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 בס"ד

 התשובה מאת הרב אשר וויס שליט"א

 התגובה מאת חיים קליין

 

 בשאלת התכלת בזמה"ז

 

 לשאלת רבים וטובים בענין מצות התכלת בזמה"ז הנני לכתוב בזה את הנלענ"ד בענין נכבד זה.

 מין זה.ראשית אומר דכל עוד לא נתברר בירור גמור שאכן ידענו מהי התכלת אין כל חובה או אף מצוה ללבוש 

רבינו לא בירר מהו "בירור גמור" דהרי מצינו למשל גבי אבידה ועדות אשה דמהני סימנין, והרי איבעיא 

 ."בירור גמור" דגבי תכלת בעינןן, והאיך נאמר דלא איפשטא אי סימנין דאורייתא או דרבנ

ויודע אני שהמצדדים טוענים דלו יהא ספק למה לא נחמיר בספיקא דאורייתא. אך באמת אין לטענה זו מקום  

 כלל, דחסרון ידיעה לאו ספיקא הוא, ואין כל ענין ללבוש מין מסויים משום דשמא, פן ואפשר תכלת הוא, וז"פ בעיני.

ורה לחומרא אלא במקום שע"י שנחמיר והנה כתב הפמ"ג בא"א סימן קצ"ד סק"א דעד כאן לא אמרו ספק ת

יקיים את המצוה בודאי אבל היכא שגם אם נחמיר ספק אם קיים המצוה אינו חייב להחמיר, ולשיטתו אף אם יהי הזה 

ספק אי"צ להחמיר. אך דבריו חידוש, גם בסברא וגם אין משמע כדבריו באו"ח סימן תקצ"ג ס"ב שם מבואר דאם אינו 

ד מתשר"ת תש"ת תר"ת צריך לתקוע, ובב"י הביא הלכה זו מהרא"ש והר"ן שכתבו דצריך יודע לתקוע אלא סדר אח

לתקוע שמא יצא יד"ח בסדר זה, הרי דיש להחמיר בספק דאורייתא אף במקום שספק אם יצא גם כשיחמיר, עי"ש. 

 וע"ע בשו"ת גור אריה יהודה סימן ח' שהגר"מ זמבה האריך מאוד בענין זה עי"ש.

 אין כאן ספק מוגדר כלל, וכל כה"ג לא אמרינן ספיקא לחומרא כמבואר. אך באמת בני"ד

דיש אומדנא מספק כגון למשל בשו"ת  מצינולכא' כה"ג  כאן ראיות וסימנין וכיוצ"ב, מ"מדיש  מלבד

רות דבריהם מהני ליצור ספק, עדנאמנות הרופאים אינו אלא ע"פ הששכתב דמאחר  חת"ס יו"ד קע"ה 

 אין כאן ספק מוגדר. והרי וחוששין בדאורייתא,

ולגופן של דברים נראה דאחרי מאות בשנים שענין התכלת נעלם מידיעתנו אין כל אפשרות לקבוע האם מה 

 שנמצא הוא הוא החלזון שממנו הפיקו תכלת.

 דהלא מצינו סימנים שונים בדברי חז"ל והראשונים במהות חלזון זה.

מתחילה אומר רבינו שאחר שנעלם מאות שנים, היא גופא אינו מובן איך תואמים שני הטענות הנ"ל, 

כלומר שהטענה הוא  -סיבה השוללת האפשרות לדעת מהו החלזון, ואח"כ כותב רבינו "דהלא מצינו סימנים" 

 ?רתו למעשההיה שייך חז שאין הפורפורה מתאים להסימנים, ומשמע דאילו היה תואם
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לים וברייתו דומה לדג ועולה אחת לשבעים שנה ובדמו צובעין  במנחות )מ"ד ע"א( אמרו "חלזון זה גופו דומה

התכלת", וברש"י פירש שמראהו דומה לים ותבניתו דומה לדג. ויש מן הראשונים שכתבו שהחלזון תולעת הוא, כך 

משמע מדברי הר"ש בפירושו לתורת כהנים )ריש פרשת מצורע( וכ"כ רש"י בסנהדרין )צ"א ע"א(. )ועיין בבכורות 

ע"ב לגבי מומין שבעין דמשמע שהחלזון דומה לנחש, אמנם שם לא מדובר דוקא בחלזון התכלת, ועוד דמדובר שם ל"ח 

 במום הקרוי חלזון ונחש ולא בבעל חיים, עי"ש(.

וברמב"ם כתב )הלכות ציצית פ"ב ה"ב( "ואח"כ מביאין דם החלזון והוא דג שדומה עינו כעין הים ודמו שחור 

 מצוי". כדיו ובים המלח הוא

 הפורפורא אינו דג

איתא בפירוש הגר"א למשניות )כלים פ' יא א( "שכל שבים מין דג הוא, כל דמות שיהיה לו"  וכן מבואר 

"דג  הפורפורא , וגם החוות יאיר כותב על"דג"[  crocodile -תמסח" ]תנין-"אלל קורא, ש(בראב"ע )שמות ז כז

 .שנקרא הדג פורפר."

הבינו בדעתו שחלזון דתכלת אינו דג רגיל. דבספר שו"ת ברכת אברהם סי' י"ח  גם תלמידי הרמב"ם

מסכים ר"א בן הרמב"ם עם ר' דניאל הבבלי שהחלזון אין לו עור, והרי בפשטות כל דג יש לו עור. וגם מבואר 

 שם שפציעת חלזון הוא אב מלאכה של דש ]ואינו מפרק, דהוא תולדה דדש[, וזה מובן מאוד בחלזון בעל

 בלי החיטים להוציא הגרעין.שבתוכה דומה ממש לשבירת שיקונכיה ששבירת נרתיקו להוציא התולעת 

הרמב"ם, )המחבר חי במצרים בדור שלאחרי אלמרשד אלכאפי )המדריך המספיק( לר' תנחום ירושלמי בספר ו

 הוא אלחלזון בערבי"חלזון...  כתב: לשונות הרמב"ם, ע' בהקדמת המו"ל(ספרו הוא כמילון לוהיה מאוד מושפע מהרמב"ם. ו

בו התכלת ג"כ מין מן החלזון", ומבואר שס"ל בדעת הרמב"ם שחלזון התכלת הוא ג"כ... דם חלזון שצובעין 

 מין שבלול וחומט.

 ואינו דומה לדג 

 צורתו.פי' ורגמ"ה  ,פירש"י תבנית דיוקנוו ,איתא בגמ' ברייתו דומה לדג

 :, והוא דומה לגמרי לדג ]בראשו בגופו ובזנבו[ בלי שום דוחקצדדיםמכמה  והנה זהו צורת החלזון

 
 

הוא  מוכח שהפורפורא ,הערוך )ערך רצם( "דומה לדג של ים, שהוא רחב ודק וחד כלפי ראשו" וכש"כ להגדרת

 לעיל. במש"כמאיזה טעם אפילו למי שממאן  ,דומה לדג
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 אין עינו ואין מראהו דומה לים

' צ'( "וים דומה לעשבים ועשבים דומים רפכמ"ש במדרש תהלים ) לים" מתפרש היטב על ירוקאכן "גופו דומה 

חזון נחום )ברכות פ"א מ"ב( דיתכן דגוף ספר ב לאילנות ואילנות לרקיע". ולגבי גוף החילזון להדיא כתב

חול )דזה לא היה והסיבה לזה דאז לא היה שם נפרד לגוון כ .[הגם ד"תכלת דומה לים" הוי כחול]זון ירוק החל

וכן ברא"ש פ"ק דברכות דתכלת דומה  .(שם גוון בזמנם( אלא הכל תחת שם אחד דירוק )כרמ"א יו"ד קפ"ח

 לכרתי. ונזכור מש"כ הח"צ סי' נ"ו "לומר על דבר שאינו דומה דומה דרך הוא אף דלא דמי כל" עכ"ל.

)הודאה מראש דעדיין לא  ים הגדולממה שאני וחביריי צדנו בחוף כמה חלזונות ירוקות להלן תמונות של 

ממה שצדנו וגם מקים, אלא שהם כנ' הרוב ענתברר לי איזה אחוז בדיוק מהחלזונות ירוקות ובאיזה מ

 (:מאחרים מהתמונות שראינו

 

 ואין דמו שחור אלא שקוף

  :שחור אכמות הראוי לצביעה הובהתכנס וגם  ,הדם בתוך החלזון הוא שחור
 ]החלק הצהוב שבצדו הוא בשר בעלמא[

 

 
  

 עין כלל בדמו אלא בנוזל שמפיקים מבלוטה שבגופוועוד דאין צוב

לכן בלשון בני אדם מתקרי כל נוזל )אם אפשר בכלל להגדיר מהו דם בחלזון( אין לחלזונות דם אדום 

שצובעים דווקא בדם מפקד פקיד שהוא בהכרח חומר אחר מדם בחלזון דם, ומ"מ א"א להפריך את דברי ר"ת 

 חיות שאינו צובע.

 גם מצינו בעוד מקומות שנוזלים אחרים נקראים דם אצל חז"ל והראשונים ]דם ירוק באשה, דם המור[.

 מהים כמה חלזונות מתדבקים לסלע

 מהים
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ואינו מצוי בים המלח אלא בים התיכון. )אמנם מדברי הרמב"ם בהרבה מקומות משמע שקרא לים התיכון ים 

עיין בפיה"מ טבול יום פ"ד מ"ה, כלים פט"ו מ"א וסוף מסכת עוקצין, וכך משמע מדבריו במשנה תורה כלאים המלח, 

 פ"י מ"א. וכבר עמד על זה הגר"י עמדין במטפחת סופרים(.

 וחלזון זה גם אינו תולעת ואינו דומה כלל לנחש. 

 הפורפורא הינה בעצם תולעת בתוך נרתיק הגדל עמו, וגם מתפתל כנחש

 

וכדי ליישב את מה שנראה כסתירה בחלזון התכלת שיהיה דומה לדג, תולעת או נחש לכאורה צריך להניח שהיה 

 דג מוארך ומתפתל כמו הצלופח וכדו', אך חלזון זה עם קונכיה על גופו אינו דומה לא לדג ולא לנחש ולא לתולעת.

ן בלבוש הארון יעי (.חומטם דהחלזון הוי שנע"ק )היינו הרבה מהראשונים והקדמונים מבואריב הרי

 באריכות.

 אחד מהמון מראה מקומות שהובאו בלבוש הארון

 

 וחלזון זה, הפורפורא, גם אינו עולה אחת לשבעים שנה,

כתב הרדב"ז )שו"ת סי' תרפה( "בחלקו של זבולון היה עולה מאליו מן הים אל היבשה והיו מלקטין 

 ונר' שלכן לא הביא הרמב"ם סי' זה. ."ואחר שגלו ישראל לא היה עולה ,אותו

ומלבד מה שכתוב בגמ' במנחות דחלזון התכלת עולה אחת לשבעים שנה עיין רש"י שם ובב"מ ס"א ע"ב דכל  

 הסיבה שדמי התכלת ביוקר משום שעולה רק אחת לשבעים שנה.

ואיזה קושי יש בזה על שום חלזון  דאם היה עולה יותר מאחת לשבעים שנה היה זה יותר זול.פשוט 

את הפורפורא ע"י תחבולות וחכמות שונות מעומק הים כיון שאינו  כיון צריכים לצודשועוד נראה  מסוימת?

הגורם ליוקר דמיו, שאם היה נמצא בשפע היה זול פי כמה כיון  רקטבעיות, זה עי-לה אלא בסיבות עלעו

 ם יכולה להעשות ע"י עבדים.שהוצאת דמו אינו נוטה הרבה זמן וכוחות וג
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 הרי לן שמכל הסימנים שמצינו בגמ' וברמב"ם אין אפילו סימן אחד המתאים לפורפורא.

 בקצרה:

כנ' שרובם ירוקים, וודאי שכולם  -הפורפורא הוא סוג של חלזון. גופו דומה לים  -חלזון בגמ' איתא: 

גמור, וברייתו הוא תבנית דיוקנו כמש"כ רש"י, שאינו דג מפורש הרי  -דומים לקרקע הים. ברייתו דומה לדג 

ניתו דומה לדג גמור. עולה אחד לע' אע"פ שהוא דג אינו דג גמור, אך תבוכ"ז תואם להפליא שהרי הפורפורא 

דמיו טבעיות, וכדברי הרדב"ז. לפיכך -היינו שעיקר מקומו הוא בהים ואינו עולה כלל אלא בסיבול על -שנה 

את הפורפורא ע"י תחבולות וחכמות שונות מעומק הים כיון שאינו עולה אלא בסיבות  שצריכים לצוד -יקרים 

 .ליוקר דמיוהעיקרי טבעיות, וזה הגורם -על

הפורפורא חי במים וודאי יכול להקרא  -הפורפורא הוא סוג של חלזון. והוא דג  -ברמב"ם איתא: חלזון 

ספרים "לעין התכלת" ברור שהוא ט"ס, עי' מהדו' פרנקל[. כנ"ל ]גי' מקצת  -דג עי"ז. שדומה עינו לעין הים 

הכוונה לים הגדול, כמו שרבינו  -ובים במלח הוא מצוי  הפורפורא יש עליו וריד שחור של דם. -ודמו שחור כדיו 

 עצמו מודה.

 וראיתי בזה את הדוחקים שכתבו חכמים שונים עד שנדמה שבת קול יצאה מן השמים שהנה נמצא חלזון התכלת

והוא הפורפורא עד שחייבים אנחנו ליכנס לפרצה דחוקה כדי ליישב את הבת קול בדרכים רחוקות ועקלקלות. והלא 

המסקנה הפשוטה היא דכל שלא מצאנו מין חלזון העונה לסימנים שנמצאים בחז"ל וברמב"ם עדיין לא מצאנו את חלזון 

 התכלת.

וים דומה לרקיע. וצבע התכלת המופק מן הפורפורא בעצם ועוד חוכך אני בזה, הלא אמרו חז"ל תכלת דומה לים 

 רומית פירושו סגול –סגול הוא, ושמו עליו ד"פורפורא" ביונית 

 ומ"מ הרי ".צבעים מיני כל ממנו ועושים" ט אות יג מט בראשית, ת"עה השלם' תוסכמ"ש על החלזון 

שכ' בהקדמת ספרו השלטי הגבורים מו קושיא זו לא הציק להקדמונים שהיו בקיאים בספריהם ובלשוניהם כ

שכתב , פרו גודל בקיאותו בספרים העתיקיםוכן אפשר לראות בכל ס ,שהיה בקי בספרי ולשון הרומיים

 ".)בפ' מ"ד( שתכלת "הוא הצמר הצבוע כעצם השמים תבכ )שם פרק ע"ט(, וגם שתכלת נעשה מדם הפורפורא

בלשונם "יקינטינון",  ,פורפורא לעשיית צבע כחולדהשתמשו ב  הרומיים,ברור מספריהם של , "בוכיוצ

 "."קונכיליא". צביעת ה"יקינטינון "ליווידום", או

רומית הוא סגול, וזה אינו נכון כלל, אלא הוא שם -ובכלל לא ידעתי מי הגיד זה לרבינו, שפורפורא ביונית

 באנגלית שינו המשמעות.לכל צבע או בגד שעושים מן הפורפורא, בין אדום בין סגול בין כחול. רק 

 וחלזון זה קרוי בעברית מודרנית "ארגמון" על שם צבעו ארגמן.

עבריים ומי שם את המדענים נותני השמות ה .שמו הלועזיתתרגם לאין זה אלא מה שחיפשו לכאורה 

 מודרניים שרים ושופטים עלינו?
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 והראשונים כתבו שארגמן הוא צבע אדום שמא מכנימת הלכא

 אלא שלאחרונה גילו דכאשר חושפים את הצבע לאור נהפך הוא לכחול, 

כמבואר  ,גם כאשר מרתחינן ליההרי עיקר מלאכת הצביעה היה נעשה בחוץ מפני ריחו הרע, כידוע. 

 נעשה כחול, אלא שכה"ג צריך זהירות שלא לקלקל הצבע ע"י התחממות יותר מדי. ד.,ות מבמנח

 דומה כלל לתכול הים ובודאי לא לצבע הרקיע.אבל כחול עמוק הוא ואינו 

ובעמקות הכחול, הרי אפשר  נו לקלא אילן.יאין ספק בגוון המדויק של תכלת שהרי א"א להבחין ב

 להשיג איזה עמקות שרוצים ע"י מדידת שיעור הצמר נגד הצבע.

ר שע"י התבוננות בציצית וידעתי שאף בזה י"ל דלא בעינן ממש דומה לים ולרקיע, אלא דמיון רחוק הוא להסבי 

התכלת יבא האדם ע"י הפעלת כח הדמיון להזכר בכסא הכבוד. אך מה מאלץ אותנו להדחק, ולמה לא נאמר בפשטות 

 הלא זה כאלף שנה חיכו אבותינו עד שתתגלה התכלת, ואף אנו נחכה כמותם עד שיעלה רצון לפניו ית"ש.

במצב התרצות להישאר -הוא האיכונת החיכוי אכן מאחר דדעת רבינו דצריך לחכות להתכלת, הרי ת

 .נמצא התכלתאולי באמת  ,ל אופנודוק כל צד אמיתי עולכן מטבע המחכה לב ,מחכה

והנה המצדדים בחלזון הפורפורא מביאים ראיה ממה שמצינו בדברי האחרונים שכתבו דחלזון התכלת הוא 

וכ"כ היעב"ץ במטפחת סופרים )פרק ד'( מחכמי אומות הפורפר. כ"כ החות יאיר בספרו מקור חיים )סימן י"ח סק"ג( 

 העולם וכ"כ במנחת עני )להגר"ד זינצהיים בעל יד דוד( "וכ"כ המספרים שהוא חומט ונקרא פורפור מושעל".

ותמיהני הלא גדולים אלה מעולם לא ראו לא את הפורפור ולא את התכלת ולא עסקו בשאלה זו הלכה למעשה, 

 מועות וסיפורים והסתמכו גם על דברי חכמי האומות.ולא כתבו אלא על סמך ש

גם בדברי  ".שים על "על סמך שמועות וסיפוריםם כה מחודילומר על ב' גדולים הנ"ל שכתבו דבר א"א

 .""על סמך שמועות וסיפוריםשהסתמך השלטי הגבורים שהיה בקי בלשוניהם וספריהם א"א לומר 

ושום אחד מהם לא כתב שמקורם מחכמי אומות העולם, היעב"ץ לא הביא מהם שהוא החלזון של חז"ל. 

כ' שהוא החלזון של  בעצמורק הביא מהם הידיעה שהיה להצוריים השתמשות בחלזון זה בימי קדם. היעב"ץ 

  חז"ל.

ינים שונים ותת זנים שכולם ועוד דמאן יימר שהפורפור שהזכירו הם הוא הפורפורא שאנו מכירים, ושמא יש מ 

 בכלל פורפור.

 זנים כמו המנהג היום לעשות כן באופן נפרז. -ן מינים ותתילא היה המנהג אז לחלק בש כנ' ,ראשית

גוון המדויק של זנים נצודים באזור אחד לעשות אותו צבע בה-ומ"מ לפי הנ"ל יתקשה דאם היו ב' תת

האיך כתבו בפשיטות "תכלת אין כשרה אלא מן  יותר מזה,זה? וך לא הזהירו לנו חז"ל על קלא אילן קשה האי
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חלזון הפסולה מיצא לנו ש הנחות פ"ט ה"ו(. והאיך הדבר שבמקרהחלזון, שלא מן חלזון פסולה" )תוספתא מ

 !?לא נמצא אף אחד זנו-לאחיו תתבמקום הפקת הצבע, ורדי קונכיות מאז שבורות בדיוק אנמצא מלי

 לים אלה ידעו מהו חלזון התכלת למה לא עשו כל השתדלות לקיים מצוה זוואדרבה יש לשאול אם גדו

טהור עד רבות בשנים  לעשות ממנו כחול לא הועילושנה ו 051ו"ה גילו את הפורפורא לפני אגם חוקרי 

וגדולים אלו לכאו' הכירו את מציאות הדג הזאת ממה שקראו בספרים, ולא היה  .שהתגלה באופן פשוט

בימיהם כלי שחייה משוכללים כמו שיש בימינו לאפשר להשיג כל מה שרוצים מקרקע הים. וזה נכלל במש"כ 

 הרדב"ז "אין יודעים לצודו".

 ולמה נניח שלא היה בידם להשיג צבע זה אם ידעו בבירור מהו.

רב הרצוג חוקרי או"ה לא הצליחו למצוא את הפורפורא של היוונים במשך שנים רבות, ו שגםזה ברור 

 .טהור ידע איך לעשות ממנו כחול דחה אותו כי לאידע מהו ו

אלא נראה מזה דפשוט היה בעיניהם שאין כל ודאות מהי התכלת ואין גם אפשרות לברר זאת, ואין לחדש מצוה  

 בריהם להלכה כלל אלא כדרך המפרשים בלבד.זו ללא מסורת ברורה ולא כתבו ד

 נים שכתבו במפורש שאפשר להחזירה:והאיך יפרש כה הרבה ראשונים וקדמ א"כ

כתב המהרי"ל )שו"ת החדשות סי' ה(:  "...וסברא הוא שמא יחזור דבר לקלקולו שיהא התכלת מצוי, 

 ".'היה לעשות תכלת וכו כש"כ למאי דכתב סמ"ג דאותו דג חלזון הוא בים המלח וכתב סימנין בקל

וכן כתב החמדת שלמה )אה"ע סי' ט כג( "אין הדבר מוכרח שלא ימצא תכלת אף בזה"ז אם נעמוד על כל 

  ".הבדיקות כמו שהעתיקם הרמב"ם ז"ל בהל' ציצית

והארצות החיים )להג' מלבי"ם, סי' ט מא( כתב "ועי' בשו"ת הרדב"ז )סי' תרפה( ]שכתב[ ואפשר שעד 

מצוי אלא שאין יודעין לצודו עכ"ד ולפי"ז י"ל דגם בסדין בציצית יש חשש דשמא ילמדו ]לעשות  היום הוא

 ] "תכלת בזה"ז

 תמצית הדברים, לא ראיתי בזה אפילו שמץ ראיה לקבוע בבירור שיודעים אנו מה הוא חלזון התכלת.

החלזון מצוי בחוף זבולון בארץ  ועוד כתבו המצדדים דהלא כל הסימנים שמצינו בחז"ל ישנם בפורפורא, והם א:

ישראל )מגילה ו' ע"א(. ב: תקוע בקרקעית הים וז"ש "ספוני טמוני חול" )פירוש הראב"ד ספר יצירה בהקדמה לנתיב 

ח'(. ג: דרך צידתו ע"י רשתות )שבת ע"ד ע"ב( ד: מת ע"י פציעתו )שבת ע"ה ע"א(. וכל הסימנים הללו נמצאים 

 בפורפורא.
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אף אם נכון הדבר, הלא אלפי מיני דגים ושרצי המים ישנם תקועים בקרקעית הים, רבים מהם חוזר אני ותמה, 

שוכנים לחוף א"י כמו בשאר הימים שבעולם, וכולם ניצודים ע"י רשתות, ומן הסתם כולם מתים ע"י פציעתם, ומי 

 לידנו יתקע שדוקא מין זה הוא חלזון התכלת.

זונות שמפיקים ממנו צבע כחול, איך נוכל לקבוע בבירור שאין מינים ומה שטענו שלא מצינו מין אחר מן החל

 אחרים או תת מינים שגם מדמם אפשר להפיק צבע כחול ע"י תהליכים כימיים.

יתכן. אמנם בודאי הוי זה סימן מובהק ולכה"פ סימן בינוני, דלא מצינו שום חלזון או דג אחר בעולם 

טבע עד שמלפני מאתים שנה לא צבעו כחול אלא מב' סוגי צמחים צובע כחול, וצבע כחול בכלל היה נדיר ב

בלבד האיסאטיס והאינדיגופערא, וזה ממזרח שמש עד מבואו לא ידוע על סוג אחר של צבע כחול. וכאן בשטח 

  !א מינים שצובעים בדיוק אותו גווןיותר מכמה מאות סוגי חלזונות נמצקטן של חוף זבולון אשר אין בה 

ועוד דבאמת אין זו טענה כלל, הלא ידוע שבמאה השנים האחרונות נכחדו מאות זנים של חיות ושרצים שהיו  

מצויים בשופי ונעלמו לגמרי, ובודאי ישנם מינים לאין ספור שהיו מצויים לפני אלפי שנים ונכחדו, ואפשר שכך קרה 

 גם לחלזון התכלת.

 ניםז מאלה שנעלמו היו, ויעוטא האינו מצוי שנעלמואכן נתברר לנו דאין זה אלא פחות ממיעוט דמ

עד לאיי  ים גדול ורחב ידיםולא מזן השוכן ב, או מאלה של ימים קטנים מתוקים מאלה הגרים סביב איי הים

 אלישה )יחזקאל ועי' תרגום שם איטליה של יון(.

 אר לקמן אות ב'(.)וביותר נראה כן ממה שמצינו בספרי ובכתבי האר"י שבאמת נגנזה התכלת וכמבו 

 כבר הבאנו לעיל הגדולים הקדמונים ומהם בקיאים בכתבי אר"י דס"ל דנגנז פירושו נשתכח.

ועוד חוכך אני הלא תהליך הצביעה של תכלת בימינו אינו דומה כלל למה שכתב הרמב"ם בהל' ציצית )פ"ב 

 ה"ב(,

 בעים.והרי כתב כדרך הצ

 ואפשר שע"י תהליכים שונים אפשר להפיק צבע כחול גם ממינים נוספים, ומהי"ת שזו היא התכלת. 

ובאמת עיקרי הסימנים של חלזון התכלת שמצינו בחז"ל ובראשונים אינם דומים כלל לפורפורא כמבואר לעיל, 

צידתו של החלזון, דדברים  והן הם הסימנים שעל פיהם תקום התכלת ותפול, ואין כל חשיבות למקום המצאותו ודרך

 אלו משותפים להמון יצורי בראשית.

תמצית דברינו, הסימנים המיוחדים שבהם נבדל חלזון התכלת משאר החלזונות הדגים, ושרצי המים אינם 

 נמצאים כלל בפורפורא, והסימנים הכלליים המשותפים להמון חיות הים הם לבדם נמצאים במין זה.
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משותף להמון יצורי בראשית.  שאינושהסימן "גופו דומה לים" הוא דבר  נראה מזה שדעת רבינו הוא

 וע"ז אני תמה, וכי אין המון דגים כחולים וירוקים בים?

ומה שהוכיחו מממצאים ארכיאולוגיים, שנמצאו קונכיות ושרידי בדים הדומים לפורפורא ולצבע המופק ממנו, 

ל הבגדים שבעולם בתכלת בלבד, והלא ברור שהתכלת מעט מן הבל הוא ואין בו ממש, דאטו בימי קדם צבעו את כ

 המעט היה ורק בגדי מלכים נצבעו בצבע זה,

 ".אדעתא דגלימא צבעינהו"פסול שמא  "בעירובין צו: "המוצא תכלת בשוקהרי מבואר להדיא 

וא"כ ברור  וזה לעומת זה בגדי כהונה וציצית. וצבע התכלת היה חשוב ויקר בדמים כמבואר במנחות מ"ד ע"א 

 הדבר שמסתבר דכל הממצאים הנ"ל נועדו לצרכים אחרים ואינם תכלת כלל.

 הרי מבואר בספרי ימי קדם דצבע הפורפורא היה ליקרות גדול ושווה יותר ממשקלו בזהב.

 ועדיין לא נמצא פך תכלת חתום בחותמו של כהן גדול שנוכל להביא ממנו ראיה למהות התכלת. 

זה שמצאנו שמקום חלקו של זבולון היה מרכז לעשיית צבע הפורפורא והיה סיבה גדולה אכן, אבל 

 .סימן הלכתי הוי המקום לכאורהלעשירות 

 ב

והנה איתא בספרי )וזאת הברכה פיסקא שנ"ד( "א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד, 

י מצוי הוא, א"ל השמים שיש מקום בים שמושל בהרים וסממיות אמרתי לו פרנסתך במה, א"ל מחלזון, אמרתי לו וכ

אמרתי ניכר הוא שגנוז מקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומו. 

ועכשיו ". וכעי"ז איתא גם במדרש רבה )שלח י"ז ה'( "אימתי כשהיה תכלת לצדיקים לעתיד לבא ספוני טמוני חול

 ".נו אלא לבן שהתכלת נגנזאין ל

 .בספרו "ספרי דבי רב" עמש"כ מוהר"ד פארדו שם

וכעי"ז בתנחומא )פרשת שלח אות ט"ו( "ועשו להם, תעשו שלא מן העשוי שלא יוציא נימין מן הטלית ויעשה  

, מצוה ועכשיו אין לנו אלא לבן שהתכלת נגנזבהם ציצית אלא מצוה להביא לבן ותכלת ויעשה, אימתי כשהיה תכלת 

 בלבן".

כבר הבאנו לעיל את הרדב"ז סי' תרפ"ה דאינו אלא נשתכח וכ"כ העץ יוסף במ"ר מהדורת זכר חנוך שם, 

 וכן הבאנו לעיל את המהרי"ל וגדולי האחרונים שכתבו שיתכן החזרתו בזה"ז.

ויתירה מזו כתוב בכתבי האר"י )פרי עץ חיים שער ציצית פ"ד( "ואלו הם בחי' הציצית, שהיו נוהגין בזמן 

אבל לאחר החורבן, הם הכל חוטי שבהמ"ק היה קיים, שהיה כל הציצית מן ז' חחוטין לבנים, וחוט א' היה תכלת. 

 חין דבינה דאמא, ואין שם תכלת כמ"ש"., לפי שכל הציצית הד' של אח"כ, הם בחי' ד' מולבנים ואין לנו תכלת
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 הלל י"להגר הים וישב ת"בשו מבוארו מאות שנים אחר החורבן. הרי הלכו בתכלת בגמ' מנחותדא עקא ד

 שכן הוראה בדרך להדיא אומר אם ורק" הסוד פ"ע שבעולם נהוג לבאר ל"האריז דרך הוא שכן( כ' סי) א"שליט

 מסאטמאר ר"האדמו ק"הגה בדברי' ועי; ש"עיי" דבריו לקיים וליזהר לחוש וטוב נכון ודאי אז לנהוג צריך

 .גם על אדמת נכרהגאולה  בגלות לפני לחזור יכול שתכלת שביאר, ג מד' סי יואל דברי ת"בשו א"זיע

וראיתי מי שפלפל שאין למדין הלכה מן המדרש. ודבר זה טעות גמורה, דלא הלכה באנו ללמוד מן המדרשים 

הדברים שהתכלת נגנז. ודבר חמור הוא לזלזל במדרשי אגדה ולהתעלם מהם, והלא כולם ניתנו מרועה  אלא את מציאות

אחד, ומהספרי, המד"ר, התנחומא, ודברי רבינו האר"י החי למדנו פשר התעלומה שבמשך כאלף שנה ויותר אין תכלת 

 בישראל, והלא דבר הוא.

 וכ"ז ברור ופשוט.

 שנדפס בתחילת העין יעקב[:במאמרו על האגדות ] כתב הרמח"ל

אך הדרכים אשר העלימו בם את דבריהם שונים הם. הא' הוא דרך ההשאלות והמשלים והם הדרכים ההלציים הידועים אצל 
בעלי המליצה אשר על יסוד הדמיון והמשל ייחסו מקרים ופעולות למי שאין המקרים ההם או הפעולות ההן נכונים לו כלל. הב' הוא 

ויאמרו מאמר מוחלט ואין אמתת המאמר ההוא אלא בגבול דהיינו לפי בחינה יבארום  דרך העלם והיינו שיעלימו תנאי הענין ולא
וכבר מאמרים רבים יראו  אחת או לפי זמן א' או לפי נושא או מקום א' ומי שיקח המאמר ההוא כולל ומוחלט יכשל וישתבש

סתירה כלל וכו'. עוד צריך שתדע שדברים  כסותרים זה את זה יען לא פורשו תנאיהם והיודע כל דבר בגבולו ימצאם אמיתים ובלי
רבים מעיקרי הסודות ירמזום חז"ל בענינים מן הטבע או התכונות וישתמשו מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות ההם אנשי החכמה 

יגרע על הטבעית והתכונה ואמנם אין העיקר להם הענין ההוא הטבעיי או התכוניי אלא הסוד שרצו לרמוז בזה וע"כ לא יוסיף ולא 
אמיתת הענין הנרמז היות הלבוש המשליי ההוא אשר הלבישוהו אמיתי או לא כי הכוונה היתה להלביש הסוד ההוא במה שהיה 

 אפשר לו מעולם לעמוד על דעתם כלל ועיקר. מפורסם בדורות ההם בין החכמים וכו' ומי שלא יכיר הדרך הזה אי

לא לעתיד לבא. וגם בזה כתבו פלפולי סרק ודוחקים גדולים, הרי לן להדיא דהתכלת עתידה להגנז ולא תתגלה א

ומלמד אני זכות עליהם שמרוב חיבת המצוה עיקמו את הישר, ואהבה יתירה מקלקלת את השורה, ואכן ביודעי ומכירי 

מדובר, חיבת המצוה ויראת שמים הן שמביאים רבים לצבוע את ציצותיהם בצבע זה, אך באמת הדברים ברורים 

 שאין לנו תכלת זה דורות רבים, ואין אנו יודעים תכלת זו מהי. בפשטותם

קרוב הדבר שמין החלזון נשכח ונעלם ושמא נכחד, וכל זאת מן השמים היתה וכפי שמצינו בדברי חז"ל. ומין 

 הפורפורא אין בו סימנים שמצינו בחז"ל בחלזון התכלת ואין כל ראיה ברורה שמין זה הוא חלזון התכלת.

 ט וברור דרק ע"י מסורת ברורה נוכל לדעת חלזון זה מהו,ובאמת פשו

 מוכח דלא חשבו כן כמה תקיפי קדמאי המובאים לעיל

וכיון שלא נתברר שחלזון זה הוא חלזון התכלת אף ספק אין כאן אלא השערה בעלמא, ופשוט שאין כל מצוה  

 לצבוע את הציצית בצבע מסויים שמא פן ואולי תכלת הוא.

 נ"ד, ויה"ר שלא ניכשל בדבר הלכה.כל זה נראה לע
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