
  א"שליט רייזמאן ישראל' ר הרה"ג כבודל
 

 חלזון בירור בענין תורתו דברי בקבלת התכבדנו
 כמה לבירור זכינו ידו שעל כוחו ויישר התכלת
 בקצרה לכתוב השתדלנו. שמעתתא ורווחא סוגיות

 דברים נמצאו ואם הענין מכוונת לסטות שלא
 ובחפץ, הסליחה עמו, צרכם כל מבוארים שאינם

 .ולבאר חיבלהר נשוב לב

 שאב ר"כת שראינו מה שכפי, להקדים אנו צריכים
 שיצא, תכלת לולאות מספר בנושא ידיעותיו רוב

 שבמשך ומכיון, שנים מעשר למעלה לפני לאור
 עוד נתבררו, הסוגיא את ח"ת הרבה ביררו הזמן

 והן הראיות מבחינת הן בענין פרטים הרבה
 ,תכלת לולאות בעל ידעם שלא המציאות מבחינת

 . ברור באופן מכונם על דברים הרבה ונתיישבו
 

 .דברים כמה ונקדים. ת"בעהי החילנו וזה

 להבחין בדיקות' ב איתא'( ב ב"מ) במנחות בסוגיא
 דמר'( א ג"מ) שם ואיתא, אילן לקלא תכלת בין

 ובדקוה, אחאי דרב בשני תכלתא אייתי ממשכי
 וסברו, מהם' בא רק ועמד הבדיקות' בב

 לא האי אלא אחאי רב להו רואמ, למיפסליה
 דלא זו טענה ומכח?, היא אילן קלא ולא תכלתא

 קלא ולא תכלת לא שאינו אחר מדבר שנעשה יתכן
 איתמר אהדדי דשמועתא הלכתא קבעו, אילן

 דאיפרד תכלת' אפי לציצית זה פי על והכשירו
 הוא עומד אם הראשונה הבדיקה י"ע חזותיה
 ומבואר. גיאהסו כל היטב ש"יעו. השניה בבדיקה

 הצבוע צמר על לומר יתכן דלא, בהדיא בזה
 קלא ולא תכלת לא שאינו, צבעו שעומד בתכלת

 שהוא בידינו מסורה אילן קלא והנה. אילן
 והערוך ח"ור הגאונים' בתשו כמבואר ו"האינדיג

 ראשונים ועוד, ב"והרע ז"והרדב ם"והרמב
 הוא שהמורקס' בגמ מפורש לנו והרי. ואחרונים

 מחזקינן בדיקה י"דע' בגמ חזינן עוד. לזוןהח הוא
 דאף מוכח א"ע' מ בדף ובסוגיא תכלת שהוא
 אשר. ש"עי זו בדיקה י"ע שרי הוי כלאים איסור

 בעולם היחיד ח"הבע הוא שהמורקס כיוון כן על
 ונבדק, עומדת בצביעה תכלת שצובע שידוע

 הרי, ביופיו ועמד פעמים וכמה כמה' הגמ בבדיקות
 הכשר התכלת הוא הוא הגמרא רידב פ"שע לנו

ואף אם ירבו עליו הקושיות, אין לנו דרך . לציצית
לנטות מן העולה מסוגיא זו, עד המצא ישוב מרווח 

 לדברים אלו.

 ידוע דבר, החלזון מהות בבירור, להקדים יש עוד
 שם הוא חלזון ששם, ארמי בלשון בקי לכל הוא

 הוא" עוף"ש כשם חיים בעל של מסויים לסוג כולל
 ובני תורים גם כולל והוא ח"בע של לסוג כולל שם

 לכל כולל הוא חלזון שם הוא כן, ונשר תרנגול יונה
]בדרך כלל[  קונכיה להם שיש חיים הבעלי סוגי

 הארץ על זוחלים והם איברים להם ואין רך וגופם
 סוגים הרבה מהם ויש. ריר אחריהם ומותירים

 בים רק שחיים מהם ויש. ק"בארה הרבה ומצויים

 נגליתא בלשון נקראו. ביבשה רק שחיים מהם ויש
 חלזון ששם בהרבה ראשונים מבואר כן. סניי"ל

. 1ל"הנ הסוג תחת הנכללים ח"בע מיני הרבה כולל
 כוונתם החלזון על ל"חז שדברו כלל בדרך אכן

 ,שימוש בו שיש היחיד שהוא שבכולם להחשוב
 מזהב יקר והוא .בעלמא שרצים הם השאר שכל

 המדרש כלשון" צבעים מיני כל בו עושים"ש
 (.יג, מט ויחי' פ) ת"עה השלם' בתוס שהובא

 הכשרים ואזיל חשיב ט"פ במנחות בתוספתא והנה
 כ"מש וכגון, ]למצוות הראויים בהמינים והפסולים

 זית משל חוץ מזבח לגבי כשרים העצים כל שם
 מצא לא ואם סדומית מלח זו מלח, גפן ושל

 ושם[, ב"כיו ועוד, סתרקניתאי יביא סדומית
 החלזון מן אלא כשרה אין תכלת, איתא' ו בהלכה

 התולע מן תולעת שני, פסולה החלזון מן שלא
. פסולה שבהרים התולעת מן שלא הביא שבהרים

 שצובע חלזון מין עוד שיש יתכן אם ע"ויל. כ"ע
 דמן נתבאר בתוספתא דהלא לפוסלו מנלן תכלת

' ובגמ, לחלזון חלזון ןבי חילקה ולא כשרה החלזון
 דליכא אפשר אכן. אילן קלא אלא לפסול נזכר לא

 לא הכי ומשום תכלת צובעין שבו אחד חלזון אלא
 ממה פ"ועכ. לחלזון חלזון בין התוספתא חילקה

 . לציצית כשר יהיה ודאי המורקס נפשך

 רבי מאותם ראיה שאין 1' במס ר"כת כ"מש לענין]
 שנשתמשו ראיה ןשאי שנמצאו קונכיות של רבבות

 לדבר רגלים לכאורה אכן, הדבר נכון, לתכלת בזה
 נפוץ שימוש שהיה מוכח פ"דעכ, איכא גדול וסמך
 להזהיר ל"לחז היה התכלת זו אין ואם, בזה מאד

ועכ"פ שלא לסתום הלשון  בזה בטעות משימוש
 [. בתוספתא הנ"ל במקום דאיכא למטעי

 

 . קושיותיו ליישוב נבוא ועתה

הנה פשוט שאפשר לצוד את מין , 2 'במס כ"מש
המורקס ע"י רשתות, כשמניח רשת פשוטה שטוח 
על קרקע הים ומניח בשר בתוכה, וכשמניחו לכמה 
שעות הרבה חלזונות מתכנסים לתוכה כדי לאכול, 
ואז יכול להגביהו אל הספינה ע"י חבלים שנקשרו 

לא  תיבות י"ע שצדים ר"כת ש"מו .לקצות הרשת
, אך יש אופן אחר שנזכר קוםנמצא כן בשום מ

שאפשר לצודם ע"י סלים עם אוכל בספרי הגוים 
בתוכם והחלזונות נדבקים על הסלים מבחוץ 

ם, ואין בזה נ"מ כי כשרוצים לאכול מה שבפני
 עודכת"ר  כ"ומש. ]לצודם ע"י רשתות ג"כ אפשר

 לא כתב ,דג מין הוא שהחלזון לשיטתו י"דרש
' א א"צ סנהדריןבואדרבה,  כן בשום מקום, רש"י
. ובשבת ע"ד ע"ב כ' רש"י תולעת שהוא י"רש כתב

"כמין דג קטן", ודקדק בלשונו לכתוב "כמין" 
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ר' תנחום ירושלמי ]חי בתחילת אלף השישי, וכתב  הראשון להדיאכ"כ  

[ "חלזון וכו' בהקדמתו שבא לבאר המילים שבספר משנה תורה להרמב"ם

דם חלזון שצובעין בו התכלת ג"כ מין מן החלזון".  הוא אלחלזון בערבי וכו'

וגי חלזונות, והצד השוה שבכולם הוא ומכל זה מבורר היטב שיש כמה ס

מהר"ן והריטב"א שבמאנו להלן שכתבו שהחלזון וכן מוכח  .מיני חומטשהם 

  של תכלת הוא "גוף אטום כחלזונות הללו שבאשפות".
For more info, visit: wwww.techeiles.org



שהרי אינו דג ממש, ועי' מש"כ להלן בדברי 
 [.הרמב"ם

, להקשות בענין הצידה דאין צידתו 3מש"כ במס' 
חלזון עצמו נכנס לתוך כדרך צידת דגים אלא ה
כיון שדרך צידתם , הנה התיבות שמשימים במים

הוא להניח רשת או סל בתוך המים לכמה שעות, 
, וכל זמן שלא הוציאום מהמים ואח"כ מגביהו

ין יכולים הם להשמט מהרשתות ואינם יעד
חשובים ניצודים, ורק ההוצאה מהמים היא 

 צידתם, והויא צידה בידים ממש. 

אינה קושיא על  זו, ועומד ניצוד דהוא כ"ומש
דורינו שסוברים שהמורקס הוא האחרונים ורבני 

ז"ל בכבודו  י"רשאלא הקושיא חל על , החלזון
 ה"ד' א א"צ סנהדרין)שהרי כתב רש"י  .ובעצמו

 א"י חגיגה) עוד כ"וכ, תולעת הוא שהחלזון (חלזון
 צידתן על שחייבים שרצים' דח חומט לגבי'( א

'. וכו בקליפה הגדל א"לימצ שקורין שרץ מין דהוא
 עוד' ויעוי, )ועומד ניצוד הוא לאה הזה שרץ והרי
, שקצים ושאר ה"ד' א ז"ק שבת י"ברש ז"כעי

' בחי' ועי(. תולעים צידת על שחייבים שכתב
 דהחלזון שכתב'( א ז"ק) שבת ן"להר המיוחסים

 בעל ואינו, שבאשפות כהחלזונות אטום גוף הוא
 וודאי'(, א ה"ע) שם א"הריטב' בחי ה"וכ, איברים

 דף י"ח ב"י נתיב) ירוחם וברבינו, ועומד ניצוד הוי
" חלזונות"ו תולעת כגון שרצים דשאר כתב( ב"ע' פ

 יוסף בנמוקי כ"וכ, חייב לצורך הצדן ועקרבים
 לדינא הובא וכן'(. א ז"ק שבת שרצים שמנה פ"ר)

 שבת ארחות' בס) זצ"ל אלישיב ש"הגרי מרן בשם
ובספר שלמי ניסן עמ"ס שבת  א"כ הערה ד"פי א"ח

 נ"הגר מרן ובשם(, ות שבת בשבת ח"דובספר הלכ
' עמ סוף ה"ח המלאכות תורת' ס) א"שליט קרליץ

 דפטור' וכו חיגר צבי מהצד הקושיא וליישב(. קנו
 ,ישובים בזה נאמרו כבר,ועומד ניצוד דהוי משום

 הבא בכלל הוי לצודו בכדי תחבולה שצריך שכל או
 ח"הבע נשתנה שלא שכל או, ונצודנו מצודה

 ויש, ועומד ניצוד בכלל אינו בעיהט מחירותו
 פ"דעכ בהא נפקותא ליכא אך בזה עוד להאריך

 על דחייבים הראשונים רבותינו מדברי הוכחנו כבר
בזה  עוד יש להוסיף. ותולעים חלזונות צידת

שרבינו בעל החוות יאיר ז"ל קבע שהמורקס הוא 
החלזון, והוא היה מגדולי האחרונים, ואיך נוכל 

ש לאמר שנעלם ממנו הלכה לדחות דבריו בק
פשוטה במקום שיש בידינו ליישבו, ושוב ראינו 

בס' מקור עצמו כנ' שעמד על זה, שהחוות יאיר ש
וצידת כתב " 2חיים )סי' שט"ז( בקיצור הלכות

כוונתו  ". ואוליחלזון דפטור ותרי מיני נינהו
שבדרך כלל פטור על צידת חלזונות, אבל יש מין 

לת, שחייב עליו כיון חלזון, שהוא חלזון התכ
. שצריך מצודה לצודם שהרי נמצא בעומק הים

ואיך שיהיה הרי ראינו שהוא ז"ל עמד על קו' זו 
 וגם תירצה.
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הקיצור הלכות הוא כעין מפתח שכתב החוו"י להרברים שנדונים בארוכה  

 .בעוה"ר אבדגוף הספר על חלק זה של או"ח נבגוף הספר מקו"ח, ו

 ההר כל דנתמלא בסנהדרין' מהגמ, 4' במס כ"מש
 למים חוץ חי אינו המורקס ואילו', וכו חלזונות

 שם רמה ביד ה"הרמ כתב כבר, שעות כמה אלא
 אלא, בעי מאי דבהר התכלת זוןחל אינו זה דחלזון

 לעיננו הוא וכן. ]חלזון של אחר אמין קאי
 מבואר וכן[. עתה המצויים היבשה בחלזונות

 א"והריטב( הצד ה"ד' א ה"ע שבת' )התוס בדברי
 למים. ולדברי חוץ לחיות יכול אינו דהחלזון( שם)

 בחלזון איירי לא' דהגמ כ"ע ל"הנ הראשונים כל
 .ה"הרמ כ"וכמש התכלת

 לים דומה גופו' הגמ סימני בענין, 5' במס כ"מש
 ואין המורקס עם מתאים' הגמ פשטות שאין', וכו
 כבר אכן, תכלת הלולאות תירוצי על להוסיף מה

 קרסי" בקונטרס ונכוחים ישרים דברים בזה נוספו
ובקונטרס ", זהב של חותם" ובקונטרס ,"זהב

 דומה גופו, בקצרה מעט ונכתוב"לבוש הארון", 
 שבעודו המורקס בחלזון המציאות ה"כ – יםל

 צידתו אחר איזה תקופה ואף חיותו מקום במים
]ולכל הפחות הרבה מאוד  על הרוב קונכייתו צבע

 צבע היםדומה לירוק שהוא  הוא בצבע פעמים[
 ]שהרי ירוק וצבע הים דומים זל"ז כדמשמע

)מזמור צ'( שים דומה לעשבים תהלים במדרש 
 ראינו – לדג דומה ברייתו. [יעואילנות דומים לרק

 וצורת, זהה חלזוןבעינינו כמה וכמה פעמים ה
ודבר זה פשוט , הדג צורת כעין ממש קונכייתו

מאוד וגם נשאל לנשים וקטנים ]עי' מנחות כט:[ 
 של תמונות וראינו. והכירו בדמיונו לצורת דג

וכמעט כולם יש להם , אחרים חלזונות סוגי עשרות
ט אין מי שמתאים לצורת דג צורות אחרות וכמע

 מתאים הסוגיא שפשטות באופן. יותר מהמורקס
 – שנה לשבעים אחת ועולה. כן מוכיח ואף למורקס

, עולה אינו ישראל שגלו שאחר ז"הרדב כתב כבר
 לעמוד הרוצה. ]לעניינינו מ"נפק בזה אין וממילא

 ל"חז כוונת בביאור וכן בארוכה ל"הנ הענין על
 [. ל"הנ בקונטרסים ייןיע הסימנים בנתינת

 עומד אילן קלא שגם מכיון להקשות 6' במס כ"מש
 אנשים העדיפו מדוע כ"א, כהמורקס מרובה זמן

 כוונתו וכנראה, ]אילן בקלא ולא בתכלת להשתמש
הנה מע"כ  .[מצווה של לתכלת ולא בגדים לשאר

 השינוי שאםהניח שצריך שיהיה בזה שינוי גדול, 
 ז"ע להוציא טעם יןא, מועטת שינוי הוא בזה

. וסתירת הנחה זו ידוע וברור מרובות הוצאות
שטבעם של בני אדם לשלם פי כמה לקנות דבר 

הדבר שאינו מקורי הוא רק גרע מקורי אף אם 
מעט מן המקורי באופן שהשינוי אינו ניכר רק 

 CZלבקיאים ומומחים, וזה ידוע ביהלומים ו
ובעוד הרבה דברים. ולענין המורקס והאינדגו, 
ידוע שבימים קדמונים האינדגו, אף שהיה צבע 
יציב, היה יורד או דוהה בכביסה, בעוד שהמורקס 
היה צבע חזק מאוד ואינו יורד כלל, והבדל מוזכר 
בכתבי פליניוס, והובא בקונ' לבוש הארון, תדרשנו 

שגילו משם. ואין הכי נמי, הרדב"ז מציע שבזמן 
איך לצבוע קלא אילן באופן שאינו יורד, חדלו 

גם כי הגוים לצבוע בחלזון, וז"ל: )סי' תרפ"ה( "
אינם צריכים לו שצבע הדומה לתכלת מצוי הרבה   

For more info, visit: wwww.techeiles.org



דהיינו איסטס הנקרא בערבי ניל וצובעין אותו 
 ".באופן אומנות שאינו עובר אפילו על ידי גיהוץ

, ממניםלס צ"אי שהמורקס להקשות 7' במס כ"מש
, לסממנים שצריך מבואר מ"ובאג ם"וברמב' ובגמ

 זה ובלא לסממנים צריך המורקס כי אמת אינו זה
 בענין לקמן עוד ויתבאר .עיקר כל ממנו לצבוע א"א

 .ם"הרמב שיטת

 החלזון הוא המורקס דאם להקשות 8' במס כ"מש
 הלא זבולון לן ולמה לחוף סמוך נמצא הוא הרי
 לחדש ורצה, הים על נחלה קבלו שבטים עוד

 הים מיורדי הוא וזבולון ימים בעמקי היה דהחלזון
 כתיב ויחי בפרשת בקרא הנה. לצודו ויכול באניות
 על וירכתו' וגו ישכון ימים לחוף זבולון להדיא

, צידון עד הים חוף על נחלה שקיבל ומבואר, צידון
 ב"ב' ובגמ ,לצור סמוך הים על חונה עיר והיא

', וכו עמו עולה עכו תחום להעו זבולון' א ב"קכ
 שחלקו הרי, ונהרות" ימים" נתת ולי' א' ו ובמגילה

 מקראי סתירה לזה מצינו ולא, הים חוף על
כמו שדימה כת"ר, שלא ביאר כת"ר  דיהושע

ש שם ורואדרבה מפ ,לאיזה מקום בס' יהושע כוון
)יהושע י"ט י"א, ועי' רד"ק  "ועלה גבולם לימה"
 הברכה וזאת' פ פריובס, בראשית מ"ט י"ג(

, חיפה של ימה זו יינקו ימים שפע כי( שנד פיסקא)
 עד מצידון הים חוף כל הדברים פשטות לפי כ"א

 כולל הוא והרי, זבולון של בחלקו היה[ פ"עכ] חיפה
 כיום שידוע מה וכפי, החלזון מציאת מקום כל

 מבואר וכן, אלו במקומות בעיקר נמצא שהמורקס
 חילזון ציידי אלו יםיוגב' א ו"כ שבת' בגמ

 שאר הוצרכו כן ועל, חיפה ועד צור של מסולמות
. החילזון את אין שבחלקם משום לזבולון שבטים

 שאר גם יכלו באניות לרדת דהלא כן ל"צ ה"ובלא
 דהאי מרא מקמאי לחד מצאנו שוב. השבטים

( א"י בפרק) ל"ז ופרח הכפתור רבינו שמעתתא
 ל"הנ דמגילה' מג ומייתי זבולון של לנחלתו דחשיב

' וכו דצור מסולמא חלזון ציידי גבי שבתמס' וד
 לים סמוך אשר שבט בתוך נחלתו דעוברת וכתב

 .כדברינו והוא צידון ועד בחיפה

לרשימת הגמרות שהביא כת"ר  עוד להוסיף יש
 להוציא חלזון דהפוצע מבואר' א ה"ע שבת' דבגמ

 כי ליה ניחא טפי נשמה ביה דאית כמה כל דמו
 עם מאוד מתאים וזה, ציבעיה דליציל היכי

' תוס שם כ"מש וכן. המורקס בחלזון המציאות
 המציאות עם היטב מתאים כ"ג פקיד מיפקד דדמו

 . במורקס
 

  ם"הרמבדעת 

 לפנינו מנחות' בגמ הנה, דג שהוא ם"הרמב כ"מש
 דג על לומר שייך לא והרי לדג דומה דברייתו איתא
 נגד' בגמ גרס ם"דהרמב ולחדש ,"לדג דומה" שהוא

'( ב ד"ע שבת גאון ניסים רב מכללם) הראשונים כל
 ספר בשום זו לגירסא זכר ואין גדול תימה הוא
 הוא החלזון דזה לומר דכוונתו כ"וע. כלל

שלשון דג יכול  ,ביבשה חי ואינו הים מחלזונות

 לשמש לפעמים גם לשם כולל לכל בריות הים,
 יראה אם ואף. דג נקרא שבים דכל א"הגר כ"וכמש
 הוא לכאורה להפך לומר, דוחק שהוא מי בעיני
וראיה לזה שבפיה"מ )כלים פי"ב( . מדוחק יותר

כתב הרמב"ם בפירוש שחלזון הוא "צדף בעל חי 
הרי שאינו דג במובנו הרגיל, אלא דג  3הימי"

במובנו היותר כללי, וכמש"כ הגר"א. אך ראינו 
 במשך רשימותיו שיש ב' 4שכת"ר כתב כמה פעמים

דברים שנקראים חלזון ושא' הוא דג וא' הוא שרץ 
רמב"ם בזה לפי דעתו שדוחק ובזה מתרץ סתירת ה

לומר שהרמב"ם ס"ל כהגר"א, וגם רצה בזה 
]אגב, המהלך עפ"ז לדחות הראיות מלשונות לע"ז 

ללמוד פירושי מילות מתוך לשונות לע"ז כבר דרך 
 ,דרור מר פ"עה( ג"כ' ל שמות) ן"רמבבזה רבינו ה

 פרסי ערבי ארמי מלשון לפירושוה ראי שהביא
, וא"כ לא ידענו למה מצטער כת"ר כ"כ ורומי יווני

 ה. ק"ו כאן שרש"י תירגםשבני תורה עוסקים בז
לימ"ץ בלע"ז ולמה לא יעסקו בני חלזון  אבהדי

[. אך כמה תמוהים הדברים תורה בדברי רש"י
לומר ששני בריות שאינם דומים זא"ז כלל נקראו 

אחד, במקום שניתן להבין הענין בקלות וכפי בשם 
האמת, שיש כמה מיני חלזון בעולם וכולם הם מיני 
חומט שנקרא סניי"ל באנגלית, ואחד מהם הוא 
המשתמש לצביעת תכלת, וכמש"כ במפורש רבינו 

, וזהו האמת ואין בזה שום 1תנחום הירושלמי
ודעת כת"ר תמוה שבעוד שדוחה דברי  סתירות.

דג" משתמש באופן כללי לכל חית הגר"א ששם "
הים, שהוא דבר המסתבר ]וירדו בדגת הים, והדגה 
אשר ביאור תמות, ובאבן עזרא קרא הקרוקדיי"ל 
בשם דג[, ובאופן פרטי משתמש לדג רגיל, מחזיק 
בדיעה ששם "חלזון" משתמש לשני דברים נפרדים 

 שלא קרב זה אל זה.

 בלייש והביא, כדיו שחור דדמו ם"הרמב כ"מש
, ובצדק, ז"ע ותמה, שחור נעשה מתייבש שכאשר

 שחור. ממש דהדם משמע ם"הרמב לשון שפשטות
אך החוו"י כתב בפירוש שדמו פורפור, ולמה לא 
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מתרגם הקדמון השמיט התרגום כן מתורגם מחדש מתוך מקור הערבי, וה 

 למילת "צדפה" במקור.
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 ,חלזון בכלל מינים כמה שהיו( א"צ סנהדרין) ה"רמ מהיד ידענו וכבר" 

 קרא כלים' דמס ב"י פ"ר מ"שבפיה ם"הרמב סתירת בזה לתרץ מסתבר גם)

 המדובר אין כלים' ובמס, איכא תריד ומסתבר - דג קראו וביד, שרץ חלזון

 , .עה ודף: עד דף שבת' דמס שהסוגיות ז"לפ יוצא וממילא( דתכלת מחלזון

 ".תכלת מצות של לחלזון ענין אינם

 ערבי ולשון לטיני מלשון" ראיות"ל דעתם יפנו תורה שבני, אותי ומצערת"

 נול אין ס"בש מקור ובלי, ס"הש דברי אלא לנו שאין במקום 'וכו 'וכו

' ראי אין בכלל - ויותר - חלזון מיני' ב שיש שקבלנו ןווכי] .התכלת קביעות

 "[כחלזון הנשמעים לשונות משאר

 אינו זו' בגמ שהמדובר ולומר, חלזון מיני הרבה שיש להסכים אנו וחייבין"

 .תכלת ממנו שעושין החלזון

 אשר שי, החלזון במהות ם"הרמב לסתירת בנוגע כי, זה לציין לנחוץ ראיתי)

, ליהאמר ניתן ואמת. ידים' בב ודחוהו, חלזון מיני' ב שיש השיטה רחקו

 ".(תיובתיה זו' גמ אז, אחד חלזון רק יש אם, דאדרבה

"ואגב, אציין, מה שהקשו שהרמב"ם בפיה"מ למס' כלים ר"פ י"ב פי' 

שחלזון הוא שרץ המים, מלבד שכבר מצאנו סתירות כאלו, ואין דוחין 

, מכח הרמב"ם שבפיה"מ, אכן, גם סתירה ליכא, כי כבר הרמב"ם שבספר יד

ובמס' כלים אין  -כתב ביד רמה )סנהדרין צא.( שיש הרבה מיני חלזון 

המדובר מן חלזון של תכלת."
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נסמוך עליו כיון שהוא ז"ל בירר המציאות בזה. 
ודברי הרמב"ם בלאו הכי אינם מוסכמים בין 

( כתב בהדיא דלא פ"ט א' הראשונים שרש"י )חולין
 שחור דהוא מ"האג בשם כ"משגם ם. כהרמב"
  .מ"באג כן נמצא לא)כשיוצא מן החלזון(  מעיקרו

 כתב לא למה הצביעה בצורת עוד שהקשה מה
 כמה בזה נאמרו כבר, בשמש שיעמידנו ם"הרמב

 שכבר להם צריכין אנו ואין מרווחים תירוצים
 מרתיחים שאם בדבר המתעסקים לאחרונה מצאו

 צ"ואי תכלת יהיה כ"ג גמורה הרתחה הדם את
 באופן בפועל צובעים שאף ויש, ]בשמש להעמידו

, ליה ומרתחינן איתא בהדיא' בגמ והנה[, בלילה זה
 יפה עולה והוא", אותו ומרתיחין" ם"ברמב ה"וכ

 . תכלת נהיה ההרתחה י"דע המציאות עם

 בצביעת המציאות הנה, הסממנים נתינת ובענין
 הצבע שיוכל בכדי לסממנין דבעינן המורקס
 לא הסממנים ובלא, בו ולהיתפס בצמר להיספג

 ביהודה בנודע והנה. בצמר להיתפס הצבע יוכל
 בכוונת כן הבין)קמא או"ח סי' א' ד"ה ועכשיו( 

 יקלט שהצבע בכדי הם דהסממנים, ם"הרמב
 טעם דעיקר ל"דס משמע מ"באג אמנם. בצמר

 משחור הדם צבע את להפוך הוא הסממנים
 עם אף המציאות יתיישבש רצה ר"וכת. לתכלת

 ונותנין" שכתב ם"ברמב' יעוי אולם. מ"האג דברי
 והנה", בהן וכיוצא הקמוניא כמו סממנין עמו

 לסייע אלא, הצבע גווני לשנות טבעה אין הקמוניא
 מהמורקס הקושיא אין כ"וא. בצמר בקליטתו

 יקשה אחר חלזון ימצא אם ואף, מהקמוניא אלא

 דאין משמע ם"מבדבר קשה ועוד. ם"מהרמב ל"כנ
 דקמוניא ב"כיו כל אלא ידועים בסממנין דין

 דם להפוך דבכדי ופשיטא, דעלמא צבעים וכדרך
 לסממנים בעינן לתכלת משחור חלזון של

 צביעות דשאר סממנין יועילונו ולא מסויימים
 . ע"וצ. דעלמא

 

 המורקס איןמכל האמור לעיל נראה, ד ,דבר סוף
 מוכרח אהו אלא, בעלמא" מחקרית הנחה"

, ומהתוספתא( 'א ג"מ) במנחות ס"הש מסוגיית
 לזה נקבעו שכבר הבירור דרכי פ"ע לתלפיות ובנוי

 סוגיות כמה מעוד ומסתייע, מנחות בגמרא
 לקבוע כדי בזה דיינומסתבר שש ואף, ת"כמשנ

 וגדולה יקר תוספת יש עוד, בדבר מסמרות
 רבותינו המה הלא נאמנים עדים בריבוי להמצווה

 ,הערוך ומוסף גבורים השלטי ץ"והיעב יאיר החוות
 הנאמרים חיים אלקים בדברי תפארה ורבתה
 מורים כולם אשר ה"והראבי ן"הרמב מפי באמת

 אשר התכלת הוא שבידינו החלזון זה כי באצבע
 וכל. ה"הקב המלכים מלכי מלך עליה ציונו

 ז"ע שהוסיפו ונכוחות ישרות ראיות של חבילות
 כבודה משום בהו איכא איוד, נצרכות שאינן אף
 .עינים מאירת ברה' ה ומצות מצווה של

זה מה שעלה בידינו בפתגמא דנא, ועתה נייחל פני 
כת"ר שישים עינו ושבט ביקורתו על הדברים, 

עמנו להודיענו דעתו הרחבה בענין, וייטיב נא 
 ,ברכות חותמי כלב החותמים

 

 [גרעתי והוספתי הרבה כפי שהיה נלע"דשני אברכים מארץ ישראל, ואני י. ב. ]נכתב ע"י 
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