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Riddles of the Week 

#1 

 משנה ברורה סימן כב ס"ק א

דהא על כלים חדשים צריך לברך בשעת קנין ולמה כתב ועשה בו ציצית די"ל דוקא  אין להקשות -קנה טלית וכו' 

כשקונה בגד שהוא ראוי ללבוש כמות שהוא אז מברך מיד אבל אם קנה בגד לעשות ממנו מלבושים אז לא 

הכא הלא אינו ראוי ן או לבישה ויברך אפילו לאחר שנגמר רק בשעת לבישה דוקא דבעינן שעה מיוחדת או קני

דהלא צריך להטיל בו ציצית ע"כ אינו יכול לברך עליו בשעת קנין וכדי לצאת ג"כ דעת הסוברים  ללבשו תיכף

 :דצריך לברך שהחיינו על עשיית המצוה בפעם ראשונה ע"כ יברך בשעת עשיית הציצית ולא ימתין עד הלבישה

 שער הציון סימן רכג ס"ק כא

רהם ונהר שלום ודרך החיים ושאר אחרונים, דלא כט"ז ועיין בחידושי ר' עקיבא איגר שמסתפק לענין מגן אב

בית שלא לברך עד שיקבע בו מזוזה, וכן לענין כלים שצריכין טבילה עד שיטבלם שיהיו ראויין להשתמש בהם, 

, וכתב הגר"א דמקורו הוא ואין להשיג על זה ממה שמבואר לקמן ברכ"ה סעיף ג, אפילו ראהו ביד חברו וכו'

מהך דהכא, והא התם גם כן אינו יכול לאכלם, שאני התם שהפרי בעצם כבר נגמר וראוי להנות ממנה, אלא 

 .שהיא על האילן או ביד חברו, מה שאין כן הכא שבעצם אינו ראוי להשתמש ממנה

#2 

 מגן אברהם סימן כד הקדמה

 .(גמ')יזהר לעשות טלית נאה משום זה אלי ואנוהו 

#3 

רי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן כב ס"ק אפ  

 .ואליה רבה אות א' דמברך תחלה להתעטף

 פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן רכה ס"ק ז

 .ויראה דמברך תחלה שהחיינו קודם שיברך על אכילה



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the Question 1 click here 

Answers to the Question 2 click here 

Answers to the Question 3 click here 

Answers to the Question 4 click here 

Answers to the Question 5 click here 

Answers to the Question 6 click here 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Suggestion 2 click here 

Suggestion 3 click here 

Comments on the show 8 click here

Answers to the Question 7 click here
 Answers to the Question 8 click here

Comments on the show  9 click here

Answers to the Question 9 click here

Comments on the show 10 click here

Comments on the show 11 click here

Comments on the show 12 click here

Comments on the show 13 click here

Answers to the Question 10 click here

Comments on the  show 14 click here

Comments on the show 15 click here

https://drive.google.com/file/d/1KBLkLNK_y3hU0lgBJv82-WiRAebzj28t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aeb6n58On4hcpR5_ATVU5DDcUuqiNA2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S088aLp1hwkTnIURgpDqJP0ZggVTgzSY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dI9PFneiTy2YV7bBllB0p5U_uqg-pHPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KNc8kJ6-VTEaVRllYwZK4Eo2kAqBiUf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhvMV0n8jKhXuI0MmpROudZ9SKYNiRtL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nOB0hbDtvQJXYGMDWHIE-Yfq1ox5HFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1euZZJ3-GZUXZP90jEKkhIVjaCA85Pmyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uidf6-wGWqYI7Z_jmlP3lozUZiGdrpdY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbTdPcSRAZc8g1JlMC1edKw4WL7eaS9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZ1ySIcn0jtHsn3iy2XIbZX5tbN_CWeo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12QdzDfu25kJ8PO3lplmr-pVoif50rOUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QzL2oA64GXvFuEyVM8yZ80ZQInUq3wTH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeZHuRFUq2TGa_PNLsMW0UMTvFog89On/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QZ0NXm4kR7fVLy9OeUp7cd88GhHQeTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTLpdUFLpi9TgBQM01A187svyl68TPYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw1L7ikpi5zxauloOHhkxK3bYF71cUGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpOzTIuXCXYxuDq5mQ0ys20vhLgt_HJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dl-SijnAL5N1NouzPwmASkjdym4gHuWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1piPvsEl8QH8fW-BWDuxPdYOdig2ON_Zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oJaboALCl9aUFLXV7T7HlydM6dxPV2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4F2nj2m8XrpHE_hS_taMPSHMJerQuep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EXnhj-EkSCLIAe1dN0_oxm6b-5w0VVXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPsxm3jQJpo6-VbiB7SZssz-QLU3yeNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRvdZ7znX8HcsYtDZFPFn_Z7-RD0-9ai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gBnXXcFKGrY9N4X1cMe-DI0o6s9exXS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUBE8ilRFAQLAfep1p2Uhf4XvrCHerxR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW-i3fms1mS5fVyJ6yj5NLK3OIJ8Eq_0/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

Great topic on Techeiles. 

I have a question I just heard you say that "Dome Larakiah" -= why assume it means in 

color? 

Could it mean that it is Sun Photo activated and the Sun resides in Harakia like it says 

in  Bereishit? 

Argaman is the color it produces in teh dark and Techeiles is the color when the 

material sits in teh sun? I saw it at the Techeiles factory presentation in Israel. 

Edward Stroh 

---------------- 

Dear Rabbi Lichtenstein, 

Thank you once again for a wonderful show. I feel though that there was not enough 

explanation on the show as to why the majority of the Gedolim, and Klal Yisroel, have 

rejected the murex in particular, and techeiles in general. I will therefore provide the 

listener with some sources for further exploration. 

Rav Elyashiv in Kovetz Teshivas 1, 2, explains why we dont accept this new techeiles. 

Rav Moshe Sternbuch explains in more detail in a number of places, including Teshives 

Vehanhoges 6, 3, why we wont wear techelies in general, and the murex in particular. 

An important work from Rabbi Eliezer Hool from Bnei Brak called תכלא דחלזון discusses 

many points questioning the validity of the murex. See also Piskei Teshivas Siman 8 

footnote 2 other reasons why we dont wear techeiles at least misafek. See further in 

Oruch Hashulchan 9, 12, who clearly says that we won't have techeiles until moshiach 

comes. 

Tizke Lemitzves, 

 



S Noe 

---------------- 

R’ Dovid,  

I thoroughly enjoyed your episode this week on Tekhelet. It is crucial to 

present both sides of the issue, and to clarify why people do or don’t wear 

Tekhelet. We have found the main obstacles to the adoption of Tekhelet to 

be either a lack of appreciation for Tekhelet as a relevant mitzvah today, or 

a feeling that it is only for the “fringe”, but not for mainstream Orthodox 

Jews. Your show goes a very long way towards correcting both impressions. 

I did feel that one aspect of the argument in favor of Murex Tekhelet was 

either overlooked or underplayed, and that is the relatively recent 

archeological discoveries of Murex dyed blue in fabrics in Eretz Yisrael. It is 

now incontrovertibly clear (and this was not the feeling just 10 years ago) 

that Murex dyed BLUE fabrics were being manufactured in the times of 

Chazal, and that Chazal must have been aware of such. In the wake of this, 

as both the Radzyner and Rav Herzog state explicitly, one must accept that 

the Murex is a kosher source for Tekhelet. Even if in the future we uncover 

another species that could also dye blue and even if we find that species 

being used in ancient times, that will only mean that there are multiple 

sources of kosher Tekhelet, but nothing can dislodge the assertion that 

Murex is valid.  

Best regards and a huge Y’yasher Kochacha on all your work, 

Baruch Sterman 

CEO & Cofounder of Ptil Tekhelet 

---------------- 

Dear Reb Dovid שי' 



 Thank you for your informative show on תכלת; it was truly enlightening, as 

are all your shows.  

I would like to bring to your attention another angle of the תכלת debate, one 

not commonly found, and possibly found nowhere besides here. 

The Rebbe Rashab, Harav Sholom Dovber Schneersohn זי"ע of Lubavitch 

(5621 - 5680) writes a fascinating תשובה to Harav Mordechai Yosef Eliezer 

Leiner, the Rebbe of Radzin, successor of his father Harav Gershon Chanoch 

   .ז"ל

In my view, this stands out from other contemporary תכלת literature in that 

the Rebbe approaches the topic mostly based on קבלה, and that interestingly, 

he writes that about 20 years before (it would have been after Purim 5649, 

and this תשובה was written in 5667) he actually saw the Radziner's חילזון at the 

(old) Berlin Aquarium while visiting Berlin, though at the time he was 

unaware that the Radziner considered this to be the חילזון. 

Though written to the Radziner, the Rebbe's rationale is applicable to all  תכלת

  .בזה"ז

To properly explain and summarize the Rebbe's argument would be difficult, 

but in short: 

Chassidus (all over, but especially in the מאמרים of the Rebbe Rashab) 

grapples with Rosh Hashanah that falls on Shabbos, and why we don't blow 

shofar.  

Yes, חז"ל tell us it's because of שמא יעבירוהו but Chassidus demands more 

explanation, for we don't see such logic applied to other circumstances 

often.  

Chassidus explains that the shofar is central to ההכתרת הקב" . Each year anew, 

we arouse the desire in Hashem to rule over us, first arousing a תענוג of the 

world.  



Essentially, when Hashem is מתענג in His world, his desire to rule over us is 

aroused.  

When we blow shofar, its simple, wordless call pierces the heavens and 

arouses תענוג מקיומו של העולם. Thus, Hashem has a רצון חדש למלוך.  

But on Shabbos, חז"ל don't allow us to be ממשיך this essential function of ר"ה?!  

Rather, Shabbos itself is ממשיך. For Shabbos is the ultimate level of תענוג; a 

shofar isn't necessary to be מעורר הקב"ה.  

And because it can be accomplished without a shofar, therefore חז"ל were 

 .that someone will carry the shofar חושש

So, if it's not completely necessary, only then are we חושש to שמא יעבירוהו. 

Now, the Rebbe Rashab compares this key concept in Chassidus to תכלת, by 

showing that עפ"י קבלה we cannot be ממשיך the המשכות of תכלת after זמן הבית.  

However, we are ממשיך a lower form of this even without תכלת. 

As such, we are now חושש to כלאים שלא במקום מצווה. 

It's not easy to understand at first glance, but I trust that after reading it 

several times you'll be able to grasp what the Rebbe is saying. 

Interestingly, at the end, he makes your point about אתרוג. 

I attached a scan, but the תשובה can be found at the very beginning of  שאלות

  .ותשובות תורת שלום

 ,בברכת התורה

Mendel Super 

---------------- 



Hi. Thanks so much for your shows. Just curios how would you respond to 

what Rabbi Moshe Heinmen said about the חלזון being a creature that is  ניצוד

 .given that this is the opinion of the vast majority of poskim ועומד

JK Blumenfeld 

---------------- 

I listened in interest to your show. I have three questions to the murex 

proponents.  

1) How do they answer the question of tzayid on Shabbos? 

2)What was lost in the Mesorah and why did Klal Yisroel stop wearing 

Techeilis for centuries if the murex was so readily available off the shores of 

Eretz Yisroel all those years and Chazal and Rishonim describe how to make 

Techeilis. Was it only the fact that the color turns blue in sunlight?  

2)If so many mekoros and Achronim say the Chilazon is a parpura and a 

parpura is a snail, why didn't the Radziner Rebbe z"l pick the murex as his 

choice. He visited the famous aquarium in Naples and he surely was aware 

of it. He also could have changed the purple color to blue through chemicals 

like he did with the cuttlefish changing the black color to blue. Yet for some 

reason he rejected it. 

Y Sochaczewski 

Answers to the Questions 

All three riddles are addressed in a chapter by a Rav Yechazkel Cohen in a 

kovetz called "P'eirei Yerushalayim". To the first two riddles, he answers that 

in the case of tzitizis, the tzitzis are a part of the beged, not just a means of 

making it wearable, while a mezuzah is simply a requirement to permit living 

in the house (but not a part of the house itself). So only in the case of tzitzis 

do we say that one should have a talis na'eh. And the same 

distinction explains the timing of the shehechiyanu: in the case of tzitzis, 



where the beged are "missing a part" until it has the tzitzis, it's made when 

the tzitzis are tied on and the beged is "completed". In the case of the kli 

that requires tevila, however, it's simply a requirement to permit the use of 

the kli, not a part of it (like the mezuzah and the house), so the 

shehechiyanu is made at the time the kli is purchased. 

 



To the third question, he answers later in the same chapter in the name of 

the Minchas Shlomo that in the case of a talis the shehechiyanu comes 

second because the benefit is solely to the person who purchased the talis 

and is thus not a hefsek, while the benefit of fruits (which is really based on 

re'iya, or seeing them) are universal and would be a hefsek, so the 

shehechiyanu comes first. 

 

Minchas Shlomo: 

 

Best, 

David Birnbaum 



---------------- 

Hi 

Not sure where to send riddle responses to, and this was the only email 

address I heard in the podcast so I'll send them here and hope for the best.  

Riddle 1: (sorry for the long answer) 

The question simply was why the safek by tevillas keilim whereas by tzitzis 

we for sure wait until we put on the tzitzis. 

I’m no posek but it could be (unless I am misunderstanding) that the 

Mishnah Berurah would say (223: 17) that if you cannot use a kli because it 

needs tevillah then you make the shehechiyanu when you actually use the 

kli since when you bought it, it needed some form of tikun. So, R Akiva 

Eiger’s safek that’s brought down in the shaar hatziyun might just be a nod 

to this very halacha that is not said b’feirush. You said that by keilim you do 

it before the tikun and I’m not sure if that seems so clearly to be the psak in 

the MB unless elsewhere it’s said more outright). 

Still, why the safek? Probably because of the tension (at least expressed by 

the lashon of the shulchan aruch) that causes this safek. In siman 22 the 

shulchan aruch davka says to be mevarech when “v’asa bo tzitzis” while in 

223 he says you do it at shaas hakinyan because the bracha is a product of 

simchas halev b’shaas kniyasan. By tzitzis we have the stars align that you 

accomplish tikun habeged and your’e accomplishing the mitzvah that’s why 

we’re so certain there that you’ll make the bracha at that point (especially to 

be yotzeh the deos hasovrim that your’e mevarech at shaas asias 

hamitzvah). Yet by keilim chadashim we have a tension where you’re 

greatest excitement will be when you buy the kli and l’maiseh that’s when 

you should be making the bracha yet the technicality of tevillas keilim 

prevents doing so, so you have this tension as to when to make the bracha: 

when you are most excited or when you can actually use it. So by tzitzis we 



have a very clear point that makes a lot of sense whereas by keilim we don’t 

have that equivalent point where you can check multiple boxes. 

The question might be, however, then why is shaas hakniah considered 

shaas simchas halev when you buy keilim (and even begadim stam) in 

siman 223 which is an omitted factor from siman 22. It could be that by 

keilim the simcha is the purchase of the kli and you’re excited to use the kli. 

So ain hachi nami that by keilim you’ll need tevillah but that’s just a 

necessary step to allow you to use the vessel but your excitement is the 

vessel itself. Still, we might want to fit the paradigm of tzitzis where we wait 

until it’s raui to be used so that’s why we would wait until tevillah, but 

tevillah is certainly not peak simcha when shehechiyanu is supposed to be 

made, and that’s where the safek comes from. By tzitzis when you buy the 

beged you’re ikur excitement is not the beged purchase but the joy you’ll get 

from wearing tzitzis so even when you buy the beged there’s no impetus to 

make the bracha that moment cause that’s not peak excitement compared 

to the excitement you’ll have when you’re putting tzitzis on and 

accomplishing the mitzvah; this also would explain why the shulchan aruch 

doesn’t mention the inyan of simcha by tzitzis. 

Riddle 2: This one’s a bit easier   

Answer is that by tzitzis the tzitzis and beged all become the cheftza shel 

mitzvah and that’s why we need zeh keili both on the beged and on the 

tzitzis because the entire cheftza shel mitzvah is now the tallis. That is not 

true by a mezuzah and a house. Even when you put up a mezuzah, the 

house doesn’t become a cheftza shel mitzvas mezuzah, its just the 

mechayev. 

Riddle 3:  

One answer is that by peiros, m’dina d’gemara the bracha should be made 

when you see the fruit so even though nowadays we make the bracha when 



we eat the fruit we will keep that mold of saying shehecheyanu before the 

bracha. 

But by tallis, where m’dina we don’t say shehechiyanu at shaas hakinyan b/c 

it still needs tikun, and this would also be the case where you didnt already 

make the bracha at shaas asias hatzitzis (like discussed earlier). So here you 

would be mevarech on the levisha, we thus make the bracha on levisha first. 

Second is that by tzitzis/tallis, its the mitzvah of tzitzis that is gorem the 

bracha of shehechiyanu so we’ll give precedence to the bracha on the 

mitzvah. But by birkos hanehenin, where its just the fruit that’s gorem of 

both birkos hanehenin and shehechiyanu (the former bc of the hanaah adn 

the latter cause of the simcha), we’ll do the nehenin second because of the 

chashash hefsek or at least keeping that as a concern in mind.  

Thank you, 

Noah Meimoun 

-------- 

Hi thanks so much for the riddles they really are getting more challenging!!  

I would like to suggest one  answer to all 3 riddles, that the 4 cornered Talis 

that we wear is only because of the mitzvah otherwise nobody wears it. 

Therefore it's a chefetz shel mitzvah and it's understandable why we should 

make a nice beged unlike a house for mezuzah. For the same reason you 

can't make shechyanu until you put on tzitzis for that is the whole purpose 

of this beged but keilim even if I can't use it it's a side reason so mishna 

Brura has sofek. With this we can also understand why M"B says we make 

shechayanu after tzitzis since it's not just on beged like a fruit where it 

might be considered hefsek, rather like a shechayanu on a mitzvah like 

shofar and lulav where we always make after the birchas mitzvah since it 

has Shayches to the mitzvah it's not considered hefsek. 

Meir Krasz 



---------- 

Shalom R’ Dovid, 

Some thoughts on the riddles this week: 

1) a) The purpose of the tallis  is to wear it. Until there is tzitzis the beged 

cannot be used for its function. A kli on the other hand can already give the 

owner haanah just by having a beautiful dish on display. 

B) The tallis is not completed yet, it is simply not a finished product until the 

tzitis are placed on it, the kli is a totally finished kli but is just lacking the 

tevlia. 

2) a)The whole purpose of the tallis is the mitzvah, so it then follows that 

there be an inyan if ze keli, as opposed to a house where the house is Stam 

a house and now you happen to have a chiyuv if mezuza. You’re not building 

the house in order to put there mezuza on. Therefore it’s not as connected 

to the mitzvah. 

B) based on rashi in beraishis (9:23) it sounds like the actual tallis is part of 

the mitzvah. 

3) I would suggest that by a tallis the whole reason for the tallis is the 

mitzvah, and similarly by shechiyanu on a sukkah we make the Bracha after 

gefen because the whole essence of what you’re doing is for the mitzvah, so 

in these cases it’s very clear that the Bracha of shechiyanu is part of the 

mitzvah and therefore  not a hefsek, but by food since you’re Stam eating 

food not davka for a mitzvah purpose it might seem like a hefsek for the 

achila. 

Abie Husney 

---------- 

 



 

The difference between talis noeh and a nice house is as follows. We make 

the Brocho להתעטף בציצית, even though we don't wrap ourselves with the 

Tzitzis. From this we see that through putting ציצית on the Tallis it elevates 

the Talis and the Tallis itself becomes a חפצא של מצוה. Proof to this idea can be 

brought from the Gemara 

" שבת דף קנג"   אלו ציצית -בכל עת יהיו בגדיך לבנים   

This shows that the ציצית effects the whole בגד. Therefore since the Tallis is a part of the 

Mitzva it should be נאה. 

 יונה טאובה

 











התכלת ראשי פרקים בתולדות

תקופת רבנן סבוראי סוף קרוב ל
מישראל,  עת התכלתצבי קעהנשת

 ונפסק קיום מצות תכלת.

בשנת תרמ"ז פירסם האדמו"ר 
מראדזין זצ"ל מאמר בשם 'שפוני 
טמוני חול' להוכיח שיש לחפש 

 התכלת, וניסה להחזירו למעשה.

האדמו"ר נסע לנאפולי באיטליה 
לבקר באקווריום שהיה שם, וקבע 

 החלזון. שהדיונון המצוי שם הוא

ות ממנו אחרי זמן מה הצליח לעש
תכלת, ופרסם הדבר בשנת תרמ"ח 
בספרו 'פתיל תכלת', והתחילו רבים 

 ומקצת חסידי ברסלבמחסידיו 
שלו. אמנם, רוב  תכלתב השתמשל

הצעתו.את גדולי דורו לא קבלו 
 [המשך בעמוד הבא]

בזמננו מצות תכלת
וחיובה בזמן הזה ז"ל אודות התכלת רבותינוהמתברר מדברי 

דשנת תשע"לת עודכנמהדורה מ

תכלת בציצית מצותגדר 

"במצוה זו שני צוויות, שיעשה על הכנף  כתב הרמב"ם 
 ענף יוצא ממנה, ושיכרוך על הענף חוט תכלת."

 יותר מעונשו של תכלת"  איתא בגמרא "גדול עונשו של לבן

בלבד] 'רשות'יש עונש למי שיש לו תכלת ואינו מטילו, ואינו בגדר ש[מכלל 
 .א

בתוספות בבבא מציעא    נו מטיל תכלתמבואר שמי שאי
 בטליתו "עובר על מצות ציצית."

וכן איתא בס' ערוגת הבשם 

 נין  "אםני מינו רוצה כי  [לבן ותכלת]יש לו שואי
כדין כל  מכין אותו עד שתצא נפשו ,אם במין אחד

במצות עשה."

תכלת  וע"ע בשו"ת בית הלוי שכתב שמי שיש לו
בל תגרע על ומטיל לבן בלא תכלת, עובר 

          

. 

מצות תכלת בזמן הזה
 ]בזה"ז ושאפשר להחזירה בלי מסורת [לברר שמצוה זו נוהגת

כתב המהרי"ל    :וסברא הוא  ג..."
שמא יחזור דבר לקלקולו שיהא התכלת מצוי, 
כש"כ למאי דכתב סמ"ג דאותו דג חלזון הוא בים 

"...היה לעשות תכלת קלוכתב סימנין ב דהמלח

וכן כתב החמדת שלמה      אין הדבר"
מוכרח שלא ימצא תכלת אף בזה"ז אם נעמוד על 
כל הבדיקות כמו שהעתיקם הרמב"ם ז"ל בהל' 

ציצית." 

והארצות החיים       'כתב "ועי
בשו"ת הרדב"ז   [שכתב]  מצוי  החלזון]-[ שעד היום הואואפשר

ז י"ל דגם בסדין בציצית יש חשש י"אלא שאין יודעין לצודו עכ"ד ולפ
ה."בזה"ז] לעשות תכלת[ דשמא ילמדו

:לזה ראשונים מצינו אסמכתותאצל גדולי ה גם

 ילא שמענו מ "וזה ימים רבים לישראל ,איתא חינוך בספר ה
] הוא מכל מקוםאבל אפשר [שזכה לתכלת בטליתו" 

. 

והרמב"ן כתב      " נה לבעל המאורשס"ל וה]

אין אדם  [שאין תכלת] ובמקומות הללעכשיו  את הלבן] תשהתכלת מעכב
 ]מנוייתכן שהתכלת מצוי אף בזשבשאר מקומות [משמע  "צריך להטיל לבן לבדו

. 

חלזוןה - מקור התכלת

, שלא מן החלזון פסולה" ו"תכלת אין כשרה אלא מן החלזון



. 

 זחלזון הוא תולעת

 

א
תכלת אינו  למאי דקיי"לשזה  (יג ב)והארצות החיים  לה, שאילתא קכז ב)(העמק שאכתבו הנצי"ב ו 

. (פ"ב הי"ב)והרמב"ם  (על הגמ' שם)מעכב את הלבן, וכן מוכח בדברי הרי"ף והרא"ש 
ב

והם: התוספות,  ,(שבת כה:)בסוגיית 'סדין בציצית'  לגבי התכלת בעוד ראשוניםשון 'חיוב' מופיע ל 
יבמות תוס' הרא"ש (והרא"ש  ;(על הרי"ף), הרשב"א, המאירי, תוס' הרא"ש, והר"ן (במלחמות)הרמב"ן 

חייב ...ש" (הקדמה ללבוש התכלת)כ"כ הלבוש ואף כינה מצות תכלת "עשה של חובה".  ח: ד"ה מלמד)
 "וכו'. האדם ללבוש תכלת בציצית בכל יום אם ימצא

ג
[ואף מחוטי בזמן שאין תכלת בגד פשתן פטור מציצית  גםר"ת והגאונים ש שיטתם של יישבבא ל 

 .]משום הגזירה שמא יבוא לידי איסור שעטנז[מצויה  תכלתהנוגע רק בזמן שטעם הפטור , על אף שלבן]
ד

הגדול, וכן דרך הרמב"ם ים ל כוונתוו ,(פ"ב מהלכות ציצית הל' ב)דברי הרמב"ם בזה ק יעתהסמ"ג ה 
(עי' פ"י מהל' כלאים ה"א  'אלבחאר אלמאלח']כי כן נקרא בערבית [ 'ים המלח'ים הגדול רוא לבכל מקום לק

והגרי"ח סופר  בביאורו לפרדר"א פי"ח, וכ"כ הרד"ל ,הגרח"ק שליט"אמרן קרית מלך לוכן ב ,ובמקו"צ שם
.שליט"א האריך בזה בקובץ בית אהרן וישראל גליון צז)

ה
יתגלה "דשמא (ט, ג), וכ"כ העולת תמיד גם בלא תכלת, כנ"לת מציציבגד פשתן  פטורולכן יש ל 

 .סי' ט בשעה"צ אות כג)(ב "הובא במ, ו"דכלאים איסורא לידי ויביא תכלת
ו

, כשר לתכלת, שהרי בגמ' [שהיה לפני חז"ל]חלזון  כלמשמע שכל צבע בגוון התכלת שבא מ 
מו שנתפרש שם בענין תולעת שני שהוא דוקא חלזון הכשר, כה[ולא נתייחד סוג ובתוספתא כתוב חלזון סתם 

, או ייתכן שאין יותר ממין אחד של חלזון "מן התולע שבהרים, הביא שלא מן התולעת שבהרים פסולה"]
מבואר מדבריו ש (כלאים ט א)ירושלמי לבפי' מהר"א פולדא  "עוע. צבע תכלת וממנ להוציאשאפשר 

 .דבר "שיש בו רוח חיים"מהוא שיהיה הצבע  פסול בקלא אילן][וההצורך בחלזון כל ש
ז

ובשו"ת חת"ס  (מהדו"ת או"ח סי' ג)עיין בשו"ת נו"ב ומ"מ אין בזה חסרון של 'מן המותר בפיך';  
 ;וכן בירר האדמו"ר מראדזין בספרו פתיל תכלת ,(פ"א מהל' כלי המקדש ה"ג)ובאבן האזל  )(יו"ד רעו


             

;

נרתיק לו ויש             




; 

באנגלית, 'snail'הנקרא  הוא 'חלזון'שהרי 
בעברית.או 'שבלול'  'חילזון'ו

והרא"ש נראה כן  מרש"יגם 

 ]נ"ל מעתיק "י שרצא ולמד מן החלזון" מדרש ה"
וז"ל: "ואף קטניהם כמו שהיו  ח,'חומט'כותב  'חלזון'ובמקום 

 ,שגדל עמו" חומטגדלים היה גדל לבושן עמהם כלבוש הזה של 
 עצמוהוא ו      לימצ"ה'ל 'חומט'תירגם', 

כן  טותירגם גם שבלול מדרש  העתיקהרא"ש  ; וגם

 ;]'שבלול'כתב  'חלזון'הנ"ל ובמקום 
 בהדיא רש"י וכן פי'   :נימשקדי חלזו"
ה "רגמבפי'  איתא, וכן בלע"ז" ילימ"ץ  

'limace'-לימצ"אמץ". "חלזון קורין בלעז לי
בעברית,  או 'שבלול' 'לזוןיח' הנקראהוא  בצרפתית

.באנגלית 'snail'ו

 יאבערבית 'ןזּולַ חַ ' המילה וכן משמעות 

    יב     

. 

: היעב"ץ יג'חומט'זון הוא לשהח וכן כתבו להדיא,
 המהר"י כהן ,

   , התפארת ישראל  

 , התבואות הארץ נהנות כהווהמת ,
 .והעץ יוסף 

התכלתהות חלזון ז

היה נצוד  תכלתהאת  םשממנו היו עושי שהחלזון בחז"ל מבואר
על חוף ים  בחלקו של זבולון 

טו. ידהגדול בין סולמא דצור וחיפה

שאומות העולם  מחז"למדברי ו הנביאים והכתוביםוידוע לנו מ
התכלת בימי קדם  השתמשו בצבע

טז

. 

וסגול  יחצביעת צבע כחול הרבה ההוזכר יזה"אוחכמי  והנה בספרי
בארץ ישראל באזור  עשייתו היתה, שפורפוראהנקרא  ןזוחל סוגמ

 .צור וצידון

 ...ידת חלזון אמרו בפרק במה מדליקיןוכתב היעב"ץ "ובענין צ
מסולמא דצור ועד חיפה, וכדבר הזה ממש כתבו גם סופרי אומות 
העולם, כותבי ישובי המדינות והנמצא בה לצורך העולם, וזכרו שלא 

, וכן נקט מרן הגרי"ש אלישיב שהחלזון הוא בריה טמאהכתב בפירוש  )(מצודות דוד טו ע"בוהרדב"ז 
 .(קובץ תשובות ח"א סי' ט)זצ"ל בפשיטות שהוא מין טמא 

ח
ראה שדבריו שם הם העתק מהמדרש, וע"ש ברבינו בחיי דברי רש"י, ילמדרש הנ"ל ין ב שווההמ 

שהעתיק כל דברי המדרש כצורתם וגם כתב 'חומט'.
ט

.'לימצא' 'שבלולעצמו 'תירגם המדרש שם ש (פר' נא א)ועי' בבראשית רבה  
י

ע"פ כ"י פרמא, וכ"ה  (ערך נימין)ז ", וכ"ה בספר תרגום הלע(בעמוד א')ע"פ ספר המתרגם שם 
ע"י [ שבכ"י היה כתוב "לימץ", ונשתבש ל"לימין" מסתברים במהדורת עוז והדר; ובהגהות וציונ

 , ומשם ל"נימין" בדפוס ווילנא.הוינציבדפוס  ]ץ''הפרדת ה
יא

בעבור היות שתי "מלשון ערבית ללשה"ק  "יש כדמות ראיה", ש(ויקרא יא יג)ועיין ראב"ע  
 עי' רמב"ן שמות ל כג, והקדמת ספר המעריך).(; וכל שכן לארמית (ע"ע מגילה יח.) "הלשונות קרובות

יב
 עד היום. תופרסי תערבינים של וכן הוא במילו 

יג
 חילזון עם קונכיה, כנ"ל.לוכוונתם ככה"נ  
יד

על שם צביעת הפורפורא  ככה"נ, 'פורפיריום'אצל או"ה  מכונהחיפה היתה העיר ש צייןיש ל 
 .שםשהיתה 

טו
חלקו מ ןשמקומות אלו ה ושהוכיח מגמ' ז ג במהדורה החדשה)(פ' יא, ח"ב ע' פועי' בס' כפתור ופרח  

של זבולון.
טז

שמדובר בתכלת מהחלזון. )ב קוקהרוסד מהדו' מנוסח ב', (עיי"ש בראב"ע  
יז

, ויטרוביוס גיאוגרפיה)בס' (, סטראבו (בספרו היסטוריה אנימליום) [חי בתחילת תקופת בית שני]אריסטו  
 , ועוד.[חי בזמן החורבן] )נטורליסהיסטוריה ב(, פליניוס ו בסוף בית שני][שניהם חי די ארכיטקטורא)בס' (

יח
בקודקס  המהפורפורא הוזכר 'יקינטינון'. צביעת ה'קונכיליא', או 'ליווידום', 'יקינטינון'בלשונם  

 [שבהקדמת ספרו כ' שהיה בקי בלשונות ובכתבי היוונים והרומיים, ובקיאותויוסטיניאנוס. ר' אברהם הרופא 
 (בפ' מד) וגםמדם הפורפורא,  יתבס' שלטי הגיבורים שתכלת נעשכתב  הגדולה ניכרת בכל ספרו]

שתכלת "הוא הצמר הצבוע כעצם השמים".

For more info, visit: www.techeiles.org

Rabbi Bentzion Halberstam



בעין בדמו תכלת כי אם בין שני הדג שצו יטנמצא במקום אחר
לא נזכר על שום  העתיקים ה"[בספרי או  כ".וכו' מקומות הללו

 חלזון הפורפורא.], כי אם השצובעין בדמ תאחר בריה

וכתב השלטי הגיבורים    רמש הים..." 
 .התכלת" חלזון שצובעין בוהוהוא  ,פורפוראשנקרא 

וכ"כ החוות יאיר    בחידושים כתבתי דדם" ,
 [סגול] כא, רק צבע פורפר[כחול]א "חלזון שבו צובעין תכלת אינו בלו

 ".פורפרשנעשה מדם דג שנקרא הדג 

בפירושו על התורה  ,גרש"ר הירש זצ"לדעת ה ן וכ

    בגמ' 'חלזון'  תרגם את המילהש  ' פורפור
 .[חלזון הפורפור] שנעקקע'

וכן משמע בראבי"ה    נן בירושלמיבין תכלת  כב"וגרסי
 דבר - 'פורפורין'מתרגם תכלת משמע ש[ ובין פריפינין" ריןופורפבין  ,לכרתי

; גם משמע כן בפרקי דרבי אליעזר צבוע מהפורפורא]
  ובאסתר רבה ]מרדכי יצא הפסוק "ופרשים שמ

 ]'פורפרין'" שמרדכי לבש בלבוש מלכות תכלת וחור 


          

. 

בין  ים הגדולהחוף  על עד היום מצויהפורפורא 
ידוע ו ,כגוןוביעד היום  ם זה, ונודע בשצור וחיפה

['ארגמון  'מורקס טרונקולוס' מדעיבשמו ה עיקרב

 הקדומים או"ה כתבי חכמימ ברורו .קוצים']-קהה
 , שהמורקסלפרטי פרטים שכתבו על הפורפורא

 כד.ניםשל הקדמו הוא הפורפוראכיום  המצוי

בתי  שרידים של בין צור וחיפה כהנמצאו כמו כן
 קונכיות ערימות שלעם צביעה מתקופת חז"ל 

וכן , , שבורים במקום הפקת הצבעמורקסממין 
כו.עם שרידי צבע חרסים

 

היו לזייף התכלת מבואר ש בגמרא 
 'ניל'ו בלע"ז, 'אינדיגו'[צבע המופק מצמח שקוראים משתמשים בקלא אילן 

בערבית 

        [העשויהכחול  . צבע 
שאף עד קלא אילן צבע המופק מהדומה ממש ל מורקסהמ

כזזהים ממש שלהם [molecules]המולקולות 
. 

מב"ם בר    ו, מבואר שהתכלת היא צבע העומד ביפי
 תכלתהושאר צבעונים אינם עומדים כמו    נהבכסף מש]

        נתו ב'שאר מבואר שכוו
וביש"ש  עי' ב"ק שהיה נחשב בזמן חז"ל לצבע חזק בעצמו,  ,קלא אילןל צבעונים'

[נודע ה הוא הצבעו זקו,והוא צבע מיוחד בח . הפורפוראיחיד ש
 .עליו מימי חז"ל שחזק יותר מקלא אילן

                                                           
יט

 ובא ,[וגם זכרו במפורש שלא יחיה במים מתוקים]כוונתו שלא זכרו חכמי האומות שנמצא בכנרת  
. וכבר תירצו ):שמות קמט: ומות מח(ששמשמע שנמצא בים כנרת  זוה"קמפשטות לשון הלאפוקי 

מובאים  תירוציהםוועוד,  ]שאין כוונת הזוה"ק לים כנרת הגשמי אלא לספי' מלכות[לקושיא זו הרמ"ק 
 . )145(עמ'  באריכות בספר לולאות תכלת

"וכן בימי היוונים והרומים בימים  )למאמר פתיל תכלת ההקדמ( וכ"כ האדמו"ר מראדזין בעצמו כ
ומלאכת  צמר הצבוע תכלת ליקרות גדול והיו לאות רוממות השררות... ה נחשבהקדמונים, הי

ומעת נהרסה המדינה הזאת וכל סביבותיה בחופי ים התיכון  הצביעה היה ידוע אז במדינת טוראס
 תמוהו .הפורפורא של היוונים ואין כל ספק שמדבר על ,"...ע"י הישמעאלים נשכח מלאכת הצביעה

התכלת ומ"מ מוכח שסבר שהתכלת של או"ה , ון הנ"ל מציאות הפורפוראמהגאו מהאיך נעלקצת 
 .אחת הן של ישראל

סגול -שצבע התכלת פורפור על סמך זה קבעעד ש ,שהפורפורא הוא החלזוןברור לו כל כך  היה כא
  .]לצבוע ממנו גם כחול ותאפשרה הלא נודעעדיין ש[ לגבי זמן משיכיר

מאתנו הרבה מאמרים מהירושלמי, ואם  אבדוכידוע , אך דברים אלו אינם לפנינו בירושלמיכב 
(עי'  'ירושלמי'מתכוון לתלמוד ירושלמי רק לספר קדום שהיה מכונה הראבי"ה  ןאמנם ייתכן שאי

בודאי שהוא ספר מוסמך;  ,הראבי"ה הביא אותו, מ"מ אם רטו בהערה)-קובץ ירושתינו, שנה א ע' ריג
לזוה"ק או לחלקי זוה"ק כינוי הוא  'ספר ירושלמי'ששכתב  ,ועי' ברד"ל בספרו קדמות הזהר

תלמוד כוונתו למשמע ש ,בירושלמי" גרסינןהראבי"ה " כתבמד ,מכל מקוםשנעלמו מאתנו. 
 ירושלמי.

כג
 .[ולכן לא ייתכן שמחמת צבעו הלבישו עליו שם זה] הוא משמש שם לאכילה אך לא לצביעה 
כד

כל חוקרי העתיקות שהפורפורא הוא  אצלבלי חולק  וסכםוכן מ, )263(ע' ספר לולאות תכלת  ייןע 
 זהות הפורפורא.את אבל בזמנם ובמקומם של הגדולים הנ"ל לא ידעו  .המורקס של היום

כה
לגבי הכרעת מנין כמו שמצינו הם סמך, מאפ' לברר הלכות מארכיאולוגיה, או לכה"פ להביא ו 

מנחות צב, סמ"ג עשין כב, והובא בב"י  (פסקי תוס'סדר הפרשיות בתפלין  (ב"ב עד.)החוטים ממתי מדבר 
 ועוד הלכות.  (רמב"ן שמות ל יג, ובהוספה לפי' התורה)משקל השקל  ,סי' לד)

כו
 דמות המופיעגם על שקלי צור . )והלאה 257עמ' (עיין ספר התכלת לר"מ בורשטין באריכות  

 כןוג המורקס ותמונת שני חלזונות מס חרוטה ו, וגם נמצא עמוד בצפון אפריקה עליאהפורפור
מצאו גם אריגים נ לאחרונהו 'מקום [עשיית] הפורפורא',פורפורורום" שמשמעותה "המילה 
 .מהמורקס טרונקולוס כחולצבועים 

כז
  אם כי יש חילוקים ביניהם בעמידות הצבע, עיין על כך בחלק הקושיות. 

 והפורפורא התכלת חלזוןב שמצינודברים  עוד
 .שניהם טומנים עצמם בחול • 

כחידדמו שצובעין ממנו מיפקד פק• 
 

. 

 ציבעיה" כטליצילצריך להוציא הדם מיד אחר פציעתו "כי היכי ד• 

  ליתתושעת ממ[צבע הפורפורא מתחיל להתקלקל[. 

 הרבה גווניםממנו  היו עושים• 

 . 

 'טריוןת 'תכלת נקרא•          
על שם צביעתו בצור, שנקרא בלשון העמים  נקרא טריוןהיה [צבע הפורפורא 

, תרגום עקילס "חור כרפס ותכלת ,ןויקינטינ ו שניהםנקרא ; וכמו כן-Tyreטייר
,  איירינון קרפסינון ויקינטינון"

; , וכן נקרא הצבע של הפורפורא בכמה מקומותבתרגום השבעים וביוסיפוןוכן הוא 

 .]כללי לגוון התכלת  שם אם כי ייתכן שהוא
מאד  הה יקרתתכלת הי• 

        ] וכן כתבו

 ;]אדפורפורא היה יקר מחכמי יון הנ"ל שצמר צבוע ב

 מלכיםבגדי ל מש הרבהיש אףו•    

  חכמי [וכן כתבו
ועל ידו " :יון לגבי צבע הפורפורא שהיה מיוחד למלכים ושרים

; וכן איתא באסתר רבה "היו ניכרים מפשוטי עם   מלך"
 הדיוט של דרכו שאין" ובמדרש תהלים  "...לובש פורפרין

"שכן דרכן של  במדרש הגדול ע"ע ו ";בה להשתמש

 .]מלכים, פורפירא שלהן תכלת"

בסוף תקופת רבנן סבוראי או  מהכלת נעלהת• 
 בתחילת תקופת הגאונים  

        
        

     
         

  ] אותה תקופהב הוגבלג"כ והצבע של הפורפורא ,

 - ]עיין להלן

כנראה מחמת גזירות עליה ממלכי רומי  -• 

           לא 


             לב

. 

 לגשחור כדיו" [של החלזון] "דמו•   ] ואכן דם הפורפורא

 .]לדהמשמש לצביעה שחור כדיו, ונראה כפס שחור על בלוטת הצבע

 יוצא לנו מכל הנ"ל:
: שבזמן ומרשהמורקס אינו חלזון התכלת נצטרך ל חינלה שבכדי

חז"ל היו שני מיני חלזונות מצויים בין סולמא דצור וחיפה ששימשו 
 ים, ודומים, וחזקיםיקר יםגם צבע ולצביעת צבע בגוון התכלת, שהי

ממש לקלא אילן, ואף שניהם נקראו פורפורא, וגם שניהם היו 
 - מפורסמים

לא הזהירו גם ו ,חז"לדברי ב 'חלזון הפסול'אין זכר ל ,ומכל מקום
וכן שלא להחליפם  ,כמו שהזכירו קלא אילן][ להשתמש בו לתכלתשלא 

 תכלת המוזכרתה מהעל אף שהיו דומים כל כך; וגם נעל בטעות,
ה בשימוש נפוץ לצביעת בגדים תבחז"ל מחכמי או"ה, אעפ"י שהי

          … 
. 
 חז"ל אמרוכלל לא מסתבר לומר כן, קשה ביותר איך ש ומלבד

ון פסולה" מן חלז שלא ,מן החלזוןאין כשרה אלא תכלת "בסתמא 
 .שמשמע שכל שבא מחלזון, כשר לתכלת 

                                                           
כח
 .(רש"י שבת קלג:)"מופקד ועומד שם כנתון בכלי"  
כט
 .(רנ"ט גאון סי' תפא, ר"ח, רמב"ן) ליצלחוי"ג ד (שבת סי' קצד),רש"י וראבי"ה  כ"ה לפנינו, וכן ג' 

ל
כבר  זמן מיתתו קשה לקבוע בדיוק][ונמצא כי צבע שהוצא מן החלזון חצי שעה אחרי פציעתו  נבדק 

 אינו צלול כראוי.
לא

תהיה שליטה "לא  והיה לכם לציצית תשע"א) בץ(ע"פ תירגומו של ר' אליהו טבגר בקוזה הלשון שם  
לאדם פרטי בצביעה ובהפצה של הפורפורה, זו הנקראת בלטה, אוקסיבלטה, היאקינתינה, לא 

בד את סחורתו במשי ולא בצמר. אם בכל זאת מישהו מכר גיזת מורקס הנ"ל, עליו לדעת שהוא ייא
 'יקינטינון' הוא תכלת, עי' לעיל בדברי המדרש רבה ועוד.ואת ראשו". 

לב
 .(במדבר כה יב)רק למלך חשוב, כמו שהוא ברמב"ן לגבי מלך מדין  אך ייתכן שהכוונה 

לג
שום מקור לדבריו, וכנ' שהיה לפני הרמב"ם מדרש שאינו מצוי שהיה לא נמצא בנו"כ הרמב"ם  

צפנת פענח ב ועיין. [ומה שנמצא במדרש הגדול אינו אלא העתק מדברי הרמב"ם, ונכתב אחריו]כתוב בו כן 
מקור להרמב"ם בדברי מצאו יש שו דדם דגים שחור. ,(פ"ב דנדה)ירושלמי הציע מקור לרמב"ם מהש

 הוא שחור.של הפורפורא חכמי היוונים שכתבו גם הם שבלוטת הצבע 
לד

    .סגולל משתנהרק אחרי הוצאתו וחשיפתו לאויר ו 

 ]המשך ראשי פרקים בתולדות התכלת[

אי שמכל וכל ח הוכ אחר פטירתו
 אהו הצביע עליוש דיונוןהאפשר ש

שהצבע שנתברר  ,החלזון של חז"ל
הוא צבע מלאכותי שהמציא 

 םמדמ יצור באותו תהליךל שראפש
ולא צריך דוקא [ חייםהלי בערוב של 

 .לזייף התכלת] קלא אילן

שנה התעורר וחמש לפני כעשרים 
 ,אליהו טבגר שליט"א ה"ג ר'הר

 יצית,ס' כליל תכלת על הל' צ מחבר
ושאפשר , שהחלזון הוא הפורפורא

בשנת וצבע כחול,  ולצבוע ממנ
את עמותת פתיל  הקים תשנ"ה
 ת את הרבים.לזכו תכלת

For more info, visit: www.techeiles.org



 בכלל חזרת התכלתפורפורא, ועל הנפוצות על השאלות 
 שלא התייחסנו אליהם ישירות במדור זה]רבות תשובות לשאלות בהם  ותכלולהעלון וההערות נכתבו בדקדוק רב, ו – קורא[הערה ל

 במדרש איתא      נו אלא לבןועכשיו אין ל"
 וא"כ איך ייתכן להחזירה? שהתכלת נגנז"

 וכ"פ העץ יוסף[ "נשתכח"המילה נגנז: פי' את   רש"י ת:

  ;נו שאין הכרח שעל המדרש רבהנזצבע התכלת והיינג ובאופן שא"א להחזיר, 
כי אינם צריכים לו כי צבע הדומה " טבעיבאופן  נשתכחשס"ל  הרדב"ז גם ו

מצות חזור תשהבאנו לעיל שאפשר ש המקורותוכן מוכח מכל  לתכלת מצוי הרבה";

 . ]התכלת

 ספרי איתא ב  : " ...נקואמר ר' יוסי כי שפע ימים יי
 פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד ושאלתיו

 -אמר לי מחלזון. אמרתי לו ,הואבמה בשלום. אמרתי לו פרנסתך 
השמים! מקום יש בים שמוטל  -ומי מצוי? אמר לי

ק מכישות אותו ומת ונימ להים וסממיותבין הר
כר הוא שגנוז יהשמים! נ -במקומו. אמרתי

לצדיקים לעולם הבא." משמע שנגנז התכלת 
 .בזמן התנאים] וכבר[ וא"א למצוא אותה בדוקא

הם שהרי צבעו ולבשו וי בימיודאי היה מצוב ת:
עוד מאות שנים אח"כ תכלת    

  הספרי דבי רבפירש , ו   
"היכי היה מתפרנס מחלזון, שם  וסייר' שתמה 

לצודו כמה זימני".  [כל כך] דמשמע דהוה שכיח ליה
שרק הם  ופי' עוד, ששם מדובר בחלזונות מובחרים

 וכחמוכן  לו,שם לצדיקים לעתיד לבא"גנוזים "
שנגנז רק אחרי שהזכיר  ר"י מדלא אמר ,מהספרי

 מקום מיוחדב יםהזקן שנמצא

 . 

  בשו"ת קובץ תשובות      
נגד התכלת של הרבי  לזוהנה טענת הבית הלוי" כתב
שאם הדג היה במציאות וגם הוא  ל"זצ דזיןמרא

הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים מעת 
שנפסקה התכלת מישראל ועם כל זה לא לבשוהו 
אבותינו, הרי הוא כאילו יש לנו בקבלה ומסורת 
מאבותינו כי זה הדג וצבעו איננו החלזון והתכלת, 

ואנא לא  -הנ"לאף שיש בו כל הסימנים שסימנו בו 
מה עם ההמצאה אשר המציאו חוקרי  לחאידענ

 ."זמנינו אם גם עלי' חל הטענה הנ"ל

תכלת של המורקס, שהרי אינה נוגעת ל וטענה ז ת:
 הגזרו לבגדי מלכותאותה מלכות רומי ייחדה  מאות שניםבמשך 

 לטועי"ז נשתכחה מלאכת הצביעה ומציאות החלזון. ,עליה

 כתב האור החיים      

שלא נאמר לדורותם על התכלת "לאמר שהלבן לדורותם אבל תכלת 
 .תעלם התכלתשוא"כ מוכח  ,בשאינו בנמצא אין חיוב בו"

מוכח , רק א בנמצאיכשהיש חיוב בתכלת מפורש ד מכל מקום ת:
 .מצויהה התכלת תדורות שלא היעברו שבאיזה זמן תעלם, וכבר 

 י האריז"ל בכתב            

 .דווקא "בזמן שביהמ"ק קיים" תתכלת נוהגמבואר ש

                                                           
לה

' ר אמר. תתפש בידים יתִמ ְׂשמָ " ל) (פרשהמשלי  מדרשע"פ יש שהציעו שזה רמז לחיילי רומי,  
בכתה"י ובלקח טוב . [והוא רמז לגזירת מלכות רומי על התכלת]..." רשיעתא אומתא אדום היא דא' רמיי

   הגירסא "וסממיות מקיפות אותו, ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו וכו'."
לו

 ומ"מ בודאי מוכח שלא היה גנוז לגמרי כנ"ל, ואין כוונת המדרש אלא להדגיש המטמון הגנוז 
לצדיקים, ולבאר הכתוב "כי שפע ימים יינקו", ע"ש, וכמשכ"ש הספרי "שכל ספינות שאובדות בים 

 שגנוז לצדיקים לעתיד לבא" והרי יש מהם שלא נגנזו שם. [או 'חיפה']הגדול... מקיאם לימה של יפו 
לז

 שהעתיק מאגרת מאחד שכתב לו כן ,כנ' מקורו מהקדמת האדמו"ר מראדזין לספרו עין התכלת 
"ומהם הגאבד"ק בריסק דליטא שי' מסר כל טענו ונימוקו  (ד"ה ומהם)בפקודת הבית הלוי. וז"ל שם 

בדבר מיאונו במצות התכלת לאחד ממיודעינו שיכתוב ויאמר לנו משמו בזה"ל, כמע"ל לא ביאר 
בדבריו מה זאת מצא אחר שנשכח, אם ממציאת הדג או הוצאת צבעו, ורק אחרי אשר כמע"ל יברר 

, אכן אם נאמר אז נהיה מחוייבים לשמוע אליו וללבשוהיינו היה בזה דבר נשכח והוא מצאה, זאת 
כי הדג היה במציאות וגם הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה 
התכלת מישראל, ועכ"ז לא לבשוהו אבותינו ואבות אבותינו, הרי הוא כאילו יש לנו בקבלה 

נו כי זה הדג וצבעו איננו החלזון והתכלת אף שהוא בכל הסימנים שסמנו בו חז"ל, ומסורה מאבותי
הקבלה והמסורה, ורק אחרי אשר יברר לנו כי דג זה או  נגדכי אפילו נרבה כחול ראיות לא יועילו 

אז יהיה מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו בשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלה 
ובשם המהרי"ל דיסקין  "ל שם.חיה" עכ"ל האדמו"ר מראדזין זצ, עכ"ד שיה לראיהלנו דברי ההלכ

טענה דומה "הלא כמה גדולים מהראשונים אשר היו קרובים לזה המקום אשר נמצא  הובאהזצ"ל 
(נספח לס' משכנות לאביר יעקב, זה הדג ובודאי ידעו מזה הדג וכולם כתבו והאידנא ליכא תכלת" 

 .ל דיסקין על התכלת, מכת"י בן המחבר)רשימות מדברי מהרי"
, ולכן לא ניתן בתורה ר מציאותרק ע"י מסורת ניתן לברשבאופן אחר,  מתטענת הבית הלוי מפורס

 המהרי"ל ועוד שניתן להחזיר התכלת על ידי סימנים וראיות. לדעתלהחזיר התכלת. ועי' לעיל ש
לח

 הזמנים.לכאו' מסתפק במציאות הדברים, האם אכן היה ידוע בכל  
לט

ות, שהדיונון היה מפורסם בכל הדורבגלל האדמו"ר מראדזין זצ"ל, נקודה זו אכן קשה על  
ולם , ואעפ"כ מע'דיונון'] -[ומזה שמובלי הפסק לצורך דיו לכתיבה  שמימות התלמוד ועד ימיו שימש

 לא אמרו שהדיונון הוא החלזון, אולם מ"מ אפל"ת שדרך צביעתו נשתכחה.

שהאמוראים לבשו וצבעו תכלת  מבוארמנחות ריש פרק התכלת ב ת:
החיוב קיים גם בזמן שאין כחמש מאות שנה אחר החורבן, ובהכרח ש

חסרונה ה נתל תנמצא וכאשר אינה[ מצאתכלת בנהאם  קיים בית המקדש

כמבואר  ,העדריבאר טעם הלאלא  ההאריז"ל אינ כל כונתו בחורבן בית המקדש,
בשו"ת וישב הים להגר"י הלל שליט"א   נ הג שבעולם ושכן דרך האריז"ל לבאר

אז ודאי נכון וטוב  ,"ורק אם אומר להדיא בדרך הוראה שכן צריך לנהוג ,ע"פ הסוד
 ל"זצר מסאטמאר ; ועי' בדברי הגה"ק האדמו"ליזהר לקיים דבריו" עיי"שלחוש ו

בשו"ת דברי יואל  , ני הגאולה, וע"ע  לחזור התכלת יכולהששם מבואר שלפ
שמבאר שתכלת  בדברי הרה"ג ר' עמרם אופמאן שליט"א 

 .דמשיחא] א מקישוטין דכלה שכלל ישראל מכינים בעקבתאיה

  בגמרא בבא מציעא ני הוא שעתיד  :איתאא"
אילן בבגדו ואומר תכלת  ממי שתולה קלא ...ליפרע

 תכלתבהטלת יש איסור ש נראה , וא"כ"הוא
 .פסולה

שעיקר האיסור הוא משום מבואר בתוס' שם  ת:
שממ"נ  משא"כ בנידון דידן משמבטל מצות תכלת,

 ביטול מצות תכלת כאן אין 



  הרא"ש שם כתב שמדובר ; ו
מכר תכלת פסולה בתורת  כאשר, באונאת לוקח

פירש שהאיסור הוא רק  הר"י מלוניל ותכלת; 
עצמו צדיק במה שאין בו  מראהבמי ש

.מא 

  איתא בשו"ע   יש אומרים שצריך לעשות"
" מצבע הטלית והמדקדקים נוהגים כן הציצית

התכלת יש בזה גרעון במה שאינו לבן  וואם אין ז
 כמו הטלית.

 םשייך לחוטי כתבו הפוסקים שדין זה אינו ת:
 במקום התכלת באיםש



       ,  מלבד מה וזאת
 ישועותשו"ת בע"ע ו[ שלא נהגו כן שמבואר ברמ"א 

 .בהטלת ספק תכלת]שום איסור שכ' שלא שייך  מלכו 

  אם אין זה תכלת הכשירה, הלא ייתכן שעובר
 על בל תוסיף? טלתוהב

בגמ'  ת:   איתא בתולה קלא אילן במקום
[ואינו עובר על כך בשום "לא יהא אלא לבן"  מבתכלת

 ]מגאיסור
    

.  

  נחותבמ  נושאיתאנה", ולא ראימדחלזון "עולה אחת לשבעים ש 
 דבר זה במורקס.

 כתב הרדב"ז ת:  מה"בחלקו של זבולון היה עולה מאליו 
, ואחר שגלו ישראל לא היה לקטין אותומן הים אל היבשה והיו מ

בים וארז"ל יוגוהשאיר נבוזראדן בארץ מדלת העם לכורמים ול ,עולה
 ."משמע שהיו צריכין לצודו ,אלו צדי חלזון

 'בגמ   נו"[ברייתו  מוזהחלזון "איתאנית דיוקתב" 

 ",לדג מזדומה ] "צורתו", או  "דיוקנו
 ?ון המורקסבחלז דומה לדגואיך ייתכן 

בעל שבלול עי' לעיל שהוכחנו ש'חלזון' פירושו  ת:
צורת לקונכיה, ואם כן יש לומר שכוונת הגמ' 

, ]לחלזונות אחרים בניגוד[שאכן דומה לדג, הקונכיה 

דברי הערוך כ לש"כו  דומה לדג של ים", 

                                                           
מ
 הרש"א, מהר"ם שי"ף, חת"ס, ושאר מפ' שם שביארו כן.עי' מהר"ם, מ 

מא
שסיבת 'טומאתה' של  (אות מד)ולגבי הסוד של קלא אילן, מבואר בספר הקנה ובס' שושן סודות  

    קלא אילן הוא בגלל שאינו יוצא מן הים.
מב

 מבואר שם שעושה כן בטעות ולשם מצות תכלת. 
מג

  .[שמא יטיל קלא אילן] גם בבגד של צמר כךמשום  , היינו צריכים לגזורלאו ואם היה בזה איסור 
מד

באמת אין כאן קושיא כלל, שהרי לא ראינו אינו ראיה, ולא נדע שלא עלה רק ע"פ המדענים,  
 עים שנה, ובע"כ צ"ל כדברי הרדב"ז.בולדבריהם אין שום חלזון שעולה אחת לש

מה
א בפתח עינים על הגמ' שם, וכ"פ (ע"פ החיד"נת הרדב"ז ב"מאליו" שהוא מה שעולה א' לע' שנה וכו 

 .בספר זכר דוד כרך ב עמ' תמח)
מו

 . (שבת עד:)ע"פ כל דפו"י וכת"י, וכ"ה בר' נסים גאון  (החדש)כן תיקנו במהדו' עוז והדר  
מז

שכתב "לומר על דבר שאינו דומה 'דומה' דרך הוא אף דלא דמי כל  (סי נו)עי' בשו"ת חכם צבי  
" שיכול להתפרש בהרבה אופנים, כמו ב"ריאה דדמיא לאופתא" כך." וכן מצינו הלשון "דומה

  שפירשוהו האמוראים באופנים שונים. (חולין מז:)

 שו"ת רדב"ז ח"א סי' תרפה

עלה דגרסינן בשבת שכן צדי  שאלת
חלזון היו קושרין ומתירין הרשתות 

ושאלת מהיכן היה להם  ,לצוד אותו
חלזון שיוכלו לצודו והלא לא היה נמצא 

פשר היה אלא בחלקו של זבולון וכי א
 .לבוא לארץ ישראל לצודו

אין זו צריכה לפנים שהרי  :תשובה
החלזון מצוי הוא בים ובחלקו של זבולון 
היה עולה מאליו מן הים אל היבשה והיו 

ואחר שגלו ישראל לא  ,מלקטין אותו
היה עולה והשאיר נבוזראדן בארץ 

וארז"ל  ביםיוגלכורמים ולמדלת העם 
יכין אלו צדי חלזון משמע שהיו צר

וכן במעשה המשכן היו סמוכים  .לצודו
לים הקדמוני ים סוף שהרי אין בין ים 
סוף להר סיני אלא דבר מועט והיו 
הולכים לים סוף וצדין אותו שהיה 
נמצא שם והיינו שלא הוצרכו לומר 
בחלזון כאשר אמרו בתחש לפי שהיה 

ואפשר שעד היום הוא מצוי אלא  ,מצוי
יודעין  שאין מכירין אותו או שאין

גם כי אינם צריכים לו שצבע  ,לצודו
הדומה לתכלת מצוי הרבה דהיינו 
איסטס הנקרא בערבי ניל וצובעין אותו 
באופן אומנות שאינו עובר אפילו על ידי 

 גיהוץ. 

 

 המורקסשל ת ותמונ

For more info, visit: www.techeiles.org



  .מחשהוא רחב ודק וחד כלפי ראשו"

 'בגמ   דומה לים. "גופו החלזוןעל איתא"  
יש מהם שצבעם ו ,מטכחלחל דומה לים קירו קונכיההגוון  אכן, ת:

  .נממש טורקיז

 הרמב"ם    ניתן לומר כן כתב שהחלזון הוא דג, ואיך
 ?על חלזון הפורפורא

 איתא בפירוש הגר"א למשניות ת:    

וכן  נאו"כל דמות שיהיה ל דג הוא,מין  םיָ ּבַ ׁשֶ שכל "
מבואר בראב"ע      ניןת]- 

crocodile[  וגם החוות יאיר כותב על , 
; וכן "הדג פורפרדג שנקרא מדם " הפורפורא

 רש"י   נהו במקוםנהו "תולעת" ומכמכ
 "דג".  אחר

  ברש"י

 היא איתא שהתכלת ירוק. 
  בתוס' ת:

 וכ"כ נבכולל גם צבע כחול, 'ירוק'תואר שמבואר 
המרדכי          בין"

בין  ,[צהוב]בין מראה גע"ל  ,[כחול]מראה בל"א 
י' פוכן  כולן בכלל ירוק הן" ,[ירוק]ן מראה גרי"

ובע"כ צ"ל  ;המשכיל לדוד 
"צבע  כתב  עצמו הוא, שהרי ברש"י כן

"התכלת דומה לרקיע המשחיר לעת ערב 



נג 

 הכימי לקלא  הרכבואם צבע הפורפורא שוה ב
תבחין ביניהם בדיקת הגמ' במנחות  כיצדאילן, 

? 
 בלבד בחומר הצובע יתלו הצבע אינו עמידות ת:

קלא , ואלא גם בחומרי לוואי ]ו[דהיינו הגוון עצמ
 משום חילוקים נדהפורפורא כמו נקלט אילן אינו

 נה.שיש בחלזון ובקלא אילן בחומרי לוואי

 נדע נואת הגוון ואת החוזק המדויקים של הצבע? כיצד  
, ולגבי נזהגווןאילן הוא אינדיגו אפשר לדעת  כיון שידוע לנו שקלא ת:

החוזק כתב הרדב"ז       תכלת "שיש גוון 
מדבריו שאין [ומוכח הרבה, ויש שאינו שחור כל כך"  [כהה] שחורשהוא 

 בספר מעשי למלך על הרמב"ם "כבהירות מסוימת שמעכבת בתכלת, וכ 

[. 

                                                           
מח

 (ב"י יו"ד קמא ג)[ה'מושל' במזלות ' תלי'שכ' על  (פ"ו מ"ב)עי' בפי' דונש בן תמים לספר יצירה  
ומה אל דג, דק הראש, תנין והוא ד] "ומה שביניהם יקרא () -שצורתו כשני קשתות מחוברות, כזה

 והזנב דק, וגדול הבטן." 
מט

איתא "...וים דומה לעשבים ועשבים דומים לאילנות  (מהדורת ווילנא, פ' צ)במדרש תהלים  
, שאינו מקרוב כמו שיווכח כל הרואה את הים[" ומוכח שאפילו ירוק נקרא דומה לים ואילנות לרקיע

 .]כחול טהור
נ

ל צמחים דומים לקרקעית הים, ולא נראה גוון הקונכיה כי מכוסה בשכבה ש הקונכיה בדרך כלל 
[בניגוד לשאר החלזונות באיזור ההוא שכמעט אין אם במקצת. ויש שרצו לפרש שדומה לקרקעית הים 

, או "כמים לים (מלכים א כז ג), כמו שמצינו "ים" שעשה שלמה עליהם צמחים אלו שגורמים דמיון זה]
 .ם)(ישעיהו יא ט, ורד"ק שמכסים" 

נא
מאתיים שנה גם כלפני ועד  כ'דג' בימינו נקרא 'דג' אצל חז"ל, ה שמוגדרולא פשוט כלל שדוקא מ 

ולפי"ז נתיישב איך . [וכן הוא עד היום באנגלית ועוד הרבה שפות] 'דגים'חלזונות הים היו נקראים 
וגם נרתיקו כתב הרמב"ם שהוא דג והגמ' קאמר רק שדומה לדג, דכל דבר לענינו, שהוא חי במים, 

 דומה לסתם דג הצולל במים.
נב

ובאמת  יהם נחשבים לגוון אחד בשם 'ירוק',והיינו שלא רק שנכלל כחול ב'ירוק', אלא שהיו שנ 
 בלה"ק מלבד 'ירוק'. 'כחול'אין עוד מילה ל

נג
, ר' נחשון גאון (בתפסיר); וכן כתבו: רס"ג יד כל כלל ישראל שהתכלת הוא כחולגם יש מסורת ב 

, רבינו כחול) - 'אזרק'(פיהמ"ש ברכות א ב, ומנחות ד א, שכ' שתכלת הוא , הרמב"ם עיטור הל' ציצית)(מובא ב
, המהר"ם ל)-כ-(שורש ת, הרד"ק (שם כד י), החזקוני (שמות כח ו), רבינו בחיי (ברכות ד: מדפי הרי"ף)יונה 

 )כתב כן בשם ר"ת לין מז: ד"ה אלאחוחולין פ"ג סי' יט, ובתוס' הרא"ש (הרא"ש  ,(ח"ד סי' תרלא)מרוטנבורג 
תכלת בעצמם, וכן הוא בתרגום ההאלכסנדרוני שראו  [ידידיה]וכן העידו יוסיפון ופילון  ;ועוד הרבה

נראה שיש בזה מחלוקת  (שם)מ"מ בתוס' סוכה  ;ובתרגום השבעים (מובא במדרש אסתר)עקילס הגר 
 בין הבבלי והירושלמי.

נד
צבענים עצמם, יש הבדל בין חומרי הלוואי שבכל אחד מהם... "שלמרות שאין שום הבדל בין ה 

תלויות, לא רק בחומר שמשתמשים בו, אלא גם בדרך שעושים את  [בעמידות הצבע]התוצאות 
 (הר' אליהו טבגר שליט"א ע"פ מה ששמע מכימאי מומחה לצביעות, אור ישראל גליון לז, ע' קלה.)הצביעה." 

נה
"י כמה ת"ח, והצליחו להוריד צבע קלא אילן [עתיק] ולא ירד וכבר נעשו ההבחנות של הגמ' ע 

בהבחנתם צבע המורקס, ומה שיש שלא הצליחו עד עתה להוריד קלא אילן הוא מפני שהיום 
 עושים אינדיגו בשיטה מלאכותית.

נו
באמת לא נראה לומר שהגוון המדויק מעכב, שבכ"מ שמצינו שיש הקפדה על גוון מדויק, הגדירו  

בדקדוק רב, כמו במראות נדה, במראות נגעים, ובמראות ריאות; ובתכלת לא נמצא  אותו חז"ל
 שום הגדרה מדויקת.

נז
כדי להגיע לגוון באחד מהראשונים שעירבו בתוך הקלא אילן דברים אחרים  אףולא מצינו ב 

וף פ' שלח, הזכרון ס כתב בהלכות ציצית שבאיסטיס לבדו [שהוא סוג קלא אילן כמבואר בספרוהרמב"ם (התכלת 
. וגם א"א לומר כן, כמו קלא אילן] אפשר לזייף תכלת) (שביעית ז א), הרמב"ם פיהמ"ש "ג' ע"ילומתורגם ל'ני

מבואר שקלא אילן מיוחד בכך שאינו יורד בצפון, וא"כ היה אפשר לבדוק קלא  (צג:)שהרי בב"מ 
ם, שסתם קלא אילן אילן בצפון, אם נאמר שהיה מעורב בו צבעים אחרים. גם מבואר ברש"י ש

(עמק הנצי"ב על הספרי דומה לתכלת. וכ"כ הנצי"ב בפירוש  [דהיינו לאו דוקא זה שנעשה לזייף את התכלת]
 שקלא אילן הוא "צבע הדומה לתכלת בלא שום הרכבה ועירוב". סוף פרשת שלח)

  ניותכתב הרמב"םבפירוש המש     נונמצא בידי נוואי"
מין תכלת בצמר נקרא  שאין כל ,היום לפי שאין אנו יודעים לצובעו

 מדבריומשמע ו "ה היוםתכלת ידועה שאי אפשר לעשותתכלת אלא 
 .מסוים כשר לתכלתגוון שרק 

לפיהמ"ש  תרגום החדשמן ה ת:   בא לא ש עולה
רק אלא  ,כשר לתכלת [אזר"ק בלשונו שם]שאין כל דבר כחול אלא לומר 

צבע תכלת שנעשה מחלזון דוקא, ומה שכתב "שאין אנו יודעים 
החלזון,  וודעים מהר"ל משום שאין אנו י ,לצובעו"

 "שא"א :[וכסיום דבריווממילא א"א לעשותה היום 

 היום"] לעשותה      


         

. 

 בתוס'  שמעמ   צבעאם השלדעת רש"י 
, ולצביעת מדם חלזון עם סממנים הוא פסול מורכב

 מורקס משתמשים בסממנים.תכלת של הה

הסממנים ששמים ביורה מאפשרים את קליטת  ת:
עצמם אינם נקלטים כלל בצמר  םה אך, בלבד הצבע

"ם שהשתמשו דברי הרמבגם  מים[ולכן כשר לכו"ע, שמתקיי

 .נ"ל]הבסממנים וגם שיטת רש"י 

 והלא הוא זז חלזון איך ייתכן חיוב צידה על ,
 כניצוד ועומד? הואולאט 

ברבינו ירוחם  ת:      מפורש שיש חיוב
"ושאר שרצים כגון תולעת  , וז"לצידה על תולעים

, וכן מוכח וחלזונות ועקרבים, הצדן לצורך חייב"
מרש"י 

       וכן פסק מרן ,
 זצ"לאלישיב  הגרי"ש    

   לצמרן הגרש"ז ז מבואר מדברי, וכן" 
    ולות לצודואם צריך תחבש 

ואינו כניצוד  "הוי בכלל "הבא מצודה ונצודנו
שליט"א  רליץקנסים  ר"הג ועומד, וכן פסק

  הלכות שבת בשבתכן מבואר בארוכה בס' ו

. 

 גם צבע הארגמן ופקיש שאומרים שמהמורקס ה  



      וא"כ איך לא ,
 הזכירו חז"ל שמחלזון התכלת צבעו גם ארגמן?

 ,שהארגמן של התורה בא מהפורפורא, ואדרבהאינו מוכח  ת:
 'אלכ'ראשונים מבואר שנעשה מכנימת הב

 וגם לא היה סגול ,

             

נעשה  מן הרמב"ם משמע שאין קפידה בד זאת. מל ממה
הארגמן      מקור את  חז"ל , ולכן לא הזכירו
 .כללהארגמן 

: מיילאפשר לפנות לכל הערה בנושא התכלת, לוהערות ובירורים על הנכתב כאן, ל

alon@techeiles.org נשתדלו נות כפי האפשר.לע 

 החזרת התכלת גדולי הדורות על
בצוואתו  זצ"להמהרש"ם כתב 

יקחו את הטלית טירקישען, בלא ..."
ת עם ציצי עטרה, וקשורין בוה

(נדפס בראש ספרו תכלת מרדכי  "...תכלת
 .עה"ת)

שהג"ר איציל "ויש לי עדות 
לבש תכלת בטליתו  מפוניוויעז

בהצנע, כמו שהעידו תלמידיו 
(מהקדמת ר' ירוחם ליינר שלמדו אצלו" 

למאמר שפוני טמוני חול, וכן העיד מרן בעל 
 .הקה"י זצ"ל)

 על זצ"ל ן אישחזומרן בעל האמר 
זצ"ל  של האדמו"ר מראדזיןהתכלת 

להטיל  - "הלא אין שום היזק בדבר
ואילו היה צל צילו של  - ספק תכלת

לא היו הגדולים אזי מקבלים ספק ה
 .(מעשה איש ח"א ע' קלב) אותו"

 זצ"לסיפר הג"ר דוד צבי הילמן 
בנו של הגרא"ז פעם ביקש ממנו ש

ית במלצר זצ"ל שיקנה לו פתילים מ
אם  אותו של ראדזין. כששאל צביעה

שאל דעת תורה בענין, ענה ששאל 
 קוטלר הרןא ר"הגמרן גיסו את 
 ""ניט דא קיין חשש והשיב לו ,זצ"ל

(ע"ע באורחות  בדבר]איסור חשש  שאין[
 .ע"ז) ח"א ע' רמו רבינו

 ר' אליהו טבגר שליט"א:כתבי ל הג"ר משה מרדכי קארפ שליט"אמתוך הסכמת 
 ש"הגרי מרן כהוראת התכלת ללבוש לחייב אפשר אי כמה טעמיםמ שלמעשה ...ואף

 פ"ע כן להם ויצא הלכותיה לברר שזכו אותם בודאי מ", מ) [זצ"ל]א"שליט( אלישיב
 שחשקה מי וגם ,ההלכה בקיום פנים בושת של מושג ואין צריכין לקימה פרטיה בירור
 בודאי הרחוק ספק צד על ואף בכך מחוייבין אין אם גם להדר לקיימה פ"עכ נפשו

 שכרו... וגדול בזה מצוה יש וחיבוב הידור
, חבר בד"ץ העדה החרדית, לספר לולאות א"ר עמרם אופמן שליט"הגמתוך הסכמת 

 תכלת:
...המעיין יראה שבמין זה של חלזון מיושב כל הקושיות ורגלים לדבר שהוא התכלת 

לקיים מצות תכלת  וכן כמה וכמה מגדולי הדור יראים ושלימים שהתחילוהנכון. 
 –ונזכה בקרוב שכלל ישראל יקיימוהו ברוב עם  , והכל הולך קמעא קמעא,בצנעה

 ונקווה שיהיה על ידי משיח צדקנו.

 לספר חותם של זהב: הג"ר שמואל נדל שליט"אמתוך הסכמת 
כי החלזון מורקס טרונקולוס הוא המקור  במסקנהאין מקום להטיל ספק ...מכל מקום 

וכל הראיות לכאו' שהם מביאים מהגמ' ומהמדרשים לשלול תכלת... האמתי לצבע ה
 , ואפשר לישבם בקל.דברים שאין בהם ממשאת זיהוי החלזון, הם 

, ראש ישיבת תורה ודעת, לספר לבוש הג"ר ישראל בלסקי שליט"א תמתוך הסכמ
 הארון:

אלה ולכל הפחות לא ללעוג על  יש גם מה לסמוך על דברים אלה למעשה...וכנראה 
כי הדברים שהחליטו להשים תכלת זו בבגדיהם כי לא לחנם החזיקו בזה למעשה 

 וח"ו לדחותם בקש... נכונים

For more info, visit: www.techeiles.org
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Reb Moshe Heineman 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מד עמוד א

 ועולה אחד לשבעים שנה, ובדמו צובעין תכלת, לפיכך דמיו יקרים. וברייתו דומה לדג גופו דומה לים חלזון זהו ת"ר

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף עה עמוד א

 אינו חייב אלא אחת, רבי יהודה אומר: חייב שתים. -תנו רבנן: הצד חלזון והפוצעו 

 תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כד עמוד א

 מותר. -אסור, ושאינו מחוסר צידה  -המחוסר צידה 

 פרק לג פסוק יט פרשת וזאת הברכהרש"י 

 .החול ובחלקו של יששכר וזבולןוחלזון וזכוכית לבנה היוצאים מן הים ומן  כסויי טמוני חול טריתושפני טמוני חול 

 סימן ה תשובות והנהגות כרך ד

 מצות תכלת בציצית בזמן הזה 

ידוע על האדמו"ר מראדזין רבי גרשון העניך ליינער זצ"ל שפירסם שמצא את דג החלזון ונקרא טינטפיש, ודרכו 

לזרוק מתוכו צבע תכלת כשרוצים לצודו, וחיבר ג' ספרים לבסס שיטתו, אך לא נתקבלו הדברים אצל רוב ישראל, 

ד א( שהחלזון עולה רק פעם אחת בשבעים שנה, ועוד תמהו דלפי המבואר וטעמם חדא דאיתא במנחות )מ

במדרש פרשת כי תבוא, ובילקוט שמעוני )עקב תת"נ( נרתיקו גדל עמו, ולא נראה כן בחלזון שהציע האדמו"ר 

ג זצ"ל, עוד טען הרב הרצוג ז"ל שבדק ומצא שצבע התכלת נוצר בשעת בישולו ואין זה מראהו הטבעי, ולכן הציע ד

 אחר ששמו "ינטינה" ודומה לתכלת, ודחו דבריו שלא נמצא בארץ ישראל, וגם אין מראהו תכלת כשצובעים ממנו. 

ולאחרונה מצאו מדענים ובני תורה, דג חדש בשם "מורקשי", ואף שלכאורה הצבע היוצא ממנו אינו תכלת, הנה 

בחול על שפת הים כדאיתא  עם השמש נראה מראה תכלת ממש, מלבד שאר הסימנים שזהו תכלת; נמצא

במגילה ו. על הפסוק "ושפני טמוני חול". דהיינו חלזון, וכן הוצאתו טוב כשהוא חי וכטבע חלזון כמבואר בשבת עה 

א, וחי בתוך נרתיק ומלבושו גדל עמו, ונמצא בסולמא דצור כדברי חז"ל, ולזה תמה כת"ר למה לא נחמיר לצבוע 

 זה הפסד, דספיקא דאורייתא היא לצאת מ"ע דציצית עם תכלת. חוט אחד משמונה בהאי ואין תכלת ב

והנראה לע"ד בזה שבחלזון לא נמסרו לנו כל הסימנים ועיקרו במסורת שנשכח מאתנו הרבה שנים, ובמקום 



שצריך מסורת ולא סגי בסימנים, אין צריך לחשוש לזה ואפילו להחמיר. ועובדא היא דבתוך מאה שנה היו ג' גילויים 

חלזון כביכול, ומי יודע אם לא יתגלו עוד, וקבלה בידינו מהקדוש האריז"ל שתכלת דומה לרקיע לרמוז שאנו שמצאו 

מונהגים בהשגחתו הגלויה, ובזמן המקדש שזכינו לניסים ממש אז התגלה לנו האפשרות לקיומה של המצוה, אבל 

ר פנים אף התכלת נסתר, ]וזהו שורש מן החורבן ואילך שנתמעט והולך גילוי השכינה, ואדרבה בעו"ה איכא הסת

גניזת התכלת המוזכר בתנחומא ס"פ שלח[, ואמנם אחר החורבן נמשך כמה שנים מפני המסורת שקיבלו, מ"מ 

כשבטלה לא חיפשנו לחדשה שהמסורת בטלה וכמ"ש, ורק בביאת משיח צדקנו כשיתחיל להתגלות כבוד ה' 

 בדמו. בעולמו יתגלה לנו החלזון לתכלת וכיצד צובעים 

ומצאו לזה רמז בפרשת ציצית גופא שנאמר "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם", היינו על עיקר מצות 

ציצית יהא "לדורותם", ואח"כ כתוב "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת", ובתכלת לא נאמר לדורותם, רמז שלא 

גאב"ד דבריסק זצ"ל שגדולי ישראל בכל הדורות בכל הדורות יהא התכלת מצוי. וכן שמעתי שאמר מרן הגריז"ס ה

 לא חיפשו תכלת דס"ל שלהשיג תכלת צריך מסורת, ואצלנו בעו"ה בטלה המסורת ולא חיפשו כלל. 

ומה שטוענים למה לא נקיים מספק דאף אם אינו תכלת ממש לא הפסדנו, אבל לדברינו שמצותה מיוסדת על 

ל, ועוד דיעויין רש"י במגילה ו. שחלזון עולה מן הים להרים וצובעים מסורת הרי בלי המסורת אין זה בגדר ספק כל

בדמו תכלת, ולא שמענו בכל אלו שיוצא להרים. ואף דרוצה להחמיר לצאת מידי מכל ספק, הלוא מאידך מקיל בהא 

דמבואר בפסקי תוס' מנחות קי"ח שהמשנה נקרא הדיוט שעושה שתי תורות בישראל, ויש חשש איסור לא 

ו בכעין שני תורות בישראל. ובפרט דמסתבר דהקב"ה גלגל חסרון תכלת מפני השגחתו הנסתרת וכמ"ש תתגודד

לעיל, ועוד דאיכא ספק כיצד להטיל דאם יצבע רק חצי חוט תכלת, אמנם לרמב"ם )פ"א ה"ו( מהני, מ"מ להרבה 

ס' והטור בסי' י"א, ואם כן פוסקים צריך דוקא חוט שלם בתכלת כדעת הראב"ד שם, או אפילו שנים כד' רש"י ותו

 לא הועיל כלל לדבריהם, וכן משמע בגר"א שחוששין לשיטה שצריך חוט שלם. 

ולפי זה אזדא לה עיקר טענת הדורשים לקיים המצוה מספק, שרבינו הגה"ק רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל הוכיח 

ם שתוקעין ואפילו ספק, שברכה רק מגמרא סוף ר"ה דבאיכא שני מקומות באחד תוקעין ובאחד מברכין, ילך למקו

דרבנן. ותמה מאי קמ"ל הגמ' דפשיטא שספיקא דאורייתא לחומרא עדיף ממצוה דרבנן, אלא מוכח מהכא דלא 

אמרינן דחייב לחומרא. אלא היכא דאם עביד יוצא מהספק, אבל כאן אפילו ילך למקום שתוקעין הרי רק ספק אם 

העלה הפמ"ג )סי' קצ"ד א"א סק"ג( ואם כן הוא הדין כאן אפילו עביד יתקעו בזה לא אמרינן ספק לחומרא, וכן 

תכלת בחצי חוט כמנהגם, אינו ברור שיוצא שיש אומרים שצריך חוט שלם או שנים ולא יצא, וכה"ג אין חיוב מדין 

 ספיקא דאורייתא לחומרא, ובזכרוני שהאדמו"ר זצ"ל בעצמו הביא סברא זאת בשמו של המהריל"ד זצ"ל, ואמנם

ומה גם שיש לחשוש דעובר בבל תוסיף אלו שנהגו כן מאבותיהם או רבותיהם אין להם ספק וממשיכים כן כדרכם. 

כשמפרש כוונת התורה במצות תכלת להאי שאינו תכלת, ואפילו בספק משמע בתוס' )ר"ה כח: ד"ה ומנא( גבי 

תוסיף. )ועי' ריטב"א שם טז: וביתר זריקת דם בנתערבו ניתנין במתנה אחת לניתנין במתן ד' דעובר משום בל 

ביאור בסוכה ל"א: דס"ל דבספק ליכא בל תוסיף(, ולשיטתם א"כ אף אם עושה כן ומטיל התכלת משום ספק יש 



לחשוש לבל תוסיף אם אי"ז תכלת, וצריך להתנות להדיא שאינו מכוין למצוה אם אין בזה מצוה, ובכה"ג דוקא 

 מותר. 

ק יש לחשוש לבל תוסיף א"כ איך אנו נוטלין אתרוג ספק מורכב למצוה הא יש אמנם צ"ב דאם גם בעושים מספ

לחשוש לבל תגרע, דאף שלוקח האתרוג משום ספק הא אם אי"ז אתרוג הרי לקח רק ג' מינים, וכשם שבספק יש 

נראה דכל מה בל תוסיף כן יש לחשוש לבל תגרע, ועי' בבאוה"ל סי' ל"ד גבי תפילין דר"ת )ועי' בזה לקמן סי' ט"ו(, ו

דאמרינן דבספק יש חשש בל תוסיף היינו דוקא במצוות שעיקרן בחפצא כגון זריקת דם שיש על הדם מצוה 

להזרק, וכן בציצית דיש על הבגד מצות ציצית, ובזה אם משנה ומוסיף או מגרע עובר בלאו, אבל במצוות שענין 

רע כיון דהגברא עושה כן מספק, ולכן באתרוג שאין עשייתן בגברא גופא, הרי אין שייך בספק בל תוסיף וכן בל תג

דין על האתרוג אלא יסוד המצוה הוא בגברא אין שייך בל תגרע, כיון דבא לקים את ספק חיובו. וביסוד זה מיושב 

סוף דבר אין אני יכול להמליץ להשתמש בתכלת לכל אותם שלא נהגו מה שנתקשינו במועו"ז )ח"ו סי' נ"ב(, עש"ה. 

 ב לא לזוז ממנהגנו ולהמתין להתגלות כבוד ה' בביאת משיח צדקינו בקרוב!כן, ומוט

 פרק טו פסוק מא פרשת שלחרש"י 

מצרים, אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לשאינה של בכור, אני הוא  דבר אחר למה נאמר יציאת

 .בבגדו ואומר תכלת הוא ולה קלא אילןלהבחין ולהפרע מן התעתיד 

 תלמוד בבלי מסכת מכות דף יא עמוד א

אמר רב יהודה אמר רב: קללת חכם אפי' בחנם היא באה. מנלן? מאחיתופל, שבשעה שכרה דוד שיתין קפא 

פא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה? ליכא דאמר ליה תהומא, בעא למישטפא לעלמא, אמר: מהו לכתוב שם אחס

יחנק בגרונו! נשא אחיתופל ק"ו בעצמו, אמר: ומה לעשות שלום בין  -מידי; אמר: כל היודע דבר זה ואינו אומרו 

איש לאשתו, אמרה התורה: שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לכל העולם כולו לא כל שכן, א"ל: שרי; כתב 

הומא, נחת וקם אדוכתיה; ואפ"ה כתיב: ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבוש את שם אחספא שדי את

החמור ויקם וילך אל ביתו )ואל( ]אל[ עירו ויצו אל ביתו ויחנק וגו'. א"ר אבהו: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה. 

י דבר, ואף על גב דכתיב: מנלן? מעלי, דקאמר ליה ]עלי[ לשמואל: כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם תכחד ממנ

 ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו, ]ואפ"ה[ כתיב: ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'.

 רש"י מסכת מכות דף יא עמוד א

ולא נתקיים התנאי אעפ"כ היא באה דהא קללה על תנאי היתה אם תכחד ממני ולא נתקיים שלא  -אפי' על תנאי 

דכתיב ולא הלכו בניו בדרכיו וגו' וזו קללה קללו עלי כה יעשה לך כמו שנעשה לי כיחד ואעפ"כ נתקיימה הקללה 

 שאין בני מהוגנין.



Rabbi Michoel Shlomo Bar-Ron 

 ו -רמב"ם הלכות ציצית פרק ב הלכה א 

תכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוך שבכחול, וזו היא דמות הרקיע הנראית לעין השמש 
בטהרו של רקיע, והתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה וכל 

באסטיס או בשחור או בשאר שלא נצבע באותה צביעה פסול לציצית אף על פי שהוא כעין הרקיע, כגון שצבעו 
 המשחירין הרי זה פסול לציצית, רחל בת עז צמרה פסול לציצית. 

כיצד צובעין תכלת של ציצית, לוקחין הצמר ושורין אותו בסיד ואחר כך מכבסין אותו עד שיהיה נקי ומרתיחים אותו 
ם חלזון והוא דג שדומה עינו לעין באהלא וכיוצא בו כדרך שהצבעין עושין כדי שיקלוט את העין, ואחר כך מביאין ד

התכלת ודמו שחור כדיו ובים המלח הוא מצוי, ונותנין את הדם ליורה ונותנין עמו סממנין כמו הקמוניא וכיוצא בהן 
 כדרך שהצבעין עושין ומרתיחין אותו ונותנין בו הצמר עד שיעשה כעין רקיע וזו היא התכלת של ציצית. 

לשמה ואם צבעה שלא לשמה פסולה, והיורה שיש בה הצבע אם צבע בה מעט התכלת של ציצית צריכה צביעה 
צמר לבדקו אם הוא יפה אם לאו נפסלה היורה כולה, אלא כיצד יעשה לוקח הצבע מן היורה בכלי קטן ומניח בו 
צמר שבודק בו ושורף את שבדק שהרי נצבע לבדיקה, ושופך הצבע שבכלי שבדק בו שהרי טעמו ופסלו, וצובע 

 לת בשאר הצבע שלא נפגם. התכ

התכלת אינה נלקחת אלא מן המומחה חוששין שמא נצבעה שלא לשמה, אף על פי שנלקחה מן המומחה אם 
 נבדקה ונודעה שנצבעה באחד משאר צבעונין המשחירים שאינן עומדין פסולה. 

י רגלים שנתחמצו בודקין אותה עד שיודע אם נצבעה כהלכתה אם לאו, לוקחין תבן וריר של שבלול ומ כיצד
ארבעים יום ושורין התכלת בכולן מעת לעת אם עמדה בעינה ולא כהתה כשרה, ואם כהתה לוקחין בצק של שעורין 
שמעפשין אותו למורייס ונותנין את זו התכלת שנשתנית בתוכו ואופה הבצק בתנור ומוציאים התכלת מן הפת 

 נה והושחרה יותר ממה שהיתה קודם האפייה כשרה. ורואין אותה אם כהתה ממה שהיתה פסולה, ואם הוסיף עי

חצר שמוכרין בה תכלת והיו מוחזקין בכשרות לוקחין ממנה סתם ואין צריך בדיקה והרי היא בחזקתה עד שתחשד, 
המפקיד תכלת אצל הכותי הרי זה פסולה שמא החליפה, ואם היתה בכלי והיה חתום בשני חותמות חותם בתוך 

 פסולה. חותם כשרה, בחותם אחד

 יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף צא עמוד א

אמר ליה קיסר לרבן גמליאל אמריתו חיו שיכבי הא הוו עפרא ועפרא מי קא חיי אמרה ליה ברתיה דקיסר לר"ג 
שבקן ואנא מהדרנא ליה אמרה ליה שני יוצרים בעירנו אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן הטיט איזה מהן משובח 

מים שהרי הטיט יכול לעמוד יתר מן המים אמרה לו אף הקדוש ברוך הוא מאחר שיוצר אמר לה זה שיוצר מן ה



מטיפה של שכבת זרע שהיא כמים מן העפר לא כל שכן. דבי ר' ישמעאל תנא ק"ו מכלי זכוכית אמרה לו לאביה 
נעשה בה ומה כלי זכוכית שעמילן ברוחו של בשר ודם שטובל פי השפופרת בזכוכית נתכת באש ומגביה ונופח ו

חלל ברוח פיו כפי מה שהיוצר חפץ ואעפ"י כן כיון שנשתברו יש להן תקנה שחוזר ומתיכן ועושה מהן כלי אחר בשר 
ודם שעמלו ברוחו של הקדוש ברוך הוא עאכ"ו שיש לו תקנה: אמר ליה ההוא [צדוקי] לרבי אמי אמריתו חיו שיכבי 

רין גדולים מטיפה קטנה אי נמי במעשה בראשית שהמציא כו' אמר ליה ומה במקום שאין מים ואין עפר בנה פלט
יש מאין ואין עפר בנה עכשיו שנפלו ויש מים ויש עפר עאכ"ו ואם אין אתה מאמין צא לבקעה וראה עכבר שחציו 
בשר וחציו אדמה מין עכבר הוא ששורץ מן העפר ואינו נולד מעכבר אחר למחר השריץ ונעשה כולו בשר ושמא 

הוא נעשה כולו בשר ואתה תמה איך המקום מחיה המתים ברגע אחד עלה להר וראה שהיום  תאמר לזמן מרובה
אין בו אלא חלזון אחד כו' יש אומרים חלזון תולע שיוצא מן הים אחת לשבעים שנה וצובעין בדמו תכלת ולכתחילה 

רים שביצי חלזונות אינו נראה בכל ההר אלא חלזון אחד ולמחר שגשמים יורדין נתמלא כולו חלזונות ויש אומ
משרצין כולן ואינן נראין בעינינו דמסתברא האי חלזון לאו האיך דאמרינן גבי תכלת הוא מכמה אנפי חדא דהאיך 
בהר מאי בעי וכי תימא דסליק בענני במטרא ונחית אטורא אי הכי מאי קאמר ליה למחר נתמלא כל ההר כולו 

איבנו ותו היכי מייתי ליה ראיה ממי דלא נפיק אלא  קמאולהו מימא אתו ולא מהאיך חלזונות ודילמא הנך כ
משבעים שנה לשבעים שנה וכל שכן להאיך פירושא בתרא דקשיא טפי דכיון דביצי חלזון משרצין כולן הרי אין 
נבראין מן העפר ומאי ראיה איכא מינה לתחיית המתים. אלא מסתברא דהאי חלזון דהכא לאו האיך דאמרינן גבי 

מינא אחרינא דמיברי מעפרא וממיא ומקרי בלשון ערבי חלזום. גביאה בן פסיסא עקמומית היתה  תכלת הוא אלא
בו בגבו כדמוכח לקמן ואמר ליה ההוא מינא וי לכון חייבא דאמריתו מיתיא חיין [חיין] חזינן דמיתין והיכי תיסק 

השתא דלא הוו עדיין חזינן דהוויין דהא  אדעתין דהני דמיתו חיין ואהדר ליה וי לכון חייביא דאמריתו מיתיא לא חיין
 מיתלדי בכל יומא כמה בריאתא דלא הוו עד השתא דהוו כבר לא כל שכן דהוויין:

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף עה עמוד א

 אינו חייב אלא אחת, רבי יהודה אומר: חייב שתים. -תנו רבנן: הצד חלזון והפוצעו 

 פרק כה פסוק ד רש"י פרשת תרומה

 .צמר צבוע בדם חלזון, וצבעו ירוק -ותכלת 




