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ָּבֲרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ה' ְוַאל־ִּתְׁשְּכִחי ָּכל־ְּגמּוָליו... ָהֹרֵפא ְלָכל־ַּתֲחֻלָאְיִכי... 
ַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים... ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹון  ַהּגֹוֵאל ִמּׁשַ
ָלבֹוא ָּתִמיד ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני ִּכי־ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. ִּכי־ַאָּתה ִתְקָוִתי 
ִּכי  ִצְדָקֶתָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך  ְיַסֵּפר  ִּפי  ה' ֱאֹלִהים ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי. 

ֹלא ָיַדְעִּתי ְסֹפרֹות.

השיר והשבח התהלה והתפארת לחי העולמים, על הכל ה' אלוקינו 
אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך תמיד. ובפרט שגמל 
לנו  עשה  כחטאינו  לא  המוגמר.  על  לברך  וזיכני  חינם  חסד  עמי 
ולא כעונותינו גמל עלינו כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את 
שירה  מלא  פינו  אילו  עלי.  תגמולוהי  כל  לה'  אשיב  מה  פשעינו. 
כים... אין אנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלף אלפי אלפים 
ורבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו. עד הנה 

עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה' אלוהינו לנצח.

התודה והברכה:

שליט"א  טופורוביץ'  הלוי  משה  יחזקאל  הרה"ג  הנפלא  לידידי 
התכלת  צבע  בהפקת  ישראל  את  לזכות  ארוכות  שנים  העוסק   -
הקדיש  פעם  אחר  ופעם  חסד  אלי  שהטה  בפועל,  ציציות  ובצביעת 
שעות ארוכות מזמנו במשך תקופה ארוכה מאוד, והרחיב את דיברתו 
המצאו,  מקום  המורקס:  בחלזונות  המציאות  את  לתאר  כדי  כנהר, 
צידתו, טבעיו ומראהו, עד לתשלום הצביעה בציצית לפרטי הפרטים. 
וכן החכימני בליבון הסברות לצדדים ולצדדי צדדים, מה יקרו אמרי 
בימנו  ובמציאות  והראשונים  חז"ל  בדברי  ומעמיק  מקיף  בידע  פיו, 
ובימים ההם. והכל בסברא ישרה בחן ובטעם, מוכתר ביראת שמים 

טהורה. מה שבחיבור זה - שלו הוא.

בעל   - שליט"א  הורוויץ  הלוי  זאב  בנימין  הרה"ג  המיוחד  לידידי 
הקונטרס הנפלא 'חותם של זהב'. הכי קרא שמו חותם של זהב, מה 
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האיר  שפתותיו.  על  חן  הוצק  צופים,  ונופת  כדבש  דברותיו  נמלצו 
והעיר, הקשה ופירק והוכיח, לא הניח לי בדבר קטן ובדבר גדול בכל 
פרטי סוגיא זו. והכל בחן ובחסד. בנימין ידיד ה' וידיד בית ישראל. 

לרה"ג שלמה טייטלבוים שליט"א - בעל הספר 'לולאות תכלת' 
הגוים  כתבי  של  מדוקדק  תרגום  ידי  על  יתירה  בחכמה  שעזרנו 

הקדומים. ולא הניח דבר קטן ודבר גדול בסוגיא זו.

לד"ר סוקניק - על הידע הנרחב ועל הגשת העובדות בסבלנות, על 
פי המחקר העמוק והמקיף.

אשת חיל מי ימצא ורחקו מפנינים מכרה. נוו"ב הסופרת הנודעת, 
המוסרת נפשה ורוחה לתורה ולדקדוק הלכה. על התמיכה העידוד 
בניה  קמו  תאכל.  לא  עצלות  ולחם  ביתה  הליכות  צופיה  והעצה, 
ויאשרוה בעלה ויהללה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. 

תנו לה מפרי ידי'ה וי'הללוה בשערים מעשי'ה.

ואחרונים חביבים, היקרים שלא יסולאו ְּבֶכֶתם אֹוִפיר ְּבֹׁשַהם ָיָקר 
ְוַסִּפיר, אותם אנשי אמת גיבורי החיל, שנשאה נפשם אותם באמונה 
לעשות רצון קונם, וקיימו את דבר המלך ב"ה וב"ש בפרהסיא. לא 
בקשו חשבונות רבים, והטילו תכלת בבגדיהם. אשרי להם, ויקוים 

בהם הכתוב מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.
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הקדמה
אֹוֶדה ה' ְּבָכל ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה ְּגדֹוִלים ַמֲעֵׂשי ה' ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ֶחְפֵציֶהם. ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱאֹלִקים ה' ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל. אֹוֶדה ה' ְמֹאד 

ְּבִפי ְּבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו.

ומה נדבר עוד אל המלך ב"ה וב"ש, כי לך נאה ה' אלוהינו שיר ושבחה 
במצוה  שזיכנו  עולם.  ועד  מעתה  והודאות  ברכות  וזמרה...  הלל 
נפלאה זו שדורות רבים לא זכו לה, רצה הקב"ה לזכות את ישראל 
ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ַּבֲעבּור ְּדָבְרָך ּוְכִלְּבָך ָעִׂשיָת ֵאת ָּכל 
ַהְּגדּוָּלה ַהֹּזאת ְלהֹוִדיַע ֶאת ַעְבֶּדָך ַעל ֵּכן ָּגַדְלָּת ה' ֱאֹלִהים ִּכי־ֵאין ָּכמֹוָך 
ְוֵאין ֱאֹלִהים זּוָלֶתָך ְּבָכל ֲאֶׁשר־ָׁשַמְענּו ְּבָאְזֵנינּו. ּוִמי ְּכַעְּמָך ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי 
ֶאָחד ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָהְלכּו־ֱאֹלִהים ִלְפּדֹות־לֹו ְלָעם ְוָלׂשּום לֹו ֵׁשם ְוַלֲעׂשֹות 
ָלֶכם ַהְּגדּוָּלה ְוֹנָראֹות ְלַאְרֶצָך ִמְּפֵני ַעְּמָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּלָך ִמִּמְצַרִים ּגֹוִים 

ֵואֹלָהיו.

ענין התכלת שזכינו בעזרת ה' ית' וית' שיתברר בדורנו אנו, נמצא 
הוא בקושי גדול – בעצם המחשבה שנמצאה מצוה העלומה כאלף 

שנה.

אהבת  לנו.  היא  גאוה  הצלחתנו.  כך  ועל  דרכנו  זו  אנו!  חששנים 
השינוי והחידוש היא בטבע האנושות עוד מראשית ימיה. מאהבת 
החידוש, הפכו עולמות, ביזרו עמים. ידעו המהפכים כי החידוש הוא 
המושך את ליבות בני האדם, 'העולם זקן, נשנה אותו ונחדשהו' ועל 

מזבח פסול זה עקדו ארצות, שפכו נהרות דם.
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בזאת,  עמדו  שלא  היו  ישראל,  ומזרע  יעקב  שמשורש  אלו  ואף 
רצו הם את החדש הנוצץ, וקיבלו את הישן הרע. רצו להחליף את 
מהות הטוב במהות אחרת, וקיבלו את הרע באדרת שונה. ראינו כל 
זאת בדור אחר, ראינו את הלבבות הנשברים, את הטובעים במים 
את  אהבתי  חדש!  רוצים  איננו  הכרזנו:  נהיינו,  חששנים  הזידונים. 
שינוי?  לנו.  המסורה  בתורה  נחדש  חידוש?  חפשי.  אצא  לא  ֲאדֹוִני 
נוסיף חיל בדרכי העבודה, בכל יום יהיו בעינך כחדשים. נשאיר את 

המהות, לא נחליף ולא נמיר.

ָמִים ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ ְלעֹוָלם ה' ּדְ
לאחר כל מה שנכתב בענין זה וכל הדו"ד, נראה שעיקר הטעם שלא 
התקבל חלזון המורקס – ארגמון קהה קוצים כתכלת של תורה, אינו 
משום שבדקו סוגיא זו על כל חלקיה והסיקו שלא הוא הדבר, אלא 

מטעם 'השמרנות' שאנו דבוקים בה בצדק וכנ"ל.

בציצית,  תכלת  להטיל  למעשה  שנכון  מדעתנו  רחוק  כך  כל  הדבר 
לא רק משום שהוא משונה בעיני הסביבה, אלא הוא משונה בעיני 
עם  קשרוה  שרבים  העלומה  התכלת  שאותה  הייתכן  אנו.  עצמנו 

הגאולה המקווה – נמצאה? לא פחות ולא יותר?

אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כיונה תמה ושומעים לו כל מה שהוא 
ונשמע  נעשה  דבר ה'  אשר  כל  ויאמן העם,  גוזר עליהן שנאמר 

שמו"ר )פרשת בשלח(.

כאשר עמדו ישראל בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע, לא התנו זאת 
עמדנו  נעלים,  רוחניים  ברגשות  לא  אף  ואחרים,  אלו  ברגשות 

למרגלות ההר כיונה תמה – כל אשר דיבר ה'.
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לכאן  רבים  מאמרים  שנכתבו  שלאחר  היה  נראה  בענין  ובהיותי 
ולכאן, נכון להניח את הענין כי מה שנכתב כבר – מוצה, ומה לנו כי 

נוסיף1?

אלא שבמחשבה נוספת נראה, שאדרבה, משום הטעמים שהועלו 
שהן המונע, יש לברר את אותן הטענות ולא לכחד דבר, ואף מי שלא 
שמע על כך ולא בירר את הענין לעומקו – יראה כי לא דבר ריק הוא, 
לא   – רגע  בכל  לקיימה  אפשרות  שיש  נפלאה  שמצוה  יראה  ובזה 

יחמיצנה בידיים.

באתרוג,  ה'  ירא  יהודי  משקיע  וממון  מחשבה  זמן  כמה  חזי  פוק 
ומה  ישראל.  ה'. מי כעמך  ובכל מצות  בנר חנוכה,  בתקיעת שופר, 
השתנה מצוה זו שהיכולת לקיימה הוא בכל עת ובכל שעה? ואיזה 
בגד יגן על האדם לאחר החיים מהדינים ר"ל? הבגדים המגינים על 
האדם בעולם הזה לא יעלו איתו לעולם העליון, הבגד היחיד שיקח 
ויסוד  שבעיקרים  והעיקר  הציצית,  הוא  העליון  לעולם  האדם  עמו 
הכל – זה מצות ה' יתברך! ולמה לא נבררה כראוי, שמא בכל זאת 
ישנה אפשרות לקיימה? למה לא נשית ליבנו לזאת? המניעה שיש 

1 ולא אתאפק מלהזכיר לטוב ולברכה את החיבור הנפלא מבורר ומזוקק שבעתיים הנקרא 
בשם 'לבוש הארון', שכל הרואה משתומם על גודל ויקר העמל הבירור והדקדוק – הפורׂש 
לפני הקורא כל פרט ופרט במקורו וטעמו עד שהדברים מחוורים כשמלה: מהתורה הנביאים 
והכתובים, לדברי חז"ל לכל מחלקותיהם, ומהם לרבותינו הפוסקים. ולהבדיל אא"ה כתבי 
הגויים והמחקר במקורותיהם ובתרגומם המדויק, ולא השאיר פינה שלא עמד בה ובררה, 
סולת אחר סולת, נפה אחר נפה. עד שהטעים והוציא את התכלת בצבעה וביופייה, והכל 
בידי אמן, שבח כלי לאומן. מוכתר ביראת ה' ומצא חן בעיני אלוהים ואדם. יבורך מפי 
עליון וכל רואיו יאשרוהו. ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה, וזכות מצוה יקרה זו תעמוד לו 

לעד.
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האדם  לפטור.  כדי  בו  אין  אך  טהור,  אחר,  ממקום  באה  היא  בזה 
יעשה  שאף  וייתכן  ראש,  בכובד  הענין  על  יחשוב  במצוות  החפץ 

מעשה.

להביא  בחרנו  הנוכחית,  בצורתו  בחיבור  תועלת  שישנה  נראה  לכן 
את הדבר בצורת דיון הלכתי – שאינו משל, אלא צירוף של טענות 
שנשמעו והועלו ותשובתן בצידן, להעלות עלי הכתב סוגיא זו כולל 
כל הטענות, כגון: מה דעת חכמי התורה? הרי כתוב נגנז? אינו דומה 
לדג? אינו שחור כדיו? ובצורה של דו שיח נכון בין בני תורה ננסה 

לברר הדברים.

נכשל  ולא  ה',  ראוי בעזר  בידינו דבר  נטלית שיעלה  ועינא לשמיא 
ח"ו.

על  חכם  'מוכיח  שלמה  אמר  הרי  המחשבה,  לאחר  ובמחשבה 
מהציבור  חלקים  אחר,  או  זה  קונטרס  אחרי  והאם  שמעת',  אזן 
יחלו להטיל תכלת? הרי כל כך רחוק הוא! אבל ייתכן שככל ענייני 
הקדושה – כידוע בשם אדוננו הגר"א ע"ה – דרכה בקמעא קמעא. 
ולאחר שכמה וכמה ת"ח ובני תורה חשובים החלו ופרצו לטוב בענין 
זה, נענה אנן אבתריה לאלו החפצים לשמוע, ואף אם יהודי אחד 

יקיים מצוה זו – והיה זה שכרנו.

אל יחשוד בנו הקורא שחיבור זה נכתב כלאחר–יד, כתיבתו ארכה 
קרוב לשנתיים ימים, שבו השתדלנו בס"ד לדייק בכל פרט, ולבדוק 
שוב ושוב כל פרט ופרט בבדיקה וחקירה עד היכן שידינו – יד כהה 

מגעת. ואם שגיתי, ה' הטוב יכפר. 

קונטרס זה נכתב בצורה קלה לקריאה הן מבחינת התוכן והן מבחינת 
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גיבור   – שמשון  התורה.  דברי  את  ומסביר  האומר   – משה  הסגנון, 
בגבורה במלחמתה של תורה. דן – ידין עמנו כאחד שבטי ישראל, 

אינו מניח וממצה את עומק הדין, עד שמברר הדבר לאשורו.

וכאן נישא ליבנו בתפילה אל א – ל רחום וחנון, כשם שזיכיתנו לקיים 
את מצות ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, כן תזכנו לראות בשובך 
לציון ברחמים וכהן עומד ומשמש בבגדי תכלת וארגמן ותולעת שני, 

ואשי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון.
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מבוא
החביאום  הוריהם  הרך,  בגיל  ילדים  קבוצת  היה:  )שלא(  2מעשה 

מחמת  נידחים  היותר  היערות  באחד  במערה,  המלחמה  בשנות 
המציק. אדם ת"ח וירא שנלווה עמהם למערה – דאג לכל מחסורם, 
לו להביאם לכך, שבאותה  ויראה. אף חכמתו עמדה  לימדם תורה 

המערה ילמדו תורה בהתמדה.

התרגלו  אט  אט  הילדים  שנים,  ערכה  הנוראה  שהמלחמה  ומשום 
כלל את  לא הכירו  בה. מרוב הסכנה  וגדלו  למצבם, שמחו בתורה 
העולם שמחוצה להם. למדו תורה לאור האבוקה, ובמקרים נדירים 

המלווה היה יוצא במסירות נפש להשיג צרכים מינימאליים.

חכמים  תלמידי  לבחורים  הפכו  כבר  מהילדים  וחלק  השנים  עברו 
שרכשו ידיעות והבנה עצומה בתורה. באותה העת כבר היה אפשר 
נפשות  בסכנת  אך  מסביב,  העולם  את  ולראות  מהמערה  לצאת 
נאסר לשוחח עם אף אדם מבחוץ ובפרט עם יהודי, וכך יצאו אותם 
הבוגרים החוצה, ראו יום וראו לילה ראו בהמות וחיות, טהורות ולא 
טהורות, בעלי כנף, עץ פרי ועץ סרק, ומיד החלו להלל ולשבח לה' 
יתברך על הבריאה הנפלאה של יוצר הכל. יחד עם זאת החלו להקיש 

את הנראה לעין, עם הנלמד בתורה שבכתב ובע"פ.

אלא שכאן החל ויכוח עצום בין אותם בוגרים תלמידי חכמים, האם 
היא השמש הנאמרת  לעולם,  רואים בשמים שמאיר  הגלגל שאנו 

וכתובה בתנ"ך ובחז"ל.

2 בבקשה מהקורא היקר לקרוא מבוא זה, חשוב להבנת הענין.
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חלק מהת"ח שבקבוצה טענו שודאי שזו השמש, כי השמש מאירה 
ציורים  גם  וישנם  אחר,  בצד  ושוקעת  זה  בצד  זורחת  והיא  לעולם 
עתיקים איך נראתה השמש, ובכלל אם לא זו השמש, מהו הגלגל 

שאנו רואים? איך קוראים לה?

וחלק אחר של ת"ח חלקו עליהם בעוז, הרי זה לא ייתכן! הרי כתוב 
'אין נסתר מחמתו' וכמה שנים אנחנו נסתרנו ממנה, בפרט שהגמרא 
בפסחים ובבבא בתרא מדברת על מהלך השמש וישנם כמה שיטות 
אם קיבלו חכמים את דברי חכמי הגוים, ומי אנו שנכריע. עוד הקשו 
כמה קושיות עצומות כגון: השמש הרי ריפאה את יעקב אבינו ע"ה, 

וזו לא ידוע לנו שמרפאת כלל!

בעיקר טענה קבוצה זו שהגלגל שאנו רואים, אינו מתאים כלל עם 
פרק יט בתהלים המתאר את השמש דבר אחר דבר:

לשמש ׂשם אהל בהם – בכל דיני אהל לא מצאנו שמיקומו של הגלגל 
בשמים נחשב כיושב באוהל של השמים.

יביאו  )וכן  כחתן.  לא  ודאי  יוצא?  הוא  – מאין  מחופתו  יוצא  כחתן 
הרבה מקורות מהו גדרו של חתן היוצא מחופתו שכמובן אין לזה 

דבר עם הגלגל ההוא(.

ישיש כגבור לרוץ אורח – היכן הוא רץ?

מקצה השמים מוצאו – אולי בדוחק יש ליישב.

ותקופתו על קצותם – כנ"ל.

אין נסתר מחמתו – מאוד לא ברור.

הקבוצה הראשונה ניסתה לענות לדבריהם בכמה יישובים, כגון: מה 
שכתוב אין נסתר מחמתו אין הכוונה שממש אי אפשר להיות בבית, 
אלא כפי שאמרו בבב"ר )בראשית ו(: ותני באחד בתקופת תמוז אין 
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צל לכל בריה דכת' ואין נסתר מחמתו, ע"כ. אף החולקים לא טמנו 
ידם בצלחת וטענו בתוקף שכל היישובים דחוקים, ואף מה שתירצו 
מהמדרש, אדרבה! גם מה שאמרו שם איננו רואים כיום, כי בימי 
זאת  אבל  לתרץ,  חובה  אחרים  במקומות  אם  ואף  צל.  ישנו  תמוז 
יודעים  ואיננו  הרי התחבאנו  אנו  לנו במה מדובר, אך  ברור  כאשר 
מהי השמש, למה שנידחק ביישובים דחוקים? נחכה בסבלנות כמו 

שחיכינו עד היום. עד יבא לו מורה צדק.

ואנו  רבותינו  בו  ובכלל טענו טענה כבדת משקל: הרי דבר שדברו 
נסתפק בפירוש הדבר במציאות, הוא בדוקא כאשר איננו רואים את 
הדבר בו דיברו. אבל לאחר שרואים אנו במה דברו, ברור שנזהה זאת 
מיד. ואיך ייתכן שצריך ישובים דחוקים כדי לראות מהי המציאות 

שרואים אנו בעינינו?

כל  את  שמיישב  נפלא  רעיון  עם  בא  מהחבורה  אחד  שלמדן  עד 
והשני שמו  גופים בשמים: אחד שמו 'שמש'  הקושיות: ישנם שני 
'חמה', ופשוט התבלבלנו בין זה לזה, וכמעט כל הקושיות יתיישבו 
זו המרפאת,  והיא  זו שאין נסתר ממנה,  אחת לאחת, החמה היא 
המזיקה, לעומת השמש שהיא הגוף המאיר לארץ, והיא זו המעלה 
'קצת  בזה  יש  אמנם  בלשון.  היטב  ומדוקדק  וכו'.  הארץ  מן  אד 
דוחק' משום שלא משמע מ'רוח הדברים' שיש שני גופים המאירים 
בשמים, אך מחמת ריבוי ועוצם הקושיות – זו ההנחה הכי מסתברת. 
ולכן איננו יכולים להתייחס לאותו הכדור אש שאנו רואים בשמים 

– כשמש – לשום דבר להלכה למעשה.

ברורה כשמש,  היא  לומר שהתכלת שבידנו  זה  כוונתנו במשל  אין 
כוונתנו היא לבחון מהי צורת בדיקה נכונה מול צורת בדיקה שגוי'.
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לכן ננסה להתייחס למשל הנ"ל כדבר בפני עצמו. )והמשל אינו רק 
על השמש אלא כמעט על כל דבר שדיברו בו כגון: ירח כוכבים, אש, 
מים, רוח צפונית, אתרוג, יונה, וכו' וכו'( במה הם טעו? מדוע הם לא 
בדקו נכון? הרי יש להם קושיות שיש בהם טעם, ומדוע חובה לומר 

שעל אף הקושיות היא השמש?

כאשר באים לדון בגוף שאיננו יודעים עליו, ישנם כמה אפשרויות 
בדיקה. אבל ישנם הנחות שאי אפשר לאומרם – לא כדוחק אלא 
לעין  )הנראה  בשמים  שמש  שתי  שיש  ייתכן  לא  אפשרי.  כבלתי 
יושבי הארץ( לפני כל בדיקה שהיא, כי אם יש שתי שמש מדברים 

על שתיים ולא על אחת!

אלא מאי? ישנם דברים אחרים שיוצרים את אותה הפעולה כגון אש 
לחימום נר לאור וכו'. בזה דיברו בכל מקום כגון לגבי שבת תולדות 

חמה ותולדות האש וכו'.

כלומר כך: אם השמש שכל העולם ראהו, דוד המלך קורא לכך 'ישיש 
כגבור לרוץ ארח'; אין כאן שום קושיא, אלא אי הבנה שלנו בדברי 
הכתובים. ובדיוק כמו בסוגיא שיש בה קושיא מיניה וביה או מסוגיא 
אחרת ותוס' מיישב, אין כאן דוחק אלא אי הבנה שלנו. אין דף אחד 
בש"ס שאין בו קושיות ותירוצים. תיאור מצב בכתובים ובחז"ל אינו 
תמיד מסתדר עם המוׂשכל ראשון שלנו, לא שהדברים דחוקים ח"ו 
אלא הביאור אינו לפני המבט השטחי אלא מעבר לכך. מי שרוצה 

ללמוד סוגיא – כל סוגיא – רק לפי המושכל ראשון שלו – יכשל.

ולנידון דידן: הדברים אינם נבדקים על פי פשט זה או אחר שפלוני 
וכו', הדברים  ואלמוני טוען שדווקא השני דוחק  טוען שזהו דוחק 
חייבים להיבדק סביב הענין הכללי שעליו הנדון נסוב: אם ישנו גוף 
דברים  כמה  יש  אם  והלאה  מכאן  אחר!  ולא  זהו  המאיר,  בשמים 
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שלא מסתדרים לנו – כאן המקום ללומדים ליישב כפי שמיישבים 
כל סוגיא, וייתכן שלא הכל יתיישב. אך המסקנה היא ברורה ואינה 

ניתנת לערעור.

אחרת,  לומר  מקום  שישנו  חידוש  או  רעיון  לא  הם  הנ"ל  הדברים 
אלא הוא מבחן הפשוט ביותר: אם כאשר בודקים בצורה מסוימת 
אפשר להסיק שייתכן שהשמש אינה השמש, והירח והכוכבים וכו' 

אינם אלו שדברו בהם, זה מוכיח שצורת בדיקה זו שגוי' היא!

ובזה באנו לשאול, הייתכן שבכל דבר שהוא בתורה, חז"ל ידברו בנוסח 
מסוים ואנו נזדקק לקרב את הבנתנו או את מראה העין לדבריהם 
ובדיוק בנידון התכלת חז"ל דיברו לפי המושכל ראשון  הקדושים, 
שלנו? יעמוד הקורא ויבחן בכל עצם שהוא, האם היינו אומרים את 
דברי חז"ל לולי שהם היו אומרים לנו כזאת? היינו אומרים למשל 
שהשמש מזיקה )כיום יודעים זאת בבירור שהשמש מזיקה מאוד, 
אך פעם לא ידעו זאת(, האם היינו אומרים שישנה אפשרות ליהנות 

מאור הכוכבים )פסחים ב.(?

ולאחר עיקרי הדברים שנאמרו: כמה הסתברות שהחלזון שבידינו 
שצובע תכלת, זהו חלזון אחר מחלזון של חז"ל? מה הסיכויים? ואם 
הגוים  צבעוהו  זה  שחלזון  לנו  ידוע  אם  השאלה:  את  יותר  נצמצם 
וכן ידוע לנו כיום שנמצא הוא באותן המקומות, האם  הקדמונים, 
בלבד?  אחד  על  ודברו  תכלת,  שצובעים  חלזונות  שני  שהיו  ייתכן 
אינו חלזון אלא  'חלזון',  כיום המושג  לנו  ייתכן שמה שידוע  האם 
דבר אחר שבמקרה צובע תכלת? זאת יש לשאול עוד לפני הראיות 

הברורות.
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הדעה הנכונה המובילה למסקנת האמת, אינה ניתנת להיכתב עלי 
ספר, נמצאת היא בפנים האדם, האם השלילה יש בה דעה נכונה 
ונגד, האפשרות להגיע  ייכתבו הררי ראיות בעד  גם אם  עיוות.  או 
למסקנה הנכונה היא להניח לרגע מה שנאמר, ולחשוב בדעת נכונה: 
האם השלילה תיתכן או לא תיתכן? ועל כך רק היודע מחשבות הוא 
העד, אם האדם שקל את הדברים במאזני האמת והדעת, או שנטה 

כדי להגיע למסקנתו שלו.

ובאמת כל התביעה מהאדם שיגיע בכוחו לידיעה שה' הוא האלוקים 
היא היא הבחינה הזו, הרי האדם שחושב באמת לא יעלה על הדעת 
'במקרה'  היא  המדויק  במרחק  לעולם  ומאירה  הזורחת  שהשמש 
התועלת  כל  את  נותנת  'במקרה'  והיא  המקום  באותו  נמצאת 
לאנושות, אין אפשרות אחרת מלבד האמת הברורה שהבורא רצה 
בטובת ברואיו – יצרּה ועשאּה. וזו דוגמא אחת מכל הבריאה כולה, 
אם האדם חושב אחרת אינו אלא מעוות את מחשבתו, גם אם פיו 
יימלא שאלות ומענות – התשובה היא אחת, והיא ברורה בתכלית3.

שלא  פרט  להשאיר  ולא  זו,  סוגיא  ולברר  לנסות  אי"ה  בזה  ובאנו 
מבורר, ויעזרנו ה' להוכיח שהאפשרות שהתכלת שישנה בידינו אינה 
התכלת היא משוללת הגיון, ואף שישנם דברים שצריכים ליישבם, 
אך הכלל העולה, שהראיות לאמיתות המורקס טרונקולוס, ובלשון 
וחד  ברורות  הן  )אק"ק(,  כתכלת  קוצים  קהה  ארגמון   – ימינו  של 

משמעיות.

3 לא באנו לומר שהסובר אחרת בענין התכלת הוא ההיפך מאמיתי ח"ו, אלא רצוננו רק 
לבקש את תשומת לב הקורא, להשתדל לשקול את הענין בפלס האמת.
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השתדלנו לא לחסר דבר. ואם שגיתי וחיסרתי, אתי תלין משוגתי.

אפשר  איך  התכלת,  ממסרבי  כמה  אצל  עיקרית  די  טענה  ישנה 
וכו',  שוא  דיבר  שפיהם  הקדמונים  ספרי  ועל  המחקר  על  לסמוך 
ובכלל ישנם דברים שהגוים הקדמונים כתבו ואינו מסתדר עם דברי 

חז"ל, אם כן לא מדובר על אותו הדבר!

לשלול  בו  שיש  המקום  דווקא  שאדרבה,  בס"ד  להוכיח  יש  וכאן 
העוזר  שהוא  והמחקר  ביסוס,  לה  שאין  השערה  הוא  התכלת  את 
עובדות  על  בעיקר  שבנוי  המחקר  הוא   – התכלת  שזו  למסקנה 

מוצקות.

ונציין לכאן ולכאן, נמצא אריג בשנת תשע"ד הצבוע בתכלת, ונבדק 
במעבדה והיה בו את החומרים שנמצאים בארגמון קהה קוצים, וזו 

הוכחה לחיוב.

יקרים  שדמיו  נאמר  שבגמ'  לשלילה,  הוכחה  ישנה  זאת  לעומת 
אא"ה  להבדיל  זאת  ולעומת  שנה,  לשבעים  אחת  שעולה  משום 
הכמות  משום  יקרים  שדמיו  הפורפורא  על  נאמר  הגוים  בכתבי 
הגדולה הנצרכת לבגד, והוא חשוב לבגדי מלכות ואצולה וכדומה. 
משום  אינו  יקרותו  סיבת  כי  לשלילה,  זיהוי  כאן  יש  לכאורה  וכאן 

שעולה לשבעים שנה.

)עצם הקושיא הרי האק"ק אינו עולה לשבעים שנה, נתייחס לזה 
הכוונה  שאין  וודאי  שנה'  לשבעים  'עולה  המושג  אך  בפנים,  אי"ה 
שחיכו שבעים שנה עד שיעלה ואז צדו אותו, אלא שאחת לשבעים 
שנה היה עולה ליבשה או שהיה צף במים, אך בכל השבעים שנה היו 

צדים אותו מעומק המים ופשוט(.
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הטענה האמורה לשלילה, האם יש בה דבר ודאי?

נצייר דוגמא בת ימינו, אם ישאלו אדם מה הטעם שמחירי הדירות 
ואף  השנים,  במשך  התייקרה  הביתית  הכלכלה  מדוע  או  גבוהים, 
אחר,  ממשקה  יקר  יותר  מסוים  משקה  מדוע  מסוים:  יותר  דבר 
להיות  יכולה  המחיר  לתופעת  הרי  מוחלטת?  היא  לכך  התשובה 
פרשנות כזו ופרשנות אחרת. אם כן כמה הוכחה לשלילה ישנה, אם 
סיבת היוקר הכתובה בגמ' אינה תואמת את סיבת היוקר הכתובה 
בספרות העתיקה? חז"ל פירשו את המציאות לפי הבנתם העמוקה 
והאמתית, ואותו יווני פירש לחוסר דעתו, ומעבר לזה אין ולא מדי. 
והאם לא מצאנו כזאת חז"ל בדעתם הגדולה שכתבו אחרת מדברי 

כמה 'חכמים' גוים?

לכן נראה לנו בס"ד נכון לכתוב פרק עם כל הטענות שהועלו אחת 
לאחת, ובעזה"י לענות על טענות אלו בהוכחות ובהכרת המציאות, 

כך שהרואה יראה מה יש לקבלו ומה לדחותו.

יקרים שלדעתם אין המורקס האק"ק התכלת  יהודים  ישנם כמה 
האמיתי, לשם כך כתבו כמה חיבורים לשם כך. כך נוצרה התופעה 
נכתב  לתכלת,  כהוכחה  שנכתב  קונטרס  או  מאמר  בכל  שכמעט 
ומתן  משא  דרך  דבר  שבכל  ואף  השוללו.  אחר  קונטרס  או  מאמר 
כדרכה של תורה הוא טוב ונכון, אך רצינו להעלות כמה הערות בזה.

ראשית, קיימת תופעה בחלק מהחיבורים שכותבים בשם המצדדים 
מפיהם  הודאה  שישנה  כגון  מדויקים:  שאינם  דברים  בתכלת 
שהתכלת שבידינו אינו מתאים עם סימני הברייתא במסכת מנחות 
– ודבר זה אינו נכון כלל ועיקר, ועל כל פנים בקונטרס זה אי"ה יבואר 
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שהסימנים עולים יפה עם הברייתא. או "לובשי התכלת טוענים שרק 
במעבדה מודרנית יוצא מהפורפור גוון סגול אבל בצביעה הקדומה 
ועוד  כחול",  רק  גוון סגול בכלל אלא  יצא מהפורפור  כנראה שלא 

כיו"ב.

ומלבד זאת באים אנו קצת בתוכחה כתלמיד לפני רבו: בשלמא אם 
כותב הכותב חיבור שבו מעלה את כל הטענות, זו דרכה של תורה 
כדי לשכנע את  כותב את חיבורו  ראוי. אך אם מחבר החיבור  וכך 
הקורא שאינו התכלת ומביא רק את צד השלילה – צריך להיות בריא 
כי אם לאו, הרי מונע הוא את הרבים  לו שאין בזה אף כדי ספק, 

מעשות מצוה בכל רגע, ולא נראה שתצמח טובה מכך.

הערה נוספת: כאשר ישנה טענה על דבר מסוים שאינו נכון, גם אם 
הטענה נכונה, אך חובה לראות את כל מה שנאמר בזה. כי אפשר 
לחטוא לאמת אם הקורא לא רואה את הענין כולו, רק ציטוט חלקי 

של סברא מסוימת. 

דומא אחת לדבר: ישנה סוגיא האם כל שבים נקרא דג או לאו. באו 
והביאו ציטוט ממאמר  כמה שוללים את חלזון המורקס המדובר, 
)או כמה מאמרים(, שהביאו בשם ספר שנות אליהו לרבינו הגר"א 
שכל שבים נקרא חי. ועל זה השיבו השוללים בטענות שחיבור זה 

אינו ברור כלל שהוא מהגר"א, ואין שום ראי' לזה ואדרבה וכו'.

וראשונים  ודברי חז"ל  דג, הם מקראות  נקרא  והאמת שכל שבים 
)ואי"ה  מפורשים בכמה מקומות, שאי אפשר לפרשם בתרי אנפי 

יובאו בחיבור זה בס"ד(.

ויתירה מזו: גם אם ענין שלם יש בו כדי לדחות, עדיין, האם יש בזה 
כדי לדחות את כל הראיות הברורות האחרות? 
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ואבקש מאוד מהקורא היקר, גם אם יראה חיבור השולל את דברינו 
כאן. אנא ראה את כל דברינו כאן מרישא לגמירא, כי השתדלנו תוך 
כדי המשא ומתן להביא כמה וכמה ראיות ותשובות, שגם אם אחת 

מהנה יש להשיב, בסיכום כל הנאמר האמת יורה דרכו.

ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך:

ִּתְקַרב ִרָּנִתי ְלָפֶניָך ה' ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני:

ָּתבֹוא ְתִחָּנִתי ְלָפֶניָך ְּכִאְמָרְתָך ַהִּציֵלִני:

ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך:

ַּתַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל־ִמְצֹוֶתיָך ֶּצֶדק:

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ֹנַעם  ִויִהי 
ּכֹוְנֵנהּו:



 משא
 ומתן בענין

 חלזון
התכלת
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ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ִּדּיּון

יֹום ִראׁשֹון
ִׁשְמׁשֹון: ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ר' מֶֹׁשה ְור' ָדן.

מֶֹׁשה ְוָדן: ָׁשלֹום ּוְבָרָכה.
ִׁשְמׁשֹון: ר' מֶֹׁשה! ֲאנִי רֹוֶאה נָכֹון? ַאָּתה לֹוֵבׁש ְתֵכֶלת? ִהְצָטַרְפָּת ַלְּקבּוָצה 

ַהִּתְמהֹונִית ֶׁשל לֹוְבֵׁשי ַהְּתֵכֶלת! ֵאין ְלָך ַמה ַלֲעׂשֹות?
מֶֹׁשה: ֵאינֶּנִי יָכֹול ְלִהְׁשַּתּיְֵך ִלְקבּוָצה זֹו, ִמּשּׁום ֶׁשִהיא ֵאינֶּנָה. ַּכָּמה ְוַכָּמה 

ֲאנִָׁשים ָלְמדּו ֵאת ָהִענְיָן ְוִהִּגיעּו ַלַּמְסָקנָה ְוֵאינָם ַשיָיִכים זֶה ָלזֶה.
ָדן: ְקבּוָצה, ֹלא ְקבּוָצה... ַמה ּקֹוֶרה ְלָך ֵאיְך ִהַּגְעָּת ִלְּשטּות ּזֹו, ר' מֶֹׁשה! 

ַאְבֵרְך ת"ח ַלַהנְָהגָה ְמֻׁשּנָה ֶׁשָּכזֹו?
מֶֹׁשה: ְלַאט ְלָך ר' ָדן, ִאם זֹו ִמְצָוה ְּדאֹוַריְָתא ֲהֵרי ַעל זֶה ָּכַתב ָהֶרָמ"א 
ַּבְּסִעיף ָהִראׁשֹון: "ְוֹלא יְִתַּבּיֵׁש ִמְּפנֵי ְּבנֵי ָאָדם ַהַּמְלִעיגִים ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ה' 
ב  יְִתָּבַרְך" ח"ו ֹלא ְלַקּיֵם ִמְצָוה ִמְּפנֵי ֶׁשּזֶה 'ְמֻׁשּנֶה', וע"ז ָאְמרּו: ֱהֵוי ְמַחּשֵׁ
ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְּכנֶגֶד ְׂשָכָרּה4. ְוִאם ֵאין זֹו ִמְצָוה, ֵאין זֹו ֲאִפילּו ַהנְָהגָה ְמֻׁשּנָה, 

ֶאָּלא ַמֲעֵׂשה קֹוף ְּבָעְלָמא.
ֵּמִבין ְּבִמְצוֹות ְּדאֹוַריְָתא? ָאְמנָם  ִׁשְמׁשֹון: ִעם ָּכל ַהָּכבֹוד ַאָּתה ַהּיְִחיִדי ּשֶׁ

4 וכן אמרו חכמים במסכת עדויות )פ"ה(: "עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים אמרו 
לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל אמר להן מוטב 

לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום".
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ְּכנַף ִאיׁש יְהּוִדיְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ִּדּיּון
ַאְבֵרְך יר"ש ִהּנְָך ַאְך ַאָּתה ַמְכִריז ְּבזֹאת ֶׁשּכּוָּלם טֹוִעים ַרק ַאָּתה "ַהֵּמִבין 

ַהָּגדֹול", ַמה ִעם ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור? ַמה ִעם ָּכל ְּבנֵי ַהּתֹוָרה?
מֶֹׁשה: ֵמִבין ֲאנִי ֵאת ְּכֵאְבָך ר' ִׁשְמׁשֹון. ְּבָכל אֶֹפן ַהְרֶׁשה ִלי ִלְׁשאֹול: ַאֶּתם 

ר' ִׁשְמׁשֹון ְור' ָדן ְלַמְדֶּתם ְוָחַּקְרֶּתם ֻסגְיָא זֹו?
ִׁשְמׁשֹון: ֹלא ָּכל ָּכְך.

ָדן: ָהֱאֶמת ֶׁשָרִאיִתי ַּכָּמה ַמֲאָמִרים ְלתֹוְמִכים ְוַלִּמְתנְֲּגִדים, ְוַלִּמְתנְֲּגִדים יֵׁש 
ְטָענֹות ֲחזָקֹות ְמאֹד.

ְּכֵדי  ִהְׁשַקְעָּת  זְַמן  ַּכָּמה  ִמזְַּדְּמנִים,  ָעלֹונִים  ַּכָּמה  ִמִּלְקרֹא  ַאְך חּוץ  מֶֹׁשה: 
ְלַהִּקיף ֵהיֵטב ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ַעל ִּפי ֲחזַ"ל ְוַהּפֹוְסִקים, ּוְבֵברּור ָהֻעְבּדֹות?

ָדן: ָהֱאֶמת ֶׁשֹּלא ָעַמְדִּתי ַעל ָהִענְיָן.
מֶֹׁשה: ְלַדְעְּתֶכם ַּכָּמה ִמֵּבין ַאְבְרֵכי ַהּכֹוֵלל ֶׁשִהנְֶכם לֹוְמִדים ּוֵבית ַהְּכנֶֶסת 
ּבֹו ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִלים – אֹו ְסָתם יְהּוִדים טֹוִבים ֵּבין ֵאּלּו ֶׁשּתֹוָרָתם אּוָמנּוָתם 
ּוֵבין ֵאּלּו ַהּקֹוְבִעים ִעִּתים ַלּתֹוָרה ְוַהּתֹוָרה ְּברֹאׁש ַמְעיָנֵיֶהם, ָלְמדּו ְוָחְקרּו 

ָלעֶֹמק ֵאת ִענְיַן ַהְּתֵכֶלת?
ִׁשְמׁשֹון: ְּכָכל ַהּנְִרֶאה ַאף ֶאָחד.

ָדן: ִמְּסָתָמא ר' ִׁשְמׁשֹון צֹוֵדק, ַּגם ְלגֵַּבי ַהָּמקֹום ֶׁשֲאנִי לֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל.
מֶֹׁשה: ְוזֹו ַהְּתׁשּוָבה ַּגם ְּבֶקֶׁשר ְלכֹוֵלל ולביהכנ"ס ֶׁשֲאנִי לֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל... 
ַהַּמָּצב ִּבְׁשָאר ְמקֹומֹות ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּכְמַעט ַאף  ַהּנְִרֶאה זֶה ַּגם  ְּכָכל  ֵּכן  ִאם 

ֶאָחד ֹלא ָלַמד ְוָחַקר ֶאת ַהְּתֵכֶלת ִּבְרִצינּות.
ָדן: ְּכָכל ַהּנְִרֶאה זֶה ֶּבֱאֶמת ָּכְך.

ְלִמי  ֶאָּלא  ְויִָעיד  ֶׁשּיָבֹא  ַהחֶֹדׁש  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשֹּלא  ְלִמי  אֹוְמִרים  ֵאין  מֶֹׁשה: 
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ְלָמדּוהּו,  ָדָבר ֶׁשֹּלא  ְלגֵַּבי  ֲאנִָׁשים  ֵאין ׁשּום ְרָאיָ'ה ַמה עֹוִׂשים  ֶׁשָרָאהּו5, 
ַוֲאַסֵּפר ָלֶכם ֶׁשַּכֲאֶׁשר זִָכיִתי בס"ד ִלְלמֹד ֶאת ָהִענְיָן, נִַּגְׁשִּתי ְלַכָּמה ת"ח 
ְוֻכָּלם ְּכֶאָחד ָאְמרּו ֶׁשֹּלא ָחְקרּו ְוֹלא ָלְמדּו ֵאת ִענְיָן ַהְּתֵכֶלת. ַרק ֶאָחד ֵמֶהם 
ֵאין ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה ַמּדּוַע  ָקָרא חֹוֶבֶרת ַאַחת. ְואֹותֹו ת"ח ָאַמר ְמפָֹרׁשֹות ּשֶׁ

ֹלא ְמִטיִלים ְּתֵכֶלת ְּבֶבגֶד, ְולּו ִמַּטַעם ָסֵפק.
ִׁשְמׁשֹון: ַאָּתה אֹוֵמר ְּבִקּצּור 'ֻּכָּלם' ִּבגְַלל 'ֻּכָּלם', ַאְך ַמה ִעם רֹוֵענּו ְּגדֹוֵלי 
ַהּדֹור ֶׁשָאנּו ָסִרים ְלָמרּוָתם? ְוֵאיְך ָׁשַאָּתה ר' מֶֹׁשה ִּדַּבְרָּת ָלַאֲחרֹונָה ְּבַלַהט 

ָּבִענְיָן.
ּתֹוָרה  זֹוִהי  ִאם  ַאְך  ְמאֹד,  ָרגִיׁש  ְלִענְיָן  נְִכנְַסָּת  ִׁשְמׁשֹון  ר'  ְרֵאה  מֶֹׁשה: 
ְמֻחּיִָבים ָאנּו ְללֹוְּמָדּה, ִאם זֹו ָהיְָתה ַהְׁשָקָפה, ַהנְָהגָה ְוַכּדֹוֶמה זֶה נִּדֹון ַאֵחר.
ָמע  ְמֻמּשְׁ ַאָּתה  ַהִאם  זֹאת?  ּתֹאַמר  ַאָּתה  ּשֶׁ ְלָך?  ּקֹוֶרה  ַמה  מֶֹׁשה  ר'  ָדן: 

ִלגְדֹוֵלי ַהּדֹור ַרק ְּבַהְׁשָקָפה ְוֹלא ַּבֲהָלָכה?
ְּכִפי  ַהָּדָבר  ְלִהְתָּפֵרׁש  יָכֹול  ּזֶה, ח"ו  ְּבָמקֹום  ִׂשיָחֵתנּו  נְַׁשִאיר  ִאם  מֶֹׁשה: 
ֵאין זּו ַּכָּונִָתי. ְּבִאם ִהּנְֶכם ְמֻענְיָנִים, ּבֹואּו ַוֲאָפֵרט  ֶׁשָאַמְרָּת ר' ָדן, ַּכּמּוָבן ּשֶׁ
ַמה ֶׁשּיֵׁש לֹוַמר ָּבזֶה ּוִמְתַחּיֵב ֲאנִי ְּבִלי נֵֶדר ַלֲענֹות ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ְוֹלא 

ְלִהְתַחֵּמק ִמּשּׁום נְקּוָדה ֶׁשִהיא.
ָדן: ֹלא יֹוִעיל ְלָך ר' מֶֹׁשה! ֵאינֶּנִי ְמֻענְיָן ִלְׁשמֹוַע ֵּדָעה ֶׁשִהיא ֵהֶפְך ִמְּגדֹוֵלי 
ַהּדֹור, ְוֵאינֶּנִי מּוָכן ִלְׁשמֹוַע ׁשּום ִחּלּוק ְּבִמְׁשַמַעת ִלגְדֹוֵלי ַהּדֹור ֵּבין ֲהָלָכה 

ְלַהְׁשָקָפה ח"ו.
מֶֹׁשה: ר' ָדן ִאם ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת, ַהָּמגֵן ַאְבָרָהם ָסַבר ָּדָבר ְמֻסּיָם ַלֲהָלָכה, 
ְוַכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ֶׁשל ַהּיֹום סֹוְבִרים ַאֶחֶרת, ַּדְעּתֹו ֶׁשל המג"א נְִדֲחָתה 

ֵמַהֲהָלָכה?

5 נדה ז ע"ב.
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ְּכנַף ִאיׁש יְהּוִדיְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ִּדּיּון
ָדן: ַחס ְוָׁשלֹום! ֹלא ְתֵהא ְּכזֹאת ְּביְִׂשָרֵאל! ַּגם ִאם יֵׁש ְרׁשּות ַלְחֹלק, ַאְך 
ח"ו לֹוַמר ֶׁשְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ִּבזְַמּנֵנּו ֵהם 'ַמַחק' ְלָמגֵן ַאְבָרָהם! ַאְך ֹלא ָׁשַמְעִּתי 

ֶׁשַהָּמגֵן ַאְבָרָהם ָדן ְּבִענְיַן ַהְּתֵכֶלת.
ִׁשְמׁשֹון: ֵאינֶּנִי ַמְסִּכים ִאְּתָך ר' ָדן, יִָּתֵכן ַּבֲהָלָכה ֶׁשֵּדָעה ְמֻסּיֶֶמת ֶׁשל ָּגדֹול 
ַּבַאֲחרֹונִים ֹלא ִקְּבלּו ַלֲהָלָכה ַעל ַאף ְּגדּוָּלתֹו ָהֲעצּוָמה, ְוָהעֹוֶׂשה ִּכְדָבָריו 

ַהּיֹום ֵאינֹו ֶאָּלא ִמן ַהַמְתִמיִהים!
מֶֹׁשה: נְנֶַּסה ַלֲעׂשֹות ֵסֶדר, ַאָּתה הֹוֵדיָת ר' ָדן, ֶׁשּיֵׁש ֵּבין ֲהָלָכה ַלַהנְָהגָה 
ֲעִקיָבא  ַהנְָהגָה ֵאין ָלנּו ְרׁשּות לֹוַמר: ר'  ְלגֵַּבי ּדֹורֹות ֶׁשְּלָפנֵינּו, ֶׁשְּבִענְיָן 
ּוַמנְִהיגֵי  ִּבגְדֹוֵלי  ָּפנִים  ַעּזּות  זֹו  ִּכְדָרָכיו.  הֹוֵלְך  ַוֲאנִי  ַאֶחֶרת  ִהנְִהיג  ֵאיגֶר 
ַּגם  ְמֻסּיָם,  ְּבנֹוֵׂשא  ִּדְּברּו  ֵמָהַאֲחרֹונִים  ַּכָּמה  ִאם  ֲהָלָכה  ְּבִענְיַן  ַאְך  ַהּדֹור. 
ִאם ַּכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ַהּזֶה סֹוְבִרים ַאֶחֶרת, ֲעַדיִן ַּדַעת ָהַאֲחרֹונִים ֲחזָָקה 
ג ַּבֲהָלָכה  ְּכצּוק ֵאיָתן ַלֲהָלָכה ּוְלַמֲעֶׂשה. ָאְמנָם צֹוֵדק ר' ִׁשְמׁשֹון ֶׁשּיֵׁש ֻמּשָׂ
ֶׁשֵּדָעה ְמֻסּיֶֶמת נְִדֲחָתה, ֲאָבל זֹאת ְּבָמקֹום ֶׁשַהּפֹוְסִקים ָּכְתבּו ְלֶהְדיָא ֶׁשֵּדָעה 

זֹו ְדחּויָ' ִהיא.
ָּברּור  ֲהָלָכה  ְלִענְיַן  ַאְך  ָּכֵעת,  נָדּון  ֹלא  ַהְׁשָקָפה  ֶׁשְּבִענְיַן  ֲאנִי  ַמִּציַע  ָדן: 
ְלגְַמֵרי ֶׁשִאם ְּגדֹוֵלי ָהַאֲחרֹונִים ָאְמרּו ֵּדָעה – ִאם זֹו ֹלא ִׁשיָטה ֶׁשּנְִדֲחָתה 
ֵמַהֲהָלָכה ע"י ַהּפֹוְסִקים – ֵּדָעה ַקּיֶֶמת ִהיא ַּגם ִאם יֵׁש ְּבדֹוֵרנּו חֹוֵלק. ָּבזֶה 

ֵאין ָסֵפק.
מֶֹׁשה: ַהִאם ְרִאיֶתם ֵאיזֶה ֶׁשהּוא ְּפַסק ִמּפֹוְסֵקי ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ֶׁשּנְִּדחּו 

ִּדְבֵרי ָהַאֲחרֹונִים ְּבִענְיַן ַהְּתֵכֶלת ֵמַהֲהָלָכה?
ָדן: ֲאנִי חֹוזֵר ִלְׁשֵאָלִתי ֵאיזֶה ַאֲחרֹונִים ִּדְּברּו ְּבִענְיַן ַהְּתֵכֶלת?

מֶֹׁשה: חֹוזֵר ֲאנִי ַעל ְּדָבַרי... ֵאין ֶאְפָׁשרּות ָלַדַעת ִאם ְמַקּיְִמים אֹו ְמַבְּטִלים 
מ"ע ְּגמּוָרה ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ַרק ע"י ִלּמּוד ָּכל ָהִענְיָן ָלעֶֹמק, ְואּוַלי ָּכֵעת 

ְּבֵבין ַהּזְַמּנִים ִּתְתַּפנּו ָלזֶה ְוִתזְּכּו ְלַקּיֵם ִמְצָוה יְָקָרה זֹו.
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יֹום ִראׁשֹוןְּכנַף ִאיׁש יְהּוִדי

ָדן: ַאְך ִהְסַּתְּקַרנְִּתי ְּביֹוֵתר, ִמי ֵמָהַאֲחרֹונִים ְמַדֵּבר ְּבִענְיַן זִהּוי ַהְּתֵכֶלת.
מֶֹׁשה: ַעל ָהַחּוֹות יִָאיר ָׁשַמְעָּת?

ָדן: ַוַּדאי! ִמְּגדֹוֵלי ְּגדֹוֵלי ָהַאֲחרֹונִים. ֲאָבל ֵאיְך יִָּתֵכן ֶׁשִּדֵּבר ְּבִענְיַן ַהְּתֵכֶלת 
ִהְתַּגָּלה ַרק ְּבֲעְׂשרֹות ָׁשנִים ָהַאֲחרֹונֹות? ּשֶׁ

ּוְבַוַּדאי  ַהּיִָחיד.  ְוֵאינֹו  ַהְּתֵכֶלת,  הּוא  ֶׁשַהּפּוְרּפּור  ָּכַתב  ְּכָבר  הּוא  מֶֹׁשה: 
ִלְראֹות  ָצִריְך  ָלֵכן  ְוכּו',  ָּבזֶה  ֶׁשְּמֻדָּבר  ִמּנַיִן  ַהּפּוְרּפּוָרא,  ַמהּו  ֶׁשִּתְׁשַאל 

ְוִלְלמֹד ֶאת ָהִענְיָן ִמיסֹודֹוָתיו ְושֹוָרָשיו ַעד סֹופֹו.
ְמָבְרִרים  ַהֲהָלָכה  ְּבֶחְלֵקי  ְוִענְיָן  ִענְיָן  ִמְּלַבד זֹאת ְמִחיָלה ִמְּכבֹוְדֶכם, ְּבָכל 
ַאֶּתם ִכְבנֵי ּתֹוָרה ַמה אֹוְמִרים ַהּפֹוְסִקים ּוַמִהי ַהֲהָלָכה: ד' ִמינִים, ְמזּוזָה, 
אֹוְמִרים  'ַמה  ַרק  ְמָבְרִרים  ְוֵאינְֶכם  ַהַּמָּצע,  יְִקַצר  ְוכּו'  ְוכּו'  ְּבֶפַסח  ָחֵמץ 
ַהּיֹום', ּוְבִענְיַן ַהְּתֵכֶלת ְּבִלי ׁשּום יְִדיָעה ֻמְקֶּדֶמת, זֶהּו נֹוֵׂשא ַלַמְתִמיִהים, 

ּוְלֻכָּלם ָּברּור ֶׁשְּגדֹוֵלי ַהּדֹור 'ִהְכִריעּו'?
ָדן: ַמה ְלָך ר' מֶֹׁשה, ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין זֶה ָלזֶה? ִּבְׁשָאר ַהִּמְצוֹות יְֶׁשנָם ֲהָלכֹות 
ְּפסּוקֹות ּוְברּורֹות ִמָּכל ַהּפֹוְסִקים ַעד יֵָמינּו, ֲאָבל ְּבִענְיַן ַהְּתֵכֶלת ֲהֵרי זֶהּו 

ִהְתַּגָּלה ַרק ַעָּתה ּוָבזֶה ְמַצִּפים ָאנּו ִלְׁשמֹוַע ָמה ַּדַעת ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור! ָּדָבר ּשֶׁ
ֶׁשָּכל  ַהִּמְצוֹות  ִּבְׁשָאר  ִאם  ַהָּדָבר,  ָוחֶֹמר  ַקל  ְוַאְדַרָּבה,  ַאְּדַרָּבה  מֶֹׁשה: 
הת"ח ֶׁשַּבּדֹור עֹוְסִקים ָּבִענְיָן ִמּנֲַערּוָתם, לֹוֵמד ַאָּתה ּוְמָבֵרר ֵאת ַהּסּוגְיָא 
ִמְּתִחָּלָתּה ֵמַהְּגָמָרא ַעד ַהּפֹוְסִקים ָהַאֲחרֹונִים, ְלֻעַּמת זֹאת ְּבָדָבר ֶׁשֹּלא ָהיָה 
ְּביָָדם  ֵאין  ּשֶׁ ְויֵׁש  זֹאת  חֹוְקִרים  ֻכָּלם  ֹלא  ֶׁשַּוַּדאי  ַעָּתה,  ַעד  ְלַקּיֵם  יְכֶֹלת 

ַלְחקֹור ְוִלְבּדֹק ְוכּו', ָּבזֶה נֹוֵעל ַאָּתה ֵאת ָּכל ַהּנֹוֵׂשא ְוֹלא ְמָבֵרר ְּכָלל?
ָדן: ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ֲהֵרי יְֶׁשנָם ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְוָכל ַמְסָקנָה ֶׁשַּתִּסיק ֵהם יֹוְדִעים 

ב ֶאת ָהִענְיָן ְלִׁשיָטְתָך. ֹלא ָּפחֹות טֹוב. ָאּנָא ְּתיַּשֵׁ
מֶֹׁשה: אֹוַמר ׁשּוב, ָהִענְיָן הּוא ָרגִיׁש ְמאֹד, ִמּשּׁום ֶׁשֻּכָּלנּו ֲחֵרִדים ְלַדְעָּתם 
ְוִלְכבֹוָדם ֶׁשל ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ְוגַם ִמְׁשַּתְּדִלים ָלסּור ְלָמרּוָתם. ֶאָּלא ֶׁשחֹוָבה 
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ְּכנַף ִאיׁש יְהּוִדיְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ִּדּיּון
ְלִפי  הֹוָרָאה  יֵׁש  ָּכאן  ְוַהִאם  ְּפָרט  ְּבָכל  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה  ָמה  ָלַדַעת  ָעֵלינּו 
ְּכָלֵלי ַההֹוָרָאה ַּבּפֹוְסִקים, אֹו ֶׁשַאְּדַרָּבה יֵׁש ָּכאן הֹוָרָאה ֶׁשּזֹו ַהְּתֵכֶלת ְּכִפי 
ֶׁשִּדַּבְרנּו. ֶאָּלא ַמאי? ַאָּתה ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ִּבְסָבָרא ֵהיַאְך יִָּתֵכן ֶׁשַהֲחָכִמים 
ֹלא יֹוְדִעים ָמה ֶׁשֵאינָם ֲחָכִמים יֹוְדִעים? ְּבַוַּדאי ֶׁשָּצִריְך ִלֵּתן ֶאת ַהַּדַעת ַעל 
ָּכְך, ֲאָבל ִמְׁשנָה ֵאיּנָה זָזָה ִמְּמקֹוָמּה ַמה ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמֻחּיִָבים 
ַלֲעׂשֹות ִּבְכַהאי ַּגְונָא, ַוֲאנְַחנּו ָּבאנּו ְלהֹוִכיַח ֶׁשְּגדֹוֵלי ָהַאֲחרֹונִים ִהְכִריעּו, 
ּוגְדֹוֵלי ּדֹוֵרנּו ֹלא ִהְכִריעּו ְלֵהֶפְך. נָכֹון ֶׁשַהְּתִמיָהה ֶׁשְּלָך ִהיא מּוֶבנֶת ְוָצִריְך 

ָבּה ואי"ה ֶאֱענֶה ְלָך, ֲאָבל ַעל ָּכְך ְּבסֹוף ָּכל ַהְּדָבִרים נָדּון. ְליַּשְׁ
ְוֹלא אֹוְתָך ר' ָדן ָצִריְך ְלַׁשְכנֵַע, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲחֵפִצים ָלַדַעת ָמה ַּדַעת ַהּתֹוָרה 

ּפֹוְתִחים ְּגָמָרא ַרְמַּב"ם ֻׁשְלָחן ָערּוְך ּופֹוְסִקים ְוֹלא ִעּתֹון...
ב, ַמּדּוַע ַהְּבנֵי ּתֹוָרה ְסִביֵבנּו ֶׁשּיֵׁש ְּביָָדם ִלְבּדֹוק  ִׁשְמׁשֹון: ּוַמה ַאָּתה ְמיַּשֵׁ
ַהיְֵרִאים  ַהּיְהּוִדים  ָּכל  ֶׁשל  ָׁשַמיִם  ַהּיְִרַאת  נֶֶעְלָמה  ֵהיָכן  ּבֹוְדִקים,  ֹלא   –

ְסִביֵבנּו?
מֶֹׁשה: תֹאְמרּו ִלי ַאֶּתם, ַמּדּוַע ַאֶּתם ִכְבנֵי ּתֹוָרה יְֵרִאים ֹלא ְּבַדְקֶּתם ֵאת 

ִענְיָן ַהְּתֵכֶלת?
ְמָרנּות ֶׁשָאנּו כ"כ ְּדבּוִקים ָּבּה  ָדן: ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ֵאינָּה ִהְלָכִתית, ֶאָּלא ַהּשַׁ
ְמָרנּות ִהיא ָׁשְמָרה ָעֵלינּו ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹונִים.  – ּוְבֶצֶדק, ּוָברּור ֶׁשֶּדֶרְך ַהּשַׁ

ָאֲהבּו ָכל ָדָבר ָחָדׁש, ִהִּגיעּו ִלְמקֹומֹות ֹלא טֹוִבים ר"ל. ֵאּלּו ּשֶׁ
ֹלא  זֹו  ַהנְָהגָה  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ַאְך  ְונָכֹון,  טֹוב  הּוא  ְּבשֹוְרשֹו  ַהֵּמנִיַע  מֶֹׁשה: 
ֵאין ּזֶה ַהְּתֵכֶלת! נָכֹון  יְכֹוָלה ִלְפטֹר ִמִּמְצַות ֲעֵׂשה ּוְבַוַּדאי ֹלא ְלַהְכִריַע ּשֶׁ
ָּצִריְך ָלגֶֶׁשת ְלנֹוֵׂשא ֶׁשָּכזֶה ִּבזְִהירּות ֲעצּוָמה, ֲאָבל ַאַחר ַהּזְִהירּות  ַהָּדָבר ּשֶׁ

ְוַהְּבִדיָקה ַהְּמֻדְקֶּדֶקת ָצִריְך ְלַהִּגיַע ְלַהְכָרָעה.
ִׁשְמׁשֹון: ר' ָדן ֶׁשָּמא נְִׁשַמע?

ָדן: ֲהֵרי ָּכתּוב ֶׁשַהְּתֵכֶלת ִּבְכָלל נִגְנַז! ַמה יֵׁש ָּכאן ָלדּון?
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מֶֹׁשה: ַעל ַהּכֹל ּנְַדֵּבר אי"ה, ְּבָכל אֶֹפן ְּכֵדי ְלַהְרִּגיַע אֹוְתָך, אֹוַמר ְּלָך עֹוד 
ִלְפנֵי ַהַהְקָּדָמה, ָהַרְמַּב"ן ּכֹוֵתב ֶׁשּיֵׁש ְּתֵכֶלת ְּביָָמיו!

ָדן ְוִׁשְמׁשֹון: ָהַרְמַּב"ן? ֲהֵרי ָּכתּוב ֶׁשּנִגְנַז?
מֶֹׁשה: ֵּכן, ָּכְך ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ן ְויֵׁש עֹוד ַמה לֹוַמר ְּבַכָּונַת ַהִּמְדָרׁש 'נִגְנַז'. ַאְך 

ֶהְחַלְטנּו ִלְלמֹד ֵאת ָהִענְיָן ִמְּתִחָּלתֹו, לּוֵלי זֹאת – הּוא ִוּכּוַח ְלֹלא ַּתְכִלית.
ְקחּו ְּבֶחְׁשּבֹון ֶׁשַההֹוָכָחה ַעל ָּכְך ּוִמּצּוי ָהִענְיָן יִַּקח ַּכָּמה יִָמים, ְוִדּיּון ַמֲעִמיק 

ְּבָכל ְּפָרט. זֶה ְמִחיר ְמאֹד 'ִמְׁשַּתֵּלם' ְלִמְצַות ֲעֵׂשה ְּבָכל ֶרגַע.
ְלָפחֹות ִהְסַּכְמֶתם:

ְרָאיָ' ִאם ֹלא א.  ְלָהִביא  ֵאין  ֶׁשָּבֶהם,  ַוֲאִפילּו ת"ח  ֶׁשִּמְּבנֵי ַהּתֹוָרה 
ָּבְדקּו ֶאת ָהִענְיָן, ְוֻרָּבם ְּככּוָּלם ֹלא ָּבְדקּו.

ֶׁשַהּפֹוְסִקים ב.  עֹוד  ָּכל  ַלֲהָלָכה,  ֵדָעה  ָּכְתבּו  ָהַאֲחרֹונִים  ְּגדֹוֵלי  ִאם 
ּוָברּור  ָּפׁשּוט  ֵמַהֲהָלָכה,  נְִדחּו  ֶׁשִּדְבֵריֶהם  ָּכְתבּו  ֹלא  ָהַאֲחרֹון  ֵמַהּדֹור 

ֶׁשַּדַעת ָהַאֲחרֹונִים ֹלא נְִדֲחָתה ֵמֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה.
ְלָבֵרר 	.  חֹוָבה  ח"ו,  ְמַבְּטִלים  אֹו  ִמְצָוה  ְמַקּיְִמים  ִאם  ָלַדַעת  ְּכֵדי 

ִלְלמֹד ְוִלְבּדֹוק.

ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִמְצַות ִציִצית ִעם ְּתֵכֶלת
ֲחזַ"ל  ָאְמרּו  ִמְצוֹות  ַּכָּמה  ַעל  זּו:  יְָקָרה  ִמְצָוה  ַעל  ִמִּלים  ַּכָּמה  מֶֹׁשה: 
"ְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהִּמְצוֹות", ַאְך ַמְׁשַמע בגמ' ֶׁשַעל ִּמְצַות ִציִצית נֱֶאַמר ְׁשקּוָלה 
ִמְצוֹות,  ָּכל  ִּדְמַקיְיִּמיתּון  יְָתהֹון  'ְוַלְׁשַבּע  ַמָּמׁש6:  ִּכְפׁשּוטֹו  ַהִּמְצוֹות  ְּכָכל 
ַמְׁשַמע ִמְצַות ִציִצית, ְּדָאַמר ַמר ְׁשקּוָלה ִמְצַות ִציִצית ְּכנֶֶ	ד ָּכל ִמְצוֹות 

6 נדרים כה.
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ֶאָלא  ַהִּציִצית,  ַמֲעַלת  ְּבגֶֹדל  ִּדְּבָרה ָׁשם  ַוֲהֵרי הגמ' ֹלא  ֶשַבּתֹוָרה', ע"כ. 
לֹום יֹאַמר ְליְִׂשָרֵאל ֶׁשַּמְׁשִּביָעם  ָׁשֲאָלה הגמ' ָׁשם ֶׁשמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּשָׁ
ַעל ָּכל ַהִּמְצוֹות, וע"ז הגמ' עֹונָה ֶׁשַעם יְִׂשָרֵאל ֹלא ָהיָה יֹוֵדַע ֶׁשַהַּכָּונָה ְלָכל 
ֶׁשִהיא  ִּבְלַבד,  ִציִצית  ִמְצַות  ַעל  מֶֹׁשה  ֶׁשַּכָּונַת  ָסבּור  ָהיָה  ֶאָלא  ַהִּמְצוֹות, 

ְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהִּמְצוֹות.
עֹוד ָאְמרּו בזוה"ק7: ְוַהאי ִאיהּו עּוְנָשא ְּדָאָדם ְוָכל ַמאן ִּדְמֻקָּים ְפקּוִדין 
ָדא אֹוְקמּוָה  ּוְבִגין  ִּבְלבּוָׁשא,  ִלְׁשִכיְנָתא  ָלֵבׁש  ְּכִאּלּו הּוא  ְּדאֹוַרְייָתא 
ֶּבְּכסּוָיא ְּדִציִצית )ּוְתִפיִלין( ִּכי ִהיא ְּכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהיא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹורֹו 
ַּבֶּמה ִיְׁשַּכב ְּבָגלּוָתא ְוָהא אֹוְקמּוָה, ע"כ. ּוִמְסַּתֵּבר ֶׁשִאם ְמֻדָּבר ָּבִענְיָן 
ְמָאה  ֶׁשְּלַאַחר  ַהּיִָחיד  ַהֶּבגֶד  זֶה  ֶׁשּלֹוְבׁשֹו,  ַהְּפָרִטי  ַהּיְהּוִדי  גַם  ַהְּכָלִלי, 

ְוֶעְׂשִרים יָגֵן ַעל ָהָאָדם ְוּיִַּצילֹו ֵמַהִּדינִים.
ּוֵמַעל ַהּכֹל זֹו ִמְצַות ה' ּיְִתָּבַרְך! ְוַכָּמה יְִׂשָרֵאל רֹוְדִפים ַאַחר ַהִּמְצוֹות ִּכי זֶהּו 
ְדַבר ה'! ַאְׁשֵרי־ִאיׁש ָיֵרא ֶאת־ה' ְּבִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד. ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו 
ְּבִמְצֹוָתיו, ְוֹלא ִּבְׂשַכר ִמְצֹוָתיו8, ָּכְך ִהְכַרזְנּו ְּבִסינַי, נֲַעֶׂשה ְונְִׁשַמע! ְוהּוא 

יִרים: ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה. ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ְּבִׁשיר ַהּשִׁ
ּוַמה ָּגדֹול ְויָָקר ְׂשַכר ַהִּמְצָוה! ִאם ָהיּו ַמִּציִעים ְלָאָדם ַעל ָּכל יֹום ֶׁשּלֹוְבׁשֹו 
ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשל 67,000 $, ַמה ַהּיַַחס ֶׁשּלֹו ָהיָה ַלָּדָבר זֶה? ְוֲהֵרי יְכֹוִלים 
ִמְצוֹות  ֵאין  ִּכְמַעט  ַמֲאָמץ,  ֶרגַע ְלֹלא ׁשּום  ָּכל  זֹו  יְָקָרה  ִמְצָוה  ְלַקּיֵם  ָאנּו 
ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקּיְָמם ְּבָכל ֶרגַע, ַאף ְּכֶׁשָהָאָדם ֵאינֹו עֹוֶׂשה ָּדָבר. ְויָדּוַע ַעל ַמה 

ָּבָכה ֲאדֹונֵנּו ַהגְָר"א ע"ה קֹוֵדם ְּפִטיָרתֹו.
ֵאין ֵקץ  ָדן: זֶה ֲהֵרי ָּברּור ֶׁשִאם זֶהּו ַהְּתֵכֶלת, זֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּשֶׁ

ְלַמַּתן ְׂשָכָרּה!

7 פרשת בראשית כג:
8 מסכת ע"ז יט.
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ִׁשְמׁשֹון: ַמה ַאָּתה אֹוֵמר ר' ָדן?
ָדן: ַאְּדַרָּבה, נְִׁשַמע ָמה יֵׁש ְלר' מֶֹׁשה לֹוַמר, ֲהֵרי ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך, ִלּמּוד 
ּתֹוָרה הּוא ְלָכל ָּדָבר. ר' מֶֹׁשה! ִּתַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֶׁשֹּלא נֲַעֶׂשה ְלָך 'ַהּנָחֹות'... 

ֹלא נַּנִיַח ְלָך ַלֲחמֹק ִמּשּׁום ְּפָרט ִּבְבִחינָה ְמֻדְקֶּדֶקת!
מֶֹׁשה: ָּברּור ְלגְַמֵרי.

ִׁשְמׁשֹון: ֵאת ָהִענְיָן נְַתִחיל ָמָחר אי"ה.
ּוְבֶהְמֵׁשְך  ַהְקָּדָמה.  ְּכֵעין  ִמְּתִחָּלתֹו,  ָהִענְיָן  ֶאת  נְַתִחיל  ָמָחר  אי"ה  מֶֹׁשה: 

נִַּגיַע ְלִדְבֵרי ַחזַ"ל ְוָהִראׁשֹונִים, ּוְלֵברּור ָהֻעְבּדֹות.




