
לבוש הארון

המורקס  חלזון  כשרות  בענין  בירור 
לקיום מצות תכלת

An examination of the Kashrus 
of the Murex snail for Techeiles





לבוש הארון
המורקס  חלזון  כשרות  בענין  בירור 

לקיום מצות תכלת

An examination of the Kashrus 
of the Murex snail for Techeiles

Revised and Expanded Edition
אדר תשע"ג,   פעיה"ק תובב"א

ר' יהודה בר' שלום אומר: למה הזהירה תורה על התכלת? ... לפי שהיה 
מי שהוא עוסק בתורה  הארון מכוסה תכלת. אמר הקדוש ברוך הוא, 
(משנת רבי אליעזר פרשה יד) יבוא וילבש לבוש הארון. 

ÉÁ²�¼²¯»�¾¿´¶³�ÉÇµÁ°

É¯½

¾½»³�¸´»³�Ç¸¯½



 להערות נא לפנות אל המחבר:
 

 מאיר הלוי הלמן
7694121@gmail.com 

 



 

1 

  

הראו לי קונטרס לבוש הארון על ענייני תכלת, ז"א זיהוי מקור התכלת והחלזון וכל 
המסתעף, ועברתי עליו מהחל ועד כלה בכובד ראש, ודקדקתי בו בכל פרטיו 
וראיותיו, ומצאתיו פעולה שלימה והכרחית, עבודה גדולה ומשובחת, וראוי 

ותיה. וכנראה יש גם מה להפיצה בין הלומדים ולשום לב לכל הבירורים שבה ומקור
לסמוך על דברים אלה למעשה ולכל הפחות לא ללעוג על אלה שהחליטו להשים 
תכלת זו בבגדיהם כי לא לחנם החזיקו בזה למעשה כי הדברים נכונים וח"ו 

 לדחותם בקש. והרוצה לעמוד עליהם יעיין מתוך הכתב.

 ע"ז בעה"ח יום פורים של מוקפות תשע"ג לפ"ק

 לסקיישראל הלוי בע
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 פתח דבר

הקונטרס שלפניך הינו פרי עמל של שנים רבות לחפש ולברר את נושא 
 התכלת לאמיתה של תורה. הקונטרס מחולק לג' חלקים: 

מברר ומסביר את הדרישות והתנאים שנמצאים בחז"ל ובראשונים   .א
לקיים את מצות התכלת ולהוכיח שחלזון המורקס עונה לדרישות 

 האלו, וכשרה לתכלת. 

 מוכיח שחלזון המורקס היא זאת שדיברו עליה חז"ל.   .ב

קושיות שהעלו ת"ח בנושא המורקס מדור להרבה שאלות ו  .ג
רבותינו הראשונים והתכלת, ותשובתם בצידם ע"פ דברי 

והאחרונים, וסידרנום באופן שיועיל בע"ה להבנת הקורא כיד ה' 
 הטובה עלינו.

 –עמלה של תורה  –השקענו בנושא הזה עמל ויגיעה רבה בכל זאת, 
, ולא סמכנו על 1וביררנו כל דבר לחפש ולמצוא כל ספר וספר במקורו

כמעשה הזה. קונטריסים וספרי קיצורים. תקותינו שגם הקורא יעשה 
 הערות והארות יתקבלו בסבר פנים יפות.

מקשיבים, שכל אחד עריכת הקונטרס היה ע"י פילפול ודיבוק חברים 
ושמו לילות כימים לברר  ,בנושא הזה שעות אין מספר ואחד מהם השקיע

כל פרט ופרט על בוריו. הקונטרס עבר תחת עיניהם הפקוחות, ניפוי אחר 
: הרב יעמדו על הברכהיצא מזה דבר מתוקן.  ניפוי לברר וללבן, ובעז"ה

חיים סיימון, ר' יהושע פנחס אברמוביץ, ר' יהודה  הרבאברהם ציטרין, 
. ישלם ה' פעלם ותהא ביץ, ר' ישראל בארקין, ר' צבי הרציגיצחק ינקל

 משכורתם שלמה מעם ה'. 

הרב : מעבודתם בנושא התכלתנעזרתי הרבה תונה לאלו שגם תודתי נ
יה"ר שיפוצו  .ר' יואל גוברמןר, הרב שלמה טייטלבוים, אליהו טבג

 מעינותיהם חוצה.

ך ָ '  ה  הֹוֵרִני ְרּכֶ ך ְ   ּדַ ך ָ   ֲאַהּלֵ ֲאִמּתֶ ֶמך ָ   ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ּבַ  )יא,  פו  תהלים(  ׁשְ
 

 מאיר הלוי הלמן
 פעיה"ק תובב"א

  

                                                           
 כל מ"מ המובא כאן בספרי הקודש ולהבדיל בספרי האומות אפשר להשיג אצל המחבר. 1
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ֵכֶלת ִתיל  ּתְ ָנף  ּפְ   ל"ח)(במדבר  ט"ו   ְוָנְתנּו  ַעל  ִציִצת  ַהּכָ

“And	  they	  shall	  place	  upon	  the	 on the corner a ציצית  

strand of תכלת…” 
 

In the Torah, the dye called תכלת is required for some of the 
vestments of the Kohen Gadol, for some curtains in the Mishkan, and 
for the מצוה of ציצית. According to most opinions, the תכלת for all these 
purposes must be derived from a חלזון, and no other source for the 
dye is valid2. There is a minority opinion, that a חלזון is not required 
even for ציצית, provided that the dye is as strong as the dye of a 3חלזון. 

Although the מצוה of ציצית has two components (white strings and 
 .4מצוה strings), the Rambam and others consider them to be one תכלת
Most Rishonim rule, that even if one only has white strings cannot 
obtain תכלת, he can still fulfill the מצוה of לבן, although he lacks the מצוה 

                                                           
 "פסולה. החלזון מן שלא הביא החלזון מן אלא כשרה אין תכלת") ו הלכה ט פרק מנחות( תוספתא 2

"שאין צובעין תכלת אלא בחלזון". וכ"פ  (פרק א)מסכת ציצית (ואיירי בענייני כלי המקדש, ע"ש.) 
 ויש שדייקוהיא צמר צבוע בדם חלזון."  בכל מקום"תכלת האמורה  (עשין סימן כו) בסמ"גלהדיא 

 מרכבתרק בציצית צריך חלזון, ע' דמשמע ש, (פ"ב)הזכיר החלזון רק בהל' ציצית שהרמב"ם מ
 בבגדי הנזכר תכלת דשאר זה לשון משמעות'. כו והתכלת" א) הלכה ב פרק ציצית הלכות -חעלמא ( המשנה
 כלי' מהל ח"פ( מ"המל ש"כמ ודלא יפסל שיכהה ובעת מתקיים שאינו פי על אף באסטיס כשר כהונה

 דטעימה גב על ואף בציצית רק זה דין מצאנו לא ואנו מ"דהמל פסקא מאי ידעתי ולא. )ג"הי המקדש
 מ"מ כהונה בבגדי דפוסלת תכלת כליל דריש גמליאל בן חנינא דרבי ב"ע ב"מ דף במנחות משמע

 כאן שגם ופשיטא" כ' )ח הי"ג פרק המקדש כלי( למלך אמנם במשנה." בציצית רק ולשמה חלזון דם דיני
 הדין דהוא פשוט הדבר אך" (שם) רוקח , וכ"כ במעשה"ציצית בהלכות ש"מ על סמך ואולי כן הדין

' תוס ש"כמ כהונה בבגדי דכתיב תכלת מכליל לה ילפי )ב"מ דף( התכלת' דבפ תדע כהונה בגדי לענין
 ."שם

שהצבע עומד ביפיה כמו צבע החלזון כשר, דרק ע"ז  מןזל , "וכהקדמה לס' מועד) (בקופת הרוכליןתפא"י  3
 הקפידה תורה, ומש"ה קלא אילן פסול דאינו עומד ביפיה."

, (שורש י"א ומצוה י"ד)רמב"ם וכן מנאו הולא שתים",  מצוה אחת –"והיה לכם וכו' , בספרי זוטא 4
שביאר:  ן"הרמב וע' השגות, )לח (במדבר טו, רבינו בחיי כו)עשין (, סמ"ג (מ"ע ז'), רס"ג שפ"ו)(מצוה חינוך ה
 מצות כל את לזכור הזאת במצוה הכונה לנו תשלם והלבן התכלת שבתשלום אחד ענין שהיא לפי"
, מצות ארבע ארבעתן ציציות בארבע )א כח מנחות( ישמעאל' ר שאמר פי על ואף, ולעשותם י"י

." אחד נמנה בתשלומו העניין המצות בחשבון אבל כך אמרו זה את זה מעכבין שאינן לעניין
 שימנו וראוי, יחד והלבן התכלת לבישת, אחד מעשה שהם מפני, והטעם" (ס' קל"ז)ו"ת הריב"ש בשו

 .ד)ס' (ח"ג שבות יעקב ו, (ח"ג ס' קל"ז)תשב"ץ וע"ע ." זה את זה מעכבין שאין פי על אף אחת
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of 5תכלת. Others rule that in the absence of תכלת the entire מצוה of ציצית 
is not fulfilled at all 6מדאורייתא. 

The purpose of the מצוה of ציצית is to remember the מצוות of the תורה. 
This purpose is primarily realized with the תכלת strings that mirror 
the color of the sea and sky and remind us of Hashem and His 7מצוות. 
Chazal in many places extoll the virtues of one that wears תכלת, 
considering him as one that has greeted the 8שכינה and has the שכינה 
dwelling in his midst9. On the other hand, one who has the ability to 
perform the מצוה of תכלת and purposely only wears white strings, has 
neglected a 10מצוה  דאורייתא. The Bais Halevi and others state that such 
a person has also transgressed the prohibition of 11בל  תגרע. 

                                                           
פליגי חכמים ורבי אם תכלת מעכב הלבן, ורוב ראשונים פסקו כחכמים שאינו  (ל"ח)במנחות  5

(ס' , סמ"ג, חינוך, רמב"ן, רי"ו, ומרדכי, וכ"פ בטור (ס' קל"ז)מעכב: הרי"ף, רמב"ם, תוס', רא"ש, ריב"ש 

ואף  ח"א מהרש"א שם."בכל עת יהיו בגדיך לבנים" וב )ע"א (קנג. וע' שבת (ס' י"ג ס"ב)ושו"ע  י"ג וס' ש"א)
דאינו מעכב את הלבן, מ"מ כשיש לו אפשרות לקיים מצות תכלת ואינו מקיים, מבטל מצות 

 תכלת. 
 וכן התכלת את והלבן הלבן את מעכבת שהתכלת נוטה שדעתנו יודע והוי" )א יב שבת( בעל המאור 6

 הלבן את מעכבת אינה והתכלת זו משנה כתב שלא ראשונות הלכות בעל קיראה ש"ר מדברי נראה
 בדבר איש ישאל כאשר עליו לסמוך ף"הרי אחרי הבאים קדמונינו ומנהג שלו ציצית בהלכות
 אנחנו כן ועל ולשנות לחלוק מה ונחנו היום נהוג שהוא כמו בינינו המנהג פשט וממנו האלהים
"והנה הציצית והתכלת (במדבר פרק טו) ." ודומה לזה שיטת רבינו בחיי שכ' הראשונים בעקבי יוצאים

מעכבין בדמיון הלולב והאתרוג, וכשם שהלולב והאתרוג מעכבין זה את זה, כן הציצית והתכלת 
, אבל עכשיו שאין לנו תכלת מניח הלבן בלא תכלת כי הוא זה את זה בזמן שהיה תכלת מצוי

שביאר דעת  )שפו מצוה( חינוך וע' מנחת העיקר". (ולדבריו, בזה"ז אם יש תכלת מעכבין זא"ז).
י' לדעת אלו ואפ "בציצית. היום אנחנו חייבים מדרבנן ורק מעכב דתכלת ה"הרז ודעת"הבעה"מ: 

  .(שו"ת הרא"ש כלל ב' ס"ט)להטלית  דבטיליבשבת  בלי תכלתמותר לצאת בציצית  שמעכבין זא"ז, מ"מ
"אבל הזכרון הוא בחוט התכלת, שרומז למדה הכוללת הכל שהיא בכל והיא  (במדבר טו:לח)רמב"ן  7

שהיא מצות השם. וזהו שאמרו (שם מג ב) מפני שהתכלת  -תכלית הכל, ולכן אמר וזכרתם את כל 
דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד וכו', והדמיון בשם גם הגוון תכלית המראות, 

 ".גוון ההוא, ולפיכך נקרא תכלתכי ברחוקם יראו כולם כ
"וראיתם אותו מגיד הכתוב  )ה"ב א פרק ברכות( ירושלמי וכן בתלמוד (במדבר פרשת שלח פיסקא קטו)ספרי  8

שכל המקיים מצות ציצית מעלים עליו כאלו הקביל פני שכינה שהתכלת דומה לים וים דומה 
 .לרקיע והרקיע דומה לכסא הכבוד"

 מסתכלין כשישראל, אותה ולא אותו, אותו וראיתם" ל) סימן שלח פרשת -בובר ( תנחומא מדרש 9
 ."ביניהם שרויה שכינה כאילו להם נראה, תכלת של ציצית באותה

נקרא עקירת דבר מן התורה, אע"פ שמטיל לבן ורק  "בציצית סדין"ד )ב"ע צ( כמבואר ביבמות 10
 הבשם הקדמון ערוגת' בס איתא . וכן)ט' ואו"ח (ושו"ע  )ע"א מ (מנחות אינו מטיל תכלת, ע' תוספות

: "דעל ב' מינים נאמר לשון ציוי ונתנו על )210' ע ג"ח, התוספות בעלי מתלמידי -מרבינו אברהם ב"ר עזריאל (
ציצית הכנף פתיל תכלת, וכאילו נאמר ינתנו שניהם... ומהאי טעמא נמי, מי שהיו לו ב' מינין ולא 

.", וכן  מכין אותו עד שתצא נפשו, כדין כל מצות עשה, היה רוצה לעשות כי אם ממין אחד
"תניא, היה רבי מאיר אומר:  (מג ע"ב) וע' מנחותציצית.  מצות על דעובר )ב סא מציעא בבא( בתוספות

 



 

9 

  

                                                                                                                                                                      
(ב"מ וכן נקט בפשיטות בדברות משה  .ובמהרש"א שם ,גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת"

 ע"ש. פ"ה הערה יד)
דאף דקיי"ל כב"ה שחטאת שניתנה  )ז"כ ה"ובר א"ע' ק דף( בעירובין וכןא) "ע פ( במשנה זבחיםכמבואר  11

 ואין" )מב סימן א חלק( הלוי בית ת"במתנה אחת אינה מעכבת, מ"מ עובר משום בל תגרע, ע' שו
' ד בת בגד ללבוש מותר אמאי תכלת לנו דאין לדידן וכגון' א מין רק לו שיש מי כ"דא להקשות

. "ת"ל דוחה עשה משום דשרי לומר יש הלאו [דבל תגרע] על עובר הא לבן בו ולהטיל כנפות
ועוד  )ב"ע כ( ויבמות )א"ע קלג( (ופשוט דדבריו נאמרו רק בזמן שא"א לקיים שניהם, דהכי קיי"ל בשבת

 הן אחת מצוה ולבן דתכלת "דכיון )ז עשה -הגריפ"פ ( ג"לרס המצוות ספר על וכ"כ בביאור מקומות.)
. )ב כח השנה ראש( אמת וכ"כ שפת ."תגרע דבל לאו אזהרת בכלל ל"הו מינייהו חדא כשמטיל נמצא

 דצריכין במקום אחד במתן הניתנין מדמים זה גרע דמי ועוד"שכ'  )יניח ה"ד לד סימן(  הלכה וע' ביאור
' בפ( בזבחים ל"דקי אף תגרע בל על דעובר )ז"כ ה"ובר א"ע' ק דף( בעירובין דאמרינן' ד שהן' ב מתן

 להאדם מגולה תוכחת הוא וזה ה"הג[ השם במצות הלכתחלה גרע הלא פ"עכ כיפר דבדיעבד) ש"ב
 עכ"ל. "]לכתחלה רק שהוא בדבר במצות לפעמים ע"ממ להתרשל הרוצה
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Section	  One	  –	  The	  Halachic	  Requirements	  for	  
 .תכלת
 

In order to obtain kosher תכלת for ציצית, there are several criteria 
that must be met: 

1. The	  source	  of	  the	  dye	  must	  come	  from	  a	 .”חלזון“  
2. The dye should produce a bluish color. 
3. The dye must also remain strong and not fade. 

 

Requirement #1 - The source of the dye must come 

from	  a	 .”חלזון“  
 

This requirement is stated in the Tosefta and Meseches ציצית: 

 מן שלא הביא החלזון מן אלא כשרה אין תכלת" )טז הלכה ט פרק מנחות( תוספתא
 ".פסולה החלזון

 if one used a dye not made from the ;חלזון is only valid from the תכלת“
	it חלזון  is	  invalid.” 

 ".בחלזון אלא תכלת צובעין שאין" )א ה"י (פרק ציצית מסכת

"We only dye תכלת with a חלזון." 
 
The above Tosefta is found among a list of the specific requirements 
for various items used for Mitzvos. The list goes as follows: 

 גפן ושל זית משל חוץ מזבח לגבי כשרים העצים כל ... 
 נ סדומית מלח זו מלחנה מלח הבא מלח תשבית ולא' ששובתת שאי ... 
 פסולה, החלזון מן שלא הביא החלזון מן אלא כשרה אין תכלת  
 ניפסולה שבהרים התולעת מן שלא הביאה שבהרים התולעת מן תולעת ש ... 
 נבוס מן הביאה מפשתן זה ששפסולה הק : 
 נורהומשאר פסולה הגרוטאות מן מן עשאה העשת מן אלא כשרה אין ... מ 

 : כשרה מתכות מיני
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 ני משאר כשרה הגוש מן עשאה הכסף מן אלא כשרה אין חצוצרותמתכות מי 
 : פסולה

The requirement mentioned for the source of Techeiles is simply that 
it must come from a Chilazon (a general term for the species, see 
below page 16). No further details are mentioned. This is in contrast 
to some of the other items where the Tosefta is more specific, such as 
for the source of ני תולעתש (used for red dye) – that it must be from 
the תולעת that dwells in the hills. This would seemingly indicate that 
any creature classified as a "Chilazon" is Kosher for this Mitzvah. 
Hence, if a חלזון is found that can produce תכלת, it presumably 
would be Kosher for this מצוה, regardless of whether this 
particular one was used in the times of Chazal12. 

 

What is a חלזון? 

The חלזון has a shell (i.e. it is a mollusk). 

 

 גדיל נרתיקו גדיל שהוא מה כל הזה חלזון" )כא בשלח ויהי - יא פיסקא( כהנא דרב פסיקתא
 ."עמו

“This		,חלזון    as	  long	  as	  it	  grows	  its	  “Nartik”	  (pouch/shell)	  grows	  with	  it.” 

, גדלים היו ולא ל"... א מעליכם שלמותיכם בלו לא מהו" )יא תבא כי פרשת( רבה דברים
 גדל מלבושו כשגדל הזה החלזון, זו על תתמה אל ל"א להם? קטנים הבגדים והיו

 13."עמו

“What	  does	   it	  mean	   'Your clothes did not wear out upon you'? ... Said 
he,	   “Do	   not	   wonder	   about	   this,	   [just	   as]	   this	    when it grows, its חלזון
clothes	  grow	  with	  it.” 

                                                           
 בו שיש דבר כל אף חיים רוח בו שיש דבר תולעת שני מה“ )א הלכה ט פרק כלאים( בירושלמיוע'  12

ופי' מהר"א פולדא ור"ש סיריליאו דקאי על תכלת, ע"ש. ואולי זה המקור לדין זה  ”.חיים רוח
 בתוספתא. אולם בפני משה פי' בדרך אחרת.

ענני כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם כמין  -"שמלתך לא בלתה  (דברים פרק ח ד)וע' רש"י  13
שגדל  חומטעמהם, כלבוש הזה של כלים מגוהצים, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן 

 .14ראה לקמן עמוד  עמו". ומבואר דחלזון וחומט אחד הם.



 

12 

 

The Rambam also identifies a חלזון as a mollusk, when explaining a 
certain metal ring described by the Mishnah as a חלזון: 

 הצדף הוא הצדף ואותו, הדלתות את בו נועלין מברזל עשוי צדף כעין והוא - חלזון" 

 14 ."חלזון הנקרא הימי חי בעל של

“It	  is	  like	  a	  shell	  made	  of	  iron,	  like	  the shell of the sea creature that is 

called Chalzun [in Arabic].”  

 

The חלזון can be described as a worm/slug. (Snails are 

essentially slugs with a shell.) 

1) The Yerushalmi tells us that a חלזון does not have	  any	  “bones	  
or	  sinews”15. 

                                                           
14

נמצא כן בתירגום  פיה"מ להרמב"ם. ו"או שקשר חלזון בראשה טמאה" פרק יב משנה א)( כליםמשנה  
(מהדורת מוסד וכן בתירגום הר"י קאפח  (נדפס במהדורת עוז והדר ובמהדורת מאורות)המדוייק של הגר"ע קורח 

בעל חי הימי ", וגם כתב שהוא shell" שפירושו قذذيیفة -וכן בערבית המקורי יש מילת "צדפה  ק)הרב קו

). ותמוה מאד על אלו שהקשו שמשמע سمكك -סמק ולא דג (שהוא בערבית  "אלחיואן אלבחרי –
שחלזון הוא דג ממש, שהוא נגד משמעות הגמ' שכ' "שברייתו דומה לדג" דמשמע  )ביד(מהרמב"ם 

, פשוט "דג"ומה שקראו שם  שאינו דג ממש, וגם לדבריהם הרמב"ם יסתור דברי עצמו בפיה"מ.
, כל דמות כל שבים מין דג הוא, "(כלים י' א')בפירושו שכוונתו דכל שבים נקרא דג, כמש"כ הגר"א 

 .141נו דבר זה לקמן הערה , והוכחשיהיה לו"
"אמ' ר' שמעון בן חלפתא, ולא מחלזון שמענו וחלזון יש לו  (שבת פרק א הלכה ג)תלמוד ירושלמי  15

כל דבר שאין לו גידים ועצמות אינו חי יותר מששה חדשים". ופי'  -גידים ועצמות? ולא כן תני
 גידים לו שאין חלזון שאני דלמא בתמיה. ועצמות גידים לו יש וחלזון ופריך" העדה שם: בקרבן

שמענו זה מחלזון דתנינן בתוספתא פ״ט הצד חלזון והפוצעו  הפני משה: "וכי לאוכ"פ  ."ועצמות
ואפ״ה ההורגו בשבת  בתמיה, והרי מין תולעת היא חייב שתי חטאות וחלזון יש לו גידים ועצמות

וכ"נ פשוט  .כהונה) של קודש בגדי כללי( ישראל ותפארת )א עה שבת( עינים יפה וכ"פחייב, וה"ה בכינה". 
ויש שפירשו הירושלמי  תולעת או שבלול. חלזון שהואהנ"ל שפירשו  יםמכל הני ראשונים ואחרונ

לחלזון גידין ועצמות (ע' טוב ירושלים וגליון הש"ס שם). וע' דברי בעל שו"מ בהסכמתו לס'  שיש
בן אורי, שכ' דיש מח' הסוגיות בירושלמי בזה. ואפשר שנקודת מחלוקתם היא סביב האם נחשב 

אלא תלונתם,  וכל מה שטענו על זה, באמת לא על המורקסן ועצמות. לגידי (shell)הקונכיה שלה 

 

 
In the above photo one can see the Murex Trunculus snail in its various stages of growth.  

As the Midrash above describes, its shell "grows with it".  
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2) When describing a certain eye condition, the Gemara states 
that the term חלזון and נחש are synonymous. This would seem 
to imply that a חלזון has similarity to a snake-like creature16.  
 

3) Furthermore, the Rishonim17 define the חלזון as a worm/slug:  

 בדמו וצובעין שנה לשבעים אחד הים מן שיוצא תולעת - חלזון" )א צא סנהדרין( י"רש
 "תכלת.

a worm/slug – חלזון“  that comes up from the water once in 70 )תולעת( 
years and with its blood תכלת is dyed." 

שבתולעת: כגון תכלת הצבוע בדם  אי תולעת, יכול אחד מן הצבעים": )ד"וכן הראב(ש "ר

 ”18חלזון.

 Perhaps it means one of the other dyes from a worm/slug :שני תולעת“

 ."…חלזון that is dyed from the blood of the תכלת ,for example ,(תולעת)

 מקלקל למימר שייך ולא, עור לו ואין תולעת דחלזון" )קצד סימן שבת  - א"ח( ה"ראבי
 ."בחבורה

“The		) thatתולעתis a worm/slug ( חלזון    has	  no	  hide… 

 

The חלזון is an aquatic creature with limited mobility. 
The Raavad and other Rishonim describe a חלזון as a creature that is a 
cross between a fish and a plant. They explain that it is a living 
aquatic animal, but it is limited in mobility19.  

                                                                                                                                                                      
המורקס חי יותר מו' חדשים, וא"כ בהכרח נצטרך להניח שבדרך זו או  שהרי -על דברי הירושלמי 

 חי אינו ועצמות גידים לו שאין דבר כל"אחרת נחשב לבעל גידין ועצמות, כמש"כ בירושלמי שם 
 ש. , ע""חדשים מששה יותר

ועצב. איבעיא להו: חלזון הוא נחש, או דלמא חלזון או נחש?  חלזון נחשבכורות (לח ע"ב) " 16
ת"ש, דאמר רבה בר בר חנה סח לי רבי יוחנן בן אלעזר: זקן אחד היה בשכונתינו ור"ש בן יוסי 

 -חלזון זה לקוניא שמו, ומימי לא עברתי לפניו, פעם אחת עברתי לפניו, אמר לי, שב בני, שב! 
 ".קבוע לשחוט עליו, וזהו נחש שאמרו חכמים מום

 -החלזון " (דברים רבה פרשה ז' אות יא)לבד מהראשונים בסמוך, כ"כ המתנות כהונה והעץ יוסף  17
 שצובעין מדמו התכלת." תולעת

"ושני יכול פיקס, תלמוד  :(תורת כהנים מצורע ה פרשתא א' הלכה יד)ספרא על דברי הפי' הר"ש והראב"ד  18
תלמוד לומר ושני הא כיצד זו זהורית טובה, יוחנן  אי תולעת יכול אחד מן הצבעיםלומר תולעת 

 בן דהבאי אומר ושני תולעת, שני שבתולעת."
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The חלזון is explicitly identified as a snail. 
There are two words in Hebrew used interchangeably for snails20: 21 

 .23חלזון In Aramaic the word used is .ֹחוֶמטand 22ַׁשְּבלּול

1) For all three of these words, Rashi gives the same Old French 
translation: לימצ"א - Limace24, The word Limace means "snail"25. 

                                                                                                                                                                      
, והוא האספוג הימיים ממוצע בין הצמח והחי: "אל מה שהוא (ס' מלחמות ה' מאמר א' פי"ב)רלב"ג  19

 (עטרת)החלזון : "והמשל בזה  כי הנה (פי' לס' יצירה הקדמה ד"ה הנתיב הח')ים", ראב"ד הקיימ ומיני החלזון
, כי הוא חי ומתנועע אינו מחליף אי אפשר לעמוד עליו אם הוא מכלל הדגים או מכלל הצומח
החלזון : "וכן (עמ' מ"ה)ס' המבקש  –מקומו כי הוא נעוץ ותקוע בארץ", ר' שם טוב אבן פקלירא 

, החלזון הוא דומם והוא צומח והוא חי: "(מאמר צבאות ה' ח"ב ט"ו)", רמ"ע מפאנו מצמח ומב"חמורכב 
אמנם ידענו כי כן שהרי חי הוא שגופו מתנועע במקום גידולו אילך ואילך אף על פי שאין שם 
אויר נושב בו ולא מים רדופים מנענים אותו ויש במינו דם וצבעו ירוק דומה לים, וצומח הוא 

ו זז ממקום גידולו אלא שרשו נעוץ ותקוע בקרקע הים כאלנות הארץ ואחד לע' שנה נעקר שאינ
 -משם ועולה מן המים, ואז הוא דומם בלא תנועה כלל כמו האלנות אחרי עקירת'.", יעב"ץ 

בדמו תכלת, והוא בעל חי סגור בין  מצביעין החלזון בריה שבים: "(פ"ט אות צ"ז)מטפחת סופרים 
, כי יש בו חיות ותנועה אי אפשר לעמוד עליו אם הוא דג או צמח קרויין מושלן בל"א)(שתי קלופות 

ואינו זז ממקומו כי הוא נעוץ ותקוע בקרקע הים". ופשוט דמה שאמרו שהוא נעוץ בקרקע היינו 
כותב שהוא חומט, ובודאי ידע שיש לחומט  (בסמוך)דרוב הזמן נראה כן, דהא היעב"ץ עצמו 

 טי.אפשרות תנועה אי
". וע' אוצר המדרשים נ"ב הוא פי' של חומט שבלול לימצא"בד"ה  (שבת עז ב)וראה חכמת שלמה  20

תמס יהלוך נפל אשת בל חזו שמש." וא"כ שבלול  שבלולכמו  חומט מה הוא אומר," )524(שירה עמוד 
ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו", : "אֹו (ויקרא פרק כא, כ)וחומט הם אותו מין. ושבלול הוא חלזון, כמש"כ במומי כהנים 

( כלים פרק ", ר"ש תבלול חיליז, לשון חלזון"ותרגום  (שם)ְּבֵעינֹוי", ופירש"י  ִחָלזֹוןתרגום יונתן: "אֹו דְ 

מברזל עשוי כדמות חלזון דג שבים שמדמו צובעים תכלת ומשוי ליה מנא  -"או שקשר חלזון  יב א)
ענני  -"שמלתך לא בלתה  (דברים פרק ח ד)ע' רש"י ובערוך פירש או תבלול בעינו תרגומו חלזונא". ו

כבוד היו שפים בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה 
". ובמדרשים מובא מאמר זה בחילוף מילת כלבוש הזה של חומט שגדל עמוגדל לבושן עמהם, 

א בלו שלמותיכם מעליכם ...א"ל ולא היו "מהו ל (פרשת כי תבא יא)חומט ב"חלזון", דברים רבה 
". וכן החלזון הזה כשגדל מלבושו גדל עמוגדלים, והיו הבגדים קטנים להם? א"ל אל תתמה על זו, 

והיו גדילים כגודל הנערים "כי ענני כבוד היו מנהיגים אותם  (פרשת עקב)בדרשות ר"י אבן שועיב 
 ".כחומט הזה

 ֶּתֶמס ַיֲה ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבל ָחזּו ָׁשֶמׁש". לּול ַׁשּבְ "ְּכמֹו  (פרק נח, ט)תהלים  21
 (מאמר ג פרק א)ְוַהִּתְנָׁשֶמת". וע' ספר העיקרים  ְוַהֹחֶמט"ְוָהֲאָנָקה ְוַהֹּכַח ְוַהְּלָטָאה  (פרק יא, ל)ויקרא  22
כי כלי מלחמתם הם נוצרים עמהם בטבע, כקרנים לשור והמלתעות לחזיר והקוצים לקפוד ..."
 ".גן לחומט ודומיהן, וכן לא יצטרכו לעשות שום מלבוש, כי לבושם נוצר עמם בטבעהמו

 . ואי לא, מייתי משח קירא".משקדי חלזוני"לייתי  (כח ע"ב)ע"ז  23
 נביא כאן כמה דוגמאות לכל מלה: 24
 

(בטעות נדפס שם "לימגא" ובתוס' רי"ד הביאו על  חגיגה יא אוכן ב חולין קכב א, וביתר ביאור ב(ויקרא פרק יא לרש"י  - חומט

", חומט לימצא" רמו)-(עשין סימן רמד". סמ"ג החמט לימצ"ו" (שם)", חזקוני לימצ"ה -החמט : ")נכון "לימצא"
השורשים לרד"ק (ערך חמט) "והחמט  ". ספרהחמט שנקרא לימצא" (תשובות ופסקים סימן רז)ראב"ד 

ויש מי שפירש שקורין בלע"ז לימס"א.  ממיני השרצים ופירשו בו שהוא, שרץ (ויקרא יא, ל)והתנשמת 
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2) For these same words, the Maharil, Maharshal, Bach, Malbim 
and others provide the same translation: נעקע26.ש The 
word נעקעש in Yiddish (Schnecke in	  German)	  means	  “snail”.	   

3) Additionally, the Aramaic word חלזון is identical to the word 
for snail in Middle Eastern languages such as Farsi and Arabic:   
  حلزوونن  - ḤALZŪN27.28  

                                                                                                                                                                      
כי הוא הנקרא בלע"ז ברב"ו [ברכ"ו]." ואף שיש שפירשו אחרת בתירגומו של חומט, אין נפק"מ 

, מ"מ ודאי שבלול וחלזון הם לימצ"א (snail)לענינינו, דגם אם לדעתם חומט אינו לימצ"א 

(snail)דבזה לא פליגי ,. 

 
 -"דכתיב כמו שבלול תמס יהלך  (מועד קטן ו ב)רש"י  לימצ"א". -שבלול " (שבת עז ב)רש"י  - שבלול

בראשית וע'  .בלעז" לימצ"איש פותרין  -שבלול " (תהלים פרק נח ט)רש"י שבלול שקורין לימצו"ן". 
כהדין ', תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש וגו כמו שבלול (תהלים נח)"כתיב  (פרשת וירא פרשה נא)רבה 

 כשלשול הזה שהוא נמחה בצואה". כיליי סיליי לימצא

 
." (במהדורות ישנות ובע"י לימ"ץ בלע"ז מין חלזון -"משקדי חלזוני  (עבודה זרה כח ב)רש"י  –חלזון 

 (מיוחס) רבינו גרשום נדפס בטעות "נימי"ן", ובמהדורות החדשות ובמתרגם בסוף המסכת תוקן).
 ". לימץ קורין בלעזחלזון "(בכורות לח ב) 

אחרי שביארנו בהערה הקודמת שמילת "לימצא" שוה לחלזון ושבלול וחומט (לדעת רש"י  25
שקורין  אומר אני שהוא מין שרץ -"חומט  (חגיגה יא א)רש"י ורד"ק), אפשר לקבוע מהי "לימצא", מ

של עדשה , ותחילת הניצר כקליפה הגדל בקליפה ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה שגדל, לימצ"א
בתיק שלה שגדל שתחלת ברייתו בכעדשה צא ובדוק  לימצ"א -"חומט  (חולין קכב א)היא." רש"י 
ושבלול הוא שרץ הנקרא בלעז " (שם)רד"ק וכן ב תחלתו כעדשה ממש הוא בשוליו." והולך עמה

ו , ויש אומרים קראקו"ל. נפל אשת בל חזו שמש, ויהיו כמו ֵנֶפל האשה כי זה וזה לא ראלימס"א
 ".שבלול שהוא מתכסה בתוך קליפתו שהיא לו כמו לבוששמש, 

 
In  modern  French,   the  word  “limace”  is  used  for  slugs. The similar word "limacon" is used 
for snails. As we have pointed out, snails are essentially slugs with a shell. Rashi uses both 
words for snails, as evidenced by his explanation of חומט. 
 

"רש"י פי'  (שבת עז ב)." חכמת שלמה שבלול, אמר שהוא שנעק" ליקוטים נז) - (מנהגיםספר מהרי"ל  26
 שנעק. נ״ב שקורין שבלול לימצא"ד״ה  (שבת ע"ז ע"ב)". הגהות הב"ח (בל"א שנע"ק)לול חומט שקורין שב

, וכן בתבואות )ע"ז כח. – (בסוף המסכתהמתרגם  ".(שנעקע)שבלול "כמו  (תהלים פרק נח ט)בל״א". מלבי"ם 
שחלזון התכלת מין ומוכח מזה  )(שנעקעבלשון ערבי אלחלזון  –החומט : "(תוצאות הארץ פ"א)הארץ 

וכן הוא ברבה סוף פ' כי תבוא, החלזון הזה כשגדל מלבושו גדל עמו, עכ"ל, וזה  ,(שנעקע)חומט 

 בהל' ציצית שלו. (תלמיד המהרי"ל)כידוע", וכן תירגם מהר"ז בינגא  שנעקע
27

וכ"כ להדיא בס' אלמרשד אלכאפי (המדריך המספיק) לר' תנחום ירושלמי (ספרו הוא כמילון  
ג"כ... דם חלזון שצובעין בו  הוא אלחלזון בערביללשונות הרמב"ם, ע' בהקדמת המו"ל), "חלזון... 

וע' ס' השרשים לאבן ג'נאח (ע' שבל) "ויכשר אצלי שאומר  התכלת ג"כ מין מן החלזון", ע"ש.
ענין אחר והוא שאדמהו לדברי רבותינו ז"ל, אמר רב יהודה אמר רב כל שברא הקב״ה  ולבשבל

וראיתי בפרוש לרבנו האיי שהוא ממיני  ברא שבלול לכתיתבעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה 
שהוא השרץ והכתית היא סמיטא ואין ספק שהוא רמש רך ולח ראוי לרכך הסמטות. וקרוב בעיני 

  כי הוא כתאר הזה." בי חלזוןהרמש שקורין לו בער
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4) The word for snail in Syriac (modern day Aramaic) is ܵ ܿܘ ܵ ܼܿ  - 
ḤALA'ZUNA29. 

In the ערוך a חלזון is illustrated using the illustration on 
the right. It would seem to be an illustration of a round 
snail shell, as no other creature has any resemblance:  

Many Acharonim also explicitly identify the חלזון as a snail30. 

The	  word		”חלזון“    is	  a	  general	  term	  for	  the	  family	  of	  
snails. 

It	   is	   important	   to	   note,	   that	   the	   term	   	”חלזון“   does	   not	   refer	   to	   a	  
specific species of snail, but rather to the entire snail family. The 
word חלזון simply means a snail, just as the word עוף means a 
bird, without referring to a specific sub-species.27 This can be 
evidenced by the fact that land snails are called חלזון as well: 

 31"ֲחָלזּוָנא ְיֵׁשֵצי ַאְרֲעכֹון ּוֵפיֵרי ִאיָלֵניכֹון ָּכל"תרגום יונתן:  )1
"All your trees and fruits will be consumed by the snail."  

 תכלת גבי דאמרינן האיך לאו חלזון האי עלה להר... דמסתברא"יד רמה:  )2

 32"אחרינא... מינא אלא הוא

                                                                                                                                                                      
להבין פירוש מילים משורשם בשפות אחרות, ע' הקדמה לס'  הראשונים השתמשו בשיטה כזו 28

שהביא מאות דוגמאות מספר הערוך שפי' המילים ע"פ הרבה שפות זרות (אדומי, (קאהוט) הערוך 
שהביא ראי' ל' כג, עה"פ מר דרור) (שמות ארמי, טיית, יון, ישמעאל, כנען, ערבי, פרסי, רומי). וע' רמב"ן 

הנ"ל. וע' אבן  (ע' שבל)לפירושו מלשון ארמי, ערבי, פרסי, יווני, ורומי. ועי' ס' השרשים לאבן ג'נאח 
." וכן מצינו בחז"ל, רוב לשון ערבי דומה ללשון עברית"וכבר אמרתי, כי  (שמות פרק יב פסוק ט)עזרא 

כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא", וכן במגילה (י"ח ע"א) כגון בסוכה (ה ע"ב) "אמר רבי אבהו 
שתים, פת  -סנהדרין (ד ע"ב) "רבי עקיבא אומר: אינו צריך, טט בכתפי  .לפרש כמה פסוקים

 , אלא לשון אחר שהשתמשו בו חז"ל.לשוה"קהמלה "חלזון" אינו ש, כ"ששתים."  ו -באפריקי 
29  Association Assyrophile de France, Online Sureth Dictionary.  

 ְוַחְלזֹוָנא"." )דברים לג יט( יונתן וכן מצינו לפעמים שנקרא עם אות "א" בסוף כגון בתרגום
בריה  חלזון,: "גוון כעין הכחול וכרקיע בטהרתו, וצובעין אותו בדם (קריאת שמע)סידור יעב"ץ  30

חתן המהר"ל מפראג וחותנו של המהר"ם  –שמשון כ"ץ  (ר' יצחק ב"ר.", פי' מהר"י כהן דומה לדג וחומט ימיישבים 

ובשו"ת דברי יוסף  (הנ"ל)". וכן בתבואות הארץ חומט –החלזון : "(מזמור כג)על מדרש תהילים  לובלין)
 .(לט)

 אדמתכם ופירות עציכם כל" יונתן: כתר", ובַהְּצָלַצל ְיָיֵרׁש ַאְדָמֶת ּוְפִרי ֵעְצ ָּכל" (כח:מב)דברים  31
וכן בר' תנחום  (ע' חלזון ג'). בדפוסים נדפס בטעות "חלנונא", ותוקן ע"פ הערוך "החילזון יכלה

 . (סנהדרין צא.)ירושלמי הנ"ל, ובאר שבע 
"עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חלזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא  (צא ע"א)סנהדרין  32

מכמה  זון לאו האיך דאמרינן גבי תכלת הואדמסתברא האי חלכולו חלזונות." ופי' ביד רמ"ה: "
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“It	  ascends to the hill…	  It	  would	  seem	  that	  the	    discussed here is not חלזון
the one discussed by תכלת, rather a different species..." 

 גוף אלא איברים בעל שאינו חלזון דשאני": )וכן בחידושי הר"ן(ריטב"א  )3

 .33 שבאשפות" כחלזונות אטום

"The חלזון is different since it has no limbs, and is not more than a sealed 
body, like the נותחלזו  [living]	  in	  the	  garbage	  dumps.”  

 .34"חלזון מין ... – חלזוני משקדי" י:"רש )4
“Meshakdi	  Chilzoni	  - a species of חלזון.” 

 

Requirement #2 - The dye should produce a bluish 

color. (Like a sapphire, the sky, and the sea.) 

 

The Torah commands us to use a פתיל תכלת. We know that the color 
of תכלת is similar to blue, as the Gemara compares it to the color of a 
sapphire, the sky, and the sea: 

מפני "רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין  (פט א) חולין
ואבן  שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר

ויראו את אלהי ישראל  (שמות כ"ד)ספיר דומה לכסא הכבוד דכתיב 
 .35כמראה אבן ספיר דמות כסא" (יחזקאל א')ותחת רגליו וגו' וכתיב 

                                                                                                                                                                      
אנפי חדא דהאיך בהר מאי בעי וכי תימא דסליק בענני במטרא ונחית אטורא אי הכי מאי קאמר 

[קמא] איבנו  מא הנך כולהו מימא אתו ולא מהאיךליה למחר נתמלא כל ההר כולו חלזונות ודיל
לשבעים שנה וכל שכן להאיך פירושא ותו היכי מייתי ליה ראיה ממי דלא נפיק אלא משבעים שנה 

בתרא דקשיא טפי דכיון דביצי חלזון משרצין כולן הרי אין נבראין מן העפר ומאי ראיה איכא מינה 
אלא מסתברא דהאי חלזון דהכא לאו האיך דאמרינן גבי תכלת הוא אלא מינא לתחיית המתים. 

 ."ומקרי בלשון ערבי חלזום אחרינא דמיברי מעפרא וממיא
"וליחייב משום נטילת נשמה.... ותירץ ר"ת ז"ל דדם חלזון מיפקד  (שבת עה א)חידושי הריטב"א  33

, ורבינו ז"ל בשם רבו רבינו הגדול ז"ל פירש )(ה בפקיד ואין בו משום חובל וכדאמרינן בכתובות 
 , ובכי הא ליכא נטילת נשמהאלא גוף אטום כחלזונות שבאשפותדשאני חלזון שאינו בעל איברים 
 אטום גוף שהוא חלזון דשאני" )א קז שבת( ן"הר וכ"כ החידושי אלא כשנוטל כל נשמתו לגמרי."

 ."איברים בעל ואינו שבאשפות הללו כחלזונות
"פיקעא תתאה מאי לייתי תרבא דצפירתא דלא אפתח וליפשר ולישדי  כח ב)( על הגמ' עבודה זרה 34

 ...". משקדי חלזוניביה ... ואי לא לייתי 
שהחלזון מן הים  -שהזקיקתה תורה לציצית. שהתכלת דומה לים  -ופירש"י: "מה נשתנה תכלת  35

ורקיע לספיר  ומראית דמו דומה לים וים אנו רואין שדומה לרקיעהוא עולה אחת לשבעים שנה 
וספיר לכסא הכבוד דכתיב ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר והוא כעצם השמים אלמא שמים 
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“Rabbi	  Meir	   said:	  Why	  was	 singled out from all the colors תכלת  
(Rashi: to be used in ציצית)? Since תכלת is similar to the sea, and 
the sea is similar to the heavens, the heavens are similar to a 
sapphire,	  and	  a	  sapphire	  is	  similar	  to	  the	  Throne	  of	  Glory…” 

 

Additionally, the Rishonim describe the color as blue: 
 היא מקום בכל בתורה האמורה תכלת" )א הלכה ב פרק ציצית הלכות( ם"רמב

 לעין הנראית הרקיע דמות היא וזו, שבכחול 36 ְּכָפתּוך הצבוע הצמר

  37".רקיע של בטהרו

“The	 mentioned throughout the Torah, is wool that is dyed like תכלת  
[the color of] diluted blue. This is similar to the clear sky as viewed by 
the	  eye.” 
 
It is also apparent from Chazal that תכלת is blue, since it is the same 
exact color as קלא אילן – plant indigo, which is blue. (See discussion on page 
41.) 
 
The Rishonim compare the color of תכלת to black38 (though not 
actually black39), or to the evening sky40. This would seem to imply 
that תכלת is dark blue. The precise shade is not crucial, see pg. 77. 
                                                                                                                                                                      

ר הוא כסא הכבוד דכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא וכשהקב"ה מסתכל דומין לספיר וספי
 בכסא הכבוד שלו נזכר במצוה זו שהיא כנגד כל המצות."

"הפתוך שבשלג כיין המזוג  (נגעים פרק א' מ"ב)תרגום של מילת "פתוך" הוא "מעורב", כמו במשנה  36
ראה המעורב מן הלובן והאודם". בשלג הפתוך שבסיד כדם המזוג בחלב", ופי' הרמב"ם: "פתוך, המ

 בין כחול העמוק ללובן. עשכ' דתכלת הוא ממוצ (פ' תרומה)וע' בפי' ר' אברהם בן הרמב"ם עה"ת 
ע"פ דפוס שבתי פרנקל, מוגה ע"פ כת"י ובס' המוגה ע"י הרמב"ם עצמו, ודפו"ס, ויש שגרס'  37

אמנם בירושלמי משמע שהוא יותר נוטה  .)ג:ג התורה הל' יסודי( ם"וע"ע מש"כ הרמב"לעין השמש". 

 (צ)וכן במדרש תהילים  (מסכת ברכות פרק א ה"ב): תלמוד ירושלמי greenלצבע העשבים שהוא דומה ל 
"תני בשם ר"מ וראיתם אותה אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו מגיד שכל המקיים מצות ציצית 

לעשבים ועשבים דומין לרקיע ורקיע כאלו מקבל פני שכינה מגיד שהתכלת דומה לים והים דומה 
 . 40וראה הערה שמחקו.  בירושלמידומה לכסא הכבוד והכסא דומה לספיר", וע' הגהות הגר"א 

, והיא מעט דומה לשמים, היא עין קרובה לשחרות -"ותכלת  (כה ד)הפירוש הקצר  -אבן עזרא  38
על כן פתיל תכלת לזכרון במעשה ציצית. ויתכן שנקרא כן בעבור שזאת העין תכלית כל העינים, 

 כוללת שבעין התכלת") שמים בדיני יקרים דינים ה"ד( הקנה וכעי"ז בספר כי אין אחריה, כי הלובן תחלה."
 ידועה צביעה צביעתה שתהיה צריך בציצית האמורה "והתכלת )ב א ציצית( ם". רמב"הצבעים כל

 כעין שהוא פי על אף לציצית פסול צביעה באותה נצבע שלא וכל תשתנה ולא ביופיה שעומדת
 ם"וכן ברמב "לציצית פסול זה הרי המשחירין בשאר או בשחור או באסטיס שצבעו כגון, הרקיע

 נראה שהוא מפני השחור מן חוץ צבעונין משאר שלה לבן עושה תכלת כולה היתה" )ב ח ציצית(
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Requirement #3 - The dye must remain strong and 

not fade. 

The Rambam adds a third requirement that the dye remain fast and 
permanent. This is seemingly based on the Gemara that describes a 
way to test for authentic תכלת.	   The	   Gemara	   says	   that	   “if	   the	   color	  
fades [using the prescribed test] it is invalid, if the color remains fast 
it	   is	   valid”41.	   The	  Rambam	  states:	   “The	 described in the Torah תכלת  
requires that it be dyed in the known manner that will remain in its 
beauty and not change. Anything not dyed in this manner is invalid 
for ציצית,	  even	  if	  it	  is	  similar	  to	  the	  sky…”42 

  

                                                                                                                                                                      
 סוף לקראת כנראה שמחברו חי פרשני מדרש [זהואגדה  . וע"ע מדרש(כלי המקדש ח יג). וע' מעשי למלך "כתכלת

 פרשת -בובר (  ועוד] טוב לקח במדרש, הדרשן משה רבי בדברי, ל"חז בדברי והשתמש) ג"הי המאה - ב"הי המאה( החמישי האלף

 גוון שיש" )מח סימן ה חלק( ז"רדב ת". וע' שו"היא חשיכה הלילה כך שחור שהתכלת כשם" ס' לח) שלח
. וכן מבואר במדרש שכחול כהה נקרא שחור: "כך כל שחור שאינו ויש הרבה שחור שהוא תכלת

, אריה עליו ומצוייר שמים כמין דמותו שלו מפה וצבע נפך יהודה" )אות ז ב פרשה( רבה במדבר
, הרי שיש צבע כחול "וירח שמש עליו ומצוייר לכחול דומה שחור צבוע שלו ומפה ספיר יששכר

 של נפך שהוא כמין שמים, ויש כספיר שיותר שחור.
 והכל. הצבעים כל תכלית הוא כי, שחרות כדמות שהוא, יפת אמר ותכלת" )כה ד( עזרא אבן 39

 והוא ירוק שהוא שאמרו ל"רז על נסמוך ואנו. לעולם אדם במעשה ישוב לא והוא, אליו ישובו
היינו שלא הסכים עמו שיהא שחור ממש, אבל מ"מ בפי' הארוך הנ"ל כ' שהוא דומה  .צמר"

 לג סימן( הלכה שכחול הוא דהה דשחור ובכלל שחור הוא, וכן הובא בביאור )יט א(לשחרות. וע' נדה 

 מראיתו היה אם אפילו ז"ולפ ליה סגי שחור שם עליו שחל כל מדינא אבל", )ד"ה הרצועות שחורות
 דאם הדמים במראות )א"ע ט"י דף( מנידה לזה וראיה כשר כ"ג] ה"בלא שקורין[ הכחול למראה דומה
 דמראית אלמא שם י"וכדפירש טהור ככחול שחור היה אפילו מכן כיהה טמא כחרת שחור היה

 ם"ברמב וכדאיתא לכחול דומה שחרותה דאם ריאה לענין )ז"מ דף( בחולין וכן שחור בכלל הוא כחול
 ."שחור בכלל הוא כחול מראה דאף אלמא ככחול שחורה )ט"י הלכה שחיטה מהלכות ז"בפ(

(שם פסוק  י"ולעיל כ' רש ".ערב לעת המשחיר רקיע לצבע דומה התכלת צבע וכן" )יד מא( י"רש 40
תוספות  וע', ונראה דהיינו הך כמש"כ ג"כ האבן עזרא הנ"ל, "חלזון של ירוק צבע - תכלת"לח) 

. yellowולפעמים  greenולפעמים  blueדהמילה ירוק לפעמים כוונתו  (סוכה לא ב ד"ה הירוק ככרתי)
 .37וראה הערה 

 "...איפרד חזותיה פסולה לא איפרד חזותיה כשרה." (מב ב)מנחות  41
"תכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוך  ב)-(הלכות ציצית פרק ב הלכה ארמב"ם  42

שבכחול, וזו היא דמות הרקיע הנראית לעין בטהרו של רקיע, והתכלת האמורה בציצית צריך 
וכל שלא נצבע באותה צביעה פסול  תשתנהשתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא 

לציצית אע"פ שהוא כעין הרקיע, כגון שצבעו באסטיס או בשחור או בשאר המשחירין הרי זה 
 פסול לציצית".
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In summary, the חלזון for תכלת must be… 
1) a (sea) snail, 2) that secretes a blue dye, 3) that remains 
strong without fading. 

No other requirements are mentioned by Chazal or the Rishonim for 
 to be Kosher. There is no reason to assume that there is a תכלת
further detail that is necessary, that is not mentioned by Chazal. 
(Other descriptions found in Chazal of the חלזון that was used for תכלת in their time, are never cited in the 
context of criteria for תכלת to be valid.) 

In other words, any 1) sea snail, 2) that secretes a blue dye, 3) that 
remains strong without fading, should be valid for תכלת regardless of 
whether it is the same one used by Chazal. 

This is aside from the numerous proofs to positively identify the 
specific snail that was actually used in the times of Chazal, 
described in Section Two. 

 

The Murex trunculus meets all the above criteria. 

1) “Hexaplex	  trunculus	  (also	  known	  as	  Murex	  trunculus	  or	  the	  banded	  dye-
murex) is a medium-sized species of sea snail, a marine gastropod 
mollusk in the family Muricidae, the murex shells or rock snails.  

2) This species of sea snail is important historically because its 
hypobranchial gland secretes mucus that the ancient Canaanites/ 
Phoenicians used as a distinctive purple-blue indigo dye. One of the 
dye's main chemical ingredients is dibromo-indigotin, and if left in the sun 
for a few minutes before becoming fast, its color turns to a blue indigo 
(like blue jeans).43” 

3) Murex	  dye	  had	  “great	  brilliance	  and	  fastness	  in	  comparison	  with	  
other	  known	  dye” 44. 

The Murex snail meets all of the above criteria; hence it 
should be valid for use as תכלת. 

  
                                                           
43 Wikipedia - Hexaplex trunculus. 
44 Journal of Chemical Education, January, 1941, Max Bender, Pg. 4. 
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Section	  Two	  –	  The	  Murex	   snail	  was	   the	   	חלזון  
that	  was	  used	  for		תכלת    in	  the	  times	  of	  Chazal. 
 

What is קלא  אילן? 

 
, ברבית מצרים יציאת רחמנא דכתב לי למה: רבא אמר" )ב"ע סא( מ"ב

 הקדוש אמר? במשקלות מצרים יציאת, ציצית גבי מצרים יציאת
 לטפה בכור של טפה בין במצרים שהבחנתי הוא אני: הוא ברוך

 מעותיו שתולה ממי ליפרע שעתיד הוא אני - בכור של שאינה
, במלח משקלותיו שטומן וממי, ברבית לישראל אותם ומלוה בנכרי
 ."הוא תכלת ואומר בבגדו אילן קלא שתולה וממי

 “Said	  Rava:	  Why	  did	  Hashem	  write	  about	  Yetzias	  Mitzrayim	  by	  
[the commandment of] Ribbis, Tzitzis, and proper weights and 
measures?	   Said	   Hakadosh	   Baruch	   Hu:	   “I	   was	   the	   One	   who	  
differentiated between a firstborn and a non-firstborn in 
Mitzrayim (something that cannot be detected by a human), I 
will also punish one who claims he is lending a non-Jews money 
in order to extract Ribbis from a Jew, and one who stores his 
weights in salt (to make them weigh more), and one who wears 

Kala Ilan (indigo) on his garment	  and	  says	  it	  is	  Techeiles”. 

 

The Gemara tells us that the color of תכלת is identical to the color of 
 and only a chemical test can differentiate one from the other קלא  אילן
(see pg. 41). The word קלא  אילן refers to a specific blue dye that was 
used in the times of Chazal. It is not (as some have suggested) a term 
for "any" dye that is not authentic תכלת. This can be evidenced by the 
fact that the Gemara discusses אילן    even in a place where the קלא
discussion does not relate to תכלת at all45. (The term is only used in 
three places in 46ש"ס).  

                                                           
שינוי בגזל: "רבא אמר: לעולם לא פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן בסוגיא של  (צג ע"ב)ב"ק  45

יהודה, ושאני צבע, הואיל ויכול להעבירו ע"י צפון, וכי קתני התם לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו 
שיו"ן אבל ליבון לא הדר  -בקלא אילן, דלא עבר". ופירש"י: "צפון  -פטור, ואוקימנא כדברי הכל  -
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It is not clear what the root of the term   קלא
 is. It may be a single word47, and derived אילן
from the Latin word "callaina" or the Greek 
"κάλαϊς	   – kálaïs", which means turquoise48.  
In any case, אילן    was derived from a קלא
plant49, and is translated by the Rishonim as 
specifically referring to "Indigo"50. Indigo was produced in antiquity 
from two plants, Isatis tinctoria and Indigofera tinctoria, both of 

which produce the same chemical 
compound (C16H10N2O2) that is used for 
dyeing blue51. The word "indigo" is from the 
Greek "indikon- Ἰνδικὸν", which means 
"blue dye from India" - literally: "Indian 
(substance)"52. 

Chazal in several places refer to a blue dye called איסטיס – Isatis53. This 
name is the same as that of the plant that was used to produce indigo 

                                                                                                                                                                      
לתכלת.". היינו שקלא אילן אינו עובר לגמרי מהצמר, רק "איפרד  דומה – לברייתו. קלא אילן

ומבואר דקלא אילן הוא שם הצבע ולא רק ענין  .(מג)חזותיה" שנעשה יותר חלש כמבואר במנחות 
ולא  "אינדגו". וכן מבואר בהמשך מהראשונים שתירגמו "כל דבר שאינו תכלת אמיתי"כללי של 

 כסתם דבר כללי.
 ומנחות בפרק התכלת. (סא ב)שם, וב"מ  46
"הדש  (יג א)שדשו בעצי אשירה ישרף",  מעילה קלאילן " עבודה זרה פ"ו ה"א) –(צוקרמאנדל  ע' תוספתא 47

 .50 יש שפירשו מלשון "גוש של אינדי" ע' נימוקי יוסף בהערהו .מעל" -בשדה הקדש  קלעילין
מתוך מוכרות  דוגמאות כמהמילים במשנה וגמרא ששורשם מלשון יון. נביא כאן  מוןכמו הוזה  48

, הינומא, גימטריא, קולמוס, בורסקי, דוגמא, קוביא, אפיקומן, : דיומדין, נוטריקוןשמצאתי מאות
קפנדריא, קתדרא, נייר, ערכאות, תורף, דיפתרא, אפותיקי, אפוטרופס, אסטניס, בולמוס, 

אסטרטיא, דייתיקי, אסימון, טרקלין, סנטר, אנתיקי, הדיוט, איסטסית, קטיגור, כתריס, 
אנדרוגינוס, טרקסין, גסטרא, קטפרס, מטרופולין, נימוס, אסכלה, סיטון, דוכסוסטוס, פילוסופא, 

 מגושתא, גרוטאות, אבולי, אסלא, פרהדרין, דיומדין, פלסתר.פרוזדור, קנקנתום, ארנונא, א
 מהאדמה רק הים מן יוצא אינו אילן קלא אבל) "מד (אות סודות מתלמידי הרמב"ן שושן ספר 49

 ."החיצונית
חכמים,  בלשון הרבה ויש. אבן. "קלא הנ"ל)( יוסף נימוקי". אינדקו' פי" )אילן קלא ערך( הערוך ספר 50

 ."אינדקי בערוך' פי וכן ז"בלע י"אינד אילן
51 Wikipedia: Isatis tinctoria and Indigo dye. 
52 Douglas Harper, Online Etymology Dictionary (2001). 

"ספיחי אסטיס וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה וכן תלתן  (פרק ב משנה ה)במשנה: כלאים  53
"ספיחי איסטיס וקוצה יש  (פרק ז משנה א)שהעלה מיני צמחים אין מחייבין אותו לנכש", שביעית 

"רמונים אסטיס  (פרק ט משנה ה)להם שביעית ולדמיהן שביעית יש להם ביעור ולדמיהן ביעור", שבת 
"הן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו רבי  (פרק ד משנה ז)קטן", מגילה  ופואה כדי לצבוע בהן בגד

יהודה אומר אף מי שהיו ידיו צבועות אסטיס ופואה לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין בו". 

 

Isatis tinctoria 

Indigofera tinctoria 
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(Isatis tinctoria)54. The Rambam and others translate both אסטיס and 
  אילן  ,االنيیلة - "using the Arabic word for indigo "nil" or "al-nili קלא
indicating that they are one and the same55. The Rambam also adds 
the origin of the dye – India56, which was the earliest major center for 
indigo production57. Isatis (also known as woad), was produced 
throughout history (since as early as the ancient Egyptians58), and 
continued to be used without interruption until synthetic dye 
replaced it in the 1900's59. 

 

                                                                                                                                                                      
ובעוד מקומות  "ר' יוסה אומ' אף זרעוני שדה כגון זרע אסטיס ובקיא" (מעשרות ג טז)וכן בתוספתא 
 בשם "סטיס".

 ה, ב כלאים(", ר' עובדיה מברטנורא אינדקו. פי' אסטס"ספיחי  (כלאים ב ה)רוש הריבמ"ץ למשנה פי 54

צבעו דומה לתכלת קורין לו בערבי ני"ל ובלע"ז  - אסטיס" )ה ט א, שבת א א, מעשרות ז וכן בשביעית
. וויידעקרויט שנעשה איסטיס"ספיחי  (כלאים ב ה, ושביעית ז א, שבת ט ה)", תפארת ישראל אנדיק"ו

כעין פל"ג בלשון ערב והוא דבר שצובעין בו  איסטיס" (שבת פט ב ומכות ה א)", מאירי אינדיגממנו 
"מין  (מח)בלעז", ספר כפתור ופרח  אינדיקו, איסטיס"וערוך פירש  (שבת פט ב)", ריבב"ן הרקיע

 (הלכות ציצית פרק ב א) ובערבי אל ג'יל", רמב"ם צבע תכלתוהוא  אסטיסהצובעים כגון ספיחי 
"והתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה וכל 

 ."באסטיס, כגון שצבעו כעין הרקיעשלא נצבע באותה צביעה פסול לציצית אף על פי שהוא 
משמע שהוא נוטה לשחרות (כמש"כ הרמב"ם עצמו לענין תכלת,  (חלק א פרק עג)ובמורה הנבוכים 

 .(כלאים ב ה)) וע"ע תוספות יום טוב 38 כנ"ל הערה
 וכל"השתמש במילת "איסטיס" במקום "קלא אילן" (שהוא לשון הגמ'),  (הל' ציצית ב א)הרמב"ם  55

' . ר"...אסטיסב שצבעו כגון, הרקיע כעין שהוא פי על אף לציצית פסול צביעה באותה נצבע שלא
 . ובפירוש"ניל ישמעאל בלשון פירוש. אילן קלא" ב) סא מציעא בבא -הקדמונים  בשיטת( הספרדי ברוך

 חדש . ובביאור"אלנילג. "אסטיס -תירגם  )ה א ו, מכות ד א, מגילה ז ה, שביעית ב כלאים( ם"לרמב המשנה
 והוא ה"הניליג הוא אסטס' פי דכלאים' ג מ"בפה' רבי ל"וז. באסטיס" )א הלכה ב פרק ציצית( מספיק

 כעין בו שצובעין דבר והוא ע"בל ל"ני איסטיס' כת דשבת' ובט תכלת בו שצובעין ז"בלע י"אינד
 דבר והוא ערבי בלשון ל"ני איסטיס שם רבינו' ופי" )ח הלכה יח פרק שבת( רוקח מעשה ".הרקיע

 )ה ט א, שבת א א, מעשרות ז וכן בשביעית ה, ב כלאים( מברטנורא עובדיה' . ר"הרקיע כעין בו שצובעים
 )יג ז ויובל שמיטה( קורקוס י"ר", ו"אנדיק ז"ובלע ל"ני בערבי לו קורין לתכלת דומה צבעו - אסטיס"
 אסטיס במי צבועה מטלית וחתיכת" )כט סימן דעה יורה - ב חלק( פעלים רב ת", שו"ל"ני ואיסתיס"

 ."ניל בערבי שקורין
 ."איסטיס הודי"הזכיר  )צא וצ"ג( ם"הרמב ת"שובפיה"מ שם, וכן ב 56

57 Kriger, Colleen E. & Connah, Graham (2006). Cloth in West African History. Rowman 
Altamira. ISBN 0-7591-0422-0 
58 Skelton,   H.,   A   Colour   Chemist’s   History   of   Western   Art,   – Review of Progress in 
Coloration and Related, 1999, Hall, Rosalind. Egyptian Textiles (Shire Egyptology, pg. 10). 

ושו"ת תשב"ץ  (סימן צא וצג)במשך הדורות: שו"ת הרמב"ם  שו"ת הפוסקיםאסטיס נזכר כסחורה ב 59
 (סימן לח)ושו"ת מהרלב"ח  (סימן תל)ושו"ת הרשב"ש  טור א סימן ח) - חוט המשולש -(חלק ג סימן קפז חלק ד 

ושו"ת  סימן צה) ישנות(ושו"ת מהריט"ץ  (חלק ב סימן קטז)ושו"ת מהרש"ך  (סימן סג)ושו"ת מהר"ם אלשיך 
 .יורה דעה סימן כט) -ק ב (חלרב פעלים 
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In the times of Chazal, there was no other blue dye 

available other than תכלת and plant indigo. 

 

As explained, it is not necessary for the validity of תכלת, that the dye 
be extracted from the same חלזון as Chazal used. However, in 
actuality, it seems that the Murex snail is indeed the same חלזון that 
was always used for תכלת, by Jews and non-Jews alike: 

The Gemara in Eiruvin states that someone who finds תכלת colored 
textile, can assume that it was dyed with the authentic תכלת dye that 
is valid for ציצית. He only needs to be concerned as to whether or not 
it was dyed לשמה. If the strings are spun and cut in the style of ציצית, 
they are assumed to have been dyed לשמה, and can be used as kosher 
 .If not, they are assumed to have been dyed for other garments .תכלת

 

פסולות  – לשונות, בשוק תכלת המוצא: אלעזר רבי אמר" )ב"ע צו( עירובין
 שנא מאי. כשרין - חוטין, .")בעינן  לשמן  עשייה  ואנן,  ציצית  לשם  צבע  לא  שמא"פירש"י:  (

  מהן  לארוג  ‐-  טוואתיה  דגלימא"פירש"י:  (צבעינהו  דגלימא אדעתא: דאמר - לשונות

 -! טוינהו דגלימא אדעתא: נימא, נמי חוטין .")ציצית  מהן  לעשות  ולא  טלית
 -! עייפינהו דגלימא דשיפתא אדעתא: נימא, נמי שזורים. בשזורים

 ."אינשי טרחי לא ודאי האי דכולי, במופסקין

"Said R' Elazar: One who finds תכלת in the market, spools are 
invalid	  but	  strings	  are	  valid…" 

From here we see, that the standard dye used for garments of the 
color תכלת, was the exact same dye used for ציצית. The dye used for 
dyeing תכלת for ציצית was not unique, and most60 of the תכלת dye 
was actually used for other garments and not for ציצית. The only 

                                                           
דאל"כ היינו מכשירים החוטין שאינן מופסקין לציצית מטעם כל דפריש מרובא פריש, דרובן  60

 נעשו לשמה.
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difference between the regular תכלת found in the market and the 
 61.לשמה was whether it was dyed ציצית of תכלת
 
This is seemingly the basis of the Gemara's assumption that a textile 
of this color must be either תכלת or קלא אילן (plant indigo), and there 
is no other possible option. When discussing a textile that when 
tested seemed to be neither תכלת nor קלא אילן, Rav Achai exclaimed: 
 

 ולא היא תכילתא לא הא אלא: אחאי רב להו אמר") א"ע מג( מנחות
 "היא?! אילן קלא

"Said R' Achai to them: So this is neither תכלת nor אילן קלא ?!"  
 

It follows that, if we were to find the source of the dye commonly 
used in the times of Chazal for any תכלת colored garments (even of 

non-Jews) derived from a sea creature - it must be the same dye that 
was used for תכלת of ציצית. 

 
The only sea creature ever documented by historians as having 
been used for dye in ancient times was the family of Murex 
snails62. Many historians that lived during the times of Chazal 
describe in great detail the Murex dyeing industry of those times, 
using the exact same descriptions as Chazal used for תכלת, as we will 
now explain.63 
 
  

                                                           
שבדקן כמש"כ במאירי: "אף על פי שבדקם ויצאו כואין חשש שם משום קלא אילן, דאיירי  61

נקחת אלא מן המומחה, ומסיק דאין תכלת (מג ע"א) מתורת ספק קלא אילן." וכמבואר בגמ' מנחות 
 דרק משום טעימה ולא משום חשש קלא אילן כיון שיש לזה בדיקה.

62 See: The Chemistry of Plant and Animal Dyes, Margareta Sequin-Frey, Dominican 
College of San Rafael, San Rafael, CA 94901 (Volume 58 Number 4 April 1981). See 
also: Journal Of Chemical Education, January, 1941, Max Bender, Pg. 5. 

"קחו מזמרת הארץ וכו' רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי  (פרשת מקץ פרשה צא) בראשית רבהוע'  63
 איגורי".  חמר קטף ומור דברים שהן מזמרין בעולם חלזון
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Proof identifying the Murex as the חלזון that was 

used by Chazal. 

We will now demonstrate numerous facts regarding the Murex snail 
that distinctly parallel the descriptions of Chazal, as well as the 
Rishonim and Acharonim, regarding the חלזון that was actually used 
for תכלת. 

1. The dyeing process is exactly the same as Chazal describe it. 
2. The cessation of widespread Murex use parallels that of the 

cessation of תכלת production.  
3. Murex dyeing in the times of Chazal was widespread in the 

exact places that Chazal describe the dyeing of תכלת. 
4. The Greek name of the Murex - "Purpura", is used by Chazal 

and Rishonim for תכלת. 
5. Acharonim explicitly identify the חלזון of תכלת as the Murex 

snail. 
6. Murex dye is identical in appearance to Kala Ilan, with the 

exception that the latter can fade, precisely as Chazal tell us 
regarding תכלת. 

7. The Murex dye is described as best when extracted while the 
snail is alive, as Chazal say regarding the חלזון of תכלת. 

8. The Murex dye was extremely expensive, as the Gemara says 
regarding תכלת. 

9. The dye sac is independent from the rest of its blood, as 
 .תכלת of חלזון states regarding the תוספות

We will now explain in detail each of the above. 
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1) The dyeing process 

The procedure for dyeing תכלת from the murex snail is precisely as 
the Gemara describes: 

 היכי תכילתא הא: יהודה רב בר שמואל לרב אביי ליה אמר" )ב"ע מב( מנחות

 ביורה להו ורמינן 64וסמנין חלזון דם מייתינן: ליה אמר? לה צבעיתו
 ."ליה]... ומרתחינן[

“How	  is	  this	 סמנין and חלזון dyed? Said he: We bring the blood of a תכלת  
and	  place	  them	  in	  the	  vat	  and	  it	  is	  then	  boiled…” 

Today, the procedure is the same (See photos on page 88):  
1. The murex secretion is mixed with water and is solubilized 

with a mixture of sodium hydroxide (caustic soda, or lye) and 
the reducing agent sodium dithionite (also known as sodium 
hydrosulfite). These two ingredients adjust the PH of the 
solution and allow the dye to bond to the wool. These 
ingredients are used for standard vat dyes65, and have the 
identical effect as those used in ancient times (wood ash etc.)66. 
As the Rambam and Rashi state, the procedure follows that 
of standard dyers67. 

2. The solution is then boiled, and the wool is placed into it for 
about an hour, while continuously being heated. Upon removal 
from the solution, the wool becomes a brilliant blue. 
 

                                                           
להו: יש שבח סמנין על  "איבעיא (קא ע"א)סמנין הם מיני חומרים לצביעה, כמבואר בב"ק  64

  ".הצמר..
65 See Ashford Book of Dyeing, Ann Milner, Unicorn Press ISBN-10: 0908704887. 

. אפשר לעשות זה בכל מיני דברים טבעיים, כמו אפר עץ וכדומה, וככל 9הרצויה היא   PHה 66
 הנראה דברים כאלו הם הסמנין המוזכר בגמ'. ראה 

Tyrian Purple Dyeing: An experimental approach with fresh Murex trunculus - Inge 
Boesken Kanold, 2008. 

"כיצד צובעין תכלת של ציצית, לוקחין הצמר ושורין אותו בסיד  (הלכות ציצית פרק ב הלכה ב)רמב"ם  67
כדי  באהלא וכיוצא בו כדרך שהצבעין עושיןואחר כך מכבסין אותו עד שיהיה נקי ומרתיחים אותו 

, ואחר כך מביאין דם חלזון ... ונותנין את הדם ליורה ונותנין עמו סממנין כמו שיקלוט את העין
ומרתיחין אותו ונותנין בו הצמר עד שיעשה כעין רקיע  כדרך שהצבעין עושיןהקמוניא וכיוצא בהן 

נו מדעתו נראה שזה כתב רביוזו היא התכלת של ציצית." ובכסף משנה: "כיצד צובעין תכלת וכו' 
לשרות בגדים בצריף שקורין  דרך הצובעים -"וסממנים  (מנחות מב ב)", רש"י שזה דרך הצבעין

 בייצ"א." 
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2) Murex use ceased during the same period that 

  .did תכלת

 אחאי." רב בשני תכלתא אייתי ממשכי "מר) א"ע מג( מנחות
"Mar of משכי brought תכלת in the days of Rav Achai." 

From the above statement it would seem that in the days of רב אחאי, 
the import of תכלת was a notable occurrence, and תכלת was not as 
commonplace as it had been in the past. On the other hand, this 
Gemara also confirms that, at least to a limited degree, there still was 
 is considered to רב אחאי This .רב אחאי being used in the days of תכלת
be from the period of the נן סבוראירב (prior to the Gaonim - around 
year 500 CE)68. Only centuries later did the use of תכלת disappear 
completely. The earliest source of statements	   that:	   “Now	   we	   no	  
longer have תכלת”,	   are	   found	   in	   the	   writings	   of	   the	   Gaonim69 and 
Rishonim70. Hence, it would seem that use of תכלת ceased during the 
Gaonic period71.  

                                                           
"ובתר הכי אף על גב דודאי הוראה לא הות, הוו סבוראי  (רבנן סבוראי עט)איגרת רב שרירא גאון  68

תלי וקאי פרשוה, כגון דמפרשי פירושי דמקרבי להוראה ואקרי אנהו רבנן סבוראי. וכל מאי דהוה 
ובספר הכריתות לר"ש (זבחים קב ע"ב) מבי חתים". וע' תוספות  ורב אחאירב רחומי ורבה ורב יוסף 

ושם קמ"ה)  –(ערך רב אחא . וכתבתי כאן כפי מסקנת: שם הגדולים להחיד"א (הקדמה ימות עולם)מקינון 
(רבנן . וכן בדורות הראשונים אחאי) (ערך רב; תולדות תנאים ואמוראים (בשער הגלגולים)בשם האר"י 

, ע"ש שיש למחוק ב' תיבות בתוס' הנ"ל "שעשה השאילתות", דמוכח מדברי התוס' סבוראי פכ"ג)
 עצמו שט"ס הוא, דבעל השאילתות לא היה מרבנן סבוראי. 

אה "והגאון רב נטרונאי ז"ל סידר אותו יפה סידור נ (רמב"ם הלכות ציצית פרק א ז)בהשגות הראב"ד  69
." ויש שדייקו מלשון רב עכ"ל ... לעשות חוליא אחתונהגו מאד על דרך שאמרה ההלכה ... 

נטרונאי, דקאמר "ונהגו" שהיה תכלת בזמנו או מזמן קרוב. ורב נטרונאי בר הילאי גאון מלך בשנת 

861-853 CE נהג מזמן שהיהנהגו" הוא על המנת "ונראה שלא היה לו תכלת (וכוו נם, באמתאמ  .

"שר  שערי תשובה סימן קנט) -(תשובות הגאונים ) כבר כ' CE 853-843תכלת), דרב שר שלום גאון שקדמו (
כשהיו מטילין ציצית לבגד כך היו עושין", וכן בשאילתות  כשהיה תכלת ביד ישראלשלום ז"ל... 

שלא  (אות ו'), וכ' ע"ז בהעמק שאלה (בשאילתא קכז)) לא הביא דיני תכלת CE 680-756אחאי גאון (דרב 
 היה תכלת במקומו בזמנו.

 (סימן קלח)"והאידנא דלית לן תכלת", שו"ת הרמב"ם (הלכות ציצית דף יג עמוד ב) הלכות קטנות לרי"ף  70
"ועכשיו שאין לנו תכלת  (במדבר פרק טו)"אבל עכשיו הואיל ואין לנו אלא לבן לבד", רבינו בחיי 

"ואהא סומכין שאין לנו תכלת [ומטילין לבן]",  (מנחות לח ב)עושין לבן בלא תכלת", תוספות 
"שאם כדבריו אנו שאין לנו תכלת אין אנו צריכין להטיל לבן", הלכות קטנות  (שבת יב א)מלחמות ה' 

 נא שאין לנו תכלת אין לדקדק במנין החוליות"."אבל האיד הלכות ציצית סימן טו) - (מנחותלרא"ש 
נהגו לצאת בטלית  מימות הגאונים"והרי אבות קדמונים  א) (מלחמת ה' שבת יב וכן מבואר ברמב"ן 71

 שיש בה לבן בלא תכלת".
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The Gemara in Sanhedrin indicates that already in the times of Rava 
(? - 351 CE)72, at least to some degree, the trade of תכלת was 
restricted by the government, under the penalty of imprisonment or 
worse73. The Gemara cites a seemingly encoded message74 that was 
sent to Rava, regarding the arrest and subsequent release of two 
people that had been caught transporting תכלת:  

 

שלחו ליה לרבא: זוג בא מרקת, ותפשו נשר, “ :)א"ע יב( סנהדרין
תכלת, בזכות הרחמים  -ובידם דברים הנעשה בלוז, ומאי ניהו 

 75 ”ובזכותם יצאו בשלום

“A	  message	  was	  sent	  to	  Rava:	  A pair [of scholars] travelled from Rekes 
  [a legion of soldiers]. In their handsנשר and was caught by a ,[טבריה]
they carried things manufactured in Luz – which is תכלת. In the merit of 
	and רחמים  their	  [merit]	  they	  came	  out	  in	  peace.” 

These Roman decrees are documented by historians. The Roman 
Emperor Diocletian, a Roman Emperor from 284 to 305, forbade the 
use of purple cloth to all but the Emperors76. This oppressive 
Emperor is actually spoken about in the Midrash and the 
Yerushalmi77. During the later rule of Constantius Gallus, Caesar of 
the Roman Empire (351–354), the illegal dyeing of "purple from 

                                                           
", איגרת רב ונפיש שמדא בא"י"ובתר הכי אביי ורבא.  (כתיבת התלמוד)איגרת רב שרירא גאון  72

)" וכ"כ 351( ארבע סרי שנים ושכיב בשנת תרס"ג "ושני מלכותא דרבא הוו סבוראי)(רבנן שרירא גאון 
 ).353בס' הכריתות לר"ש מקינון. ובספר הקבלה להראב"ד כ' שמת בשנת ד' קי"ג (

עדיין היה נמצא תכלת,  אמוראים ראשונים"אע"ג דבימי  נהרדעא) '(סוטה מח ב מהדיעב"ץ וע'  73
 כדמוכח נמי התם." לא היה מצוי הרבהמ"מ  ):(מנחות מבכדאיתא בהתכלת 

, וע' בן יהוידע שם "ויתכן שהיה "שכתבו ושלחו כל זה ברמז" (שם)מהרש"א חידושי אגדות  74
 באותו זמן גזירה ממלכי רומא שלא יצבעו תכלת לציצית", ע"ש.

רומיים,  א(וי" חיל פרסיים -טבריא. ותפשו נשר  -שני תלמידי חכמים. בא מרקת  -פירש"י: "זוג  75
בלוז עושין אותה, כדאמרינן בסוטה  -תכלת  -דברים הנעשים בלוז  .)ובן יהוידע ע' מהר"ץ חיות

 , היא לוז שצובעין בה תכלת." (מו, ב)
76 Simon Corcoran, "Before Constantine", 43; The Roman Empire at Bay, David S. 
Potter, Routledge 2004, pg. 290. 

. ונזכר גם ורשעתו "דקלייטינוס מלכא" ע"ש בכל המעשה תולדות פרשה סג)(בראשית רבה  77
 .(עבודה זרה פרק ה ה"ג)בירושלמי 
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Tyre" (i.e. Murex 
dyes - see below) 
was punishable by 
torture, as told by 
historians78: (See 
inset on right.) 

Within less than a 
century	  of	  Rava’s	  passing,	  the	  decrees	  had	  evolved	  into	  a	  full	  ban	  of	  
all תתכל  production, as on Jan. 16, 424 CE, the Roman Emperor 
Theodosius II further banned the dyeing of murex-dyes for anyone 
not of royal status. The crime was considered "similar to high 
treason". Codex Theodosius (Title XXI, 3) reads79: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A later edict (in 470 CE) made the possession of murex dye 
punishable by death80. A similar edict specifically referring to תכלת 
is found in Codex Justinian81: 
                                                           
78 The Roman Empire at Bay, David S. Potter, Routledge 2004, pg. 482. 
79 Pharr, Clyde (1952). The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian 
Constitutions. Princeton: Princeton University Press.  
80 Title XXIII. Concerning Different Rescripts And Pragmatic Sanctions, 6. "The Emperor Leo to 
Hilarian, Master of the Offices, and Patrician. All documents of every description, which proceed from 
Us, shall not be of any other color than purple, made of the ashes of two kinds of shell-fish called 
murex and conchylus... It shall not be lawful for, or permitted to anyone, to have or to seek for any 
dye of this kind, or to expect to obtain it from any source, and he who audaciously violates this rule 
shall be condemned to death, after the  confiscation of all his property. (Given on the sixth of the 
Kalends of April, during the Consulate of Jordanus and Severus, 470.)" 
81 Corpus Juris Civilis, issued from 529 to 534 by order of Justinian I, Eastern Roman 
Emperor 4.40.1. See also 11.8.9. 
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“Emperors	   Valentinian,	   Theodosius	   and	   Arcadius	   to	   Faustus,	  
Count of the Imperial Exchequer. 
No private person shall have power to dye or sell purple 

goods, silk or wool, which is called blatta, oxyblatta and 
hycinthina. And if anyone shall sell cloth of the aforesaid purple, 
he may know that he incurs risk of losing his property and his 

head.” 
 

The	  word	  “hycinthina”	  used	  in	  this	  last	  edict	  is	  the	  exact same word 
used by the Septuagint     השבעים)  and other Targumim to (תרגום
translate תכלת in the Torah82. The word in Greek is - υάκινθος	   - 
yakίnthos83.  

 
About 800 years later, the Ramban (1194-1270 CE) attests to this 
decree forbidding the use of תכלת for any non-royalty: 

לא ירים איש את ידו  גם היום"והתכלת  (שמות פרק כח ב)רמב"ן 
 "84.ללבוש חוץ ממלך גוים

“The	 even today, no one will dare wear it except for the ,תכלת  
gentile	  king.” 
 

Apparently, these laws remained in effect (in 
the areas controlled by the Eastern Roman 
Empire - which included the primary murex 
producing areas in Greece and Eretz Yisrael) 
for many hundreds of years, as the Ramban in 
his day mentions this law. The historians 
                                                           

"מדרש אסתר, חור כרפס  ע' טיינון) וכן ב (ע' איירינןערוך מוסף הכ"ה גם בתרגום עקילס הגר הובא ב 82
אייריון  –נמצא ותכלת, תרגם עקילס איירינון קרפסינון טינון. עוד היום בהעתקות יוונית 

, (פרשה ב ז)ע' מדרש אסתר ו". יקנטינון דבר אשר לו גוון תכלת ופי' המילות... –קרבסינון יקנטינון 
 ובמפרשים שם. 

83 Random House Webster's College Dictionary, Hyacinth, 
"L hyacinthus, Gk hyákinthos: blue larkspur, a gem of blue color".  

, ולקצין לראש עליהם שמוהו אשר שונים עמים על המלך - גוים "ומלך )יד א בראשית( ן"רמבוע'  84
 גוים". ויתר ואדום כיתים, רבים מעמים מקובצת עיר על המלך אשר רומי למלך רמז

Map of East and West Roman Empire (395 CE) 

Source: Wikipedia 
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confirm this: 

“…	   By	   the	   ninth	   century,	   the	   only	   purple	   dye	   works	   left	   were	   in	  
Constantinople,	  and	  those	  were	  controlled	  by	  the	  Byzantine	  emperor…	  
When Constantinople fell to the Ottoman Turks in 1453, the secret of 

dyeing purple with sea-snails was lost...”85  

 
The following timeline demonstrates the parallel between 
Torah (white) and historical sources (shaded) on the timing 
of the disappearance of תכלת (3 stages):  

                                                           
85 Dyes: from sea snails to synthetics, Ruth Kassinger, Pages 15 & 47.  
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3) Remnants of Murex dyeing are found in precisely 
the same places that תכלת was produced.86 

 Cyprus - איי  אלישה
Yechezkel ז):(כז  states: ְּתֵכֶלת 

ְמַכֵּס ָהָיה ֱאִליָׁשה ֵמִאֵּיי ְוַאְרָּגָמן  - 
“Techeiles and Argaman from 
the Isles of Elisha covered you…”	  
The	   Targum	   translates	   “  ִאֵּיי

	”ֱאִליָׁשה   as	   “Italia”,	   which	  
presumably means we are 
referring to islands off the coast 
of Italy87. Much evidence points 
to the fact that it refers to the 
island of Cyprus88, which may have been a possession of Italy at the 
time. 

                                                           
, כבר מצינו בחז"ל וראשונים שהשתמשו בראיות (archaeology) בענין ראיות מארכיאולוגיה 86

גבי רבב"ח שראה הציצית של מתי מדבר, ואמרו לו  (עד ע"א)כאלו לקבוע הלכה למעשה, ע' ב"ב 
"וגם שלחו כתב מארץ ישראל  (עשין סימן כב)"איבעי לך למימני חוטין ולמימני חוליות". וע"ע סמ"ג 

צאו שם תפילין ישנים מאוד כסדר רבינו משה ורש"י ז"ל", וע' שנפלה בימה שעל קבר יחזקאל ומ
שאין להחמיר להניח תפילין דר"ת, ונימוקו ד"סמכינן על מה שכתב  (סימן קלז ו)בשו"ת מהרי"ל 

שחולק על רש"י  (שמות פרק ל יג). וע"ע רמב"ן (או"ח ס' לד)הסמ"ג ההוא דקבר יחזקאל", והובא בב"י 
כותב במכתב לבנו כשבא לא"י  (נדפס בסוף ברכה)בהוספה לפי' החומש שם במשקל השקל של תורה, ו

שמצא סיוע לרש"י ע"פ מטבע עתיק שהראו לו, וז"ל "ברכני ה' עד כה שזכיתי ובאתי לעכו מצאתי 
שם ביד זקני הארץ מטבע כסף... ושקלנו אותה במשקלות... והנה נסתייעו דברי רבינו שלמה סיוע 

"והרמב"ן ז"ל ראה בארץ  (חלק ג סימן רכו)לענין פדיון הבן בשו"ת תשב"ץ גדול...".  והביאו להלכה 
ישראל זה השקל משקלו כמו שכתב רש"י ז"ל". וכ"ש כאן שאין אנו סומכים על זה לומר שכך נהגו 

 , והבן.להלכה אלא על עצם הימצאם באלו המקומות
(ו ע"ב) מגילה  -לק של יון ת"י: "תכלא וארגונא ממדינת איטליא הות כסותיך". איטליא הוא ח 87

 "אמר עולא: איטליא של יון זה כרך גדול של רומי".
 : Tel Amarna, וכן הוכיחו מהאיגרות מAlashiya –כך היה שמה בזמן העתיק  88

Douglas, JD (1972) New Bible Dictionary. Inter-Varsity Press, London. (et al): pp. 
366, 867; Sayce, AH (1928) Races of the Old Testament. Lutterworth Press, Surrey: 
p. 75; Goren, Y., Bunimovitz, S., Finkelstein, I. and Na'aman, N. 1993 "The Location 
of Alashiya, Petrographic analysis of the tablets" . American Journal of Archaeology 
107:233-255; Knapp, A. B. 1997 The Archaeology of Late Bronze Age Cypriot 
Society. ISBN 0-85261-573-6. 
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Much archeological evidence exists for Murex dye production in 
Cyprus, and mounds containing tens of thousands of ancient murex 
shells have been found at various sites on the shores.89 

 The coast from Tyre to Haifa – מצור  ועד  חיפה
 צור של מסולמות, חלזון ציידי אלו - יוגבים )נב ירמיהו(" )א"ע כו( שבת

".חיפה ועד  

Shabbos (26a): "Yogvim – These are the 
trappers of the חלזון, from the ladders of Tyre 
until Haifa". 90 

Pliny	  describes	  this	  too:	  “In Asia the best purple 
is	  that	  of	  Tyre…91”.	   

"We next come to the city of Tyre... At the 
present day, all her fame is confined to the 
production of the murex and the purple."92 

In archaeological digs, huge mounds of murex shells have been found 
along the coast of northern Israel and Tyre in Lebanon (precisely 
where Chazal describe). Even today, these are the specific places for 
obtaining Murex snails, exactly as it was in the times of Chazal.  
                                                           
89 David S. Reese, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 10, No. 1, pp. 
113-‐141, Shells From Sarepta (Lebanon) And East Mediterranean Purple-‐ Dye 
Production, Peabody Museum of Natural History, Yale University. "CYPRUS - Hala 
Sultan Tekke - At this south coast site, Area 8 produced large quantities of crushed M. trunculus 
shells in   lime   floors   in   1972  …   it   was   noted   that   “Northwest   of   Wall   F   1023,   in   F   1051,   Layer 4 
practically consists of purple shells (murex)”.  In  1977  more  of  this  layer  of  crushed  M.  trunculus  was  
found. In 1980 the floor packing in Area 8, Room 13, produced c. 60 M. trunculus fragments. In 1981 
the Area 8 Room 34 South, East, layer 5 (LC IIIA2), produced 1154 M. trunculus fragments (208 
MNI). In Area 8 the courtyard of Building A yielded two heaps of crushed murex. Two other rooms 
also produced crushed murex above the floors. The 1990 excavations at 6-‐7 m depth in the LC IIIA1-‐2 
well F 1750 produced over 200 M. trunculus fragments…". (Bold added) 
90 Encyclopaedia Judaica: “TYRE,  LADDER  OF  (Heb ;ֻסַּלם צֹור .Sullam Ẓur), a steep 
road cut in steps which connected the territory of Acre with that of Tyre and formed 
part of the coastal road passing the twin capes of Rosh ha-Nikrah (Ras en-Naqura) 
and Rosh ha-Lavan (Ras el-Abyad) partly in Israel and partly in Lebanon." 
91 Pliny The Elder, The Natural History Book IX. The Natural History Of Fishes. 
Chap. 60 - 65. 
92

 Pliny, Book V Ch. 17. 
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Haifa is also known for its ancient dye-works, and evidence of dye 
production has 
been found in Tel 
Shikmona (the 
ancient city of 
Haifa) as well as 
many other coastal 
cities in northern 
Israel93. Below is a 
small sampling of 
dozens of sites described by researchers:  

“Glass	  production	  and	  dye-making from marine snails were the 
city's	  [Haifa]	  most	  lucrative	  industries.” 94  

"Tel Shiqmona - Numerous M. trunculus and M. brandaris were found on the tell …	  
Complete and broken shells of all three species were found in undatable contexts 
about half a km south of the tell …  

TYRE - Murex shells were found here in 1793 and in 1811 M. trunculus were found 
by Lord Valentin. Along the coast, the Irishman Dr. Wilde	  in	  1839-‐40	  found	  round	  
pits cut into the sandstone which contained broken M. trunculus in breccia as well 
as	  heaps	  of	  murex-‐shell	  breccia.	  ...	  Chehab	  noted	  a	  Roman	  deposit	  of	  crushed	  murex	  
from within the industrial 
quarter of the city and 
with a Byzantine dye shop 
above.  

It is therefore worth 

noting the M. 

brandaris on the 

coins of Tyre from 

112 A.D. and later. 

There is textual 
evidence for the 
imperial manufacture 

                                                           
93 Reese ibid. See also his list of other sites where entire dyeing vats and mounds of 
shells were discovered in Acre, Mt. Carmel, Capernaum and other areas. 
94 The City of Haifa: Historical Perspective, The Haifa Foundation. 

A sampling of Roman and Phoenician coins with murex shell depicted. 

Tyre through the Ages, Nina Jidejian, Dar el-Mashreq Publishers, 1969, Pg. 150. 
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of purple here during the reign of Diocletian (before 300 A.D) (Eusebius, 

Hist Eccles. vii, 32) and in 383 A.D. the production became a state monopoly 
(Codex Justinianus iv. 40.1)...” 95 

 

The Yaavetz (1698-1776 CE) notes the parallel between Chazal and the 
historical recordings regarding the two places in Eretz Yisrael where 
dyeing of תכלת took place96:  

 

י: יוגבים אלו, צידי חלזון מסולמא "תני ר": )ד"מטפחת סופרים פ(ץ "יעב
כותבי   ה"וכדבר הזה ממש כתבו גם סופרי אודצור עד חיפה, 

ישובי המדינות והנמצא בה לצורך העולם. וזכרו שלא נמצא 
במקום אחר הדג שצובעין בדמו תכלת כי אם בין שני המקומות 

 "הללו.

“As	   far	   as	   trapping	   the	   Chilazon,	   they	   (Chazal)	   said,	   “Yogvim	   – 
These are the trappers of the Chilazon	  from	  Sulma	  D’Tzor	  until	  
Haifa”. This description is exactly what the writers of the 

nations, who recorded the settlements of countries and what can 
be found in them, mention: that there is no other place where you 
can find the fish for dyeing Techeiles except between these two 
places." 

 

                                                           
95 Reese ibid. Thanks to Rabbi Tsvi Rogin for providing the coin photos. 

ד"כל זה תמוה והפך ע"ש שבא להקשות על פשטות לשון הזוהר שהחלזון נמצא בים כינרת,  96
רק בין צור וחיפה היה בים הגדול שהוא חלקו של זבולון, ולא בים ד ומביא ראיותהמציאות" 

"כ הרמ"ק באור מושדכוונת הזוהר הוא ע"פ סוד. וכנראה באמת כינרת שהוא חלקו של נפתלי. ו
 (ח"ב קמט ע"ב)הובא גם בס' אור החמה לר' אברהם אזולאי בעל ס' חסד לאברהם  ,(פ' תרומה ס' טו) יקר

"תימה ימא דגינוסר היא ימא של טבריה ואינו החלזון אלא דג בים הגדול שם חלקו של זבולון. 
ולמעלה קאמר שהיא המלכות, ושם בין דגי הים מתגדל  וי"ל שים גינוסר הגשמי אין בו חלזון,

אלא על הזוהר  ,על ה"מורקס"אין מזה קושיא נונא חדא דאיהו סוד הדין...". ומאד חשוב להעיר, ד
. ובין כך ובין כך אין קושיא על המורקס, דגם אם באמת היה )שבת כו( עצמו שסותר מש"כ חז"ל

, ואפשר שהיה מין חילזון שיכול לחיות במים מתוקים, משתכח גם בים כנרת, לא ראינו אינו ראי'
 אבל זה ברור שחז"ל אמרו במפורש שחילזון נמצא בים הגדול ומשם צדו אותה.
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4) The name of the Murex (Purpura) is associated 

by Chazal with תכלת and uniquely royal garments. 

Historically the Murex shellfish was called "Purpura" and was written 
about extensively. 

Pliny the Elder (The Natural History, Book IX. Ch. 60 – 65) has several 
chapters about all the different aspects of Murex dyeing. 
Throughout these chapters he refers to these shellfish as 
"Purpurae": “The	  other	  fish	  is	  known	  as	  the	  purpura,	  or	  purple…” 

Aristotle (Historia Animalium, Book V, 15) also calls the murex (murices 
in plural) by this name: "The porphyrae, or purple murices, 
gather together to some one place in the spring-time…" 

 
The word Purphyra is mentioned by Chazal as a royal garment made 
from תכלת: 

 

מדרש הגדול (במדבר ד ה): "אבל הארון עור תחש מלמטה ותכלת 
 ."פורפירא שלהן תכלתמלמעלה, ולמה? שכן דרכן של מלכים 

Midrash Hagadol: "But the ארון had עור תחש below and תכלת 
above – why? Since it is the manner of kings that their Purphyra 

is of תכלת." 

 

 בין משיכיר בשחרית שמע קורין מאימתי" )כה סימן ברכות - א"ח( ה"ראבי
 צבע מין שיש וקבלתי. לכרתי תכלת בין' או א"ר ללבן תכלת

 לכרתי תכלת בין בירושלמי וגרסינן. לתכלת ודומה כרתי שקורין
 פורפירא ז"לע בלשון שקורין מעיל והוא, פריפינין ובין פורפירין בין

 הפריפינין]. -[ ”קצת לו שדומה ויש

Raavya (ca. 1140-1220 CE): “…	   In the Yerushalmi:	   “Between 

Techeiles and Karti – between	  Purphinin	  and	  Priphinin”.	  This	  is	  
a cloak that is called in a foreign language “Purphyra” and [the 
Priphinin] is another [cloak] similar to it." 
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The Arizal also identifies this royal garment called Purphyra as a 
garment of 97תכלת.  

 

The	  royal	  garment	  called	  “Purphyra”,	  which	  is	  reserved	  only	  for	  the	  
king himself, is spoken about by Chazal in numerous places. Some 
other examples are98: 

 מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי" )יב י פרשה( רבה אסתר )1
 מה, היהודים על מרדכי מלך אומר פנחס רבי', וגו [תכלת וחור]

 ."...פורפרין לבש מרדכי כך פורפרין לובש המלך

“And	  Mordechai	  went	  out	  from	  before	  the	  king	  in	  royal	  vestments	  
[of Techeiles and Chur]…	  R’	  Pinchas	  said:	  Mordechai	  was	  the	  king	  
of the Jews, just as a king wears Purphyrin, so did Mordechai 
wear Purphyrin…" 

, לפניו המלכות ליטול שעתו שבא לזה" )ד עה וישלח( רבה בראשית )2
 ."קודמוהי וטלקיה פורפירא שלח אמר יהושע' ר

"[Compared] to [a king] that has come the time to take his 
kingship from him. R' Yehoshua said:  Take his Purphyra and 
throw	  it	  before	  him…"  

                                                           
 ונקרא דמלכא פורפירא נקרא זה כי" )שני חלק הצמצום סוד(אצילות המיוחס לאריז"ל  לימודי בספר 97

". בגד תכלת –פורפורא ") 31עמ'  –(שימ"ח וכ"כ הגרא"ז מרגוליות בפי' לפסיקתא רבתי  ."תכלת בגד
 תולעת ואני] אחר שפורפירא של מלכים נעשה מתולעת: "[דבר )כב מזמור בובר( תהלים וכ"מ במדרש

 ”.בעולם אחר איש ולא, הים על פורפרייה שהלבשתיך הוא אני אמר לוי בן יהושע' ר. איש ולא
 רבה ויקרא (טו יג, ל יח, נא ח)שמות רבה  )צב יז נב, (עד רבה הרבה עוד מקומות בחז"ל: בראשיתב ןוכ 98

 ב א ובובר א וילנא( רבה איכה (ד ב)שה"ש רבה  (ז ט)דברים רבה  (יב ז, טו כד)במדבר רבה  )ד, ו ה, כח ו, לד יב ב(

 מדרש )ז תשא כי - ח, ב יא( כהנא דרב פסיקתא )א ה( רבה קהלת )יב ג א, י( רבה אסתר אמרתו) בצע ה"ד
שעו, בהר  מקץ קנ, שמות קסז,תצוה( שמעוני ילקוט ח, ראה ח) תשא כי -ט, משפטים י, וורשא  וארא - (בוברתנחומא 

 )ע"ב, רכא ע"ב, וח"ב ח ע"ב סא ח"א לט ע"א, מא ע"א,( זוהר )תתרב רמז תרסה, בהעלותך תשכג, מטות תשפה, ואיכה
 מזמור -בובר ( תהלים מדרש )תשא כי א"ד ה"ד תשא כי - י ויהי, אחר דבר ה"ד משה כלות ביום ויהי - ה( רבתי פסיקתא

(פ'  בחיי רבינו )א עמוד מח דף ועשרין וחד עשרין תקונא( זוהר תיקוני )ב עמוד קמ דף נשא( רבא האדרא כא, כב, וכג)

 מהו"אשכנז שלא ללבוש טלית של ציצית בת"ב הוא מהמדרשים הנ"ל:  והמקור למנהגא).  יג בא
 מרדכי )לז סימן ד פרק תענית( ש"והובא בראשונים והפוסקים: רא" שלו פורפירא מבזע אמרתו בצע

 ה"ד הלאוין שכחת( ם"לרמב לסה"מ ן"הרמב השגות )סב סימן( כלבו ספר )תתצה רמז באב תשעה הלכות קטן מועד(

 אדם תולדות( ירוחם רבינו שי) סימן באב תשעה הלכות( הרוקח ספר )149 עמוד( מדורא ישנים מנהגים )אחת עוד

 תקנה או"ח(א "הגר מג"א וביאור תתמו) סימן באב תשעה הלכות( האגור )קג סימן( קטן ץ"תשב )ב חלק יח נתיב וחוה

 .א) ק"ס
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(Commentary of the עץ יוסף: "Since Purphur is placed 

exclusively on royal garments"99) 

 אצלו נכנס פדגוגו שהיה מלכים לבן משל ח) לח תצוה( רבה שמות )3
 שמא עליו העומדים מן מתיירא והיה בנו על סניגוריא ללמד
 רואין שיהיו שלו פורפירא הלבישו המלך עשה מה, בו יפגע
 ממנו... ומתייראין אותו

"A parable of a prince that his mentor came in to defend him. 
Those around him were concerned for his harm. What did the 
king do? He dressed him in his Purphyra, so that they will see 
him and fear him." 

 

 פורפירא ינאי בר חייא ר"א י סימן ז פרשה) וילנא( רבה אסתר )4
 כך לזבוניה ליה ווי למיזבניה ליה ווי בשוקא מזדבנא דמלכא
) ט"מ ישעיה( ד"הה בהן מתפאר ה"שהקב פורפירא הן ישראל
 לו ואוי למוכר לו אוי נמכרין והן אתפאר בך אשר ישראל

 ללוקח...

"Said R' Chiya bar Yannai: The Purphyra of the king is being 
sold in the market? Woe to the seller and woe to the buyer. So 
too, Yisrael is the Purphyra of HKB"H that He glorifies Himself 
with	  them…	  and	  they	  are	  being	  sold?	  Woe to the seller and woe 
to	  the	  buyer…" 

 

5) The חלזון explicitly identified as the Purpura. 

Many other Acharonim explicitly associate the חלזון and תכלת with 
name Purpura and/or the snail that bears this name100: 

                                                           
99

 עץ יוסף שם: "כי פרפור הונח על לבוש מלכות ביחוד". 
 ערך( "...בערוך) כהונה של קודש בגדי כללי -קופת רוכלין ( (1782-1861) ישראל וע"ע תפארת 100

 הוא כ"א גביו על נרתק לו שיש' ברי הוא שהחלזון), בשלח ויהי( המדרש הביא) השלישי חלזון
 פורפור( הנקראת, מושעל מדם נעשה שהתכלת, געזעניוס' כ זה וכעין ),קרעטהע מושעל(

הוא פורפורא כתב שצבע הוא ש בגללשאינו מודה לגעזעניוס, זה רק  אח"כומש"כ ...". )שנעקקע
על ודה לו נראה שי היה בלא זה(היממעל בלוי), אבל כחול בהיר כחול עמוק (דינקל בלוי) ולא 
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"בחידושים כתבתי  ')ג סעיף ח"י' סי ציצית הלכות מקור חיים( )1638-1701( יאיר החוות .1
שנעשה דדם חילזון שבו צובעין תכלת אינו בלו"א, רק צבע פורפור 

 ”שנקרא הדג פורפור מדם דג

"…I	   have	  written	   that	   the	   blood	   of	   the	    is dyed תכלת with which חלזון
with is not blue, rather the color "purpur" that is made from the fish 
called the Purpur fish."  

ל "ובלשון יון ר" :)ט"ע' פ - 1612הרופא, נדפס ב  אברהם הרב( הגבורים שלטי .2
  "והוא החלזון שצובעין בו התכלת. הנקרא פורפורא רמש הים

“…in	  Greek	  it	  is	  a	  sea	  creature	  called Purphura, which is the חלזון that 
 ".is dyed with תכלת

...פירוש  - פרפירא"ערך ) 1606-1675 -בנימין מוספיא  הרב( -הערוך  מוסף .3

 ".בגד תכלת – בלשון יוני ורומיי

"Purphyra – means in Greek and Latin a garment of תכלת". 

 שצובעין חלזון והך , ס' תא אות יז)1892(על ס' יראים, נדפס בתועפות ראם  .4
 . )שנעקע פורפור(אדומי  חלזון נקרא תכלת מדמו

"The חלזון that with its blood תכלת is dyed is called the חלזון אדומי 
(Purpur snail)." 

 

Interestingly, although the Septuagint (תרגום השבעים) generally 

translates the word תכלת as Hyacinth - (yakίnthos -  υακινθον);  in  one  or  
two places it substitutes this word with the word ολοπορφυρον   -  
oloporphyron – (meaning: all porphyron).101

 This may be another 

example of purphura being used synonymously with תכלת.   

 

                                                                                                                                                                      
ועכשיו אפשר לראות שבאמת אפשר להפיק כחול  הביא סימוכין לזה מחז"ל, ע"ש.גם זיהוי המין ו

 בהיר או כהה ממנו, ומיושב תמיהתו.
 בפסוק ו'  πορφυρονויש נוסחאות שכתוב  .ז' ראה במדבר פרק ד 101

  .  Codex Vaticanus, Brooke, McLean, and Thackeray, 1910 (LXX)ראה



 

41 

6)	  The	  Murex	  dye	  is	  identical	  to	  “Kala	  Ilan”. 
 
Chazal tell us that there exists another blue dye called Kala Ilan, 
which is not kosher for תכלת. This dye is so similar to the color of 
כלתת that only Hashem can differentiate between the true ,תכלת  and 
Kala Ilan, unless a special chemical test is used. 

, ברבית מצרים יציאת רחמנא דכתב לי למה: רבא אמר" )ב"ע סא( מ"ב
 הקדוש אמר? במשקלות מצרים יציאת, ציצית גבי מצרים יציאת

 לטפה בכור של טפה בין במצרים שהבחנתי הוא אני: הוא ברוך
 מעותיו שתולה ממי ליפרע שעתיד הוא אני - בכור של שאינה
, במלח משקלותיו שטומן וממי, ברבית לישראל אותם ומלוה בנכרי
 ."הוא תכלת ואומר בבגדו אילן קלא שתולה וממי

“Said	  Rava:	  Why	  did	  Hashem	  write	  about	  Yetzias	  Mitzrayim	  by	  
[the commandment of] Ribbis, Tzitzis, and proper weights and 
measures? Said	   Hakadosh	   Baruch	   Hu:	   “I	   was	   the	   One	   who	  
differentiated between a firstborn and a non-firstborn in 
Mitzrayim (something that cannot be detected by a human); I 
will	   also	   punish	  …	  one who wears Kala Ilan (indigo) on his 

garment	  and	  says	  it	  is	  Techeiles”. 

 

 מן אלא נקחית ואין, בדיקה לה אין תכלת: ר"ת" )ב"ע מב( מנחות
 יהודה דרב בריה יצחק רב והא? בדיקה לה אין ותכלת ...; המומחה

 רגלים בן ומימי דשבלילתא ומיא גילא מגביא מייתי, ליה בדיק
 חזותיה איפרד, לצפרא ועד מאורתא בגווייהו לה ותרי, יום ארבעים

 משמיה דרבא קמיה אדא ורב; כשרה - חזותיה איפרד לא, פסולה -
, בגוויה לה ואפיא דשערי ארכסא חמירא מייתי: אמר עוירא דרב

 ."...פסולה – לגריעותא, כשרה - למעליותא אישתנאי

“…	  R’	  Yitzchak	  the	  son	  of	  R’	  Yehuda	  checked	 by] bringing תכלת[  
alum and fenugreek water with forty day old urine and soaking 
it in this from evening until morning – if the color faded it is 

invalid, if not it is valid. And Rav Ada said before Rava in the 
name of Rav Avira: Bring hardened barley sourdough and bake it 
in front of [the faded Techeiles] – if the color improves it is 

valid, if it deteriorates it is invalid.” 
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As explained on page 21,	  “Kala	  Ilan”	  is	  plant	  indigo.	  The	  molecule	  that	  
produces the color for plant indigo is exactly the same as that of the 
Murex dye (C16H10N2O2). It is remarkable that this dye is so 
chemically similar to Kala Ilan that man cannot differentiate between 
them without a chemical test102. This is precisely what Chazal told us 
about תכלת; that only Hashem can know if one is wearing fake תכלת! 

Furthermore, just as Chazal state that indigo from plants will fade 
and תכלת will not; Pliny attests to this fact when comparing plant 
indigo dye to Murex dye: 

"We know, too, that from plants are extracted admirable colours 
for	   dyeing…	   the	   people	   of	   Gaul	   beyond	   the	   Alps	   produce the 

Tyrian colours, the conchyliated103, and all the other hues, by 

the agency of plants alone. They have not there to seek the 

murex at	  tine	  bottom	  of	  the	  sea…	  nor	  have	  they	  to	  go	  searching	  
in	  depths	   to	  which	  no	  anchor	  has	  penetrated…	  Standing	  on	  dry	  
land, the people there gather in their dyes just as we do our crops 
of corn - though one great fault in them is, that they wash 

out; were it not for which, luxury would have the means of 
bedecking itself with far greater magnificence, or, at all events, 
at the price of far less danger."104 

 

7) The dye derived from the חלזון deteriorates after 

its death. 

 היכי כי ליה ניחא טפי נשמה ביה דאית דכמה" )א עה( שבת
 ."ציבעיה דליציל

Shabbos	  (75a):	  “As	  long	  as	  [the	 is still alive it is better for [חלזון  
him,	  so	  that	  the	  dye	  should	  be	  clear.” 
                                                           

 .77ע' עוד בענין זה לקמן עמוד  102
103

 "Conchyliated" refers to a shade of blue – see page 71 for full discussion. 
104 Pliny the Elder, Book XXII, CHAP. 3. (2.) - Employment Of Plants For Dyeing. 
Translation: John Bostock, 1855. 
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This phenomenon is recorded clearly by Roman sources in regard to 
the Purpura dye:  

Pliny: “It	  is	  a	  great	  point	  to	  take	  the	  fish	  alive,	  for	  when	  it	  dies,	  it	  
spits	  out	  this	  juice.”105 

Aristotle (Historia Animalium, Book V, 15): "Fishermen are anxious 
always to break the animal in pieces while it is yet alive, for, if it 
die before the process is completed, it vomits out the bloom; and 
for this reason the fishermen keep the animals in creels, until 
they have collected a sufficient number and can attend to them 
at their leisure." 

It	  would	  seem	  that	  the	  idea	  of	  “spitting	  out	  the	  juice”	  stated	  by	  Pliny	  
refers to a loss of quality in the dye, or the absorption of the dye into 
the flesh of the snail. This loss of quality is described in other books 
as well106: 

It has been observed, that soon after the snail is killed, the dye is 
absorbed into the flesh and becomes less usable. The phenomenon 
observed by Chazal exists with this snail and was clearly documented 
both by Chazal and להבדיל secular sources. 

 

  

                                                           
105 Pliny the Elder, Ch. 36. 
106 History of Phoenicia, George Rawlinson, Camden Professor of Ancient History in 
the Univ. of Oxford, Aug. 1889. 
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8) The dye of תכלת was very expensive. 

  ”.דמיו יקריםובדמו צובעין תכלת, לפיכך “מנחות (מד ע"א) 

Menachos	  (44a):	  "…with	  its	  blood	  they	  dye	  Techeiles;	  hence	  it	  is	  
expensive.” 

This too is documented by the historians of that time regarding the 
dye of Murex: 

Pliny: "…the	  Tyrian dibapha, which could not be bought for even 
one thousand denarii per pound."107  

Theopompus: "Purple for dyes fetched its weight in silver at 
Colophon."108  

 

9) The blood is contained in a separate pouch - 

 מיפקד  פקיד

Tosafos on the above Gemara comments that the blood of the חלזון 
used for dye is מיפקד פקיד – contained in a separate area that does not 
mix with the life blood of the creature109. The mucus sac extracted 
from the murex fits this description precisely. 

Pliny: "The murex does the same; but the purple has that 
exquisite juice which is so greatly sought after for the purpose of 
dyeing cloth, situate in the middle of the throat. This secretion 
consists of a tiny drop contained in a white vein, from which 
the precious	  liquid	  used	  for	  dyeing	  is	  distilled…" 

  

                                                           
107 Pliny, Chap. 63. 
108 Cited by Athenaeus (12:526) around 200 BC; according to Gulick, Charles Barton 
1941. Athenaeus, The Deipnosophists. Cambridge: Harvard University Press. 

"והשיב לו ר"ת דדם חלזון הראוי לצביעה מיפקד פקיד ולא מיחייב על אותו  (שבת עה א)תוספות  109
 הדם משום נטילת נשמה".
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Conclusion 
In order to maintain that the Murex snail is NOT the חלזון for תכלת, we will have to 
presume that in the time of Chazal there were TWO types of snails that: 

1. BOTH ceased to be used at the same time in history (page 28), 
2. BOTH were found between סולמא דצור and חיפה (page 32), 
3. BOTH were	  referred	  to	  as	  “Purphura” (page 37), 
4. BOTH could produce the color called " υάκινθος	   - yakίnthos" 

(page 28 and 71), 
5. BOTH  produced strong dye that does not fade (page 17), 
6. BOTH were identical to Kala Ilan (page 41), 
7. BOTH can be differentiated from plant indigo only by the fact 

that the latter fades (page 41), 
8. BOTH needed to be extracted while alive (page 42), 
9. BOTH had dye contained in a sac, separate from	   the	   animal’s	  

life-blood (page 44), 
10. BOTH were expensive (page 44), 
11. BOTH were widely used (page 21)… 

and yet… 

 ONLY one of them is extremely well documented, and multitudes of shells 
and other artifacts have been found, whereas the other has not left a trace, 

 ONLY the one we do not have was valid for תכלת, whereas the one we do 
have is not valid for תכלת (for some unknown reason110), 

 AND despite all these similarities, Chazal never mention	   the	   “twin”	   that	   is	  
invalid and never gave any way of differentiating between it and the valid 
variation (as they did for Kala Ilan). 

 
Furthermore, the possibility of a "twin" is impossible, since we have already 
shown that the same תכלת – from the same source – was used by everyone, Jews 
and non-Jews alike, and there was never a possibility of another type of blue 
fabric that was not either תכלת כשרה or plant indigo. 111 

  

                                                           
 .20ע' לעיל עמוד  110
 פסול לציצית.והיה תכלת, צבע  בו הוכחנו מהגמ' עירובין שלא היה עוד מין שאפשר לצבועש 21ע' עמוד  111
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Section	  Three	  –	  Common	  Questions 

Is a Mesorah (direct tradition) required for the 

identification of the חלזון?  

A: As with almost every area of Halacha, a Mesorah is not required 
for the identification of the חלזון. Even in areas of Halacha where it is 
necessary to determine the definition of a specific term, object or 
animal, a Mesorah is not required. Any reliable source can be used for 
determining facts, even when they relate to Halacha112. 

 Regarding the identity of the non-kosher birds mentioned in 
the Torah, the Ramban and other Rishonim identify the birds 
based on the signs of the Gemara as well as his personal 
inspection of the birds and their anatomy113.  

 Similarly, regarding the Shekel of the Torah (- Halachically 
relevant for Pidyon Haben), the Ramban determined its value 
based on an ancient coin that was shown to him when he 
arrived in Eretz Yisrael114. 

                                                           
"וטעם כל אלו החשבונות ומפני מה (פרק יז הלכה כד) וכמש"כ הרמב"ם בהלכות קידוש החודש:  112

ורעין, והיאך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים, והראיה על כל דבר מוסיפים מנין זה ומפני מה ג
ודבר, היא חכמת התקופות והגימטריות שחברו בה חכמי יון ספרים הרבה והם הנמצאים עכשיו 
ביד החכמים, אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו 

ורות הם שאין בהם דופי ואי אפשר לאדם להרהר ומאחר שכל אלו הדברים בראיות בראלינו, 
, שכל דבר שנתגלה אחריהם, אין חוששין למחבר בין שחברו אותו נביאים בין שחברו אותם גוים

טעמו ונודעה אמתתו בראיות שאין בהם דופי אין סומכין על זה האיש שאמרו או שלמדו אלא על 
 הראייה שנתגלתה והטעם שנודע." 

בענין מציאות אברי אשה בהלכה: "מהו פרוזדור וחדר וגג וקרקע א)  יחנדה (ר וע"ע מש"כ החתם סופ
. אחרי החקירה מפי ספרים וסופרים חכמי וספרי הניתוח א"א לנו להכחיש המציאות שאינו ועליה

ולכן לא  ...מ"ש הרמב"ם בחיבורו ובפי' המשנה ואין לנו אלא כפרש"י ותוס' וציור מהר"ם לובלין
הטרחתי כלל בביאור דברי רש"י ותוספות בשמעתין כי א"א להולמן לפי המציאות האמיתי ואתה 

 טבעיים מבעלי מסורת אז' הי אולי“כ'  )אנן ונחזי ה"ד שלח' ס ד"יו ב חלק( סופר חתם ת"שובכן ו דע לך".
 .”התורה מעניני ענינים בהרבה ל"חז סמכו ועליהם זמנינו מרופאי שנשכח י"אעפ הראשונים

באריכות, "אחר  (חולין ס"ב ע"ב)כגון לזיהוי העורב, הנשר, והבת היענה, והדיה ועוד, ע' רמב"ן  113
בדוק בעופות, שכתבתי בהלכות העופות פי' מקצת הראשונים ז"ל וראיתי דרכי כולם חזרתי ל

ותפשתי תחלה בעורב השחור... והרבה דברים באגדות ובתלמוד מוכיחות עליו... ולפי שאין אנו 
יכולין להכחיש דברים הנראים לעינים, אנו חוזרים על כרחנו לאחוז דרך הרב ר' משה בר' יוסף...", 

 ובעוד ראשונים שם.  (סג ע"א)וכן בתוס' 

שהבאנו דברי הרמב"ן בזה, שהביא סיוע לרש"י ממטבע עתיק שהראו לו,  86ע' לעיל בהערה 114 
(חלק . והובא להלכה לענין פדיון הבן בשו"ת תשב"ץ (שמות פרק ל יג)דלא כמש"כ הוא עצמו בפי' עה"ת 

 "והרמב"ן ז"ל ראה בארץ ישראל זה השקל משקלו כמו שכתב רש"י ז"ל". רכו) ג סימן
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 The Rishonim dispute the identity of אורז, whether it is rice or 
millet115. The Gr"a is well known to have determined the 
identity of אורז as rice, by experimentation alone116. This 
determination is used in many areas of Halacha: including 
Brachos, Chametz on Pesach etc. 

 

Regarding תכלת itself, the Maharil (1360-1427 CE) writes that it can be 
restored purely using the signs describing the חלזון: 

 דבר יחזור דשמא הוא וסברא... : ")ב ה"ד ה סימן( החדשות ל"שו"ת מהרי
 דאותו )ו"כ עשה( ג"סמ דכתב למאי ש"כ, מצוי תכלת שיהא לקילקולו

 .."..תכלת לעשות היה בקל, סימנין וכתב המלח בים הוא חלזון דג
 

"It is logical as such, for perhaps there will again be a problem that 

 .[which is wool would involve a Shaatnez issue תכלת and] will be found תכלת

Certainly according to what the Smag wrote, that the חלזון is found in 
the salty sea [- Mediterranean] and he gave signs [to identify it], it 

would be simple to create תכלת…” 

 

In the same vein, the Beis Halevi stated that if it is proven that the 
 has been found (even without a direct tradition); we would be חלזון
obligated to wear it: 

 אם מציאת, שנשכח אחר מצא זאת מה בדבריו ביאר לא ל"כמע"
 היה היינו זאת, יברר ל"כמע אשר אחרי ורק, צבעו הוצאת או הדג

                                                           

ריי"ז,  -"האורז  (סימן רח סק"ט)ותוס' וראשונים. וע' מגן אברהם  יושם ברש" (ל"ז ע"א)ע' ברכות 115 
 "...דוחן היר"ז בל"א וי"מ איפכא

שיעור החסרונות לאורז הוכיח שאורז היא ריי"ז ולא היר"ז ע"פ המשנה (ב"מ ג ז) ע"י מדידת 116 
(הוצאת  רפאל קצנלנבוגן זצ"ל בס' מעשה רב, ובשם ר' (ח"א קפו) ולדוחן. הובא בתשובות והנהגות

 .ויינרעב, ס' עא במילואים)
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 לשמוע אליו מחויבים נהיה אז ,מצאה והוא הנשכח דבר בזה
 .117"וללבשו

"His Honor has not explained what is it that he has found after it has 
been forgotten, is it the discovery of the fish or the method of extracting 
the dye. Only after His Honor will clarify this - that it is something 
forgotten that he has found - then we will be obligated to listen to 

him and don it." 

Other Acharonim also state that תכלת can return at any point in 
history130. 

Bottom Line: A Mesorah is not required to establish a Halachic 
practice, if it can be sufficiently proven by other means. 

 
A "negative" Mesorah. 

Q: In the 1880's, The Radzyner Rebbe suggested that the חלזון is a 
squid-like creature called the Common Cuttlefish (Sepia Officinalis).  
The Bais Halevi rejected the תכלת suggested by the Radzyner Rebbe 
for the following reason; the cuttlefish was available throughout 
history, and was never used as תכלת. Hence, it is as if we have a 
tradition stating that this fish is not a חלזון: 

 וגם, במציאות היה הדג כי נאמר אם אכן": (הובא שם)הבית הלוי 
 מעת עלינו שעברו מהזמנים זמן בכל ידוע היה צבעו הוצאת
 ואבות אבותינו לבשוהו לא זה כל ועל, מישראל התכלת שפסקה
 זה כי מאבותינו ומסורה בקבלה יש לנו כאילו הוא הרי, אבותינו

 שסמנו הסימנים בכל שהוא אף והתכלת החלזון איננו וצבעו הדג
 הקבלה נגד יועילו לא ראיות כחול נרבה אפילו כי, חז״ל בו

 נפסק צבעו מלאכת או זה דג כי לנו יברר אשר אחרי ורק, והמסורה
 הקבלה בזה מהזמנים ונפסקה זמן בשום ידיעתו או מציאתו ונשכח

 ."לראיה ההלכה דברי לנו יהיה אז

                                                           

הובא לשונו בהקדמה לס' עין התכלת. וכמו"כ כ' בשו"ת  (הבית הלוי)הגרי"ד סולובייציק זצ"ל 117 
רח שלא ימצא תכלת אף בזמה"ז אם נעמוד על כל "אין הדבר מוכ(אה"ע ט' כג) חמדת שלמה 

 הבדיקות כמו שהעתיקם הרמב"ם ז"ל".
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"However, if we shall say that the fish was in existence, and the 
method of extracting its dye was known at all times that have 
passed since the cessation of תכלת from Israel, and despite this 
our fathers and forefathers did not wear it; it is as if we have a 

tradition from our fathers that this fish and its dye are not 

the חלזון and תכלת, even if it matches all the signs given by 
Chazal. For even if we will bring proofs as numerous as the sand 
it will be futile in the face of [this] tradition (Mesorah). Only after 
he will clarify to us that this fish or its method of dyeing ceased 
and was forgotten at some point in time, and the tradition was 
broken, then the words of Halacha will be considered proof." 

A: The Common Cuttlefish that the Radzyner Rebbe claimed was the 
 was used throughout the ages as a source for ink. Indeed, the חלזון
Greek name for cuttlefish, Sepia, is associated with the brown colour 
of cuttlefish ink118.  

As we explained on page 28, the תכלת derived from the Murex 
Trunculus	  does	  not	  have	  this	  (negative)		.”מסורה“    To the contrary, we 
have shown exactly why it was impossible to obtain for nearly a 
thousand years, and subsequently it was not easily brought back. The 
forgotten identity of the חלזון and the process of dyeing blue with it 
were only re-discovered in recent years. The Beis Halevi clearly 
states that if it could be explained why use of this חלזון ceased, “we	  
would be	  obligated	  to	  wear	  it”. 119 

Bottom Line: The objection of the Bais Halevi to Radzyner Techeiles is 
actually a support for that of the Murex. 

 

                                                           
118 Wikipedia, Cephalopod ink. 

הודו תרנגול מי שעדיין לבו נוקפו בענין המסורה, ראוי להעיר לו האם מותר לו לאכול בשר  119
)Turkey( (יו"ד ס' פב) , כיון שידוע שאין לעוף הזה מסורת אבות כלל וכלל על כשרותו, וקיי"ל

על ידע מדעי שאינו  - להקל -שלסימני כשרות בעוף צריך מסורת, וכל מי שאוכלה היום סומך 
 דורס, וד"ל.
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If there would be only a doubt, is there still an 

obligation to perform a מצוה? 

Q: Some have quoted the Beis Halevi as saying120 that one is only 
required to perform a מצוה out of doubt, if after he completes the מצוה 
he will have removed any doubt of his having accomplished the מצוה. 
With this reasoning one can argue, that since even after wearing this 
 the person will not be certain that he has fulfilled his ,תכלת
obligation; hence he would not be obligated to wear it at all121.  

A: This is an original approach that all other Poskim did not agree 
with. For example, the Poskim rule, that if one only has a pair of 
Tefillin or an Esrog that is questionably kosher, he is still obligated to 
use them122 - even though he will not have undoubtedly fulfilled the 
 is at the very least a Safeik, it would תכלת after doing so. Even if מצוה
seem to parallel this and we would be obligated to wear it. 

                                                           
בס'  אמנם, תרעב)עמ' י ח"(, ישורון (ח"א ס' כו) בות והנהגותתשוכך אומרים בישיבות, והובא בס'  120

שהוא לא שמע סברא זו בשם  [סולובייציק] "שמענו מהגרא"יכ'  (ח"ג עמ' ע"ב בהערה)חיצי גבורים 
, ובאמת כבר הבאנו מהבית הלוי שטען טענה אחרת לגמרי, ואדרבה, אמר שאם יברר הבית הלוי"

ו של הגר"מ (מבנאיך לא היה נמצא בזמן מהזמנים היינו מחוייבים ללובשו. וע' ס' גור אריה יהודא 

 שהביא סברא זו ודן בו בארוכה להביא ראיות נגדו.שו"ת ס' ז' וח')  –זעמבא הי"ד 
, אמנם המעיין שם יראה שכל דבריו נאמר (אשל אברהם סימן קצד ג)ויש שהבינו כן מדברי הפמ"ג  121

 "ומי ,דוקא כשיש צד "לא תשא" כשיחמיר וכמו שביאר הוא עצמו בפירוש כן בפתיחה להל' ברכות
, שמא דווקא שלש בעינן, וכהאי גוונא משום חומר לא תשאשאינו יודע רק ברכה אחת לא יברך 

לא אמרינן ספק לחומרא מן התורה ועליו לתקן הואיל ואינו יודע גם עתה אם מתקן, כמו שיראה 
הרואה בסימן קצ"ד במ"א אות גימ"ל ובפריי שם." אמנם, במקום שאין חשש כזה פסק הפמ"ג 

 .122ייב מספק כדלקמן הערה במק"א שמחו
שאם יש צד פסול בתפילין ואין חזקת כשרות, אעפ"כ  (סימן לט ס"ק כו)כמבואר במשנה ברורה  122

מחוייב ללובשו מספק: "ואם נקרע חיפוי הבתים או שנשרו במים צריכין בדיקה תיכף שמא נמחק 
יך בדיקה מן הדין ואין לו מי שיבדוק ויתפור אותם מניחם בלא הכתב או נתקלקל. וכל שצר

, ע' סי' וכ"פ המ"ב בעוד מקומות של ספק קיום מצוה דאורייתא דמחוייב לקיימו מספקברכה". 
, שו"ע הגר"ז (משבצות זהב סימן לו אות ו). וכן מבואר בפמ"ג (ס' כ"א בביאור הלכה)ובס' תרמ"ח  (ס"ק י"ג)קצ"ד 

"באם אין לו תפילין אחרים רק אותם שכתבן נכרי  (קמא ס"ד), שו"ת רבי עקיבא איגר א)(סי לט סעיף י
דדלמא תלאן לשמן", וכן בהגהות  עכ"פ ספק ומחוייב להניחןדאם מטעם לאו בר כוונה הוי 

באתרוג שהוא ספק בפלוגתא דרבוותא אם יש לו דין נימוח, כ':  (או"ח ס' תרמ"ח מג"א אות ד)הגרע"א 
בלא ברכה.", וכן בביכורי יעקב  והי' מחוייב ליטלו"ונ"מ לדינא באם לא היה לו רק זה האתרוג 

בלא ברכה". וכן מבואר בראשונים, ע' בפי' ספק מורכב אם אין לו אחר יטלו "ועכ"פ  (תרמח ס"ק נג)
 , ע"ש. (ב"מ ו' ע"ב)מובא בשטמ"ק המיוחס לריטב"א ובראב"ד ה
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שאפשר  כיון ספיקא אלא יהא לא עוד כ"...מש" :)ב' סי( מלכו ישועות ת"שו
 שזה אחר הספק מצד פ"עכ לעשות ומחוייבין נכון תכלת מצות שיקיים

 .."כתב.. יפה ודאי בזה, מזיק אינו

"... what he wrote - that it shall at least be a Safeik, that 'since it is 
possible to fulfill the מצוה of תכלת, it is proper and we are obligated 

to do so, at least on the side of doubt, since it does no damage' – with 
this he has certainly written	  well…" 

Bottom Line: One is obligated to perform this Mitzvah even out of 
doubt.  

 
Wasn’t the חלזון hidden away – נגנז? 

The Midrash says: 
 ועכשיו תכלת כשיהיה אימתי, ויעשה ותכלת לבן להביא מצוה"

 123."בלבן מצוה נגנז, שהתכלת לבן אלא לנו אין

"…Nowadays	   we	   only	   have	   white	   [strands],	   since	    has תכלת
been	  hidden	  away…" 
 

A: The Midrash refers to תכלת (of ציצית) as נזנג – “hidden	   away”.	  
Although some assume that this word implies that it is hidden until 
Moshiach, it is certainly not consistently used in that way. The 
Midrash can simply be referring to the disappearance of תכלת for 
nearly 1,000 years124. 

                                                           
 (אורח חיים ט ב). וע' שו"ע פרשת שלח סימן כט) -(בובר מדרש תנחומא  (פרשת שלח פרשה יז)במדבר רבה  123

 "בזמן הזה דליכא תכלת" וציין הגר"א למדרש זה. 
וב להדיא שפי' נגנז הוא שנשתכח. וכן מצינו גניזה לזמן קצ שם)מהדורת וגשל (וכ"כ העץ יוסף  124

(תנחומא ומבניו"  נגנז רוח הקדש מיעקבבעולם הזה: "כ"ב שנה שעשה יוסף במצרים חוץ מאביו 

פרשת מקץ פרשה צא, מדרש תנחומא  -(וילנא בראשית רבה [בובר] מקץ, ו; מובא גם בילקוט שמעוני על איוב רמז תתקד). 

והיו הבריות מקללין  עבוןשגנז התבואה בשני ר"יקבוהו לאום, זה פרעה  (ורשא) פרשת מקץ סימן ז)
וכן לענין המן שנפל אותו, אבל יוסף זן את העולם בשני רעבון כרועה הזה שמנהיג את צאנו". 

 י"וכ' רש ” ַהֹּבֶקר ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ַהִּניחּו ָהֹעֵדף ָּכל ְוֵאת“ )טז כג שמות(בערב שבת, שציווה התורה 
 ).  (העירוני ר' ישראל בארקין ”לגניזה - למשמרת“

ואין הכוונה דוקא שמישהו גנז הדבר, רק שהדבר נשתכח. וכן מצינו שהשתמשו בלשון נגנז גם 
 שנגנז ספר יוחסין"אמר רמי בר רב יודא אמר רב: מיום (סב ע"ב) לדברי תורה שנשתכחו, ע' פסחים 

. וכן לדברים שכלו ע"י כח"נשת -ופירש"י "נגנז תשש כחן של חכמים, וכהה מאור עיניהם." 
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Q: The Sifri says more: 

 מהלך הייתי אחת פעם יוסי רבי אמר" )אחר דבר ה"ד שנד פיסקא( דברים ספרי
 מחלזון לי אמר במה פרנסתך לו אמרתי אחד זקן ומצאתי לצור מכזיב

 בהרים שמוטל בים מקום שיש השמים לי אמר הוא מצוי וכי לו אמרתי
 מכישות סממיות שאין לשם שהולך אדם לך ואין אותו מקיפות וסממיות

 ".לבא לעתיד לצדיקים שגנוז הוא ניכר אמרתי במקומו ונימק ומת אותו

“Said	  R’	  Yose: I was once going	  from	  K’ziv	  to	  Tzor	  and	  I	  met	  an	  old	  man.	  
I	   said	   to	   him	   “With	   what	   is	   your	   livelihood?”	   He	   replied,	   “From	   the	  
Chilazon”.	  I	  said	  to	  him,	  “Is	  it indeed available?”	  He	  replied,	  “[I	  swear]	  
by the heaven, there is a place in the sea between the mountains, with 
spiders encircling it. There is no person that goes there that the spiders 
do	  not	  bite	  him	  and	  he	  dies	  and	  melts	  on	  the	  spot”.	   I	  said	  to	  him,	  “It	  
appears	  that	  it	  has	  been	  hidden	  for	  the	  righteous	  in	  the	  future.” 

A: This question is often portrayed as one of the strongest 
objections to finding תכלת. It would certainly seem that the search for 
 has ended before it even starts. However, after a deeper תכלת
examination, it is apparent that the Midrash cannot be understood in 
its simplest form. As we mentioned on page 28, תכלת was extant 
through the period of the Amoraim into the period of the 
Geonim – many	  centuries	  after	  the	  lifetime	  of	  R’	  Yose! How could 
R’	   Yose	   possibly	   comment	   that	   the	    was hidden away in his חלזון
lifetime? 
 
R’	   Dovid	   Pardo	    ,(author of Chasdei Dovid on the Tosefta) זצ"ל
explains that the חלזון that	  R’	  Yose	  was	  discussing	  was	  a	  unique	  type	  
of חלזון, that indeed could only be obtained in this very dangerous 
location. The regular חלזון that was used for תכלת would surface every 
seventy years and could be obtained relatively easily. In fact, he says, 
there were three types of חלזון: The highest quality one was used 
                                                                                                                                                                      

"אמר רחבה אמר רבי יהודה: עצי ירושלים של קינמון היו, ובשעה שהיו  (סג ע"א) החורבן, שבת
ולא נשתייר אלא כשעורה,  ומשחרבה ירושלים נגנזו,מסיקין מהן ריחן נודף בכל ארץ ישראל. 

נקרא "נגנז". ואפי' ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא." עוד מבואר שם דאפי' כשנשתיירו במקצת 
"דלא בטלה לגמרי  (כט ב ד"ה בזכוכית לבנה) בבא מציעאלשון "בטלה" אינו משמע לגמרי, ע' תוספות 

 .(ד"ה בזוגיתא חיורתא)קאמר אלא דלא שכיחא". וע"ע תוס' חולין פ"ד ע"ב 
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for the garments of the Kohen Gadol and its color was like the Kisei 
Hakavod. The regular type was used for תכלת of ציצית and could easily 
be confused with Kala Ilan (plant indigo). He brings support to this 
idea from the writings of the Arizal. 125 
 
Furthermore, it would seem that many Rishonim and Acharonim, as 
well as numerous Poskim were not deterred by this well-known Sifri. 
They apparently understood that the Sifri is not to be taken purely at 
face value.  
 
The Maharil (1360-1427 CE) writes as follows: 

 

 דבר יחזור דשמא הוא וסברא: ")ב ה"ד ה סימן( החדשות ל"שו"ת מהרי
 )ו"כ עשה ג"סמ( ג"סמ דכתב למאי ש"כ, מצוי תכלת שיהא לקילקולו

 לעשות היה בקל, סימנין וכתב המלח בים הוא חלזון דג דאותו
 ."תכלת

 
It is logical as such, for perhaps there will again be a problem that 

 .[which is wool would involve a Shaatnez issue תכלת and] will be found  תכלת
Certainly according to what the Smag wrote, that the חלזון is found in 

                                                           
"אמר רבי  :ז"ל, יט) (פ' ברכה עה"פ ושפוני טמוני חול, פיסקא שנד לגפי' ספרי דבי רב לר' דוד פארדו זצ"ל  125

יוסי פעם אחת כו' השמים מקום יש בים שמוטל בהרים וסמימיות מקיפות אותו ואין לך מי 
שהולך שאין סמימיות מכישות אותו ומת ונימוק כו' ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא, כצ"ל. 

בימי אמוראים  האי דקא מתמה רבי יוסי ומי מצוי, אמאי לא, והלא פליאה דעת ממני, מאיואמנם 
. ואולי (מנחות לט סוע"א)דפרק התכלת  ומינייהו בשמעתא קמייתאהיה מצוי כדאיתא בכמה דוכתי, 

י"ל... והשיבו ר' יוסי דניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא. דנראה שאותו שהיה עולה לשבעים 
ה. והיינו שנה לא היה מהמובחר שבהם, שהרי הקלא אילן היה דומה לו ולכך היה צריך בדיק

הרי שאינו ,שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד (מנחות מג ע"ב)דאמרינן 
אבל המובחרים שהן [דומים] לכסא אלא דמיון קצת, ומשום הכי בעי בדיקה, כדאיתא התם בש"ס. 

בערכי ואחר שכתבתי זה דרך סברא, זכיתי ומצאתי  הכבוד ממש גנוזים שם לצדיקים לעתיד לבא.

תכלת ישנו בשלש בחינות בנוקבא ובדכורא ובאימא, של הנוקבא הוא של ציצית : הכינויין וז"ל
ויש ועליו אמרו שדומה לים, ושל הזכר הוא כו' ועליו אמרו הים דומה לרקיע, והוא סוד המשכן, 

 ,לג"כ סוד תכלת מא"י [מאימא] כו' והוא תכלת הגמור בסוד כסא הכבוד והוא של בגדי כהן גדו
ועם האמור  עלץ לבי בהשם שזכיתי לכוין את האמת אשר גילה לנו רבינו האר"י הקדוש זי"ע. ע"כ.

אפשר ליתן טעם למה אינו עולה אלא אחת לשבעים שנה, לרמוז שזה התכלת אינו אלא מהנוקבא 
שהיא בת שבע כנודע. ואולי לבגדי כהן גדול אולי בזמן שהיה צדיק גמור ומשוחין בשמך המשחה 

[זוכים] לצוד אותו במקומו מהמובחר ע"י שם. אמנם הזקן האמור נראה שלא היה  (מכיס)ו הי
מתרמי ליה אלא מהבינונים, מכיון שלא היה אלא אחר החורבן." ויש ת"ח שהעירו דאינו מוכרח 
 מדברי האריז"ל שיש ג' סוגי חלזון רק שיש ג' בחינות בתכלת, ומ"מ מצא הגרד"פ רמז בזה לדבריו.



 

54 

the salty sea [- Mediterranean] and he gave signs [to identify it], it 

would be simple to create תכלת…” 
 

The Radvaz (1479-1573 CE) also assumes that the תכלת is not 
necessarily gone forever; just that it has been too difficult to obtain 
for a long time: 

 

 שאין אלא מצוי הוא היום שעד ואפשר" )תרפה סימן ב חלק( ז"רדב ת"שו
 126".לצודו יודעין שאין או אותו מכירין

“It	  is	  possible	  that	  until today [the חלזון] is common, just that they do 
not	  recognize	  it,	  or	  they	  do	  not	  know	  how	  to	  trap	  it.” 

 
Similarly: 

 Although the Rif and the Rosh only codify the Halachos that are 
relevant nowadays, they both cite the laws of תכלת. This would 
strongly indicate that תכלת is not 127.הלכתא למשיחא  

 The Ramban indicates that תכלת was not completely hidden 
away, and was still used by royalty128. 

 The Rambam and Smag also imply that the חלזון is still in 
existence129.  

 Many others explicitly state that תכלת can be brought back130.  

                                                           
 .(המאיר לארץ ט:ו אות מא)א בארצות החיים להמלבי"ם והוב 126
 .הלכות ציצית סימן טז) -(מנחות , הלכות קטנות לרא"ש הלכות ציצית דף יג א) -(מנחותהלכות קטנות לרי"ף  127
". חוץ ממלך גויםלא ירים איש את ידו ללבוש  והתכלת גם היום" (שמות פרק כח פסוק ב)רמב"ן  128

 במקומות הללו"אנו שאין לנו תכלת אין אנו צריכין להטיל לבן ... עכשיו  א)(שבת יב וכ"מ במלחמות 
 אין אדם צריך להטיל לבן לבדו". 

(מצוה שפו ד"ה וצבע וספר החינוך   (סמ"ג עשה כ"ו)וסמ"ג  (ציצית ב' ב')כן מורים פשטות לשון הרמב"ם  129

. ומש"כ "ים מלח" כן דרכו ש"בים המלח הוא מצוי" משמע שהוא מצוי עכשיו ואינו גנוז התכלת)
בכ"מ, וכוונתו לים הגדול שמימיו מלוחים כי כן נקרא בערבית "אלבחאר אלמאלח", וכן פי' הר"ח 

וס', ובס' קרית  (הל' כלאי בגדים פ"ז), שים המלח בגמ' הוא הים הגדול. וכ"כ במעדני מלך (פסחים כח ע"א)
(בביאורו לפדר"א , וברד"ל (הל' כלאיים י' א')ו"צ לרמב"ם , וכן במק(ציצית ב' ב')מלך להגר"ח קניבסקי שליט"א 

 .י"ח)
130

מ"מ גזרינן וכן פי' ר"ת שם אע"ג דבזה"ז ליכא תכלת, : "(או"ח ט:ג)וכ"כ להדיא בעולת תמיד  
של  הובא לשונו ןויביא לידי איסורא דכלאים." וכ דשמא יתגלה תכלתבברייתא דסדין בציצית, 

התכלת "אחרי אשר כמע"ל יברר זאת היינו היה בזה דבר הנשכח הבית הלוי בהקדמה לס' עין 
(אה"ע ט' כג) ." וכמו"כ כ' בשו"ת חמדת שלמה אז נהיה מחויבים לשמוע אליו וללבשו והוא מצאה,

"אין הדבר מוכרח שלא ימצא תכלת אף בזמה"ז אם נעמוד על כל הבדיקות כמו שהעתיקם 
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 It is also clear from all who commented on the Radzyner 
Rebbe’s	 ,and rejected it for reasons other than the Sifri תכלת  
that the issue of תכלת being hidden away until Moshiach is not 
applicable.  

 

Bottom Line: the Sifri is difficult to understand and is almost certainly 
not relevant to the obligation to wear תכלת in general. Certainly, we 
cannot use the words of this difficult Sifri as a reason to avoid fulfilling 
a דאורייתא מצוה . 

 

Why is the source of the dye referred to as דם, if in 

fact it is mucus-like fluid?  

 תכילתא הא: יהודה רב בר שמואל לרב אביי ליה אמר) "ב"ע מב( מנחות
 ביורה להו ורמינן וסמנין חלזון דם מייתינן: ליה אמר? לה צבעיתו היכי

 ]"ליה ומרתחינן[

“How	  is	  this	  סמנין with חלזון dyed? Said he: We take the blood of a תכלת  
and	  place	  them	  in	  a	  vat	  and	  boil	  it…” 

A: The word דם is used by Chazal to refer to many bodily fluids, not 
always to blood per se. Chazal discuss white and yellow bodily 
emissions using the terminology of 131.דם Similarly, מור (one of the 
ingredients in the שמן המשחה and קטורת) is an aromatic glandular 
secretion of the musk deer. It too is referred to as דם, although it is 
not at all similar to blood. 132  

                                                                                                                                                                      
: "קראתיו "לבוש התכלת", כי כמו שחייב על או"ח)(הקדמה לס' לבוש  לבושוכ"כ ההרמב"ם ז"ל". 

, כן הוא חייב להלביש עצמו באלו הדינים בכל יום אם ימצאהאדם ללבוש תכלת בציצית בכל יום 
 אם יזדמנו לו." 

דם  -"טיפי מרגליות  :(רש"ימרגליות  טיפי כשתי שהזיע מקור: יוחנן רבי אמר" )ב"ע מא( נדה ע' 131
", לא... ותו באשה טמאין דמים חמשה - שבעה לטומאת אילימא? למאי. טמאה -.") לבן וצלול

וחכמים מטהרין"  ודם הירוק"הוא היה מטמא שער הפקודה (עדויות ה ו) משנה -וירוק כאתרוג 
האי ירוק היינו כאתרוג.") ולמדו מקרא  -"הירוק עקביא בן מהללאל מטמא  (נדה דף יט ב)(תוספות 

 שרק דם אדום מטמא באשה.

הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל  הדם"המור הוא  (הלכות כלי המקדש פרק א הלכה ג)כ' הרמב"ם: 132 

. וע' Musk. והוא מה שנקרא (שמות פרק ל פסוק כג)שמתבשמין בה בני אדם בכ"מ", וכ"ה ברמב"ן 
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[Some have suggested that other words would have been more fitting 
for Chazal to use, such as the word 133רירא . In actuality this word is not 
appropriate, since it is always used as a term for fluid that is flowing 
out of the body or organ. The root of the word is רר- to flow134. 
Similarly, other words: מיא, ליחא, מוגלא etc. are not used to refer to a 
normal, natural body fluid. They are used in context of infectious or 
other abnormal fluids. The word employed by Chazal for normal 
bodily fluid is דם.] 

Bottom Line: דם is the word used by Chazal for bodily fluids such as the 
dye fluid of the Murex. 

 

Why do Chazal state that 1) "the body of the חלזון is 

similar to the sea" and 2) "its form is similar to a 

fish”? 

 ... ובדמולדג דומה לים וברייתו דומה גופו )ו(זה חלזון ר"ת" )א מד( מנחות
 "יקרים דמיו לפיכך תכלת צובעין

“The	  Rabbis	  taught:	  This	 its body is similar to the sea, and its form ,חלזון  
is similar to a fish ... and with its blood they dye תכלת; hence it is 
expensive.” 
 
A short introduction is necessary here: When Chazal compare 
things one to another, the comparison needs to be understood in 
context. For example, if the identity of the ניםארבע מי were to be 
forgotten, and we would try to determine their identity from the 
clues provided in the Gemara, we would look for a Lulav on a tree 
that possesses a לב (heart), an Esrog fruit that has a חוטם (nose), and 

                                                                                                                                                                      
חייב"  -"אמר רב פפא: הלכך דם חמור שקרש ואכלו  )(מנחות כא ע"אבהגהות חשק שלמה על הגמ' 

 לגרוס "דם המור". שיש
 "ואיתי ליה רירא מפומיה".(עז ע"ב) "היכא דאיכא סכנה, כגון רירא...", כתובות  (כב ע"א)ביצה  133
 דבר הנוטף קרוי ריררוקו  -"רירו  (שמואל א פרק כא)רש"י  ,"ְזָקנוֹ  ֶאל ִרירוֹ  ַוּיֹוֶרד" )יד, כא א( שמואל 134

 מתייבש המכה מן היוצא ריר" )ט ב מקוואות( ש"ר ."(ויקרא ט"ו ג')וכן רר בשרו (איוב ו' ו') וכן בריר חלמות 
 ."גליד ונעשה
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Hadassim that look like a שלשלת (chain)135. We would almost 
certainly fail at procuring the correct species. Only once their identity 
is known to us, can we explain what Chazal meant when they used 
metaphors such as "חוטם" ,"לב" and "136."שלשלת 
 
Similarly, Chazal's descriptions of the חלזון need to be understood in 
context. This was not a list of characteristics intended to assist 
someone in identifying the חלזון. The חלזון was a well-known creature 
to Chazal and the people of those generations137. These descriptions 
are meant to accentuate a certain characteristic of the חלזון, not 
to identify it. 
 

 אף לומר הוא דרך דומה דומה שאינו על לומר"  )נו סימן( צבי חכם ת"שו
 ."לים... דומה תכלת שאמרו כאותה כ"כ דמי דלא

"…To	  say	  on	  something	  that	  is	  not	  similar	  that	  it	  is	  similar,	  is	  
the normal way of speaking, even when it is not so similar, as 
they said תכלת is	  similar	  to	  the	  sea…"138 

 

                                                           
אף ישראל אין להם  -"רבי לוי אומר: כתמר, מה תמר זה אין לו אלא לב אחד  (מה ע"ב)סוכה  135

"אמר רבא: ועל חוטמו, ואפילו במשהו נמי פסול."  (לה ע"ב)אלא לב אחד לאביהם שבשמים". סוכה 

 "זהו הדס. -"תנו רבנן: קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת  ע"ב)(לב סוכה 
, סנדל דומה לדג של ים"המפלת סנדל וכו'. ת"ר,  (כה ע"ב)עוד יש להוסיף דוגמאות: נדה  136

 "תנו )א"ע כו( נדה", סנדל דומה ללשון של שור הגדולמתחלתו ולד הוא אלא שנרצף. רשב"ג אומר: 
 שליא ואין, כחצוצרת וחלולה, כתורמוס דומה וסופה, ערב של לחוט דומה תחלתה שליא: רבנן

 יוצאין שהדקין תרנגולין של לקורקבן דומה שליא אומר גמליאל בן שמעון רבי. מטפח פחותה
שמהלכת בשוק, ושפוליה  לאשה -דומה  משכן"תנא דבי רבי ישמעאל: למה  (צח ע"ב)שבת  ".ממנה

 מהלכין אחריה." 
 .21ע' מש"כ לעיל עמוד  137
, לרקיע דומה והים לים דומה שהתכלת לומר האי כולי דאוריך הא“ )א פט חולין( א"הריטב  וכ"כ 138

 אלא ממש לרקיע דומה תכלת שאין לפי הטעם נראה, לרקיע דומה שהתכלת לומר ליה הוה]ד[
 כליוכן ב ”.לרקיע דומה שהתכלת נראה קצת לרקיע דומה והים קצת לים דומה שהתכלת ידי שעל
 לרקיע דומה וים לים דומה תכלת) ב מג מנחות( ל"חז אמרו התכלת בענין והנה“ )לח:טו במדבר( יקר

 לרקיע דומה תכלת אין כי לדומה בדומה אלו שצבעים פירושו ובודאי, כבוד לכסא דומה ורקיע
 כי“שפי'  )טו במדבר( ן"רמבוע' .”מחבירו עמוק אחד וכל לו הדומה אל בצבעו נוטה אחד כל אלא

 .”ההוא כגוון כולם יראו ברחוקם
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The terminology דומה is used by Chazal in many ways, and changes 
based on the context. For example, the term דומה לים appears in four 
different contexts in Chazal: 

 מכל תכלת נשתנה מה: אומר מאיר' ר היה, תניא" )ב"ע מג( מנחות )א"ע יז( סוטה )1
 לכסא ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני? צבעונין מיני

 ."הכבוד
 ועולה, לדג דומה וברייתו, לים דומה גופו - )ו(זה חלזון: ר"ת" )א"ע מד( מנחות )2

 ".יקרים דמיו לפיכך, תכלת צובעין ובדמו, שנה לשבעים אחד
 דומה הבא והעולם, ליבשה דומה הזה העולם" )ב פרק חייה דרבי( שמחות מסכת )3

 מה לו אין לאו ואם, בים יאכל מה לו יש, ביבשה לו מתקין אדם אם לים.
 ".בים יאכל

, לים דומה אדם של לשונו רב ואמר" )352 עמוד מעשים -אייזנשטיין ( המדרשים אוצר )4
 הלשון אף יחרץ הים מה, ומתגבר עולה הלשון אף ומתגבר עולה הים מה

 "מסעיר וכו' הים מה, יחרץ

In each place, the comparison is to a different aspect of the sea, and 
not necessarily the color: 

#1 refers specifically to the color of the sea as compared to the 
sky. 
#2 is unclear from the text itself in precisely what way it is 
similar to the sea. 
#3 refers to the sea as the place where one goes to on a 
journey. 
#4 refers to many other aspects of the sea – the waves and the 
storms etc. 

Even the two regarding תכלת are not in the same Braisa and were not 
said by the same נאת. One cannot say that all Braisos that say the 
word דומה must be referring to the same aspect of דמיון. 

A1: Now, as far as the actual statement of Chazal: One can explain 
the	  first	  part	  of	  the	  statement	  “its	  body	  is	  similar	  to	  the	  sea”	  that the 
visible surface of the חלזון blends with the sea.  

In the ocean, the Murex shell is coated with a layer of algae that gives 
it a green-blue appearance. This camouflages the snail and makes it 
difficult to find on the seabed. This also matches the simple 
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understanding of the color of the sea, as the Midrash and Yerushalmi 
describe the sea as green139. (See Fig. 1 on page 88) 
 

A2: As far as the statement of לדג דומה וברייתו , it is clear that 
Chazal are not describing the חלזון as being a fish. Were they to be 
describing	   an	   actual	   fish,	   they	  would	  not	   say	   “it	   is	   similar	   to	  a	  
fish”,	  just	  simply	  “it	  is	  a	  fish”! Furthermore, they would not say that 
only the form is similar to a fish. 
 
So we are clearly talking about something that shares characteristics 
with a fish, but it is not actually a fish140. As we have already 
established in the first section, a חלזון is a snail as is apparent from 
Chazal and translated by many Rishonim. 141  
 

                                                           
 (green) הוא צבע ירוק ף החלזוןע"פ הר"ש שירילייו ז"ל, שגו (ברכות א, ב)וכן כ' בס' חזון נחום  139

שמדמה התכלת, והים,  (צ)וכן במדרש תהילים  (ברכות פרק א ה"ב)ירושלמי בוראה  ולא כחול, ע"ש.
"תני בשם ר"מ וראיתם אותה אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו מגיד שכל המקיים והרקיע לירוק: 

והים דומה לעשבים ועשבים דומין מצות ציצית כאלו מקבל פני שכינה מגיד שהתכלת דומה לים 
ן מצינו לפעמים ש"ים" הוא קרקעית וכ .ורקיע דומה לכסא הכבוד והכסא דומה לספיר" לרקיע

 המים ים יקרא המים מקום - מכסים לים כמים“ )ט פסוק יא פרק ישעיהו( ק"רדהים כמו שפי' ה
 )בראשית א י( בחיי רבינו. וכן ב”הים קרקע יראה שלא אותו שמכסים עד המקום אותו ממלאים

: אונקלוס שתרגם וזהו, החפירה על אם כי המים על נקרא הים שם אין. ימים קרא המים ולמקוה“
 ישעיה(: הכתוב אמר וכן, שם נקוים שהמים המקוה בית שהוא, החפירה כלומר, מיא כנישות ולבית

 התנינים או הדגים בברכת וכן, ים הנקרא החפירה את מכסים המים כי" מכסים לים כמים" )ט, יא
 שעשה הים: עוד וראיה, בימים עומדים המים כי באר, בימים המים את ומלאו: אמר חמישי ביום

 ”."הבקר מעל הוריד הים ואת" )יז, טז ב - מלכים(: שכתוב הוא, שלמה
"ולכאורה מלשון הברייתא מוכח שהוא רמש  אורח חיים סימן ג) -(מהדורא תניינא שו"ת נודע ביהודה  140

דומה לדג דאם הוא  לא שייך בו לשון דומההארץ דקאמר וברייתו דומה לדג דאם הוא מן המים 
ולכך ולכך מפרש רש"י ועולה מן הארץ דהיינו רמש הארץ  ותולדתו מן המים הרי הוא דג ממש

דמה שגדל ביבשה אינו מסוג הדגים." וכן מפורש בהל' ציצית לרבי אינו נופל בו שם דג ממש 
, "וגאנה אל כבר באנה כאן יצבג בדם חיואן מאוי יסמי חלזון"  (פ"ט)שמואל בן חפני גאון 

 ששמה חלזון". חיה של יםירגומו: "ובא לנו הידיעה שהיו צובעים בדם ות

. 14, ע' לעיל הערה shell –, כבר פירש בעצמו בפיה"מ שיש לו צדף ומה שקראו הרמב"ם "דג"141 
 שבלול והוא כדמות דגבדברי הקדמוני' ז"ל ברא  -"כמו שבלול  (פרק נח ט)ע' אבן עזרא תהלים ו

 (שמות ז' כ"ז)וכנ"ל, ומ"מ כ' שהוא דמות דג!  וכן באב"ע  snailבמים שימס בהליכתו", ושבלול הוא 

נמצא  מין דגבשם דג: "והמפרשים נחלקו במלת צפרדעים, ורבים אמרו שהוא  crocodileשקורא ל

, ויוצא מן הנהר וחוטף בני אדם." וכן crocodile) – تمساحح(במצרים יקרא בלשון ערב אלתמסח 
 למלך מעשי וכ"פ בס' , כל דמות שיהיה לו".כל שבים מין דג הוא, "(כלים י' א')מבואר בגר"א בפירושו 

 לדג".  דומה ובזה במים ששוהה בחלזון ל"י כן" )ח פרק המקדש כלי הלכות(
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Rashi and Rabbeinu Gershom explain the word ברייתו to mean – “its	  
form”142. As we explained, when Chazal describe 
something as דומה – similar to something else, they 
mean that it has some aspect of similarity. The 
fusiform shape of the חלזון is strikingly similar to 
that of a fish. This can be contrasted to the shape of 
other animals (and snails) found in the sea, that 
lack this similarity.  

The ערוך explains that this is indeed the intent of 
Chazal when they say "לדג" דומה :143

 

 ".ודק וחד כלפי ראשו ,שהוא רחב –לדג של ים [דומה] " (ערך רצם)ערוך ה
"[Similar] to a fish of the sea – that is wide, and thin and pointed 
towards its head."  
 

Bottom Line: The descriptions of Chazal fit well with the Murex as 
explained by Rishonim. 

 

Does this snail come ashore once in seventy years, 

as Chazal say the חלזון does? 

 צובעין ובדמו שנה לשבעים אחד ועולה...  )ו(זה חלזון ר"ת" )א מד( מנחות
 ."יקרים דמיו לפיכך תכלת

“The	  Rabbis	  taught:	  This	  Chilazon	  …	  it	  rises	  once	  in	  seventy	  years	  and	  
with its blood	  they	  dye	  Techeiles;	  hence	  it	  is	  expensive.” 
The Radvaz addressed this question, and states that this miraculous 
event only occurred in the times of the Beis Hamikdash. After the גלות 

                                                           
וזה ג"כ פירש"י לגירסתו  צורתו",. וברייתו"גופו דומה לים. מראה גופו:  (שם)פי' רבינו גרשום  142

 ."תבנית דיוקנושל השטמ"ק: "ברייתו: 

"המפלת סנדל וכו'. ת"ר, סנדל דומה לדג של ים,  (כה ע"ב) , בהסבר הגמ' נדה(ערך רצם)ערוך 143 
 מתחלתו ולד הוא אלא שנרצף".
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began, the חלזון could only be obtained in its natural habitat – deep in 
the ocean144.  
 

How can the Melocho of צד – Trapping - apply to the 

Murex?  

 
 רבי, אחת אלא חייב אינו - והפוצעו חלזון הצד: רבנן תנו" )א"ע עה( שבת

 ."דישה בכלל - פציעה: אומר יהודה רבי שהיה. שתים חייב: אומר יהודה
Shabbos	   (75a):	   “The	  Rabbis	   taught:	  One	  who	   catches a Chilazon and 
splits	  it;	  is	  only	  liable	  once	  [for	  trapping	  and	  not	  for	  splitting]…” 

: הכלל זה. שוין הביברין כל לא: אומר גמליאל בן שמעון רבן" )ב"ע קו( שבת
, גדול ביבר דמי היכי ...חייב - צידה מחוסר שאינו, פטור - צידה מחוסר

 בחד לה ומטי, בתריה דרהיט היכא כל: אשי רב אמר? קטן ביבר דמי היכי
 טולא דנפיל היכא כל: נמי אי. גדול ביבר - ואידך, קטן ביבר - שיחייא
 דליכא היכא כל: נמי ואי, גדול ביבר - ואידך, קטן ביבר - אהדדי דכתלים

 ." גדול ביבר - ואידך קטן ביבר - עוקצי עוקצי

Shabbos	   (106b):	   “…	  What	   is	   considered	   a	   small	   enclosure	   or	   a	   large	  
enclosure? Rav Ashi said: Whenever one can run and catch the animal 
in one lunge, it is considered a small enclosure [and one does not 
transgress צד], otherwise it is a large enclosure [and it is considered 
 ”…[צד

Q: The first of the above statements indicates that one who catches 
a חלזון is culpable for having transgressed the Melocho of צידה. Some 
understand the second of the above statements to mean, that any 
animal that can be caught in one lunge is considered to be already 
trapped and is not subject to צידה. Since a snail can be easily caught, 
some have argued, that a חלזון cannot be defined as a snail. (Despite the 
numerous Rishonim cited above on page 14 who define it as such.) 
 
                                                           

"תשובה אין זו צריכה לפנים שהרי החלזון מצוי הוא בים ובחלקו  (חלק ב סימן תרפה)שו"ת רדב"ז 144 
ואחר שגלו ישראל לא היה עולה של זבולון היה עולה מאליו מן הים אל היבשה והיו מלקטין אותו 

וארז"ל אלו צדי חלזון משמע שהיו צריכין וזראדן בארץ מדלת העם לכורמים וליוגבים והשאיר נב
 ".לצודו
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A: In actuality, the above Gemara is saying that Tzod does not apply 
to an animal that is already trapped in an enclosure. The Gemara 
defines being "trapped in an enclosure" as being a small enough 
enclosure that the animal that "can be caught in one lunge". This does 
not at all imply that a slow moving animal is never subject to Tzod. 
 

Q: There is another Gemara that would seem to indicate that Tzod 
does not apply to slow moving creatures: 

 

 - וחולה וזקן חיגר, חייב - וישן סומא צבי הצד: רבנן תנו ") ב"ע קו( שבת
 - הני -? הני שנא ומאי הני שנא מאי: יוסף לרב אביי ליה אמר. פטור
 רב אמר! חייב - חולה: והתניא -. לרבויי עבידי לא - הני, לרבויי עבידי
 מחמת בחולה - הא, אישתא מחמת בחולה - הא, קשיא לא: ששת

  עיניהם"רש( פטור – הטל בשעת חגבים הצד: אידך .. תניא.אובצנא   י:
  ."חייב - השרב בשעת, )ועומדין  ניצודין  הן  והרי,  מתעוורות

 

Shabbos (106a): "Our Rabbis taught: One who catches a blind or 
sleeping deer is liable; a lame, old or sick one is not	  liable…" 
 
The above statements in the Gemara indicate that when an animal is 
immobilized by some circumstance (such as disability or illness), the 
Melocho of צד does not apply, since the animal is considered to be 
already trapped.  Some understand from this, that the Melocho of צד 
may not apply to some slow moving creatures. If so, how can the 
Gemara say that there is culpability for צד regarding the חלזון? 
 

A: If the trapping requires תחבולות – planning and skill in order to 
catch the creature it definitely is included in this Melocho. This is 
clear in the Gemara and Shulchan Aruch: 

 
 אמר יהודה רב אמר יוסף רב אמר -? צידה מחוסר דמי היכי" )א"ע כד( ביצה

  ."ונצודנו מצודה הבא שאומר כל: שמואל
 

  ."לתפשו  תחבולות  לבקש  שצריך:  כלומר  ‐-  מצודה  הבא"י:  "רש
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Beitza (24a): What is considered requiring trapping? Said Rav Yosef in 
the name of Rav Yehuda in the name of Shmuel: Whenever one says, 
“Bring	  a	  trap	  to	  trap	  it”, 

Rashi:	  “Meaning,	  one	  needs	  to	  search	  out	  schemes	  to	  catch	  it” 

 
 הבא לומר שצריך, צידה שמחוסרים ועוף חיה כל שאר" )ז, תצז ח"או( ע"שו

 מחוסרים שאין וכל; מזונות לפניהם וליתן לצודן אסור, ונצודנו מצודה
 ."מזונות לפניהם וליתן לצודם מותר, צידה

 

Shulchan	  Aruch	  (OCH	  497:7):	  “Other	  animals	  and	  fowl	  that	  need	  to	  be	  
trapped,	  that	  one	  needs	  to	  say	  “Bring	  a	  trap	  to	  trap	  it”,	  are	  forbidden to 
be	  trapped	  and	  to	  feed	  them…” 
 
The Murex snail is caught with a special technique that would 
certainly qualify as צידה. The snails are caught by lowering nets into 
the sea with bait. The snails snap at the bait and become trapped in 
specialized nets. This is attested to by Pliny and others: 
 

Pliny:	   “Purples	  are	   taken	  with	  a	  kind	  of	  osier	  kipe of small size, 
and with large meshes; these are cast into the sea, and in them 
cockles are put as a bait, that close the shell in an instant, and 
snap	  at	  an	  object,	  just	  as	  we	  see	  mussels	  do.” 145 

 
"Historical sources, such as Aristotle and Pliny, described a 
method of catching muricid gastropods (namely H. trunculus and 
B. brandaris) using baited wicker baskets for subsequent 
extraction of the purple dye (Spanier and Karmon, 1987). Presently, both 
H. trunculus and B. brandaris are commercially valuable species 
in several Mediterranean countries (Poppe and Goto, 1991; Houart, 2001), 
traditionally fished for human consumption by using diverse 

types of artisanal fishing gears (e.g. pots, basket traps, 

                                                           
145 Pliny the Elder, CHAP. XXXVII 
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dredges, scoop nets, trawl nets, gill nets and trammel nets) 
(Gaillard, 1987; Martín et al., 1995)."146 

 
Furthermore, many contemporary Poskim point out, that this 
Gemara speaks only about a creature that its mobility is temporarily 
disabled. In such a case, the Melocho of Tzod does not apply to it 
since it is considered to be already trapped by the illness or condition 
that is restricting its normal mobility. Whereas, an animal that 
naturally moves slowly, is not perpetually considered to be trapped, 
and is subject to 147 .צד 
 
In fact, the Mishnah states that all eight creatures classified as שרצים 
in the Torah are subject to צד. One of the eight is the חומט, which 
many Rishonim translate as a snail (see discussionon page 14). 
Hence, all of these Rishonim understood that a snail is subject to  צידה

 As such, Rashi and Rabbeinu Yerucham include worms 148.מדאורייתא
and snails in the list of animals that one is liable for צד, despite their 
slow moving nature149. 

Of note, is that the Yerushalmi (as understood by Tosfos) cites an 
opinion that there is no צד for a 150.חלזון Perhaps the point of 
contention surrounds the above discussion. In any case, the 
                                                           
146 Scientia Marina 72(2) June 2008, 287-298, The artisanal fishery for muricid 
gastropods. 

ות של בריה נקרא צד, ואין נפק"מ בין דשלילת החיר (פרק נ)ע' מש"כ בזה בס' הל' שבת בשבת 147 
(א' הולך מהר להולך איטי. וע"ע מש"כ שם בדברי התוס' רי"ד. וכן הובא למעשה בס' אורחות שבת 

וכ"כ בס' תורת המלאכות בשם הגר"נ קרליץ שליט"א.  .בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל פי"ד בהערה)
ג, ע' במהדורה החדשה שכבר ובענין מש"כ בס' שש"כ בשם הגרשז"א זצ"ל שאינו חייב בכה"

, ושמע שרשם כן גרשז"א בסוף ימיולח כן להנתעורר בזה מדברי רש"י הנ"ל, ובס' הל' שב"ש כ' שש
שהביאו משמו שגם עיקר חידושו לא אמר אלא בדברים  (ס' שטז)וע' בשולחן שלמה  .ברשימותיו

 שאין צריך תחבולות לצודו, וכדברינו.

 
אחד מח' שרצים  -שזיהו את ה"חומט" ( )24הערה  (בחלק א'כן מבואר מכל הראשונים הנ"ל 148

"שמונה שרצים האמורים בתורה הצדן (שבת יד א) האמורה בתורה) כ"שבלול", ובמשנה מפורש 
 בל בהן חייב".והחו

(תולדות  -ונחשים ועקרבים". רבינו ירוחם  תולעתכגון  -"ושאר שקצים ורמשים  (שבת קז א)רש"י 149 

 ועקרבים הצדן לצורך חייב". תולעת וחלזונות: "ושאר שרצים כגון  אדם וחוה נתיב יב חלק י פ טור ג)

משום צידה". תלמוד  לא מיחייב"וצ"ע דבירושלמי משמע דצד חלזון  (שבת עה א)תוספות 150 
"הצד חלזון ופצעו אית תניי תני חייב שתים. אית תניי תני אינו חייב אלא  שבת פרק ז ב)(ירושלמי 

אחת. מאן דאמר שתים אחת משום צד ואחת משום נטילת נשמה. מאן דאמר אחת היידא משום 
 "ולית לה צידה.נטילת נשמה. 
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Yerushalmi must have understood that we are not speaking about a 
regular fast moving creature (such as a fish), since in such a case, 
there would not be any doubt that one who catches it is culpable for 
 .צד

Bottom Line: The Melocho of צידה definitely applies to the Murex, 
which was caught with specialized nets and baskets. 

 

How can the Melocho of דש – Extraction - apply to 

the Murex snail? 

 עור לו שיש בחי החובל ... וכן חייב כגרוגרת הדש"ז) :ח שבת( ם"רמב
 שהוציא בחלב או בדם שיהיה עד חייב ואינו ... מפרק משום חייב

 כגרוגרת."

Rambam: "One who threshes the amount [equivalent to] the bulk of a 
dried	  fig	  is	  liable…	  Also	  one	  who	  injures	  a	  live	  creature	  that	  has	  a	  hide	  
is	   liable	   for	  extracting…	  He	   is	  not	   liable	  unless	   the	  blood	  or	  milk that 
was extracted was [equivalent to] the bulk of a dried fig." 

Q: Some have objected to the Murex as a candidate for the חלזון of 
  :as follows ,תכלת

 The amount of dye extracted from one murex snail is minimal.  
 The Gemara (cited in the previous question) assumes that one 

can be culpable of transgressing the Melocho of Dosh - 
extracting liquid, when extracting the dye from one חלזון. 

 The Rambam (above) seems to state that the minimum amount 
of liquid needed to be extracted to be culpable for Dosh is a 
  .the bulk of a dried fig – גרוגרת

Since the amount of dye normally extracted from a murex is 
presumably less than that, the murex cannot be the חלזון of תכלת.  

A: There are a number of flaws in this argument: 
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It is not at all clear from the Gemara that it is speaking specifically 
about extracting dye from one single חלזון. The Gemara is not 
discussing the שיעור for the Melocho, and it may very well be that 
more than one חלזון is necessary for the שיעור to be reached. 

Furthermore, the assumption that the minimum amount for the 
Melocho of Dosh is a גרוגרת is also far from clear. In fact the 
Yerushalmi says this שיעור only in regard to food151.  

The Raavad explicitly states that the שיעור changes based on the type 
of liquid we are discussing. He compares this to the Melocho of הוצאה- 
carrying, where the amount one needs to carry to be culpable 
changes from item to item, based on how much is considered a useful 
amount152. Hence, it would be logical to say, that when discussing a 
dye that every single drop was considered priceless, the שיעור would 
be much less than a גרוגרת - perhaps even as little as one drop.  

Pliny: "…the	  Tyrian	  dibapha153, which could not be bought for 
even one thousand denarii per pound."154  

Theopompus: "Purple for dyes fetched its weight in silver at 
Colophon."155  

Even the Rambam, that does require the שיעור of גרוגרת for extraction 
of blood, is only speaking about a wound. It is likely, as explained, 

                                                           
 . שיעוריא אם לאוכלין כגרוגרת..." "כל אילין (שבת פרק פ"ז ה"ב)תלמוד ירושלמי  151

"ואינו חייב עד שיהיה בדם או בחלב שיוציא כגרוגרת. א"א  (הלכות שבת פרק ח ה"ז)השגות הראב"ד 152 
וכי המשקין שיעורן כגרוגרת והלא חלב כדי גמיעה ושאר המשקין שיעורן חלוקין." והוא ע"פ 

גמיעה דבש כדי ליתן על הכתית שמן כדי  "המוציא יין כדי מזיגת הכוס חלב כדי(שבת ח א) המשנה 
, דשיעורי (שם)וריטב"א ורמב"ן ומאירי  ד"ה המוציא יין) (שבת עו בלסוך אבר קטן...". וכן מבואר בתוס' 

 . (אורח חיים סימן נח יג)דש נלמדים מהוצאה. וכ"כ בפשיטות בשו"ת אבני נזר 
153 Dibapha:   "Cloths   doubly   dyed,   or   twice   dipped:   from   the  Greek   δὶς,   twice,   and  
βάπτω,  to  dip."  (John  Bostock  in  footnote). 
154 Pliny, Chap. 63. 
155Cited by Athenaeus (12:526) around 200 BC; according to Gulick, Charles Barton 
1941. Athenaeus, The Deipnosophists. Cambridge: Harvard University Press. 
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that even the Rambam would agree that in a case where the blood is 
intrinsically valuable, the שיעור will be much smaller156. 

Bottom Line: The Melocho and Shiur of דישה certainly apply to the 
Murex, where each drop of dye was priceless. 

 

How can a non-kosher creature be used for a מצוה? 

 בהמה עור אלא שמים למלאכת הוכשרו לא: תנינא) "א"ע כח( שבת
 "בלבד. טהורה

Shabbos (28a): "We have learned: It is not valid for מלאכת שמים, except 
the hide of a kosher animal." 

A: The discussion in the above Gemara is regarding תפילין. Although 
some Rishonim are of the opinion that also for other Mitzvos kosher 
products must be used, since the חלזון is used only as a source of 
color, it is not considered to be intrinsically present in the strand of 
 .157ציצית

This idea can also be proven from the fact that ארגמן and שני    תולעת
were derived from non-kosher creatures as well, see page 74. 

 

                                                           

 כגרוגרת ששיעורן והטעם" )ז הלכה ח פרק שבת הלכות(בדעת הרמב"ם עצמו  משנה וכ"כ הכסף 156 
(עמ' ז, כ' המהר"ם בענעט בס' מגן אבות  עי"זוכ. "הפת את בהם ללפת חזו דהא אוכל דחשיבי משום

וס"ל דדוקא שוחט או חונק יש בו משום נ״נ  "אמנם הרמב"ם יש לו בזה שיטה אחרת, ד"ה והשוחטו)
בבהמה משום מפרק הוא והוי תולדה דדש וע״כ בעינן דוקא כגרוגרת  אבל חובל בין באדם ובין

כשיעור דישה וקשה טובא לדבריו... וע"ק בהך דמילה דחיובו משום חובל והא לא הוי דם 
מלין בעודו ירוק כדכ' הר"ן פרק  כגרוגרת... יש ליישב כיון דמצוה להטיף דם ברית, דמשו"ה אין

 ר"א דמילה, ה"ל חשיבותו בטיפה אחת".
: "אך לכאורה יש להוכיח להיפוך שאפילו בדבר שהיא המצוה בחזותא (או"ח ג)שו"ת נו"ב תניינא  157

לא שייך בו מן המותר בפיך דהא תכלת היה במשכן ובמקדש בפרוכת ובבגדי כהונה והרי תכלת 
א תולעת כמו שפירש רש"י בפרק חלק ותולעת אינו מן המותר לישראל הוא הצבע מדם חלזון שהו

ואפ"ה צבעו בו אלמא דאם גוף הדבר שהוא הצמר הוא מן דבר טהור אין קפידא בצבע שנצבע בו 
(יו"ד . וע"ע שו"ת חת"ס (קא ע"א)הרי מוכח דצביעה אין בו ממש". ע' ב"ק  הואיל והוא רק לחזותא

. ובלא"ה הרבה ראשונים (כלי המקדש א' ג')ובאבן האזל  )טז סימן ב כלל חיים אורח( ורדים גינת ת"שו רע"ו)
(שבת כח ב ס"ל שדין "המותר בפיך" נאמר רק לענין רצועות של תפילין ולא לשאר מצוות, ע' רש"י 

 , וכן בחי' הר"ן שם, וכן ברשב"א בשם רב האי גאון.ד"ה מאי הוי עלה דתחש)
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How can the chemical test of Chazal differentiate 

between   אילןקלא  and תכלת? 

 

Q: Chazal say that קלא אילן is Passul for תכלת. Chazal also describe a 
chemical test to differentiate between קלא אילן and true תכלת:  

 מן אלא נקחית ואין, בדיקה לה אין תכלת: ר"ת" )ב"ע מב( מנחות
 יהודה דרב בריה יצחק רב והא? בדיקה לה אין ותכלת ...; המומחה

 רגלים בן ומימי דשבלילתא ומיא גילא מגביא מייתי, ליה בדיק
 חזותיה איפרד, לצפרא ועד מאורתא בגווייהו לה ותרי, יום ארבעים

 משמיה דרבא קמיה אדא ורב; כשרה - חזותיה איפרד לא, פסולה -
, בגוויה לה ואפיא דשערי ארכסא חמירא מייתי: אמר עוירא דרב

 ."...פסולה – לגריעותא, כשרה - למעליותא אישתנאי
 

“R’	   Yitzchak	   the	   son	   of	   R’	   Yehuda	   checked	    bringing [by תכלת]
alum and fenugreek water with forty day old urine and soaking 
it in this from evening until morning – if the color faded it is 

invalid, if not it is valid. And Rav Ada said before Rava in the 
name of Rav Avira: Bring hardened barley sourdough and bake it 
inside [the Techeiles] – if the color improves it is valid, if it 

deteriorates it is invalid.” 
 

As explained on page 21, קלא אילן is plant indigo (derived from one of 
two plants: Isatis tinctoria or Indigofera tinctoria). Since the isolated 
dye molecule of plant indigo (C16H10N2O2) is identical to the isolated 
indigo molecule of the Murex, there is (presumably) no possible 
chemical test to differentiate between them. How then could the 
Gemara describe a test? 

A: The above statement, that the two dyes are chemically identical, 
is not entirely true. Murex dye starts off as 6,6' dibromoindigo 
(brominated indigo - C16H10N2O2Br2). When exposed to sunlight, 
much of the bromine breaks away, leaving behind just indigo. 
However, there will inevitably be a percentage of dibromoindigo 
remaining behind.  Plant indigo does not contain bromine at all, and 
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does contain higher concentrations of others compounds, such as 
indirubin, than Murex dye contains. 

The method of causing a vat dye to bond with wool involves a 
process called "reduction". Reduction is achieved by adding 
substances to the vat called "reducing agents". This was 
accomplished in the 
times of Chazal with 
wood ash, urine and 
other chemicals. The 
indirubin that is 
present in plant indigo 
is known to make vat 
dyes more difficult to 
reduce (see inset). In 
those times, when the 
knowledge of reducing 
plant indigo for dyeing had not yet been fully developed, plant indigo 
 was indeed a weaker dye that did not bond with the wool as קלא אילן -
well as Murex dye.  

Pliny also points this out, and states that this is the reason royalty 
used Murex and not plant dye for royal garments, despite the great 
difficulty and expense158: 

Pliny: "We know, too, that from plants are extracted admirable 
colours	  for	  dyeing…	  the	  people	  of	  Gaul	  beyond	  the	  Alps	  produce 

the Tyrian colours, the "conchyliated"159, and all the other 
hues, by the agency of plants alone. They have not there to 

seek the murex at	  tine	  bottom	  of	  the	  sea…	  nor	  have	  they	  to	  go	  
searching	   in	   depths	   to	   which	   no	   anchor	   has	   penetrated…	  
Standing on dry land, the people there gather in their dyes just as 

                                                           
"גם כי אינם צריכים לו [לחלזון], שצבע הדומה לתכלת  סימן תרפה) (חלק בשו"ת רדב"ז ב וכ"מ 158

מצוי הרבה דהיינו איסטס הנקרא בערבי ניל וצובעין אותו באופן אומנות שאינו עובר אפילו על 
ידי גיהוץ." היינו כדברינו, שאם בזמניהם היה האיסטס (קלא אילן) צבע שאינו עובר, אזי היו 

לא היו מטריחים לצבוע בחלזון. ומה שלא צבעו בקלא אילן היינו משתמשים בה במקום החלזון ו
 באופן אומנות"."משום שעדיין לא ידעו לצבוע אותו 

159
 "Conchyliated" refers to a shade of blue – see page 71 for full discussion. 

Above: Reduction of plant indigo is more difficult. 
Art Craft Natural Dyeing: Traditional Recipes Modern Use, J. N. Liles, 1990, pg.56 – 

quoting from Joseph Merritt Matthews, Wiley, 1920, pg.  410-411. 
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we do our crops of corn - though one great fault in them is, 

that they wash out; were it not for which, luxury would have the 
means of bedecking itself with far greater magnificence, or, at all 
events, at the price of far less danger."160 

The test of the Gemara was performed on a piece of indigo from the 
times of Chazal (found in excavations). The results were exactly as 
described in the Gemara; only the wool dyed with plant indigo faded, 
whereas the murex dye did not. (See Fig. 8 on page 88) 

Bottom Line: Even if today, with the advanced dyeing methods of 
indigo dyeing, there may be little difference between the strength of the 
two dyes, in the times of Chazal plant indigo would fade and Murex dye 
would not161. 

  

The Rambam describes the blood of the חלזון as 

black. How does this fit with the secretion of the 

Murex which is yellow? 
 

 "כדיו שחור ודמו" )ב הלכה ב פרק ציצית הלכות( ם"רמב
Rambam:	  “And	  its	  blood	  is	  black	  as	  ink...” 

 

A: One who has seen the Murex firsthand, knows that quite rapidly 
the yellow secretion changes to blue and then continues to darken to 
deep purple - nearly black, as the Rambam describes (See Fig. 2 on 
page 88).  
 

                                                           
160 Pliny The Elder, Book XXII, CHAP. 3. (2.) - Employment Of Plants For Dyeing. 
Translation: John Bostock, 1855. 

(ד' ש לציין מש"כ תוס' מו"ק ובלא"ה לענין בדיקות ורפואות שנמצאו בחז"ל בהרבה מקומות, י161 

דנשתנו הטבעיים בזה והרפואות שבש"ס אינן טובות בזמן הזה, ע"ש. ובמהרי"ל  י"א ע"א ד"ה כוורא)
כתוב, שאמר המהרי"ל דכל הרפואות והלחשים שבכל התלמוד אסור לנסות  (בליקוטים שבסוה"ס)

ו וילגלגו על דברי חכמים, אותם משום דאין אדם יכול לעמוד על עיקרם וכי לא יעלו בידם ילעג
כ' שישנו על כך חרם הקדמונים שאין לסמוך על רפואות התלמוד כדי  (חולין פ"ח סי' י"ב)ע"ש. וביש"ש 

שלא להוציא לעז על חכמים הקדמונים ולא ידעו שיש שינוי במקומות וכ"ש בזמנים שהדורות 
 .(מערכת ר' כלל נ"ד)שדי חמד  פוחתים והולכים ואם הראשונים כענקים אנו כיתושין עיין שם. וע'
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The black color of the Murex secretion is described precisely the 
same way by historians at that time: 
 

Pliny the Elder (Book IX, Chap. 60): "This secretion consists of a tiny 
drop contained in a white vein, from which the precious liquid 
used for dyeing is distilled, being of the tint of a rose somewhat 

inclining to black."  
 

Aristotle (Historia Animalium, Book V, 15): "There are many species of 
the	   purple	  murex;	   …	   in	  most	   of	   them	   the	   peculiar	   bloom	   from	  
which their name is derived is dark to blackness…	  Further,	  as	  a	  
general rule, in northern waters the	  bloom	  is	  blackish…" 

Bottom Line: The description of the Murex secretion as black is quite 
accurate. 

 

Why is it that the Murex snail is often cited as the 

source for purple dye?  

 
It is clear from historical sources that the coveted dye of those times 
was purple. Purple was a symbol of royalty, wealth and honor. (This 
is the reason the Romans forbade the non-royal from using murex 
derived dye, see page 28.) It is common to refer to someone royal as 
having	  been	  “born	  in	  the	  purple”.	   
 
In Pliny's words, regarding purple: "the official rods and axes of Rome 
clear it a path, and it also marks the honourable estate of boyhood; it 
distinguishes	  the	  senate	  from	  the	  knighthood…	  and	  it	  adds	  radiance	  to	  
every garment, while in a triumphal robe it is blended with gold. 
Consequently,	  even	  the	  mad	  lust	  for	  the	  purple	  may	  be	  excused…"162 
 
In any case, there are several sources for the use of Murex dye for 
blue:  
                                                           
162 Translation by H. Rackham, 1938, Harvard University Press.  
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1. Pliny refers to two distinct colors derived from the murex 

family of snails: "purpura" (purple) and "conchylia"163. He even 
has a separate chapter describing the color "conchylia" that is 
derived from the murex164. The color of the fabric called 
"conchylia" is described by Pliny as "glauco"165. In Latin 
"glauco" means gray or light blue.166. This definition of 
"conchylia" as a shade of blue can be further evidenced by 
Pliny's comparison of the color "conchylia" to the color of the 
heliotropus flower167. This flower is by Pliny's own words: 
"caeruleum" – Latin for blue.168 

 
2. Blue, and specifically תכלת, is also mentioned in the Roman 

edict forbidding the non-royal use of Murex dye, specifying the 
dye color "hycinthina"169: 

“Emperors	   Valentinian,	   Theodosius	   and	   Arcadius	   to	   Faustus,	  
Count of the Imperial Exchequer. 

                                                           
163 "We find that Pliny generally makes a difference between the colours of the 
"murex," or "conchylium," and those of the "purpura", or purple." (John Bostock, 
M.D., F.R.S., H.T. Riley, Esq., B.A., 1855 in footnote). Some examples: Book V, Ch. 
17 "conchylio atque purpura", Book IX, Ch. 60 "conchylia et purpuras", "purpuras et 
conchylia".  
164 Book IX, Chap. 64.—Fabrics Called Conchyliated. 
165 In original Latin the words are: "color austerus in glauco et irascenti similis mari". 
166 Philemon Holland, translator (1601) translates this passage: "But how should the 
other shell-fishes called Conchylia, be so deere and high prised, considering the 
teincture of them carrieth so strong and stinking a savor, so sullen and melancholie a 
colour, enclining to a blew or watchet, and resembling rather the angrie and raging 
sea in a tempest?" The color "watchet" is a light blue color in Middle English. In 
Italian and Portuguese "glauco" is greenish-blue. (Wiktionary, Babylon and Google 
Translate.) 
167 "the "conchyliated" colour, but which comprehends a variety of shades, such, for 
instance, as the tints of the heliotropium…" 
168 "We have spoken more than once of the marvels of the heliotropium, which turns 
with the sun, in cloudy weather even, so great is its sympathy with that luminary. At 
night, as though in regret, it closes its blue flower." 
169 Corpus Juris Civilis, issued from 529 to 534 by order of Justinian I, Eastern 
Roman Emperor 4.40.1. See also 11.8.9. 
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No private person shall have power to dye or sell purple goods, 
silk or wool, which is called blatta, oxyblatta and hycinthina. 
And if anyone shall sell cloth of the aforesaid murex dyes, he may 
know	  that	  he	  incurs	  risk	  of	  losing	  his	  property	  and	  his	  head.” 
 

The	   word	   “hycinthina”	   used	   in	   this	   edict	   is	   the	   exact same word 
used by the Septuagint     השבעים)  and other Targumim to ,(תרגום
translate תכלת in the Torah170. The word in Greek is - υάκινθος	   - 
yakίnthos171.  

 
3. Another example is the words of Vitruvius172:  

 
 

 

4. Additionally, archeologists recently discovered in a frozen 
Siberian tomb a well preserved tapestry dyed in hues of both 
blue and purple. According to the experts, this tapestry dates to 
the times Bayis Rishon and was dyed in Persia with Murex dye. 
(See Fig. 5 on page 88) 

Another important point is that the ancient Romans seem to have 
considered blue to be a shade of purple and did not often use the 
word "blue" in their descriptions of things. It is possible that in their 
writings,	  when	  they	  say	  “purple”	  we	  would	  say	  “blue”. 

  

                                                           
"מדרש אסתר, חור כרפס ותכלת,  (ע' איירינן)ערוך מוסף כ"ה גם בתרגום עקילס הגר הובא ב 170

אייריון קרבסינון  –תרגם עקילס איירינון קרפסינון טינון. עוד היום בהעתקות יוונית נמצא 
"כבר פירשתי בע'  (ע' טיינון) שם". וכן יקנטינון דבר אשר לו גוון תכלת ופי' המילות... –יקנטינון 

 , ובמפרשים שם). (פרשה ב ז)(ע' מדרש אסתר  יקטינוןתכלת נקרא בלשון יוני אירינון שצבע של 
171 Random House Webster's College Dictionary, Hyacinth, 
"L hyacinthus, Gk hyákinthos: blue larkspur, a gem of blue color". 
172 Studies in Ancient Technology, R.J. Forbes, E.J. Brill 1964, Pages 117-118. 
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To the right is 
an excerpt 
from a 240 
page book on 
the subject of 
Greek color descriptions173: 

It is worthy of note, that on a fresco, as well as other illustrations 
depicting the Emperor Charlemagne (first Western Roman Emperor) 
in the year 800 CE, he is depicted clothed in full blue robes. (See Fig. 3 
on page 88) 

 
Bottom Line: There is much mention of the Murex being used as a blue 
dye, although purple was more popular by the Roman royalty. 

 

Perhaps the violet-purple dye that can be produced 

from the Murex is really the ארגמן dye that is 

mentioned several times in the Torah? 

 

A: Although ארגמן is	  commonly	  translated	  as	  “purple	  dye”,	  according	  
to all Torah commentators, ארגמן is in fact scarlet red (blood174 or 
fiery red175) – not purple. This is clear in the פסיקתא as well as many 
Rishonim176. The Rambam, Ibn Ezra and others all say that ארגמן was 
                                                           
173 Colour terms in Greek poetry, Eleanor Irwin, 1974. For more information 
contrasting ancient Greek and modern color descriptions. See: What Is Blue, B. 
Lukács, Matter Evolution Subcommittee, H-1525 Bp. 114. Pf. 49. Budapest, 
Hungary.  

דומה "וכבר ידעת שהארגמן הוא אדום מאד יותר מן התולע... בארגמן  (במדבר פרק ג)אברבנאל  174
 ".לדם

 ".דומה לאש"למה ארגמן. שהוא  )266(פרשה יד עמוד משנת רבי אליעזר  175
176

, אמר לפניו (שמות כ"ו ל')"כמשפטו אשר הראית בהר פ' מתן תורה)  -(איש שלום) (פיסקא כ פסיקתא רבתי  
חזור (לפניך) [לימינך], חזר וראה גדוד מלאכים ת ארבע צבעונים, אמר לו רבונו של עולם איני יודע דמו

שלובשים לבוש דומה לים, אמר לו זו היא תכלת, אמר לו חזור לשמאלך, חזר וראה אנשים 
לבוש אדום, אמר לו היא לובשים לבוש אדום, אמר לו מה אתה רואה, אמר לו אנשים לובשים 
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produced	   from	   the	   insect	  called	   “lacca”177. Kerria lacca is a species 
of scale insect that secretes “Lac”, a scarlet resinous secretion (see Fig. 

6 on page 88). The use of lac dye goes back to ancient times. It has 
been used in India as a skin cosmetic and dye for wool and silk. In 
China it is a traditional dye for leather goods. This red leather dye is 
mentioned in the Gemara as well178.  
 
The Rishonim state that the color of ארגמן was quite similar to  תולעת

	the – שני   crimson	   dye	   called	   “kermes”179.  Kermes is a red dye 
derived from the dried bodies of the females of a scale insect in the 
genus Kermes, primarily Kermes vermilio (see Fig. 6 on page 88). The 
English color word crimson is derived from the word kermes, and 
many other languages have a word for "red" that is derived from the 
kermes name due to the widespread use of this dye in medieval times 
and the rich red color that it yields. 180  
 

                                                                                                                                                                      
 הצמר הוא השני ותולעת, אדום הצבוע הצמר הוא הארגמן") יגח  המקדש כלי( ם"רמב...". ארגמן
 לא משלי( ציון מצודת "והארגמן הוא המשי הצבוע אדום". (שמות פרק כה י)אברבנאל  ."בתולעת הצבוע

 רבינו פירוש )כג א יומא( מאירי )ו כח שמות( בחיי וכ"כ רבינו ."ארגמן ושמו אדום בצבע צבוע - וארגמן" )כב
 ,(שמות כה, ד)אבן עזרא , )ארגמן ערך( ג'נאח לאבן השרשים ספר ,)ו א אסתר( וכן רלב"ג הראשון ישעיה
 .(דברי הימים ב ב ו)רד"ק 

וארגמן "ותכלת הוא הצמר הצבוע "אזרק".  (מסכת כלאים פרק ט א)פירוש המשנה לרמב"ם  177
וכן בפי' ר' עובדיה  ותולעת שני הוא הצמר הצבוע ב"קרמז".". "ארגואן" והוא הצמר הצבוע ב"לך"

. ובהשגת הראב"ד חולק: "הארגמן הוא הצמר. א"א (שם ד"ה אין הכהנים)ופני משה  (שם)מברטנורא 
לי נראה ארגמן ארוג משני מינין או משלשה צבעין על כן נקרא ארגמן." וע' כסף משנה, משנה 

אינו חולק על רדב"ז ומהר"י קורקוס שכולם דחו פירוש הראב"ד. וגם הראב"ד מסתמא  למלך,
 הפסיקתא שארגמן הוא אדום, ורק בא לחלוק שארגמן נעשה מכמה מינים.

 שקורין פרק"א." צבע עור אדום -ללכא ", פירש"י: "לכא"דקא בעי ליה לדמיה ל(כח ע"א) חולין  178
ֹחֶׁשת ּוַבַּבְרֶזל ּוָבַאְרְּגָון "ְוַעָּתה ְׁשַלח ִלי ִאיׁש ָחָכם ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבּנְ ב ו) פ"(ב דברי הימים  179

זו תולעת שני תדע שהרי לא נזכר כאן  -זה ארגמן: וכרמיל  -ְוַכְרִמיל ּוְתֵכֶלת" פירש"י: "ובארגון 
והוא צבע אדום, וכרמיל כמו בארגמן, ותרגום ארגמן ארגונא  -תולעת שני". וכ' הרד"ק: "ובארגון 

וכרמיל הוא תולעת השני והוא  ם שקורין לאקא,הוא צבע אדום ג"כ אלא שארגמן הוא צבע אדו
, (דה"ב ב, ו)"וארגמן כדמות אדום, ובדברי הימים: ארגון (שמות כה, ד) :" וע' אבן עזרא צבע הכרמי

ובלשון ערבי ארגואן, וזה הצבע לא יהיה כי אם בצמר או במשי. ותולעת שני וכתוב ושני התולעת 
קרימ"ז כי הוא . והגאון אמר בו (שם לב, יג), חלמיש צור ח, טו)(דבר' , כמו מצור החלמיש (ויקרא יד, ו)

 ."אדום, רק איננו כצבע הארגמן
180 Information about Lac and Kermes is from the following Wikipedia articles: Kerria Lacca, Lac, 
Kermes Vermilio. 



 

76 

Unlike the above Rishonim, Philo and Josephus assume that the dye 
of ארגמן was derived from a shell-fish and not an insect.181. According 
to the Septuagint, ארגמן is translated as πορφύρα	   – porfύra,	   which	  
would seem to indicate that ארגמן was derived from the purphura 
snail. Even if we were to accept that this is the source of מןארג  (and 
thereby reject the explanation of all the Rishonim), it is likely that the 
snail used for ארגמן was the Murex Brandaris. This species produces a 
reddish dye and was always used in antiquity to dye red-purple, as 
opposed to the Murex Trunculus that produces a blue dye and was 
used for תכלת. In archaeological digs of ancient dyeing sites, these 
two species are found in separate areas, since they were used for two 
separate and distinct colors – red and blue (see inset). 182  
 
Pliny also refers to 
two distinct colors 
derived from the 
Murex; see above 
question (page 71). 
 
 
Furthermore, the violet-
purple dye that the Murex 
Trunculus can produce is 
not very stable. With 
simple exposure to sunlight 
prior to use, the dye will no 
longer produce violet – 
only blue. Even after dyeing 

                                                           
181 Philo, On The Life Of Moses II, XVIII. (88); Josephus, Antiquities of the Jews  (Book III 
CHAPTER 7.7): "The veils, too, which were composed of four things, they declared the four 
elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the 
earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; 
the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire."   

 בגדי כללי( ישראל וכ"ה התפארת .(ד' כג)מלה במלה. וכ"מ בס' מכבים א'  (שמות פרק כה)וכ"ה באברבנאל 

 בשם חכם מאו"ה. )כהונה של קודש
"וזהו חלזון, ועושים ממנו כל מיני צבעים".  (פ' ויחי מט, יג)ע' בתוס' השלם עה"ת בשם המדרש 182 

ששם  16ד ויתכן שהכוונה כמש"כ שגם ארגמן עושים מסוג חלזון כמבואר לעיל בדברינו עמו
 "חלזון" הוא שם המין כמו "עוף" ואינו מסויים לסוג אחת של המין.

Murex Trunculus    Murex Brandaris 

Ancient Mesopotamian Materials and Industries, 
P.R.S. Moorey, 1994, Pg. 138 
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the wool violet (by lack of sunlight exposure), if the wool is boiled or 
steamed for a few minutes, it changes to blue. The permanent color of 
this dye certainly cannot be considered violet. (See Fig. 7 on page 88)  
 
Perhaps this is what the Zohar means when it says that תכלת begins 
as a mixture of red and blue (i.e. purple), and only afterwards 
changes to pure blue183.  
 
Bottom Line: According to the Rishonim, ארגמן was a red-dye derived 
from an insect. According to other sources it was derived from a sea 
creature – probably the Murex Brandaris that was recorded as the 
source of red-purple in those times. 
 

Does תכלת need to be a specific shade of blue in 

order to be Kosher?  

A: Whenever a Halacha requires a specific shade of color (i.e. for 
 )184, Chazal explain in painstaking detailנגעים and  דם נדה, הריאטרפות ה

exactly what color they are referring to, to the degree that we cannot 
even fathom how they discerned between such shades. (e.g. one of 
the colors of נדה דם is defined as being specifically the color of blood 
from the little finger of an unmarried boy who is less than 20 years 
old, from a spot that has been cut once before and subsequently 

                                                           
"תכלתא נפיק מגו ההוא גוון סומק וכד נחית לתתא אתרחק  (פרשת תרומה כרך ב דף קמט ע"ב)זוהר  183

תירגום: "התכלת יוצא מתוך  –אצטבע גוון תכלא" גוון סומק ועאל גו ההוא אתר דאיהו ימא ו
ההוא צבע אדום וכשיורד למטה מתרחק הצבע האדום ועולה לתוך מקום ההוא שהוא ים ונצבע 

 בצבע תכלת".

"מתני'. חמשה דמים טמאים באשה: האדום, והשחור, וכקרן כרכום, וכמימי אדמה,  (יט ע"א)נדה 184 
בשר צלי, וב"ה מטהרים. הירוק, עקביא בן מהללאל  וכמזוג. בש"א: אף כמימי תלתן, וכמימי

מטמא משום משקה. רבי  -מטמא, וחכמים מטהרין. אמר רבי מאיר: אם אינו מטמא משום כתם 
 -טמא, דיהה מכן  -כחרת, עמוק מכן  -כדם המכה, שחור  -יוסי אומר: לא כך ולא כך. איזהו אדום 

מבקעת בית כרם ומיצף מים, וכמזוג שני חלקים  -כברור שבו, וכמימי אדמה  -טהור. וכקרן כרכום 
(דף ה ב לענין מראה טריפות הריאה, וכן בשבועות  (מ"ז ב)מים ואחד יין, מן היין השרוני." וכן בחולין 

"רבי חנינה סגן הכהנים אומר מראות  (מסכת נגעים פרק א משנה ד)לענין מראות נגעים. ובמשנה  ודף ו)
הרכינס אומר מראות נגעים שלשים וששה עקביא בן מהללאל אומר נגעים ששה עשר ר' דוסא בן 

 . (שבועות ה' ע"ב ד"ה שנים שהן ד'), ובתוס' (תו"כ תזריע פרשה ב ה"ו)שבעים ושנים", ע' פי' הראב"ד 
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healed.)185. There are also many stories in the Gemara of people 
asking Shailos about colors for these Halachos186. Regarding תכלת, not 
a word is mentioned by Chazal or the Rishonim or the Acharonim 
about a specific shade being a requirement187.  
 
If Chazal do not mention the requirement of a certain shade, there is 
no such requirement. Just as one would not worry that there is an 
additional requirement for תפילין or any other Mitzvah, which is not 
mentioned by Chazal. 
 
Additionally, the Radvaz (based on the Rambam) explicitly states that 
  .can be a light or a dark shade of blue188 תכלת
 
                                                           

? אמר רב יהודה אמר שמואל: כדם שור מאי כדם המכהכדם המכה.  -"איזהו אדום  (יט ע"ב)נדה 185 
כדם המכה  -הוה אמינא ככולה שחיטה, קמ"ל  -שחיטה! אי אמר כדם שחיטה שחוט. ולימא כדם 

לאפוקי שחוט, או  -כתחילת הכאה של סכין. עולא אמר: כדם צפור חיה. איבעיא להו: חיה  -
דלמא לאפוקי כחוש? תיקו. זעירי אמר רבי חנינא: כדם מאכולת של ראש. מיתיבי: הרגה מאכולת 

דכוליה גופה! לא, דראשה. אמי ורדינאה א"ר אבהו: כדם אצבע  -הרי זה תולה בה, מאי לאו  -
קטנה של יד, שנגפה וחייתה וחזרה ונגפה, ולא של כל אדם אלא של בחור שלא נשא אשה, ועד 

 עד בן עשרים." -כמה 
"אמר רבי יוסי: בקיאין אנו בהן יותר מן הכל, והן מראות דם לחכמים, חוץ מאשה  (לג ע"ב)נדה  186

"אמר רב יהודה: מרישא הוה  (כ ע"ב)בשכונתינו, שלא הראת דם לחכמים ומתה." נדה אחת שהיתה 
חזינא דמא, כיון דאמרה לי אמיה דיצחק ברי: האי טיפתא קמייתא לא מייתינן לה קמייהו דרבנן, 

לא חזינא, בין טמאה לטהורה ודאי חזינא. ילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר  -משום דזהימא 
 ודכי לה." -ה, הדר אייתא לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה וטמי ל -חנה 

שכ' "ואינו אצלינו היום  תרגום של ר"י קאפח) -(מנחות פרק ד משנה א ומה שמביאים מהרמב"ם בפיה"מ  187
אלא תכלות מסויימת  לפי שאין כל גון תכול בצמר נקרא תכלת,לפי שאין אנו יודעים צביעתו, 

אנו עושים הלבן לבדו." ורצו לפרש בדבריו דמשמע שצריך גוון  , ולפיכךשאינה אפשרית היום
מסויים, לכאורה דבריו אינו משמע כן כשכתב "שאינה אפשרית היום", ולפירושם היה צ"ל "אינה 
 -ידוע היום". וכוונתו האמיתית הוא שאין כל צמר הצבוע כחול כשר לתכלת, רק הצבוע מהחלזון 

כ' וז"ל, "ואינו מצוי  (מכון המאור)ורש בתרגום המדוייק של הר"ע קורח . וכן מפ(בזמנו)וחלזון אין לנו 
כי אין כל צבע "אזרק" בצמר נקרא תכלת, אלא תכלת אצלינו היום לפי שאין אנו יודעים לצבעו, 

 blueהוא צבע  أأزَْزرَرقق -, ולפיכך אנו עושים את הלבן לבדו." (אזרק מסויימת שלא תתכן היום
, ומבואר כוונתו כמ"ש. וכן מה (בתרגומו של ר' נתנאל ב"ר יוסי הרופא)דפוס ווילנא  בערבית) וכעי"ז בתרגום

 גדולי עליו שאמרו עד, ש"לרא בתחילה מיוחס שספר היה, ידוע (ס' רמד)שמביאים מס' בשמים ראש 
קראו "כזבי הרא"ש", וע"ע שו"ת חת"ס ש (או"ח קנ"ד)והחת"ס  ת"שו' עי, מתוכו מזוייף שהוא ישראל

(מע' , חיד"א שם הגדולים (ס' ה')שו"ת פרשת מרדכי , )או"ח יד(שו"ת רדב"ז  ,(ס' ס"ט)ואה"ע  (יו"ד שכ"ו)

 )מו' סי ג"ח( אלעזר מנחת ת"שו ,)קנז' סי( יהוסף זכר ת", שו)נה' סי ב"ח תנינא( מ"שו ת", שוספרים ב' כ"ז)
' שבס ש"הרא כזבי קראו ס"החת אשר, ר"בש' מס להביא יתכן שלא, ")נח' סי( ח"או ובספרו נימוקי

ר... שלא להכניס כלל אפי' בספק לדינא "הבש ד"ע לפלפל ואפילו לסמוך כדאי ואין. ראש בשמים
 .)שמה' סי ד"יו( ופת"ש שאול יד וע"ע הגהת הנזכר". הזייפן הך דיעה דהכזבן

"וי"ל שיש גוון תכלת שהוא שחור הרבה ויש שאינו שחור  (חלק ה סימן מח [אלף תכא])שו"ת רדב"ז 188 
 כל כך".
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Bottom Line: There is no requirement that תכלת be a specific shade of 
blue. 

Is there a concern with wearing ציצית dyed with 

incorrect or invalid blue dye? 

 

 יציאת, ברבית מצרים יציאת רחמנא דכתב לי למה: רבא אמר" )ב"ע סא( מ"ב
 אני: הוא ברוך הקדוש אמר? במשקלות מצרים יציאת, ציצית גבי מצרים

 אני - בכור של שאינה לטפה בכור של טפה בין במצרים שהבחנתי הוא
 לישראל אותם ומלוה בנכרי מעותיו שתולה ממי ליפרע שעתיד הוא

 בבגדו אילן קלא שתולה וממי, במלח משקלותיו שטומן וממי, ברבית
 ."הוא תכלת ואומר

“Said	   Rava:	  Why	   did	   Hashem	  write	   about	   Yetzias	   Mitzrayim	   by	   [the	  
commandment of] Ribbis, Tzitzis, and proper weights and measures? 
Said	  Hakadosh	  Baruch	  Hu:	  “I	  was	  the	  One	  who	  differentiated	  between	  a	  
firstborn and a non-firstborn in Mitzrayim (something that cannot be 
detected by a human). I will also punish one who claims he is lending a 
non-Jews money in order to extract Ribbis from a Jew, and one who 
stores his weights in salt (to make them weigh more), and one who 

wears Kala Ilan (indigo)	  on	  his	  garment	  and	  says	  it	  is	  Techeiles”. 

Q: There are some who conclude from this Gemara that there is a 
unique punishment for anyone who wears invalid תכלת. Hence, they 
argue that if there is even a remote possibility of this תכלת being 
Passul, we should not wear out of fear of this special דין שמים for 
those who wear Kala Ilan.  

A: This is clearly incorrect for the following reasons: 

 
1. Even if we understand the Gemara to be speaking about an 

individual who is wearing Kala Ilan in place of 189ציצית, the 
Gemara is clearly comparing this case to the previous two 

                                                           
 כפי' מהרש"א בתוס', דלא כמהרש"ל שפי' גם התוס' כהרא"ש. ע' הערה הבא. 189
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examples of fraud and trickery. In the case of Kala Ilan, we are 
speaking of a person who masquerades as a pious person that 
is wearing kosher תכלת, and in actuality is wearing a fake 
imitation. The Gemara informs this deceptive person that, 
although no one else can know that he is using fake תכלת, 
Hashem always knows and he will be held accountable.190  
 

2. The Rosh and others explain that this Gemara cannot be 
referring to someone who wears ציצית with Kala Ilan, since 
such a person is blatantly transgressing a Torah law of not 
placing תכלת on his ציצית. It is not necessary for the Torah to 
specifically mention that such a person will be punished. They 
conclude that the Gemara is referring to someone who sells 
Kala Ilan in place of תכלת, just like the previous cases were 
cases of monetary fraud. These three cases (Ribbis, weights, 
and תכלת) are three common forms of fraud that people are 
tempted to engage in. It is that which the Torah is warning 
against191. 

Whichever understanding of the Gemara we will follow, the question 
here is one of thievery, fraud and deception. It certainly does not 
apply to a person who dons something that he honestly considers a 

                                                           

, "אבל הוא עושה כדי שיאמרו עליו שהוא בזבז דמים אף שהוא עני (סוף פ' שלח)ע' דרש משה 190 
קיים מצוות יותר מכפי שהוא באמת... וזה להשיג תכלת, והוי הרמאות לעלמא כדי שיחזיקוהו מ

 ..." (שביעית י' ג')אסרה תורה ונענש ע"ז. והוא סמך למה דאיתא בירושלמי 

בשביל תכלת", וכן בשיטה למכרו "ומי שתולה קלא אילן בבגדו  (בבא מציעא פרק ה סימן ד)רא"ש 191 
ומרמה  כחסיד וגם מאנה ומחזיק עצמומקובצת בשם רבנו יהונתן "שתולה קלא אילן בבגדו וכו'. 

שרואין שגם הוא עושה ממנו ציצית. ה"ר יהונתן:". ובתוס' פי'  אחרים שמוכר להם קלא אילן
ואף על גב דעובר על מצות ציצית מ"מ איצטריך  -"שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא 

כתב "וכמו קרא לעבור עליו משעת תלייה." ונחלקו המפרשים בהבנת דבריו. המהר"ם מלובלין 
ויש לפרש כוונת התוס' בענין שכתב הרא"ש דבתולה קלא אילן ומוכרו לאחרים בשל תכלת איירי 

דאיירי בתולה קלא אילן בבגד ומוכרו לאחרים דומיא  אחר דלעולם התוס' ס"ל כפירוש הרא"ש
והשתא עושה שתי רעות אחת שמרמה את דכל הני דשמעתין כמו גבי רבית ושרצים בסמוך 

שהוא בזול שדמיו מועטים בשל תכלת שדמיו  וגוזל את הרבים שמוכר להם קלא אילןהבריות 
יקרים בתכלית היוקר ועוד שנית שהוא מבטל רבים ממצות ציצית וגורם שהלובשם עובר על 
מצות ציצית". ובמהרש"א "ומיהו הרא"ש כתב גם בציצית דמיירי נמי בכה"ג שתולה קלא אילן 

פיר אני הוא שהבחנתי כו' ככל אינך אבל התוס' לא משמע להו ומוכרו לאחרים דהשתא הוה ש
לפרש הכי דא"כ הל"ל שתולה קלא אילן בבגדים ומוכרן לישראל כדאמר בשרצים אבל בבגדו 

 משמע בבגד של עצמו ומהרש"ל כתב בזה דרך אחרת ואין להאריך בדחוקים ודו"ק".
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strong possibility to be the true תכלת. Such a person will surely only 
receive reward for doing his best to accomplish a great מצוה.  

 

Q: What about the statement of the Arizal that the מצוה of תכלת was 
only applicable when the Beis Hamikdosh stood192? 

A: One must always be wary of quoting anything from the Arizal out 
of context, since these statements require much background 
information to be understood properly193. In our case, it is clear that 
more explanation is necessary since תכלת was around through the 
times of the Amoraim (as explained on page 28). One thing is certain, 
the Arizal surely did not intend to uproot a מצוה from the Torah, 
should it be possible to accomplish.194 

 מאגדות להורות שלא מעתה הזהר בני לכן" )המקום יראת ענין ה"ד( הקנה ספר
 "הסוד לבעלי רק מושגים שאינם

"So my son, be careful from now, not to rule based on Aggados that are 
not understood except by בעלי הסוד." 

 

Q: There is a Minhag cited in the Rama, that ציצית should always be 
white and not other colors: 

 מצבע הציצית לעשות שצריך א"י"ה):  סעיף ט ח"או( ע"שו
 . כן נוהגים והמדקדקים, הטלית

                                                           
 .הציצית פ"ה)(שער , פע"ח (ענין ציצית דרוש ד' ו ע"א)שער הכוונות  192

שמבאר שכן הוא דרך האריז"ל לבאר נהוג  (ס' כ')וע' שו"ת וישב הים להגר"י הלל שליט"א 193 
שבעולם ע"פ הסוד, "ורק אם אומר להדיא בדרך הוראה שכן צריך לנהוג אז ודאי נכון וטוב לחוש 

 וליזהר לקיים דבריו", עכ"ד. 
' וכ י"האר מכתבי שהביא שכנגדו על מ"פר' כ ויפה" (חלק א אורח חיים סימן נא)שו"ת חתם סופר וע'  194

כל המערב דברי קבלה עם ההלכות וכן אני אומר , דיבר יפה אבוא לא נעלמים עם מ"פר עליו
(גם אפשר דכוונת  "...פן תוקדש המלאה הזרע אשר תזרע הפסוקות חייב משום זורע כלאים

 ).ח"א ס' מד אות ג ראה שו"ת דברי יואלהיא רק עד עת עקבתא דמשיחא,  האריז"ל
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,  אף  בבגדים  צבועים,  לעשות  הציצית  רק  לבניםהגה:  והאשכנזים  אין  נוהגין  
  "ואין  לשנות  (ת"ה  סימן  מ"ו).

Shulchan Aruch: "Some say that the ציצית must be the [same] color as 
the טלית, and the scrupulous have the custom to do so." 

Rama: "The Ashkenazim do not have this custom [of dyeing the ציצית  
the same color as the טלית], rather they only make white ציצית, even 
for colored garments, and one should not change [this custom]." 
 

A: The above statement of the Shulchan Aruch and the gloss of the 
Rama, are based on a מחלוקת between the Rishonim regarding the 
requirement that ציצית be made from נףמין כ. The Braisa quoted in the 
Gemara says: 
 

 195"מינה אלא בה פוטר אין טלית) "ב"ע מא( מנחות

"A garment is only exempted [from the obligation of ציצית] with its 
[same] kind."  
 
The Rishonim disagree as to what is meant by "the same kind" as the 
garment. Rashi understands this to mean that the strings that are not 
 ,should be the same color as the garment. If the garment is red תכלת
the non-תכלת strings should be red; if the garment is green they 
should be green etc.196  
 
Other Rishonim understand that the intent of this statement is in 
regard to the material of the garment and not the color. Hence, the 
requirement of נףמין כ is that the non-תכלת strings should be the same 
material as the garment. So if the garment is made of wool the strings 

                                                           
 ."כנף מין - הכנף: "דכתיב) א נח נזיר ב, ד יבמות ב, כז שבת ולט, וכן לח( וכן במנחות 195
 כולה שהיא טלית" )ב ח ציצית( ם". וכ"ה שיטת הרמב)צבעים מיני ד"ה כל ב מא מנחות( י"כ"מ מרש 196

 אדומה אם ירוקין ירוקה אם צבעה כעין שלה לבן חוטי עושה צבעונין משאר או ירוקה או אדומה

 . וכפי' הראב"ד שם. אולם בכס"מ הביא מהמהר"י ן' חביב שאין זה כוונת הרמב"ם, ע"ש."אדומין
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should be wool, if it is made from linen the strings should be linen 
etc.197 
 
The above quote from the Shulchan Aruch and the Rama is 
essentially citing the two sides of this מחלוקת. The Shulchan Aruch 
cites the opinion of Rashi that the strings should be the same color as 
the garment, commenting that the scrupulous are careful to do so. 
The Rama disagrees, ruling that regardless of the color of the 
garment, the strings should be white. In other words, the Rama rules 
contrary to Rashi and does not require נףמין כ as it relates to the color 
of the strings. Hence, even for a red or green garment one should still 
wear white strings. 
 
The Chazon Ish points out that the entire above discussion was 
regarding the strings that are not meant to be תכלת. The requirement 
for ציצית is that some of the strings be white (according to the Rama), 
or the same color as the garment (according to the מחבר) and the 
others be colored תכלת. (The precise number of each type is subject 
to a  ניםמחלוקתראשו , which requires a separate discussion.) The 
discussion regarding נףמין כ was never regarding the strings that are 
meant to be תכלת. As such, even to wear קלא אילן in place of תכלת is 
not an issue of נףמין כ and is the same as if he were to wear white 
strings in the place of 198תכלת.  

                                                           
 יש שאם דמשמע פירוש, כנף מין הכנף כתיב" )כו סימן עשין( גדול מצוות בשם ר"י, ספר )ס"ט(טור  197
 בטלית: שאמרת מה" )רפ סימן ג חלק( א"הרשב ת"שו ,"משי של ציצית לו עושה משי של טלית לו

 לזה שחששו ע"נ מרבותי לחד ראיתי לא אני אבל צבע... מאותו ציצית חוטי להיות שצריך, צבוע
 מצוייץ שהיה אחד מימי ראיתי לא, צבעים ממיני שהוא ק"בט' ואפי" )מו סימן( הדשן תרומת". כלל

 נראה, כן נהגו ולא הואיל מ"מ, כלל בצבע קפידא דאין גב על ואף, צבוע ולא לבן רק בציצית
 מינים בשאר דאיירי נראה ועוד" )ב מא מנחות( . תוספות"החוטין עם יצרפנו שמא ביה למיגזר דליכא

 ."מדאורייתא במינם אלא פוטר דאין וסיריקין וכלך שיראין כגון
 ונותן תכלת לו אין אם אבל, הבגד בצבע צריכין חוטין' ב דוקא מיהו" )ה"סקכ' ג' ס ח"או( איש חזון 198

 לבן אלא יהא ולא' א' מ' בגמ דפריך מהא' וראי, יהיו צבע באיזה הנוספות' בב קפידא אין, לבן' ד
 הביא וכבר ציצית כאן אין לבן בסדין כ"א בצבען הטלית ממין צריכין חוטין' ד דכל איתא ואם
 דין חוטין' ד לכל יש לבן וארבעתן תכלת דליכא דבמקום סובר ג"דסמ י"פרש לדחות זו' ראי ג"סמ
 בין חילוק דיש ל"צ כ"ע מ"והר י"לפרש אבל, הטלית של צבע בלבן כלל צ"דא' בגמ מוכח כ"וא, לבן

 , ובמשנה(ט' ה')וכ"כ בארצות החיים  ."התכלת תחת הנוספים החוטין' ב ובין לבן של החוטין' ב
 פסק כסברת הארצות חיים בזה. (ט' ס"ק יד) ברורה
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This can be proven from the Gemara. Regarding the concern that one 
may use קלא אילן in place of תכלת which would be נזשעט, the Gemara 
asks: "?ולא יהא אלא לבן" – "it should [be no worse] than white?", 
meaning that the קלא אילן is not any worse than if the strings had no 
dye at all and remained white, [and is still exempted from the איסור of 
 A" – "טלית אין פוטר בה אלא מינה" :If the Braisa that states .199[שעטנז
garment is only exempted by its kind" is referring to the color, then 
the Gemara would not be correct in saying that קלא אילן color can be 
used just like white. The Gemara must be assuming that at least for 
the strings that are in place of תכלת, if תכלת is not available, any color 
is sufficient. 

Bottom Line: The issue of נףמין כ  according to all opinions is not 
applicable to the strings that are in place of תכלת.  

 

Q: Based on a Passuk in ניאלד, the פרי מגדים states that it is better to 
have a white טלית, since Hashem's "טלית" is described as white200. 
According to Tosfos the ציצית should be the same color as the טלית to 

                                                           
 ר"א. ה"ב כדברי והלכה, מחייבין ה"וב, פוטרין ש"ב - בציצית סדין: רבנן תנו" )א"ע מ( מנחות 199

 למה, כ"א: רבי אמר! המתמיהין מן אלא אינו בירושלים תכלת המטיל כל והלא: צדוק ר"ב אליעזר
 לשוקא ונפקו עשרה בי ולרמו: לרבא חנא רב בר רבא ליה אמר. בקיאין שאין לפי? אסרוה

 יהא ולא. אילן קלא משום גזירה! בפירקא ולידרשא. עילון דמתמהו שכן כל! למילתא ומפרסמא
 צבועים ציצית שהמטיל מכאן ללמוד יש עוד" )כו סימן( עשין גדול מצוות וכ' ספר .!"לבן אלא

 ולא לקשיא לא בצבע חושש שאינו משמע לבן אלא יהא לא מדמקשה לחוש שאין לבן בטלית
 שהרי גרים צבעא מידי) ב, לח( התכלת פרק בתחלת אומר ועוד, כלאים שם יהא שלא רק לתירוץ

 טלית גבי) מיתיבי ה"ד ב, מא( שם שפירש שלמה ורבינו, כנף צבע מין ולא הכתוב אומר כנף מין
ומה שחולק מזה על רש"י, לדברינו יש ליישב  .דק" לא הצבע במין מינה אלא בה פוטר אין

בפשיטות דרש"י כ' כן רק בחוטין של לבן ולא בחוטין שהם במקום התכלת, וכמש"כ בארצות 
: "כן נראה פשוט, דהא בשני חוטין הבאין במקום תכלת כמשי"ת לא (ט' ה' המאיר לארץ אות לב)החיים 

מ"ג על רש"י... ולמ"ש לק"מ דהא שני שייך בהו מין כנף, ובזה סרה מהר הקושיא שהקשה הס
חוטין לבנים אלה ניתן במקום תכלת ויכולים להיות צבועים באיזה צבע שירצו". והסמ"ג אפשר 

(וכן דייק  ומש"ה ס"ל דלא כרש"י מהגמ' הנ"ל דס"ל דכשאין תכלת אז יש דין לבן על כל החוטין
אבל להלכה בין לרש"י ובין לסמ"ג הגר"נ רוטמן שליט"א ממש"כ הסמ"ג אצל דין גרדומים, ע"ש). 

 .)עכ"פ לאלו שהם במקום התכלת( אין דין שיהא צבע של החוטין כצבע הבגד
200

 שאין אומרים ויש" )שם אברהם אשל( מגדים פרי ."ִחָּור ִּכְתַלג ְלבּוֵׁשּה ְיִתב יֹוִמין ְוַעִּתיק" )ט, ז( דניאל  
, חיור כתלג ולבושיה' כו שנתעטף מלמד גם, לבינים וציצית טלית יעשה בהכרח כ"א, ציצית לצבוע

 לבן". טלית לעשות ראוי וכן
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fulfill the dictum:  נוהוזה קליוא  – to beautify the 201מצוה.  If someone is 
not 100% sure that this is valid תכלת, should he refrain from wearing 
 ?because of this concern תכלת

A: Firstly, the Gemara tells us that if one has a choice between 
accomplishing a נןמצוה דרב or only doubtfully performing a  מצוה

 at the expense מצוה דאורייתא he should choose to attempt the ,דאורייתא
of the נןמצוה דרב:  

 הולכין - מברכין ובאחת תוקעין באחת, עיירות שתי" )ב"ע לד( ה"ר
 דאורייתא הא! פשיטא. שמברכין למקום הולכין ואין, שתוקעין למקום

 ." ספק והא ודאי דהא גב על דאף, צריכא לא -! דרבנן הא

"Two cities – in one they are blowing שופר [and not reciting the 
Brachos of נות שופרותמלכיות, זכרו[ ] and in the other they are reciting 
the Brachos of נותשופרות ,מלכיות, זכרו  [but they are not blowing 

 and not to the one that שופר we go to the one that blows ,[שופר
recites the ברכות.  - Is this not obvious – one (שופר) is דאורייתא and the 
other (ברכות) is only נןמדרב? It is necessary, for a case where [the 
ורייתאדא is sure [that it will be fulfilled], and [the [דרבנן ] is doubtful 
[that it will be fulfilled]." 

 

Certainly in the case of Techeiles, one would not forgo the  מצוה

הידור  even if it were to be doubtful, out of a consideration of דאורייתא

  .מצוה

Even more, since the תורה commanded us that the ציצית strings 
should be some white and some תכלת, it cannot be that it is 
considered more beautiful to be all white. Even if having the strings 
another color other than blue is considered a lack of נוהוזה קלי וא, blue 
strings – even if they were קלא אילן – cannot be considered lacking in 
this regard since they are identical in color to the authentic תכלת.  

  

                                                           
 חוטים שני בה יטיל היא אדומה אם' בקונט' פי - מינה אלא בה פוטר אין" )ב מא מנחות( תוספות 201

 .הוי" :)יא דף סוכה( ואנוהו אלי זה משום מדרבנן ושמא קגרים ציבעא מידי ותימה אדומים
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 Torah descriptions of the חלזון Historical Descriptions of the Murex snail202 

Location  (כו ע"א) נב) יוגבים “(שבת אלו ציידי  -ירמיהו
 .”חיפהועד  מסולמות של צורחלזון, 

“Glass	  production	  and	  dye-making from marine snails were 
the city's [Haifa] most lucrative industries.203”	   
“In	  Asia	  the	  best	  purple	  is	  that	  of	  Tyre…“202 

ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ֵמִאֵּיי “(יחזקאל פרק כז פסוק ז) 
 ”.ֱאִליָׁשה ָהָיה ְמַכֵּס

 ”.ממדינת איטליאה" :תרגם יונתן

“…	   in	   Africa	   that	   of	   Meninx and the parts of Gætulia that 
border on the Ocean, and in Europe that of Laconia …”202 
Laconia is in Greece, bordering Italy. 

Royal use  (יחזקאל פרק כג פסוק ו)“ ְלֻבֵׁשי ְתֵכֶלת ַּפחֹות
 ”.ּוְסָגִנים

 ”.ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְלבּוָׁשם“(ירמיהו פרק י פסוק ט) 
 ”.חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת“(אסתר פרק א פסוק ו) 

 ”.ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור“(אסתר פרק ח, טו) 

"…	  It	  is	  for	  this	  colour	  that	  the	  fasces	  and	  the	  axes of Rome 
make way in the crowd; it is this that asserts the majesty 
of childhood; it is this that distinguishes the senator from 
the	  man	  of	  equestrian	  rank”. 202 

Color  (הלכות ציצית פרק ב הלכה ב) ודמו “רמב"ם
 ”.שחור כדיו

“In	  most	  of	  them	  the	  peculiar	  bloom	  from	  which	  their	  name	  
is derived is dark to blackness”204 

Name See page 37 for several sources in Chazal 
etc. mentioning Purpura as the source of 
 .תכלת

“The	  other	  fish	  is	  known	  as	  the	  "Purpura,"	  or	  "purple” 202 
This is the word in both Greek and Latin for the Murex snail. 
See page 37. 

Trapping  (עד ע"ב) שכן צדי חלזון קושרין ומתירין.“שבת ” 

     “רש"י:   ומתירין   עשויות    ‐-קושרין   רשתות שכל
,  והן  קשרי  קיימא,  ופעמים  שצריך  קשרים  קשרים

     זו   על   ולהוסיף   זו   מרשת   חוטין מתיר    ‐-ליטול
  ”מכאן.  מכאן  וקושר

“Purples	   are	   taken	   with	   a	   kind	   of	   osier	   kipe of small size, 
and with large meshes; these are cast into the sea, and in 
them cockles are put as a bait, that close the shell in an 
instant,	  and	  snap	  at	  an	  object,	  just	  as	  we	  see	  mussels	  do.” 202 

Dyeing  (מב ע"ב) נחותהא תכילתא היכי צבעיתו לה? “מ
ורמינן להו אמר ליה: מייתינן דם חלזון וסמנין 

 ...”. ביורה [ומרתחינן ליה]

“It	  is	  then	  set to boil in	  vessels	  of	  tin…”202 

 וטעמינן להו באודרא,ושקלינא פורתא בביעתא "
 ושדינן ליה לההוא ביעתא וקלינן ליה לאודרא."

  וצובעין  מוך,  אודרא  ‐-  באודרא  ליה'  וטעמ  י:"רש
  .יפה  תכלת  אם  לידע  קליפה  אותה  בתוך  אותה

“…	   a	   fleece,	   from	   which	   the	   grease	   has	   been	   cleansed,	   is	  
plunged into it by way of making trial; but until such time 
as the colour is found to satisfy the wishes of those 
preparing it, the liquor is still kept	  on	  the	  boil.” 202 

Expensive  (מד ע"א) נחותובדמו צובעין תכלת, לפיכך “מ
 ”.דמיו יקרים

“This	   last	   was	   succeeded	   by	   the	   Tyrian	   dibapha, which 
could not be bought for even one thousand denarii per 
pound.” 202 
"Purple for dyes fetched its weight in silver at Colophon."205 

Separate 
dye sac 

תוספות (שבת עה א) "והשיב לו ר"ת דדם חלזון 
 "מיפקד פקידהראוי לצביעה 

"This secretion consists of a tiny drop contained in a white 
vein…" 202 

Extracted 
while alive 

 ניחא טפי נשמה ביה דאית דכמה) "א עה( שבת
 ."ציבעיה דליציל היכי כי ליה

"Fishermen are anxious always to break the animal in 
pieces while it is yet alive, for, if it die before the process is 
completed, it vomits out the bloom"204 

Kala Ilan ..." (מב ב) נחותלא איפרד חזותיה פסולה מ
 ."איפרד חזותיה כשרה

  ."הוא  אילן  דקלא  פסולה  המראה,  נתקלקל"  י:"רש

Plant  indigo as compared to Murex: "though one great fault 
in them is, that they wash out"206 

                                                           
202 Pliny the Elder, The Natural History, Book IX. Ch. 60 – 65, Translation: John Bostock, M.D., F.R.S., H.T. Riley, 
Esq., B.A., 1855. 
203 The City of Haifa: Historical Perspective, The Haifa Foundation. 
204 Aristotle (Historia Animalium, Book V, 15). 
205 Cited by Athenaeus (12:526) around 200 BC; according to Gulick, Charles Barton 1941. Athenaeus, The 
Deipnosophists. Cambridge: Harvard University Press. 
206 Pliny the Elder, Book XXII, Ch. 3, see page 41 for full quote.  
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Fig. 1 

   

 
The Murex 

Trunculus in its 
natural habitat. 

Fig. 2 

 

 
The pouches of dye after being 

extracted from the shells. 

 

Fig. 3 

 

  

Fig. 4 

      
The stages of the dyeing process (from left to right): Adding boiling water to the solution, placing the wool in the dye, stirring the wool (note the green 
color), removing the wool, the change from green to blue as oxidation occurs (within seconds), hanging the finished wool to dry. 

Fig. 5 

 
“The  oldest  known  murex-dyed textile is 
a fine wool tapestry woven during the 
fifth  to  fourth  centuries  BCE  in  Persia.”  

(Millennia of the Murex - Philippa Scott - 2001, 
Thames & Hudson) 

The top-left corner is blue. 

Fig. 6 

 
 

 

 

 

 

Fig. 7 

 
 

Fig. 8 

 

 

 

Kermes scales on branch. 

(USDA Agricultural Research 

Service, Bugwood.org) 

 

Lac secretions on a 

branch. 

(Jeffrey W. Lotz, FDACS, 

Bugwood.org) 

These two pieces of wool are 
actually two halves of the same 
piece dyed without exposure to 

sunlight. 
The piece on the right was 

boiled for 10 minutes in plain 
water, changing it to blue. 

 קלא אילן and (top) תכלת

(bottom) after being 

subjected to the test of the 

 גמרא

Charlemagne and his son, Louis the 

Pious – 814 CE 

Source:  Grandes Chroniques de France, France, 

Paris (BnF Français 73, fol. 128v) 
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