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אגרות וכתבים

פינת יקרת

בענין התכלת

בס "ד כ"ג חשון נ"ו
לכבוד הרב  ...הי"ו

אין המכתב שלך אצלי כעת ואכתוב מה שנשאר בזכרוני.
א .מש" כ שקלא אילן פוסל בלבן – הנה בזמן הפולמוס
אודות התכלת של הרדז'ינר נתחבר ספר אחד עם
הטענה שלך – ולא התייחסו לזה  ,כי במקום ספק מצות
תכלת לא שייך טענה זו.
ב .בענין הכרעת הגר" א בענין שיטות תוס' רמב"ם ראב "ד
– אמת שבשו"ע משמע לכאו' שמכריע כתוס' ,אבל לפי
ההגהה שבספרי מוכח כהראב"ד – בשני מקומות
שמגיה .ובפרט בספר יהל אור על הזהר פ' פנחס דף
רכ" ח ע "ב כ' פעמיים שכן עיקר כהראב "ד ,ושיטת
הרמב "ם כ' להדיא בזהר ברע "מ פ ' שלח קע" ה ע "א
ולכן כ"כ בביאורו לספרא דצניעותא דף ל"ו ע" א כדעה
זו ואין לזה משמעות לדינא.
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אגרות וכתבים

פינת יקרת

ולעצם הענין.
אני עיינתי בענין התכלת יותר משנה  .וקראתי מה שנכתב בזה
בלה"ק  ,ומה שכתבו חכמי או" ה בלשונם  ,וב ני שי' דברו עם
פרופ' זיידרמן ופרופ' קורן ופליקס ועוד .
גם דברתי עם הרב טבגר הי" ו באריכות.
ואני משוכנע בזה בוודאות גמורה שהדבר יצא מגדר ספק ,
ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות .
והלוואי ואחרים ג " כ היו משקיעים בזה עיון כל הצורך –
אין לי ספק שיגיעו למסקנה זו – והשאננות בזה אינו מובן
לי .
ומצות ציצית שקולה וכו ' ,והמקיימ ה כהלכתה ומזכה
אחרים  ,זכות הרבים תלוי בו ואין קץ לשכרו .

בכבוד רב
יצחק שלמה זילברמן
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אגרות וכתבים

פינת יקרת

בענין מעשר שני בירושלים המקודשת בתוך החומות
ובענין קשירת התכלת
לכב' הרב  ...שליט "א

בענין הפרשת מע "ש – החנויות מעשרים מחוץ לחומה ,41והיחיד
– פירות רגילים קל לנגוע בכל פרי  ,אלא בקטניות כגון
פיצוחים – די לטמא עשירית  ,ואין בזה מן הטמא על הטהור,
שהטעם הוא משום מן המוקף ובדמאי א"צ .רק הסוחט פרי כגון
מיץ תפוזים אין תקנה אלא להוציא מחוץ לחומה ,שזיעה אינו
מקבל טומאה.
בענין תכלת – הנה הגר" א בביאור הזהר ביהל אור פ' פנחס דף
כ" ו ע "א הכריע להדיא כהראב "ד ,וכך אנו עושים למעשה.
הראי' שכתבת מרש "י מנחות נראה שהיא ראי' מוכרחת.

בברכת כוח "ט
יצחק שלמה זילברמן

מ

 41כן היה הנוהג באותה עת .כיום מטמאים את הפירות בתוך החומות.

