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ÔÓÙÂ‡ Ì¯ÓÚ ·¯‰  
ÂÓ"„· ˆ"˙È„¯Á‰ ‰„Ú‰ ı ,ÌÈÏ˘Â¯È  

‡È·¯‡‰ È¯·„ ¯Â"ÔÈ�Ú· È  
'È„Â‰È ˘È‡ Û�Î· Â˜ÈÊÁ‰Â'  

ל כל הזהיר במצות ציצית "אמר ר] ב חוטי ציצית"גד לנכ[ב "ב ע"בגמרא שבת ל

צבאות בימים ' כה אמר ה' מאות עבדים שנא' אלפים וח' זוכה ומשמשין לו ב

ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי 

  . ה עמכםלאמר נלכ

י בשכר הכנף יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון הרי שבע מאות "בפירש

  . כנפות יש הרי אלפיים ושמונה מאות' לשבעים לשון וד

ל הזהיר בציצית משמשין לו לעתיד לבא "ח בסוף שער הציצית כתב וז"ובפע

 ים עולה אלףפרוצה' י בו"ים כי שם שרשרומספר הדת עבדים והענין זה "אלף ות

י "פעמים ד'  והנה וי"ת ונשאר אותיות ד"עולה אלף ות' פעמים ש' ת דהיינו ו"ות

]14 X 6 = 84 [סוד הוא כי זה ציצת של מטטרון כי הלובש הגימטריא חנוך ו

  . ת"ציצית של מטטרון הוא בסוד עבד ושמשו לו עבדים כמנין אלף ת

אלפים ' י היה דורש נגד הגמרא דאמר ב"ע שהאר"ובהגהה שם אמר נתן שצ

ן שר הפנים "ת כי מטטרו"אלפים ות' ל ב"י וז"ס בדברי האר"ל כי יש ט"ת ונ"ות

צירופים הוא ' י בו"י ושם שד"עולה אלף עם הכולל וגם מטטרון בגימטריא שד

  . ל"ת והוא כפתור ופרח עכ"אלפים ות'  הרי ב2890 = 1090 + 1800ת "אלף ות

זה ' פ שלח אינו סובל פי"אמת ליעקב העיר דלשון שער המצוות סו' ובס

שלח ובדרוש שמות הספירות נתבאר ' ל שער המצוות בסוף פ"כאשר הרואה דז

ת "מאמרם כל הזהיר במצות ציצית לעתיד לבא זוכה ומשמשין אותו אלף ות

משמע דמפרש רק  .עבדים ובארתי שם בענין צירופי שם שדי אשר בעולם היצירה

  . ת"י לבד שהם אלף ות"השד

ת "ן אינו אלא אלף ות"ל דמספר השי"ביאור וז' מדנפשיה בתוסי כתב "ובבל

י "י של שד"ל חשבון אלף דמטטרון שר הפנים שהוא תיבת ד"לכן מצרף רז
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הארה  – ת"אלפים ות' ן עצמו הרי ב"שהוא בגימטריא חנוך שהוא מטטרו

והוא . י"ואלף מד' משד) אלף שמונה מאות( ]1800[ומציצית שלו ] אלף[מטטרון 

  .ביאור' נף וקצת בתוסכמו הכ

ל והגאון מוילנא " הביא בשם הגאון מוילנא וז)אשכנזי (שלח' ובהגהות בפ

פ ציצת הכתובים בתורה "ח והם נגד ג"כונות יש בציצית כמבואר בפע' תירץ כי ג

ת אך יש עוד כונה רביעית והוא כנגד כנף תכלת "פ ציצית בגימטריא אלף ת"וג

ציצית שהוא כלל הכל דתכלת היא ' ם כנף בגימפעמי' הוא ד' ם הכונה הדעולכן 

וכנף עם תכלת בגימטריא אלף הם ביחד  – כל הכוונות שהוא שמות המרגלאן

שהיו זהירים בתכלת נמצא ] ל לעתיד לבוא"צ[ובזמן התלמוד  – ת"אלפים ות

ז שאין לנו תכלת ולכן כתב אלף "י דבר בזה"ת אך רבינו האר"אלפים ות' שיש ב

  . ת"ות

  . ועמיה חיים זכו ראיתי דברים מחודשים ואעתיק לשונוובספר ט

ת לכן אמר רבינו זכרונו לברכה "ל הוא ר"ל ואני אומר שתיבת רז"לכן אחז

 – ת ולא כמו שכתוב בגמרא"י רק אלף ות"ו אומר שלכך כתב האר"ל הרח"ר

 משמע שיחזיקו לעבדים לשמש לישראל ומנין --- ומבאר דפשט המקרא 

רא שיהיו עבדים משמשים לישראל אך הענין מפני להגמרא שכוונת המק

והם בסוד שדי ובשם שדי רק . ט הוא עבד"ט ומט"שהציצית הם ענין ציצית דמט

וכאן  – ל שהוא ענין עבדים"ת ועיקר כוונת רבינו להורות מנין למדו חז"אלף ות

ת המספר של שדי ואלף "ת אלף ות"אלפים ות' מגלה סודן של כל המספר ב

   .ן שר הפנים"במטטרושיש ' הגימ

י שהוא הציצית של "דשד' ת מרומז בש"ל שאלף ות"כל הישובים הנמהיוצא 

 – י של שדי שהוא בגימטריא חנוך"ט הרמוז בד"ט והאלף בשמו של מט"מט

ובתכלת הכולל שאינו בזמן הזה יש , ת"רק אלף ות – ציצית' ולפי הגאון הוא ג

  . ת"אלפים ות

הדפסתיו [ניץ בספר רמזי ישראל ' המגיד מקוזואמנם עוד לאלוה מילין דברי

ז "ח שכתב ע"והוא הגהות על פע] מחדש עם הגהות ובאורים על פתילת ישראל

כי כל  .ן לבד בלא מילוי"השיי "וחשב האר י הם דינים"ל נראה כי מילת שד"וז
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] ה"דר' בסילוק קודם קדושה ליום א[ה "דר פיוטבולכן ] ו"פ[ים הל- א' מילוי גימ

ט ובאלו השין "מליץ יושר הוא מטכתב י "ת מליצי יושר כי האר"אלף תשיצאו 

ט לכן הם מליצי יושר כי "ט דמט"ונקרא ט] ווין' א ג"שכל שין ה[י ווין "הם ח

והנה נמצא  – ]ח"ל מפראג פ"ישראל למהר ועיין בזה בנצח[ו "היושר הוא וא

'  ראשו הוא מל"וי. ט ראשו בבריאה וגופו ביצירה ורגליו בעשיה"כתוב כי מט

אבל היצירה  – והבריאה והעשיה הם נוקבא וחושך] בעשיה[ורגליו הם בין 

ולכן עיקר המליץ יושר  – ט הוא האלף ושמנה מאות"והט – בעצמה הוא הטט

  .גלאן וקישיטי כלהרש שהם המ"וע .ט דמטט"הוא רק אלף ושמונה מאות והם ט

שמונה מאות וזה  הם אלף ון"שיט ב"וגם משמע מדברי המגיד שעיקר הט

ן שהוא בריאה ועשיה שהם חושך לא " דמטטרון"רוו' אמנם המ. י"שחשב האר

ונראה לשלב דברי המגיד  – ז צריך ביאור"חשבם והם תשלום האלף שחסר וכ

ט דמטטרון והם גם עכשיו "ציצית שאפשר להמשיך היום הם ט' א דג"והגר

' א להמשיך מהמ"אות החיצונים ולכך דחא ל"מליצי יושר אבל בלא תכלת א

ט קליפתו "מ רימין מצא תוכו אבל ט"בסוד ר[ט "ן שהם החיצונית דמט"ורו

ל "אבל לעת – א להמשיך"דבריאה ויצירה א, והם מרומזים בחושך] ן"רואותיות 

המרגלאן וקישוטי כלה שהוא התכלת שהיא המלכות נוקבא ומאיר אור אבא אור 

ויתגלה גם הכנף ותכלת '  נוקכ מבריאה ועשיה שהם"החכמה יוכלו להמשיך ג

  . ת"ט ואז יהיו אלפיים ות"והיינו שיתגלה כל גוף מט – שהם בגימטריא אלף

 – ט לא נתגלה"וממילא משולב בזה גם דברי הרבנים האחרים דגוף מט

והיא היצירה  – ט"ן שהוא ט"שיהיינו רק ה – ת"והארתו הוא יד שהיא אלף ות

 בגימטריא חנוך והוא התכלת והוא י"והוא הלבן וגופו שלימותו שהוא הד

ל גילה "ל שהוא האריז"וריו ותגלה לעתיד לבא ולכך רז'הבריאה והעשיה מ

  . נתכוונו' ת וכולם ביחד לדבר א"עכשיו רק סוד אלף ות

א והוא הקישוטין "היוצא לנו מזה שהתכלת הוא כללות הציצית לפי דברי הגר

וכמו בכל יחיד כגון (. המגידכמו שכתב ו,והמרגליון שמכינים את הכלה ליחוד

בזוהר כמו ' בשבועות מכינים כבר המרגלאין ותכשיטים כמה שבועות קודם כדא

כבר צריך להכין המרגולין ותכשיטים לפני  כן בכללות היחוד כשיתגלה משיח
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מ קישוטי "י דהתכלת יתגלה בזמן המשיח אבל מ"ש האר"זמן הגאולה וממילא מ

   .)ההכלה מתחיל בזמן קרוב להגאול

פ שאין להכריע בוודאות "אע – באמת יש התעוררות גדולה בענין התכלת 

ק עד זמן האמוראים שהאיר אור המקדש הלכו "מ כמו שאחר חורבן ביהמ"מ

ק דלעתיד ותרעין דחכמתא "בתכלת וכמו כן בסוף יומא שמאיר הארת ביהמ

ר ותרעין דחכמתא הוא יסוד אבא שמביא התכלת כידוע "פתחו בשנת תנ

ל יש תיקון לפגם היסוד מהאי טעמא יש מקום גדול "ם שמזמן הנ"חידושי הרימה

להדר אחר התכלת והרי זה זריז ונשכר ומה שרואים אדרבה התגברות החיצונים 

ל והרב משה דוד ואלי שגדלותם זו ביטולם כנר לפני "כבר האריכו בזה הרמח

] נרגיה[ביה אבא ל מני וביה לישדיה "כיבויו והרע אוכל עצמו וכמו שאמרו חז

אבא שאור במילת מ נרמז "ומ.  עצמו נבנה מהרע, שהורסת הרעשהקרדום עצמו

  .אבא שהוא אור החכמה מאיר גם עכשיו

וצריך בזמן הזה משנה זהירות להנצל מכל גדלות הרע בין בתאות ובין 

שהם אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מינות ותאוות וכח התכלת שאם  – בהשקפות

  . ת יעזרנו לקיים מצותיו כהלכה"י תורה מסייע לזה והשי"ת עפהוא באמת התכל
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‚¯·„ÏÂ‚ ‰ÈÓÁ� ÔÓÏÊ ·¯‰  
˙È·- ÔÈ„‰ÏÂ„‚‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È  

ÔÈ„· ¯ÙÒÓ ÈËÂÁ ˙ÏÎ˙‰ ˙ÈˆÈˆ·  

 הלבן את מעכבת אינה התכלת'): א"ע לח (התכלת פרק ריש במנחות שנינו

  .'התכלת את מעכב אינו והלבן

 תכלת לתת דמצוה ג"ואע'): הלבן תא מעכבת אינה התכלת ה"ד שם (י"וברש

  .'זה את מעכב זה אין ה"אפ, לקמן כדמפרש, בציצית חוטים שני ולבן חוטין' ב

 חוטין' וב תכלת חוטין' ב לתת מצוה': ל"וז כתבו) התכלת ה"ד שם(' ובתוס

 האחד מן חוטין שני הטיל שאם, זה את מעכב זה דאין, לכאורה, ומשמע, לבן

 וכן. יצא – לבן ארבעתן או תכלת ארבען עבד אי: פירש בקונטרס אבל. 'וכו יצא

 אינו בסדינו תכלת המטיל כל והלא '– כן מוכיח) א"ע מ (ובגמרא. נוהגים אנו

 לא '– ופריך, אילן קלא משום גזירה – דאיסוריה ומפרש', המתמהין מן אלא

 דקלא הני דבלא ג"אע, איסורא כאן אין, לבן הוי דאי, משמע. 'לבן אלא יהיה

 לבן או אלא, ליה לית דכי מנלן, טעם צריך ועוד. 'וכו לבן חוטי שני איכא אילן

, דדרשינן משום, ושמא'? ד דרמי עד, לחודייהו חוטי בתרי מיפטר דלא, תכלת או

 וקצת. מינים שני בו יש בין אחד מין בו יש בין, ארבע –' גדילים, 'שנים –' גדיל'

. מצוה שחיסר אלא, יצא – ללבן תכלת הקדים אם': בגמרא' דאמרי הא, קשה

 לרבי, דתכלת מצוה וקיים, דלבן' מצוה חיסר, 'אילימא'? מצוה חיסר 'מאי

 דחיסר ג"אע – אלמא, ניחא מעכבא לא דאי, משמע –' אהדדי מעכבא עיכובי

 מיהא, תכלת דלהכשיר, לומר ויש. חוטין' בב דתכלת מצוה קיים, דלבן מצוה

 חוטין' וב לבן חוטין' ב דבעינן ומנלן, ת"וא. 'ד גדילים': ביה דקרינא, לבן מהני

 כיון, לומר ויש? מהאי' וג מהאי חד אפילו, קרא קפיד' גדילים'א דילמא, תכלת

 'פתיל'ו, כתיב' תכלת פתיל, 'ועוד. שווין שיהיו הוא סברה, רחמנא בעי מיני דתרי

 פחות לא נמי, ולבן. 'וכו) א"ע עב יומא (לו בא פרק כדדרשינן, תרי משמע –

 כרחין על והכא', וכו יתכן לא', פתיל'ד זה טעם, ומיהו. 'וכו טפי דקדיש, מתרי

 להם ועשו': תצא כי ובפרשת לך שלח בפרשת בספרי כדמוכח, תרי משמע לא
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 אין? נעשין גדילים כמה', גדילים 'ל"ת? עצמו בפני אחד חוט אני שומע', ציצית

 הוה לא' פתיל'דמ, משמע, הלל בית כדברי, חוטים משלושה פחות' גדיל'

 מתכלת דחד דמשמע, שלנו ס"הש על שחולק, לומר וצריך. 'וכו חד אלא, שמעינן

  .'וכו תכלת של' וד צמר של' ד אומרים ש"ב: בספרי תניא, ועוד. 'וכו מהני

, לבן של שלמים חוטים שלשה בעשה הדין מה', ותוס י"רש לשיטת לעיין ויש

 שלא או, לבן מצות קיים האם, תכלת של שלם אחד וחוט, חוטים ששה שהם

, קיים לא ולבן. חוטים שני צריך שהרי, קיים לא תכלת? תכלת ולא לבן לא, קיים

 של אחד חוט רק לו יש ואם, לבן של חוטים' ד להטיל צריך, תכלת כשאין שהרי

 שאם, אף. לבן של חוטין' ד וצריך, תכלת מצות קיום כאן שאין נמצא, תכלת

 קלא שחוטי, טעמא היינו התם, לבן מצות קיים, אילן קלא ניםוש לבן שנים הטיל

, כתכלת נידון אינו, מחלזון הבא בתכלת צבוע שאינו שכל, לבן בעצם הם אילן

 תכלת אין, תכלת הוא אחד כשחוט אבל. לבן חוטי' ד שיש ונמצא, כלבן אלא

  .לבן של אחד חוט כאן וחסר, כלבן נידון

 ,חכמים לדעת, תכלת חוטים' הד כל עשה אםש. כלבן נידון התכלת שאין, תדע

 ולא לבן מצות לא קיים לא, רבי ולדעת, לבן מצות קיים ולא, תכלת מצות קיים

 שכל, איתא ואם. זה את זה מעכבין והלבן שהתכלת, סובר שהוא, תכלת מצות

 החוטים' וב, תכלת חוטי' ב לו יש, תכלת חוטי' שבד נמצא, לבן גם הוא תכלת

  .כלבן נידון אינו מחלזון הבא שתכלת, כ"ובע. כלבן ידונו תתכל של האחרים

  .לבן של חוטים' ד כאן אין הרי ,תכלת מהחוטים אחד כשיעשה, כ"וא

 לבן שנים שהעושה', התוס שכתבו מה לפי, וזה. לבן מצות שקיים נראה, אכן

. תכלת מצות קיים מ"ומ, לבן מצות קיים שלא, התכלת את והקדים, תכלת ושנים

 הלבן שחוטי אף על, תכלת מצות כדין תכלת שנים שיש שכיון', התוס רווהסבי

, כלל לבן שכשאין פי על ואף. התכלת את מעכב אינו הלבן מ"מ, כשרים אינם

 הדין את לקיים אלא אינו, חוטים' ד שצריך מה מ"מ, תכלת של חוטים' ד צריך

  .לבן למצות כשרים שאינם אף על, לבן חוטי בשני מתקיים וזה', גדילים 'של

 חוטי שני לו יש הרי, תכלת אחד וחוט לבן חוטי שלש שכשיש, נאמר אנו אף

, חוטים שני עוד שצריך ומה. לבן מצות לקיום הצריך החוטים מספר שהוא, לבן
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 הוא והאחד לבן הוא כשהאחד גם כשר ולזה', גדילים 'דין לקיים אלא אינו זה

  .תכלת

 משמונה אחד ויהיה'): ו"ה תציצי' מהל א"פ (ם"הרמב לדעת נבא ועתה

  .'לבנים והשבעה תכלת חוט החוטים

', לבנים והששה תכלת של השנים אלא, זה הוא טעות': ל"ז ד"הראב ובהשגת

  .ל"עכ

 על שיעשה, ציווים שני זו במצוה נמצאו': ל"וז ם"הרמב כתב' ד-'ג ובהלכות

 ציצית םלה ועשו 'שנאמר, תכלת חוט הענף על ושיכרוך, ממנה יוצא ענף הכנף

 אינו והלבן הלבן את מעכב אינו והתכלת. 'תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו

 לבן עשה אם וכן, לבדו לבן עושה, תכלת לו שאין הרי? כיצד. התכלת את מעכב

  .'כשר – לבדו התכלת ונשאר, הכנף עד ונתמעט הלבן ונפסק, ותכלת

 שאמרו מה [י"רש כפירוש מפרש אינו שרבינו, לי ומשמע': ל"וז כתב מ"ובכס

 הלבן את מעכבת דאינה תכלת אלא התכלת את מעכב דאינו לבן תינח הא: 'בגמ

 עשה שאם, התכלת את מעכב דאינו לבן התינח: לה מפרש הכי אלא, ]היא מאי

 הלבן את מעכבת דאינה תכלת אלא, יצא תכלת עליהם כרך שלא פ"אע לבן חוטי

, כן לומר אפשר ואי, יצא לבדב תכלת חוט אלא הטיל לא שאם דמשמע, היא מאי

 לפתיל מקום שאין משמע – 'תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו': כתיב קרא דהא

, לגרדומין אלא נצרכה לא': ואסיקנא. לבן דהיינו, ציצית יהיה כ"א אלא, תכלת

 הלבן ונפסק ותכלת לבן שעשה [איגרדום כי ותכלת לבן היו דמעיקרא דכיון

  .ל"עכ', ]כשר לבדו כלתהת ונשאר הכנף עד ונתמעט

  :דברים בשני נחלקו ם"ורמב י"שרש, ונראה

, התכלת את מעכב שאינו, לבן תינח הא' 'הגמ קושית, י"רש שלדעת, האחד

 ותכלת שלבן הסובר, רבי לדעת היא', היא מאי, הלבן את מעכבת דאינה, תכלת

 קיים – לבד לבן עשה שלדבריהם, קשה לא לחכמים אבל, זה את זה מעכבין

 הקושיא, ם"הרמב לדעת ואילו. תכלת מצות קיים – לבד תכלת עשה, לבן מצות

  .לחכמים גם היא כשר יהיה לבד שתכלת, יתכן איך –
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', היא מאי, הלבן את מעכבת דאינה, תכלת' 'הגמ קושית, י"רש שלדעת, השני

 שאיגרדם', הגמ ומתרצת, כשר יהיה תכלת בלא שלבן, לרבי יתכן איך, היינו

, פירושו', הלבן את מעכבת דאינה, תכלת, 'ם"ולהרמב. הלבן ארונש התכלת

  .לבן בלא כשר שתכלת

 קרא דהא, בו שיצא יתכן לא לבן בלי שתכלת, שכתב מ"הכס דברי, והנה

 יהיה כ"א אלא, תכלת לפתיל מקום שאין, משמע –' הכנף ציצית על ונתנו': כתיב

  :דרכים בשתי לפרש ניתן, לבן דהיינו', ציצית'

, כלל ציצית מצות קיים לא, לבן בלי לחוד תכלת עשה אם שבודאי ,האחת

  .לבנים חוטים שהיא', ציצית'ה על תכלת ליתן – המצוה קיים לא שהרי

, תכלת מצות קיים לא, לבן בלי תכלת עשה אם, ם"הרמב שלדעת ,השניה

 פתיל כאן אין, תכלת בכולו ואילו, הלבן על תכלת פתיל ליתן היא מצותה שהרי

 היא תכלת שגם, לבן מצות קיים אבל. לבנים חוטים שהיא', ציצית'ה על תכלת

, מתקיים שלא ורק. לבן ענין ממנו מבטל אינו, בתכלת צבוע שהוא ומה, צמר

 יקיים, תכלת הכל יעשה אם, ז"ולפי. תכלת כשהכל, הלבן על התכלת שינתן

 שיועיל ,לה משכחת היכא', הגמ מקשה ולכן. תכלת מצות יקיים ולא, לבן מצות

  .לבן בתור לבן בלא תכלת

 שפירשו מה להסביר כתב) 'בתוס שם ה"ד לח דף (מנחות על ז"הגרי ובחידוש

, נתקלקלו כך ואחר חוטים שמונה שעשה שכל, לגרדומים אלא ה"ד' בתוס שם

 חמשה נקרעו אם אבל, כשרים גרדומים הם, שלמים חוטים ארבעה נשארו אם

 טעם מה, ז"הגרי והקשה. פסולה הציצית – שלמים שנים נשארו שלא, חוטים

 כ"א. לבנים חוטים שמונה צריך, לבן הכל ועושה תכלת לו כשאין גם הרי, הדבר

 או, כשרים יהיו כולם איגרדמו אי דאפילו דנימא או', לד' ב בין מ"נפ מאי

  .יפסל דאיגרדם אחד חוט ואפילו, כולם שישארו שיצטרך

  :בציצית דינים שני שיש, ותירץ

 זה ואין. 'גדילים גדיל 'של ציצית מנין שיעור' גדילים גדיל'מ שלמדים ,האחד

 דצריך, ציצית של בחפצא דין דזהו אלא, ציצית מצות קיום של מנין שיעור

  . ציצית נקרא וזהו', גדילים גדיל 'שיהיה
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  .ותכלת לבן וקיום ציצית מצוות לקיום הצריך מנין דין, השני

 קפיד' גדילים'א דלמא וכן, לבן חוטי' ב עודב מנלן, לעיל' התוס דכתבו וזה

  :תירוצים' ב ותירצו. שני ממין והשאר אחד ממין אחד חוט ואפילו, קרא

  .שוין שיהיו הוא סברה, רחמנא בעי מינים' דב כיון, האחד

 שקדיש, שנים צריך ולבן, שנים – משמע' פתיל'ו, כתיב' תכלת פתיל, 'והשני

  .מתכלת טפי

 ולכן [חוטים שני הוא המצוה קיום ששיעור, שלמים שני שישארו צריך ולכן

 מדין מועיל, תכלת של או לבן של מצוה קיום שהוא, חוטין שני נשאר אם

 מנין לענין לא אבל, הציצית של החפצא לענין מועיל גרדומין שדין, גרדומין

  .'וכו] חוטים שני נשארו אם אלא, החוטים

 מן שיעור להם אין החוטין יןדמנ, כתב) א"ה א"פ (ציצית בהלכות ם"והרמב

 על הלימוד' בגמ מפורש הרי, המפרשים שהקשו וכמו, טובא ע"צ ודבריו. התורה

, תכלת בלי בלבן שיוצאים, )'ד' הל שם (ם"הרמב שהביא מה ע"צ וכן. חוטין' ד

 הלבן נפסק שאם, בגרדומין אלא הביא לא, לבן בלי בתכלת שיוצאים ואילו

 אחד חוט נפסק שאם, )יח' הל שם (ם"הרמב שהביא מה וכן. כשר – התכלת ונשאר

  .התכלת ונשאר הלבן נפסקו אם, כשר – עניבה כדי נשאר ואם, פסול מעיקרו

 שיהיה כדי, שמונה שהם, חוטים' ד שצריך, מודה ם"שהרמב, ח"הגר ותירץ

. 'וכו התורה מן מנין אין בזה, ותכלת לבן מצות לקיים כדי אבל, ציצית של חפצא

 נקרא דלבן, לבן דין כ"ג מקיים תכלת של דבגרדומין ם"הרמב דעתדל, ואפשר

, תכלת דצבען משום גרע דבמאי, לבן מצוות לקיים יכול לבדו בתכלת וגם, ציצית

. תכלת נקרא לא, לבדו דתכלת, תכלת דין שייך לא, ם"להרמב, לבדו דתכלת אלא

 וכנראה. (שקיים אפשר לבן גם כ"א, תכלת איכא גרדומין דמדין היכא אבל

 לא אם ורק, בתכלת לבן מצות ומקיים, מלבן גרע לא שתכלת, לומר שכוונתו

, הלבן על אותה שיכרוך – התכלת דין הוא שכך, תכלת מצות יקיים לא, לבן יהיה

  ).ע"וצ, המצוה שייך לא לבן וכשאין

 ושנים לבן חוטי שני ם"הרמב לדעת יעשה שאם, נראה, כן נאמר אם, פ"עכ

 ם"שלהרמב, נאמר אם שגם. תכלת מצות וגם לבן מצות גם בזה יקיים, תכלת של
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 וגם. הלבן על אותה כורך שלא כל, ללבן נחשבת התכלת גם מ"מ, לבן' ג צריך

 שצריך שמה, נראה מ"מ, לבן של המעלה לה אין התכלת אלא, כן נאמר לא אם

 וכדי, התורה מן מנין להם אין, חוטין מדין אבל', גדילים 'דין לקיים אלא אינו' ד

  . לתכלת לבן בין הפרש אין ציצית של החפצא לקיים

 כתבו) א"מ ד"פ מנחות (במשניות ב"הרע וכן) ב"כ עשה מצות (ג"הסמ והנה

 ושני לבן חוטי שני לתת דמצוה ג"אע, הלבן את מעכבת אינה התכלת': ל"וז

 של ארבעתן נתן ואם, לבן של חוטין ושלושה תכלת של אחד חוט או תכלת חוטי

 לשון שהוא לומר קשה, זה לשון, והנה. ל"עכ', יצא לבן של ארבעתן או תכלת

 וגם, תכלת ושנים לבן שנים גם – כשרים האופנים ששני, יותר נראה אלא, ספק

 שרק, ד"והראב ם"הרמב כדעת סוברים שהם, כ"ובע. לבן ושלושה תכלת אחד

' ג 'של דין שאין. כשר – תכלת של שנים גם מ"ומ, תכלת של הוא אחד פתיל

 שגם או, מהני – 'גדילים 'דין בזה שמקיים', ד הם החוטים כל כשסך אלא', לבן

. כשר – לבן ואחד תכלת' ג שגם, לומר צריך כ"שא אלא. מלבן גרע לא תכלת

  .נמי הכי אין ואולי

 למיחש בעי דלא ונראה': ג"הסמ על כתב) מצות ה"ד א"י בסימן (י"הב, אכן

, בכנף חוטין' ד פירוש, ק"וה, זימנא בהאי ידימ לן נפקא דלא במלתא לפלוגתא

. ל"עכ', תכלת של קצתו ואחד לבן של' ג ולמר, תכלת של' וב לבן של' ב למר

, למיחש נחית שלא רק. ג"להסמ ליה מספקא שבאמת, לפרש בא י"שהב, ונראה

 מיושב, שכתבנו מה לפי, אכן. ספק לשון כתב לא ולכן, ז"בזה מ"נ שאין כיון

  .ב"והרע ג"הסמ לשון

 דעת. תכלת של אחד חוט שצריך, חפני בן שמואל' ור ם"הרמב דעת, ומעתה

, י"הב לדעת, ב"והרע ג"הסמ דעת. תכלת חוטי' ב שצריך, ק"וסמ ת"ור י"רש

  .כשרים שניהם ולדרכנו, להו מספקא

, תכלת ושנים לבן שנים יעשה שאם יוצא, הלוי ח"בר שכתבנו כמו נסביר ואם

, חיים' כר נאמר לא אם אכן. תכלת ידי וגם לבן ידי גם צאויו, כשר ם"להרמב גם

, חוטים שלושה – ד"הראב לדעת, או, לבן שבע שיהיו – המצוה היא שכך יוצא

 ם"שהרמב, ג"י בסימן יעקב במשכנות שביאר וכפי. תכלת ואחד לבן שש שהם
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. הכורך שהוא – 'פתיל 'של ופירושו. אחד הוא ופתיל לבן הם שגדילים, מפרש

 ואינו, לבן אחד חוט חסר יהא, תכלת ושני לבן שני יעשה אם, לדבריו כ"וא

 כדעת יעשה ואם. לבן גם הוא שתכלת נאמר לא אם, תכלת ולא לבן לא מקיים

' התוס לדעת תכלת יקיים לא אבל', התוס לדעת גם יקיים שהלבן נראה, ם"הרמב

  .ד"והראב

 בביאור א"הגר תדע נוטה וכך. ם"הרמב כדעת מכריע יעקב המשכנות, אכן

 בדבר שיש', והתוס י"רש כדעת לעשות שיש, לומר יש, והנה. ע"לשו א"הגר

, ח"ר כסברת שמא, ם"כהרמב שהלכה ל"ואת', ותוס י"כרש הלכה שמא, ס"ס

  .ותכלת לבן במצות יוצא ם"להרמב שגם

, פשוט זה איו) יב אות ד"תפ סימן ח"או (נזר האבני שכתב מה לפי, אמנם

, ם"הרמב לדעת כי. ברור אינו, ס"ס מועיל עשה במצות אם, זה רדב והנה': ל"וז

 זה וכל. 'וכו ולקולא דרבנן ספקא היינו ס"שס, הטעם לפרש יש ,לקולא דספיקא

 אתרוג להיות צריך, אתרוג ליקח ציוותה שהתורה, עשה במצות אבל, באיסור

 י"ק בסימן ד"החו לתירוץ כונתו [דחולין מההיא האחרונים שתירוצו וכמו. ודאי

 הוכיחו איך כ"א, לקולא התורה מן דאורייתא שספק, הסובר ם"להרמב שהקשו

, ד"החו תירץ זה ועל). ב"י חולין (הוא טריפה אולי, הרוב אחר שהולכין, מעולה

 מדברת שהתורה, והטעם. התורה מן שמותר, ם"הרמב סובר איסור בספק שרק

 התורה אדרבה, במצות אבל. מותר ולכן, ספק על דיברה ולא, איסור ודאי על

  ].ספק ולא ודאי היינו, אתרוג ליקח אמרה
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¯‚·Ë Â‰ÈÏ‡ ·¯‰  
ÁÓ" Ò"˙ÏÎ˙ ÏÈÏÎ" ,¯ÙÒ ˙È¯˜  

È˙ÓÈ‡ ‰˜ÒÙ ˙ÏÎ˙‰ Ï‡¯˘ÈÓ?  

 חנוך הרב מרדזין ר"האדמו – עולם גדולי שני ידי על בעבר נדון כבר, זה נושא

 ולהוסיף, דבריהםב לדון אלא בא ואינני, הרצוג אייזיק יצחק והרב ליינר הנך

  .זמנם אחרי שנתחדשו דברים

  

Â˙Ú„ Ï˘ ÂÓ„‡‰"¯ ÔÈÊ„¯Ó  

 התכלת ולדעתו, התכלת העלמות זמן את המאחרת בדעה מחזיק מרדזין הרבי

 המשנה בפירוש שכתב, ם"הרמב אפילו. הגאונים בתקופת אף מצויה הייתה

 ,בזמנו מצויה התכלת שאין) בלאו' הוצ, קלח (ובתשובה) א"מ ד"פ מנחות(

 בחיבורו לציין ידע ולכן, החילזון את כך אחר מצא, מרדזין הרבי של לדעתו

 דמו '–ל"חז בדברי הוזכר שלא, החילזון אודות פרט) ב"ה ב"פ ציצית הלכות(

   .'כדיו שחור

 טמוני שפוני בספרו שהביא, מרדזין הרבי של לראיותיו, לאחת אחת, נתייחס

  . זו דעה לחיזוק חול

 נטרונאי רב שיטת את הביא) ז"ה א"פ ציצית הלכות( בהשגותיו ד"הראב. א

 הגאונים דרך ואין, התכלת כריכות את הכוללות, הציצית כריכות בסידור גאון

  .בשעתם למעשה הנוגעות ההלכות אלא לסדר

 בקטע – )לט' סי (דעים תמים – ד"הראב של שבספרו, להעיר יש כך על

 כריכות' ד ועושים יםכורכ': בפירוש מובא, ם"הרמב על להשגתו המקביל

. 'שהיה בזמן התכלת מקום הוא ָחלק ואותו, לכריכה כריכה בין ָחלק ומניחים

 הייתה לא כבר התכלת גאון נטרונאי רב שבזמן, להיפך ראיה משם, אדרבה

  .רווחים להשאיר נהג הוא התכלת כריכות ובמקום, מצויה

 בן) מעוןש: שם (שמואל שהרב, מובא) שם ציצית הלכות (משנה בכסף. ב

 הכלל פי על, ושוב. התכלת בדיני פרק ובו ציצית בהלכות ספר חיבר גאון חופני
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 יש, בשעתם למעשה הנוגעות ההלכות אלא לסדר הגאונים דרך שאין, ל"הנ

  .מצויה הייתה בזמנו שהתכלת להוכיח

) הרצוג אייזיק יצחק הרב ידי על פורסם שמאז (זה שבפרק, להעיר יש כך על

 בדם צובעים שהיו) במסורת לנו ונמסר: כלומר (הידיעה לנו ובא": בפירוש מובא

 בן שמואל הרב של שבזמנו, בפירוש רואים כאן גם". חלזון ששמה ים של חיה

  .מצויה הייתה לא כבר התכלת גאון חופני

  .לציירו וידע החילזון את ראה הערוך בעל. ג

 הנקראת הטבעת צורת את צייר' ב חלזון בערך הערוך שבעל, הוא נכון אמנם

 פריז י"כת (יד כתבי בכמה שרד וציורו, )א"מ ב"פי (כלים במסכת הנזכר', חלזון'

1218heb. ,הכללי המושג בידיעת אלא, כאן מדובר אין אך, )3011 פארמא י"וכת 

 המיוחד במין ולא, ביבשה ובין בים בין החיים, רבים מינים הכולל', חילזון' –

   .תכלתה את ממנו שהפיקו, החילזון של

 הוזכר שלא, החילזון אודות פרט הביא) ב"ה ב"פ (ציצית בהלכות ם"הרמב. ד

 מתוך וכן. החילזון את הכיר ם"שהרמב ,מכאן .'כדיו שחור דמו '– ל"חז בדברי

 שהיה 'משמע –' למעשה הלכה'- התכלת בעניין לוניל לחכמי שהשיב, התשובה

  .'תכלת מצות בקיום ונהגו להם מצוי

', ה שנה, התלמוד בית(' והתכלת החלזון 'במאמרו, טייןעפש אברהם כבר

' עמ מילואים כב כרך (שלמה בתורה כשר מנדל מנחם הרב ואחריו, )ז"תרמ וייען

 מצויה התכלת שאין ם"הרמב כותב שבה, שהתשובה, זו טענה על השיגו) ט

 אברהם רבי דברי את להוסיף יש לכך. תורה משנה – חיבורו אחרי נכתבה, בזמנו

 ופורסמו שנתגלו', ה לעובדי המספיק ספרו שבתוך, ציצית בהלכות ם"הרמב בן

 בה שנעלמה בימינו הציצית עשיית צורת זוהי): "דנה ניסים מהדורת (בימינו

 אלא, עצמו החילזון ידיעת לאי ראיה מכאן אין עדיין ואם". התכלת צביעת ידיעת

 אי ומשום: "בפירוש זאת מוכיחים הבאים שדבריו הרי, הצביעה דרך ידיעת לאי

 ספרו". התכלת עשיית מהמאוחרים נמנעה, מדויקת מסורת ידי על זה דג הכרת

 לצטט מרבה הוא שהרי, ם"הרמב – אביו של חיבורו אחרי בוודאות נכתב זה

  .עליו ולהסתמך מתוכו
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 – כדיו שחור החילזון של שדמו, ם"הרמב הוציא מהיכן – השאלה לעצם

 הרצוג הרב של ובמאמריו) חלזון ערך (לשון מערכי בספר אחרים רעיונות הוצעו

 בספרו, בעצמו מרדזין ר"האדמו גם). ועוד יט' עמ ד"תרצ אלול, יב חוברת ההד(

 לא': וכתב ם"הרמב בדעת ל"הנ בקביעתו פקפק, )כב אות (התכלת עין – האחרון

 שמצא יותר ונוטה אפשר כי, ברורה ראיה ואינו, השערה פי על אלא זאת כתבנו

 היה כי, הטהור מקומו מקור נדע לא ואנחנו, ל"חז בדברי מקום באיזה מפורש כן

  .'לנו חסרים אשר ל"חז מדרשי כמה לפניו

 של בזמנו שגם, מרדזין ר"האדמו טען) בהקדמה (תכלת פתיל – השני בספרו

 ג"הבה, המאור בעל לדעת כי, מצויה הייתה עדיין התכלת גדולות הלכות בעל

 עצמו את פטר הוא שבפסקו סביר זה ואין, הלבן את מעכבת שהתכלת פוסק

 שהתכלת, לומר מרדזין ר"האדמו של כוונתו שאין, נראה. ציצית מצוות מקיום

 בעל גם שהרי, הלבן את מעכבת שהתכלת, שפסק מי כל של בימיו מצויה הייתה

 שגם, נראה אלא. מצויה התכלת הייתה לא כבר שבזמנו ובוודאי, כן פסק המאור

 הנוגע אלא בספריהם מביאים הגאונים שאין, ל"הנ הכלל פי על היא זו ראיה

 שראה הרי, ציצית הלכות את בספרו הביא ג"שהבה וכיון, בשעתם למעשה

  . בימיו לקיימן אפשרות

 זה שכלל הקודמות מהדוגמאות ראינו, ראשית. הערות שתי להעיר יש כך על

 שהתכלת פוסק ג"הבהש מפורשת ראיה המאור לבעל אין, שנית. מוכרח איננו

 מעכבת אינה התכלת 'שהמשנה כך מתוך זאת מסיק הוא אלא, הלבן את מעכבת

 אינו ג"שהבה לכך אחרות סיבות שיש יתכן אך. בדבריו מובאת אינה' הלבן את

 שהתכלת לפסוק שדעתו, להיפך ראיה להביא יש, אדרבה. המשנה את מביא

 קשה': מאיר רבי של אהבריית את מביא שהוא מכך, הלבן את מעכבת אינה

, עבדיו לשני שאמר, ודם בשר למלך משל. תכלת של מעונשה לבן של עונשו

. זהב של חותם לי הבא לו אמר ולאחד, טיט של חותם לי הבא לו אמר לאחד

 טיט של לו שאמר זה, אומר הוי? מרובה עונשו איזה. הביאו ולא שניהם פשעו

  .'הביא ולא
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Â˙Ú„ Ï˘ ·¯‰ ‚Âˆ¯‰  

 שי'ב פורסם(?' מישראל התכלת פסקה אימתי 'במאמרו, לעומתו, גהרצו הרב

. התכלת העלמות את המקדימה בדעה מחזיק )85-81' עמ, ז"תשט', לישעיהו

 בגמרא כמובא, האמוראים אחרוני בימי עוד מצויה הייתה התכלת, לטענתו

 אחא רב בימי אך', אחאי רב בשני תכלתא אייתי ממשכי מר'): א"ע מג מנחות(

. עוד מצויה הייתה ולא פסקה כבר, הגאונים מראשוני, השאילתות בעל חאמשב

 הגיע, לפניו עוד. 'לתכלת זכר שום אין 'שבשאילתות, מכך זו למסקנה מגיע הוא

 למסקנה) נה' עמ קכז שאילתא (שאלה העמק – לשאילתות בפירושו ב"הנצי

 שלא משום כלל תכלת דיני הביא לא) השאילתות בעל, כלומר (ורבנו' – דומה

   .'ובזמנו במקומו היה

 כגון, נוספים ציצית דיני הרבה הובאו לא שבשאילתות, כך על להעיר יש אך

 הם מה לדעת ואין, ועוד בציצית וקטנים נשים חיוב, כפולה טלית, בציצית סדין

 כך על מפורש אזכור מצאנו שלא זמן וכל. ובהשמטתותיו בהבאותיו שיקוליו

 עשיית לדיני הכוונה ואם. בדבר מסמרות לקבוע אין, מצויה אינה שהתכלת

 משבע יפחות לא הפוחת תאנא'): א"ע לט מנחות (בברייתא המובאים, חוליות

 שבעה כנגד – משבע יפחות לא הפוחת, עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף

 אוירין וששה רקיעים שבעה כנגד – עשרה שלש על יוסיף לא והמוסיף, רקיעים

, מסיים וכשהוא, כנף מין הכנף – בלבן מתחיל מתחילת אכשהו תנא. שביניהם

 להשיב יש, להביאם הוא ההכרח שמן', מורידין ולא בקודש מעלין – בלבן מסיים

 נוי': שם המובאת, רב כדעת ופסק, מהלכה זו ברייתא דחה שהשאילתות, כך על

 לא נמי ואי, דמי שפיר נמי לרובא גדיל ואי, ענף שלישי ושני גדיל שליש תכלת

 בין סתירה ראו לא ם"והרמב ף"שהרי י"אעפ. 'כשרה אחת חוליא אלא בה גדל

 שיטה יש אחרים ולגאונים לשאילתות, להלכה שניהם את והביאו אלה דינים

  .ל"ואכמ, בזה אחרת

 השמטת מתוך, הרצוג הרב שמביא, הראייה לגבי גם להעיר יש ההערות אותן

  .גדולות הלכות מספר התכלת דיני
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 עמרם רב בדברי נמצא התכלת מציאות לאי, ביותר הקדום, פורשהמ האזכור

 בשם קנט' סי תשובה בשערי גם הובאו, 330' עמ גאוניקה הגאונים תשובות (גאון

 וששאלתם'): סתם גאון בשם 205' עמ אלבק מהדורת ובאשכל גאון שלום שר

 אלישר ביד תכלת כשהיה, ג"י על יוסיף לא והמוסיף' מז יפחות לא הפוחת מהו

 רומז) 84' עמ (ל"הנ במאמרו הרצוג הרב. 'גדיל שליש לאותו מטילין היו כך

. 'עוד ואיננו שהיה דבר כעל התכלת על מדבר גאון שלום שר מר': זו לתשובה

 ישראל ביד שאין אלא, לגמרי נעלמה לא שהתכלת, משמע הגאון של מדבריו

 השימוש על יהרומא השלטון שהטיל למגבלות הד, לדעתי, בכך ויש, להשיגה

  . להלן בזה שידובר כמו, בה

 וכבר '– גלותא ריש הכתרת בתיאור הבבלי נתן רב ידי על שהוזכרה התכלת

 ופורסים', ג ורחבו אמות' ז ארכו, עץ מגדל יום מבעוד הכנסת בבית לו הכינו

 מקומו ועל ... שני ומתולעת הארגמן ומן התכלת ומן המשי מן נאים בגדים עליו

 סדר(' וארגמן בוץ בחבלי אחוז, למגדל ממעל, ראשו על נאה דבג עליו פרשו

' עמ ב"ח ז"תרמ, נאיבואיר. א מאת הימים וקורות החכמים סדר בתוך, זוטא עולם

 משקפת שאינה, התורה מן הפסוקים על הבנויה, מליצית לשון אלא אינה, )83

 ברב הבבלי נתן רב את החליף ל"הנ במאמרו הרצוג הרב. המציאות את במדויק

 אינו התכלת זכר' – בדבריו התכלת להמצאות אחר הסבר נתן וגם, גאון שרירא

 הדומה צבוע בגד: הוא המובן. ציצית תכלת של מציאותה על אופן בשום מוכיח

   .'החילזון בדם צבועה תכלת לא אבל, לתכלת במראה

 של אזכור מטודלה בנימין רבי הידוע הנוסע של בדבריו ראה הרצוג הרב

 מדוע, כך על ותהה, התכלת לצביעת הקשורה, צור יהודי בידי הפורפורה תעשיית

 בטעות הדבר כל אך. התכלת מצוות קיום את להחיות מצדם ניסיון שום היה לא

 רבי מסעות – הספר של המשובשת הגרסה על הסתמך הרצוג הרב – יסודו

 נאמר ההיא בגרסה. המוטעה תרגומו ועל, אשר. א בהוצאת, מטודלה בנימין

 הידוע הטוב הזכוכית אומני ושם בים ספינות שם ליהודים ויש'): ל' עמ א כרך(

. א ידי על מתורגם 'הסיקר'. 'הטוב הסיקר ימצא ושם הארצות בכל החשוב צורי

 האנגלי במאמרו עצמו הרצוג הרב, אגב. ('הפורפורה צבע'כ) 63' בעמ שם (אשר
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 שם שמדובר וטען זו מקביעה במקצת הסתייג) 398 הערה, 131' עמ (בהערות

 הגרסה לפי, אך). אדום צבע הוא, לדעתו', סיקר'. בלבד אדומה בפורפורה

 ימצא ושם '– בסוקר אלא שם מדובר אין, )כא- כ' עמ (אדלר שבהוצאת המתוקנת

 מכל ובאין אותו זורעין שם כי, הטוב) אחרות גרסאות לפי, הצוקרו (האסוקר

 שלא בפירוש המוכיח, אשר. א בהוצאת נשמט שלם משפט. 'לקנותו הארצות

  !החלזונות מן בצבע שם מדובר

 נמצא, מאוד והידוע המדובר, הגאונים מתקופת, השני המפורש האזכור

 במדבר במדרש ובמקבילתו, ל' סי בובר הוצאת (שלח לפרשת תנחומא במדרש

 לדעת אין אך', נגנז שהתכלת, לבן אלא לנו אין ועכשיו'): ה אות יז' פר רבה

  .זה מדרש של עריכתו נסתיימה מתי ,במדויק

  

È˙Ó ˜ÒÙ ÔÓ‚¯‡‰?  

 לברר הוא וחשוב ראוי כך, התכלת של העלמותה זמן אחר להתחקות שראוי כשם

 ל"חז בדברי הוא נפוץ הארגמן אזכור. הארגמן – האח- צבע של העלמותו זמן את

, המקומות באותם המתבונן אך. התכלת אזכור כמו, מידה באותה כמעט

 התכלת – מאוד מפתיעה תופעה על יעמוד, הארגמן או התכלת םבה שמוזכרים

 וחפצי חומרי בין, חולין בענייני אבל, אגדי או הלכתי בהקשר רק תמיד מוזכרת

 בין ארגמן של משיחות :לדוגמה. בלבד הארגמן מוזכר, יום היום וחיי המשק

 ותלשונ, )ט משנה ט פר כלאים מסכת (כלאיים איסור בעניין השונים הבגדים

 ב פרק מציעא בבא מסכת (להכריז חייב שאין השונות האבדות בין ארגמן של

, כא פרקים כלים מסכת (האריגה כלי בין פעמים כמה המוזכר הארגמן, )א משנה

 בין, )י משנה יא פרק נגעים מסכת (נגעים בעניין שבבגד הארגמן, )וכז כו

 ובעניין) ז ט שבת תוספתא (בשבת לרשות מרשות ההוצאה בעניין החומרים

 מפני בארגמן לצאת איסור בעניין) פא' פס דברים (ובספרי, )ד יד שם (מוקצה

 היו והארגמן שהתכלת הטענה את נקבל אם. הגוים בחוקות הליכה איסור

 הדעת את מניח הסבר לנו יהיה, הפורפורה חילזון – אחד ממקור מופקים

 כל על, הרומי- יווניה בעולם הידוע היחיד הצבע של שמו .זו מפתיעה לתופעה
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 השגור, האוטומטי התרגום. 'פורפורה 'היה, הים מחלזונון המופק, גווניו

 היווניים התרגומים מן שעולה כפי', ארגמן 'הוא' פורפורה 'השם של והמקובל

 התכלת את גם כינו, הזרות השפות בהשפעת, יום היום בחיי, כן אם. התורה של

 התכלת על כשדיברו אך, אלה ייניםבענ לתכלת זכר אין ולכן, ארגמן בשם

 בשם אותה וכינו, התורה בלשון השתמשו, פסוק כשציטטו או הלכתי בהקשר

  .'תכלת'

 בתקופת מצוי שהיה אחרי, כלשהו בזמן פסק בארגמן השימוש, ספק ללא

. מדויק באופן העלמותו זמן את לברר דרך לנו אין אך, והאמוראים התנאים

 של העדרו על הגאונים בדברי מפורש אזכור מצואל אפשרות אין, לתכלת בניגוד

  ).המקדש בית חוץ (להלכה נגיעה לו שאין כיון, הארגמן

 נזכר, הקהירית בגניזה שנמצאו, הגאונים תקופת מסוף הסוחרים במכתבי

 בספר ראו (פעמים מספר) יהודית- בערבית ארגואן – דיוק ליתר (הארגמן

' עמ ג כרך, 697, 681' עמ א כרך, גיל משה, הגאונים בתקופת ישמעאל במלכות

 שמדובר, לומר הכרח שום לנו אין). 564, 561, 314' עמ ד כרך, 675, 82, 67

 באותו הנקרא, אחר ממקור המופק, בצבע שם שמדובר ומסתבר, המקורי בארגמן

 עם הארגמן את עוד לזהות לא ההם הדורות לאנשי שגרם מה שזה, נראה. שם

   ).א ט כלאים ם"לרמב המשנה פירוש הרא (מהחילזון המופק הצבע

 הישוב: בתוך (גויטיין דב שלמה שפרסם מהגניזה במכתב יש מיוחד עניין

, מצא בו, )302' עמ, הצלבנים ובתקופת האיסלאם בראשית ישראל-בארץ

 תקופת תוך אל אף נמשכה מהחלזונות הצבע שהפקת, לכך אסמכתא, לכאורה

 תלונה בה יש אלא, הצבע הפקת לתהליך כלל קשור איננו המכתב תוכן. הצלבנים

 הראיה. במסבאות בירה ששותים', מחארין 'הנקראים, מאלכסנדריה האנשים על

. 'חילזון צדפי דייגי'כ מתרגמה שגויטיין', מחארין '– בלבד אחת מילה על נשענת

, הראשונה המוסלמית בתקופה ישראל- ארץ: בתוך (שנית שפרסמה, גיל משה

 סתם' דייגים'כ ותרגמה, בתרגומה, לעומתו, מסופק היה הכנרא, )514' עמ ב"ח

, הארגמן צדפות של דייגים, מחארין: כתב ובהערה (בצידה שאלה סימן עם

  ).גויטיין על בהסתמך
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 הארגמן את מוצאים אנו, תקופה לאותה קרוב, מהגניזה למכתבים בדומה

 עיר, ַביבֶט: מקומות בשלשה מזכירו הוא. מטודלה בנימין רבי של במסעותיו

 וארגמן משי בגדי לעשות הטובים האומנים הם יהודים אלפים כמו ובה '– ביוון

 ושנה שנה בכל המכס כל יוון ארץ מכל ומביאים – בקושטא', היוונים בארץ

 בגדי מלובשים כולם '– ובבגדד', וזהב וארגמן משי מבגדי מגדלים ממנו וממלא

 ארץ לגבי אך, המקורי בארגמן מדובר שאין, לומר אפשר כאן גם. 'וארגמן משי

   .לקמן שיבואר כמו, אחרת משמעות גם תתכן, הביזנטים ארץ שהיא, יוון

  

ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÂÓÏÚ‰Ï ˙ÏÎ˙‰ ÔÓ‚¯‡‰Â  

 מכמה כתוצאה, הדורות במרוצת והצטמצם הלך ובארגמן בתכלת השימוש

  :גורמים

 השימוש על השונים והביזנטיים הרומיים הקיסרים שהטילו המגבלות. א

 והפך, בלבד אליטה לאנשי יועד זה צבע. הרחב הציבור ידי על' פורפורה'ה עבצב

 ליה שלחו' – אלה למגבלות הדים אנו מוצאים בגמרא כבר. השלטון לסמל

, תכלת – ניהו ומאי, בלוז הנעשה דברים ובידם, נשר ותפשו, מרקת בא זוג: לרבא

 נציב לקבוע קשוב נחשון יריכי ועמוסי. בשלום יצאו ובזכותם הרחמים בזכות

 בירח אחד נציב לו וקבעו, נאספו אסופות בעלי אבל, הלז אדומי הניחן ולא, אחד

 הרב, רב בפירוט זה בעניין האריכו וכבר). ב"ע יב סנהדרין(' הכהן אהרן בו שמת

  . אחרים וכותבים הרצוג

 העז הלהט בעקבות, המוגבר מהדייג כתוצאה החלזונות מספר התמעטות. ב

 הערה בסוף חלזון ערך, שיינהאק יוסף, המשביר ראו (פורפורהל השלטון של

: יוסי רבי אמר'): שנד הברכה וזאת (הסיפרי בדברי לראות אפשר לזה רמז). קי

? במה פרנסתך: לו אמרתי. אחד זקן ומצאתי, לצור מכזיב מהלך הייתי אחת פעם

 בים םמקו שיש, השמים: לי אמר! הוא מצוי וכי: לו אמרתי. מחלזון: לי אמר

 סממיות שאין, לשם שהולך אדם לך ואין, אותו מקיפות וסממיות, בהרים שמוטל

 לעתיד לצדיקים שגנוז, הוא ניכר: אמרתי. במקומו ונימק ומת, אותו מכישות

  .'לבא
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, הביזנטי השילטון מידי והוצאתם ישראל ארץ חופי של הערבי הכיבוש. ג

 דבר של בסופו. (בלבד יםהביזנט שליטת לאזור הפורפורה צביעת והצטמצמות

 צבע תעשיית לה נכחדה וכך, ספרד לגרוש סמוך הטורקים בידי נפל הוא גם

  ). העולם מן הפורפורה

. 'לכה'וה' ניל'ה כמו, העולמי לשוק זולים יותר חדשים צביעה חומרי כניסת. ד

: כלומר (מצוי הוא היום שעד ואפשר'): תרפה' סי ב"ח (בתשובתו ז"הרדב כדברי

, לו צריכים אינם כי גם. לצודו יודעין שאין או, אותו מכירין שאין אלא, )ןהחילזו

 וצובעין. ניל בערבי הנקרא, איסטס דהיינו, הרבה מצוי לתכלת הדומה שצבע

  . 'גיהוץ ידי על אפילו עובר שאינו, אומנות באופן אותו

  

  :נוספים גורמים שני היו בציצית התכלת קיום להפסקת

. התכלת הפקת מקום – הים מחופי והתרחקותו יהודיה הישוב התפזרות. א

 מן שמשתמע כמו, טיפין טיפין לבבל התכלת הובאה האמוראים בתקופת אפילו

, ההלכה. 'אחאי רב בשני תכלתא אייתי ממשכי מר'): א"ע מג מנחות (הגמרא

 על להתגבר התאמצו שלא, כך לידי הביאה, הלבן את מעכבת התכלת שאין

 המגיד כותב כך. בלבד בלבן המצווה בקיום והסתפקו, התכלת בהשגת הקושי

 מעכב התכלת שאין קבלנו ולולא'): טז פרק הדעת שער (המידות בספר מדובנא

 שולחים אנחנו כאשר, אחריו אף מחזרים היינו אפשר ז"בזמה הלבן את

  . 'והדס ולולב אתרוג להביא למרחקים

 הביזנטית האצולה על התחבב, הרחוק מהמזרח שהגיע חדש חומר, המשי. ב

   .הפורפורה מתעשיית, למצווה הכשר היחיד, הצמר את ודחק

 גם והתכלת'): ב כח שמות (לתורה בפירושו ן"הרמב דברי לעניינו חשובים

 לתכלת שכוונתו ברור(' גוים ממלך חוץ ללבוש ידו את איש ירים לא היום

 של בותהולחשי ליוקרה ראיה מביא הוא בזה כי, כמראה לתכלת ולא, כחומר

 ולעשיית המשכן לבניית ששימשו, שם המובאים, החומרים שאר ככל, התכלת

 מיוחד היה שלבושו, עצמו' גוים מלך'מ ללמוד לנו יש, ועוד. הכהונה בגדי

  ).במראהו רק ולא, עשוי היה הוא שממנו, בחומר
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 מלך'ש, מסתבר? לבש הוא ומה, ן"הרמב מדבר שעליו', גוים מלך 'אותו מיהו

 א יד לבראשית ן"הרמב בפירוש ראו (ברומי היושב האפיפיור הוא הז' גוים

 רמז, ולקצין לראש עליהם שמוהו אשר שונים עמים על המלך" גוים ומלך:"

, )גוים ויתר ואדום כיתים, רבים מעמים מקובצת עיר על המלך אשר רומי למלך

 אחזו ן"הרמב בתקופת האפיפיורים. והמלכות השליטה כסמל פורפורה שלבש

 והורידו הכתירו, המדינות בענייני התערבו הם. העולם על לשלוט שלהם, ברעיון

 של המסורת כמיטב מלכות גינוני בעצמם נהגו הם. אירופה ארצות של מלכים

 כמתנות שקיבלום, פורפורה לבגדי נזקקו הם זה לצורך. הרומית האימפריה קיסרי

 הזמנים באותן היחיד המקור, הביזנטים בירת מקונסטנטינופול דיפלומטיות

  . משמר מכל עליו ושמרו, הפקתה סוד את ידעו בה רק. זה יוקרה למוצר

 שידעו למרות – בימיו העניינים מצב היה מה אנו רואים, אלה ן"רמב מדברי

. הציצית מצוות לקיום מעשי ערך בכך היה לא, הפורפורה עם התכלת את לזהות

 מן ולאדם, ודומיו האפיפיור, ודמא מצומצם חוג של נחלתו להיות הפכה התכלת

 בידי קונסטנטינופול נפילת לאחר. להשיגה אפשרות שום הייתה לא הישוב

 המשך היה לא, הצלבנים ידי על החרבתה בזמן, כן לפני אף אולי או, הטורקים

 את לשאת שהמשיכו, בתחליפים להסתפק נאלצו הכמורה וחוגי, הזה למעט גם

  .לשווא הפורפורה שם

 יח' סי ח"או (חיים מקור ערוך לשולחן בפירושו, יאיר החוות, קיםהפוס גדול

 פרק ב"שע מנטובה (גבורים שלטי בספרו פורטאליאוני הרופא אברהם הרב, )ב

 את מזהים, ן"כרמב הם גם, )תכלת ערך (הערוך במוסף מוספיא בנימין והרב) עט

 על מעידה שאינה, בעלמא כידיעה להם זה היה בוודאי אך, הפורפורה עם התכלת

  .בימיהם התכלת מציאות
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 ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו"...

 ּוְרִאיֶתם È»‰¿Â Ì∆Î»Ï ˙ƒ̂Èƒ̂¿Ï«‰. ְּתֵכֶלת

 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם אֹתֹו

  ..."אָֹתם ַוֲעִׂשיֶתם

  )לט-לח, במדבר טו(

  

  

 כל את וזכרתם אותו וראיתם"

 נגדכ זו מצוה שקולה – 'ה מצות

  .כולן המצות כל

 אותו וראיתם: אידך ותניא

 מביאה ראיה – ועשיתם... וזכרתם

 לידי מביאה זכירה, זכירה לידי

 הזריז כל: אומר י"ורשב. עשיה

 פני ומקבל זוכה – זו במצוה

  "...שכינה

 )ב"מנחות מג ע(


