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אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד אמרתי לו פרנסתך 
השמים שיש מקום בים שמוטל  במה אמר לי מחלזון אמרתי לו וכי מצוי הוא אמר לי

בהרים וסממיות מקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו 
 .ומת ונימק במקומו אמרתי ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא

 2כמובן]ו , וכבר התלבט בפירושו הגאון מוה"ר דוד פארדו ז"ל בספרי דבי רב.טובאמדרש פליאה זו קשה 
 [הדבר מתחילתו עד סופו. פשרממדרש תמוה כזה עד שנבין כל  3שאי אפשר בכלל ללמוד הלכות

בני ישראל מטילים תכלת  עדיין היו 9עד סוף ימי האמוראיםי מצוי", הרי מה קושית רבי יוסי "וכ .א
א( "והרי אבות קדמונים מימות הגאונים נהגו ע"ב ")מלחמת ה' שבת י , כמש"כ הרמב"ןבבגדיהם

 , וא"כ ודאי היה מצוי.בטלית שיש בה לבן בלא תכלת" לצאת

בפי' המיוחס להראב"ד על הספרי שם, שציין לפסוק כמבואר ( spiders) יםעכביש םסממיות ה .ב
, והוא עכביש אריני"א בלע"ז, ופרש"י שם שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך, כח( ל) במשלי

החכמה  רעילות שיכולים להרוג אדם, והיה לזקן זו. ומשמע שמדובר בסממיות (araignee) בצרפתית
מה היה החכמה הגדולה לזקן זה שלא היה לאדם אחר, הרי כל וצ"ע  להנצל מהם ולצוד החלזונות.

די דבורים בימינו ייאדם יכול ללבוש בגדי שריון וכדו' ולהנצל מהם ]כמו שאנו רואים שעושים צ
 שיש להם בגדים מיוחדים להנצל מהדבורים[.

]אצל זקן זו שמדבר עמו הרי בזמנו  איך אמר רבי יוסי "ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבא", .ג
 .וכן לכמה מאות שנים אחריו עדיין היה תכלתעכשיו[ 

כמו שמשמע לכאורה מפשוטו של דברי רבי יוסי "ומי מצוי", למה  ,תכלת מצוי אזאם לא היה ו .ד
 יכר הוא שגנוז, הרי ידוע הוא שגנוז ועומד.היה צריך כל השיחה הזה עם הזקן כדי לדעת שנ

מה היה ההכרח של רבי יוסי לחדש שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, אולי רק לאחר שנה ושנתיים  .ה
 ירחם ה' ויסיר מכת הסממיות ויחזור הדבר כימי קדם.

                                                 
 .העתקתי כפי הגירסא בספרי מהדו' פינקלשטיין שמיוסד על כת"י רומי ועוד כת"י 1 

 ז"ל הרמח"ל במאמרו על האגדות ]שנדפס בתחילת העין יעקב[: 2 
הידועים אצל בעלי המליצה  דבריהם שונים הם. הא' הוא דרך ההשאלות והמשלים והם הדרכים ההלציים אך הדרכים אשר העלימו בם את

והיינו  למי שאין המקרים ההם או הפעולות ההן נכונים לו כלל. הב' הוא דרך העלם הדמיון והמשל ייחסו מקרים ופעולות אשר על יסוד
ויאמרו מאמר מוחלט ואין אמתת המאמר ההוא אלא בגבול דהיינו לפי בחינה אחת או לפי זמן א' או לפי שיעלימו תנאי הענין ולא יבארום 

כסותרים זה את זה יען לא פורשו תנאיהם  וכבר מאמרים רבים יראו אמר ההוא כולל ומוחלט יכשל וישתבשנושא או מקום א' ומי שיקח המ
חז"ל בענינים מן הטבע  ובלי סתירה כלל וכו'. עוד צריך שתדע שדברים רבים מעיקרי הסודות ירמזום והיודע כל דבר בגבולו ימצאם אמיתים

ההם אנשי החכמה הטבעית והתכונה ואמנם אין העיקר להם הענין ההוא הטבעיי  ם בדורותאו התכונות וישתמשו מן הלימודים שהיו מלמדי
הנרמז היות הלבוש המשליי ההוא אשר הלבישוהו אמיתי או  התכוניי אלא הסוד שרצו לרמוז בזה וע"כ לא יוסיף ולא יגרע על אמיתת הענין או

יכיר הדרך הזה אי אפשר לו מעולם  ות ההם בין החכמים וכו' ומי שלאלהלביש הסוד ההוא במה שהיה מפורסם בדור לא כי הכוונה היתה
 לעמוד על דעתם כלל ועיקר.

"דלא הלכה באנו  :אחד שליט"א בתשובה בזה"ל ן ההגדות )ירו' פאה פ"ב ה"ד(. ומה שהשיב לי גאוןכעין מה שאמרו חז"ל אין למידים מ 3 
ז, ודבר חמור הוא לזלזל במדרשי אגדה ולהתעלם מהם והלא כולם ניתנו מרועה ללמוד מן המדרשים אלא את מציאות הדברים שהתכלת נגנ

. והטעם פשוט, שהרי אפשר שכשנבין פשר וסוד הדבריםכל אחד וכו'", הנה לגבי מציאות הדברים ג"כ א"א ללמוד ממדרש תמוה עד שיובנו 
. ועוד שכבר נפסק מובן באמת יש לו הבנה אחרת לגמרי הדבר נראה שיש כוונה אחרת לגמרי בכל המדרש, וגם החלק שחשבנו מקודם שכבר

. שאפשר שיחזור התכלת בכל זמן מהזמנים, וע"כ היו להם הבנה אחרת בדברי הספרי)עי' בנספח( בשו"ת מהרי"ל ושו"ת חמדת שלמה ועוד 
וע"י משיח לא נצטרך  -ר בקל ]ואין מקום לידחק שכוונת הפוסקים הנ"ל הוא על ימות המשיח, שבמהרי"ל כ' שע"י סימנים יכול לחזו

 [.כמבואר למעיין בהם בפנים ובשאר הפוסקים הנ"ל ג"כ מאוד דחוק להעמיס זאת בלשונותיהםלסימנים, 
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ר כדי הדבפשר לחפש  מוטל עלינובודאי לתרץ בדרכים שונים ודחוקים, אך חלק מקושיות אלו ניתן ש אע"פ
 שיתבארו דברי המדרש בלי עקולי ופשורי.

שדיבר  4הסממיותשלכאורה  ,והוא נם.שעל ידו יובנו כל דברי הספרי על מכואחד מפתח בס"ד שיש  ונראה
)או לחיילותיהם(, שאחרי חורבן הבית וכיבוש ארץ ישראל רמז למלכות רומי עליהם הזקן אינם אלא 

תבטל מהמון העם נכגון תפילין, שם הצליחו, תובקצ) 8שאינם תלויים בבית המקדש כמה מצוות נלחמו על
והמקור לכך הוא במדרש , והם שביטלו את התכלת מישראל. (5םילמשך כמה מאות שנים בגלל הרומי

וכן כתיב ואת עשו  כמותה זה אדום שאין בכל השרצים שנואה - שממית בידים תתפש" :(פרשה למשלי )
ויעש וכן בבראשית רבה )תולדות סוף פר' ס"ו( " ."אדום שהחריב בית המקדש - בהיכלי מלךוהיא  ,שנאתי

ת, בזכות שממית מתפשבאיזו זכות ה אממית בידים תתפש, אמר ר' חמא בר חנינשגם הוא מטעמים הה"ד 
 ".אותן הידים ויעש גם הוא מטעמים וגו'

 פירוש הספרי לענ"ד.כך הצעת  עפ"ז,ו

כזיב הוא קרוב לצור )עי' ערובין ס"ד ע"ב ותבואות  - אחת הייתי מהלך מכזיב לצוראמר רבי יוסי פעם 
' )שביעית פ"ו מ"א, א"י במתני כזיב היה גבול א"י בזמן בית שני, וגם נקבעה להלכה לגבולהארץ עמ' רל"ג(. 

י רבי יוסי חי בתקופת דורו של שמד שאחר חלה פ"ד מ"ח(, וצור היה אז תחת שליטת מלכות רומי.
 ,הולך מישוב היהודים לתוך עיר מלא גויים, צוריים ורומיים, ולרוב הפתעתווהיה  ,6החורבן

דר דהיינו יהודי בעיר של גוים, שמצא זקן יהודי מניצולי החורבן ודורו של שמד ש - ומצאתי זקן אחד
 ומתפרנס שם בתוך עיר של גויים,

 כזה, והשיב לו הזקן,מקום ותמה איך מתפרנס יהודי ב - אמרתי לו פרנסתך במה

 ,ומתפרנס ממנו מחלזון 7הזקן השיבו שפרנסתו מחלזון, ר"ל שעושה תכלת -אמר לי מחלזון 

אפשר ליהודי לעשות כ"כ הרבה תכלת, עד כדי שמתפרנס איך שאל אותו ר' יוסי,  - הוא אמרתי לו וכי מצוי
מתגנב אל הים בסתר בחשכת לילה אם היה בשלמא שהרי . חת שליטת הרומיים ונגד פניהם ממשתממנו, 

וצד רק מעט חלזונות לציציותיו לבד, היה מובן שהסתיר מעשיו מן הרומיים, אך מי שעושה כ"כ תכלת איך 
 ,תמשים בחלזון לצורך בגדיהם כידועאפשר שלא יתפסוהו ויהרגוהו. ובפרט שמלכי ואצילי רומי היו מש

, והיה פרטיים ישתמשו בצבעי החלזון לצורך עצמם כבר נאסר ע"י הקיסרים הקודמים שאנשיםומשום כך 
, מלבד כל הגזירות על קיום (באריכות )כמו שהובא כ"ז בספר לבוש הארון זה נחשב למרידה במלכות

 . וכי מצוי כ"כ במקום סתר שיכול להתפרנס מזה?8המצוות שהיו בימיו

חלזון תמיד מצוי בים, וגם היה וע"כ לא היתה תמיהת רבי יוסי שלא היו חלזונות מצויים בים, שהרי ה
 . ולכן מוכח שהיתה תמיהתו כנ"ל.9לאמוראים תכלת וצבעו בו כמבואר בגמ' בכמה דוכתי כנ"ל

                                                 
 ., הרי סממית היינו שממיתכמו שממית בידים תתפש" -הספרי כתב "וסמימות מקיפות אותו  בפי' המיוחס להראב"ד על  4
וכל מצוה שלא מסרו ישראל  ...תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר. ובשבת ק"ל ע"א אי': "כמש"כ בשו"ת הגאונים )מהדו' אופק סי' קס"א( 5 
ואמאי  ...תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים צמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם דאמר רבי ינאיע

 וכו'". אלישע בעל כנפים שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראלקרו ליה 
 .הרוגי מלכותעשרה משהיה בעצמו  וגם היה תלמיד ר"ע :,שבת לג עי' ע"ז ח:, 6 
מדרש זו על הפסוק בברכת זבולון, וברכתו היה בתכלת מחלזון כמבואר במגילה ו' ע"א ובפסיקתא זוטרתא ות"י על וזאת כ"נ, שהרי ש 7 

 הברכה.

מה לך יוצא ליהרג על שאכלתי מצה מה לך לוקה בפרגול על שעשיתי סוכה על שנטלתי לולב על ( "ב"ל 'פ)ויקרא רבה פרשת אמור עי'  8 
על שעשיתי רצון אבא שבשמים הה"ד ואמר אליו מה המכות האלה מכות האלה גרמו לי להאהב לאבי  על שהטלתי תכלתשהנחתי תפילין 

 ".שבשמים
)מא.( "דמלאכא . שם )מב:( "אמר ליה אביי לרב שמואל בר רב יהודה הא תכילתא היכי צבעיתו לה אמר ליה מייתינן דם חלזון וכו'"מנחות  9

אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא א"ל קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה א"ל ענשיתו אעשה א"ל בזמן 
כחומרי )תכלת( )מג.( "רבי מני דייק וזבין י כמה ראשונים היתה התביעה על התכלת לבד, שפטרו ע"י סדין. שם , ולפדאיכא ריתחא ענשינן"

רב הונא בר מניומי זבן תכילתא . ע"ז )ל"ט ע"א( "לשם תכלת וכו'" שצבעומתניתא" וכתב רבינו גרשם "דלא זבין תכלת אלא מן המומחה 
 ".רב נתן בר אביי איתבד ליה קיבורא דתכלתא( "בע"ה "צ)חולין ". מאנשי דביתיה דרב עמרם חסידא

הנה אין ספק שבזמן אמוראים הי' תכלת וצבעו בו ציצית, גם בימי אביי ורבא לבשו תכלת וצבעו כמפורש מלכו סי' א' כתב: " ובשו"ת ישועות
צביעות תכלת, וקשה לומר שהי' להם אז דם במנחות מ"ב ע"ב דאביי שאל לרב שמואל ב"י היכן צבעיתו והוא השיב לו אלמא שהיו עוסקין ב

 ".חלזון מקודם חרבן שהי' יותר מר' שנים
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איזור צור הוא מקום סלעים ]סולמא דצור[, ויש שם  - אמר לי השמים שיש מקום בים שמוטל בהרים
 ,10הרים אצל הים ממש ושם נמצאים החלזונות

 ,ר"ל שהרומיים מקיפים כל האיזור ומסתובבים בכל הארץ -וסממיות מקיפות אותו 

מי שהולך לשם ומעורר כל ו - ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומו
לא זזו את חמתם, הורגים אותו. וכשהם הורגים, הוא באכזריות נוראה כמו שאירע לרבי יהודה בן בבא "

, וזה כוונת "נימק " )סנהדרין י"ד ע"א(לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברה משם עד שנעצו בו שלש מאות
ר"ל שהורגים אותו ואינם מניחים אותו לקבורה, ובשרו נסרח  11. א"נבמקומו", כמו רבי יהודה בן בבא

. אך זקן זה ["עד שימוק הבשרשמתו מטמאין במשא  והזבה וכו' הזבעי' מתני' נדה ס"ט ע"ב "במקומו ]
  יה לו הזכותים להסתיר מעשיו מן הרומיים.בצדקתו ה

מיניה וביה מוכרח שאין הכוונה שגנוז לגמרי, באופן שאי אפשר בכלל להשיגה עוד  - אמרתי ניכר הוא שגנוז
שהרי הזקן הזה היה מתפרנס ממנו, וא"כ ע"כ אינו גנוז לגמרי! ועוד, [, וכדו' כמו אור הגנוזעד הגאולה ]

 .9להם תכלת כמבואר בכמה דוכתי כנ"לשהרי עד זמן הגאונים היה 

שיש לרומיים ]הסממיות[ שליטה על התכלת, וממילא קשה להשיגו בלי מסירת נפש ונראה שכוונתו היתה 
 .וסייעתא דשמיא מיוחדת

בחינת מקצת ]ופשוט דזה כל עוד שהרומיים מושלים ביד חזקה, אך בזמן שרפו ידי הרומיים, כנגד זה יש 
בי בני ישראל, )אע"פ שאינו לגמרי עד ביאת המשיח(. ובחינה זו יכולה להתגשם יאמץ לגולאום מלאום 

 .במציאת התכלת, וגם רבוי הישיבות, או תנועת בעלי תשובה וכדו'בבכמה אופנים, כגון 

סיים רבי יוסי שמצב זה של שליטת כח עשיו ותולדותיו, שהוא הסיבה שגורם מן  - לעתיד לבא 12לצדיקים
 משך עד לעתיד לבוא.י ,התכלת במקצת דורות, ואי אפשרותה בכלל בדורות אחרים השמים קושי בהשגת

שמבואר שכל תקופה של ימות עולם מתחיל  (ב:ג דברי הרמב''ן )עה''ת פרשת בראשיתוראוי לציין ל]
ודע כי מעת היות בין השמשות יחשב כיום מחר ועל כן יתחיל ענין להתנוצץ קודם שיגיע עצם הזמן, וז"ל: "

". והנה מה שאמר ר' יוסי יום קודם לו מעט כאשר נולד אברהם באלף השני, וכן תראה בכל יום ויוםכל 
שניכר שגנוז הוא, נראה פירושו שלא סתם שנעשה גזירה נגד תכלת דומיא דנעשה בשאר מצוות, אלא 

אמנם מטה. נתגלה לו מסיפור זה שהוא גילוי על העלם אור המצוה זו למעלה, וממילא נמשך ממנו גזירה ל
קרוב לזמן משיח כבר יתחיל להתנוצץ אור העליון וממילא יתכן שיהיה כבר נמצא בעולם. ואף שאין אתנו 

התכלת בגלל  חיש מה שנראה לעינינו שנמצאיודע עד מה האם אנו כבר בעקבתא דמשיחא, אין לנו להכ
כ"ז הוספת חכ"א  .13ן הגאולהאלא ראוי לנו לחוש שאדרבה הוא גילוי שעומדים אנו קרוב לזמ ,דברי הספרי

 שליט"א[

                                                 
ז"ל ספר תבואות הארץ )עמ' רל"ג(: לדרום צור בערך ד' שעות על שפת הים ולצפון "זיּב" )אכזיב( בערך שעה א' נמצאים סלעים גדולים  10 

 כמו בסולם והוא סולמא דצור".נכנסים בים ונראים למרחקים ועליהם דרך מעבר מצער שבו עולים 
למקום בריחה מן המלכות ושאר  רמז , ואולי הריםכוונת הזקן שהולך לים במקום סתר שנסתר מן הרומיים שלא יראו אותועוד אפשר לפרש ש

בין שני הרים גדולים )סנהדרין  נים אנשים מרגלים ביהושע פרק ב',אצל הש ותאמר להם ההרה לכוגזירות רעות, כמו ההרה המלט אצל לוט, 
וכמו שפרש"י בההרה המלט בלוט שילך לאברהם אבינו, וכן בעוד הרבה ]שמרמז לזכותו של אברהם אבינו ע"ה  אפשר לפרשי"ד ע"א(. עוד 

ל להשיג כ"כ מחוט ועד שרוך נעל, והזקן נתלה בזכותו של אברהם אבינו שהיה יכו -, שתכלת בא לנו בזכותו [מקומות נמשלו האבות להרים
 .הרבה תכלת נגד פניהם של מלכות הרשעה

 שמעתי מידידי הר"ר יוסף גליק שליט"א 11 
מאי אית לכו בהדי קרטליתא דדביתהו דר"ח בן ע"ב( " ד"עבכמה מקומות בחז"ל מצינו לכאורה קשר בין תכלת וצדיקים: עי' גמ' ב"ב ) 12 

ולפי שהיה הארון מכוסה תכלת אמר הקדוש ( "ד"י 'פר)משנת רבי אליעזר ש מדר ",דוסא דעתידה דשדיא תכלתא בה לצדיקי לעלמא דאתי
 , זו סנהדרין שהן מצויינין בפתיל היך מה דאת אמרופתילך" (ה"פ ר'וישב פ) ר"ב", מי שהוא עוסק בתורה יבוא וילבש לבוש הארון ברוך הוא

 ".פתיל תכלת
של רש"י, יצא לאור מכת"י ע"י הרב אריה הרציג שליט"א( כתב "תכלת וארגמן ובפירוש סוד מעשה המשכן מרבינו שמעיה השושני )בן דורו 

ותולעת שני. אלו צדיקי ישראל שהם מקיימים מצות ציצית שתהא תכלת שנ' על ציצית הכנף פתיל תכלת אמ' הק' אם אתם תקיימו מצותי אני 
ני אני אביא עליכם מלכות נכרי שנ' לבשי תכלת פחות וסגנים מעלה אתכם למלוכה כגון דניאל ומרדכי הצדיק... ואם חס ושלום שתחטיאו לפ

שהוא מפני רפיון המצוה בידי המון העם שנגרם מכח השמד, ומי שמסר נפשו או טרח ביותר על המצוה נראה ואומר אנשי חיל מתלעים". ו
ואומר תכלת הוא ומחזיק עצמו תכלת הוא שכתב "נחשב לצדיק. וע"ע רבינו יונתן ריש פ' איזהו נשך על הגמ' של מטיל קלא אילן בבגדו ואומר 

" ודו"ק. ולכן אמר רבי יוסי ג"כ שגנוז לצדיקים, שכשיתגלה לעתיד לבוא ג"כ יהיה קודם ביאת המשיח ולא כל אחד יזכה למצוה גדולה בחסיד
דיקים כמבואר ברש"י פסחים ח: זו אלא יחידים. ונחשבים לצדיקים כיון שמדקדקים במצות, ואפילו אם רק מדקדקים במצוה זו נקראים צ

 ד"ה הרי זה צדיק גמור, עיי"ש בראשונים.

 ".ואפשר שמתנוצץ הגאולהבענין התכלת שכ' " 'ב ס"סשו"ת ישועות מלכו ועי'  13 

 
For more info, visit: www.techeiles.org



 ום גמגומים.ע"כ ביאור דברי הספרי בהרחבה בדרך נכון וברור בס"ד בלי ש

שלחו ליה לרבא זוג דמעשה דזקן הנ"ל דומה להא דמבואר בגמ' בסנהדרין )י"ב ע"א( " "אכוהוסיף ע"ז ח
", מים ובזכותם יצאו בשלוםבא מרקת ותפשו נשר ובידם דברים הנעשה בלוז ומאי ניהו תכלת בזכות הרח

שהיה להם נס שניצולו מן הרומיים. וביאור הענין הוא שלוז שעושין בו תכלת הוא לוז שם פי'  14ובבן יהוידע
שצובעים בו תכלת. והוא  ('בשופטים פרק אעל הפסוקים  ע"ב,שבארץ החתים שמבואר בגמ' סוטה )מ"ו 

, ואינו המקום שבני "ינו החתים משבע אומותאשם בשופטים, שכתב שם " בחוץ לארץ, כמבואר ברד"ק
השמד. ובזה מובן שהגמ' בסנהדרין הנ"ל  המקום שעשו תכלת בשעת אאל זבולון צבעו תכלת בזמן הבית,

מיירי בשעת השמד, לכן הביאו מהנעשה בלוז, וכן הגמ' סוטה הנ"ל משמע שהוא עיר מסוגל להמלט 
לוז שבא סנחריב ולא בלבלה נבוכדנצר ולא החריבה ואף היא משמדות שונות "היא לוז שצובעין בה תכלת 

, והנשר הוא כעין אותם סממיות בספרי מובן שצבעו דוקא שם.", ולכן מלאך המות אין לו רשות לעבור בה
 , ודו"ק.והיו מסתירים הדברים מהרומיים כמו שעשה אותו זקן

ן השמים לבטלו באיזה זמנים. לה ח"ו מפני השמד, אלא היה סיבה מומזה עוד הכרח שהמצוה לא נתבט
כל זמן שאפשר להשיגו, היו משיגים אותו אפילו בימי השמד, ומסתירים מעשיהם מפני שאבל ודאי 

, ואי אפשר בשום הרומיים ככל האפשר. והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת
 אופן להתרשל ממצוה מטעם נסתר.

 , שהוא מפני הרומיים כנ"ל.[15כן ג"כ את דברי התנחומא שכתב שהתכלת נגנז, אפשר לפרש ל הנ"ל]ולפי כ

 

  

                                                 
ז"ל הבן יהוידע: "נס שנעשה לחכמים באותה שנה בארץ ישראל ששם היו בארץ ישראל תחת ממשלת שהם רומא עשו אבי אדום וקרו ליה  14

בשם נשר משום דכתיב בעשיו אם מגביה כנשר... ולא על פרס כמו שכתב רש"י ז"ל כי בארץ ישראל לא היו תחת ממשלת פרס אלא תחת 
 ממשלת מלכות פרס". וע"ע בהגהות מהר"ץ חיות שם. ממשלת אדום ורק בבבל היו תחת

לשון "נגנז" בסתמא, ולא כתוב בו איך נגנז ועד  , שרק כתוב שםא שאין דברי התנחומא והמדרש רבה זקוקים לפירושים וביאוריםהאמת הו 15
, ואף הביא סיוע לפי' מהדורת זכר חנוך( במדרש רבההעץ יוסף )כמה זמן נגנז. ונגנז יכול להיות רק שנשתכח, כמו שפירש ההגהות המיוחסות ל

". ולגבי זמן הגניזה, אין שום משמעות בעולם מן התנחומא עד כמה יגנז, וכבר מצינו נשתכח. "נגנז שכתב מפורש (ע"ב ב"פסחים ס)זו מרש"י 
לכם למשמרת עד הבקר", וכתב  "ואת כל העדף הניחו (טז כג שמות)ענין המן שנפל בערב שבת, שציווה התורה ב גניזה לרק לילה אחת בלבד

"כ"ב שנה שעשה יוסף במצרים חוץ מאביו : ; מובא גם בילקוט שמעוני על איוב רמז תתקד('ו מקץ)תנחומא רש"י: "למשמרת. לגניזה". וע"ע ב
מקללין אותו, אבל ( "יקבוהו לאום, זה פרעה שגנז התבואה בשני רעבון והיו הבריות מקץ צאבראשית רבה ) ,נגנז רוח הקדש מיעקב ומבניו"

 יוסף זן את העולם בשני רעבון כרועה הזה שמנהיג את צאנו".
", נראה שאין ללמוד בזה"ז כו'. ע' מ"ר פ' שלח ועכשיו אין לנו אלא לבן כו'ולגבי מה שמקשים מן הביאור הגר"א )או"ח סי' ט' סע' ב'( שכתב "

תי יישאר בגניזתו. ומה שיש מדקדקים עוד דמאי קמ"ל הגר"א אם לא שהוא כלום מזה, שהגר"א רק ציין להמדרש, ולא כתב איך נגנז ועד מ
מלבד שלק"מ שדרך הגר"א לציין מראה מקום על כל דין  ;גנוז לגמרי עד משיח והרי ידוע שלא היה תכלת מצוי בזמנם ומה צריך מקור לזה

לם אם לא מהמדרש, שהרי אפשר שבמדינות רחוקות יש בשו"ע, ונראה עוד בדרך אפשר שכוונתו שבאמת לא ידוע שאין תכלת מצוי בכל העו
מכל עולם היהודי, כלשון הגר"א "אין לנו אלא לבן", שזהו לגמרי תכלת עדיין, ועדיין לגזור בסדין, קמ"ל ראיה מהמדרש שלעת עתה נשתכח 

וכו', שהוא מילה  'נגנז'עיקר המילים שהוא רוצה, לא המילה  ַלל ּבְּ . ]ואין להקשות על ממנהקשה להביא ראיות ברורה בכלל ושאינה שרק כָּ
דברינו שעדיין יש לחוש שמצאו את התכלת במדינות רחוקות, ואכתי אין ראיה מהמדרש לזמן השו"ע וזמן הגר''א. די"ל דאין חובה לחוש 

למקומה גם לדעת  ולגזור מן הספק שמא נמצא במדינות רחוקות אחרי אשר נתבטל מכל העולם. ואה"נ אם יתברר שנמצא, יחזור הגזירה
 הרא"ש.[
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 ביאור דברי האריז"ל

 .18שאין תכלת נוהג אלא בזמן שבית המקדש היה קיים 17איתא 16תבי האריז"לבכ מה מקומותבכ

ין בו והנה ודאי אין להבין בדבריו שמצות תכלת נוהג רק בזמן בית המקדש, ואחר החורבן אין אנו מחוייב
, וח"ו 9התנאים והאמוראים אחרי החורבן הטילו תכלתוהרי , 19נגד ההלכהאפילו אם היה בנמצא, דזה 

 האריז"ל.בוקי סריקי כאלו ב לתלות

עד שיבנה ביהמ"ק השלישי, וממילא כל מי שחושב  שבמציאות לא יחזור לומר שמוכח מדבריו וגם אין
שהרי כיון שמוכרח מיניה וביה שדברי האריז"ל הם שלא  התכלת קודם הזמן ההוא ע"כ מוטעה. שמצא

כמה  כפשוטן, שהרי הוא ז"ל כתב שאין תכלת שלא בזמן הבית, והתנאים והאמוראים הטילו תכלת במשך
א"כ ודאי הדבר אפשר ומסתבר שבזמן קרוב לבית השלישי ג"כ יתגלה  -מאות שנים אחרי החורבן כנ"ל 

 התכלת.

                                                 
 עם מ"פר עליו' וכ י"האר מכתבי שהביא שכנגדו על מ"פר' כ ויפהא( ""נ 'סישו"ת חת"ס או"ח )צריך להקדים כאן בדברי החתם סופר  16 

פן תוקדש המלאה הזרע אשר  כל המערב דברי קבלה עם ההלכות הפסוקות חייב משום זורע כלאים, וכן אני אומר דיבר יפה אבוא לא נעלמים
 .תזרע"

 דרוש ד'( כתב: ציציתה)ענין  תפלהשער ה בשער הכוונות 17 
הציציות  אבל עתה בזמנינו כנודע,חוט תכלת הציצית לבן ובו קיים היה  בית המקדשמיני ציציות הם התכלת והלבן ר"ל כי בזמן  שניודע כי 

 ...כולם לבן ואין בהם תכלת
כולו לבן הוא קיים והב'  ית המקדשכי שני מיני ציציות הם הא' מלבן ותכלת כמו שהיה בזמן שב עיללבאר הציציות כי הנה נתענין עתה ונבאר 

של אבא אלא שהציצית של לא מולבד באלו של ציציות שניהם הם ממוחין דאימא  נותי בחיתוהנה ש אחר החורבן.כמו שאנו נוהגים עתה 
שכולו ציצית האבל  .קיים מקדשהית בזמן שבנוהג דאימא אשר היתה בתחלה בינה דאבא כנ"ל ולכן היה תכלת ולבן הוא יוצא ממוח חכמה 

בבינה דאימא שהיא עצמה בינה דאימא בתחילה וזהו הטעם שאין לנו תכלת בזמן  ןהוא מד' מוחין הכלולי ן עתה אחר החורבןלבן שאנו נוהגי
 ...הזה

נפסק מלהאיר ולצאת  מאדאי החכמהאין אור שהם לבן בלתי תכלת כי אמת הוא שאף בזמן הזה  בזמן הזה ןונבאר עתה הציציות שאנו נוהגי
אלא שאין לנו עתה כח שיעשה הדבר ההוא על ידינו אבל ודאי הוא שג"כ הוא יוצא בהתלבשותו בציצית היוצא ציציות הנז' עם התכלת הבסוד 

 ..למטה ב"ה. נבארשו כמ מאדאי הרמוז בציצית דבינ אמה דאימציצית דחכ הממוח בינה דאימא וא"כ כפי זה הוא מוכרח שיהי
בינה דאימא לפי שאין  מחכמה דאימא כך הוא ממש בציציות היוצאים מד' מוחין הכלולין במוח ןוהנה כדוגמת מה שנתבאר בציציות היוצאי

לל"ב ולכן הניחו בו חוט של תכלת  םוהחילוק שביניהם הוא כי שם היה חסר חוט א' להשלימ .ולא יותר אדאימ הרק עד מוח בינ בנו כח עתה
לבן כי אין צורך אל  ןשהיא המלכות לחברה עמהם כנ"ל אבל בבינה דאימא יש ל"ב אותיות שלימות בד' שמות שבהם כנגד ל"ב חוטין וכול

לנו תכלת אין התכלת מעכב את הלבן כנז' במשנה והלבן לבדו הוא מצוה  שאין ההזמן ובזה תבין איך גם בז .א מלכות להשלימםיתכלת שהה
הלבן והלבן אינו מעכב  ולכן התכלת אינו מעכב מאמיני ציציות א' מחכמה דאימא וא' מבינה דאישני והוא כי להיות שהם  ורה.התן גמורה מ

 ..לבן.לתכלת והתכלת לראוי שהלבן יעכב  הא' הי נהלו הכל היה בחייוא תהתכל
 בסוד ציציות בהתלבשות ציצית בינה דאימא אלא שאינו על ידינו אדאימה יוצא האור של מוח חכמ ההזמן אף בזכי  עילל ש"ועתה נבאר מ

 .אהוא שיהיה נרמז ציצית חכמה בציצית בינה דאימ ע( )מוכרח(מוכר)וא"כ 

 ובפרי עץ חיים שער ציצית פרק ד' כתב: 
בזמן שבהמ"ק היה קיים שהיה כל הציצית מן ז' חוטין לבנים וחוט א' היה תכלת אבל לאחר החורבן, הם ואלו הם בחי' הציצית שהיו נוהגין 

 ן דבינה דאמא, ואין שם תכלת כמ"ש...הכל חוטי לבנים ואין לנו תכלת, לפי שכל הציצית הד' של אח"כ, הם בחי' ד' מוחי
 ר לעיל ולכן אין תכלת נוהג בזה"ז.תכלת שהוא בחינת המלכות ע"ד שנתבאובכל א' ח' חוטין שלימים וכולם לבנים כי א"צ לחבר עמהם את ה

 ושם פרק ה' כתב:
ונחזור לבאר מה שכתבתי לעיל כי האמת הוא שבזמן הזה אחר החורבן אין בנו כח להטיל תכלת כי אין אנו משיגין רק עד מוח בינה דאמא 

רק שאינו יוצא ע"י מעשינו אבל ודאי הוא יוצא בהתלבשות תוך ציצית מוח אמנם ודאי הוא שאין אור עליון ההוא דמוח חכמה נמנע מלצאת 
 .)ר"ל ציצית דלבן כמבואר שם שלבן הוא מוח בינה דאמא(בינה 

 בזה"ל: בספר אחד שיצא לאור לאחרונה כתב 18 
, ובכתבי האריז"ל מפורש הטעם שנפסק מאיתנו התכלת )מזמן הגאונים ואילך( שזהו משום שהתכלת דומה לרקיע

ומרמז שאנו מונהגים בהשגחתו יתברך, ולכן בזמן שזכינו לנסים ממש והיתה השגחת הקב"ה בגלוי היה מצוי אצלינו 
התכלת. אבל בזמן הגלות שהנהגת הקב"ה הוא בהסתר, נעלם מאיתנו התכלת. וא"כ לפי"ז בזמנינו שאנו הסתר בתוך 

 ין לא הגיע הזמן שיתגלה התכלת. עכ"ל.הסתר ואפי' בא"י פלטרין של מלך רודפים החרדים, ודאי שעדי
, לא כתוב כן בדברי האריז"ל, אלא וניסים גלויים הטעם שהוא מפני שדומה לרקיע והוא מרמז על השגחתו יתברך "מפורש"הנה מש"כ שם ש

התכלת בזמן החורבן  לא נזכר בכלל בדברי האריז"ל ענין תכלת דומה לרקיע בקשר לחסרוןהוא ביאור הכותב שתלה דבריו בדברי האריז"ל. 
 ]קשר זו נמצא בספר שו"ת דברי יואל סי' מ"ד, ושם מבואר שחזר בזמן מרדכי אפילו קודם הגאולה, ואכתי עבדי אחשורוש אנן, ודו"ק[.

ל להוי ידוע שלא כתוב כן בדברי האריז"ל, אלא הוא הוספת הכותב, וחשב לראות שבר גדול ע ,גם מש"כ בסוגריים "מזמן הגאונים ואילך"
מפורש שמחלק בין זמן הבית לזמן החורבן ]והאמת הוא כמש"כ למעלה שדברי האריז"ל לאו דוקא, וכמש"כ האריז"ל  לשון נקלה, שהרי

בארץ ישראל פלטין של מלך בזמן האמוראים )עי' אגרת רש"ג . וגם קודם זמן הגאונים היו כמה שמדות שאפשר שמרמז על אותו ענין שבספרי[
ונחית מן דהוה תמן מן בבלאי כגון רבין ורב דימי וכלהו נחותי דנחיתו  מדא בא"י ואמעיטא הוראה תמן טובאונפיש ש באובתר הכי אביי ור"

לקבל  לא היה לחכמים , ולדברי הספר הנ"לדרך טבריא בזמנו של רבא דנפיש שמדא (, ואנו רואים בגמ' שהביאו תכלת בהצנע מלוז"להכא
 והסתר פנים.  התכלת כיון שהיה אז שמד

עתו בהלכה, הרי המהרי"ל לבוש וחמד"ש זה היה דד ]גם את"ל". ובכל זמןונוהגת מצוה זו בזכרים בכל מקום ( כתב: "מצוה שפו)חינוך ב 19 
ח אות , וע"ע יבי"א ח"ט או"ח סי' ק"הפוסקיםרוב במיעוט נגד  כ' שדעת האריז"ל יכול להתבטל, ובאג"מ )או"ח ח"ד סי' ג'( ועוד כתבו להיפך

 .[ט'
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צריכים ביאור, וחשבתי בדרך אפשר, שלפי מה שנתבאר בדברי הספרי יתבארו דברי אבל מכל מקום דבריו 
האריז"ל ג"כ. וצריך להקדים בידיעה היסטורי אחת, שהמלכים הראשונים של רומי שגזרו על הפורפורא 

שנתבאר מהספרי שמהמציאות כיצד מצוי התכלת לפי מה ממילא . 20חיו בדיוק בזמנים סביבות החורבן
אום יאמץ", זה ג"כ כוונת האריז"ל, שבזמן שאין ענין "ולאום מלהנהגת הקב"ה בעולם ב נוכל להבין

ביהמ"ק קיים מפני התגברות מלכות הרשעה, הוא ג"כ זמן שעלול להיות סיבה מן השמים שיתבטל מאתנו 
 בציצית.או שיתעט הקיום של מצות תכלת 

 

                                                 
 יוליוס ונירון, שניהם מלכו בזמן קרוב מאוד לחורבן הבית. בספר לבוש הארון מובא המקור לזה. 20 
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 נספח

דברי רבותינו הראשונים והאחרונים דפשיטא להו ב שראיתי מקומותראיתי ללקט כאן אל מקום אחד כמה 
שאפשר שיחזור התכלת בזה"ז. ולדעת רבותינו אלו צ"ל שאין התכלת נגנז עד ביאת משיח, רק נגנז עד יום 

( שמוכח ששייך גניזה לרק לילה אחת[. גם מוכח מדבריהם שאין צריך ג"כ ,ז"ט שמותהימצאו ]עי' ברש"י )
 להחזיר התכלת, וסגי בשאר הוכחות וסימנים.למסורה כדי 

 

להסביר שיטתם של ר"ת והגאונים שאף בזמן שאין תכלת בגד פשתן  כשבא )שו"ת החדשות סי' ה'( מהרי"ל
פטור אף מלבן משום גזירה דשמא יטיל בו קלא אילן, כתב שיתכן שיחזור התכלת, וז"ל: וסברא הוא שמא 

כש"כ למאי דכתב סמ"ג דאותו דג חלזון הוא בים המלח וכתב  יחזור דבר לקלקולו שיהא התכלת מצוי,
 סימנין בקל היה לעשות תכלת וכו'.

קראתיו לבוש התכלת כי כמו שחייב האדם ללבוש תכלת בציצית בכל יום אם  ללבוש או"ח( ה)בהקדמ לבוש
 ימצא, כן הוא חייב להלביש עצמו באלו הדינים.

 גב על אף: "לוז"ת, ר לדעת"ז בזה סדין גזירת ששייך ביאר"ל המהרי כמו )או"ח סי' ט' אות ג'( תמיד עולת
ויבא לידי  תכלת יתגלה שמאד, בציצית דסדין בברייתא שם"ת ר' פי וכן גזרינן"מ מ תכלת ליכא הזה דבזמן

 איסורא דכלאים.

 אפשר הזה בזמן הלבן את מעכב התכלת שאין קבלנו ולולאכתב:  "ז(ט' פ הדעת שער המדות)ס'  מדובנא המגיד
 .והדס ולולב אתרוג להביא למרחקים שולחים אנחנו כאשר אחריו מחזרים היינו

 בעיקר מעכב ושאינו, בו שיש הגדול הטורח שמפני אלא, שייך"ז בזה התכלת החזרת שעצם מדבריו ומבואר
  .למרחקים אחריו שולחים היו לא( להטילו חייב תכלת שיש בזמן שודאי)אף  ציצית מצות

אין הדבר מוכרח שלא ימצא תכלת אף בזה"ז אם נעמוד על כל הבדיקות  כ"ג( אות)אה"ע סי' ט'  חמדת שלמה
 כמו שהעתיקם הרמב"ם ז"ל בהל' ציצית.

"ל: ועי' בשו"ת וז"ז, בזה סדין גזירת ששייך ביאר"ל המהרי כמו"כ ג מ"א( אות, סי' ט' החיים ארצות) "םמלבי
"ז י"ל דגם בסדין יצוי אלא שאין יודעין לצודו עכ"ד ולפהרדב"ז )סי' תרפ"ה( אפשר שעד היום הוא מ

 ."]לעשות תכלת בזה"ז[בציצית יש חשש דשמא ילמדו 

"ל וז, בו שיקברוהו בצוואתו ביקש ואף, מראדזין"ר האדמו של התכלת את בצינעה ללבוש חשש "םמהרש
 בו וקשורין, העטרה בלא, טירקישען הטלית את יקחו )נדפס בראש ספרו תכלת מרדכי עה"ת( :הצוואה

 .תכלת עם ציצית

 על אמר '(ב' סי"א ח תשובות לקובץ ומשם, הלוי הבית בחיי שנדפס התכלת עין לספר בהקדמה דבריו)הובאו  הלוי בית
הגאבד"ק בריסק דליטא שי' מסר כל טעמו ונימוקו בדבר  ומהם :כזה מראדזין"ר האדמו של התכלת

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

, אכן אם נאמר כי הדג היה במציאות וגם וללבשו אליו לשמוע וייביםמח נהיה אזנשכח והוא מצאה, 
הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה התכלת מישראל, ועכ"ז לא לבשוהו 
אבותינו ואבות אבותינו, הרי הוא כאילו יש לנו בקבלה ומסורה מאבותינו כי זה הדג וצבעו איננו החלזון 

וא בכל הסימנים שסמנו בו חז"ל, כי אפילו נרבה כחול הים ראיות לא יועילו נגד הקבלה והתכלת אף שה
אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו בשום זמן  אחריוהמסורה, ורק 

  .מהזמנים ונפסקה בזה הקבלה אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה
עליה מלכות רומי,  גזרו שנים מאות, שהרי במשך פורפוראת של הלא שייך טענה זה על התכלש וידוע

, ועי"ז נשתכחה מלאכת הצביעה, וגם היו מונעים אחרים להחזרת התכלת אפילו מלכות לבגדי שייחדוה
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"ה "ואפשר שעד היום הוא תרפ' סי"ז רדב)עי'  בצידתו שיש הקושי כמו"ץ( היעב)כגון  ממנולאלו שידעו 
 1 .מניעות ועוד"( או שאין יודעין לצודומצוי אלא שאין מכירין אותו 

 של הצעתו מקבל אינו למה שביאר האריכות אחר )שו"ת ישועות מלכו סי' ג'( מקוטנא יהושע"ר הג
 של החלזון אינו"י רש משמעות ומפשטות בלבד השערה רק ושאינו, טעמים מכמה מראדזין"ר האדמו
 לאחוז ראוי היה ודאי צובעין כיצד לנו ידוע והיה בבירור תכלת נמצא היה שאם איברא: כתב, תכלת

 2.תכלת שזה גמור בירור לנו שאין אלא זו במצוה
התכלת של האדמו"ר מראדזין "הלא  על זצ"ל איש ן)מעשה איש ח"א ע' קלב( אמר מרן בעל החזו איש חזון

ואילו היה צל צילו של ספק הלא היו הגדולים אזי מקבלים  -להטיל ספק תכלת-אין שום היזק בדבר 
 אותו".

                                                 
ע"י ראיות. אך   שעוד טען הבית הלוי על האדמו"ר מראדזין שאי אפשר להחזיר התכלת אלא במסורה, ולא בישיבות הנה הדבר מפורסם 1 

היא ההלכה ולא נתנה להקבע ע"פ סיפורים" )או"ח סי' ט'(. ולכאורה פשוט שדברי הבית הלוי  בכגון דא ודאי קיימי דברי החזו"א "חמורה
שלא הביא האדמו"ר מראדזין שום ראיות, רק סימנים בעלמא וגם לא היו סימנים  - הדיוניון -ל רק היו נאמרים לגבי הנידון דאז הנ"

ף שהיה מקום לפרש אחרת )למשל עי' בדבריו לגבי "וברייתו דומה לדג" שהוא מובהקים, וגם כמה מהסימנים היו רק כפי הבנתו בדברי חז"ל א
דלא כפירוש רש"י, ובדבריו על המשנה בלים פי"ב "קשר חלזון בראשה" שלא הביא שום ראיה לפירושו(, ולגבי זה היה דעת הבית הלוי דלא 

כדמוכח מדבריו שהביא האדמו"ר מראדזין.  ,ראיות חזקות קא מסורה, אלא ה"ה שאר, ואמר שצריך מסורה, ולאו דוסגי בסימנים כמו אלו
, שיש ראיות מובהקות ומכריחות )אפילו אם נימא שאין לו דין ודאי, אך קרוב לודאי יש(, וגם מצינו לכמה מגדולי לגבי הפורפורא אבל

לומר כן, שלא יסתור הבית הלוי דברי עצמו  שדעתם כן במפורש, ודאי לא נאמר הך כללא. וע"כ צריך - החוות יאיר והיעב"ץ ועוד -האחרונים 
 ודברי כל האחרונים הנ"ל.

ומה שסיים שם שמלאכת הצביעה לא נתברר, שתלוי במח' רש"י והרמב"ם שלרש"י אין להשים סממנים לתוך היורה, הוא רק קושיא על  2 
האדמו"ר מראדזין, שבתכלת שלו הסממנים משפיעים על הצבע. משא"כ בתכלת הפורפורא שהסממנים הם רק לסייע להדם חלזון ליכנס 

הדבר פשוט שאין זה פסול לדעת רש"י, ויש להאריך בזה עוד אבל אכ"מ, ונתבאר בארוכה בספר לולאות  לצמר ואין הסממנים נקלטים בצמר,
 תכלת.
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