
עב

טכגראליהוהרכ
יררשלים

התכלתבעניןחדשרתבחינרת

החלוהאחרוגיםבדורותוהגהמישראלי,התכלתגעדרהשגהמאותיחמשכאלףזה

חגוךגרשוןר'מרדזין.האדמו"רהיהלכולםהראשוןהאבודה,התכלתאתלזהותבנסיוגות

לאשזמגולצייןישהתכלת,ועיןתכלתפתילחול.טמונישפוגיספרים:שלשהלכרשהקדיש

היסטוריהבספריהידיעותוכןהחייםבעליחייעלמפורטותדייעותאזחסרושכןלכרבשלהיה

י"אהרבבא,אחריוביותרהואקשהאלהבתנאיםשהזיהויכרהמפורסמות.מןהיולאקדומים

הקדומה.הכלליתבהיסטוריההמפליגותידיעותיוע"יזהבנושארחבפתחשפתחהרצוגהלוי

היובזמנוגםאר , 3ההדבקרבץמאמריםוכמה 2באגגליתארורמאמרזה.בנושאכתבהראאף

שוניםבתחומיםמרמחיםבזהלעסוקהוסיפרעודהתיכון,ביםהחיעלידיעותהרבהחסרות

טוקצינסקימיכליחיאלר'שלמאמרייאתלהזכירישעידהנ"ל.האנגליבספרסוכמושדבריהם

בספרודרך.ביםבספרונאורבצלאלר'שלמאמריואתיכןה,חלקיהמקדשהקודשעירבספרו

המחנותלכללמאסףחיהבורשטיומנחםר'ידידיב.חוברתכבכרךחמזרחרבאוראוניראשית

התכלת.לעניןהקשררותמפורטותרידיעותהשרגרתהישטרתאתריכזבוהתכלתבספרו

 •אודותןלהתפלמסרלאהשונרתהשיטותאתהקוראלפנילהיבאמתכווןאינניזהבמאמרי

שלכתיבתהקורא.יידעדעתילפיהמקרררתמןירצאיםשהםכפיהדבריםאתלפניילחביאאלא

בתחומיםבלשונותיהםהעמיםובמקרררתבמקיררתיגוומעמיקאררךחיפרשקדםזהמאמר

הזה.המאמרהואאלהמכלרחתמציתאלה,בתחרמיםחמומחיםעםהתיעצוירתיכן 4שונים

דייקאחלזוזכדםהתכלתצכע
שמראללרבאבייליהאמר sבגמ'איתא

להצביעתרהיכיתכילתאהאייהרדהרבבר
ררמינןרסמנייןחלזרןדםמייתיינןלייהאמר
הרארכןרכר,'ליהרמרתחינןבייורהלהו

צובעיןרבדמרוכו'זהוחלזוזת"ר 6בברייתא
בדברצבעושאםבגמ'רמבוארוכו'.תכלת
 7דאייתאציצית.למצותפסולדומהגווןאחר

יצייאתרחמנאדכתבלילמהרבאאמר

רכר'ציציתגבימצריםיציאתברביתמצרים

הראאנירכר'שהבחנתיהראאנייהקב"האמר

אילןקלאשתרלהרממייכר'לייפרעשעתייד
הרארכןע"כ.הראתכלתואומרבבגדו

וכו'ענייןמהרכיאלוקיכםה'אני 8בסייפרי
רקלאצבערניםנרתןאניהריייאמרשלאאלא
רכר'.עלימידייערמילתכלתדרמיםרהםאיילן
חרמריםבשארהפסרלהאםלעייןשישאלא
חלזרןבדםלצבועשהמצרהמחמתהרא

הנמצאאחריתררןאיזהמחמתארדריקא

חומריבשארראייננרחלזרןבדםבצביעה

וכמר •וקירםחרזקלמשל.כמר.צבייעה
ותכלת 9בגמ'להביןאפשרהיהשלכאררה

דרבבריהיצחקרברהאבדיקהלהאין
ומייאגילאמגביאמייתייליהבדיקיהודה

ירםארבעיםבזרגליסרמימיידשבליילתא
לצפרארעדמאררתאבגררייהרלהרתריי

תשט"ז.ת"אוולפסכרג.לישעיהשיבתורמ'שראל.חתכלתפסקהאימתיהרצרגחלריי"אהרבשלמאמררעיין 1
 . The Royal Purple And The Biblical Blueב-פירסם 2ח.סי'אאו"חהרציגחגרי"אבשי"תנדפס

בבא 7אימרשם 6ב.מבמנחרת Sבלשנות.כימיה.זרארלוגיה.היסטרריה. 4תרצ"ב-תרצ"ה.שנות 3
ב.מבמנחרת 9שלח.פר' 8ב.סאמציעא

תשנ"בטבת ,) m-ח(ג-דגלררןעשרה,שמרנהשנהמרדרה,
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התכלתבעניןחדשותבחינות

חזותיהאיפרדלאפסולהחזותיהאיפרד

זהחזותיהאיפרדדאםשםעייןרכו'.כשרה

 10ברמב"םשמבוארוכמו .הנ"לאילןקלא

שתהיהצריךבציציתהאמררהוהתכלת
רלאביופיהשעומדתידועהצביעהצביעתה
פסולצביעהבאותהנצבעשלאוכלתשתנה
כבוזהרקיעכעיזשהואאע"פלציצית
בשאראובשחוראובאסטיסשצבעו

וכזע"כ,לציציתפסולזההריהמשחירין
שנצבעהונודעהנבדקהאם IIדבהלכה

שאינזהמשחיריםצבעוניןמשארבאחד

יצבעושאםירצא.א"כע"כ.פסולהעומדים
חלזוזמדםבאשאינרהמתקייםחזקבצבע
התבררלאזהדבר[אך . 12לציציתכשריהיה

שהרמב"םמקומרתבהרבהמצאנרכילי,
בזירותשהןסתומרתבהלכותטעמיםנותן

לפיאפשראםמסינילמשההלכהארהכתוב

מהמשךברםלדינא.]נ"מלהוציאטעמיר
היאחלזוןבדםשהצביעהמשמע 13הבמ'

היכאשםדאיתאחרזקו.מחמתולאבדווקא
לאיהודהדרבבריהיצחקבדרבדבדקינא
בדקינןחזרתיהאיפרדכשרהחזרתיהאיפרד

אישתנאיארכסאבחמיראאדאבדרבלה

מסתימותמשמעוכזוכו'.כשרהלמעליותא
מןאלאכשרהאיזתכלת l4התרספתאלשרן

ע"כ.פסולההחלזוןמןשלאהביאהחלזרז
לאכהונה,בבדילעניןנאמרשזהואף

כליבהלכותברמב"םוצ"עלחלק.מסתבר
התוספתא.שלזהתנאיהזכירשלא l5מקדש

שהרמב"םשם,למלךהמשנהשלרתירוצר
אינוציציתבהלכותשכתבמהעלסמך

הרידוחק.לעצמושזהדמלבדמספיק.
 16צצייתבהלכותהרמב"םשלבלשונו

היאחלזוזבדםתכלתשצביעתמאודמודבש
מהבזהמיושבאינורכזבציצית.דווקא

עב

בארתהשנאמראחרדיןמשמיטשהרמב"ם

שבהידםהתולעתמןהתולעתשניתרספתאין

פסולהשבהריםהתולעתמןשלאהביאה
סמךשהרמב"םלרמראפשראישבזהע"כ.
ר'אומנםהדבר.אתביארשםאחרמקוםעל

לבביכתב 18לתררהבפי'הרמב"םבןאברהם

חלזוןבדםצוביעתווז"למשכןשלחתכל
שלבתכלתהקבלהשביארתוכמובזולתולא

וצ"ע.ציצית,

מסריםחלזרזצריכיםהאם
 •בחלזרןצביעהדבעינןלנושהוברראחרי

מסרייםממיןכשרהתכלתאםלהסתפקיש
ייותראו 19חלזןרמכלאודרוקאחלזוןשל

הדומהדברמכלאףכשרהשהתכלתמכך,
לשוןמסתיימותרהנהענין.באיזהלחלזרן

אר :דבריםמשניאחדעולההנ"להתרספתא

יקראחלזוןשבשםדברמכלכשרהשהתכלת
אלאדווקאמסויםממיןכשרהשהיאאו

זהבמיןרקהאנשיםאצלנהובהשהצביעה
 • 20סיבהאיזומשרם

הנ"ללויזמקרר
זהדיזחז"ללמדומניןלעייןישעוד

ואפשרהחלזון.מןאלאבאהאינהדהתכלת
בלבדבווןשםאינרתורהבלשוןדתכלתלרמר
קצתמשמערכןדווקא.מחלזוןהבאצבעאלא
אילןקלאשתולהוממי 2lלעילשהבאנומבמ'

הנ"לומסיפריע"כ,הואתכלתיאימרבבגדו
בפי'הרמב"םמלשיןמשמערכןכהנה.וערד

נקראבצמרתכלתמיןכלשאין 22המשנה

שמלשיןאלאוכר'.ידרעהתכלתאלאתכלת
היא.שתכלתלהייפךמשמעהנ"להתרספחא

בהלכותברמב"םמביארוכןגוןרשםרק
תכלת 24המקדשכליובהלכות 23ציצית

א.מגמבחרת 13תכלת.בבוביןשיראלתפארתלבבולררכליםקופתבויין 12שם. 11א.בצציית 10
לקמז 19ד.כהשמרת 18ך.טמנחרת 17 • 10הבורהלבוילבוייז 16יג.ח 15ר.טמכחרת 14

מציבואבבא 21וכר'.בהםלצבובוקשהארמצרייםאיכםהאחריםשהמנייםמחמת 20 •חלזיזזהמהיבראר
יג.ח 24א.ב 23א.לחמנחרת 22ב.מא

תשבי-בטבת ,) m-ת(ג-דגרריןעשרה,שמיבהשנהמיררה,
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טבגראליהוהרבעד

הצמרהיאמקוםבכלבתורההאמורה
להוטיףואפשרוכו'.שבכחולכפתודהצבוע
מותריםשהזמנין 2Sירושלמיזהבענין

וכו'ששהמצנפתואתשנאמר 26בכלאים

שנימהוכו'שניותולעתיארגמזתכלת
דברכלאףחייםרוחבישישדברתולעת
לכאורהדמשמעע"כ.חייםרוחבושיש

רוחבהםישהמיניםשכלבהיקששדירשים
יז"לאחרבעניזפירש 2משהךבפניאדחיים.

ידרישהיאאחריתאמילתאתרלעתשנימה
רפירשווכהונהבגבדידכתיבתולעתשבי

רקאמרהתרלעתבדםצבעוהיאשהצמר
אדוםיצבעיחיים mמרשבאדברבכלדה"ה

מתקשרזהדאיזק mדיהואע"כ.כמהתולעת
בצבעלהכשיראפשראידוגםהקודם,לעניז
שניבפטיקמפירשכשכתובאחרמדבר

שדםהירושלמי,בפירישרהגראהתולעת.
בכלאיםמותריםכהוגהשבגדימניזשאלו

משזרששהאבגטואת 28פטוקיהביאי

דששיהרכיחרשנירתרלעתוארגמזותכלת
שנידתולעתהוכיחויאח"כ 29פשתןהרא

תולעתשנימהארמרםוהיאצמרעלצרבעים
מזהלניוייצא . 30יכי'חייםררחבישישדבר
מדברשבאצבעהיאתכלתשגםגרראאגב
דררשיםבבבליאד . 3Iחייםררחבושיש

דתכלתרממאי 32אחרממקירצמרזהדתכלת

הואעמראתכלתכיתנאמדששהיאעמרא
וז"לכתב 33וביראיםברש"י.שםועייןע"כ

שהריהיאטבראהירחלזיןבדםדצבעוומנין
רראיתםדכתיבנצטררהמצררתלזכרוןציצית
לנרישהלכדה'מצררתכלאתרזכרתםאיתר
צבערארתרהואהירצרזכריןשהצבעלרמר
כדתניאהכבודלכטאדרמהלדרמהדרמהע"י

מינימכלתכלתנשנתהמהאימרינאיר'היה
ראיבררכי'.ליםדימהשהתכלתלפיצבעינים

ליםהדימהדגייזטבררהראאםדמ"נ.מרבן

כיבטברה,צירדאיןהרימחלזרזרקאפשרי
יאםאחרת,יאיז-בפסוקהאמירהתכלתזה

הריאחרמדברגםאפשרישהואטבררהוא

דהתכלתהיאכיינתויארליכלל.ראיהכאזאין
שלהבגירזרקלאהיםאתלגילהזכירצריכה
זריארלי .חלזיןמדםכלימרבמיצאה,גםאלא
לים,דרמהשהתכלת 34רש"יכייגתגם

לשבעיםאחתערלההראהיםמןשהחלזין
שם,עייןרכי',ליםדימהדמיומראיתשגה

 .]ברכרפנחטארריהלהגר"א[רעייז

חייםכעלהיאהחלזרן
 .חלזיזמהילבררנביאזהכלאחר
-עלירמדמחייביםחיים,בעלהיאהחלזון
 • 3נשמהננטילתימשיםצידהמשיםבשבת

נתייאיתיפצעיחלזיזהצר 3רבירושלמ~
אחתאלאחייבאיניתנינתייאיתשתיםחייב
ואחתצדמשוםאחתשתיםדאמרמאן

היידאאחתדאמרמאזנשמהנטילתמשרם
ואתיאצידהלהיליתנשמהנטילתמשרם
ורביאבהורבייוטהרביביר"אדאמרכהיא

חיהמיןמאיררביבשםלקישבושמעון
ופי'וכר',במדברלמשההקב"הבראטהורה
ליהוליתרז"לראשוובלשרוהעדהבקרבו
בכללואינהצידהמשוםחייבדאינרצידה.

כללבמשכוצידההיתהשלאמלאכותאברת
שחלזוזבמדברהיהלארדאילתכלתדחלזוז

זבולןשלרבחלקובא"יאלאנמצאלא
ובבהמותממצריםלישראללהןהיהיתכלת
שיידלאלעיררתצריכיןשהירבאיליםדהיינר
דהיתהלמימראיכאדבתחשיםאלאצידה
חיהמיןכר'.דאר"אכההיאואתיאצירה.

רדאיבהא"כרכר'למשההקב"הבראטהררה
למשהאלאנבראתדלאכיוזצידהשיידלא

ע"כ.צידהליהליתהלכדאלירובאתהלבדר
חלזרןשצדובירישלמיהראדפשרטוקשה,

2S כח.לטשמרת 28שם.כלאימ 27כהרבה.בגדי 26א.טכלאים
ב.דיבמרת 32מפרשר.לזהכירןלאשהיררשלמיאף 31כנ"ל. 30
ב.זשבת 36א.נוהשבת 3Sשהתכל.תד"האפטחלוין 34

 •ביררשלמישםנוייו 29
 .]יו[תאסימן 33

תשנ"בטבת ,) m-n (ג-ד lגלירעשרה,שמרנהשנהםדררה,
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התכלתבעניןחדזסרתבחינרת

ההררגאמדחזקיה 37דאיתאהמזסכןבמלאכת

ולאחלפתאבןזסמעוןא"ררכו'בזסבתכינה
זסאיןלהסבירקזסהרגםרכו'.זסמענומחלזון
היאעררכהמזסנהזסהריבזסבתכללצידה

אחרכלזסרזהראהנכוזאלאחולק.זסוםבלי
מזסוםצידהליהרליתרז"ל 38העדהבקרבז

לשרזהרארכזשם.עייזוכר'חייבאינוצידה
לאחלזרזדצדמשמעדבירושלמי 39התרס'

זסיזסזהרמתרךע"כ.צידהמזסוםמיחייב

מוכתברבחלזרזצידהמלאכתשאיןדעה
 .ועומדניצרדקצתזסהוא

ביסשיכןהחלזין
כמריםהראהחלזוןזסלמזסכנומקרם
זריינקוימיםשפעכיד"א 40בוכיפריזסכתוב

לבואלעתידלצדיקיםזסגכח 4lיפוזסלימה

מהלךהייתיאחתפעםירוכיר'אמרוכר'
רזסאלתיראחדזקןומצאתילצררמכזיב
ליאמרהראבמהפרכסתךלואמרתיבזסלום
הזסמיםליאמרמצויונזילואמרתימחלזרז
[ואףוכו'.בהריםזסמרטן'ביםמקום

משמעביםמילתנווחקבהגהותיוזסהגר"א
הספרראתזסמביאיםהענין.כלמתרךגםכן
ימהזריינקוימיםזספעכילפרזסהחלזוזעל
ת"ר 42במכחרתמזסמעוכזרכו'.]יפרזסל

כלרמררכר'לדגדומהוביריתורכר'זהרחלזרז
 43הרמב"םפירזסזסכנראהכמרביםחיזסהרא

אםוגםרכו'.דגרהראחלזרזרכו'ואח"כ
אודירקנרבתניתכוונתודברייתונפרזס

 • 44גרזסרםררבנררזס"יזספירזסרכמיצירתי.

הדגיםדרכילחלזיןזסישהדבריםפירוש
לדגים.מיוחדתצירהאיזזסהרי • rענבאיזה

לזסבעיםאחדיערלה 4Sהאמררמזסמעיתרכך
רזס"יזספישרכמרהיםמןכלרמרזסנה.

 48במנחרת[ושר"י 4בוככהדריזךרכז 46בחלוין

עה

עללגררסיזסוארליהאץר.מןעולהכתב
חלזרן 49במגילהשר"יזסכבתרכמרהאץר

כלכתברוכזוכר'].להריםהיםמזערלה
זסלדמזסכנרמקרמרתבהרבההראזסרנים

בים.החלזרן

התיכיןביסמצריהחלזין
זסכתרבכמר sOהתיכרזביםמצריהחלזרז

זסלמסרלמרתחלזרזציידיאלרירגבים Slבגמ'

הנ"לבסיפריהרארכןע"כ.חיפהרעדצרר
רז"ל S3הרמב"םכתברכן S2ירנתובתרגוםרכז

יםהרמב"ם[דבלזסוזמצוי.הראהמלחובים
לר"מפיה"מעייז •התיכוויםהואהמלח
כתוב sהזהרובספרועיד.]אטוכליםמסכת
 sSאררובניצרציכנרת.מיםערלהדחלזרז

ביםמדברזסהזהרהרמ"קבזסםלתץרהביא
זסם.עייזמעלה.זסלכנרת

הירסשלחזלרן
למצראזסאפזסר S6בגמ'מצינוזסכימצד

איזזסהייםרראהלהרעלהרז"לבהריםחלזרז
גשמיםירדולמחראחדחלזרזאלאבר

ינחלקוע"כ.חלזרכיתכרלררנתמלא
חלזוזמיןאותועלמדרבראםהמפרזסים

כבת, S7רזס"יאחר.חלזוןמיןעלארזסבים

זסנהלזסבעיםאחדהיםמזזסירצאתרלעת
נראהאינרלוכתחלהתכלתבדמו rצררבע
בידאבלוכר'.אחדחלזוזאלאההרבכל
ראינווכו'ארמריםיזסרז"לעלירחלק S8רמה

לארחלזוןהאידמסבתראבעיניכינראין
אכפימכמההראתכלתגבידאמרינןהאיך
דוכליקתימאוכיעבימאיבהרדהאיךחדא
מאיהכיאיאטררארנחרתבמטראבענני

כרלרההרכלנתמלאלמחרליהקאמר
לואאתומימאכילהיהנךרדילמאחלזונות

א.מד 42:חיפה.א Nנ 41הכרכה.חאתפרי 40חלזוז.הצדד"האעהשכת D. 39ש 38ג.אשם 37

חלזיז.ד"האצא 47לים.דומהשהתכלתדאהאפט 46שם. D 4S.שמנחרת 44כ.כציצית 43
כ.כציצית S3יט.לגדכירם S2א.כרשתכ SIימניו.כלשרן 50חלזןר.ע"יד"האר D. 49ש 48
שם.סנהדןיר 58 .חלזןרד"השם 57א.צאסנהדירז 56שם. SSערדו.כקמטח"כ 54

ב Nתשבזנבת .) m-ת(ג-דגליןןעשרה,שמןנהשנהמיריה,
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טבגראליהרהרבבור

ראיליהמייתיהיכירתראיבנר[קמא]מהאיר
אלארכר'שנהלשבבויםאלאנפיקשלאממי

האירלארדהכאחלזרןדהאימסתברא
אחרינאמינהאלאהראתכלתגבידאמרינן
בורביבלשרזרמקריארממיאמבופראדמבריא
מדמחלק S9בבורררמשמבורכןבו"כ.חלזרם

דידןגמ'מביארבאחדבורכיםלשניחלזרן
 .חלזרזבולגמררתשאררבשני

נרתיקבעלהראהחלזרן
בלרלאמהר 60במדרשיםאיתארבורד

גריליזהיררלאא"לוכו'מבוליכםשלמרתיכם
בולתתמהאלא"ללהםקטניםהבגדיםרהיר

בומרגדל 61מלבושרכשגדלהזההחלזרןזר

ארלינרכלזה.לדבררהגבונו[הראילבו"כ.
ת"ררז"לביאורביתר 62הגמ'דבריאתלבאר

רביאחתאלאחייבאינרוהפוצבורחלזרןהצד
יהרדהר'שהיהשתיםחייבארמריהרדה

איזלראמררדישהבכללפציבוהארמר
דרבנןמ"טרבאאמרדישהבכללפציבוה
וליחייבקרקבולגדרליאלאדישהאיןקסברי

אפילראמדרבארכר'נשמהנטילתמשרםנמי
נטילתאצלהראמתבוסקחישפצבורתימא
מרדהתרררייהרדאמריררבאאביירהאנשמה

הכאשאניימותרלארישאבפסיקר"ש
כיליהניחאטפינשמהביהדאיתדכמה
להביןצירררהנהבו"כ.ציבבויהדליצילהיכי
להיששייכרתרמהפציבוה.לשרןמהר

אצלמתבוסקרקזהלמהרגםדשלמלאכת
להסבידאפשדהנ"ללפיארנשמה.נטילת

שישהקשההנרתיקבפציבותכאןשמדרבר

לשרןבזהשיירחז"לשבלשרן •לחלזרן
לדש.מארדדרמהרזהבאגרזיםכמרפציבוה
נטילתאצלמתבוסקרקשזהירתררמרבן
במפרשים].רבוייןנשמה

ימיונשלהחזלרןהראהראחז"לשלהחלזרן
יוצאהאלההדבריםכלאחדרהנה
ביםשנמצאחייםבבולמיןהואשהחלזון

בכלואיןנרתיק.בבולרהראביבשהונמצא
הצברקאלהלסימניםהמתאימיםחייםבבולי
בורלהרהראבומרהגדלנרתיקלושישהימי,

הנקראהמיןאוביציו.אתלהטילליבשה
שיש 64להםוהדרמים 63חלזרזימינרבלשרן

רממה . 6Sביבשהמהםרישביםהחייםמהם

מופיבויםשהחלזרנותהנ"ל 66בגמ'שנאמר
לבחוראנרמרכרחיםהגשםירידתאחרלרוב

הראחז"לשלשהחלזוזהשניה.באפשרות
היטבשידובוהכמו •שבלשוננרהחלזרןהרא

ברבא"ירהיבשהחם rהקשאחריהתופבוה

הגשםאחירלתרדמה.החלזונותנופלים
לרוב.האדמהפניבולהםמרפיבויםהראשוז

הצלצליירשרכר'בוצרכל 6הפסרקךבולרגם

רידובויםחלזונא.ירנתןתרגרםמתרגם
היהוכזלחקלאות.המזיקיםכאחדהחלזרנות

בפיררששרואיםכמרהראשונים,אצ.לידובו
צדףכבויןוהואחלזרז : 68לרמב"םהמשנירת

ראותרהדלתרתאתבונרבוליןמברזלבושרי
הנקראהימיחיבבולשלהצדףהראהצדף
מןצדפהשכלרהיחלזרן-[רבבורביתחלזרן
היצדפהאלותלרבראבאלבהת'גלקחדיד
חלזרז].מסמאאלבחריאלחיואןאלצדפת

ספרבוללראב"דהמיוחסבפיררשרכז
אפשראיהחלזוןהנהכי- 69היצירה

מכללארהדגיםמכללהואאםבולירלבומרד
מחליףאינוומתנובובוחיהואכיהצרמח
וכזבו"כ.באץררתקרבונרבוץהראכימקומו

בכליםי"בפרקבטבבותחלזוזכתב.ך Oבבוררר

זהפירר'טמאהבראשהחלזרןשקשראר
מרקףשהראחלזרןכמיןחלזרזונקראתצררתר
בכת"יארהציור,השמיטורבדפרסיםבו"כ.

S9 ב"א 61פטיקתא.בשםמביארחלזרןבערררהעררךערדר.יאטזפר'רבהדברים 60חלזרז.ערר: 
רכן Arnphineura, Bivalvia ,Scaphopoda 64 .Gastropoda 6S. 63א.עהשבת 62ברתיקר.
קאפח.הרבבתרגרםאיבכלים 68מב.כחרברים 67א.צאטנהדרין 66מתרקים.במים

כה"י.רבטחכאזהבאתיחלזןר.ערר 70ח.בתיבבהקדמה. 69
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התכלתבעניןחדשיתבחינית

העשייהלטבעתרכיינתינשאראחדים
 71רש"ייכךימיני.שלחלזרןכצירתבסליל

לצרפתיתיכיינתיחלזיז,מיזבלע"זלימץ
LiIDaz רבסנהדירזימיני.שלחלזיזשזה]

היארכןתילעת.]כתבחלזיזד"האצא
בידשהזכירניכמריסיריתערביתבלשינרת

בפירישרעייזהנ"ל].צאסנהדריזרמה
כהעדהמיבאים[הדברים .ך 2לר"זהמירחס

האדמי"רשלהשערתיאתלגמרימבטלים
דיינין].היאשהחלזיןמרדזין

חלזוןלזיהוילהקדיםשישההקדמות
התכלת
מיןאיזהשלבדמילבררלנינשארעתה
צבעיהתיכרןביםהנמצאיםהחלזיניתממיני
למלאכההניגשכליהנהלצציית.התכלתאת
שידיעיםא. :יסידהנחיתשתילהניחחייבזי

מיניםנעלמרשלאב.המינים,כללני
אפשרכךאחרירקבעבד,שהיימסיימים

הידיעיםהמיניםכלעללעברר[יחרבה]
דירךשאיניימיבייתר.במתאיםולבחרר
רחישבמסייםמיןליקחאלאזאת,בדרך
המיניםכלעלערבריאינילמתאיםאיתי

 .ההגייןבדרכיחמירהטעיתטיעההאחרים
חז"לבדברישישכאן,לצייןצריךדברעיד

כחידהשהםאגדהדרךעלנאמריםדברים
א"כאלאהדבדיםאתלחבראפשרשאי

יכברבתיכה.הנלבשתהתכליתאתמבינים
המפרשיםרביתיניכךעלהעיררני

הרמח"למדבריפהיאעתיקהראשינים.
אלקילעיםשדברייחז"לאגדיתעלבמאמר
בםהעלימראשרהדרכיםאךיז"להנקידה

דרךהיאהא'הם.שיניםדבריהםאת

ההלצייםהדרכיםיהםרהמשליםההשאלית
יסרדעלאשרהמליצהבעליאצלהידרעים
למייפעיליתמקדיםייחסריהמשלהדמייז
נכיניםההןהפערליתארההםהמקריםשאיז

עז

שיעלימריהייניהעלםדדךהיא.הב'כלללי
מאמרייאמדריבאריםילאהעניןתנאי

אלאההיאהמאמדאמתתראיןמיחלט
א'זמזלפיאיאחתבחינהלפידהייניבגברל

המאמרשיקחימיא'מקיםאינישאלפיאר
רכבריישתבשיכשלימיחלטכיללההיא

יעןזהאתזהכסרתירםיראררביםמאמרים

בגבילידברכליהיידעתנאיהםפירשילא
עידיכר'.כללסתירהרבליאמיתיםימצאם
הסידיתמעיקרירביםשדבריםשתדעצריך

התכיניתאיהטבעמןבעניניםחז"לירמזים
מלמדיםשהייהלימידיםמןרישתמשר
רהתכינההטבעיתהחכמהאנשיההםבדירית

הטבעייההיאהעניזלהםהעיקראיןיאמנם
רע"כבזהלרמרזשצריהסידאלאהתכינייאי
הנרמזהעניןאמיתתעליגרעילאירסיףלא

הלבישרהיאשרההראהמשלייהלבישהיית
הסידלהלבישהיתההכיינהכילאאיאמיתי
ביזההםבדרריתמפירסםשהיהבמהההיא

איהזההדרךיכירשלאימייכי'החכמים
כללדעתםעללעמידמעילםליאפשר
ביאחדמאמרבגמ'ישהנהכיע"כ.יעיקר

צבעישבדמרלחלזרזסימניםלכאררהנמצא
ליםדרמהגיפיזהיחלזיןת"רד 3תכלת

שנהלשבעיםאחדעררלהלדגדרמהיברייתי
אךיקרים,דמיילפיכךתכלתצרבעיןרבדמר
דהיאבארמרםכיינימהכךעללעמרדקשה
שאיניכירנתםאםשנה,לשבעיםאחדערלה
רברדאיבזה.להםישאחרתכיינהארמציי

קריבארממששנהשבעיםאחרלרדרףאיז
להםמצאנישהריעצמך.דהגעלהם.

ך 4כגרןשנהשבעיםעניזיזכיריבהםמאמרים

חררבבאילזרכנגדרשנהלשבעיםאפעה
גמדשעתעדנטעיתימשעתזהחדרב

שא"ארעי.דע"כשנהשבעיםפיריתיר

מכאןלהכריחאיזיכזכלל.כפשיטםלפרשם
אינרשהחלזיזבזהתלייהתכלתשלדהירקר

דש"י.שללעוזותהספדעפ"יחלזוני,משקדיד"הבכחע"ו 7ז
א.חבכרדןת 74א.מדמנחרת 73

המשנה.עלאקושבת 72
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טבגראליהרהרבעח

לקשרר"לפיכן"במלהכירנוארליכימצרי,
כררנתםגםרארליבמשל,רלאבנמשלביניהם
שלבדמרכייקידםדמיהשהתכלתלומר
כיקרידועזהרחלזרזארתהצובעיםזהחלזוז
תכלתברשצרבעיםמכירזלהיפןארערן,

נחהיקריםחלזוןשלדמיויקרהרתכלת
שנה"לשבעיםאחדו"ערלהעיקר],לינראה
מהלדעתקשהכזכמרהרא.עצמובפנידבר
אתשניקחעדלים"דרמהב"גרפולומרכירנו

לחיפושכבסיסאלהבדבריהםשלנרההבנה
ניקחלאדבר,שלכללוהזה.החלזרןאחר
לסימניכיסודבהסברונתלפיהברייתאאת

החלזוןאתשנמצא,אחרלהיפןאלאהחלזון
אולינזכהההגירנית.החקירהבדרכיבעז"ה

הברייתא.בדברימהדברלהשכיל

שלרשימרתכמההודפסרוכבר •התיכרןהים
להתבונזואפשר . 76שםשנמצארהמיניםכל

מיניםלמצואמרסיפיםהאחרונותבשניםאם
טענתלא.אוהמתמיד,החיפרשע"יחדשים.

מרסיפיםארמנםהםכיהיאבזה 77המומחים

אןמועט,במספרחדשיםמיניםלמצוא
בגדליםאיהםהאלההחדשיםהמינים
ארעיןלראיתניתניםשבקושימאודקטנים
הםכללשבררןברדריםחלזונותשהםמינים

זרמיע"יהמובאיםבמקום,זריםתרשבים

א"כבמקים.ומתרביםנקלטיםראינםהים
מאזארוכה,תקופהשכברלסכםבברורניתן

להתמידהמימחיםאצלהתענינרתהחלה
היםחרףבאיזורחייםבעליאחרבחיפושים

שכמותםחלזרנותמינינמצארלאהתיכון
בדים.לצביעתבהםלהשתמשסבירה

הנ"לההקדמותאימות
התיבוןביסת Uהחזלוכלמבידקתהיוצאהנ"לההנחרתשתיאםנראהעתה
שלאהשניה,ההנחהוהנההן.אמתיות
צבעושבוהזמןמאזמסוימיםמיניםנעלמי
מאותרחמשאלףשל[תקרפהעתהעדתכלת
היאמרמחיםרעתלפיבערן].שנה

שרםחלולאכילכן,רהסיבה . 75אמיתית

התיכוןהיםבאזורמהותייםטבעשינויי

מכוונתהכחדההיתהרלאזאתתקופהבמשן
דרכי"פעלכןארם.בגימצרחלזונרתשל

מסיויםמיןהעלמותלהירתיכרלהלאהטבע
גניזת[עולנסבדרןכזאםאלאחלזרןשל

הראשרנה.להנחהובאשרלקמן].נדברחלזרז
אפשרשאיבראהראשרןממבטלכאורה
המיניםכלאתמכיריםשהיוםלהבטיח

לאאםנדעאיןכיהתיכןו.יםבחרףהמצריים
שכברמהעלנרסףחדשיםמיניםעודימצאו

שהרברנראההיטבנתברנואםאןמצאר.

חיפרשיששניםעשרותזהכיכן.אינר

חוףלאורןהמרמחיםשלמתמידחלזרנות

אמתיותנמצאוההנחותששתיראחר

הידועים.המיניםכלאתלבדרקלבראאפשר
כללמתאימיםשאינםאלהאתלדחרת

 .לכןהמתאימיםאלהאתרלקרבלצביעה
באומרםחז"לכירנרלמהלחקררישרהנה

חיותלדםכיונרהם,האם 78רכר'צובעיןרבדמו

חירתשרםיררע,רארמנםאחרת.להפרשהאר
שלחיותמרםבהרכברהראשונהחלזרנותשל
דמםבהרכבלהםרישחייםבעלישארררב

מזהרכתרצאהברזלבמקרםנחרשתחומר
שלרמםצבעשהראהאררם,הצבעבמקום

גםלרוב[אןכחולהרארמםחיים,בעליררב
אפשררתאיזהמומחיםשלדעתאלאשקרף].
ההפרשרת,לשאראשרחיות.ברםלצברע

למשפחות[כוונתימיניםחמישהידרעיםהנה
בעלתהפרשהלהםשישהמרמחים]בלשון
א"י.באיזורהתיכוןביםהנמצאיםצבע

 8°Mitridaeר- 79Scalidaeמהםשנים

S הראשבהסהמסכםד 6ת"א.מאתיכרשאיד"רמפידAnnotated List Of The Mediterranean 
Mollusca Of Israel And Sinai, AI. Barash . מנחרתד 8העברית.מהאונימיניסהימרמפידד

המצנפות. 80הסרלמירת.ד 9א.מד

תשנ-בטבת .) m-ח(ג-דגליוןעשרה,שמרנהשנהמיררה,
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התכלתבבוגיךחדשיתבחיגרת

לשימישרנינתיםרלארבבבורמקנמצאים
י"א[שהרב 81janthinidaeהמיךאדם.של

 janthinaאחדמיךלזהרתביקשהרצרג
janthina חלזוובוםהזאתמהמשפחה
צףהחרף.מךרחוקים.בלבנמצאהתכלת]

באופןרלארחרקרתולבותיםהמיםפניבול
רקצתלחרף.ארתרמביאיםהזרמיםקברבו
לשימושרניתושהואהדבותבוללבולותקשה
לברייתאיותרמתאיםשני[מצדארםשל

זהחלזיןמיואישנה.לשבבויםא'ובורלה
ירסיר'אמר 82הסיפרימרברילחלרטיוגדחה

ימצאתילצורמכזיבמהליהייתיאחתפבום
לואמרתיבשלרםושאלתיואחדזקן

אמרתימחלזרוליאמרהראבמהפרנסתי
ביםמקוםהשמיםליאמרמצוירמילי

הזה.המיןכושאיןמהרכר'.בהריםשמיטל
מביאיםהיםרגליהמיםפניבולצףהרא
בכללהימצאלייששריהרסיכוילחוףארתר
במקרםגררלהירתרמציארותראיןבחרףמקום

 83Muricidaeהאחררגיםהשניםמסויים].
בזמגיםהחרףבקרבתמצריים 84Aplysiaר-

אדם.שללשימרשורניתניםמסריימים

בהפרשיתיהםהצביבוהלאפשרותבאשר
המומחיםלדבות 8Sjanthinaרה- 84Aplysiaה-

 87Murexהמיוורק , 86לצביבוהרארייםאיגם
מספרימאודרמפררסםידרבויגםלצביבוהרארי

חז"לבימיברשצבבור 89ריררנים 88ררמאים

שברשהחלזיןזרבדרילגרירצאא"כלררב.
 • 8ד Murexה-הראתכלתצבבור

קדםיימ"מ"ד"עתהיכחות

מהונדבובהןדרכיםכמהבורדיש

בוט

להזקקבליתכלתצבבורשברהחלזון
בידינרישנםכיהיא,האחתהג"ל,להנחרת
 • 90רררמאיםיררניםשלחז"למתקרפתספירם

כלאתלתארתכליתלבוצמםשמראשר
השימרשיםראתהימיםבארתםהידעוהטבבו

פגיבולברבורשהאדםאשרהרבים

מתאריםכאחרכולםרהגההאדמה,
חרףבולשבושרהצביבוהאתרבבפרסרם

לאראף 8ד Murexבמיוישראלאץר
מאודרקשהאחר.מיוהזכירמהםאחד

צבבוראשראחרמיומהםשנבולםלטבווו
קצתשגראהבמירחדהימים,בארתםבו

מארדמפררסםהיהשהחלזרוחז"למדברי
 91במדרששאמררכמרבבורלם.הברירתאצל

דבריםיכר'בכליכםהאץרמזמרתקחר
שםרתרגםרכר',חלזרןבבוולםמזמריושהן

ישנםרכר'.בארבואמרמשבחסיברארנקלרס
צביבוהבולהמבויריםזהמסיגסימוכיןבורד
מצארבהן 92החפיררתרהםזה,במיןרק

מצארבהךרחפיררתלררב,צביבוהבתי
מרמחים.בו"ינבדקוראלהצברבויםבגדים

החלשהראהאחררןהסימןכמרבן,אי
בגדיםמאודהרבהמצארלאכי •בירתר
לפילשפיטשנוכלמקרמותמארדבהרבה

כיירתרחזקהראלרהקידםיהסמיזה.
מבושיאתירתרכרלליםצביבוהבתי

בתנאיוזהחז"לבתקרפתשנבושרהצביבוה
מקרמרת,בהרבהצביבוהבתיהרבהשמצאר

זהכיבירתרחזקהראשרךהסמיאך

שהתכררנרתקרפהמארהתאנשיםשלבודרתם
הנבושהכלאתבספריהםולכללולאסיף
הימים.בארתם

הדאשרועל 86טגוליח. 85הים.אדנב 84האדגמונים. 83הבדכה.חאחפדי 82הטגדלירח. 81
הזאחהמשפחהמןאחדמיודקשישאלה,לחלזרנרחהמרמחהאילןבדמארביאחיטרבייד"דמפישמעחי

 , Pasificב-רינקלדאךמפרטפט,יםאדנב- Aplysia fasciataשרמרהחרףבקדבחמצרירגםצבעשמפריש
Science איפדרפימפי-האחררוהמיוערללצבעיה,דאריאינרשהצבעכוחב 357 361-עמי , 1959 • 13כדך

לבדיקהזקרקלעדחיהאחדוןרהמיובידולשיםהסיביםממכרןזידידמוייד"דרמפיבר"גשבקדממכללחאלסנד
עיין 89ראילך. LIIסעיי IXספר , Natural History, Plinyעייז 88אדגמרז. 87יסרדיח.ירחר

Historia Anirnaliurn, Aristotle , ספדV 90סעיי .XV .יא.צאפרירבהבראשיח 91הג"ל

 • 257- 292עמיהחכלחברשרטיומנחםדישלבספדרזהעבגיוהחפידוחעלסקידה rעי 92

תשנ"בטבת ,) m-ת(ג-דגלריןעשרה,שמרנהשנהמיררה,
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טבגראליהרהרבפ

הירושלמימוהוכחה
הראהראהג"ל rשמנרספתראיה
היררשלמיהראהתכלתצבערברהחלזרן
ביררשלמירגרסינןח"ל 93הראבי"השמביא

רביןפררפיריןביןלכרתיתכלתבין
לע"זבלשרןשקרריןרהראפריפינין
מכררןירגהרבגרגם[רארלירכר'פררפירא

בטלברכרתפיררשרעייןהנ"ל,ליררשלמי
בפינקראהג"להמיןכיאליעזר],רביד"ה

הירצאיםהצבעיםרכןפררפיראהיררנים

צבעשרקנראףכןבלשרנםנקראיםממנר
בירתרארתרשהפיקילאדיםהניטהמסייים

אדפררפירא.השםאתגשאהנ"למהחלזין
שםעללפעמיםנקראראחריםצבעיםגם

לאזהשלגיבירישלמיאימנםמרצאם],
הידבכתבירלאבדפרטיםלאנמצא

שלידכתביהרבהאיןהצער[רלמרבית

שכךהראבי"העלגטמרדיאגחגייררשלמי]
מפיררשמרכחרכןלפניי,הגירטאהיתה

 •דעתוהיתהשכז 94התורהעלהרמב"ן
יקרדברהיאדתכלתלהרכיחשםשכתב

העובדהמתוןאיתולרבשיםמלכיםירק
ללבישידראתאישיריםלאשבזמגו
שהואידרעוזה 9Sגויםממלךחץרתכלת

דיברלאשהרמב"ן[בדררפררפררא,לבש
היוקרעלמוכיחזהשאיןהגררזעלרק
על 96העררדמדברימרכחרכזכלרם.]רלא

דבבל,תכלתאימאחבל 9בב"רךמאמר

מרבחרתכלתבגדמה-מפיררשירבאחד

שבבגדיםמרבחרלנוראיןרכר,'שבגבדים
 , 98חייםבמקירכתברכזהפררפררא,אלא

פי'וז"ל 99מוספיאבנימיןהרברעתרכן

אבקתערייןע"כ,תכלתבגדוררמיבל"י
 , 100ישראלתפארתלבעלררכלים

ב.טלבדכרתפי'כהIכי' 93
תכלת.עדך 96א.יד

צט.עוכ'ח"אתשוכ"בפינIכ

חלזרן, rעבניחבהד"ה 100

חז"ללשווממשמעותהוכחה
מרזכרחז"לבדבריכילהוכיחישערוד

היםחוףעלארתרשצדיחלזרן 101מקרםבכל

טתמית,בלשיןיכרלםבריהתפרגסרהתיכרן
 8ך Murexמהמיןשהחלזיןרברורפשיטרזה

רבעליהימיםבארתםמארדמפררטםהיה
באותםלררבברהשתמשרהצביעהמלאכת

יאם •לעילזאתשראינרכמרהמקרמית,
יתכןאיךאחר,חלדוזשימשתכלתלצביעת
חלזרןעלכשמספריםסתמיתבלשיןלהזכיר

רשזבולרןזבילוןשלבחרפיברשהשתמשו
יכר'הידועהחלזרןאתלרהגרתןליםזכה

רז"להתכלתלחלזןומכררןזהכשכל
שלימהזריינקוימיםשפעכין 02הטיפרי

לראמרתירכי'ייסיר'אמריכר'ן 03יפי
יכי'מחלזרןליאמרהיאבמהפרגטתך
לפירכו'חלזרןזישפרגיחרלטמונירשפוני
המקוםלפגימתרעםזבולושלששבטו
יליארציתנתתלאחירבש"עלפניייאימר
עללידךמצריכםשאנילואמרחלדוןגתת
חלזוזעלמדרברזהוכליכי',זהחלזרזידי
מצריכםשאנימהעניןשמשמעכמותכלתשל

לפרש[שקשהציציתמצרתע"יכלומרלידך
לארגמןרהכווגההמקדשלביתשהכוינה
הפיקואותושגםהמקדשלביתשנצרך
נקראלאזהכיכידוע. • 8ך Murexמחלזין
לךצריכיןכרלן 104מגילהולשוןלידךמצריכם

 10Sרז"לירנתןתכרגרםמבוארוכזחלזין].ע"י

מןריתפרנקרזשרזרבאימאספרעלאררם
מאדמיהויצבערןיאחדיןיחלדינאטריתא
הביןרכןיכי,'גיליתהןולחרטיתיכלא
תכלתשליחלזיןזהטיפרישהביא 106העדיד

ראשינים,הרבההבינייכןערך,ארתרתחת

תשובה,עליהשאיןראיהוזאת

לךלךפד'הדוכב"זפידשועייןהאפיפירד.יהרא 95ב.כחתציהפד' 94
הדבוכהדידתיאיד.חררתבעלבכדךי"חלדבאר"חעל 98ח.לזפד' 97

פדפרדא.עדךIכפרו,וכוכגרדשיההיאשדהעדרך.עלהעדרךוכרIכףבעל 99

א.י 104:חיפה.כ"א 103

הבדכה.יזאתפד'Iכיפדי rעירבוכייחד 101

חלזרן.עדך 106יט.לבדבדיס 105
הבדכה.תאתפד' 102

תשב-בטבת ,) m-ת(ג-דגלירןעשרה,שמרבהשבהמוררה,

בר-אילו**אונ'-השו"תפרוייקטתקליטורמתוךהגליוו!קדושתעללשמורנא **

 
For more info, visit www.techeiles.org



התכלתבעניזחדשותבחינרת

ניסםתהרכחה

הירםידרעשזהראיהלהרסיףישערד
ממיזשבחלזרזן 08רמחפיררת 10מספריםך

Murex ממש.תכלתבבררזגםצמרצבער 8ך

לתכלתתחליףצבעהיהשלאמהגמ'רמרכח
קלאשאינרצבעא"כ .אילזקלארקהכשרה

הכשרה.התכלתהראהראלרשרהרגרונראילו
רכר'תכלתאאייתיממשכימרן 09הגמ'רז"ל

ראיפרדיהרדהדרבבריהיצחקבדרבבדקרה

סברלמעלירתאראישבתאיאדאבדרבחזרתיה

לאהאאלאאחאירבלהראמרלמיפסלה
[רזהרכר'אלאהיאאילזקלארלאהיאתכילתא
מקרמרת].מערדמדרקדק

חלזיןדסמהרת
דםן loארמרםפיררשזהלפימרבןרכן

מסריימתלהפרשהקראראיךכירכר:חלזרז
לצברעניתןלאחירתבדםכידם.חלזרזשל

גררזמקבלתההפרשהזהבחלזרןאךכנ"ל,
לדם,ארתהשייכרשהקדמרנים[עדדםדמרי
עלכתב lllמתתיהרבןירסףשלבספררכז

ארתרשצרבעיםארגמזצבערשממנרזהחלזרז
תרספתעםהרתיחהאחרררקהחלזרן],בדם

תכלת.גררזהראמקבלסממנים

חלזיניתבמיניניסףדקדרק
בלשרזהמשפחה[כלרמרזהממיז

סרגיםשלשהישראלאץרבחרףישהמרמחים]
 trunculus :רהםבלשרנם,מינים[כלרמר

haernastorna ,Il2Trunculariopsis 
114Murex brandaris ,I13Thais [ זההשרנים

חז"לבזמןהשתמשררבכרלםבמקצתמזה
הראמהםאיזהלהסתפקאיזרכמרבךלצביעה.
מסתימרתלעילשהרכחנרכמרלתכלת.הכשר

פא

שהיאכלעדיפרתשאיןשכל 115התרספתא

נכנסיםכולםמשנהרעלאחדחלזרזשל
רכשריםהתרספתאשלחלזזיהשםתחת

הראמהג'הראשוןרקלמעשה[אךלתכלת.
 ].ביותרהמתאים

ליס"דימה"ביםי
שברהחלזוזמהרלנרשהתברראחררהנה

דבריאתלהביזלבראנוכלתכלתצבער
ליםדרמהגרפרזהוחלזרזת"רן l6חז"ל

שנהלשבעיםאחדרערלהלדגדרמהרברייתו
ע"כ.יקריםדמירלפיכךתכלתצרבעיזרבדמר
נראה ll7בר"מלים"דרמה'ייגרפרבכררנת

דםמביאיןראח"כרז"לגררזלעניןדמפרש
 ll8התכלתלעיזעינרשדרמהדגוהראחלזרז

בספרכתברכז 119בסמ"גהרארכןרכו'

וז"לציציתמסכתלגירסתהרא.רכן 120המנהיג
גרפררז"לסתם 12רברש"יןלרקיע.דרמהגרפר

מאררגרשרםברבנרהרארכזע"כ.גרפרמראה

אךהגרון.לעניןכזגםכררנתםרארליהגרלה.
ראפשרלים.דרמהגרפרצבעאיזשלנרבחלזרן
עשרישנרתיקרליםדרמהגרפובכורבתלפרש
הרארבזההיםכגליהעשרייםקמטיםקמטים

לפרשאפשראר •גלירהמרזעםליםדרמה
לעצמרניכרואינרהיםלקרקעיתדברקשהרא
עליןשגדליםעדמהיםכחלקהרארהרי

יםשמלת[ביחודאחריםיםריצרריצמחים

כידרע].דווקאהיםלקרקעיתמשמשתבתררה
דלפיהברייתא,בלשרןפשוטירתרזהופיררש

לים.דרמהגרפוצבעלמימרליההריהר"מפי'

לדב"דרמהייברייתי
רש"יפירשלדג"דרמהלייברייתובאשר

 •צררתר-גרשרםררבנר •דירקנותבנית-

 • 159- 165עמ'בירג'מאןג'שלמאמר The RoyaJ Purple And The BibJical Blueעיין 107

 • 160- 169עמ'יטכררישראלאץרבתירבוקקעיןאריגישפר,אישלמאמרעיין 108

בירספון.הוארכזז,גספרהיהידיםקדמרניות IIIמד.שרםמבשם 110א.מגמנחות 109

קיצים.חדארגמרז 114הפה.אדומתארגמנית 113קצוים.קההארגמרן 112

הלכית 119הים.נ"א: 118ב.בציצית 117א.מדמנחית 116ר.טמנחות 115
שם.מנחית 121ציצי.תהלכית 120ציצית.

ב Wתש[טבת ,)חר-ח(ג-דגלווןעשרה,שמרנהשנהמירוה,
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טבגראליהוהרבפב

 •אחדהכל~ואולידגדסהואסתםכתבור"מ
איךכיבים.דסחיחייםבבולדסהואכלרמר
דברכלחז"לובלדסוךלדגים.מיוחדתצררה
רבהאליהר rבוירג.נקראדסבים

דסבאהיפה,יתפרדסהנ"לולפי .] 122להגר"א

 •אחדדסמצד •רהיפוכרדברלומרהברייתא
דסדברקליםבטלהיאהזההחלזון

דרךרדרכרחיהראדסניומצד •לקרקבויתו
רנראהימיים].חייםבבולינכלומרהי,אדגים
היצירהלספרהפירודסדסלדבותרדסזר

כיוז"ל •לבוילדסהבאנרלראב"דהמיוחס
הראאםבוליועלמודאפשראיהחלזרןהנה

חיהראכיהצרמחמכללאוהדגיםמכלל
נבווץהיאכימקרמומחליףאינוומתנובובו

דבריואתמקדסרשהראבו"כ.באץררתקעו

מדבריזאתשרואיםרכמרהנ"ללברייתא
ת"לדבריראחרדסנמשך 123מפאנרהרמ"בו

חיוהראצומחרהואדרמםהראהחלזרן
דסגרפרהואחידסהריכןכיידבונראמנם

יכר'ראילךאילךגיררלרבמקיםמתניבובו
שרדסיאלאממקרמרזזדסאינרהיארצומח
לדסבבויםואחתרכו'היםבקרקבוותקרבונבווץ
הואראזהמיםמןרבורלהמשםנבוקרדסנה
אחריהאילנותכמרכללתנובוהבלאדימם

המיםמטבבואלאאינהרבולייתובוקירתם
בולצפיםהקליםהדבריםדסכלרכרבדם
בו"כ.פניהם

שנה"לשבעיםאחד"וערלה
דסנה"לשבבויםאחדיירבורלהדסםיהאמור

בולרהא. :דרכיםמג'באחתלהתפרדסיכול
פניבולהיםמקרקבויתבורלהב.ליבדסה.מהים
לארהר"וגהדייגים.ברדסתבוולהג.המים.
יוקרסיבתשזומפרדסרברדס"יכלל.זההביא
 •אחרבזמןלהדסיגיאפשרדסאיכלימררמיר
א'כיאחרת.רראיםמפאנרברמ"בואך

לתקופתדסם[רהכרונהמתהראדסנהלדסבבוים
דסלדסנהבדסבבויםמפרדסדסהגר"ארכמרחייר

הש"סלאגדרתהגר"אביאיריבוייןחררב.
ראריאינררכברערלה.ואזא]כגתבונית
שהיר 124בגמ'דסמברארכמוברלצבובו

דסאפדסראלאחיים.מחלזונרתצרבבוים
סיבהמחמתדמיירירקרעתבכללהדסיגר
אחתעליהלקדסורהברייתאוכרינתאחרת.

ארבנמשלרקדמיהלירקרשנהלדסבעים
 :לגררס[יצריךתכלתדסלדמירלייקרהכירנה
מכירןהיאהפיררדסראזיקרים]דמיהלפיכך
ידרבותהתכלתצרבעיםחלזרןדסלשבדמר

מצרתדסלדמיהלפיכךיקר,צבבושזהלכל
הכרינהדסלפנינילגירסאראףיקרים.תכלת
מחמתיקריםהחלזרןדסלדסדמירהיא

בוליתבגלללאאךיקר,צבבוהיאדסהתכלת
שלזאתרדרכידסנה.לדסבבויםאחתהחלזרן
מתאימההברייתאבפיררשמפאניהרמ"ע

ייבורלה"מפרדסדסהיארק •שלנילחלזרןמארד
נרחרירתרהיםפניעלמהקרקעדסערלה
ליבדסה.היםמןבורלהלפרדס

שמיםבמלאכתהטמאמןהיוצא
מהאצלנררנתאמתדסנתברראחררהנה

ציציתלמצרתתכלתצבבוידסברהחלזרןהיא
דסניתזאיפרא.יצואלמקדדס.גםרכנראה
צררכילבודסרתרגםציציתמציתלקיים
לאדסלנילחלזרןאיןנכיטמאמדברמקדדס
גםפדסיטהדבררכןקדסקדסת].ילאסנפיר
רדאיהםדסנירתרלעתארגמןכיזה,אילרלי
באהארגמן :טמאיםמדבריםהבאיםצבבוים

הדסבעים.מתרגרםדסמרכח.כמרשלנרמחלזרן
 126האלכסנדררניפילרז • 125פלבירסירספיס

מחלזיןבאשהיאיררניים.תרגרמיםרערד
שלאהרמב"םלפינרגםפררפרראהנקרא
כתבאלאא.טכלאיםבפיה"מכןכתב

צבבוזהגםהרי ."ךל"הנקראצבעדסהרא
 Lakshedia laccaההוידמחרקהנעשהידרע
דסני,תילעתיגםטהרר].לאחייםבעלרהיא
[בו"פ s ~ Kerrnהנקראידרעחרקשהיא

משה.חיי 126ההידר·ם.קדמיrתת 12Sא.עהשבת 124·ד-טר.ח"בהשםצבאיתמאמד 123 .א·כלים 122

תשניבטבת ,) m-ת(ג-דגלריןעשרה,שמןנהשנהמןררה,
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התכלתבעביןחדשותבחיבות

לשמותגאוןטעדיהרבפי'הב"ל.התדגומים
ב.גאדומהפדהבהלכותהרמב"םוכןדכה

 121בחיישרבבוואףטהור.איבבוהרבה]יעוד

לפיהמשכןבבדבתמשימציכוולאכתב,
ולאהתולעתשהואהשץרמגוףירצאשהרא
טהורדבראלאשמיםלמלאכתהוכשר
השכיתולעתוצבעבתחששאמדרוכעבין

גרגדיםמתרןאלאהתרלעתמגוףאיבר
אינההמציאותאןוכו,'בתרכםשהתולעת

שהתרלעיםהאדימיםהגרגדיםאלא •כן
שהזשלהםהאמהות-הככימותהםבתרכם
אמר 128בגמ'איתאאומנםטמאים.שדצים

משהבימישהיהתחשאהבהבראדארב

אמדהיהטהירארהיהטמאליהקמיבעיא
הוכשדולאתנינאליהתיבעימאיירסףדב

טהודהבהמהעוראלאשמיםבמלאכת
א"כיכו'.לתפיליןהלכתאלמאיוכר'בלבד
טהורהמבהמהבעיכןשבמקדשרואים

עודלעכיןדורקאבאמרשזהלומרראיןבלבד.
דפדשיותמשםללמודרצרבגמ',שהריבלבד
ולתופדןבשעדןלכרדכןצדיןתפיליןשל

שרפדלפטרלמכאזלמד 129הד"ןרכןבגידז,

שלמסקנתראףטמאה.בהמהמקרזהעשרי
ערדרלהיפןמשכןלעביזבאמדלאזההגמ'

שבאמדוכמרלמשכן,כשרטמאהדבהמה
רכמורכי,'דתחשעלההרימאי 130בגמ'

מ"משם.גאוזהאידבבשםהדשב"אשכתב

לימדבגמ'אמיבאהרההיתהאיןקצתקשה
אןטהוד.דבדאלאהרכשדלאדבמשכן

הרכשרודלאירסףדדבדבדייתאבאמתבדאה
טהרדהבהמהעודאלאשמיםבמלאכת

עלשקשהומהערד,לעניןדקנאמרהבלבד

 •כןרביןכןביןקשההנ"לרגידןמשערןכן
טהרדהבהמהעררהיאהבדייתאלשרןשהדי

רכבדבאמר.זהמהלעניזמחפשתרהגמ'

פג

בתרס'הראוכזבמקוםהדשב"אבזהנתקשה

אלאבד"הזהתיץרושר"יצריכא,לאד"ה
יוטףדדבלההיאתניאוז"ל •בשערןלנכדכות
עררבשעדהפרשיותאיגריתלקשררשצרין
שכאמדאושם.עייזוכר'טהודהבהמה

דדמיוכלעידעלבאמרהירסףדדבשהבידיתא
ידיגםנצארבזהוקרנייםגידיםשערכגוזליה

דכלתיץר 131ביהודהיבנרדעהנ"ל.הד"ז

אריכותשםרעייןממשבראיןדלחזותא

יהדאב"דהרמב"םדנחלקרמצאניגםדבריו.
 132שהרמב"םהמשחה.שבשמןמודבענין

בחיההצדודהדםהואהמידוז"לכתב
זהעלוכתבוכר'.לכלהידרעשבהרדר
שיכנסרמקבלתדעתיאיזא"א 133הדאב"ד

שכןכלבערלםחיהשרםדםהקדשבמעשה
אתהדאב"דביאדרלאוכר'.טמאהחיהדם

בשבתהגמ'הראשמקרדרמסתבררלאמקירו.
כנדאהטהררהחיהדםגםפסלהואכיהנ"ל.

שמקרדרלרמדקשהוגם .בלשרברלמדקדק
כמי 134לישדאלהמותדמןישדאלממשקה

לאדזההנ"ל.ביהודהנודעבתשרבתשהעלה
יצ"ע.ונסכיםקרבנותעלאלאנאמר

בציציתהטמאמןהיוצא

היקשוהמצרותדכלכתב 13Sיבמג"א

קשהאןהטמא.מןבדבדלהפסללתפילין
מדבריםדכשררתטיבאממצוותעליו

דכשדמציגיעצמהבציציתואףן, 36טמאים

שרפרלעניורקלמדהנ"להד"ן,רכן 131ממשי

שם,עייןשם,שכתבכמרשמיםמלאכתדהוא
זה.דיןעלחלקואחדוניםהרבהוכן

התבלתגניזתעל
התכלת.גניזתהוזכרהמקימרתבכמה

אלאוז"ל 138תגחרמאמדרשהואמהםהאחד

מהדורא 131ב.זסםזסבת 130ב.כרהזסבהראזס 129א.כחזסבת 128ג.כהזסמית 127

יערד.אמחפסחים 134זסם. 133ג.אהמקשדכלי 132מבכר.ג,תזסיבהאו"חתנינא
3S עי 136ג.תקםרסי'נr סרכה.לדרפןכזסרקזסררדפילכגדףמסרכהזסםזסהקזסההנל"בהיודהבנרעד

 .שיונתבחרמאהיארכזזסלחפר' 138דארייראת.דהראדעהיזסראף 137

ב Wתשנטבת ,) m-ת( Tג- lג?ייעשרה,שמינהשנהמדריה,
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טבגראליהוהדבפד

אימתייועישהותכלתלבןלהביאמצרה
לבןאלאלנראיןועכישיותכלת 139כישיהיה

וכןע"כ.בלבןמצוהנגנזישהתכלת
הייתיאחתפעםירטיר'אמרוז"ל 140בטיפרי

אחדזקןומצאתילצורמכזיבמהלך
במהפרנטתךלואמרתיבישלוםוישאלתיר

אמרמצייומילואמרתימחלזיןליאמדהרא
בהריםישמיטלביםמקוםהישמיםלי

במקומררנימקרמתאיתימכיישיתרטממירת

לצדיקיםישגניזהיאניכרהישמיםאמרתי
ירחנןרבי 141בגמ'רכןע"כ.הבאלעילם

בטפינתאאזלינןקאהרהחדאזימנאמישתעי

אמדקלאבתנפקיכר'קרטליתאההיאיחזינז
דדביתהרקרטליתאבהדילכראיתמאילז

בהתכלתארישדיארעתירהדרטאבןדר"ח
ישרםאיזרהבהע"כ.דאתילעלמאלצדיקי
העלמההיאהמחכרתישהגניזהלהביןהכרח
הצביעההפטקתרקאלאהחלזרןישלניטית

מזר.יתדהטיבה.איזרמישרםהאנישיםע"יבר

הפטיקיישהאנישיםלפרישהכרחאיןאפילי
איננהישהצביעהאלאלגמריבחלזרןלצברע
ביטוללגביישמצינונוכמוכךכלמצייה
ד"התוט'בכטב"מעייןלבנה.זכוכית

בדברלרארתישאיןישכןוכללבנה].בזכרכית

הזהבזמןתכלתלהטילהאוטרתהלכה
הגעהתורה.מןישלמהמצרהזהע"יולבטל
ובישלישנרתיועדהתלמודישבכלעצמך.
פישוט,כדברתכלתצביעתמוזכרת 142אחאי

גנזיתעלהדבריםנכתבומתילדעתגםיאין
הנזכרתרהגניזהנתחומא.ישבמדדישהתכלת
עניןהיא.הריהנ"לב"בבמטכתיכןבטיפוי

בהםלמעייניםישנראהכמולגמרי,אחר
הפטקתעלהדבדיםישםנאמדולאבטיב.
טבאעםמדבריוטיר'ישהריכלל,התכלת

ישהחלזיןישדאהומתיךמהתכלתהמתפרנט

היכךלדעתמומחיותרצריךלכלמצריאינר
בטיפררהדמחהתכלת,ישעניך 143למדלחפישו

הרארכךהבאלערלםלצדיקיםגנרזהואזה,
בזה.להאריךמקרםכאןואיזהנ"ל,בב"ב

המפרדטמתישהצביעה 144ידרעזהראדרבה,

אץרבחופיישהיתה 8ך Murexבחלזרן

הערביהכבוישבזמךבערךנפטקה •יישראל
הבבלי,התלמודחתימתבזמובערךכלומר
התכלתהעלמרתאתמטבירזהודבד

עלהמקרבליםבדבריישנזכדומה .מיישראל
נרגעיםהאלההדבריםאיךהתכלתגניזת

הגאוךלנןישהורהכמיןכלל,כלללהלכה
מיניהמרכחים[והדברים 14Sזצ"למרילנא

גניזתעלמדוברחייםעץבפריישהדירביה,
קיימוהגמ'בזמןוהריהביתמחררבךתכלת
תכלת].מצרת

התכלתבורזמהית
תכלת.הנקראהגרוךמהרלברדיישרעתה

אתמגדירהעצמההגמראלכאררהרהנה,
מהארמרמאידר'היהתניא 146דאיתאהגררן

מפניצבערניךמינימכלתכלתנישתנה
ררקיעלוקיעדרמהריםליםדרמהישהתכלת

כמעישהדגליוותחתישנאמרהכבורלכטא
רכתיבלטהרהישמיםרכעצםהטפירלבנת

היהאךע"כ.כטארמרתטפיראבןכמראה

לדמירןהכרונהאיךארלילהטתפקמקרם
להביןישצריךאלאמה.לדמיוךאלאמןישלם
אח"כררקביםלהתחילמאירלר'לרלמה

דרמהתכלתלימדליההרילרקיע,לעברד
הכבודלכטאיישדלדמותדבישלמאלדקיע,

ישאיןטפיו,לאבןרכזידועגרונןראיזא"א
זהעלותיץרלזר.זוישורתהאבניםכל

דלאמישוםהניכלראיצטדיכו- 147דיש"י

לכטאישדרמהבדקיעאלאקדאיאישכחן

כמר 143א.מגמנחרת 142א.עדבתראכבא 141הברכה.חאתפר' 140כשהיה.נ"א: 139

כריג'מאזגישלמאמר The Royal Purple And The Biblical Blueעייז 144הרא.ניכרשס;שכתרכ

מגמנחרת 146דצביערתא.לטפראהגר"אלפיימוולרז'יזחייסר'הקדמתעייז 145 • 159-165עמי
כו'.ליסדרמהשהתכלתד"האדיטוטה 147א.פטוחלויןאדיטרטהרכזכ.

תשנ"בטבת ,) m-ת(ג-דגירוןעשרה,שמרבהשבהמרררה,
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התכלתבעכיןחדשותבחינרת

דרמהריםליםדרמהתכלתהילכךהכברד
אלאכךכללדקיעדמילאדתכלתלרקיע
היםלמראהדומהתכלתכמרלדומהדרמה
ע"כהדקיעלמראהדרמהדיםקחזינןראכז
אםלשארל.יששכןרש"י.אתלבאר[יש

ממשדרמהראיכהממשליםדרמהתכלת

ממשלרקיעדרמהאינרהיםגםהרילרקיע
תכלתרלאלרקיעיםלדמרתאולמיומאי
היםכילזההתשיבהארלרקיע.עצמה

עיכילמראהלזהזהטמרכיםתמידרהרקיע
הדאליםתכלתשלשהדמייןרמכאןאדם]כל

מיד- 148רבתיבפטיקתאמפורשרכןמשרלם.

שבעההקב"הפתחלמדיםמשהכשעלה
שעשהצבערניםארבעיהראהררכי'רקיעים

ירדעאיכירבש"עלפביראמרוכו'משכזמהם
לפניךחזורלואמרצבערניםארבעדמות
לברששלובשיםמלאכיםגדודוראהחזר

אתאךרכר'.תכלתהיאזרלדאמדליםדומה

סיבותיששארלילדחרת.ישהגמןמןהראיה

להזכירכדיאםלים.תכלתלדמותאחרית
מחמתאםביםלישראלשנעשרניסים

ברש"ישמשמעכמוהיםמןבאשהחלזון
שם.עייןז soרבחדליך 149במבחרת

התכלתבררזלמהרתנרספרתראירת
דןן Sמסיפריןגדדלהראיהלהביאישכך

שמהנקראלמהארמרשמערךברביאלעזר
בבכדררתהמצריםשכתכלדשםעלתכלת

בכורכלהכהיה'הלילהבחציויהישכא'
הריע"כ.ביםהמצריםשכלרשםעלד"א

בלילההשמיםשלשצבעםכאךשמפדרש

[איזתכלתהיאהיםשלצבעדדכזתכלתהיא
נקראיםלאהדימיםאחריםשגריכיםשיללזה

תחדםהראתכלתאםלדעתאיזכיתכלת.
מטריםגריןרקארדרמיםגררכיםשלרחב

דדאיהאלההגררכיםפניםכלעלמארד.

פה

משהר'גםלמדרכךתכלת]..כקראים
שכולשםעלתכלתפתיל-ן S2הדרשז

ומכתםתכלאשכרלשלתרגומרבכרררת

לצבעדרמההתכלתצבעיכןבלילההיתה
אצלייערדע"כ.ערבלעתהמשחיררקיע
בלרלארתקרטיךיבראין-ן S3מגמ'דאיה

דריקאבלילארתכלרמרע"כ.ברקיעככרכבים
בשעהרקיעשלצבערשהיאתכלתשהיר

פילוומדברימתאמתוכדהכיכבים.שנראים
שמדברהבית,בזמושהיהן. S4האלכטכדריני

לשמיםדרמהשהיאשבמקדשתכלתעל
שהרי •מרסגרבמאמרזהעלהואומעיר

אפשר[יאדליהם.כהיםמטבעםהשמים
מאירר'שלהמימראאתזהפיעללהסביר
וכו'לרקיעדומהויםליםדרמההתכלת
אךכההכחילשהיאידיעהיםשלשצבעי
היאולכיידועאינוהאמיתיהרקיעשלהצבע
שלשצבעימכיוןאךבהירכחרלבראה
כצבעצבעיהריהעליוניםממיםהיאהרקיע

מרחרקלניררקכההכחדלבאמתכלימרהים
באבדהיבאוכובהיר.]כראהאררומררב

לי[ינראהעליריחלקיפתבשםן ssעזרא

ולכןממששחדרשהיאכיינתיהביזשהיא
רש"ישהרין. S6יררקשהראיאמרעלייחלק

רלאהנ"להדרשומשהר'דבריאתהביא
ירוק]היאשהתכלתכתבובעצמרעלייחלק
ן Sלריקחדהמייחספירושמדברימשמעיכן

לשחריתקררבהצביעצמרהיאתכלת-
רכי'.תכלתנקראכזעלתכליתולרקיעדימה

גם-ן S8הרמב"ןמפירושקצתמשמעיכז

כרלםיראיבריחיקםכיהמראיתתכליתהגייו
ע"כ.תכלתנקראילפיכךההיאכגיון

בזהרמב"םיעת

תכלתוז"לכתבן S9ברמב"םאימכם

הצמרהיאמקיםבכלבתורההאמירה

 • 146בהערההנ"לישם, 150 . 146בהערההנ"לישם, 149ג.כפרישהתירהמתןפיםקא 148

מישה.חיי 154א.צטישבת S3 1מא.טיבמדברלתררהריש"יבפיריישמיבא 152ישלח.פר' 151
תרןמה.בפרי 157הדאישינים.אצלבישמיישישהראכמרישלני.לכחולישכרינתן 156ד.כהישמות 155
יב.חהמקשדיכליאבצציית S9 1לא.טןבמדבר 158

תשנ"בטבת ,) m-ת(ג-דגלררןעשרה,שתרנהשנהתרררה,
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טבגראליהרהרבפר

דמרתהיאיזרשבכחרלכפתירהצבעו
שלבטהררהשמש rלעהנראיתהרקיע
אנגעייםבמשנהמרבאתפתרר[הלשוןרקיע

המדאההראפתררהרמב"םשםוהסביידב

הרייכר'],רהאדמרמיתהלרבןמןהמעררב
הייאשתכלתלבארהרמב"םדייייקלהדיא
שהרמב"ם[יאףדיוקאבהיירכחולמראה
לתכלתהדומייםלצבעייםקוראשם

המכחילייםלכלקוראהראהרימשחייריים.

נברכייםבמירהמובאשגםיכמומשחייריים

בהדייאהראוכןלמדבירם].יי'בהקדמהח"א
ותכלת- 160הרמב"םבןאברהםד'בפיררש

שנדאהלמהדומהמראהצבועצמד
[מדאהטהרדכחולשהראהרקייעממדאה
וכו'.רהלובןהעמוקהכחולבייןממרצע]

שהתכלת 161ה'לערבדייהמספייקעייין[אר

הענןלצבעהדומהזרכחרלצמרהייא
יישיקצתהשמיים.]צבעשהואלעייןהנדמה

 162דבהלמדרשהדמב"םדברייאתלהסמייר

פנייומלמעלהתכלתהבגדהייהלכר-
וכןשם.עייןוכו'לוהדומההרקייעכנגד
 163התררהעלבפיירושוגאוןסעידהרבכתב

וכר'תחתםאשרהגלגליםשלשתוהם-
מענגייםהםוגםשמיםכדוקהנוטהככתוב

אותוהראהתכלתבצבעאדםבנייעייניאת

בפיידושויכזוכו'.המשכזנעשהשברצבע

המשכןתקרתהוריי- 164הייציירהלספר

צבעישלארייגבהיישכילרקיעדומה
רכןע"כ.תכלתהנקרא 16Sג'וזסמאןהשמיים

גאוןנחשיןרבבשם 166העיטידבבעלמיבא
כתברכז . 16אסמ"אדלו"ןצבעהואשתכלת
רקהביית.בזמזשהיה 168פלביייסירספוס

שגםאלאבדווקאלאשדבדיהםלומרשייש
כחרלשגםאפשרארתכלת,נקדאייםשמיים
כללהיאהתכלתכייתכלתנקראכההירתר

אמונרתבספרשמשמע[כמרהכחרלים
שמנהבפדקשניימאמדלדס"גידערת
המראות].שרשיישבעהביןשמיםמראה

שהתכלת 169דאשוניםהדבהמשמעותוכז

הכחרלים.כללהיא

הבורןלבירורנרספתידי
הנקראהגררןהואמהלבדרדדרערדויש
לקלאהמושלםדמירנומתורוהיאתכלת
אלאבינייהםלהבחייןהיהשא"אעדאילן
לרמרואיז .כנ"למירחדותבדיקרתע"י

איילןקלאע"יבעשהתכלתשלשהזיוף
היהשלכאורהכמר •אחדצבעבתוספת
עניןמהרכי- lד Oמסיפדילהביןאפשר

הרייאמרשלאאלאבכאןמצדיםיציאת
דומיםוהםאילןוקלאצבערניםנותןאני

כררבתאלאוכר',עלימרדייערמילתכלת
כמר ,איילןקלאאו-צבעוניםהסיפריי
שהזירףמקרםבכלהגמ'פשטרתשמשמע
 l1lבגמ'מרכחרכןלבדאיילובקלאנעשה

צבעונייןמיביכלתכלתשכרלהטלייתת"ר
רמטעםע"כ.איילןמקלאחוץבהפוטריין

לאשהתכלתארבתכלתאותושיחלייפו
עלהקפיידשהכתובלעצמהנייכרתתהייה

זייייפןעלמדוברלאשםרהריימרארת.,שניי
עלאלאלתכלתדרמהצבעלעשותשדוצה

 .איילןבקלאבגדייראתצרבעכרשסתםמיי
גוונהמהנדעאיילןקלאמהינדעאםרא"כ
שהראכתב 1ך 2בערררוהנההתכלת.של

דן 4גארןעמדםרבבתשרבתרכן 173אינדייגו

איילןקלא 11Sהתוספתאמשמערתהרארכן

הראשכןרכר)יישדףאשרהבעציי lד 6שדשם

עליושלדיישהע"ייאייבדיגועשיתמלאכת
זרבדדרלבררברכללאארבמים.השדויייים

ועיייןהתכלת.שלהכהרתאוהבהיידרתאת

עמ'ציקרבראשית,פרי 163יג.דפריבמדבר 162 • 273עמ'דנה 161ד.כהתרימהפר' 160

שמים.צבעכלומר; 167ציצית.הלכית 166כהה.צבעשרתגם;יש 16S • 67עמ' 164 • 217
 .שלחפר' 170עודר.רלב"ג ,חזקינישרר,בכררירסףר' 169הד.פקרהספרהיהרדיםמלחמת 168
רכן 333עמיח"בגאוניקה 174כחול.צבעשהרא 173אילן.קלאערך 172ב.מאמבחות 171
הגכרנה.הגירסאהיאכן 176א.זזרהעברדה 17Sה.ספרקדםבגנזיהיא

תשנ"בטבת ,) m-ת(-ד Jגלרוןעשרה,שמינהשנהמרירה,
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התכלתבעניךחדשרתבחינרת

ישכרתי- 1ירנהדדרבנרבפיררשערד

דמתדגמינןרהבצליםהחצירמלשרךמפשרים
אצלתכלתעניןדמהנראהראינררבצליכרתי
ר'הרבשפירשכמרהנכרךרדאיאלאכרתי
נמצא]לאשלנר[בעררךהעררךבעלנתך

רדרמההינדישקרריךצבעמיןהראדכרתי

לזהזהביךשיכירדמיאמרררלפיכךלתכלת
עייזרכךקצתבשינרידן 8בתרט'הרארכזיכר'

ביךמההבדלשישמהםמשמע 1ד 9תרט'

שבחפיררתלהרטיף.רישלאינדיגר.תכלת
ביתנמצא 180שבטרריהאירפרטדררההעיר

קירצירידרברהתנאיםמימרתעתיקכנטת

אהרזמצירראחדרבציררהמקרא.מטיפררי

כחרל,רהרא , 182תכלתגבדרלר 181הכהז

בזהרהמקרבליםהזהידעת
שלכצבעמחכרתהתכלתהזהרבספר

שלהכחרלכצבעמקרמרתרבהרבה 183ים
כצבעמרזכרתהיארכז 184שבנרהשלהבת

רהרמ"ק , 186הגייניםכלרכתכלית 18Sכהה

שתכלתהמקרבליםבשםכתב 18בפרדסד

פז

תכלתמיזישאךלשחררהקררבכחרלהיא
שם,עייזתכלת.לצבעהקררבבהיר

היררכייםממקרירתהתכלתגייזמהרת
שרים 188הקדרמיםהיררנייםהתרגרמיםכל

אטתרבמדרשהרארכזתכלתהמלהבתרגרם
עקילטתרגםרתכלתכרפטחרר- 189רבה

ע"כ.טיינרזאמרביבירר'קרפטינרךאיירינרז

לתרגרםיקינטיניזשגררט 190בעררךעוייז

שבכלהייוניהתרגוםהרארהראתכלת,
מהללמודמארדקשהאךהנ"ל,התרגרמים
מהוביררנית,זרמלהשלהמדירקהפיררש

מכררנתהיאארתרהצבעשלהמדויקהגייך
מסוייםפרחמתארתזאתמלהלפעמיםלתאר,
הצברעהיקרהאבזארגררזבארתרהצבעו

מהבדירקללמרדמארדיקשהגיזי,בארתר
רהמימחיםהזאתהיקרההאבזרמההזההפרח

דבריאלאלנרראיזבדבר.חלרקיםהבלשנים
התכלת.שלהגויזיפהמתבררמהםחז"ל

 .לןדטייעארחמנאבריך

הירוק.ר"הבלאסוכה 179אלא.ר"הבמזחוליז 178אומר.אלע-זרר'ר"הבטברכרת 177
 Erwin R. Goodenough Jewish Syrnbo]s in the Greco-Rornan Period, vo] The 9-11 rעי 180

1956 Excavations at Dura Europos ,vo] VIII The Synagogue by C. H. Kraeling . 
ח"גב.רכרח"בב.נאח"א 184ב.קמטח"ב 183בגרים.שארעםיחר 182שם.כמצרייד 181

בהגייניםשער 187רערר.ברלהח"ב 186א.רכזח"ג 185ועור.ארבזשםא.קעהשםב.לג
אייירביז.ערי 190ז.בפר' 189עוור.עקילס.השבעים.רתגים 188ג.רשם

תשנ"בטבת ,) m-ח(ג-דגלייןעשרה,שמינהשנהמוריה,
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