
© Mois Navon                                                                                                         www.DivreiNavon.com  1 

  ד"בס
  ולבושי מלכות, מרדכי, בנימין

  הרב מואיז נבון
  

 ִאיׁש ָעַמד ְולֹא ֵמָעָלי ִאיׁש ָכל הֹוִציאּו ַוִּיְקָרא ָעָליו ַהִּנָּצִבים ְלכֹל ְלִהְתַאֵּפק יֹוֵסף ָיכֹל ְולֹא) א( מה פרק בראשית
 ֶאל יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר) ג: (ַּפְרעֹה ֵּבית ַוִּיְׁשַמע ִמְצַרִים ִּיְׁשְמעּווַ  ִּבְבִכי קֹלֹו ֶאת ַוִּיֵּתן) ב: (ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ְּבִהְתַוַּדע ִאּתֹו
 ָנא ְּגׁשּו ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר) ד: (ִמָּפָניו ִנְבֲהלּו ִּכי אֹתֹו ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְולֹא ָחי ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ֲאִני ֶאָחיו
 ִּכי ְּבֵעיֵניֶכם ִיַחר ְוַאל ֵּתָעְצבּו ַאל ְוַעָּתה) ה: (ִמְצָרְיָמה אִֹתי ְמַכְרֶּתם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶכם ֵסףיֹו ֲאִני ַוּיֹאֶמר ַוִּיָּגׁשּו ֵאַלי

 ָׁשִנים ָחֵמׁש ְועֹוד ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָהָרָעב ְׁשָנַתִים ֶזה ִּכי) ו: (ִלְפֵניֶכם ֱאלִֹהים ְׁשָלַחִני ְלִמְחָיה ִּכי ֵהָּנה אִֹתי ְמַכְרֶּתם
: ְּגדָֹלה ִלְפֵליָטה ָלֶכם ּוְלַהֲחיֹות ָּבָאֶרץ ְׁשֵאִרית ָלֶכם ָלׂשּום ִלְפֵניֶכם ֱאלִֹהים ַוִּיְׁשָלֵחִני) ז: (ְוָקִציר ָחִריׁש ֵאין רֲאֶׁש 

 ֶאֶרץ ְּבָכל ּומֵֹׁשל ֵּביתֹו ְלָכל ּוְלָאדֹון ְלַפְרעֹה ְלָאב ַוְיִׂשיֵמִני ָהֱאלִֹהים ִּכי ֵהָּנה אִֹתי ְׁשַלְחֶּתם ַאֶּתם לֹא ְוַעָּתה) ח(
 ֵאַלי ְרָדה ִמְצָרִים ְלָכל ְלָאדֹון ֱאלִֹהים ָׂשַמִני יֹוֵסף ִּבְנךָ  ָאַמר ּכֹה ֵאָליו ַוֲאַמְרֶּתם ָאִבי ֶאל ַוֲעלּו ַמֲהרּו) ט: (ִמְצָרִים

) יא: (ָלְך  ֲאֶׁשר ְוָכל ּוְבָקְרךָ  ְוצֹאְנךָ  ָבֶניךָ  ֵניּוְב  ּוָבֶניךָ  ַאָּתה ֵאַלי ָקרֹוב ְוָהִייתָ  ּגֶֹׁשן ְבֶאֶרץ ְוָיַׁשְבּתָ ) י: (ַּתֲעמֹד ַאל
 ְוֵעיֵני רֹאֹות ֵעיֵניֶכם ְוִהֵּנה) יב: (ָלְך  ֲאֶׁשר ְוָכל ּוֵביְתךָ  ַאָּתה ִּתָּוֵרׁש ֶּפן ָרָעב ָׁשִנים ָחֵמׁש עֹוד ִּכי ָׁשם אְֹתךָ  ְוִכְלַּכְלִּתי

 ּוִמַהְרֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ְּבִמְצַרִים ְּכבֹוִדי ָּכל ֶאת ְלָאִבי ְוִהַּגְדֶּתם) יג(: ֲאֵליֶכם ַהְמַדֵּבר ִפי ִּכי ִבְנָיִמין ָאִחי
 ֶאָחיו ְלָכל ַוְיַנֵּׁשק) טו: (ַצָּואָריו ַעל ָּבָכה ּוִבְנָיִמן ַוֵּיְבְּך  ָאִחיו ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי ַעל ַוִּיּפֹל) יד: (ֵהָּנה ָאִבי ֶאת ְוהֹוַרְדֶּתם

 ַפְרעֹה ְּבֵעיֵני ַוִּייַטב יֹוֵסף ֲאֵחי ָּבאּו ֵלאמֹר ַּפְרעֹה ֵּבית ִנְׁשַמע ְוַהּקֹל) טז: (ִאּתֹו ֶאָחיו ִּדְּברּו ֵכן ְוַאֲחֵרי ֲעֵלֶהם ְבְּך ַוּיֵ 
: ְּכָנַען ַאְרָצה בֹאּו ּוְלכּו םְּבִעיְרכֶ  ֶאת ַטֲענּו ֲעׂשּו זֹאת ַאֶחיךָ  ֶאל ֱאמֹר יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר) יז: (ֲעָבָדיו ּוְבֵעיֵני

) יט: (ָהָאֶרץ ֵחֶלב ֶאת ְוִאְכלּו ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת ָלֶכם ְוֶאְּתָנה ֵאָלי ּובֹאּו ָּבֵּתיֶכם ְוֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ּוְקחּו) יח(
) כ: (ּוָבאֶתם ֲאִביֶכם ֶאת ּוְנָׂשאֶתם יֶכםְוִלְנֵׁש  ְלַטְּפֶכם ֲעָגלֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָלֶכם ְקחּו ֲעׂשּו זֹאת ֻצֵּויָתה ְוַאָּתה

 יֹוֵסף ָלֶהם ַוִּיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵכן ַוַּיֲעׂשּו) כא: (הּוא ָלֶכם ִמְצַרִים ֶאֶרץ ָּכל טּוב ִּכי ְּכֵליֶכם ַעל ָּתחֹס ַאל ְוֵעיְנֶכם
 ֶּכֶסף ֵמאֹות ְׁשלֹׁש ָנַתן ּוְלִבְנָיִמן ְׂשָמלֹת ֲחִלפֹות ָלִאיׁש ָנַתן םְלֻכּלָ ) כב(: ַלָּדֶרְך  ֵצָדה ָלֶהם ַוִּיֵּתן ַפְרעֹה ִּפי ַעל ֲעָגלֹות
  ... :ְׂשָמלֹת ֲחִלפֹת ְוָחֵמׁש

  

   א עמוד טז דף מגילה מסכת בבלי תלמוד
 בו שנצטער דבר אפשר, חליפת חמש.. נתן ולבנימן שמלת חלפות לאיש נתן לכלם+ ה"מ בראשית+

 משקל בשביל: רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא דאמר? בו יכשל ]ב[ צדיק אותו
 אמר. למצרים אבותינו וירדו, הדבר נתגלגל -  אחיו משאר ליוסף יעקב שהוסיף מילת סלעים שני
, מלכות לבושי בחמשה המלך מלפני שיצא ממנו לצאת בן שעתיד, לו רמז רמז: יפת בר בנימין רבי

 ָזָהב ַוֲעֶטֶרת) 3( ָוחּור) 2( ְּתֵכֶלת) 1( ַמְלכּות ִּבְלבּוׁש ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני אָיצָ  ּוָמְרֳּדַכי +טו:ח אסתר+ שנאמר
  :ְוָׂשֵמָחה ָצֲהָלה ׁשּוָׁשן ְוָהִעיר ְוַאְרָּגָמן) 5( ּבּוץ ְוַתְכִריְך ) 4( ְּגדֹוָלה

  

   ו הערה מה פרק בראשית הערות תמימה תורה
 בשביל ההי מזה שיצאו והמאורעות הסבות וכל ואלי האחים שנאת מכשול שכל דידע דכיון הכונה
 וישנאו' וגו פסים כתונת לו ועשה וישב פ"ר כמבואר, בו קנאו ואחיו יעקב לו שעשה אחד בגד יתרון
   !?קנאה משום חשש ולא לבנימין בגדים יתרון הוא נתן איך כ"א', וגו אותו

 ְּכתֶֹנת לֹו ְוָעָׂשה לֹו הּוא ְזֻקִנים ֶבן ִּכי ָניוּבָ  ִמָּכל יֹוֵסף ֶאת ָאַהב ְוִיְׂשָרֵאל) ג(  לז פרק בראשית
  :ְלָׁשלֹם ַּדְּברֹו ָיְכלּו ְולֹא אֹתֹו ַוִּיְׂשְנאּו ֶאָחיו ִמָּכל ֲאִביֶהם ָאַהב אֹתֹו ִּכי ֶאָחיו ַוִּיְראּו) ד( :ַּפִּסים
   ג פסוק לז פרק וישב פרשת בראשית י"רש

, הפסים כתונת) יח יג' ב שמואל (וכמו, ותכלת רפסכ) ו א אסתר (כמו, מלת כלי לשון - פסים
  :דיניםמול שמעאליםיול וחריםסול וטיפרפל שנמכר צרותיו שם על אגדה ומדרש. ואמנון דתמר

ויש מנהג להטביל בחרוסת זכר לדם  ( כרפס בליל הסדר להזכיר כתונת הפסים– ריסקין' ר
  ).  ירושלמי-העזים 

  

   ז הערה מה פרק בראשית הערות תמימה תורה
 קנאה הטיל כ"דאעפ, לדוכתה קושיא הדרא דהא הקשה בלקוטים א"להגר אליהו שנות' בס ועיין
 בנימין של בגדים חליפות דהחמש, ותירץ, כן עשה רמז שבשביל ידעו לא דהם ל"ור, האחים בין
 רק כי יודעים והיו, האחים של אחת בגדים כחליפת בדמים שוים והיו האחים משל גרועים היו
 היו העדות לוחות דשני תשא' פ ר"במ ש"ממ זה לחדושו סמך למצוא ואפשר. ל"עכ, כן עשה מזלר

 מלא חליפות כתיב האחים של שמלות בחליפות הכא כ"וא, חסר לוחת דכתיב משום, כאחד שוים
 שווי בערך כולם שהיו לרמז דבא ל"וי, ו"וא חסר חליפת כתיב בנימין של שמלות וחליפות, ו"בוא
  . ק"ודו, לו שרמז הרמז לתכלית חמש במספר היו ורק, האחים לש אחד בגד

 שנתן במה לקנאה יוסף חשש לא איך בגמרא הקשו לא למה הקשו מפרשים ועוד א"מהרש והנה -
 בחיי רבינו דברי זו קושיא פ"ע לבאר נראה ולי. כלל מרוח אינו ותירוצם, כסף מאות שלש לבנימין
 כסף מאות שלש טעם, "כסף מאות שלש נתן ולבנימין", ל"זו, מאוד וחתומים הסתומים זו בפרשה

' ג הם עבד דמי שהם שקלים שלשים פעמים עשר כי, במכירתו חייבים האחים שהיו מה כנגד
, בדמיו עשרה עד אותו קונסין כוכבים לעובד עבדו המוכר) 'ב ה"מ גיטין (שאמרו ממה וזה, מאות
 מחוסר הדברים תכלית והנה, ל"עכ, פטיםמש' בפ וכמבואר שלשים שהם העבד בדמי, כלומר
 מהאחים אחד כל צריך' הי הדין דמן, פירושו דהכי ונראה. לבנימין זו נתינה שייכות מה, באור
 נתן הוא כאלו הוי כ"וא, מהם זה לקח לא אך, המבואר החשבון כפי כסף מאות שלש ליוסף ליתן
 ודבריו, במזומן הסכום זה לו נתן לכן במכירה' הי לא בנימין אשר ואחרי, כסף מאות' ג אחד לכל

  : ....מאירים
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 ְלדֹרָֹתם ִבְגֵדיֶהם ַּכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשּו ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) לח ( טו פרק במדבר
  :ְּתֵכֶלת ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו

  

: אמר ליה? הא תכילתא היכי צבעיתו לה: בר רב יהודהאמר ליה אביי לרב שמואל  :מנחות מב
    ] ...ומרתחין ליה[נן להו ביורה מייתינן דם חלזון וסמנים ורמי

  

  ~~היסטוריה ~~ 
  הגבלות רומיות   383
  האיזכור האחרון   550
  קץ לתעשית הצבע   638
  "ועכשיו אין לנו אלא לבן..מצווה להביא לבן ותכלת  ":איזכור על העדרותה   750
  גילוי חלזונות הצבע 1858

  הצביעה תעשית גילוי 1864

  אינדיגו-ברומו- די גילוי 1909

 רבני מחקר 1913

 התכלת הפקת תהליך גילוי 1980

  
  ~~קריטריונים ~~ 

  ). שבת כו(ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה  •

  ).שבת עה(אינו חייב אלא אחת  -הצד חלזון והפוצעו : ר"ת •

   ).ש רבה"ש( החלזון שכל זמן שהוא גדל נרתיקו גדל עמו צא ולמד מן •

ועולה אחד , וברייתו דומה לדג, גופו דומה לים -חלזון זהו : ר"ת •
   ).מנחות מד(לפיכך דמיו יקרים  -ובדמו צובעין תכלת , לשבעים שנה

שדם החי טוב מדם : י"רש[טפי ניחא ליה  -דכמה דאית ביה נשמה  •
  ).שבת עה(יבעיה כי היכי דליציל צ... המת 

אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של : אמר הקדוש ברוך הוא •
שתולה ... אני הוא שעתיד ליפרע ממי  -בכור לטפה שאינה של בכור 

 :)בבא מציעא סא(קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא 

 מוך אודרא: י"רש[ באודרא להו וטעמינן בביעתא פורתא ושקלינא •
 :).מבמנחות ( ]יפה תכלת אם לידע קליפה תהאו בתוך אותה וצובעין

o  קורן'  פרופ–צבע כחול בעולם העתיק היה אך ורק מאינדיגו  

   .).מנחות מג(כשרה  -לא איפרד חזותיה , פסולה -איפרד חזותיה  •

  .).מגילה ו(זה החילזון … ) יט:דברים לג" (שפוני טמוני חול •
  

  ) ע"שבט תש( משה מרדכי קארפ
 שכעת סמוך לביאת משיח צדקנו נתעוררה ביתר שאת התעוררות גדולה בציבור וחשק ד רואים"אך בס. ..

א שהפיץ אור מצוה זו "ח שליט"וזכות גדול להרהמ, פ לברר הלכותיה לפרטיהן"גדול לקיים מצוה זו או עכ
ואף שלמעשה מכמה טעמים אי אפשר לחייב , ואף רבים משתוקקים לקיימה בזכותו, לפרטיה בבירור אמריה

בודאי אותם שזכו לברר הלכותיה ויצא להם כן  מ"א מ"ש אלישיב שליט"לבוש התכלת כהוראת מרן הגריל
פ להדר "שחשקה נפשו עכוגם מי ,  ואין מושג של בושת פנים בקיום ההלכהפ בירור פרטיה צריכין לקימה"ע

  ..., יש בזה וגדול שכרוהרחוק בודאי הידור וחיבוב מצוה ואף על צד ספק ,  גם אם אין מחוייבין בכךלקיימה
  

  .הכבוד לכסא ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה תכלת - :מג מנחות
  

 הציצית המשימין האנשים ואותן' וגו וזכרתם אותו וראיתם דכתיב כמה - יראהו) כו( ח סימן ברורה משנה
 מצות את הן יןמבז עוד' וגו וזכרתם אותו וראיתם דכתיב ממאי עיניהם שמעלימין די לא שלהם בהמכנסים

 בתוך הציצית שישימו די היה לזה הנכרים בין שהולכים שאומרין ומה ז"ע הדין את ליתן הן ועתידין י"הש
 תמיד האנשים לפני בו מתקשטין היו כמה המלך שם עליו שחקוק ו"ב ממלך דורון איזה להם היה ואלו הכנף

 הנושא האדם מתכבד כמה ה"ס ד"כ מןבסי וכדלקמן הוא ברוך הקדוש ה"ממ שם על שמרמז בציצית ו"וק
 שישארו דהיהודים הכתובים מן ומשמע השכינה פני ורואה זוכה ציצית במצות הזהיר ל"חז ואמרו עליו שמו
 יהודי איש בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה ובאו דכתיב כמה זו במצוה מצויינים יהיו קץ לעת
  :'וכו עבדים מאות ושמונה אלפים שני לו ומשמשין זוכה ציצית במצות הזהיר כל ז"ע ל"חז ואמרו' וגו

   

 ..."ְּתֵכֶלת ַמְלכּות ִּבְלבּוׁש ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני ָיָצא ּוָמְרֳּדַכי" - טו:ח אסתר


