
 "אבן פרסינוס". –תרגום השבעים לבראשית )פרק ב', פסוק י"ב(, בו מתורגם "שהם" 

 

ההעתקה הסורית של תרגום השבעים הנ"ל, בו רואים שאבן פרסינוס מתורגם "כיפא דכירתא", היינו אבן 
 הכרתי.

 

 ירושלמי.מתרגם את המילה 'חציר' בפסוק 'כרתי', וכ"ה שם בתרגום  י"א ה'()תרגום אונקלוס בבמדבר 

 

  



 פרסה'.' –מתרגם את המילה 'חציר'  שם()תרגום השבעים ו

 

כרתא' בארמית.' –חזר והעתיק את המילה 'פרסה' ההעתקה הסורית 

 ולבצלל ולתומא: ולכרתאאתדכרנן לנונא הלין דאכלין הוין במצרין מגן: ולוטיא ולכשיאא . 5



  :כאן נביא כמה ערכים מהאנציקלופדיה לתלבושת היוונית והרומאית, שחשובים לנידונינו

 

 

 

 

 

תכלת ופסים של  מתוך ספר חוקים, בו מוזכר בגד שיש בו לחילופים פסים של עם תרגומו()וכאן נביא קטע 
  פרסינוס:

 

  



איטליה שוב מצאנו דברים מפורשים בערוך )כאן העתקנו מתוך הכת"י הקדום ביותר של הערוך, שנכתב ב
 :תוך חמשים שנה לפטירתו ולפי המשוער הועתק מכת"י ר' נתן בעל הערוך עצמו(ב

 

 :)כמו כת"י תימני זה( וכן בשאר כתה"י

 

 :ונעתיק את הדברים

וכה בפר' לולב הגזול, סשונין בין תכלת לכרתה. ובברא' ברכות, ר' אליעז' או' בין תכלת לכרתן, ויש ש כרת.
ובסו' גמ' דפר' כל  .ובלע' פרסנווהירוק ככרתן. פי' מין צבע ירקרק תרגו' כרישים כרתי, בשביל שהן ירוקין, 

. בילמדינו, ויקרא יעקב אל בניו כדי שיכיר אדם בין תכלת לצבע ופריס עליה סרבלא דכרתי}גיטין לא:{ גט 
 כרתינון בתוך ד' אמות.

 

יש אמנם להעיר הרבה על דברי בעל הערוך, לדוגמא על כך שלא מצאנו המילה 'כרישים' בשום מקום בתנ"ך 
, וכן הביא התוס' בחולין )מז: ד"ה אלא ירוקה( את דברי שיתורגם כרתי, וכפי הנראה כוונתו למילה 'חציר'

 הערוך.

  



תרגום ו, והיינו כדברי הערוך, כרתי''ולא  כרתן''רק נותר לציין שבכתה"י הקדומים של המשנה אכן הנוסח 
 ., היינו צבע ירוק ככרתי'נופרס'הוא  'כרתן'

 כת"י קויפמן:

 

 :של המשנה כת"י פרמא

 

 כת"י קיימבריג' של המשנה:

 

 קטע גניזה של משנה זו:ו

 

 :כגירסא השנייה שמצטט בעל הערוךועוד קטע גניזה, אך זה 

 

 :)שהוא הכתב יד הקדום ביותר לתלמוד בבלי( התלמוד בבלישל פירנצה כתב יד המשנה ב



 

 

 כתב יד פריז של הגמרא:

 

 המשנה בכת"י ליידן של הירושלמי:

 

  



הירושלמי )דבר שלא נמצא לפנינו, כמו עוד עשרות דברים שהוא מצטט מהירושלמי, בראבי"ה מביא בשם 
 :(, כפי שנביא להלןאך לאחרונה נמצאו בעותק של הירושלמי שהתגלה בתוך כריכת ספרים בגרמניה

 

מאימתי קורין את שמע בשחרין, משיכיר בין תכלת ללבן. רבי אליעזר אומ' בין תכל' לכרתן. וקבלתי שמין "
. והיא מעיל , בין פורפרין ובין פריסינןבין תכלת לכרתןוג' בירושלמי צמר יש שקורין כרתן, ודומה לתכלת. 

 "שקורין בלשון לעז פורפרא ויש שדומה מקצת:

תרגם את המונח בצבע כרתי, ואם כן מוכח שהירושלמי בא לדבר שהוא 'פריסינן' היינו כפי שהבאנו לעיל, 
 .'תכלתבא לתרגם 'המונח 'פורפרין' לכן עלינו להניח שגם  .'כרתן'

וכאן נבוא כמה מהתגובות לראיה זו, שכמה מהם מבוססים על גיסרא המודפסת של דברי הראבי"ה )"בין 
 פורפירין ובין פריפינין"(, אך לאור האמור אין לטענותם שחר:

גם מה שמוזכר בדברי חז"ל פורפורין או פורפירא אין פירושו בגד תכלת  – , מהדורה א'בין תכלת לארגמן
 כפי שכותבים מצדדי התכלת, אלא הכונה ללבוש מלכות...

וגם בראבי"ה שממנו מביאין ראיה דפורפורא היינו תכלת, מבואר  –מהדורה ב' , בין תכלת לארגמן
ז פורפירא, והא דאיתה בירושלמי בין פורפירין דפורפירא פירושו מעיל, שכתב והוא מעיל שקורין בלשון לע"

ובין פריפינין ודאי אין כונת הירושלמי ללמדנו מה פירוש תכלת ומה פירוש כרתי, דכל תינוק יודע מהו תכלת 
ומהו כרתי, והירושלמי לא נכתב לאנשי יון שאינם יודעים מהו פי' תכלת ומהו כרתי, אלא ודאי כונת 

ן חוט תכלת נגד עלה של כרתי, דזה ניכר גם בחשכה, לכן ביאר דהכונה הירושלמי לבאר דאין מעמידי
משיכיר בין בגדים דומים שאחד צבוע תכלת ואחד כרתי שבזה יש יותר קושי להבחין, ומובן שהמלה 

 פורפירין מרמז על המעיל כמש"כ ראבי"ה, ואולי פורפירין ופריפינין הם שני חלקים של הבגד.

ה שלא עמדו על כוונת הירושלמי. 'תכלת' בלשון חז"ל משמש לתכלת של מצוה אולם נרא –כולו הפך לבן 
]היינו מן החלזון[, וגם משמש לדבר הצבוע כחול בלבד. כוונת רבי אליעזר כאן ב'תכלת' הוא לתכלת כגוון, 
 והוא מלמדנו בין איזה גוונים צריך אדם להבחין לסימן שהגיע זמן קריאת שמע, ועל זה ביאר רבי אליעזר

 עמוק/ארגמן, ובין כרתי, ואין כוונתו לתכלת מן החלזון.-דצריך שיבחין בין גוון כחול

ותמוה הדבר, הרי בזמנו של הראבי"ה לא צבעו בצבע הזה, ואם כך כיצד הוא כותב שהוא  –תכלת וארגמן 
ממנו  מעיל הקרוי פורפור, אלא ודאי שגם אותו גוון "תכלת" נקרא על שם זה, אם כך מה הראיה לחלזון

 הופק הפורפור.

אלא שמקור זה טעון בדיקה. ראשית, לא מצאנו חבר לראבי"ה בגירסתו זו בירושלמי. לא   -מאמר בהמעין 
מצאתי אף לא אחד מן הראשונים או מן הגאונים שמצטט את הירושלמי כן, מה שמעורר ספק שמא משפט 

ראבי"ה. )אם כי יש דוגמאות נוספות זו הוא הוספה מאוחרת שנכנסה לכרך הירושלמי שהיה מונח לפני ה
לגירסאות יחידאיות בירושלמי המופיעות רק בראשונים ואינן לפנינו.( בנוסף לכך, השם 'פורפירא' מופיע 

ובמדרשים ואף בספר הזוהר, אולם בשום מקום לא זוהה  )!(במקורות חז"ל עשרות פעמים, בתלמודים 
לטעון שחז"ל לא קראו לתכלת פורפור, וע"כ לא ראו צורך כקשור במישרין או בעקיפין לציצית. ... ניתן 

כמו כן התכלת נזכרה פעמים רבות בדברי  לזהות מקורה כפורפור, אלא שאם כן מדוע בירושלמי כתבו כך?!
חז"ל, ואף היא לא זוהתה בשום מקור מימי חז"ל כפורפור, אם בגלל שלא נתכנתה כך ואם בגלל שאין 

ה מקשה עלינו ביותר לזהות בודאות מוחלטת את התכלת כמופקת מקורה מאותו חלזון. דבר ז
 מהארגמונים. סוף דבר, למרות דברי הראבי"ה מידי ספק לא יצאנו.

אלא 'שהירושלמי' הנ"ל ודברי ר' בנימין צ"ב, כיון שמעיון גדול בדברי המדרשים, עולה שהכינוי  –לבנון 
ון מלכותי, בלא שום קשר לגוון שלו, ובודאי שללא שום פורפירא או פורפירין הוא כינוי כלל לכל מלבוש עלי

קשר לחלזון התכלת. והערוך )בע' פורפירא( לא שייך את לבוש הפורפירא לתכלת. ואדברא הערוך )ע' אמר 
 ג( כתב שהכינוי פורפירא משש על חיפוי התפירות של אימרת הבגדים, בבגד ארגמן.



שרידי כתב יד של הירושלמי שהוא מצא, לגבי  –ר יעקב זוסמן ד" –וכאן נצטט מאחד מחוקרי הירושלמי 
 רושלמי כי אם תלמוד ירושלמי ממש, עם תוספות המוזכרות בראבי"ה וראשוני אשכנז:שאינו ספר על פי הי

 

 ב:ווש

 

 ומסקנתו הברורה והמוחלטת:

 

 

 ועוד שם:

 


