
 טליתם של תלמידי חכמים.
 הלימון אימר •ממתי ראימ מאמרי נמצא לפעמים בדברי חכמינו ז״ל
 ואזכיר קצת דוגמאות, ״אמר רב יהודה אמר רב כל המתגאה בטליתו של
 תלמיד הכם ואינו ת״ח אין מכניםין אותו במחיצתו. של הקב״ה" (ב״ב צ׳ח.)
 הרי שלתלמיד חכם כסות מיוחדת •והיא מלבוש של כבוד אשר יימ להתגאות
 בו. ואמרו ״טלית של ת״ח כיצד״ (שם נ״ז 0, ונראה שחובה על הת״ח
 להזהר בטליתו שילביימ עצמו דרך כבוד. אמנם כל זה לפי שגידת העין,
 אבל בשימנו על המימראות עין בקרת נוכח למדי שאין במשמע הלשון
 בגד אשר הוא לת״ה לבדו ואין לזר אתו כי שים בצדו נאמר: חלוק של
 ת״ה כיצד? כל שיאין בשרו נראה מתחתיו, (ופירש רש״׳ שיהא ארוך עד
 פיסת רגלו שלא יראה כשילך יחף) *) ; טלית של ת״ח כיצד ? כל שאין
); שלחן של ת״ח כיצד? וכוי; מטה של ת״ח 2  חלוקו נראה מתחתיו טפח
 כיצד ? כל שאין תחתיה אלא םנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים,
 ושל עם הארץ דומה לאוצר בלום, (פירש״י כל דבר מניחין תחת מיטתן
 אוכלים וכלים); האם יעלה על דעת איש לאמר ששולחנו של ת״ח ומטתו
 שונים בעצם ממשם ובחומרם מאותם של עם הארץ, ולהיפך השולחן אחד
 רק שהת״ח משתמש בו בדרך אחר ועם הארץ גם הוא משתמש בו בדרך
 אחר, וכן המטה ישתנו פניה לפי מה שהיא בידי ת״ח או בידי עם הארץ,
 וכן הדין לגבי ,חלוק וממנו נשפוט על הטלית שהת״ח יתעטף בו דרך
 כבוד ודרך ״צניעות״ (זהו לשונו של רש״י אצל חלוק) וזהו כבודו ובו

 יצויין בתור ת״ה.
 דרך עטיפתו של הת״ח המיוחד לו הוא שנקרא עטיפתו סתם במקום
 אחר למשל: ״מה האש בני אדם שעמלים בו ניכרים הם בין הבריות8)
 כך תלמידי חכמים ניכרים בהילוכם ובדיבורם ובעטיפתם בשוק״ (ספרי וזאת

 !) במחילת כבודו הפירוש הזד, לא ישר בעיני כי התיה אפור לו לילך
 יחף כידוע ולהלן עוד יבואו מאמרים בענין מנעליו של ת״ח, ועוד מה טעם אמרו
 .בשר״ ולא אמרו ,רגליו״, אלא הוא בשר מטיט שלא יתעטף בחלוקו והוא מרפרף

 עליו אלא יגלגלהו בעד בשרו בשביל שיתכםה, כטעם טליתו אשר בצדו.
 2) הטלית אינו בגד תפור אלא התיכה אחת גדולה ואם יעטפגה כשהיא

 תלויה עליו ולא יחזקנה םביב לנופו יהיה חלוקו נראה מתחתיו.
 3) כגון נפחים (הרש• ברזל) ובל נים (פקידי המרחק).

G* 
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 הברכה רמז שמ״ג בסופו), וכמו שההילוך והדיבור לשונות הפעולה הן כן
 העטיפה לשון פעולה היא ולא כלי הנקרא בן. ודומה לו ממש מה שיאמרו:
 ״בארבעה דברים תלמידי חכמים ניכרים בכיסן בכוסן בכעסן ובעטיפתן ר״א
 אף בדיבור״ (ד״א זוטא פרק ה׳ והוא נבנה על פי מאמרו •מל ר׳ אילעי
 בעירובין ם״ה : בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו ואמרי ליה
 אף בשחקו); ובאבות דר׳ נתן נוסחא ב׳ פרק ל״א דף 68 הוצאת שיעכטער
 שנינו: בג׳ דברים אדם ניכר לבריות אם כשר הוא אם [לאו] מהליכתו
 ומעטיפתו ומשאלת שלומו, ויימ אומרים אף בדבורו; וענין העטיפה הזאת
. . . ( 4 ע ו נ  יוצא להדיא ממה שאיתא בד״א זוטא ז׳: ת״ח צריך •מיהא צ

 בהליכתו ובעטיפתו ובקולו כוי, (וכיוצא בו עיין ברכות מ״ג0.
 ראינו איפוא שעטיפתו של ת״ח מצו״נת בצניעותה, והוא העניץ
 הנזכר בפירוש בב״ב נ״ז:, ותצטיין עוד לדעתי בנקיותה, והנקיות לפי מנהג
ל ל ן ידענו שמנהגו ימל ה כ ו ( , a  ארצות הקדם אחת היא עם מראה הלובן 4
 הזקן היה שבערב שבת היה חופף את ראשו ונתעטף (שבת ל״א. הרבה
 פעמים), ולא תאמר •מעשה כן משום שנשיא היה (ימם) כי כן היה גם
 מנהגו של ר׳ יהודה בר אלעאי •מאמרו עליו ״ע״שי מביאים לו עריבה מלאה
 חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייציץ ודומה למלאך
 הי צבאות״ (שם כ״ה ן), ומה נכבד לנו הסיפור הזה כי עתה זכינו לידע
 שכך היה מנהגם של ת״ח בכללם כי בהמשך המימרא ימם איתא ״והיו תלמידיו
 מהבין ממנו כנפי כסותן אמר להן בני לא כך שיניתי לכם סדין בציצית
 בית שמאי פוטרין וב״ה מהייבין והלכה כדברי ב״ה״, הרי •מלתלמידיו גם הם
 המנהג ההוא' אלא שלא נתנו ציצית על םדינם וטעמם כדאיתא שם ״ואינהו
 סברי גזירה משיום כסות לילה״; ויימ לנו בסיפור הזה מודעה רבה מאד

 4) הרבה תקנות הבגד נעשו םצעם הצניעות בגון תקנת עזרא שתהא

 אשד. חוגרת בסינר (ביק פ־ב. ועוד) ועיין ר׳ משה כלאך בספר שערי תורת
 התקנות הלק א׳ דף 120. — וצניעות היא מה •מנזבר בגמרא: ר׳ יהודה אינש

 צניעא הוד, ולא •מרי ליה לנלימיה נוליד, יומא (מנחות מיני).
f(. 96. Benzingcr, Hebr. Arch. p a ( 4.•הסדין והבתנת יש לחזקם ללבנים 

 בעוד שהבגד הפשוט אשר היום לערבים בא־י הוא אבאיה יש לו גוונים הרבה.
 בנוגע אל ימות קדם בודאי לא יצדקו דברי ר׳ א׳ ילליגק באמרו שבתבוגת היהודים
(Jeliinok, Der j . stnmm, לאהוב יפעת הדברים ומה שנוצק כעין נחשת קלל 
 ( ,p1869 166. Wien ואדרבה מראה לבן חביב ליהודים ואזכיר שעל כרבלתא
 (ברכות כ•) פירש הערוך בגד אדום. ואגלאי מלתא דכותית היתד. הלובשתה ולהלן
 אביא מאמר שםפאני אוכפי םמגהג הגויס הוא וכן אביא מאמר ללבישת לבנים
 בראש השנה ויוה׳׳כ, ובזה די לי לציין מה שאמור לענין ושמחת בחגך כוי כבבל
 בבגדי צבעונין בא״י בבגדי פשתן מגוהצין (פסחיש ל־ט.) ובגדי פשתן בניגוד
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 והשונה היא בעיני •מבלי ספק מלבושם •מל חכמי המשנה והתלמוד נעשה
ת כפירש״י במקומו והעטיפה ל נ מתן ובו ציצית •מל ת  מסדין והוא של פי
 בהמלבוש הזה עשה מראה הלובש בו כמראה מלאך ה׳ צבאות מהודר ונאדר
 מחמת לבנו ונקיותו. ועל המראה הזה עוד באו לנו זכרונות אחרים ובתוכם
 מה שאמר לו רבי ללוי ״הראיני תלמידי חכמים שבבבל! דומים למלאכי
 השרת" (קדושין ע״ב., וםירש״י לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת
ת כ״ה:] ב ש  וכתיב [יחזקאל ט׳ י״א] האיש לבוש הבדים והכי נמי אמרינן [
 וכו׳ ובנדרים [כ׳:] נמי אמרינן מאן • מלאכי השרת רבנן ואמאי קרו להו
) ועל פי 5  מלאכי השרת משום דמצויינין כמלאכי השרת במלבושים נאים)
ן י ד  האמת והדברים האלה נחרוץ משפטנו ונאמר: מלבושם של ת״ח ס

ת והוא הנקרא טליתם של תלמידי חכמים. י צ י צ  ב
 סדין זה נזכר פעמים הרבה אצל החכמים, ומסופר. מעשה של ר׳
 אלעזר בן פדת ״•מהיד. יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של צפורי וסדינו
 מוטל בשוק העליון •מל צפור׳" (עירובין נ׳׳ד:), ומעשה רב וגם הנה ר׳
 אלעזר בן פדת לפנינו יושב ועוסק באומנותו אומנות של תורה ובודאי
 מלבושו כיאות והוא בשוק כלומר בפני רבים ובפרהסיא כלשון הספרי
 שהובא למעלה, ״ובעטיפתם בשוק" ; וממה שהיה סדינו מוטל בשוק אחר
 משמע •מהוא בגד המכסה את שאר הבגדים רצוני לאמר הבגד העליון
 וכפירוש רש״י בב״ב נ״ז: מקטורן °) והרי הסדין ככל מ^מפט הטלית וכהלכתה.
) דמיכסי םדינא א״ל קטינא 7 נא  ועוד מעשה ״דמלאכא אשכחיה לרב קטי
ת מה תהא עלה" ל כ  קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של ת
 (מנחות מ״אי), ובכל הענין ההוא נושאים ונותנים בטלית וכן במעשה של
 די קטינא והפך לשון סדין להיות טלית הרי שזהו עטיפת ת״ח. ובר׳ יוסי
(  בר חלפתא יסופר שדרך סדין בעל [בעילת מצוה] (ירושה יבמות א׳ א׳) 8

 ולא בן דעת התוספות והרא״ש בנדרים עיין שם.
 °) הטלה הזאת פירשתיה בספרי Lehnwortor 11, 349. אין צריך לומר
 שרש״י משתמש במלה במובן טלית, ובן ר׳ נתן בעל הערוך פירושו שהוא ברנוס
 בלשון ישמעאל ונשנה הפירוש הזה בערך מלין של תנחום ירושלמי, עיין באכער
 אויס דעס ווארטערבובע תנחום ירושלםי׳ס דף 32 (תנחום אומד פירוש זה

 בשם עצמו).
 7) ממה שתיבף אציין מקום אחר שגם ר׳ זעירא מלובש בסדין היה ראיה־

 קצת שקטינא הוא זעירא, ובההוא מעשה שיסופר בזעירא נאמר ,קרי ליה קטין
 (בעיי נריס קטינא) הריד שקיה״ (ב״מ פ״ה. ועוד) הרי שנרמז על שם קטינא, ואס
(M. Zs. כן איפא השערתי ששיערתי זה במה על פי מאמר אחד של הירוניטום 
 (82>ז ,Szemie VII שזעירא וקטינא אחד הס אינה נעדרת היסוד, שלא כדברי
 מורי רי בנימין זאב באכער (אגדה דער פליסטי אמור׳ חלק ג׳ דף 801 בנוספות).

 8) וכן בבראשית רבה פרק פ״ה סעיף ה׳.
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 וכנראה זהו בגדו התחתון ויש י לדמותו אל המעיטה שיסופר י באדם אהד
 שהיה זהיר במצות ציצית שמע שיש זונה כוי ואף הוא עלה לישב ערום
 כנגדה באו ד׳ ציציותיו וטפחו לו על פניו כוי (מנחות מ״ד, חולין ק״:
 וקמ״ב וספרי סוף שלח), הרי שיערום לאו דוקא ועוד היה מלובש בסדינו
 ועליו ד׳ ציציות, ועוד מעשה שירא רבי זעירא לםדיניה (שם מי 0, וכמעשה
 אחר שיסופר ברי יהושע בן חנניה נראה שהםדינים נמצאו לרוב בכל מקום
 והוא מלבוש סתם (נדה ם״א•), ומצאנו שהוא מלבוש שיל אסיא כלומר רופא
 והוא הבגד אשר בו יתכסה בלכתו לחוץ (ירוש׳ ביצה א׳ וי דף ס׳ ע־ג)
 ואמרו (שם) מיישא בר בריר, דרי יהושע בן לוי מיטעון בסדינא מיעול
 מדרוש בצבורא בשובתא, ושבת היה ולדרוש ברבים הוא צריך אם בן בודאי
 הסדין זהו בגד תפארתו אשר בו יצויין בתור מורה ברבים ובתור תלמיד חכם.״)

 והנה רבותינו בימים ההמה •לא על כס ההוראה לבד כי אם גם על
ן ומה ששייך י ר ד ה נ  כס המשפט היו יושבים כידוע ובתור זה נקראים ס
 להם בדרשם ברבים ימייך להם גם בדינם דין ומשפט והיה להם שתים
 התכונות האלה למדה אחת והדעת נותנת שיבתור שיופטים גם כן התלבשו
 בבגד המצויין להם והוא הטלית המצויינת בציצית ה°), וזהו שאמרו ״ופתילך
( 1  (בראשית ל״ח י״ח) זו סנהדרין שהן מצויינין בפתיל היך מה דאת אמר0
 פתיל תכלת" (בראשית רבה פ״ה טי) וגם כאן פירוש המיוחם לרש״ אמר
 בו שהיו מעוטפין בטליתות ימיש בהן ציצית, וכן הוא דעת רימ״י בכל
 מקום, ולעומתו בעל מתנות כהונה ד׳ לו באמרו, ״מעוטפין בטליתות"
 והוא שבוש כי לא הטלית עיקר אלא הציצית ורמזו על זה בדרשים גזירה
 שוד, פתיל ופתיל תכלת והוא הציצית, וכן כל מקום ימנזכר אצל הדיינים
 עטיפת הטלית הכוונה על טלית מצוייצת וזהו סתם טלית, ומן הטעם הזה
 ״נתמנה אדם בראש ונטל טלית" (שמות רבה כ״ז טי) כלומר לסימן שהוא
ף ט ע ת ף ה ט , ויש מקומות שלא נזכר טלית בפירוש אלא הפעל ע (  דיין ״

 9) חזרתי להציע דאייתי על פ• מעשים ועובדות כל מד• שאפשר כי כחם

 יפה מן כח מימרות אשר לדרוש ניתנים, ומובן שעוד םאמריש רבים בענץ
 שהשתמשו בבגדי כדינין בנון במעות הצרורות לו בשרינו(תוכפתא ברבות י־ז י־ט).

ה הדבר דומה למגהג ארצות איירופא אשר בהרבה מהן שת• כתות) מ ל a 9 

 של אנשים חובה עליהם להתלבש בדרד מיוחד והוא כת של הכוםריש וכת •טל
 שופטים בשעת המשפט.

 0!) שש נרשם שמות ל־ט ד״ל פשוק ב׳ ונ׳ תכלת, פתילים, וכבר כתב
 הרש״ש בהערה •מהכוונה על פרי ציצית (במדבר טיו ל־ה).

 11) ומן הטעם ההוא המדרש משל לזקן שהיתר. לו םעפורת והיה מצוד.
. מפני שאותה לבשתי(בפסיקתא  את תלמידו ואומר לו קפלה ונערה אמר לו . . י
 ר׳ פרק כ״א איתא נתעטפתי) כשנמניתי זקן, ושם במקומו מוכח על פ• ההמשך

 שהמשל לקוח מסדר חייהם של הרומים ובאמת יש דוגמתו בחי* הרומים.
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 כבמעשה• של רבן גמליאל שירד [מחמורו אשר רכב עליו] ונתעטף כוי
 ואמרו בגמרא מדבריו למדנו שאין מפירין נדרים מהלכין אלא עטופין ויושבין
ה הרי שהעטיפה היא חובה כ ל  (ידוש׳ ע״ז א׳ ט׳ דף מ׳0 והלשון כלשון ה
 ולא רשות, !ואין להרבות בדברים כי בפירוימ אתאמרן ״מאימתו התהלת
 הדין כוי משיתעטפו הדייניך (שבת יי4), ובאותו דף ובאותו לשון נאמר, ״כי
 איכא שלמא לביש ומתכםי ומתעטף" מה לתפלה בציצית אף להוראה
 ולמימפט בציצית, וגדולה מזו אמרו באגדה ״מלמד שנתעטף הקב״ה כשליה
1) והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין  צבור2
 יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם" (דיה י״ז 0 ומקביל לזה גמרת ירושלמי
 ־״לובשים לבנים ומתעטפים לבנים" דרושי ר׳׳ה א׳ גי), ועטיפתנו בלבנים
 ביום הדין זהו סימן בטחוננו בסליחת האל כידוע כי מראה הלובן יורה על
 השמחה עיין שמות רבה ל״א י״ז: עמדו ולבשו לבנים ונתעטפו לבנים וכף
 לא באתם אלא לשמוח עלי; ועיין על זה בפוסקים ובמנהגים וכאן אין

 להאייך.
 ממה •מהתעטפות סתם ענינה התעטף בטלית יצא לנו פירש על מה
 שיתקנו ברכת טלית בלשון התעטף בציצית. כפי ידיעתי מקור הברכה הזאת
. כשהוא מתעטף בה . .  בתוספתא ברכות ז׳ יי: ״העושה ציצית .
 אומר להתעטף בציצית" ומובאה נוסחת ברכה זאת בשם הבה״ג בתוספות
 ימבת ב״ה ע״ב (ד״ה סדין בציצית) וכמו כן בשם הבה״ג מובאה במחזור
 ויטרי רמז תק״ט הוצאת מקיצי נרדמים דף 631 ושם דף 636, ועיין
 בימולחן ערוך אורח חיים ס״ ח׳ סעיף ה׳, ואודה ולא אבוש שבקוצר דעתי
 לא ראיתי בשום ספר טעם למטבע הברכה הזאת, וכפ* מה שהקדמתי לבאר
 הלא טוב הדבר מאד כי ציצית וטלית היא היא ומ* שאומר טלית כבר
1) כי מצות ציצית היא היא המכוון בה  עלה בדעתו שהיא טלית מצוייצת3

 ומאחר שנופל לשון ״התעטף" בטלית נופל הוא גם בציצית.
 וחילוף הדבר הזה ואימר הוא ראוי להזהיר עליו נמצא במה שבכמה
 מקומות זכרו טלית וכוונתם ציצית או לכל הפחות לא טלית כמות שהיא
 אלא טלית שמוטלות עליה ציציותיה, ואעירה לי לעדות גמורה מה שאיתא
. ״הוד. טליתיה דר׳ יונתן מהלכא .  במדרש קהלת רבה סי׳ ט׳ פסוק ה׳ ן .
 על אדוניה אמר.ליה ר׳ חייא רבה בני טלי טליתך שלא יהוי אומרים למחר
 הן באין אצלנו והן מהרפין אותנו" ופשוט הוא שלא הטלית כמות שהיא

 112 במכילתא יתרו פסוק אנכי ה׳ אלהיך קראנו: נגלה על הר סיני

 כזקן מלא רחמים, כלומר בעת הגלותו לישראל בתור מורה ומלמד מראהו כזקן
 היינו ת״ח.

 13) הלשון הזה גמצא במה פעמים כגון מנחות מ׳׳ג.
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 חרפה למתים ני אם הציצית שבה ויש בה מטעם לועג לרש הרף עושהו,
 ואותה עובדא עצמה מובאה גם בתלמוד דידן נבונות י״וד ובקום ״טלית"
 איתא •מם ״תכילת" ומובן שהלשון הזה עור יותר קרוב לציצית, ועיין
 בירוש׳ ברכות ב׳ ג׳ דף ד ע״ג(שם חסר זכרון הטלית מכל וכל) ונפםיקתא
 רבתי סרק י׳ב בראשיתו (דף 46 הוצאת פריעדמאנן), ובמחזור ויטר* רמז
 רע״ח דף 246 ובש״ע א״ח סי׳ כ״ג וביורה דעה סי׳ שיניא ובחכמת אדם ם״

 קנ״ז סעיף א׳.
 מימרא אחרת שם (קהלת רבה סי׳ די פסוק אי) לא נופלת מחברתה
 בכה עדותה: ר׳ בנימין]14) פתר קרייא בחניפ׳ תורה, סבורים כל עמא •מהוא
 קריין ולית הוא קריין, תנויי ולית הוא תנויי, עטיף גולתיה ותפלין ברישיה
 (עיין שם גם ה׳ ה׳), האם •מייך כאן שום ספק שבצד תפלין, ״גולתא"
 •מנזכ׳ית היא גולתא שיש עליה ציצית? וליתר ביאור אזכיר לימונות
 ״גולתא" אשר בפירוש נאמר בהן שהן בגד של ציצית. ציציתה דגולתיה
 דרוש׳ סנהדרין פ״י הלכה א׳ דף כ״ח ע״ג), וזהו הטעם שנזכר בגד זה
 לצרכי תפלה ובענין בית הכנסת למשל: גולתיה דרב בצומא רבא כו׳
 תיהב לי מלתי דניצלי נעילת שערים דרוש׳ ברכות פ״ד הלכה א׳ דף ז׳ ע״ג<,
 יהב ל׳ גולתי דניצלי דרוש׳ תענית פ״א הלי א׳ דף ם״ז ע״0, ועל מקומות
 כאלה וכיוצא באלה גזר אומר קהוט ״עפ״י עדים אלה יקום דבר כי גולתא
 הוא טלית של ציצית להתפלל בה" (ערוך השלם ב׳ רע״ח) ובאמת'פירדמ
 אחר אי אפשר, וזו היא המלה שנשתמש בה בעל תרגום יונתן על התורה
 למשל בפרשת ציצית עצמה (במדבר ט״ו ל״ח), ״קרח וחברוי עבדו גול-ן
 וציצייתהון כולהון דתיכלא" (שם ט״ז ב,), [הרי שגולתא וטלית משפט אחד
 להם ממימוש הלשון, ועל פ* האמת •מסתם גולתא ״•מ עליה ציצית •צא
 לנו פ:רוש נאה למה שמסופר בר׳ יהודה נשיאה: ״הוא יא• וגולתיה יאי״
 (ב״ב קי״א0 שבודאי מלבוש הנשיא בגד כבוד הוא ולכל הפחות נאה כבגד
 תלמידי חכמים ואעפ״כ טעו בו בפעם הזאת וראו עליו בגדים גרועים.15)
 הנה העיקר במה שקדם •מישנם הניפ* תורה מתגאים בגולתא שיל
 ציצית •מלהם ובתפלין שעל רא^מם, והא לך •מני דברים א\מר בהם יצטיין
 התלמיד חכם וזהו היכרו תוו וסימנו כנגד העם הארץ, כי הרבנים מדקדקים

 ״) באבער (אנדה דער פאל. אמור. ג׳ 2GGיהזקחו לבנימין בן לוי) ,
 והמדרש ההוא בשמו אך בקצרה גט בויקרא רבה ט־ז ד.׳, ובשוחד טוב תחלים

 נ״ב אי.
 ג!) כאן ראוי להזכיר שלפי הנראה הנשיא היה םצו״ן בבגד מיוחד ב׳ בן
 משמע הדבור .מאן דלביש םדא . . . שלח פדך ואנא אלבשיה (כרכות כיה.
 ועיין רש״י שפירש בו םעיל) והוא דבר בלתי טבהיל שהוא ביטן נשיאותו וגט

 הדיש גלותא שבבבל היה לו בנד מיוחד כידוע.
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 היו בימתי מצות האלה ועמא דבר השליכו אותן אחרי גום ולא הודו עליהן
 להיותן מצוות התורה כמאמרם בברייתא ״ת״ר איזה ע״ה בו׳ ר׳ יהושע אומר
 כל ימאינו מניח תפלין, בן עזא׳ אומר כל שאין לו ציצית בבגדו" (ברכות
 מ״ז: ושם נסמן), וידוע שעל שתי מצות הללו תמיד קמו עליהן מעוררים
) ועל 1 ) ועוד בימי הבינים״לא השתרשו באומה 8 1 ) והקראים 7 1  כגון בני נח 0
 זה נרמז בתוספות (שבת מ״ט0 ״ואין תימא על מה שמצור, זאת רפויה בידינו
 שגם בימי חכמים היתד, רפויה" כוי ומה שהביאו שם התוספות בשם מדרש
: d l l b ולא נסמן עליו כוונתם על המדרש בפסיקתא רבתי (פרק כ״ב דף 
. מפני מה לא החזיקו בהם בני ישראל מפני הרמאים" למדנו בבירור . ן  ״תפלי
 שלענין ציצית הפרש גדול בין עם הארץ ובין ת״ח הוא לא החזיק בו וזה
 החזיק בו, וכדרכם בכיוצא בדברים אשר קמו עליהם מנגדים עשו פומבי
 לדבר והחזיקו ודקדקו בו ביתר שאת, והחניפים בהם מתגאים בהם ומכסים
 בהם את פשעיהם כאשר ראינו במדרש ההוא בשם ר׳ בנימין, ודומה לו
 ממש, ״אמר ר׳ יהודה אמר רב כל המתגאה בטליתו של ת׳׳ח ואינו ת״ח אין
 מכניסין אותו במחיצתו ימל הקב׳׳ה" (ב״ב צ״חי), ועל פסוק לא תשא (שמות
 כ׳ זי) אמרו: ״שלא תהא תפלין נושא וטליתך עוטף והולך ועובר עבירות"
 (פסיקתא ר׳ שם), וזוהי העבירה והיהורא אשר עליהן הוכיחם ישו מיסד
 דת הנוצרים באמרו כפי עדות האונגליון: ״ועשים את כל מעשיהם להיראות
 בהם לבני אדם כ• מרחיבים את תפליהם ומגדילים את ציציותיהם" (מתי
) ועתה הראינו לדעת כי תוכחתו צודקת. 2°) 1  כ״ג ה׳ העתקת פר׳ דעליטש) 9

 הפרושים והרבנים החזיקו נפשם לעיקר האומה ונדמה להם דרך
 עטיפתם למורשת האומה עצמה אשר תבדל בה משאר האומות ולפיכך

. . . 0 !  עיין ידוש׳ ע״ז ב׳ א׳ דף ט׳ ע׳־נ עתידין בני נח . . . זו מצות תפלין (
R. E . J . X L V I I J ובם׳יע 35 , . Q. R. VI, 259 ציצית, ובבר חויתי בו דעתי בט״ע 
 ״) הדוש שגם יהודה בן קוריש פותר המצוד, הזאת על אופן ציורי, עיין א׳
 גייגער משד, בן מיימון דף 42 הערה 5 (Bresiau 1850). — ובענין הקראים
 עיין בטפר אפריון פרק י״ז ,ולא הודו להם חבמינוי (נדפם ע״י אי נייבויער, אויט

 דער פעטערסב׳ ביבליותיק, דף י״ט).
 כ* כן כתוב ביוחסין (הוצאת לונדון דף 221) שר׳ משד. מקוצי בא (18
 לספרד להוכיח להם על טצות תפלין. ועוד נכבדות ידובר בענין תפלין עיי קוהלער

 בספר Semitic studies לזברון קהוט דף 289.
B. AVeiss, Comm. zu Matth. (Gottingon 1898) ad locum (1 0 

 י,2) ישו עצמו התנהג כחד טצורבא דרבנן והיו לו ציציות בבגדו, .והנה
. ותגע בציצית בגדו׳(מתי ט׳ כי). האשד. קרבה מאחריו מיראה, .  אשד. זבת דם .
 כן פירש בו ווייס, פן תבלא טגגוע אליו לבלתי יטמא בה כי הוא הי על
 טהרת הקדש והיא מכת עט הארץ; הרי שישו כפרוש לכל דבריו. ועיין

 שם י״ד ליו.
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 דברו בטלית כלומר בטלית יטל ציצית כבבגד איטר יצטיין בו היהודי ואין
 לזר אתו, וזהו שאמרו: ״יטמלה זו טלית, זכה אדם לתורה זבה לטלית"
) ועל היות הכוונה על טלית יטל מצוד. דווקא יורה 2  (בראשית רבה ע׳ הי) 1
 המשך האגדה באמרה בדרך אהר ״שמלה אלו בכדי כהונה", ועוד, ״שמלה
 זו ראשית הגז." ובזה הלשון דרשו על פסוק ויקה שם ויפת את השכלה
, ( 2  (בראשית טי כ״ג) ״לפיכך זכה שם לטלית ויפת לפיוולא" (ביר ליו וי) 2
 ומפרשנו הגדול רש״י בזך שכלו כבר פירש במקומו ״לטלית שיל ציצית"
 על נכון כי המיוהד לשם ר״ל לישראל לא בגד הנקרא טלית אלא טלית
, והנה זהו הפירוש אשר הצעתי זה יותר מעשר ( 2  אשר מוטלות עליה ציציות 3
).ואמרתי ״בכתבי התלמוד והאגדה בלתי נודע ל׳ מקום איטר היה 2  שנים4
 יוצא ממנו שהטלית בגד כבוד לסופרים", ובאותו זמן ובאותו פרק יצא
 לקראתי אחד חכמינו ורצה להוכיח על פ* מקומות אשר במקצתם נתת׳
 ונשאתי במאמר הזה וגם הוספתי עליהם ואמר ״שהרבנים השתמשו בטלית
) ולא אתאפק י מהגיד שכל ראיותיו בטלות ומבוטלות 2  לבגד תפארת"5
 ובהחלטתו לא הועיל כלום כי לא הטלית גרידא וכמות שהיא תציין את

 התלמיד חכם כי אם ציציותיה שעליה.
 הטלית או הגולתא הזאת שיל מצור, נדמה להם לרבותינו הכמ* התלמוד
 לחלקו ולגורלו של יעקב כאשר אמרתי ולעשיו אין הלק בה ומזה הטעם
 אמרו: ״עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו וליימב עם הצדיקים בגן עדן"
 דרוש׳ נדרים ג׳ י״ב דף ל״ח.). ומבלעדי האגדה היפה הכמוסה בה הרי זכינו
 לדעת ממאמרם הזה שלפי ידיעתם עטיפת היהודים להוד ועטיפת הרומיים
 לחוד (כי עשו הוא אדום הוא רומי כידוע) ומה נכבד לנו שיארית הפלטה
 הנימארת לנו מן הילמדנו בערוך (ערך ככלא) וז״ל: ״ימני גוים בבטנך
 (בראש׳ כ״ה כ״ג) . . . שני גאים זה מתגאה וזה מתגאה, עשו מלובימ
) ויעקב מלובש׳ 2 , עשו מלובש כלמום7 ת י צ י ) ויעקב מלובש צ 2  ככלא0

 21) וכן בבמדבר רבה טוף פרק ה׳ ובקהלת רבד. ז׳ ח׳ ובילקוט כראשית

 רמז קכ״ג.
 122 ובן תנחוםא הישן נח ט״ו ובתנחוםא הוצאת באכער נח כיא.

 23) ובמדרש הגדול הוצאת שעבטער אי 175 איתא' בפירוש: ,זבו בניו

 שתגתן להט מצוות ציצית שהיא הוד והדר בעולם הזה ולעולם הבא״.
2 )עיין 44Magyar Zsido Szemlo X, G ושט פירשתי גט מלת פיוולא ־ 4 

 ושנוי הפירוש ההוא גט בספרי Lehmvorter בערבו, והגה השקר ישי לו רגלים
 והאטת אין לה רנליט בי בהאנקוקלופידיא האטיריקאנית היהודית IV, 295 עור

 נשארה התורה בישנה ואמרו שפיוולא היא paenuia בלעיז וזה שקר.
\ 2 8 5 (2 . , L . Blau ib. X I ^ 

Lelmworter II, 287 2) עיין& 
) נם זד. שם.  י2



5  טליתם ימל תלמידי ןזכםים 1

 ט ל י ת", נוכחנו לראות שלא כעטיפת עשיו עטיפת יעקב וההפרש ביניהם
 ידוע היה לפני הכמ* התלמוד, ומענין הזה מה שיסופר בשני תלמידים משיל
 ר׳ יהושע י,,שינו עטיפתן בשעת השמד" (ב״ר פ״ב ח׳ ועיין ילקוט בראימ׳
 רמז קל״ו וישעיה רמז רם״ב< ופירוש מתנות כהונה ״שלא יכירום שהם
 יהודים" מקצתו אמת ומקצתו טעות כי לפי השערתי בשעת השמד ההוא
2) ולכן הוכרחו אותם 7  לא היתד, גזירה כי אם על העוםסים בתורה ברבים3
 תלמידים להתחפש ורק במה ששגירת הלשון בפי חכמינו ז״ל להעביר על
 כל העם כלו מה שיאות בצמצום להם לבדם יוכל להאמר ששינו עטיפתם
 להתנכר בתור יהודים ובאמת לא התנכרו כי אם בתור תלמידי הכמים.
 והעטיפה ששינו כפי הנראה לי לא טלית המצוייצת בלבד אלא גם הסירו
 והסתירו את תפיליהם כי שני הדברים האלה משולבים הם וידוע שבזמן
 התלמוד היו להם ציצית בבגדיהם ותפלין בראשייהם ובזרעותיהם י לא לצרכי
 תפלה דווקא ובשעת תפלה אלא כל היום כלו וכן היה סדר עטיפתם
 ומנהג תלבשת שלהם ומסתבר שגם המלכות הכירה את המנהג הזה ולהיות
 נצלים ממנה הפשיטו אותם התלמידים הבגדים המסכנים האלה וזהו ׳השינוי

 הנזכר.

 היוצא מן החקירה הזאת הוא שיסתם עטיפתם של תלמידי חכמים
ת והבגדים האלה בודאי שווים י ל ן או ט י ד א או ס ל ת ו  בימי התלמוד ג
 בממשם ולא׳ ניקתנו אלא בקצת תכונתם והצד השוה שביניהם הוא ימכלם
 בגד של ארבע"כנפות ומפני טעם זה מהוייבים בציצית והרבנים הצטיינו
 בקיום המצוד, הזאת ובלי ספק גם נזהרו בטהרת כליהם וכל מלבושיהם
 לבנים ונאים ובלבד הזה מסומנים היו לתלמידי חכמים וחלופם בעמי הארץ
 כי טליתם הם אולי בת ג׳ כנפות או עגולה היתד, ואם מרובעת היתד, לא
 הטילו עליה צי^ית וצבע שלה אולי אדום או שיחור ולא לבן, והדבר הזה
 קל הוא בעינינו ובעיניהם היה חמור ודקדקו בהפרשי קל כזה לגב* ת״ח
 למשל באמרם ״גנאי לת״ח שייצא במנעלים המטולאים לשוק" (שבת ני).
 והדוש הוא שהעבירו גם מצוד, זו על כל אדם כאשר ראינו בטלית עד
 שאמרו ״לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקה מנעלים לרגליו" (שם קכ״ט:),
 וטעמם ונימוקם •עמם לדקדק אף בנעילת הסנדל, ושמענו ״לההוא גברא
 דהוד, סיים מםאני אוכמי (פירימ״י מנעלים שהורים שלא כמנהג היהודים)
 ולא רמי חוטא דתכילתא בגלימיה א״ל האי בר עלמא דאתי הוא . . .
 א״ל מה טעמא לית לך הוטי וראמית מסאני אוכמי, א״ל עיילנא ונפיקנא
 ביני עכו״ם כי היכי דלא לידעו דיהודאה אנא" (תענית כ״ב•), יממענו מזה
 שני דברים, אהד שיגם במנעלים היו מדקדקים ועשו הבדל בינם לזולתם,

 .a*) עיין מאמרי כר כזנבא ואדר־אנום בהאנקוקלופידיא הנזכרת.
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 ולענין טלית, שנית, שמענו שכל ההפרש במה שלא הטיל עליה ציצית
 ודומה דבר זה למעשה של תלמידי יהושע כאשר פירשתי.

 מקורותינו עוד השאירו לנו ברכה אדות הדרך והאופן אשר יתעטפו
 בטלית המרובעת כי בלי ספק התנהגו בה כאשר עושים גם אנו •שהטילו
 אותה לארכה על אחוריהם והשפילו שתי כנפותיה על שכמם אחת מימין
 ואחת משמאל ונמצא רוב הגוף מכוסה וכן עשו היונים בבגדם הנקרא
. לעומת דרך הטבעי הזה ( 2  המטיוץ אשר אליו יש להשוות טלית היהודים 8
 מצאנו אופן עטיפת הטלית משונה מזה כי בברייתא הידועה המתארת לנו
 כתות •טל הפרושים (סוטה כ״ב a נזכר פרויט מדוכיא ונתפרש ד מ ש פ ע
 כי מדוכיא, ועל ,,משפע" פירש רש״י הולך כפוף, ולא כן דעת הערוך
 בלשון שני והוא מקבל מהגאונים ואין ספק אצלי שהוא הפירוש האטת•,
 ולפיהו דמשפע כמדוכיא ״מי שמתעטף בטלית משופע הוא כעין מכתש
 שהפוך הפה למטה •טראשו מלמעלה קצר ורחב מלמטה, כך זה שעושה
 לפנים b) שהולך וטליתו משופע םביביו קצר מלמעלה ורחב מלמטה" עכ״ל
 הר* לנו עטיפה מיוחדת פה •טנהגו בה החניפים בפרושים, והענין הנכבד
) ותימה לי על הטפרשים •טלא ביארוהו 2  הזה עוד לא נתפרש כל צרכו9
 בעזרת מאמרים אשר אציע הנה, כי כן איתא במדרש שוחר טוב (תהלים
 א׳ ה׳ דף 22 הוצאת באבער), על לב כסילים לא כן(מימלי ט״ו זי): ״אלו
 ה מ •מ ו פ ע י ם 3°) ביותר ואין להם לחלוחית •מל תורה", מי לא ידע ויבין
 שהדבור בכת האמורה •מל פרושים או תלמידי חכמים ?' ושוב איתא ״מעשה
.. ע ביותר. פ ו ש  ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד •מהיד, מ
 בדקו במקרא ולא מצאו במשנה ולא מצאו באגדה ולא מצאו בתלמוד ולא
 מצאו" כוי, ובהרחבה קצת אבל כמדומה לי בנוםהא היותר עיקרית מובאה
 האגדה הזאת בפירקא דרכינו הקדש* זי סי׳ ט״ו ״•מאם ראית אדם מ •מ ו פ ע
 ביותר דע •מהוא או לבלר או רופא או מלמד תינוקות כוי, אמר די יוס*
 פ״א הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד שהיה מ •מ ו פ ע ביותר ולובש
( 3 1 ה נ ש ך מ ש ל ם י ו ל  אצטלית •מהיא שוה ארבעים ושמונה מנה כוי כ

 עיין ל. לאוו Gesamm. Schriftcn חלק ד׳ דף 222.
 p עיין הריק'חיות לעין יעקב סוטה ב־ב: והחנט שעבטער בהגהותיו

 לאבות דרי נתן נוסחא א׳ פרק ל״ז דף נ״ה.
 30) שרא ליה מריה להחנס הגדול ר׳ שלטה באבער שרצה לתקן .אלו

 הפושעים- ובן לא יעשה!
 31) ר׳ מאיר איש שלום שקרב •טנ׳ המאפרים האלה אהד אל אחד והיו
 לאחדים בידו כתב (בספרו אשר בתב על המיוחס לאליהו זוטא Wien 1904 דף
 5) ״לא אתפרש ל• ואולי פירושו שאתה דומה למלך• ואשתמיטתיה שהוא ססש

 הלשון .בדקו במשנה ולא מצאו״.
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 איל לאו" כוי והנה בנוסחא הזאת עוד נתלןם לנו כעין פירוש למלת
 ״משופע" והוא שהאיש ההוא היה לבוש אצטלית נאה רק במקום אצטלית

.( 3  נראה לי לגרוס טלית כי היא נזכרת תמיד אצל ת״ח ולא אצטלית2
 ואחרי הדברים והאמת האלה נשאל נא את פ׳ חכמינו וחוקרינו מה
 דעתם במלבושם של תלמידי חכמים. בהחילי לדבר בענין זה הרהבתי בנפשיי
 עוז לחלוק על מורי רב״ז באכער שהחזיק הטלית לבגד כבוד של התלמידי
3) ואמר זאת בפירוש האגדה ״זכה שם לטלית" וכבר הראיתי  חכמים8
 שהכוונה על מצות ציצית וראיה אחרת אין לו וגם לא חש להביא סיוע
) שיפת קיבל את בגד הפילוסופים 3  לדבריו חוץ ממה שהעיר על דברי גראיץ 4
׳ ושניהם לא עמדו על דעת האגדה כי מה זכות בבגד ( p a l l i u m 3  שנקרא 5
 רעוע ומכוער כזה הלא הפילוסופים שהיו בימי הקיסרים אשר לכת הסטוים
 ולכת קיניקים יחשבו התלבשו לדעת בבגדים מקורעים וצואים ומלוכלכים
ם יאמר המדרש משני האחים א ו p a l l i u m ( 3  ובגד גרוע כזה היה נקרא 0
 שם ויפת אשר שניהם קימו מצות כבוד אב באופן שיוה האחד הוא שם
 זכה לטלית והוא בגד כבוד והאחר הוא יפת זכה לפאליום והוא בגד גרוע
 הלא אין לך פעולת און יותר מזה והקב״ה אינו מקפח שכר כל כריה, זאת
 אין זאת והאגדה ההיא פירוש אהד לה והוא ששם זכה למצות ציצית
 ויפת זכה לקבורה בארץ יימראל כאימר פירשתי וכן פירשיו רבים שקדמוני.
 ובחלק הראשון של האגדה אין לו לבאכער ראיה אף מגראיץ כי כן יאמר
 נראיין ״מאנטעל מיט שויקוואםטין(טלית)" כלומר טלית של ציצית כאשר
 ראוי לפרש והוא הפירוש האמתי ופירוש אחר מן הנמנע בעוד ימבאכער

 ידבר בטלית סתם.

 החכם בלוי במקום הנזכר הושב בשם הכם אחד גם אצטליתא לבגד (32
Dr. Bloch's תלמיד הכם ועליו להביא ראיה. — מקצת דברים אלו ביארתי במ״ע 

Ocsterr. Wochenschschrift 1904 Nr. 49 S. 78P. 
Baclior, Ag. dor pal. Amor. I, 254 Anm. 1 עיין (" 

IV, 238 ־יצאה נ׳, IV, 259 הוצאה א׳ Graetz, Gesch. der Juden (31 
 ג3) כן הם מפרשים מלת פיוולא (עיין דברי למעלה).

L ; ובכפר יקר מהודר ונכבד מאד . Low, Ges. Schriften IV, 227 (30 
Friedich Hottenroth, Trachton, I, 48 עוד יותר מפורש דבר זה עיין 
 .(Stuttgart 1884) ושם דף 68. והנה ידעתי קורא נעים ידעתי שישנו פאליום אשר
 הוא בגד חשוב אשר המתלבש חי היי תענוגיט אבל הפ־לוטופים לא הצטיינו
Lubker, Reaiiexicon, 7. Aufi. s. v.אלא בבגד אשר.הוא שפל וקשה, ועיין נם 
 מי שהושב הפאליום לפילוםופים בגד חשוב נראה שהטעה אותו הפאליום אשר
 ישתמשו בו כומרי דת הנוצרית הקתוליקית כי הוא באמת חשוב ומפואר, עיין
J . Mallet, Cours Elementairo d'Archeologio religieuse, טעשד״י בספרו יטל 

Paris 1883, 73 n. 3. 
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 וחזרתי על הספרים לראות מה יגלו• לנו בענענו ומקודם הבטת* אל
י לוי כי ידעתי שהוא האב.לכמה פרושים ורבים כרוכים  ערך מלין של י
 אחריו ושמחת• לראות שגם הוא יפרש׳ האגדות אימר נזכרו שהמנה על
(IV, 37) והוא הדין ליאםטראוו(537), וקהוט ,(II, 160) טלית ימל ציצית 
 לא פירש בו מאומה. ואהרי כן אמרתי ״הגישו האפוד" הוא החכם הנוצרי
 •מירער שגם ספרו הוא היה לעינים לכמה חוקרים והנה גם לפניו טלית
 מיוחדת של ת״ה בלתי ידוע אך זאת ראה הדש מצאתי בספר ההוא שהבגד
 זכרוהו חכמינו בשם דלמטיקיון הוא מיוחד לסופרים37) והוא אינו אלא
II) אמר יאמר שהרבנים דקדקו בכבוד  טעות. המבורגיר בספרו הידוע (643 ,
 מלבושיהם ובנקיותם, והוא נכון, ואין שמין זכרון שיל טלית מיוחדת, וכן
 לא דברו בה בהאנקוקלופידיא היהודית בערכו (costumes). ולפני חוברת
 קטנה אחת מחברה רי משה שטארק רב בק״ק פראג י•37) אשר בה יסודרו
 עניני ת״ח ומנהגיהם בסדר נכון וטלית מיוהדת אין להם. הוא וכל החוקרים
 יאמרו ויגידו ויורו שחובות רבות מוטלות על התלמיד חכם משום דרכי
 הכבוד ומנהגים רבים כאלה נודעו לנו ע״י חכמי התלמוד ובתוכם גם לענין
 כסותם של התלמיד• חכמים שיש לה יתר שאת ונקיות רבה על של
 הדיוטים אך בין כלם לא תמצא כסות מיוחדת לת״ח, וכל עצמו החוקר
 הגדול ל׳ ל£וו ז״ל אשר אותו שאלוהו מטעם המלכות תלבושת הרבנים
 מה דברים בגו והוא הוכיח בתשובתו בטוב טעם ודעת •מהרבנים שלענשו
 נמו נאי.נחם של הנהנים והנביאים י הישנים הם וגם בתלמוד עשו להם
 למצוד, שידקדקו בנסותם והרבנים שלענשיו תנונה אחת להם עם חכמי
 התלמוד נל עצמו לאוו לא מצא נגד מיוחד לחנמי התלמוד ני אם מעלה
 יתרה במדות ובנקיות, וראיתי להעתיק קצת דנריו: לפי התלמוד יצטיין הרנ
 הן בנקיות מדותיו והן נדרניו החשובים והמנונדים ונמו נן גם בבגדיו...
 והנה ננשאם תמיד •תפלין וציצית על נרחך זהו ננר מרה מנדלת לרבנים
 ני הבלתי תורנים והעמלים נעם. לנל הפחות לא תמיד משתמשים נאותות
נל ימות התלמוד לשמוש תדירי, וניוצא מן  ההם; אמנם בידי הרבנים היו נ
 הכלל נחשב להם אם מקצת י הרבנים לא הניחו תפלין בימי החורף לבל יונרחו
 לגלות ראשם, ואם מקצתם לא עשו להם ציצית לפי שחביב היה עליהם
 תלבשת המדינית הבלתי מרובעת מאשר חבבו את הימאטיון המרובע ולפיכך
 ממילא נפטרים מן הציצית (ל£וו IV, 225). למה הדבר דומה לכל מראה

Scburer, Gesch. dos j . Volkos im Zeitaltor J . Chr. IP, 59 (37 

Epipbanius, Haeres. 15 על פי עדותו של האב הבנסיד, הנוצרית הידוע ,N. 187 
 ולי אין ספק שכבר האב ההוא למראה עיניו םנהנ כנסיה שלו היה בי משתמשת

 בדלממיקון עד היום.
Stark, Die Scbriftgelehrten, Vrhg 1892, S. 12. (37* 
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 האנשים אימר נכרים היו ע״י סימני בגדיהם ושאר סימנים כגון החייט במחט
 שבכליו, הלבלר בקולמוס •מבאזנו, הצבע בדוגמא שבאזנו, השולחני בדינר
 •מבאזנו, כידוע מכמה הלכות בתלמוד, ואיך יעלה על לב איש לאמר שכלם

 בגדים מיוחדים להם והלא רק סימנים קלים היו להם ולא •ותר.
 הכלל: •מלא נמצא שיום בגד בתלמוד לת״ח דווקא ולא לזולתו אלא
 הת״ח שוה בבגדיו לכל אדם רק יצטיין באופן עטיפת בגדים הללו ועל
 אשר ידקדק בנקיותם, והטלית אשר יאמר עליה שהיא מיוחדת לת״ח הוא
 הבגד הפשוט אשר בידי כל ומי ימנה כל המקומות בתלמוד ובמדרש אשר
 יבא זכרונה, ואם היא יסרה מה נעשה במשנת שנים אוחזין בטלית כוי
 (ב״מ א׳ אי) וכמה פעמים דברו בטלית שאולה, ויש לי ראיה שעני עניים
 היה לו טלית (עיין שמות רבה ל״א ט״ו: נוטל טליתו הימנו) ומן הענין
 ההוא ״•מנים שהיו ישנים בטלית אחת" (תוס׳ ברכות ב׳ י״ז), ואיך משונה
 היתר, טליתם משלנו יצא לנו במה שאיתא, ״היתה טליתו של בגד ושל
 עור ושל שק" (ברכות כ״ד 0 והדוש הוא שיבתוםפתא (ברכות ב׳ ט״ו הוצאת
 צוקרמנדל) איתא ״מטפחת" במקום ״טלית" הרי שטלית כולל כל מיני
 בגדים ומדרגה אחת לה עם •ממות כלליים כמו כסות בגד שמלה ואיך תהיה
 טלית בגד מיוחד לת״ח! ועל מה שיאיתא, ״היוצא בטלית מקופלת" (שבת
 נ״ח.) פירש הערוך ״כעין סוהרי כסות" ואין לך דרך חול יותר מזה ומה

 כבוד נוגע בבגד כזה!
 לכן מלתי אמורה: הטלית ככל כלי •שבעולם, האחד ישתמש בו
 לרעה והאחד ישתמש בו לטובה, זה יעשה בו מלאכתו דרך חול וזה יעשה
 בו מלאכתו דרך ־ קדשי, כן הטלית תכסה ערות כל אדם אלא •מפעם תכסה
 ערות עם הארץ ופעם תכסה ערות ת״ח, זה יהפכהו להיות כלי גס וזה יטהרהו
 וינקהו ויהיה לו לבגד תפארת אשר כל ראיו יאמרו ראו זהו טליתו של
 'ת״ח! והגע עצמך הרי כמה פעמים נזכר במה שקדם סדין אצל ת״ח ומי
 ישבש דעותיו לאמר שהסדין מיוחד לת״ח והרי אבן מקיר תזעק ותכודש
 דעותיו! וכן נזכר כמה פעמים גלימא וגולתא אצל ת״ח אך במקומות אין
 מספר נראה למדי שכל העם מקטנם ועד גדולם אחוזים בהן, וחלוק שבודאי
 נקשר עם ת״ח עד כי סוגיא בש״ם שמה ״חלוקא דרבנן" האם בשביל כך
 קנין ת״ח הוא ואחרים ירחיקוהו מעל עורם! והוא החלוק שיש לו טיב בגדי
 ישרת כי על השאלה במה שמשי משה כל ז׳ ימי המילואים אמר רב כהנא
( 3  ,,בחלוק לבן שאין בו אימרא" (ע״ז ל״ד. ועוד, ועיין ברש״י ובתוספות) 8

 ואעפ״כ אין לך בגד המוני מזה.

D. Leimdorfer, Der erste Priester- : 3 8  יש בענינג מאמר שלפ בידינו (
Ornat ira Talmud, Wien 1899 (Soparat-Abdruck aus Die AVahrheit.) 



 9G •טטואל קדרים

'I אסיים בחקירה אחת הנוגעת לעניננו, מלת ״טלית" מה פירושיה 
ה נקרא מ ל ו a ( 3  כי הנה הערוך בשם ר׳ מצליח אמר בה ״טלית הוא רדיד 8
 שמה טלית שהוא למעלה מכל הבגדים כמו •מאמר התרגום וישאו אותו
ו יתיר. בנוהי, ועוד ט ל ל שהוא סיכוך למעלה" ע׳כ ואין צריך ל ט נ  בניו ו
(IV, 37 ערוך) להוכיח ששני פירושים האלה שניהם כאהד מוטעים ולקהוט 
) וגם הוא כמוץ אשר תדפנו רוח כי לבגד 8  גזרתה מן לשון ערבי ופרסי9
 המתפשט כזה בודאי היהודים קראו שם לפי תכונת לשונם, ויש שחברוה
 עם ״אצטלית" ולא זכרו שאצטלית מלה יונית היא. ולי נראה •מטלית
, ומחוקי הלימון טל  נקראת כך על שם שהטילו אותה על הגוף ושרשו נ
 הוא לקרא שם הבגדים על המעשה אימר יעשה בהם בשעת הלבישה, וכן
 מד בלשון מקרא נקרא כן על שם השתטחותו כמדת הגוף, ו גו ל תא
א בסורית ל ל כי גוללים אותה סביב לגוף וממנו ג ל  בודאי נגזר מן ג
 שהוא אדרת, וכן הימאטיון ביונית נגזר מן פעל שהוראתו לבישה 4°) והיא
ת על י ל  המלה שראוי להעמידה אצל טלית כאשר זכרתי41), ויהיה ט
 משקל בלתי מצוי אם לא שנאמר •משרשו ט ו ל (טול לפני כלים, ספרי
ל ו ל ט ט  סוף שלח, ועיין ערך טל-נטל), וגדול מזה אני אומר: שרש נ
) והנה ל ט ל  ט ל א (או טלה) •מלחמתם כאחד שוים (ועוד יחובר אליהם ט
ת (עיין ערוך בערכו) •מהוא חתיכת בגד ובמובן י ל ט  מן טלא (טלה) נבנה מ
ת בלשון י ב ר ת שלנו והיהוס שביניהם כיהום מ י ל  אחר נבנה ממנו ט

 המקרא אל ר בי ת בלשון החכמים ודי למבין.

Budapest. - .שמואל קרויפ 

ה גדול השבוימ הזה, נראה ממד. שישנו בספרי במדבר רמז קמ־ו (33 מ כ * 
 ״ביהוד פטרו חכמים את הרדיד שיל אשד, מן הציצית״!

A. Briill, Trachton dor Juden, Frankf. a/M. 1873, S. 52 וכן (» 
tjnariov \/EVVV[.U (4° 

(A. Briill 29 פירוש מלות בנדיט נמצא כבר בתלמוד >שבת ע״ז: ועיין (« 
R. E ובמ־ע Zs. Szomio .זג . J . x x v  שיטות זריט במלבושים פירשתי בם״ע 14 ,

 X, 25 ועוד.


