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הפורפורא לזון בבלי לחיות הש"ס מסוג "סתירות"כיון שיצאו עוררין שטוענים שכאילו נמצאו 
כלת בזמנינו, ראיתי לנכון לסדר כל הסוגיות אחת לאחת ולבארם באופן פשוט שמוציאים ממנו ת

, וכל מה שפקפקו בזה הוא רק פקפוקבלי  וזהות ההלזון שריר וקיים .ולהראות שאין שום סתירה
הדברים בקצרה, והרוצה לעיין יותר . וכאן באו מחמת חוסר עיון בעומק הסוגיות ובפרטי המציאות

 .יכול לעיין בכל הספרים והקונטרסים שיצאו לאור לאחרונה בענין החלזון

 

בארץ ישראל ון מציאת החלז משמע שעיקר מקום .עד חיפהוצור של  ותציידי חלזון מסולמ שבת כו. (א
תכלת וארגמן מאיי  –]אע"פ שהוא נמצא גם בשאר מקומות בים כמבואר ביחזקאל  עד חיפה צורמ הוא בצפון,

 נמצא בעיקרבחופי א"י וכ"ה בפורפורא, ש אלישה, וכ"כ בשו"ת רדב"ז תרפ"ה שיכול להיות בים סוף ג"כ[
 .בצפון

כיון שנמצא בעומק שת. וכ"ה בפורפורא, פרש"י ברשתו . שכן צדי חלזון קושרין ומתירין :שבת עד (ב
ו החלזונות עד שיכנס על קרקע הים במים ותהמים א"א לצודם ע"י שחייה, וצריך להניח רשת

 לתוך הרשתות.

אע"פ שבדרך כלל בעל חי שזז לאט הוא בכלל ניצוד ועומד ואין עליו  .חייב ...הצד חלזון שבת עה. (ג
"כ באות ב' שצריך מצודה לצודו, והוי בכלל "הבא חיוב צידה, בחלזון הפורפורא אינו כן, כמש

וצידת חלזון דפטור   1בקיצור הלכות)סי' שט"ז( מצודה ונצודנו", וכ"כ החוות יאיר בס' מקור חיים 
, ונראה כוונתו שבדרך כלל פטור על צידת חלזונות, אבל יש מין חלזון, שהוא חלזון ותרי מיני נינהו

)שבת . וכבר מבואר ברש"י שהרי נמצא בעומק הים צודה לצודםהתכלת, שחייב עליו כיון שצריך מ

ראוי יש להאריך עוד בזה אבל אכמ"ל, אך ]ו על תולעים. לוחיוב צידה אפי יכול להיותש קז. ד"ה ושאר(
החלזון של חז"ל כיון שלדעתו אין חיוב צידה בכגון דא,  להוכיח שאין הפורפורא, שמי שרוצה רק דבר אחדלהוסיף 

, וכן ושהוא נשאר בקרקע הים שכתבו שהחלזון הוא תולעת או לימצ"א ל הראשונים והאחרוניםיש ח"ו כצריך להכח
 לא יעשה.[

כ"ז נמצא בחלזון הפורפורא שצריך   .... ולחייב נמי משום נטילת נשמה ... פסיק רישא 2והפוצעו שבת עה. (ד
 לפוצעו כדי להוציא דמו, וא"א לפוצעו ולהוציא דמו באופן שלא ימות.

ולחייב נמי משום נטילת  אינו חייב אלא אחת ר' יהודה אומר חייב שתים... הצד חלזון והפוצעו שבת עה. (ה
מבואר שבמהלך הוצאת דמו אין עוד מלאכה חוץ מדישה, וכ"ה בפורפורא שאם כי יש  נשמה?

דרכים שונים של פציעה והוצאת דמו כמבואר בספרי או"ה הקדמונים, וגם היום המציאו דרך 
 ו נטילת נשמה, שהגמ' מפלפל בזה(שעושים בחלזון הוא רק דש )א 3אבל כל חבורה וחתיכה חדש,

 .ולא יתכן להיות שום מלאכה אחרת

                                                           
 גוף הספר על חלק זה של או"ח נאבד. 1 

כו( ביאר שלדעת רש"י, אע"פ שיש לחלזון נרתיק -דוחקו בידו שיצא דמו, ובאגלי טל, מלאכת דש ס"ק ]ז[ אות )כה –רש"י פי' פוצעו  2
 ק בהוצאת דמו.)קערה בלשונו( אינו מחויב משום דש בהוצאתו מן הנרתיק, ר

ואפילו אם יחתכו בלוטת הדם אין חיוב גוזז אפילו להסוברים שהתולש מן החי יש בו משום גוזז, שהרי מבואר באבני נזר )או"ח קל"ד,  3
ד( שאינו אלא במילה שהערלה הוא מיותר בגוף. וגם עשיית חבורה שאינה של מיתה פטור בחלזונות כמבואר בריטב"א )שבת עה.( בשם 

 ובר"ן )שבת קז.(, וגם הראבי"ה )שבת סי' קצ"ד( כתב שאין חיוב חבורה על חלזון. הרמב"ן
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כל  .א"ר יוחנן שפצעו מת רבא אמר... דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליציל ציבעיה שבת עה. (ו
ל, אבל אעפ"כ אפשר לצבוע ממנו אחר מיתתו מתחיל הצבע להתקלקמיד זה נמצא בפורפורא, ש

 לפעמים אפילו אחר מיתה, כדברי רבי יוחנן.

הכוונה בזה,  ()סי' תרפ"הוביאר הרדב"ז  ששבט זבולון זכו לברכה מיוחדת בחלזון.מבואר  במגילה ו. (ז
וגם בארץ ישראל  שאע"פ שמצוי בכל מקום, מ"מ בשבט זבולון עלה מעצמו לחוף הים על הארץ.

 יקר בצפונו, סביב חלקו של זבולון.הפורפורא נמצא בע

מכאן בואר בפשטות מ .אני הוא שעתיד ליפרע... וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא ב"מ סא: (ח
שמראה התכלת דומה בתכלית הדמיון למראה הקלא אילן, באופן שרק הקב"ה יכול להבחין 

מהפורפורא דומה בתכלית  ביניהם. והנה קלא אילן הוא אינדגו כמש"כ הערוך, וצבע התכלת
 הדמיון לאינדגו הצמחי.

ש"מ מכאן שתכלת יכול להצטבע על  .הוא עמרא תכלת כיתנא מדשש הוא עמרא דתכלת וממאי יבמות ד: (ט
פשתן ג"כ אלא דממעט ליה קרא, וכן הוא בפורפורא שאפשר לצבוע ממנו על פשתן ג"כ. ומ"מ 

 שצבע הוא עמרא ודאי התכלת כי" (שפו מצוה) החינוך ספרבטעמו של גזירת הכתוב, כתב ב
", וזה ממש המציאות בפורפורא, שהגם שאפשר בצמר אלא לעולם בפשתן יפה היה לא התכלת

 לצבוע ממנו על פשתן, אינו עולה יפה כ"כ כמו בצמר. וכ"ז בדוק ומנוסה.

לדעת  זונות.חל עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חלזון אחד למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו ן צא.סנהדרי (י
כים, וכן הוכיח שמחלק הך דסנהדרין והא דתכלת לשני ער )יד רמה על אתר, וכן מבואר בערוך רוב הראשונים

אין  מדברי תוס' וריטב"א בשבת עה. שמבואר בדבריהם שאין החלזון יכול לחיות ביבשה( 41במאמר קרסי זהב עמ' 
 (.snailלכל מה שאנו קוראים  4א שם כללימדבר על חלזון התכלת, אלא על סתם חלזון )שהו הגמ'

, וד"ז לא ראינו "תולעת שיוצא מן הים אחד לשבעים שנה וצובעים בדמו תכלת"כתב  אבל רש"י שם
דעת בפורפורא, אך גם לא ראינוהו בשום אחד משאר דגי הים שיוצא מהים אל ההרים, וע"כ ל

 עי' להלן אות י"ב בשם הרדב"ז. רש"י צ"ל לא ראינו אינה ראיה, או שבזה"ז אינו עולה עוד,

חופי ארץ ישראל, כן הוא בפורפורא, שבופרש"י מראה גופו.  .גופו דומה לים ות"ר חלזון זה מנחות מד. (יא
כמראה תמיד נמצא  , מראה הפורפוראשאפשר לצבוע מהם שאר צבעים חלזונותהלשאר ניגוד ב

מילת ים הוא לקרקע הים(, של קרקע הים שנמצא בו )עי' רמב"ן בראשית א, י שעיקר הוראת 
נמצא בצבע  )וי"א רוב פעמים, וצריך בירור( פעמים ונראה כמו שהוא חלק מן הים. וגם הרבה

 ירוק.

כתב שצורת דג הוא דק  "רצם"פרש"י תבנית דיוקנו. ובערוך ערך  .וברייתו דומה לדג מנחות מד. (יב
דומה מאד זאת ועוד, שחלזון הפורפורא שנמצא כצורה הזאת. ב באמצעיתו, וכ"ה בבראשו וע
 .רגיל כ"כ עד שכמעט נראה כדוגמא של חרס של דג לצורת דג

מן  בחלקו של זבולון היה עולה מאליו"ובשו"ת רדב"ז תרפ"ה כתב  .ועולה אחד לשבעים שנה מנחות מד. (יג
א וכן הו ... ואפשר שעד היום הוא מצוי"הים אל היבשה והיו מלקטין אותו, ואחר שגלו ישראל לא היה עולה

  בפורפורא שמצוי עד היום בתוך הים.

והשיב לו ר"ת דדם חלזון הראוי לצביעה " כתבו )שבת ע"ה ע"א(תוס'  ובדמו צובעין תכלת. מנחות מד. (יד
". וכזה ממש הוא בפורפורא. ואין להקשות איך דבר שאינו דם חיות שלו נקרא דם, שהרי מיפקד פקיד

 .)עי' למשל ברמב"ם כלי המקדש א, ג לגבי מור("דם" מצינו כיו"ב שלפעמים שאר ליחות הגוף נקראים 

                                                           
אלמרשד אלכאפי )המדריך המספיק( לר' וכן כתב בספר "לימ"ץ בלע"ז מין חלזון", ן מבואר ברש"י ע"ז כח: ד"ה משקדי חלזוני כ 4

ג"כ... דם חלזון שצובעין בו  הוא אלחלזון בערביחלזון... " וז"ל, (,ללשונות הרמב"ם, ע' בהקדמתו תנחום ירושלמי )ספרו הוא כמילון
 התכלת ג"כ מין מן החלזון", ע"ש.
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