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 תכלא דפזלוןקונטרס 

 

בא לידי קונטרס נפלא אשר בשם 

"תכלא דפזלון" יקרא, ]ע"ש אותן דפזלין 

[, והוא אבעיניהון ורואין כל חד כתרין

מוכיח באותות ומופתים גדולים ורעים 

לעינינו, ששתי חלזונות הוו, אחד בים 

שאינו  התיכון והוא הנקרא פורפורא

נרת והוא כשר לציצית, ואחד בים כ

הכשר לציצית, ומתרץ בזה הסתירה 

 . בבחז"ל באיזה מקום נמצא החלזון

שבכנרת הוא הוא  וראיה שהחלזון

התכלת הכשר, שע"כ אמרו בגמ' שהוא 

, שהרי עינינו הרואות שחלזון גדומה לים

התכלת הנמצא שם דומה לים ממש כשני 

טיפות מים, עד שאין אדם בעולם 

 .המבדיל ביניהם

ודע שמה שמצינו ששבט זבולון היה צד 

תיכון וגם בים ה, גם בים דהחלזונות

                                                 
ועוד סימן  " (פרה פיסקא יד)פסיקתא רבתי ראה  א

אחר יש בה, עד שלא עלה עליה עול עיניה שוות, 
עלה עליה עול עיניה שורות והיא מתחלפת פוזלת 

לרמב"ם )בכורות  פיה"מוע"ע ב ."ומסתכלת בעול
ז ג( "והוא הפוזל והוא אמרם שמדבר עם חברו 

 ואחר אומר בי רואה, וזה הוא מצב הפוזל."
זוהר )כרך ב פרשת תרומה דף קמט עמוד ב(  ב

"ותכלת אמר רבי יצחק תכלת מההוא נונא דימא 
שבת )כו.( דגינוסר דאיהו בעדביה דזבולן", ו

בּוזַּ  ִאיר נְׁ ּלֹות ָהָאֶרץ ִהשְׁ ָבִחים "ּוִמדַּ ב טַּ ֲאָדן רַּ רְׁ
ִבים )ירמיהו נ"ב, ט"ז( ... יוגבים  ֹיגְׁ ִמים ּולְׁ ֹכרְׁ אלו  -לְׁ

 ציידי חלזון, מסולמות של צור ועד חיפה".
מנחות )מ"ד.( "ת"ר חלזון זה גופו דומה לים  ג

וברייתו דומה לדג... ובדמו צובעין תכלת לפיכך 
 דמיו יקרים".

זבולון הוו, כנרת, היינו כיון ששני שבטי 

ולכן נקראו זבולון בלשון רבים, מה שלא 

, והיה צריך להיות המצינו בשום שבט

זבול, וע"כ ששני זבולון הוו, אחד לכל 

 חלזון, כפתור ופרח. 

ובזה יבואר הסתירה שכתוב בפרשת 

ויגש, שבני לאה שלושים ושלש, ולא 

, אלא ע"כ ומצינו אלא שלושים ושתים

להקשות, דהא  ואיןהיינו זבולון השני. 

רכתיב  ֵנים ָעש ָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקֹב ש ְ , ואי זַויִּּ

הכי שלשה עשר הוו, די"ל דתרי יעקב 

י ֶזה הוו, ומקרא מלא כתוב,  ַויְַּעְקֵבנִּ

ם . וגם יצחק הוו תרי, וזה דבר חַפֲעַמיִּ

ברור בתורה, שהרי פעמיים נתבשרו 

ה ּתֹוְלדֹת בלידת בן, וזהו שכתוב,  ְוֵאּלֶ

ְצָחק בֶּ  יד ֶאת יִּ ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹולִּ

מּוֵני“מגילה )ו.(  ד ֻפֵני טְׁ  -חֹול )דברים ל"ג, י"ט(  ּושְׁ
זו טרית,  -זה חלזון, טמוני  -תני רב יוסף: שפני 

זו זכוכית לבנה. אמר לפניו ]זבולון[: רבונו  -חול 
של עולם מי מודיעני ]אם ינסו לגנוב[? אמר לו: 
שם יזבחו זבחי צדק, סימן זה יהא לך: כל הנוטל 

אינו מועיל בפרקמטיא שלו  -ממך בלא דמים 
 כלום."

הרי מצינו כן גם אצל שמעון שנקרא בלשון  וא"ת ה
רבים, מ"מ א"א לומר ששנים היו, שהרי מקרא 
ֵני  ֵני בְׁ חּו שְׁ ִיקְׁ מלא דיבר הכתוב: בראשית )לד כה( וַּ
ֵלִוי, וא"כ היה רק שנים עם לוי  עֹון וְׁ ֲעֹקב ִשמְׁ יַּ
ביחד. וע"כ צ"ל ששמעון היה רק אחת. ]הערת 

 המגיה[.
ובפרטן  ,שלשים ושלשו:טו( "ע' רש"י )בראשית מ ו

 אי אתה מוצא אלא שלשים ושנים..."
 בראשית )לה כב(. ז
 .בראשית )כז לו( ח
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ְצָחק ֶאָחד ָהָיה . ולהדיא כתיב, טיִּ

 מכלל דיצחק הוו תרי.  ,יַאְבָרָהם

ובזה יתורץ הסתירה בחז"ל בן כמה היה 

יצחק בעקדה, די"ל שכל אחד עקד בזמן 

אחר. ומתורץ ג"כ בחדא מחתא, 

הסתירה אם רבקה היתה בת ג' 

די"ל כשהתחתנה עם יצחק או בת י"ד, 

דתרי יצחק הוו, וכל חד וחד התחתן עם 

 .יארבקה דיליה

ובאמת נראה ברור, שמה שמצינו 

שהבטיח להם ה' לתת להם את ארץ 

ישראל, היינו לכל יצחק ויצחק, דתרי 

ארץ ישראל הוו. ובזה מיושב הרבה 

קושיות, שהרבה סימנים אמרו בא"י 

ואינם בא"י דידן, חדא, שאמרו ארץ 

, ושלנו יברצותישראל גבוהה מכל הא

אינה הגבוהה ביותר. ועוד, שהגר"א 

עשה מפה של ארץ ישראל, ואינו דומה 

לארץ ישראל הנמצא בידינו. וגם שאמרו 

, ולא יגחכמים, אוירא דא"י מחכים

ראיתי דבר זה מתקיים. וע"כ דתרי א"י 

הוו, חד לכל יצחק ויעקב, ומה שלא 

                                                 
 .בראשית )כה יט( ט
 .יחזקאל )לג כד( י

ראה פני דוד לחיד"א )פרשת תולדות אות ב(  יא
"ויהי יצחק בן מ' שנה. פירש המורה כשהיה אברה' 

רבקה אלא בת ג'  וכו' ותימא חדא דאי לא הות
שנים אמאי מקשה התם פ' הבא על יבמתו ולרב 
נחמן נילף מיצחק שהמתין ך' ואי כפתרון המורה 
הרי יצחק נמי לא המתין אלא עשרה שנים 
משנעשית ראויה להריון ותו דאמרי' התם כהן 
גדול לא ישא את הקטנה ומסיק כי האי תנא דתני' 
 בתולה אין בתולה אלא נערה וכן הוא אומר

והנערה טובת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה 
אלמא פשיטא לן דרבקה נערה הות ולא קטנה ותו 
דתני' פ"ק דסדר עולם יצחק אבינו כשנעקד היה 
בר ששה ועשרים שנה ובו בפרק נולדה רבקה 

מצינו בכל העולם עוד א"י, אפשר ששני 

ובאמת עולם דידן אינו עולמות יש, 

דומה לעולם המוזכר בחז"ל, דעולם 

דידן עגול הוא, וחז"ל אמרו שדומה 

, וע"כ הם דברו בעולם ידלאכסדרה

השני, ושם יש א"י מרובעת, ושם בים 

כנרת בחלקו של זבולון השני, יש חלזון 

כשרים  טוכשר עם עצמות וגידים

למהדרין, ומדמו צובעין את התכלת, 

ל השניים משתמשים ואפשר שבני ישרא

 בו.

וכל אלו דברים והוכחות ברורות, ולא 

דבר חדש הוא, דכיוצא בזה מצינו באיוב, 

שיש סתירה בחז"ל, די"א שלא היה ולא 

, ועל כרחך צ"ל דתרי טזנברא וי"א שהיה

איוב הוו, אחד היה, ואחד לא היה ולא 

ַאַחת ומקרא מלא דיבר הכתוב,  נברא.

ם יִּ ּתַ ים ש ְ ר ֱאלֹקִּ ּבֶ י  ּדִּ ָמְעּתִּ  .יזזּו ש ָ

שנאמר ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים 
מרובים משל חברון בחברון שהה כ"ה שנים והללו 

יון דבכ"ו שנים של יצחק נולדה א"כ כ"ו שנים וכ
כשנשאה היתה בת י"ד ולפי דברי סדר עולם אין 
לומר דבו בפרק מתה שרה שהרי לא היה לה אלא 
קי"ו שנים וכתיב ק' שנה וך' שנה וז' שנים עכ"ל 

ני בנימוקיו על רבינו ישעיה הראשון מטרא
 ".החומש כ"י

 זבחים נד: יב
 בבא בתרא קנח: יג
:( "ומפני מה נברא העולם הזה בה"י? מנחות )כט יד

 מפני שדומה לאכסדרה..."
 ראה מש"כ בזה בקונטרס תכלא דחלזון. טו
 ראה בבא בתרא טו. טז

  .(סב יב)תהלים  יז


