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 בס"ד

 מרדכי פאסט

 תשובות קצרות לתכלא דחלזון

. ודחה מה פורא אינם כןרהחלזון גופו דומה לים, ורובם של הפוהרי קשה שהבקונטרס הנ"ל  (א

בית להנה אונקלוס מתרגם )בראשית א:י( מקוה המים קרא ימים,  -. קרקעית היםהיינו "ים" שפירשוש

קרא ימים, ופירשו הרד"ק רמב"ן רבינו בחיי ומלבי"ם, שים הוא שם החפירה שבו נתקבצו  מיא כנישות

המים, והסביר הרד"ק "היבשה והים אינו הבדל גמור" וכו'. פעמים ייבש קצת מן הים ותהיה יבשה. וכן 

 מצאנו בלשון חז"ל שם לכלי מכיל יבש )כלים טו:ג( "ים נפה," עיין שם ברמב"ם ובר"ש.

 , כיוןרפורא אינו דומה לדג, ולא משמע לו שהוא יותר דומה לדג מחלזון אחרורת הפקשה שצוה (ב

היא בברייתא נכונה הגרסא האמנם, שהברייתא לא הזכירה בתחילתה שמדובר דווקא בחלזון של תכלת. 

וכ"ה , , ובעוז והדר החדש תיקנו כן בפנים על פי כל הדפוסים הישניםתכלת שצובעים בדמו – "חלזון זה"

"דומה לדג  הזה של אם כן פירש לנו התנא שהוא מחלק בין חלזון זה וחלזון אחר. והפירוש כ"י ובילקוט.ב

 רחב ודק וחד כלפי ראשו" הוא בערוך ערך רצם. -

חי הניח שהחלזון , וא"כ בפני עצמו סובר שכוונת הברייתא עולה אחת לשבעים שנה קאי על כל חלזון (ג

"ת פ' תרפה( "ובחלקו של זבולון היה עולה מאליו מן הים ליבשה הרדב"ז כתב )שואמנם, שבעים שנה. 

והיו מלקטים אותו, ואחר שגלו ישראל לא היה עולה." אם כן עליית החלזון אינו מסדר חייו, שמוכרח 

לעלות להטיל ביצים וכדומה, אלא מקרה שהקב"ה מסבב עליו לטובת ישראל, כמו "ותעל השלו" )שמות 

וצריך לומר שאין שום  יחיד(, ואין שום הכרח שכל חלזון יגיע לתופעת העליה. טז:ג, וגם שם הוא לשון

 חלזון עולה אלא אחת לשבעים שנה, שאם לא כן אין טבע זה משפיע על יוקרו. 

אינו גיד. אמת שהלשון הוא אבר ולא  שלה אינו נקרא הלשוןששהפורפורא אין בו גידים ועצמות,  הקשה (ד

(, וביחזקאל לז:ו משמע שגידים nerveגיד, אבל עדיין גדר גיד צריך ביאור, שהרי גיד הנשה הוא עצב )

של גיד אי אפשר להקשות על  הגדרה טובהמקשרים את הבשר לעצמות )ע' רד"ק ומצודות שם(. ובלי 

 ם ועצמות, שחי יותר מששה חודשים.ישיש לפורפורא גיד מהירושלמי מוכרחעכ"פ העדרו. ו

הרמב"ם את השבלול בשם דג, ושרץ המים לא נקרא דג אלא שרץ. הרי הרמב"ם על מה שקרא  הקשה (ה

כתב בספר המצוות )לא תעשה קעט( "הלא תראה פירושי קדמונים כלם מנו בכלל אלו השש מלקויות דג 

היה דג ושיהיה שרץ המים." ואמת הדבר טמא ושרץ המים וזה גם כן אמת ולא ארחיקהו כי הנה יתכן שי

שהרמב"ם חולק על הגר"א במסכת כלים, שהגר"א מגיה את המשנה, והרמב"ם גורס במשנה "עצמות 

הדג ועורו, עצמות חיה שבים ועורה." אבל נראה שתולעת יכול לקרא דג על פי הגדרת המעשה רוקח )הל' 

לעת( שהחלזון עולה להרים עם הרמב"ם שקורא ציצית ב"ב( שמיישב דברי רש"י )שקורא לחלזון דג ותו

 לחלזון דג משום ש"תחילת בריאתו אינה אלא מן המים".

קשיה לו שדם הפורפורא אינו שחור כדיו, כמו שכתב הרמב"ם, אלא אחר שייבש, ולא ניחא ליה  (ו

רא גוון סגול של דם הפורפו אמנם, בלי קשר למקורו של הרמבם,שהרמב"ם יקח דבריו מדברי אריסטו. 

צביעת תכלת נעשה בדם ישן, ולא מיד הרי ? הסופילא ו עוברשלו, ולמה יסמן גוון הסופי גוון  באמת הוא

משמע במנחות )מב:( "ומייתינן דם חילזון". ולכאורה אין תואר יותר מתאים לסגול דבלקיחתו מן החילזון, כ

חידושו של והוא לשון  – .אף פעם הגוון "סגול"לא הזכירו )וגם הראשונים( עמוק כמו "שחור כדיו". חז"ל 

ראה ברכות מג ב, שבת נ ב, סנהדרין צט ב.  -מושאלת משם הפרח בגוון הזה הנקרא "סיגלי" ) בן יהודה

 .(violet -יאוליש בלע"ז ברכות ושבת שם דהיינו ווע' רש"י 

וקט המסת דם חלזון במים משמע שאין צורך לזה. הגמרא בב"ק )קא.( נהגמ' לשלב טוען שהשמטת  (ז

מה ולדבר פשוט ששורין סממני צביעה במים, וכמו כן בעניינינו הוא דבר פשוט שאין צורך להזכירו. 

שהגמרא מגדת לנו שמוסיפים סממנים הוא לכאורה לחדש לנו שאין זה פסול כאילו היה תערובת תכלת 

שהזכיר הרמב"ם הוא מלח אלקלי )פירוש המשניות שבת ט:ה(, שהוא  ע אחר )ע' תוס'(. והקימוניאבוצ

 גורם "חיזור".
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מכח הרבה הנחות: א( שחור בדברי כן לא צבע הפורפר. והוכיח וכיח שתכלת כהה הרבה, ובא לה (ח

הוא טהרה מן האור. ג( כפתוך שבכחול הוא ממש ככחול פירושו הרמב"ם הוא בלא"ק. ב( טהרו של רקיע 

הצמר הלבן. ד( הספיר הוא שחור דומה לכחול כדברי המדרש ולא דומה לרקיע ביום. ה( ע"י רק פתוך 

הפורפורא, ויש מחלוקת בין הסתם משנה בברכות ורבי מאיר בחולין  ןשתכלת בנ"ך הוא הצבע הנעשה מ

על פי המבואר במדרש רבה, ולתנא דמשנה התכלת פורפור, אבל הרמב"ם פסק כרבי מאיר. ו( אש שחור 

לא"ק. ז( "כך הלילה חשיכה" במדרש אגדה אינו מתאים לפורפר. ח( אינדיגו בלי המסה במים קרוב הוא ב

 לשחור, ואפשר לצבוע כך.

כל ההנחות האלו בדויים. א( הגר"ח קניבסקי כתב בקרית מלך ובפירושו ארגמן למסכת ציצית )כא( 

)סוכה ד:ג( "מה טעם כעצם שחור." ב( בקרית מלך מביא מן הירושלמי "הרמב"ם קרא למראה התכלת 

השמים לטוהר? שמיא כד אינון נקיין מן עננין." ג( כל צבע שבעולם יהיה פתוך לדבריו, אלא לובן הצמר 

בטל לגמרי לצבע הנצבע בו כמו לובן הנייר, ואינו משפיעה. ד( כנ"ל הירושלמי מפרש הספיר של כסא 

ספיר של ואין שום מקור לדמות התכלת ל  כן, הכבוד כרקיע ביום, אבל באמת ספיר לפעמים כהה גם 

החושן. ה( הרמב"ם פסק כהמשנה )ציצית ג:ח(, אם כן לדבריו יש סתירה ברמב"ם. ו( אש שחור הוא 

הובא בקרית מלך(. ואין במציאות אש שחור התכלת שבתחתית השלהבת, כנזכר בזהר )ר"מ פנחס רמז, 

ע כהה הנעשה )ונמכר כהיום( מן האינדיגו הנקרא )בלא"ק(, כי זה העדר אור ולא הארה של אש. ז( יש צב

"כחול חצות לילה" )וגם בהיר הנקרא "כחול הרקיע"(. ח( כל צבע בבגדים נעשה ע"י מים, וכנ"ל בתשובה 

 ז.

קשה לו שצבע הפורפור שווה בעמידתו כמו קלא אילן. הנראה בעיני הוא שהגורם חיזור של קלא אילן אינו  (ט

ושאלתי לאלו שבדקו קלא אילן בבדיקת הגמרא, ושימשו באינדיגו הצבוע  פועל כמו הגורם של התכלת.

שהסמנים פואה ומי רגלים  ה, שהוא פועל בעשר דקות מSODIUM DITHIONITEתי וכע"י חיזור מלא

אחיזת הצבע לבסוף הוא עושים במשך יומיים )לפי הוראות צביעה של מוכר אינדיגו טבעי(. ומסתבר שגם 

 אמת אינו ידוע לנו אם אינדיגו או פורפור עומדים בבדיקת הגמרא.יותר טוב. אם כן, ב

מדייק מרש"י בשבת )עה.( שחילזון התכלת אין לו קונכייה, ואין זה החלזון שבמדרש שמלבושו גדל עמו.  (י

נכון שלרש"י אינם שווים, אבל זה מפני שרש"י גרס במדרש "חומט", כמש"כ הבאר בשדה )דברים ח"ד, 

פרשי רש"י(, וכגרסת רבינו בחיי ותולדות יצחק הנזכרים במתנת כהונה )שהש"ר נמצא בחומש י"א מ

ד:יא(. וקיבל רש"י מרבותיו שחלזון הוא לימ"ץ, כמ"ש הוא בע"ז )כח:( ורבינו גרשום בבכורות )לח:(, ושם 

 זה כולל גם בעלי נרתיק, כדברי רש"י בחגיגא )יא.( וחולין )קכב.(.

כיון שאמר ששוחטין אותו קודם, ומשמע לו  חילזון אחר מיתתומוציאים דם השלומד מספר הקנה  (יא

שנינו במשנה )חולין ט:א קיז:, טהרות א:ה( "השוחט בהמה לנכרי  אמנם, .ששחיטה ומיתה באין כאחד

אוכלין אבל לא טומאת נבילות עד שתמות", וכן בפורפורא מוציאים את דמו בין ת אומפרכסת מטמא טומ

 שחיטתו )באזמל( ומיתתו.

 הרי אין- טוען שלפי הזהר חלזון התכלת נמצא בים כנרת, כדברי הרמ"ז בשם האר"י ז"ל ודלא כרמ"ק. (יב

להביא ראיה מן הרמ"ז כשהרמ"ק חולק. ואע"פ שהוא מפרש האר"י שדיבר בים כנרת הגשמי, וכמו  שייך

, ואין הכרע שב דברי האר"י עם הרמ"ק כמו דברי הזהר עצמויכן יהיה חילזון התכלת במציאות, אפשר לי

 בדברי האר"י.


