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         לבנון לבנון לבנון לבנוןאריהאריהאריהאריההרב הרב הרב הרב 
        לודלודלודלוד

            - - - -     צבעיםצבעיםצבעיםצבעים    שלשלשלשל    יורהיורהיורהיורה

         קהה קוצים קהה קוצים קהה קוצים קהה קוציםמארגמוןמארגמוןמארגמוןמארגמון    טבעיתטבעיתטבעיתטבעית    תכלתתכלתתכלתתכלת    צביעתצביעתצביעתצביעת

 קהה ארגמון זה הינו מאמר מסכם לניסויים שנערכו בצביעה טבעית במאמר

 תכלת גם בצביעה גוון מהארגמוןמטרת המאמר להוכיח כי ניתן לצבוע . קוצים

 בטענות השונות להכריעחלזון או  להביע עמדה בעניין זיהוי הלא ו,טבעית

  . זוהשהועלו במאמרים הרבים שנכתבו בסוגי

  
        וצביעהוצביעהוצביעהוצביעה    צבעניםצבעניםצבעניםצבענים

 ראיתי לנכון , שמאמר זה עוסק בהליכים השונים המתרחשים בצביעהוןומכי

  .מהות הצבע והצביעהאת להקדים ולבאר בצורה קלה 
ים  דברהרבהמצוי בהוהוא יסוד כימי , בעןנקרא צִ ,  המשמש לצביעההחומר

 טבעי ורבןיש לצבען גם צ, נותן לו את הגוון הצבעוניהבנוסף לפיגמנט . בטבע

  . הוא נקשר לסיב של הצמרשאתו
 לפעמים.  לא בכל דבר צבעוני שאנו רואים בטבע יש צבעני צביעהאבל

 ולפעמים מדובר בכלל בחומר חלבוני או ,ורבן ללא צ, בלבדבפיגמנטמדובר 

הינטינה חלזון של , כגון דיו של הדיונון, צביעהאורגני צבעוני ללא שום יכולת 

  1.או של ארנב ים
לפי סוגי הצבע וסוגי ,  דרכים שונותשלוש היו  בגדים בעת העתיקהבצביעת

  .תסיסה ביורת צביעה .ג. צרבנים עם צביעה.  ב.ישירה  צביעה. א2:הבדים

                                                  
 .שכב'  עמ',מאמר התכלת'וב, פ" טבגר בעהרב ;'פיגמנט מהו, ' קרודושלמה 1
 206 המעין ,'טבעיים ם ושימוש בסממני צביעה"פ הרמב"צביעת תכלת ע, 'זהר עמר ודוד אילוז 2
 .10'  עמ,)ג"תשע (27ד "בד, ' ממצאים חדשים:תכלת היהויז',  רוי הופמן;41-40'  עמ,)ג"תשע(
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 כמו בקלות ססיםו שמתמצבעניםמכניסים .  צביעה ישירה–  הראשונה הראשונה הראשונה הראשונההדרךהדרךהדרךהדרך

צמר במשך כמה ימים עד בה ומשרים , תוך גיגית של מיםלקליפי אגוז ורימון 

 שהצבע יורד ודוהה במשך הזמן  הואזוצביעה הדרך הסרון ביהח. שהצמר נצבע

  . את הצבע בחזרהות ומפרקותשממיס, שמש חזקהחשיפה למים או בבבכביסה 
 מוסיפים . שאין להם צרבןלפיגמנטים צרבן תוספת  עםה צביע–  השניה השניה השניה השניההדרךהדרךהדרךהדרך

, כמו מלח אלום או מי רגלים,  צרבן–לצמר או ליורת הצבע חומר מקבע 

 הצבע דוהה ויורד ,גם בצביעה זו.  להיצרב ולהידבק לצמרלפיגמנטגורמים ה

  . מתקלקלרבןבמשך הזמן כאשר הצ
 זו נועדה שיטה . בחיזור הצבע,חימום צביעה ביורת –  השלישית השלישית השלישית השלישיתהדרךהדרךהדרךהדרך

 אינם שצבענים.  במיםוססים מתמינםו שא כמו אינדיגנים של צבעצביעהל

רק כיון שהצבע , ם בשיטות הראשונותבהמתמוססים במים לא ניתן לצבוע 

 לצבוע הדרך 3.מיםבמרח בצורה חיצונית על הצמר מלמעלה וירד בשטיפה יי

 תהליךי "צביעה איכותית שתחדור לתוך סיבי הצמר היא לגרום לצבע להתפרק ע

 י"ע בחזרה הצבע את 'קושרים'ו מחמצנים ההצביע  ולאחר,הנקרא חיזור
   4.וירושבא לחמצן חשיפתו
 הצבע ביורה שרייתי " העתיקה היו מקבלים חיזור של אינדיגו צמחי עבעת

עד , מה שגורם לתהליך תסיסה וריקבון, מחוממת עם מי רגלים שתססו כמה ימים

 המודרנית בעת .ליצירת חיידקים המפרקים את הצבע לתמיסה שקופה

 לחיזור חזק תיוניטנתרן דיב בסיסית ולסביבהנתרן הידרוקסיד בתמשים מש

  5.ותכמה דקתוך הפועל 

                                                  
 עושים שהיו כמו (הראשונות בשיטות באינדיגוצביעה ) פ"בע מידע (קורןצבי ' פרופ לדברי 3

 היו שלא וכדומה מתים לבגדי ורק אךמתאימה ) סטוקהולם בפפירוס המתואר לפי במצרים
 .במים לכיבוס מיועדים

 מתפרק ובכך, המחזר מהחומר מימן של אטומים הצבען מולקולות מקבלות החיזור בתהליך 4
 בתהליך ,מנגד. הצמר סיבי לעומק כנסילה ויכול במים מתמוסס והצבע, הצבען של הכימי הקשר

, חמצן של אטומים וירומהא מקבלות המולקולות, לאוויר הצמר הוצאת לאחר שנעשה החמצון
 .הצמר חלבוני על כשהן בחזרה ונקשרות מתחברות ובכך

 .9' עמ, ' ממצאים חדשים: התכלתיהויז' , רוי הופמן5
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        קוציםקוציםקוציםקוצים    קההקההקההקהה    צביעה בארגמוןצביעה בארגמוןצביעה בארגמוןצביעה בארגמון
פורפורא בלשון ( קהה קוצים מארגמון המופק חקרו את הרכב הצבע כאשר

 אינדיגו : צבענים המרכיבים יחד את הצבעמכמה מורכב שהוא התברר )העתיקה

)IND (– אינדיגו -מונוברומו ,צבען כחול)MBI (– ודיברומו,צבען סגול -

  6.צבען אדום –) DBI(אינדיגו 
הדרך הנכונה לצבוע ,  מסיסים במיםאינם שכל הצבענים הללו וןומכי

  .א בחיזור וחמצוןימארגמון ה

 המופק הצבע וון שהשמש משפיעה על גאלסנר' פופר גילה 1985 בשנת

  להפיקניתן מחוזרת לקרני השמש  יורהחושפים כאשרו, מארגמון קהה קוצים
 עם אבוד התכלת החלזוןזיהוי ל היה משמעותי זה גילוי 7. גוון התכלתאת

 גוון התכלת הינו כעין גוון , בעם ישראלמקובל הלפישכן . הארגמון קהה קוצים

 ואילו הגוון הסגול הטבעי שהתקבל בתחילה 9, כעין גוון היםאו 8השמים

ומשכך חכמי ישראל שחקרו על , א תאם מסורת זוארגמון קהה קוצים להחלזון מ

 שאותו חלזון שהיה התברר שמכיוון כעת 10. סמכו את ידיהם עליולא הפורפור

,  תכלת בקלותוון צובע גם ג11 מלכיםבגדי בוידוע מזמן המקדש כחלזון שצבעו 

  .חלזון התכלתכ ניתן לזהות את הארגמוןהרי ש
ה בשיטת החיזור ת היארגמוןע מהאלסנר את הצב' בה הפיק פרופש הדרךם ולא

 כימיים מודרניים חומריםוהוא השתמש לשם כך ב ,חיזור יורתי " פירוק הצבען ע–

 עוד ולא וכל , היו יכולים להיות זמינים בזמן המקדששלא )כמו נתרן דיטיוניט(

לא , נמצאו חומרים טבעיים מקבילים היכולים לשמש כתחליף לחומרים הכימיים

  .אלסנר בצורה ודאית' התגלית של פרופזיהוי התכלת על ת היה ניתן לבסס א
                                                  

 .44-43' עמ, 'טבעיים ם ושימוש בסממני צביעה"פ הרמב"צביעת תכלת ע, 'ודוד אילוז  עמרזהר 6
 .301' עמ, ח"ירושלים תשמ, מאת הרב מנחם בורשטיין , ספר התכלת: בתוך,אלסנר' פרופמכתב מ 7
 . ו, דבמדבר ן" רמב; א,ציצית ב' ם הל" רמב8
 .) ליםומהה שהתכלת ד"ד(א "עי סוטה יז " רש9

 .423-421'  עמ, ספר התכלת: בתוך,י הרצוג" ר; הרוכליםקופת ,ראה תפארת ישראל 10
' ז סי"רדבת "שו ; ב,ן שמות כח" רמב;חלזון'  ערוך ע;)ה וליוגבים"ד(א "עי שבת כו "רשראה  11

 .תרפה
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        הצביעה הקדומההצביעה הקדומההצביעה הקדומההצביעה הקדומה

 : מספקיםינםשניהם או, תיאורים עתיקים של צביעה בחלזון ימי ידועים כיוםשני 
 הוספת סממנים ליורת הצבע ו שם נזכר12, חלקי המצוי בתלמודתיאור. א

 .ך זמן הצביעהמשלא תואר יורה ול אך לא פורט אילו סממנים הוכנסו 13,והרתחה

 שם , צביעה המצוי בספרו של פליניוס הזקן שחי בתקופת בית שניתיאור. ב

  14.מים י10- הוספת מלח בלבד ומשך צביעה של כונזכר

  

         על פי פליניוס על פי פליניוס על פי פליניוס על פי פליניוסואדמונדסואדמונדסואדמונדסואדמונדס    קורןקורןקורןקורן    יייי""""עעעע    טבעיתטבעיתטבעיתטבעית    צביעהצביעהצביעהצביעה

 ,וס לפי תיאור הצביעה המופיע אצל פלינין ניסו בתחילה לחזר את הצבעכאשר

 15.ןהצבעהיכולים לחזר את  שם חומרים שחסרן וכיו, ור לא עבר חיזןהצבע

                                                  
 .ב"עמנחות מב 12 
 מסורת פ"ע לטקסט נכנס והוא, להרתחה אזכור כל היה לא מודהתל של היד שבכתבי לציין יש 13

 בתלמוד מופיע הרתחה שהמושג כיוון, זה במקרה בהרתחה הכוונה מה להכריע קשה. הגאונים
 ,)ב"ע ד בא קמאב י"רש (כמשמעה רתיחה :משמעויות ובכמה שונים בהקשרים ובראשונים

 התכה או) א"ע נא נדרים ן"ר (מרובה לבישו ,)ב"ע צב בא מציעב ; א"ע ל תענית י"רש (תסיסה
 ).  ב"ע עד שבת י"רש (והמסה

14 )124-140 (60-65, Pliny the Elder, 'Natural History' - Book  IX .צורת את תיאר וספליני 
  : שונות בדרגות וחימום בישול י"ע מהרכיכות הצביעה

 כך יותר טרי' רהתוצ'ש וככל ימים שלשה עד במלח הצבע) בלוטות(= ורידי את משרים
 דרך נמוכה בטמפרטורה בחימום, עופרת בכלי מים עם מבשלים כ"אח. יגדל חוהכ

 העשירי ביום. לוריד שנדבק הבשר את שמסירים עד, מרוחק מתנור שמגיע צינור
 בישול עוד צריך ואם. הצבע את מסננים ואז. לניסיון נקי צמר חתיכת לדוד טובלים

 עד שוב טובלים ואז, ומוציאים שעות לחמש מרצ מכניסים לבסוף. לבשל ממשיכים
  .הצבע כל את שותה שהצמר

 במחקר המזוהה( Conchyliated לגוון לבד פלגיא מיןרכיכה מב שבצביעה כתב דבריו בהמשך
 .למים שווה ביחס רגלים מי זו לצביעה מוסיפים היו )כתכלת

 Zvi C. Koren, New Chemical Insights into the Ancient Molluskan Purple:ראה 15
Dyeing Process, 2013;צבע מהטבע: בתוך', ת הארגמן בעת העתיקהיתעשי, ' נירה קרמון, 

 ם ושימוש בסממני צביעה"פ הרמב"צביעת תכלת ע, ' זהר עמר ודוד אילוז;88' עמ, ג"תשנ
 .47' עמ, 'טבעיים
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ניסו החוקרים לשפץ ,  לוקה בחסרוסמופיע אצל פליניה הצביעה תיאור שוןוומכי

  .ה או מי רגלים וכדומ,סיד, את המתכון בהוספת אפר עץ
 הקדומה ועל צביעת בעת מחקרים על צביעה וצבענים שערך צבי קורן' פרופ

 בהוספת חומר בסיסי ליורה וסהמתכון של פליני שיפץ את ,התכלת הקדומה

 במלח למלח התכוון וספליני ולדבריו, והפיכתו ליורת חיזור, הדומה למלח

   .אלקלי

 הצבע יורת בחיזור  הצלחהעל שפרסמו הראשונים היו 17ואדמונדס 16קורן

, רכיכותבתוספת בשר ,  בסיסי ליורהחומר עץ כאפרי הוספת "ע, באופן טבעי

  .חום מתון גרם להופעת חיידק שחיזר את היורהשבשילוב עם 
 הצליח לצבוע גם גוון כחול כשלא הקפיד שהואאדמונדס פרסם ש בעוד אך

 הצביעה הקדומה שתוארה שצורת, ועןקורן ט,  היורה מקרני השמשכיסויעל 

 את שומטים,  בצביעה טבעיתניסיונותיו תוצאות כמו גם ,וסבספריו של פליני

זאת  . עם חומרים טבעייםיעה כחול שמים מהארגמון בצבהאפשרות לקבלת גוון

, כלי חרס אטומים לאורבורות או בהצביעה הקדומה היתה נעשית במשום ש

 של מוחלט כיסוי מצריך החיזור העדין שניתן לקבל בצביעה טבעית הליך ואילו

,  השמש לחדור ליורהמקרני  מונעזה דבר,  למניעת כניסת חמצן ליורההיורה

  .וצאה הסופית של גוון סגול או סגול כחולומכאן לת

הניב תוצאות , פ המתכון של קורן" ע2011 י רוי הופמן בשנת" שבוצע עניסוי

לדברי הופמן גם .  את היורה לשמשחשף גם כאשר סגול גוון רק לו ויצא ,דומות

  18. פשוטהבצביעה קהה קוצים מארגמוןלא ניתן לקבל גוון כחול שמים 
תיאור הצביעה שעשה ב 'שיפוץ'תבסס במחקרו על קורן ה, כאמור שאלא

מאחר , לא ניתן לצבוע כללהמקורי פ התיאור " עכאשר ,וסי פליני"שנכתב ע

 הכרח אין כל לפיכך . המאפשרים צביעההמינימליים החומרים שם יםחסרש

                                                  
16 Koren, 'The first optimal all-Murex all-natural purple dyeing in the eastern 

Mediterranean in a millennium and a half', 2005. 
17 J. Edmonds, 'Tyrian or imperial purple dye', Hist. Dyes Ser., 7 (2002). 
 .15 ,12'  עמ,' ממצאים חדשים: התכלתיהויז, ' רוי הופמן18
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 את גוון התכלת יק להפאפשר אם  לגבי השאלהמתוצאות הצביעה של קורן

  .ממיני הארגמון

  
        לללל""""דברי חזדברי חזדברי חזדברי חז המתוארת ב המתוארת ב המתוארת ב המתוארת בתכלתתכלתתכלתתכלתת הת הת הת הצביעצביעצביעצביע

 בתלמודהרי שבתיאור הצביעה של התכלת , בשונה מבתיאורו של פליניוס

 פורש לא שןומכיו . החלזוןדם עם ליורה סממניםפורש שהוסיפו מ 19בבליה

 שמדובר פירשו 20ם"י והרמב" הראשונים רשגדולי ,באילו סממנים מדובר

 חומרים שונים תיארו הםו, סממנים מסוימיםבולאו דווקא , "בעיםודרך הצ"ב

  .ובעים הצבשימוש בזמנם ים מצויושהי
 בימי בה צבעו את התכלתש לנו הצורה המדויקת האף שלא ידוע, מעתה

 תכלת גוון בעזרתםימצאו סממני צביעה טבעיים שניתן לצבוע יאם , ל"חז

  .  הרי שהצבע כשר, מחלזון

  
        1111+2+2+2+2+3+3+3+3     בשיטת בשיטת בשיטת בשיטתאינדיגואינדיגואינדיגואינדיגוצביעה טבעית של צביעה טבעית של צביעה טבעית של צביעה טבעית של 

 הרבה מתכונים עתיקים בדקה 'ביעה עתיקה בשם מישל גרסילצצרפתי  מומחה

 נוסחה פשוטה לחיזור אינדיגו המבוסס על מצאולבסוף , לצביעת אינדיגו

  . כמו סיד וסוכר פירותדחומרים טבעיים בלב
 צריך , של אינדיגו1 כלומר על כל חלק ,1+2+3 זה בנוי בשיטת מתכון

המצוי ( חלקים סוכר פירות 3- ו,)יהיסיד בנ( חלקים של סיד 2להוסיף ליורה 

  .)ה וכדומבתמרים באופן טבעי בדבש או
שלמה ' ר,  שמתכון זה נעשה בעיקרו על אינדגו ממקור צמחיעל אף

מארגמון קהה   תכלתצבע י מתכון זה בקלות"ע הצליח לצבוע טייטלבוים

  .קוצים

  

                                                  
 .ב"עמנחות מב 19 
 . ב,בציצית הלכות ם "רמב; )ה וסממנים"ד (שםי מנחות "רש 20
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        21וסידוסידוסידוסיד    בדבשבדבשבדבשבדבש    של תכלתשל תכלתשל תכלתשל תכלת    צביעהצביעהצביעהצביעה

לקבלת גוון תכלת מארגמון קורן נחלק עם אדמונדס על האפשרות ש מאחר

פתיל ' ברי מחביקשתי .ר לחקור את הדבר עד כמה שאפשרציתי, בצורה טבעית

קשתי י ובמקביל ב, של ארגמוןצבע ,ברוך סטרמןמר  מר יואל גוברמן ו'תכלת

  .יחזקאל טופורוביץ מיצוי של בלוטות ארגמון' מר
 ,ום שונותברמות ח – ערכתי הרבה ניסויים ,הצבעבלתי מהם את י שקלאחר

  .ביום ובלילה,  שונותבכמויות,  שוניםבכלים
 22גמרא שנזכרה בללשון בהתאם ניסיתי להרתיח את הצבע בתחילה

 מכמה שניות הורסת את יותר של הרתחה כלל בדרך שהתברראך  .'ומרתחינן'

  .הצבען
   :צורות עיקריותשתי  בישלתי בלבסוף
 מעלות 80-70 בחום  בישלתי את התערובת רבע שעה–  מהירבישול בצורת

-40 בחום  על נר חימוםכשעה נוסף כ העברתי את היורה לחימום"ואח. צלזיוס

  . מעלות50
 בחום  נרעל, ימים/שעותכמה   את התערובתבישלתי –  איטיבישול בצורת

  . מעלות צלזיוס50-40
 כדי צמר סחוט ליורה למשך שעה הכנסתי,  לצביעהמוכנה היתה היורה כאשר

   . כההן גווקבל לכדי יום/ שעותכמה או, ר גוון בהילקבל
ללא , ויוצא מארגמון גוון תכלת, טובה לראות שהמתכון עובד בצורה נוכחתי

  .צורך בכלי מעבדה או בהליכים נוספים לאחר הצביעה כמו אידוי בחום

                                                  
 מוקדון אלכסנדר של מלחמותיו על פלוטרכוס של בספרו נזכר ארגמון בצביעת בדבש שימוש 21

 שנה 200-כ בני בדים בהםו שושן של בארמון שנמצאו אוצרות מתאר הוא. מדרייוש פרס בכיבוש
 בשימוש הדבר פשר את מסביר הוא. לאחרונה ממש נצבעו כאילו מבהיקים בארגמון צבועים

  .(Plutarch 'The Life of Alexander' Paragraph 36) הבדים בצביעת בדבש

 דור תל בחפירות צביעה בורות בתוך ארגמון בצביעת לשימוש כראיה נמצא סגול צבוע סיד
Annual Meeting of , Israel, Evidence of Dyemaking at Tel Dor, Leonard Lanigan(

).1990vember No, the American School of Oriental Research 

 .ב"עמנחות מב 22 
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        רטובותרטובותרטובותרטובות    אואואואו    מיובשותמיובשותמיובשותמיובשות    בלוטותבלוטותבלוטותבלוטות

  לבין מיצוי'פתיל תכלת' של הצבע  שיש הבדל בין התבררהצביעות במהלך

 יוצא תמיד גוון כחול 'פתיל תכלת'ארגמון של ה מצבע. הבלוטות של טופורוביץ

 הבלוטות של טופורוביץ יצא בעיקר גוון סגול או ממיצוי ואילו ,אפור-או כחול

  23.ד בכלי זכוכית בשמש יצא גוון כחולוורק בבישול ארוך מא, ורוד
ואולי (שונות  משיטות עבודה הנובע,  הצבעחומרי  שני ביןהבדל שישהתברר 

  ).24 הטבעי של החלזוןהגידולגם ממקור 
 התכלת אגודות, ארגמון קהה קוצים הינו חיה מוגנתישראל  ץ שבארןומכיו

 גושי היבוא מביאים לארץ רק את ויות להוזיל את עלוכדי ,ל" מחוו לייבאותנאלצ

 לאחר : העבודהשיטת לטופורוביץ ב'פתיל תכלת' יש שוני בין וכאן .הצבע

ונותנים , חלזוןחותכים את בלוטת הצבע מהבשר של ה, יה הקשהיהקונכפציעת 

'  תכלתפתיל'ב . באנזים המצוי בבשר החלזוןובמגע מצןלנוזל להתפתח בח

 , קצר על האשבבישול , גושי צבע ללא בשרים את הבלוטות עד שנשארמייבשים
 מקפיא את טופורוביץ אך.  כמה ימיםלמשך הצבע בשמש בוש כך בייואחר

אחר כך ו, לארץ בהקפאההן מובאות  , מהחלזונותןלוטות לאחר חיתוכהב

  . את הבלוטות במים עד לפיתוח הסופי של הצבעמשרים
  

  

  

                                                  
 על העמדתי כ"ואח, ימים 3-כ בשמש לייבוש טופורוביץ של המיצוי את אחת פעם העמדתי 23

 למשך צביעה ואז, ימים 2 עוד בישול והמשך סוכר יהוספת כ"ואח, ימים 4 סיד עם נמוכה אש
  . טורקיז כחול וןבגו היה בצביעה שיצא הגוון .לשמש חשוף זכוכית בכלי ל"הנ כל – שעות כמה

 או, הצביעה לפני בשמש הארוכה החשיפה האם, הצבע להופעת גרם מה שוב לבדוק צורך יש[
 ].זכוכית בכלי הצביעה בהליך לשמש החשיפה או, ימים כמה הנמוך בחום הבישול

. מיוון טופורוביץ של ואילו, מקרואטיה המיובאים בחלזונות מקורו' תכלת פתיל 'של הצבע 24
 שגורם מה ,הצבע בהרכב ברומו יותר מכילים מיוון החלזונות', תכלת פתיל'מ גוברמן ליוא לדברי
 מארגמון יוצא שבטוניס, מטופורוביץ שמעתי לאחרונה .דומיננטי יותר להיות הסגול לגוון כנראה

 .בבדיקה והדבר. טבעי כחול גוון
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  מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות
 שהיו חומרים תוספת טבעי בבחיזור  קהה קוציםמארגמון לצבוע ניתן •

  .ללא צורך בכלי מעבדה,  פירותוסוכר סיד כמו ,זמינים לקדמונים
 המאפשר , פירות הינו חיזור יציבוסוכר עם סיד  שנעשה בצביעההחיזור

  .בישול וצביעה בכלי פתוח עם חדירת חמצן מפתח היורה ללא הגבלה

 באותה  נוסףצמר  כמה ימיםלאחר לצבוע שניתןכדי  ציב עדי החיזור

  .י חימום היורה בלבד"ע,  הוספת כל חומריםללא, )'צבע שני'(יורה 

  
 הגוון הטבעי שיוצא –ני הצביעה  בלוטות שעברו ייבוש לפעם בצביעה •

). ללא צורך באידוי בחום לאחר הצביעה(תכלת - מארגמון הינו גוון כחול

ביום או ,  בחום נמוך או גבוהבושל הצבע אם ממשי דל הבאין לרוב

 .בלילה
 וכדי ,ורוד הגוון יוצא סגול או – מבלוטות שלא עברו ייבוש בצביעה

  .לשמש ממושכת חשיפה וב בבישול ארוךצורךשיצא גוון תכלת יש 
  
 מסגול לכחול – מהארגמון המופק להצביע על הגורם לשינוי הצבע קשה •

 .' תכלתפתיל' המיובשות של בלוטותב –
הבישול נועד כדי ( הבישול הראשוני שעושים לבלוטות הצבע כעיקרון

 אך 25. לגרום לשינוי הגווןיכול כשלעצמו) לקבל ריכוז של צבע ללא בשר

 נראה 26, מאוד הצבע גדולהשלשול קצר והכמות זמן הביש מאחר

 שלקרני השמש יש השפעה יותר כנראהו,  בשמשבוששהשינוי נעשה ביי

                                                  
 הגוון לשינוי גורם כבר הצביעה לפני) מוצק במצב (ארגמון צבען חימום, זיידרמן ר"ד לדברי 25

 זו טענה. ) Bromoindigo”-6“Bathochromic Effect of Heat on, 2003 (לכחול מסגול
 הצבע של לכמות ביחס הגוון לשינוי עד לחימום הנדרש הזמן לגבי – יסודית בדיקה צריכה

 .יחד המבושל
 עד בישול, תחלזונו ג"ק 50- מ שנחתכו בלוטות ליטר 30 של בסיר מבשלים 'תכלת פתיל'ב 26

 .רתיחה לפני קצת
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 משנה את הגוון היוצא מארגמון והשמש , עד היוםחשבורצינית ממה ש

  . במצב מגובש לפני צביעהכשהצבען גם מסגול לכחול

 המופקוון  הגלשינוי גורם  שגם מקור ארץ המוצא של הארגמוןיתכןי

 כמו התיאור המצוי אצל ויטרוביוס על שינוי בגווני הפורפור ,מנומ

  27.במקומות שונים בעולם

  
 בתקופת  לנו כיום מסורת ברורה איך הפיקו את צבע התכלת מהחלזוןאין •

הכנתו לצביעה והצביעה ,  הוצאת הדם מהחלזוןשצורת לשער וניתן, ל"חז

 .ה כיום בארגמוןשונה מהצורה התעשייתית הנהוגהיתה  ,בו
דרך " ל פיסממני הצביעה הם ע, על פי הכרעת גדולי הראשוניםאולם 

ולאחר שהוכח שניתן לקבל גוון תכלת בצורה טבעית , "בעיםוהצ

, קדמונים הצבעיםמארגמון בחיזור טבעי בחומרים שהיו זמינים גם ל

 צורך לצבוע דווקא כלואין , נראה שגם דרך הצבעים המודרנית כשרה

  .ת ובחומרים טבעייםבשיטו

  

        מסודרמסודרמסודרמסודר    מתכוןמתכוןמתכוןמתכון
   הצבע הצבע הצבע הצבעהכנתהכנתהכנתהכנת

 סוכר גרם 15-ו,  גרם סיד10 מוסיפים,  גרם צבע5-1 כל על – חומריםחומריםחומריםחומרים

  .28פירות
,  ליטר1 לכלי פח והסוכר הארגמון צבעמכניסים את     ––––    מהירמהירמהירמהיר    צבעצבעצבעצבע בישולבישולבישולבישול

  .ומערבבים כחצי דקה)  מעלות צלזיוס40-60(ל מים חמים " מ300מוסיפים 
כחצי ) יכנס אווירישלא ( ומערבבים בזהירות את הסיד , את הסידמכניסים

  .דקה
  ).  מעלות צלזיוס80-70( בחום בינוני ות דק15-  את התערובת כמבשלים

                                                  
27 7, 13. 'De Architectura' 
 מרוכז פירות סוכרב העיהצב סיונותינ ברוב השתמשתי, דבש עם לצבוע שניתן שבדקתי לאחר 28
 .איתו להתעסק קל שיותר ןוכיו) הטבע בחנויות הנמכר(
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ומעבירים . ל מים פושרים ומערבבים בעדינות" מ300 בזהירות עוד מוסיפים

  .וממשיכים לחמם עוד כשעה, ) מעלות50(על נר חימום לחימום את הכלי 
,  ליטר1 לכלי פח והסוכר  הארגמוןצבעמכניסים את     ––––    איטיאיטיאיטיאיטי    צבעצבעצבעצבע בישולבישולבישולבישול

  .ומערבבים כחצי דקה)  מעלות צלזיוס40- כ(ל מים חמים " מ500מוסיפים 
כחצי ) יכנס אווירישלא ( בזהירות את הסיד מערבבים ו, את הסידמכניסים

  .דקה
  וממשיכים לבשל , ) מעלות50- כ( את הכלי לחימום על נר חימום מעמידים

  .עות עד שבוע ש5-כ

  

  צביעהצביעהצביעהצביעה
 מעלות ומכניסים צמר 40-60בודקים שהחום בכלי עומד על  –  הצמר הצמר הצמר הצמרצביעתצביעתצביעתצביעת

, לגוון כהה –  שעותכמה או 29,לגוון בהיר –משרים שעה , רטוב סחוט היטב

  .ומזיזים בעדינות את הצמר מדי פעם
יש לשטוף את הצמר תחת מים כדי לחמצן את ,  מוציאים את הצמרכאשר

  30. את כל יתר החומרים מהצמרולהוציא, הצמר

  
        השונותהשונותהשונותהשונות    הצביעותהצביעותהצביעותהצביעות    תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות    שלשלשלשל    תמונותתמונותתמונותתמונות
  תכלת תכלת תכלת תכלתפתילפתילפתילפתיל מ מ מ מ----    ייבושייבושייבושייבוש שעברו  שעברו  שעברו  שעברו בלוטותבלוטותבלוטותבלוטות שונות עם  שונות עם  שונות עם  שונות עם צביעותצביעותצביעותצביעות

 50[כ " ואח,] מעלות80-כ[ בינוני בחום'  דקכמה בישול ,שךו בחבלילה. 1

   .1' תמונה מס. ל גוון כחול עם נגיעות סגוהתוצאה, כשעה] מעלות
 90[כ חום גבוה "אחו]  מעלות100 [לשניה מלאה  בהרתחהבישול, ביום. 2

  .2' תמונה מס. כחול גוון התוצאה, כשעה ]מעלות

                                                  
 שיש נראה אול, חזק גוון שיצא כדי לשעה שוב לטבול ניתן, בהיר גוון שעה לאחר יוצא אם 29

 יורה הבאות שנצבע חדש צמר על נאמר שני שצבע וןוכי, )ב"ע מב מנחות (שני צבע משום חשש
 אותו את מכניסים כאן ואילו, )שנאמר ומשום ה"ד (י"רש רושוכפי, אחר צמר בה צבעו שכבר

 החלזון מראה עיקר כל שיהא, )שם (א"והרשב י"רש דברי בו ומתקיימים, צבע עוד שישתה צמר
 .רבצמ

 .הצמר על להיתפס לצבע לגרום כדי לחומץ הצבוע הצמר את מכניס טייטלבוים הרב 30
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.  גוון כחולהתוצאה,  בשמשכשעה]  מעלות60-כ[ בחום נמוך בישול, ביום. 3

 .4-3'  מסותתמונ
  . הצבע נהרס, ות בהרתחה מלאה של כמה דקבבישול

  
  

  

  

  

  

  

  

  2' ונה מס        תמ          1' תמונה מס    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4'         תמונה מס          3'     תמונה מס
  
  

  טופורוביץטופורוביץטופורוביץטופורוביץ מ מ מ מ- - - -     ייבושייבושייבושייבוש שלא עברו  שלא עברו  שלא עברו  שלא עברו בלוטותבלוטותבלוטותבלוטות שונות עם  שונות עם  שונות עם  שונות עם צביעותצביעותצביעותצביעות
, כשעהכ בישול בחום גבוה "חוא]  מעלות100[ שניות 2-ל מלאה הרתחה. 5

 .5'  תמונה מס. גוון ורודהתוצאה
.  גוון ורודהתוצאה , בשמשכשעה]  מעלות50-45[ בחום נמוך בישול. 6

 .5' תמונה מס
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  גוון סגולהתוצאה, ] מעלות40כ[ יום בשמש למשך נמוך בחוםבישול . 7
   .6 ' תמונה מס.מלכותי

 תמונה . גוון סגול בהירהתוצאה יורה לאחר יום באותה שני צמר צביעת. 8

 .7' מס
,  ימים4] עלות מ40-כ[  נמוךחום בסיד עם ,בשמש  זכוכיתבכליבישול . 9

' תמונה מס.  גוון כחול טורקיזהתוצאה,  ימים2 הוספת סוכר בישול עוד לאחרו

8. 
  . הצבע נהרס,  בהרתחה מלאה חצי שעהבבישול

  

 
 
  

  

  

  

  6'         תמונה מס          5'     תמונה מס
  

  

  

  

  
  
  
  

        8'         תמונה מס          7'     תמונה מס
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        הרב ישראל בארקיןהרב ישראל בארקיןהרב ישראל בארקיןהרב ישראל בארקין
        דדדדאואואואוליקווליקווליקווליקוו    ,,,, מדרש גבוה מדרש גבוה מדרש גבוה מדרש גבוהביתביתביתבית

         ותוכן ותוכן ותוכן ותוכןההההמטרמטרמטרמטר    ––––ביאור הברייתא דחלזון ביאור הברייתא דחלזון ביאור הברייתא דחלזון ביאור הברייתא דחלזון 

  :)א"מנחות מד ע( שנו חכמים בברייתא

ועולה אחד , וברייתו דומה לדג,  גופו דומה לים1, חלזון זה:תנו רבנן

  .לפיכך דמיו יקרים, ובדמו צובעין תכלת, לשבעים שנה

  

        הברייתאהברייתאהברייתאהברייתא    מטרתמטרתמטרתמטרת    ביאורביאורביאורביאור. . . . אאאא
יבה של ברייתא מה ט. יםתימתפצלת לשההנה נשאלת מאליה שאלה אחת גדולה 

  ? מטרת הברייתא ומה רוצה הברייתא ללמד אותנוימה? זו

 הלכה של דבריהאם ברייתא זו בגדר :  השאלה הראשונה היא– הרחבהוביתר 

 או 2האם יש כאן מדרש סתום כמו סוגיית רבה בר בר חנה?  אגדהשמא דבריאו 

: ה היאיהשאלה השני ו?מביאה הלכות ופרטים חשובים לעיקר ההלכההברייתא 

לא היו ברור שאם החלזון היה ידוע אצלם ובין  –מה רוצה הברייתא ללמד אותנו 

                                                  
 ובדפוס ב" ויניציאה רפבדפוס ,)ח"כי(י פאריס "כתב ,י מינכן"וכן הוא בכת,  הנכונהה הגרסךכ 1

סוטה (' ר שמיר זה וכו"ת: לשון בשאר מקומותה וכמו ."זהו"כ בספרים " כמשודלא, מ"בזל ש
 שכוונת שגויה הרסהודלא כמי שפירש מכח הג). ב" ענדה נח('  פשפש זה וכור"ת, )ב" עמח

 .הברייתא לתת סימני זיהוי
כבר ביארנו פעמים הרבה כי כאשר : "שכתב )א" עעג בבא בתרא( ל על אגדות"חידושי מהר' עי 2

 להם על השיעור הנמדד במדה כוונהעורים המופלגים כמו אלו אין הידברו חכמים מן הש
אבל הכוונה בכל מקום . כי אין מענין החכמים לדבר על המדה הגשמית, שדבר זה אינו, תהגשמי

הנה נודע כל מאמרים אלו לא דברו בהם דברים : " כתב)שם( ובבן יהוידע ."על ענין בלתי גשמי
ז לא נאמרו "עכ, ואפילו שיש בהם דברים שאפשר להיות במציאות, אלא הם דברי משל, כפשוטן

. םאים במשלי להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותרוהמה הנק, חידהאלא דרך משל ו
ובין , ש"כל היכא דאתמר לדידי חזי לי במראה החלום היה ע, ל כתב בשם הגאונים"א ז"והריטב

, הדברים האלה לא בשביל פשוטן אלא רק לרמוז בהם עניינים שונים הן בדרך הפשט, כך ובין כך
 ".'והן בדרך הסוד וכו
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לא היה ידוע אצל המון העם או החלזון אם נאמר שבין  3,צריכים לתאר אותו

 4.תלמידי החכמיםלאפילו 
 ,זה יאמר לפשט אני וזה יקרא בשם רמז, הרבה דיו כבר נשפך על שאלות אלו

  .וש ובשם סוד יכנהזה יכתוב בידו שהוא דר

א לסייע למי י סימנים מובהקים והמטרה הנהנתהברייתא יש אומרים ש

רוצה ללמד סימנים התנא  שש אומרים וי5,שמחפש אחרי החלזון אחר שאבד

 ש אומרים וי7, שבא לתת דמיון גמורש אומרים וי6,המעכבים בכשרות החלזון

ש  וי9,ת שבאותו מקום או משאר חלזונו8קוצים- מארגמון חדבדילושהוא רק לה

 ש אומרים וי10,משל הוא לרמז לאיזה סוד עמוק החבוי בחלזוןכי  אומרים

  11. של התכלת רק ללמד אותנו טעם יקרותההשהברייתא בא

                                                  
' רגלים וב' ר כבש זה יש לו ד"ת' –" סימני הכבש"היה ברייתא של תהאם היה שייך ש, למשל 3

דברים הכיון שכל , ו ברייתא כזשתהיהכמובן שלא שייך ? 'עינים ופה אחד ובצמרו צובעים תכלת
 .לו ידועים לכל אדםהל

ן ניכרת ה דמות החלזותיתכן שכבר בזמן הברייתא כבר נתמעט השימוש בחלזון ולא היי שהרי 4
 .לכל אדם

מנו אותו לאשר י הכי גופא סשמשוםונראה ברור  ":טז'  עמ,)הוצאת מישור( טמוני חול שפוני 5
ערו בחכמתם אשר לסיבת גלויותינו וליקרת מציאותו קרוב הדבר שישכח מאתנו איזה יל ש"חז

 וכן". ל ידינומנו לנו סימני החלזון לידע לחפש אחריו כשיהיה לאילזאת ציירו וס, הוא זה החלזון
 שפוניעד שהוכחתי לו שדברי ה, )בסימן ב(כולו הפך לבן טהור במהדורא ראשונה בחיבור נקט 

 ).58 רהבהע( בו במקצת המהדורא הסופית וחזרוהודה על האמת , טמוני חול אינם נכונים
 .ב'  סימהדורה אחרונה,  לסכם כל האריכות בכולו הפך לבן טהורך נראהכ 6
 .192'  עמ,) משיכיר:קובץהבתוך (מן  תכלת לארגבין 7
 . אות לה,)ד"תשע' אדר ב( של תכלת אורו 8
 . אורו של תכלת במכתב לבעל קובץ הלכותמחבר 9

 מאמר –"  הנרמזת בתוכםליתכחידה שאי אפשר לעמוד עליהם אלא אם כן מבינים את התכ "10
 . שכו, שכ- שיט'  עמ,כליל תכלת: תוךב, התכלת לרב טבגר

חותם . על שבעים שנהרק י שכתב שלפיכך דמיו יקרים קאי "ודלא כרש, 13-12'  עמ, זהבקרסי 11
 ,וכ'  עמ, להבדיל בין תכלת לארגמןיןועי, א" בשם י37 רה הע283'  עמ,) משיכיר:בתוך(של זהב 

 .מתרץ מה שהקשו על מהלך זהה
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 שלכל הפחות אחד מארבעת כךבעלי ההלכה והסימנים תמכו יתידותם ב

 וגם 12,) ה,ציצית ב' הל(ם " הברייתא מובא להלכה ברמבההדברים שהביא

  13.וקראם סימנים )ג"בשם הסמ(ם אלו "ל הביא דברי הרמב"מהריה

שעל אף שהביא הלכות תכלת , ף"בעלי האגדה תמכו יתידותם בדברי הרי

  14. השמיט ברייתא זוכל מקוםמ, למעשה

 או רק דמיון בולט 15,צריך להיות דמיון מוחלט' דומה'גם נחלקו אם לשון 

' יםופן מס'יכול להיות רק ב' הדומ' שש אומרים וי16;שאפשר לעמוד עליו בנקל

 )קנו' סיח "או(  מדברי המשכנות יעקב18 והביאו17,'היבט כזה או אחר בחלזון'
  ". רק דמיון קצת,וידוע שלשון דומה הוא שאינו לגמרי"שכתב 

  

 ראיות גדולות שיש מהלך ל פינראה ברור ע, לולאחרי שראיתי כל הצדדים ה

וזה .  בהבנת ברייתא דידןישר הדרך הוהוא, נקי מכל פגע, אחד שהוא דרך המלך

   .היה חלקי מכל עמלי

 ברייתא שניתן לומר אין היא,  ברייתא של הלכהו שאין זף על פיוהיינו שא

 זו אלא , כספינה המפרשת בים בדרך רחוקה לכםה משל היה או לפרשהעלי

  .הפשוטכ הניתן להבינשברייתא של אגדה 

נו כמה דברים אמיתיים אודות  לתאומרה, אגדתא כפשוטהאגדתא כפשוטהאגדתא כפשוטהאגדתא כפשוטהברייתא זו היא 

אלא עיקר מטרת , "הלכות תכלת"כדי להגדיר אינו תה כתיבטעם . החלזון

  19. מה שרואים אותו והנהגתופי להברייתא למסור לנו מה שנרמז בחלזון ע

                                                  
 .36-35'  עמ, כולו הפך לבן טהור;טז'  עמ, טמוני חולשפוני 12
 .35-34'  עמ, טהור כולו הפך לבן13
 .)230' עמ, בתוך משיכיר (יח'  עמ, בין תכלת לארגמןלהבדיל 14
 .192'  עמ,)בתוך משיכיר( תכלת לארגמן בין 15
 .מצריך דמיון גמורהבין תכלת לארגמן מחבר ש שהשיג על " עיי.44'  עמ, כולו הפך לבן טהור16
 .460'  עמ,)בתוך משיכיר( הארון לבוש 17
 .יד'  עמ,יוקם דברים על דהעמדת 18
אבל לא אמרו כן כדי ללמד אותנו , שהוא אמת בפשוטו,  דומה ללבאתרוג שאמרו מה לדומה 19

 ).אהרן שטיינמעץ' רהערת  (ומהו אתרוג אלא בשביל הרמז שב
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אך אפשר לנסות , אין בידי לומר בוודאות פירוש כל רמזי הברייתאאמנם ו

  .לפרש כמה דברים על דרך זה

קריעת ים בנזכרים ,  היינו על פי מה שיש לחלזון דמיון לים....ליםליםליםליםגופו דומה גופו דומה גופו דומה גופו דומה 

ה "ב ד"מנחות מג ע(י " רשו שכתבכמ,  שהתכלת מזכיר לנו קריעת ים סוף,סוף

 הביא מקור ) סוף פרט ב,עין התכלת(ל "ר מראדזין זצ"והאדמו. )דומה לים

ש "דאיתא שם למה נקרא שמה תכלת ע, י מן הספרי פרשת שלח"לדברי רש

  .לו המצריים ביםשכ

יותר יש בזה רמז ,  יש לבאר שככל שדומה יותר לדגם כן ג....ברייתו דומה לדגברייתו דומה לדגברייתו דומה לדגברייתו דומה לדג

 שהתכלת מעלה אותנו 20 יש לפרש אי נמי.שהלכו בין הדגים, לקריעת ים סוף

 –כל הימים כמקוה (וזה נרמז בים שהוא מקום של טהרה , לדרגות של רוחניות

 ,כלים יזמסכת (שכל שבים טהור  –ואין טומאה בדגים . ) ד,אות הומקומסכת 

  .)יג

וכן הוא ,  נראה כמו אותם הדבריםבאמתבאמתבאמתבאמתוכל דמיונות אלו הם מפני שהחלזון 

ל היו באים לתת " אם חזמנםא. באמת בחלזון הפורפורא כמו שיבואר בהמשך

אולי היו נותנים , סימנים כדי למצוא את החלזון או אפילו לתת דמיון מוחלט

אבל הם לא הצריכו ליתן סימנים .  יותראו סימנים מיוחדים 21 יותרסימנים ברורים

 לכן נתנו רק תיאורים 22.בזמן הברייתא היה להם החלזון וידעו מהוכן ש, כאלה

  .נוגעים לעומק מצות התכלתהאמיתיים שעל ידיהם יש להבין דברים 

                                                  
 .א"א שליט"חכ משמעתי 20
לכאורה אי אפשר , שאם החלזון הוא באמת הפורפורא,  ראזענבערגראל העיר לנכון הרב ישאך 21

 השהרי העובד, ותיאור זה הוא התיאור המדוייק ביותר שאפשר לכתוב,  יותר בלשון קצרהלפרט
 הערה וק היטב שז"ודו.  הואsnail לנו איזה תוהברייתא רק אומר, ה כבר ידועsnailשחלזון הוא 

 .נכונה וחשובה
ש  יש לפרכל מקום גם כןמ,  בזמן הברייתאל כך אם נימא שלא היה החלזון מצוי כואפילו 22

 שמסתמא לא היה השמיר מצוי ף על פיש, )ב" עסוטה מח( דשמיר אכמו בבריית. ל"הברייתא כנ
באים ללמד אותנו ה נתנו תיאורים שאינם סימני זיהוי אלא תיאורים כל מקוםמ, בזמן הברייתא

 .דברים עמוקים אודותיו
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קא אותו ו לא יהיה תימה אם התיאור שהברייתא נותנת לא יהיה דוהז ולפי

וגם אין שום תימה . תן אדם לחבירו אם היה רוצה לתאר את החלזוןהתיאור שי

למשל אם , ל אינם תיאורים מיוחדים לחלזון התכלת"או קושי אם תיאורי חז

 מכל מיני 15%-כבאמת תואם ל" ברייתו דומה לדג"תימצי לומר שהתיאור 

 ,אין זה קשה,  מהם50%-כתואם עם " גופו דומה לים"חלזונות שבים והתיאור ה

  .ל לתת סימני זיהוי"כיון שלא היתה כוונת חז

י כתב " רש....ועולה אחד לשבעים שנה ובדמו צובעים תכלת לפיכך דמיו יקריםועולה אחד לשבעים שנה ובדמו צובעים תכלת לפיכך דמיו יקריםועולה אחד לשבעים שנה ובדמו צובעים תכלת לפיכך דמיו יקריםועולה אחד לשבעים שנה ובדמו צובעים תכלת לפיכך דמיו יקרים

, וכל הרואה יתמה. 'ועולה אחד לשבעים שנה' קאי על 'לפיכך דמיו יקרים'כי 

 קאי רק 'לפיכך דמיו יקרים'ם מנא? 'ובדמו צובעים תכלת'י מדלג על "האם רש

י צריך "אז היה רש, 'ובדמו צובעים תכלת' ולא על ' אחד לשבעים שנהועולה'על 

 'לפיכך דמיו יקרים'כי י לומר "ונראה שכוונת רש. תברייתא מסורסהלפרש לנו ש

ומדמו צובעים 'את וכולל ,  עד סוף הברייתא'עולה אחד לשבעים שנהו'קאי מ

 מה שנקראשידוע שהמחיר של כל דבר תלוי ב, והביאור פשוט. ם כן ג'תכלת

.  שני הדברים שבברייתאם הםוה, )supply and demand( ('היצע וביקוש'

 חתוהיינו שאינו עולה אלא א, מתאר את ההיצע הנמוך 'עולה אחד לשבעים שנה'

, ")שנה'  אחת לעשאינו עולה אלאשאינו עולה אלאשאינו עולה אלאשאינו עולה אלא "ה שכתבי במ"וכן כוונת רש( שנה שבעיםל

ואי אפשר ,  יש טורח גדולובדרך זה, ובשאר שנים צריכים ציידים לצודו מן הים

 בית כור עפר ל גביללקט כמות גדולה כמו קצירת חטים שאפשר לזרוע בית כור ע

שכיון שיש , תיאור הביקוש הוא 'ובדמו צובעים תכלת'. ולקיטתו וקצירתו כאחת

  . ליקרותוגורםהא והא , שצריכים אותו לתכלת, חלזוןבצורך גדול 

שהוא שוה הרבה כסף והוא , ן והתכלת שייך לחשיבות החלזום כןואולי זה ג

   23.והוא חותם של זהב של העבד הכי קרוב למלך, לבוש מלכים

 

                                                  
הוא ' דג'וה, הם התורהמוזכר כאן רומז לי' ים'דהיינו שה, דוד אהרנין כתב לי ביאור אחרת' ור 23

 רבי עקיבא לפפוס בן נתןוכמו המשל הידוע ש(שטים בתוכו הרמז לבני ישראל שהם כדגים 
, )כא, אבות ה(לשיבה ' בן ע, וענין השבעים שנה הוא רמז לחכמי תורה, )ב" עיהודה בברכות סא

 עניינו של שהוא' וזכרתם'והוא רמז על ענין , )לב, ויקרא יט(דסבר באורייתא  –תרגום שיבה 
 .ח"ודפח. ותלוי בזכירת התורה, תכלת
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        כפשוטהכפשוטהכפשוטהכפשוטה    אגדתאאגדתאאגדתאאגדתא    בגדרבגדרבגדרבגדר    שהברייתאשהברייתאשהברייתאשהברייתא    הוכחותהוכחותהוכחותהוכחות. . . . בבבב
 ,"ברייתא של הלכות תכלת"דר יש כמה ראיות והוכחות שאין הברייתא בג

  :ןואפרט

ודי רואים דבר יס, כשלומדים כל הלכות ציצית שבפרק התכלת על הסדר  .א

והיינו שמתחילת הפרק מדף . ל בגמרא"בצורת הדברים איך שסידרום חז

ובדף . כולו סוגיות של הלכה, )ועד בכלל(ב "א עד תחילת דף מג ע"לח ע

, אחרי האגדה. ב מתחילים קרוב לשני עמודים שלמים של אגדתא"מג ע

שכנראה לא מצאו לו רבינא , יש מאמר אחד של הלכה בענין טלית שאולה

כיון שהוא דין דרבנן שאינו קשור לשאר , שי מקום באמצע הסוגיותורב א

 .לכן הניחוהו לבסוף, הנידונים של הפרק
. ממש באמצע כל דברי האגדות כאןממש באמצע כל דברי האגדות כאןממש באמצע כל דברי האגדות כאןממש באמצע כל דברי האגדות כאןאך פלא הדבר שברייתא דידן הוא 

  ?האם אין דבר זה אומר דרשוני

לא מיניה , ש לא הביאו ברייתא זה בהלכות ציצית שלהם" והרא24ף"הרי  .ב

העין יעקב ,  מאידך25. שהביאו שאר הלכות תכלתף על פיא, הולא מקצתי

 .מביא ברייתא זו

                                                  
, אינו יותר מהערה בעלמא: "ו הלשון דחה בז)59 רה הע36' עמ( הפך לבן טהור בכולו 24

ל לברר "אלא הם בבחינת עצה טובה קמ, ף בהלכותיו"דהסימנים אינם הלכה שיביא אותם הרי
ואלו הם הסימנים לברר , וןשאת המצוה אפשר לקיים רק עם החלז, כלומר[מהו חלזון התכלת 

  ".ף"ולכן אין זה מן התימה אם לא הביאם הרי, ]מהו החלזון

 דווקא כדיוהגם שלא ניתנו , שהרי לדעתו הסימנים ממש מעכבים, כ אין דבריו נראים"ובמח
עד כדי כך שזה הטעם ,  לדעתו הסימנים נאמרו להלכהכל מקוםמ, נו בחיפוש החלזוןללסייע 

ף השמיט " למה הרים כןא. וגם הדמיון בולט שאפשר לעמוד עליו בנקל, םאותם מעתיק "שהרמב
 ? יסודיל כךדבר כ

 בדרך" :כתב) שפח' עמ, חלק א, א"יצחק יוסף שליט' מהראשון לציון הגאון ר( יצחק העין 25
והיינו שאין דרכם להביא הדין , ש להביא רק דינים הנוהגים בזמן הזה"ף והרא"כלל אין דרך הרי

אין זה , אבל אם בכתבם הדין הנהוג כתבו אגב ארחייהו איזה פרט שאינו נהוג. וג לבדוהבלתי נה
. תימה דכיון דמילתא אגב ארחיה היא לא חשו וכתבוהו אף על גב דלא נפקא מינה מידי האידנא

  ."וכן כשהם מעתיקים את הגמרא מביאים מה שאמרו בגמרא אף שאין הדין נוהג בזמן הזה

 אמנם" ):אות לב,  דנהוראכלאבמאמרו בקובץ הי(א " אליהו פלדמן שליטבהרעל זו הדרך כתב ו
 מה שאינו נוהג לכתובשאין דרכם , ונראה שהטעם לכך, ש השמיטו את הברייתא"ף והרא"הרי
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 הברייתא המה שהביאמגם  – ומשמעותה משמע כןהברייתא מתוך צורת   .ג

וקצת קשה לומר שזהו סימן אם אי אפשר ,  לשבעים שנהדשעולה אח

אינו , יתא שדמיו יקריםי וגם מה שהובא בבר,ט שנה"לראות הסימן כל ס

י " רשה שכתבובפרט לפי מ. בחלזון אלא סיפור אודות התכלתסימן 

מפורש יוצא שחלק זה של , שלפיכך דמיו יקרים קאי על שבעים שנה

ודוחק לחלק הברייתא לשני . הברייתא אינו לסמן את החלזון להלכה

 .וסוף הברייתא הוא סיבת יקרותו, גופו וברייתו הם מהלכות תכלת, חלקים
 משל ומליצה ולא אינה אלא ואומרים שהברייתא , אחדוהנה יש ההולכים לקצה

  :י הוכחותתאך יש להוכיח כנגד טענה זו ש.  כללהניתן להבין כפשוט

ובפשטות מקורו , "דומה עינו לעין הים"ם כתב להלכה שהחלזון "הרמב  .א

 לא היה שייך אפילו 26לכאורה, ואם היה משל רחוק. מברייתא דידן

 . להלכה זאתלהזכיר
 ".סימנים" וקראם )ג"בשם הסמ(ם אלו "ל הביא דברי הרמב"המהרי  .ב

ברייתא של  "זול ש"ם הנ"ומוכיחים מדברי הרמב, ויש ההולכים לקצה האחר

, ונראה שאין בזה כדי הוכחה. והסימנים הם סימנים מובהקים" הלכות תכלת

למה אין , הא אמת כפשוטיוה, ה להתפרש כפשוטנתשכיון שהברייתא נית

  ? באמת נכון להלכהעולה ממנה להלכה אם ההא ממנם להבי"להרמב

 מהו צבי מתוך ו שהוכיח)ה והרי צבי" דב" עחולין נט( פותוכן מצינו בתוס

ורואים שאפשר להביא ראיה מתוך דברי אגדה . ל באגדה על הצבי"דברי חז

                                                 
מ "הוא משום שיש בזה כמה נפק, העתיקו את כל הסוגיא בריש התכלתהסיבה שכן ו, מן הזהבז

אינה ש,  את הברייתא של זיהוי התכלתולכן,  הסוגיא העתיקו את כלממילא כברו, ן הזהלזמ
ף היה מביא "דבשלמא אם הרי,  מופרכתוף יראה שדרך ז"אך המעיין ברי. "לא העתיקו, במקומה

אך . אפשר לפרש כךאולי היה , והיה מביא הלכות צביעת תכלת ביניהם, פסקי הגמרא על הסדר
ף הביא סוגיא "א מדפי הרי"ובדף יג ע, ף בהלכות ציצית בכלל לא הולך על סדר הגמרא"הרי

 מדף מב ןומיד אחר זה מביא הלכות צביעת תכלת שמקור,  ב" מדף לט עהדגדילא מגדיל שמקור
  .ב"ע

 גם ותנוגע באמתבאמתבאמתבאמת ןשה מפני התכלת צביעת הלכות את העתיק ף"שהרי הוא שהנכון נראה ולכן
 .אגדה אישה מפני הביא לא דחלזון וברייתא, הזה זמןל

 .לכאורה יש להוכיח נגד הנחה זו, ובא בהמשך מהמימרא שההיכל דומה לאריתאיה ש מהראך 26
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, נוגע לצביה בתוך איזה דבר הלכה הם היה מביא אגדות אל"ואם הרמב. להלכה

מימרא של רב חסדא שארץ ישראל דומה לצבי הראיה שמכך אים האם היינו מבי

 לנו גדרי תמוסרהא בגדר מימרא של הלכה ישאין עורו מחזיק את בשרו ה

  27!?צבי

פרק ( מידות כתמהא דתנן במס, י" לי ראיה חזקה מאוד בעזהשהשוב נתעורר

וע והרי ההיכל רב". וההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו ודומה לארי ":) משנה זד

ל שהוא "והא דהוא רחב מלפניו צ, )שם משנה ו(מאה על מאה על רום מאה , היה

 שהדמיון לארי הוא רק ל כרחך וע28.ם" להרמברוש המשנהש בפי"עיי, רק מעט

ואף על פי כן לא נמנע , דמיון כל דהו שנתדמה לו בשביל הרמז שנרמז בזה

  ). ט,הלכות בית הבחירה ד (ם מהביאו להלכה"הרמב

ל "המהרילשון  רוצים להוכיח שהם סימנים מובהקים להלכה מומה שיש

וכבר ידענו . ל שהם סימנים מובהקים"נראה שאין כוונת מהרי, שקראם סימנים

ומהיכא ,  עגונות שיש כמה דרגות של סימניםכות אבידה ומציאה והלכותמהל

  . ל לסימן בינוני או לסימן שאינו מובהק"תיתי שאין כוונת המהרי

  

ס "והוא שכבר מצינו במקום אחר בש, ום להביא עוד נקודה חשובהוכאן המק

–ר שמיר זה "ת": )ב"מח ע( סוטה כתברייתא הדומה בצורתו לברייתא זו במס

 ואין כל דבר קשה יכול לעמוד , ומששת ימי בראשית נברא,ברייתו כשעורה

טני  ומניחין אותו באי, כורכין אותו בספוגין של צמר? במה משמרין אותו.בפניו

היא  ו שלא יאמר מאן דהו שברייתא זמהוכמדו. "של אבר מליאה סובי שעורין

השמיר צריך להיות ממש כשיעור שעורה שהוא תשיעית שו, "הלכה "רבגד

א יאז ה,  עשירית אצבעה אבנים שרחבכתחותהואם מצינו תולעת , האצבע

 .'שמיר' ה ואינהפסול
ברייתו כשעורה בגדר שאין מה שנאמר ש, ונראה בביאור ברייתא דשמיר

 ל כך שהוא בריה כף על פיאלא כוונת הברייתא להגיד לנו שא, "הלכות שמיר"

                                                  
 . אלופות תוסדברי להרב אהרן שטיינמעץ שהעירני לתודתי 27
 .ם אין בית החליפות בולט כידוע"שלדעת הרמב,  לומר דקאי על רוחב בית החליפותואין 28
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לומר התנא  לא בא וכן.  כוחו גדול לפרק הרים ולשבר סלעיםכל מקוםמ, קטנה

 שהוא תשרק השמיר הוא כשעורה ואין שום תולעת אחר, דבר ייחודי בשמיר

  .'כשעורה וכד

 לרמז לנו דברים שאפשר להבין  התנאוונתכ –וכמו כן בברייתא דידן 

  .ולהתבונן בהם מתוך מהות החלזון

  

        לללל""""בחזבחזבחזבחז' ' ' ' דומהדומהדומהדומה ' ' ' 'לשוןלשוןלשוןלשון    ביאורביאורביאורביאור. . . . גגגג
  .הנה טעות נוראה טעו הטוענים שהדמיון צריך להיות דמיון מוחלט וגמור

  .)שער א פרק א(ובתחילה אעתיק מדברי הנפש החיים ממש בתחילת הספר 

, ישעיה מ(שמעו כי כתוב מפורש והוא כי מלת צלם ודמות כאן אינו כמ

כמו , אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר". ומה דמות תערכו לו: ")יח

כי לא נעשו לו כנפים וחרטום ולא " דמיתי לקאת מדבר: ")ז, תהלים קב(

נשתנה צורתו לצורת הקאת רק שנדמה אז במקרה פעולותיו שהיה נע ונד 

כן הוא לפי . ם למקוםכמו הקאת מדבר שהוא צפור בודד ומעופף ממקו

  .ל"הפשטנים הראשונים ז

 היכולאכן ל "ך ובחז" בתנ'דומה' שלשון ,והטועים שבים ובאים וטענתם בפיהם

 ברם, )ובפסוקים( אך במה דברים אמורים בדברי אגדה ,להיות רק בדמיון קצת

 ל הפחותאלא צריך להיות דמיון גמור או לכ, בברייתא של הלכה אין הדבר כן

  .לדמיון גדו

הרי אישתמיט , א ברייתא של אגדהיאך מלבד שכבר הוכחתי דברייתא דידן ה

 על דבר שאינו 'דומה'ל לומר "להו דברי המשכנות יעקב שכתב בפירוש שדרך חז

  .דומה כל כך אפילו בדברי הלכה

 )קנו' ח סי"או( על אתרוג ירוק ה המשכנות יעקב בתשובתו הידועכך כתב

ומפרש , "כהן כרתינין או דדמי להן כרתינין"י ל בירושלמ"בדברו על לשון חז

דדמי להן 'ו,  שהוא ממש בצבע כרתימשמעו 'כהן כרתינין' דות יעקבהמשכ

  :ו לשונווז,  שאינו לגמרי ככרתימשמעו 'כרתינין

אמי אי דווקא ככרתי ' י לפרש הירושלמי דבעי מר"ל בעזהש"כ נ"ע

ולו אף שאינו פ כ"לגמרי הוא דפסיל אבל כשיש בו קצת מראה געל ע
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או נימא אף דדמי , כשעוה ממש הוא כשר וככל מראה אתרוג הוא

כ פסול עד שיהא ירוק כשעוה לגמרי "אינו לגמרי ככרתי ג' לכרתינין פי

וידוע דלשון דומה הוא שאינו . ל"שאז נחשב למראה ירוק סתם שהוא גע

  29.ל"י ז"פירש' דומה לכושי עיי' לגמרי רק קצת דמיון כדא

  :דאיתא שם, ב בענין טריפות הריאה"חולין מז ע מציינים ל30וגם ראיתי

ואיכא , איכא דאמרי בחזותא .אמר רפרם האי ריאה דדמיא לאופתא טרפה

ואיכא , ואיכא דאמרי דפחיזא, רי דנפיחהאיכא דאמ, דאמרי בגישתא

  .דאמרי דשיעא דלית לה חיתוכא דאוני

ויש . היינו חתיכת עץד, אמרו שהריאה דומה לאופתא, הרי שבמימרא של הלכה

.  אופנים בגמרא איך הוא דומה לעץ)י שם" ברשיןעי, שהם באמת שלשה(חמשה 

 כל מקוםמ, "ריאה דדמיא לאופתא" שרפרם אמר אמר בלשון סתם ף על פיוא

 מימרא של הלכה זו ולא אמרו שכיון ש,מצאו מקום לפרש דבריו בכמה אופנים

  . לגמרי לחתיכת עץיתונדמ ית ממש ממש נראיא ברור שכוונתו שהם כןא

  

  .ברייתא לאמיתתםהועתה נבוא לבאר כל דברי 

  

                                                  
 שם שיש אתרוג הכושי ויש תאא דאי"סוכה לו עבשכוונתו לסוגיא , ע"י צ" רשרוש מפיוראייתו 29

 והוא ש שאתרוג הכושי הוא אתרוג הגדל בארץ כורשי שם פי"ורש. ש"עיי, אתרוג הדומה לכושי
ואתרוג הדומה לכושי הוא אתרוג הגדל כאן אך הוא שחור והוא נדמה ודומה לאתרוג , שחור
 שכוונת יך לומררואולי צ.  קצת דמיוןמשמעהי שלשון דומה "ואין רואים כלל מרש. כושי

לא שוהיינו . רארק מעצם דברי הגמ, ל"י ז" להביא ראיה לדבריו מפירשות יעקב לא היתההמשכנ
אלא שהוא עמוק מאד ,  שיש מין אתרוג שהוא ממש בצבע של אדם כושימשכנות יעקבמסתבר ל

  .ע"וצ, מאד עד שאומרים עליו שכושי הוא

ידוע ( ות יעקב אותה תשובה של המשכנה שם נדפס,)כג' סי( בספר חוט המשולש ב ראיתישו
, פ שעד השלשה לא בא" בטעות לתוך החוט המשולש אעה נכנסות יעקב זו של המשכנשתשובה

וגרסא זו ". דומה לחרות"כתוב " דומה לכושי"שבמקום , )ות יעקב בהקדמה לספר משכניןעי
וחרות הוא . לחרותא איתא שיש לולב שהוא חרות ויש לולב שדומה "שבסוכה לב ע, נכונה מאוד

ולפי גרסא זו .  דומה לחרות שהתחיל להתקשות ועדיין לא נעשה עץרשי פי"ורש, כנתקשה כעץ
 . נפלאה היאות יעקבראיית המשכנ

 .34 רה הע8'  עמ,) משיכיר:בתוך( תכלת בזמננו מצות 30



ל                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשפ

     ליםליםליםלים    דומהדומהדומהדומה    גופוגופוגופוגופו    פירושפירושפירושפירוש.  .  .  .  דדדד
' עין'ו" דומה עינו לעין הים"ם כתב "והרמב,  שהוא מראה גופו'גופו'י פירש "רש

  ."ועינו כעין הבדולח"כמו ,  איך הדבר נראה וצבעווצה לומרר

  .םושניהם נכוני, ושני ביאורים נאמרו בזה

  

המהלך הראשון הוא שגוף החלזון ירוק הוא ודומה לים 

וכל , והיינו שנרתיק החלזון בטבעו נראה ירוק .שהוא ירוק

  :כזה, מי שרואה את החלזון אומר ירוק הוא

  : כזה,שמראה הנרתיק הוא קרוב יותר ללבןף על פי וא

 זה רק כשהוציאו אותו ממקומו והצבע הטבעי כל מקוםמ

ואותו . אך בחייו הטבעיים כך הוא נראה. נונתייבש ונפל ממ

ואינו יורד , הצבע הטבעי שנמצא עליו הוא צבע חזק מאוד

  31.וזה בדוק ומנוסה ואין בו שום ספק, אפילו אם מברישים אותו הרבה במברשת

בארץ , אבל כפי הנראה, ם כןוהנה חלזון המורקס נמצא בצבעים אחרים ג

כן ראיתי בעצמי כשהלכתי לצוד חלזונות ו( רוב בצבע ירוק ל פיישראל נמצא ע

 .ברו על הרוביל ד"וחז, )בארץ ישראל
ולכן בהחלט , והנה צבע הים לפעמים כחול גמור ולפעמים נוטה הרבה לירוק

ברכות פרק (והעירו שמצינו בירושלמי . שייך לומר על צבע ירוק שהוא דומה לים

ורואים שהים והעשבים , "והים דומה לעשבים ועשבים דומין לרקיע ") בכהא הל

 ולכן אולי , ובאמת יש קשר גדול בין צבע כחול לצבע ירוק.והרקיע נקראו דומים

  .אפשר לומר על דבר שהוא ירוק שהוא דומה לים אפילו במקום שהים הוא כחול

וראיתי מביאים שפירוש זה שגוף החלזון הוא ירוק כבר עלה על דעתו הגדולה 

ברכות  על המשנהבפירושו (שכתב , )א" החידמרבותיו של(של בעל חזון נחום 

ל פירש תכלת הוא "ש שירילייו ז"ל הר"וראיתי שכתב במלאכת שלמה וז": ) ב,א

                                                  
 .בעועם כל זה לא ירד הצ,  של ברזלזיפיםי מברשת עם " בעצמי נסיתי להוריד הצבע עואני 31

ונה למצע הירקרק שעל ו יעלה על הדעת לפרש שהכאיך"כתב ) אות כד( היכלא דנהורא ובקובץ
, אלא מראה חומר חיצוני הנדבק עליו באופן זמני, הנרתיק כלל' גוף' מראה ן זהוהרי אי, הנרתיק

 .ואינו נכון במציאות, "ונשטף במים
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אלו טרפות ' דפ' ק שמדברי התוס"וק. כ"ז ע"דם דג חלזון שצבעה ירוק וירדי בלע

ש "שהר' ונר, ל"י ז"הר' בפי' ז שהוא צבע הרקיע ועי"י בלע"שכתבתי שהוא מאב

'  ונתגלה לו מסוד הזזזז""""צבע הדג עצמו קאמר שהוא וירדני בלעצבע הדג עצמו קאמר שהוא וירדני בלעצבע הדג עצמו קאמר שהוא וירדני בלעצבע הדג עצמו קאמר שהוא וירדני בלעל על "יו זסירילי

  ".ליראיו

ש סירליו השלם ורק ראה מה " ררושוהנה לא היה לבעל החזון נחום את פי

ל ראינו שבאמת " הנרוש הפיבידינוואנו שיש . שהביא המלאכת שלמה בשמו

ין כאן שר א סוגיא אחרת אווז(י דהיינו ירוק "דעתו הוא שתכלת הוא וירד

 החזון נחום היה יכול לאסוקי אדעתיה שמראה גוף ל כל פניםאבל ע. )מקומה

הברייתא דברי  לא היה קשה לו להתאים דבריו עם ראהוכנ, החלזון הוא ירוק

  .גופו דומה לים

 ממקום ותאבל רוב קושיותיהם בא, והרבה הקשו המפקפקים על פירוש זה

אך כבר הוכחתי לעיל , "סימני החלזוןדיני ו"טעותם שסוברים שהברייתא הוא 

  .שזה אינו נכון

יתכן לקרוא יאיך : אי מהקושיות המפורסמות ביותר על המהלך הזה התאח

 32.כשהצבע הוא רק דבר חיצוני ואינו חלק מעצם גופו" גופו דומה לים"לחלזון 

, שכן הוא לשון בני אדם בכל דבר צבוע בצבע, אך קושיא זו בטעות יסודה

למשל אם יצבעו בית של ארזים בצבע . ו בצבענתו על שם הצבע ששקורים או

 ף על פיוא,  שעץ ארז אינו ירוקף על פיא, כולי עלמא יקראו לו הבית הירוק, ירוק

  33.שבמשך השנים מסתמא הצבע יפול ממנו

יתכן לתת סימן כזה כשמסתמא יש עוד י איך :איקושיא אחרת שמקשים ה

תהא המציאות   אך אפילו לּו?בצבע ירוק המכוסותהרבה בריות בקרקע הים 

שכבר ביארתי שאין תכלית הברייתא לתת סימנים ,  אין בזה קושיא34,כך

                                                  
 .אות כד) וראקובץ היכלא דנה( הרב אליהו פלדמן ;ט'  דחלזון עמכלאת 32
לא מחמת החומרים שמהם הוא בנוי , "הבית הלבן"בית נשיא ארצות הברית נקרא , ולמשל 33

 . הצבע שצבעוהו בואלא אך ורק מחמת
. תוך הים לראות אם טענתם נכונהלשהרי המפקפקים לא הלכו לצלול ,  שבכלל אינו פשוטמה 34

ום בארץ ישראל עוד מין חלזון  שיש באותו מק,אך אני שמעתי מכמה ניחותי ימא שהלכו שם
 .שהוא חלק ולבן ואין שום דבר מתדבק בו
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יתכן שתיאורים אלו קיימים בשאר בריות י ו,מובהקים ומיוחדים לחלזון התכלת

  . מהתכלית המכוון בברייתאת עובדא זו מגרעתהאולא , ם כןג

  

 שכתב ) י,בראשית א(ן " דברי הרמביל פהוא ע" דומה לים"דרך שני שפירשו 

  :ו לשונווז, שפירוש לשון ים הוא קרקע הים

לפי שקרקע המקוה , 'ים מים'כאילו הוא , "ימים"וקרא למקוה המים 

ואת הים " וכן ,"כמים לים מכסים" ) ט,ישעיה יא(כדכתיב , 'ים'נקרא 

 כי מפני שהוא מקוה מים גדול, ) יז, טזלכים במ( "הוריד מעל הבקר

  .קרא כןיי

ולבית כנישות מיא קרא "שכתב , ובאמת כן מבואר גם בתרגום אונקלוס שם

  .ק"ודו, "יממי

והנה חלזון הפורפורא שעושים ממנו תכלת תמיד נראה כמו המקום שנמצא 

  :כזה, ומראהו מתערב בקרקע הים, שם בקרקע הים

חלזונות וכך מראה 

דבקים לסלע מהים נה

  :שהוציאו מן המים
  

, קרא מצינו שלשון ים הוא קרקע היםמ בלשון הכןוש זה הקשו שאעל פיר

 כן מפורש במשנה במסכת כליםש, אך אין זה נכון. ל לא מצינו כן"אבל בלשון חז

וכמו הים (הכלי עצמו נקרא ים שהרי  –" ים נפה וכברה "35)פרק טז משנה ג(

  .)ן ראיה ליסודו"שממנו הביא הרמב, שעשה שלמה

  

מג ( בגמרא מנחות לעילוטוענים ש, לולשני הפירושים הויש מקשים הבל על 

 ואיך שייך שבשני , שהוא כחולהמשמעותושם , "תכלת דומה לים"אמרו  )ב"ע

שני ירוק ובכחול  באחד,  יש למילת ים שני פירושיםסמוכים בגמרא מנחותדפים 
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כאילו יש שהרי היא  . ודברים של בלבול הם והא טענה ליתא כלל.או קרקע הים

 וז אחר וז ותמובא ןשאינ ברייתות יתבש יןשות גזירה שוה או היקש או סמוכלע

 והשנית סתם מאיר דרבי ברייתא היא ואחת, שורות מעשר יותר בהפסק אלא

י משמעויות בשני מקומות תמילה אחת יש ששלמצינו אפילו  ,יתרה מזו .ברייתא

ניא כוותיה דרבי ת ":)ב"נו ע (זבחיםכדאיתא ב. באותה ברייתא כשהיה צורך לכך

 ובבשרן , קדשים הנאכלין ליום אחד מחשבין בדמן משתשקע החמה:יוחנן

 קדשים הנאכלין לשני ימים ולילה אחת .ובאימוריהן משיעלה עמוד השחר

 ובבשרן , ובאימוריהן משיעלה עמוד השחר,מחשבין בדמן משתשקע החמה

כתבו בשם ) ה מנין"א ד"נו ע (ובתוספות שם" .משתשקע החמה של שני ימים

 צאת משמעה בסוף הברייתא גבי אכילת קדשים "משתשקע החמה"ת שלשון "ר

  36.ש"עיי, שקיעהה תחילת הובשאר הברייתא פירוש, הכוכבים

ב רק פ(ם בהלכות ציצית "ויש מרבים הבל ומוכיחים מגירסא משובשת ברמב

יות  שגוף החלזון צריך לה,"חלזון והוא דג שדומה עינו לעין התכלת ")בלכה ה

ויש ". דומה עינו לעין הים ":אך כבר תיקנו הגירסא בדפוס פרנקל על נכון. כחול

ספר החינוך (ם בהרבה הראשונים "שכן הובאו דברי הרמב, ראיות גמורות לזה

ז " מהר37; ספר המאורות; לח, רבינו בחיי במדבר טו;ג עשין כו" סמ;מצוה שפו

ם עצמו חתם עליו "שהרמבוכן נמצא הגירסא הנכונה בספר , )עב' בינגא עמ

אך הם סוברים שהאלמנה והאחים ראם או . הוגה מספרובחתימת יד קדשו ש

הנכרי דניאל בומברגי או הבאים ביניהם הם הם פוסקי הדורות ולהם לבדם נמסר 

ם עצמו "ואין הרמב, מן השמים הזכות לקבוע אמיתות דברי רבותינו הראשונים

  .ותו מן הספרב על דבריו כיון שמשך קולמ"עוד בעה

והוא . הא באמת הערה נכונה וראוי לעמוד עלייאך קושיא אחת ויחידה יש שה

 וגופו דומה , בריאתו דומה לדג?חלזון למה הוא דומה ":שבמסכת ציצית שנינו
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 נתשרבב טעות בספר שינויי זהומ, ובשיםם המש"כמו דפוסי הרמב )שעד' עמ(המאורות הנדפס 
תודתי להרב . 'לעין התכלת'שבתי פרנקל שציטטו שספר המאורות גורס ' נוסחאות של מהד

 . מרדכי האניג שבירר זה



לד                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשפ

 הרי מפורש שם ." לפיכך דמיו ביוקר, ואינו עולה אלא לשבע שנים,לרקיע

 שהחלזון דומה דלעילהשני וזה אינו מסתדר כלל עם הפירוש  .שדומה לרקיע

 אפשר לגרסת מסכת ציצית להסתדר עם הפירוש 38אך בדוחק קצת. לקרקע הים

ה  שצבע ירוק וצבע כחול קרובים זנו שהרי כבר הבא,הראשון שהוא ירוק כים

וכבר אמרו ,  אם דבר ירוק נקרא דומה לרקיעל כך לא יהיה קשה כם כןוא, לזה

   .בירושלמי שעשבים דומים לרקיע

 לגרסת תלמודא ה ציצית ולהתאימכת הגרסא במס38רוב הדבר שיש להגיהוק

שהרי מיד אחרי זה אמרו שם , עות סופרציצית כבר חשודה בט' וגרסת מס .דידן

  39. דידן אמרו שבעים שנהראובגמ, שעולה לשבע שנים

  : אחד של מסכת ציצית שכתוב בו כזהב ידהראוני כת, אחרי כתבי כל זה

וגופו , בריאתו דומה לדג, חלזון למה הוא דומה, וןתכלת אלא בחלז...

 .לפיכך דמיו ביוקר, עולה אלא לשבע שנים
  

  

  

  3940.ודבר זה אומר דרשוני

                                                  
  .ס" דברי החתוידועים 38

שאין על כך ל "וק לפני כמה שנים שאלתי את דודי הגאון האדיר רבי ישראל הלוי בעלסקי זצוהנה
אך הקושיא , ולא היה לו תירוץ טוב באותה שעה. המורקסחלזון יצית תואם עם  צכתמסהאמור ב

 . התכלתהמורקס הוא חלזוןש לו באמרו שלמעשה יש ראיות גדולות הלא הפריע
 בסוף קונטרס חלזון התכלת במשנת הראשונים ה בתשובת הרב דניאל קליינמאן שנדפסוהנה 39
 בא מציעאן ב"רמב' ויעו"וסיים וכתב , יה גמורה שאסור להגיה הספרים בלי ראיךהאר, )סח' עמ(

ולא ראיתי לנוסח שכתוב  ":ן הוא" הרמבולשון ".)ה ואי"סוד( א " ע ומג)ה הכי כתוב"ד( ב" עכג
וזו עבירה גמורה ולייטי עלה ' ומגיהי ספרים הגיהו וכו ","בה כך ואין שומעין למגיהי ספרים

  ". ויהארבנן כל מאן דמגיה ספרים מדעתיה דנפשיה יהא

 מותר רב קליינמאן הלדבריהרי גם ו,  ראיות גמורותן הראיות שהמורקס הוא החלזון הוהנה
ובפרט שאין המדובר כאן בגרסא . להגיה אם יש ראיות גמורות ואין כאן לטותא דרבנן קמאי

בר  ו.) הבאהרה בהעיןועי( כלל אין סומכין עליהם רךמסכתות קטנות שבדבאלא , תלמוד בבליב
ומצינו תמיד לרבנן קמאי ובתראי שהגיהו , כל בר בי רב דחד יומא יודע שהכל לפי הענין, מן דין

  .את הספרים בכמה מקומות ולא חשו ללטותא
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נדפס , נספח בענין סימני עופות, ס חולין"מע(ן "חשוב לציין לדברי הרמב, ן עסקינן" דברמבוכיון

מקצת ' תבתי בהלכות העופות פי שכאחר" שהאריך וכתב ) בהוצאת מכון מערבאא" עבדף סה
וכתב באריכות איך שתפש כמה מיני , "ל וראיתי דרכי כולם חזרתי לבדוק בעופות"הראשונים ז

 שאין אנו יכולין ולפי" דבריו כתב וךובת. ת"י ודברי ר" בדיקותיו דחה דברי רשל פיוע, עופות
ל "יוסף ז' משה בר'  רלהכחיש דברים הנראים לעינים אנו חוזרים על כרחנו לאחוז דרך הרב

והרב ... שכתב בתשובותיו וגם הוא כתוב בספר המאור שהוא מפרש משנתנו כפשוטה וכמשמעה
, ל אינו גורס אם כן שאר עופות טמאין דכתב רחמנא למה לי ונילף משאר עופות טמאין"הזה ז

א ואפשר שנכתבה הגרס, אלא כך גירסתו ונגמר מתורין אם כן עורב דכתב רחמנא למה לי
' משטתו של בעל הלכות כמו שנכתבו הרבה בגמ' בספרים אם כן שאר עופות טמאין למה לי וכו

  ".ל"וכן מצאתי נוסחאות ישנות של ספרד כגירסת הרב ז, מלשון מר רב יהודאי גאון

ואף אי . סמך על בדיקות במציאות להכריע בין הראשונים וגם להכריע הגרסאותן "שהרמב הרי
 ציצית לא מצינו כתם הגרסא השנית כבר היתה קיימת קודם לכן אבל במסשש, יש חילוקנימא ש

 עוד יןעי ו. מגרסת תלמודא דידןהציצית חלוקכת מסרסת  מצינו שגכל מקוםמ, חילוקי גרסאות
ולפי ולפי ולפי ולפי ... ... ... ...  ממש כך בלשון ערבי ממש כך בלשון ערבי ממש כך בלשון ערבי ממש כך בלשון ערביהנקראהנקראהנקראהנקרא בדקתי הזרזיר והוא העוף השחור ושוב"ן שכתב "שם ברמב

 שגורסות בזרזיר מפני שיש לו זפק ובסנונית לבנה מפני סחאותסחאותסחאותסחאותהבדיקה הזו נראה שיש שיבוש בנוהבדיקה הזו נראה שיש שיבוש בנוהבדיקה הזו נראה שיש שיבוש בנוהבדיקה הזו נראה שיש שיבוש בנו
 הרי שהגיה הספרים מכח בדיקותיו ."שקורקבנו נקלף אבל נגרוס בזרזיר מפני שקורקבנו נקלף

 .וגם מכח דמיון לשונות ללשון הערבי גם בלי יסוד מקודמיו
  :ו לשונווז, "אורו של תכלת" כאן דברים מתוך הקונטרס ואעתיק 40

חלזון למה הוא דומה בריאתו דומה "ושם איתא ,  נשנית ברייתא זו בגרסא אחרת ציצית ציצית ציצית ציציתבמסכתבמסכתבמסכתבמסכת
ס " בשת ברייתא ממש המובאהא אותיוהנה ברור שברייתא זו ה". ' וכווגופו דומה לרקיעוגופו דומה לרקיעוגופו דומה לרקיעוגופו דומה לרקיעלדג 
גופו "או " גופו דומה לים", נה גירסא נכוו צריך לדעת איזם כןוא, אאאא"""" ע ע ע עבמסכת מנחות מדבמסכת מנחות מדבמסכת מנחות מדבמסכת מנחות מדדילן 

 בכל מקומות שבעולם והיה ביד כל החכמים לכל מצויהנה התלמוד בבלי היה ו". דומה לרקיע
, הן ממדינות ספרד, הן ממדינות אשכנז –ובכל מהדורות התלמוד בבלי שבידינו , אורך הדורות

 רק אצל ה מסכת ציצית נמצאה שאין כןמ". גופו דומה לים"א יהגרסא ה –הן ממדינות תימן 
 כמו ,ה בידו מסכת ציציתתל לא הי"תדל להשיג כל ספרי חזא שהש"ואף רבינו הגר(יחידים 

 בפרנקפורט על אאאא""""בשנת תריבשנת תריבשנת תריבשנת תרי לראשונה ה ונדפס,)אברהם בספר רב פעלים' שהעיד בנו הגאון ר
י שלו שנעשו על ידי " העיד על השיבושים שהיו בכתובהקדמתו שםובהקדמתו שםובהקדמתו שםובהקדמתו שם, רפאל קירכהיים' ידי ר

ר לא יצאו עוד לאור עולם לא שלחתי אבל בארבע מסכתות הראשונות אש ": וכתב,המעתיקים
ובהקדמה לספר ובהקדמה לספר ובהקדמה לספר ובהקדמה לספר ". והדפסתי אותן במומיהן ובכתמיהןוהדפסתי אותן במומיהן ובכתמיהןוהדפסתי אותן במומיהן ובכתמיהןוהדפסתי אותן במומיהן ובכתמיהןאת ידי להוסיף או לגרוע אף אות אחת 

אבל מה שכתב לענין מסכתות , ה בידו מסכת ציציתתלא הי( על המסכתות קטנות נחלת יעקבנחלת יעקבנחלת יעקבנחלת יעקב
לו סותרים ואם ראיתי שבמסכתות הל ": כתב)קטנות אחרות כמובן שייך גם במסכת ציצית

 ..".ס"לתלמוד שלנו יגעתי מאד ליישבם ולתקנם בתיקון הלשון כדי שלא יהיו מתנגדים לש
ואחרי כל הדברים והאמת האלה נראה ברור שאכן גם במסכת ציצית צריכים לתקן הגרסא 

פ בודאי אי אפשר כלל וכלל להקשות "ועכ, "גופו דומה לים"ס דילן "ולהשוותו לגרסת הש
    .על התכלת הנעשה מחלזון הפורפורא" גופו דומה לרקיע"נמצא במסכת ציצית קושיא מהגרסא ה
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        לדגלדגלדגלדג    דומהדומהדומהדומה    ברייתוברייתוברייתוברייתו    פירושפירושפירושפירוש.   .   .   .   הההה
 ן הואוכ, פח' ז בינגא עמ" בספר מהרן הואוכ, פ השיטה מקובצת"ע(י "רש

כמו תבנית זכר , 'יתתבנ'ולשון .  תבנית דיוקנומשמעה 'ברייתו' פירש ש)י"בכת

 שנראה משמעו 'דיוקנו'ו ,תבנית המשכן ותבנית כל כליו, תבנית כל עוף, ונקבה

כשאדם " דיוקנו"ל תמיד אומרים "ובלשון חז, כמו אותו הדבר שמחשבין עליו

  .רואה דבר מסוים במראה ולא באמת בעיני בשר

 ידענו וחלזון כבר, וכאן פירושו שחלזון התכלת הוא חלזון שתבניתו כדג

 זהזהזהזה שחלזון וצה לומר מוכרח שרם כןוא, snail  בעל החיים הקרוי באנגליתשהוא

  .הוא חלזון שהתבנית שלו הוא כדיוקן של דג –חלזון התכלת  –

שתבניתו דומה , רונקולוסודבר זה תואם ממש להפליא עם חלזון המורקס ט

צורת , לים בו רואים להדיא צורת הראשכשמסתכ. ממש לתבנית של דג רגיל

  .וצורת הזנב של דג, הגוף

  

  

  

  
  ? חלזון או שניהם,צורת דג 

 
 צורה זו מורקס בית רואים שנראמשמאלבתמונה 

.  פתח הנרתיקם כןה בולט גזאלא שבצד , משני צדדיו

והנה כדי לומר על החלזון שתבניתו דומה לדג 

, שיהיה דומה לו מהצד שלמעלהרק באמת בעינן 

ורפורא דידן שרואים בו אבל מעלה יתירה יש בפ

  .צורת דג גם מלמטה

  

  : אחריםמיני חלזונות
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כל שבים מין דג הוא כל " הרי 41,ויש מקשים איך אפשר לומר שיש צורה לדג

 אך נראה פשוט ומוכרח מיניה וביה שכוונת ברייתא זו לדג 42".דמות שיהיה לו

  .ק" הברייתא כלום ודוהר לא אמם לא כןדא, טהור ורגיל

דנראה שיש שם דג כללי ויש שם , סתירה לכלל שכל שבים נקרא דגואין זה 

 ושם דג כללי כולל כל דבר ואפילו בעלי קונכיה או דגי כוכב או 43.דג פרטי

למשל בפסוק שכתוב ,  וכל מקום לפי עניינו מתפרש44.דיוניון ועכבר שבים

 אבל כאן הדבר,  מסתבר שכולל כל דבר שבים)יח, דברים ד" (תבנית כל דגה"

  .מוכרח מעניינו שאי אפשר לפרש כן

 ברורים ואין טעם או סיבה ) תבנית דיוקנו– ברייתו רששפי(י "והנה דברי רש

, ם לא פירש כן" לכאורה נראה שהרמבף על פי כןאבל א. י"להשתמט מדברי רש

, הלכות ציצית ב" (הוא דג שדומה עינו לעין הים"ם כתב שהחלזון "שהרי הרמב

ברייתו דומה " והשמיט "דומה ליםגופו " ברייתאהי דברי שזה על פ ראהונ, )ב

ברייתו "לדעתו ו, י"ם פירש אחרת מרש"אך אפשר לומר שהרמב. ע"וצ, "לדג

ם " והרמב, שאינו דג רגילף על פירק שדר בתוך המים כדג אמתפרש  "דומה לדג

וכוונתו , כולל כל אשר במיםהשמשתמש בלשון הכללי של דג , "והוא דג"כתב 

  45.הברייתא הללוי לדבר

                                                  
 . 63'  עמ, הפך לבן טהורכולו 41
 .  כלים פרק י משנה אכתא באליהו רבה מס" הגרשוןל 42
 'חיה' שהאריך לבאר שלשון )התורה והמצוה אות סו(ם בפרשת שמיני " זה מצאתי במלביכעין 43

, כולל כל דבר אשר נשמת רוח חיים בו' חיה'פעמים לשון ל. מתפרש בכל מקום לפי עניינו
ונראה שכן הוא .  רק חיה לאפוקי בהמהכוונתוולפעמים , ולפעמים כולל חיה ובהמה לאפוקי עוף

  .'דג' לענין מילת ם כןג

 יחשוב החושב שענין ושמא" :ו לשונווז, ם לפירוש המשנה" הרמבבהקדמת מצאתי כזה שוב
 ואנו ,ות וקרא שם מסכת ממנו טהרות שהוא תפיסה על המחברקריאת שם הסדר סדר טהר

 ."אומרים שאינה תפיסה אצל חכמי ההגיון שהם קוראין המין הפרטי בשם המין הכולל אותו
מדברי  דלעיל א" שהוכיח כדברי הגר)ה עצמות"ד'  תוסב" עדף קי( סדרי טהרות בספר יןעי 44

 .ה עכבר שבים" דב" עי בחולין קכו"רש
ם נקט לשון כללי של דג אם " לשון פרטי של דג והרמבה נקטברייתא למה הוראריך בי שצאלא 45

 ואינו, ם שכתב דלא כלשון הגמרא" על הרמבשיא קוושז להדגיש יש(שניהם אומרים אותו דבר 
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        הברייתאהברייתאהברייתאהברייתא    דברידברידברידברי    ושארושארושארושאר    שנהשנהשנהשנה    לשבעיםלשבעיםלשבעיםלשבעים    אחדאחדאחדאחד    ועולהועולהועולהועולה    פירושפירושפירושפירוש.  .  .  .  וווו
ועולה אחד לשבעים " קאי על "לפיכך דמיו יקרים"י מבואר שהלשון "ברש

 דלכאורה נראה שכל הדברים עד סוף )'סוף חלק א(לעיל וכבר כתבתי . "שנה

ים לעיין אך צריכ .שדמיו יקרים מפני ההיצע והביקוש - הברייתא הם ענין אחד 

דברים שצריכים ' ויש ג. מה הפירוש הפשוט של העלייה הזו אחד לשבעים שנה

 מה ....גגגג ?אם אפשר להשיגו שלא בשעת העלייהה ....בבבב ? לאיפה הוא עולה....אאאא. בירור

  ? והאם שאר דברים עולים עמו?או טבעאם הוא נס ה ?"שבעים שנה"פירוש 

  

 לשפת הים או לרום עולה לפני הים אוהוא האם  – לאיפה עולה החלזון ....אאאא

  ?ההרים או שמא עולה לרקיע

בכל מקום ריך עיון שכן וצ".  מן הארץ–ועולה "י במנחות על אתר כתב "רש

איך כתב  ו,)ק"וכן מבואר לכאורה בזוה(בראשונים מבואר שהחלזון נמצא בים 

י עצמו בחמשה מקומות  " וכן מבואר בדברי רש46?י עולה מן הארץ"רש

ס עוז והדר שהביאו " בשין ועי47. או שהוא עולה מן היםשהחלזון הוא כמין דג

י " שמגיה בדברי רש)א מביא מן הקרבן נתנאל"והגרע(ל "א זצ"י הגרע"מכת

והנה בחלקו ,  כתב שעולה על ההרים)א" עמגילה ו(י "וברש".  הארץעל על על על ועולה "

 ם כןוא, כלומר שיש הרים ממש על חוף הים, של זבולון ההרים יוצאים מן הים

ואולי . סמוכים ליםהשיוצא מן הים על הארץ ועל ההרים , י" כוונת רשואה שזנר

                                                 
ם במקו יש להעיר שלכאורה אי אפשר לפרש כן לפי מה שכתבתי ועוד .)קושיא על הפורפורא

 לפי מה אך . חומט של יםהוא" חלזון"עצם משמעות המילה ם " שאפשר שלדעת הרמבאחר
א קשה כל ל, א לומר תיאורים אמיתיים כדי שנבין מזה איזה רמזישביארתי שתכלית הברייתא ה

ל להדגיש " חזכל מקום רצומ,  חומט של יםמשמעה שפשוט שלשון חלזון ף על פישאולי א, כך
 .הזה ביותר שהוא חי במים כדי שנבין את הנרמז בז

 בספר נודע ה בתשובתו שנדפס)בעל שיבת ציון, רבי שמואל לנדא( של הנודע ביהודה ובנו 46
י החלזון הוא תולעת של " רצה לחדש מכח זה שלדעת רש)ג' ח סי"או(ביהודה מהדורא תנינא 

 .ת דבריו אינם נכונים"אך במחכ, הארץ ואינו מין דג
ה קלא " דב" ע סאבא מציעא ב;ל ידי חלזוןה ע" דא" ע מגילה ו;ה צדי חלזון" דב" ע שבת עד47

 .ה שהתכלת דומה לים" דא" ע חולין פט;ה חלזון" דא" ע סנהדרין צא;אילן
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 מהספרי בפרשת וזאת הברכה שכתוב שם על מקום החלזון 48י"מקורו של רש

 עצמה במגילה שם ראאו שהבין מן הגמ, "יש מקום בים שמוטל בהרים"

  49.שהחלזון עולה להרים

  .אחד לשבעים שנה) הריםאו ה(היוצא מזה שהחלזון יוצא מן הים אל הארץ 

  

  ? האם אפשר להשיג את החלזון שלא בשעת העלייה....בבבב

אם רק בשעת העלייה אפשר להשיג את החלזון מן ההרים אבל היש לעיין 

  .ט שנה" גם מתוך הים ניתן לצוד את החלזון כל סשמא או ,מתוך הים אי אפשר

בהם  ש)ב" ע עד;א" עכו( שבת כתויש להוכיח משני מקומות בגמרא במס

שהרי . שהיו צדים את החלזון מתוך הים, "צדי חלזון"הוזכר הענין של 

אינם במקומם החלזונות שהרי ,  ליקוטין צריך אלאכשהחלזון עולה ליבשה א

שהוזכרו (רשתות אין צורך בוגם , לי עלמאהטבעי והם ניצודים ועומדים לכו

  .לקטם מן היבשהכדי ל )ב" עי בשבת עד"בדברי רש

 )א" עשבת כו(ל " הנרא להוכיח מהגמ)תרפה' סי(ז "ת הרדב"וכן כתב בשו

  .שהדרך לצוד את החלזון מתוך הים בלי שום עלייה

  

אם עולה ממש בדיוק אחד לשבעים שנה או שיש ה ועדיין צריכים אנו למודעי ....גגגג

  ?ומה מהות העלייה הזאת, פירוש אחר בזה

בעים שנה שום בריה שבעולם שעולה מן הים אחד לשעל והנה לא שמענו 

וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא שנין , וניתן לומר כמה אפשרויות. באופן מדוייק

  .דא מן דא

                                                  
 . מהרב משה אפרים אינדיקשמעתי 48
 מגילה רא בגמשאיתא,  בקונטרס שמח זבולון שהבאתי ביאור בזה בשם הרב דוד אנגלנדריןעי 49

לאחיי נתת להם ארצות , ים ולי נתת הרים וגבעות נתת להם שדות וכרמלאחיי "זבולון שאמר שם
ומשמע ".  יקראוהרשנאמר עמים , כולן צריכין לך על ידי חלזון: אמר לו. ולי נתת ימים ונהרות

ה " באה תשובת הקבל זהוע, ימים של חלקובא שאין פרנסה בהרים וי שטענת זבולון הראבגמ
ש "ועיי. יינו שהחלזון יוצא מן הים אל ההרוה.  מקור פרנסתוםוקא הואלא הים וההר ד, שאינו כן

 .עוד בשמח זבולון בארוכה
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גנזו יאך מאז ה.  היחידי שעולה אחד לשבעים שנהמיןחלזון התכלת הוא ה  .א

וזה הטעם שלא ראינוהו עולה וגם לא ראינו ולא שמענו , שוב אינן עולה

 .ךמשום בריה אחרת שעולה כ
  אבל מאז שנחרב בית , מן הבית היה עולה אחד לשבעים שנהרק בז  .ב

 .ה הזוילהינו פסקה העלי-א
ואם הפורפורא הוא .  שנהאחד לשבעיםהחלזון באמת עד היום הוא עולה   .ג

ובאמת עלה , ולא ראינו אינו ראיה, ל"החלזון אז הוא באמת עולה כנ

 .ורק אנו לא זכינו לראותו ולשמוע אודותיו, ועולה ויעלה
שבעים "רק להוסיף ביאור שלשון ו, אפשר לומר קרוב למהלך השלישי  .ד

. אלא הכוונה לזמן מרובה מאוד, אינו שבעים שנה באופן מדויק" שנה

שהרי ימי שנותינו בהם שבעים , "פעם אחת בחיים"והרי הוא כמו שאומר 

כדי לומר המושג הזה " שבעים שנה"ל בלשון "ולכן השתמשו חז, שנה

וכזה שמעתי בפירוש מפי קדשו של דודי הגאון ".  בחייםפעם אחת"של 

: כשנשאל על פירוש גמרא דידן ואמר ל"האדיר רבי ישראל בעלסקי זצוק

ויכול , שבעים הוא רק מספר שנוקט הגמרא ורצה לומר הרבה שנים"

העתק (]" המורקס[וכן הוא הדבר אצל , להיות חמישים או עשרים או מאה

 .)ך הקלטהותרגום מדויק מדבריו מתו
ויש להוכיח מכמה דוכתי ששבעים שנה , א המחוורווהנה המהלך הרביעי ה

  .ל"וכדברי דודי זצוק, ל הוא לאו דוקא"בלשון חז

ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא כל היושב בתענית בשבת " •

 .)ב" עברכות לא ("קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה
ו גזר דין של שבעים שנה לטובה כל המנבל פיו אפילו חותמין עלי" •

 .)א" עשבת לג ("הופכין עליו לרעה
אמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית " •

 .)ב" עהוריות יג ("משיב לימוד של שבעים שנה
לכאורה פשוט שהכוונה לחייו של אדם ולא למספר , בכל אלו המקומות

שרק פעם , שהוא דבר נדיר מאד, כוונה כן נראה שגם כאן הם כן וא,שבעים דוקא

  .בחיי אדם החלזון עולה
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. א דבר ידוע בעולםיותופעה זו שחלזונות עולים מהים לעתים נדירות ה

 יתי איזו סיבה טבע"שע,  ברחבי העולםיםושמענו שכן קרה באמת במקומות שונ

  .אלא שהוא דבר נדיר מאוד, עלו החלזונות מהים אל החוף

אלא יש גם , י רוח סערה משונה כמו הוריקן" להיות רק עךצרידבר זה אינו 

  במדינת פלורידה2008 בשנת ,דוגמהל.  לעליית חלזונותהגורמותסיבות אחרות 

והיה לפלא בעיני , עלו פתאום הרבה חלזונות מהים ביום רגיל, ב"שבארה

 והחוקרים אמרו שזה קרה מפני שינוי 50,הרואים שמעולם לא ראו דבר כזה

                                                  
Unusual conditions cover beach with shells” Herald Tribune“ , ( בעיתונותכך תואר 50
/SH/605207803/News/20080312/LK/article/mco.heraldtribune.www://http  =/2008/0312

  ): מתורגם מאנגלית

והותיר , שילוב נדיר של תנאי ים ומזג אוויר שטף בימים האחרונים רכיכות לאורך חופי האזור"
ציפורים באו לארוחות קלות ועשרות , בחוף סהר. רצועה עבה של בעלי חיים ימיים על החול

   .דליים וחולצות טריקו מאולתרות באוצרות, ממלאים שקי מכולת, ציידי צדפים התכופפו
הם . באירוע נדיר אך טבעיבאירוע נדיר אך טבעיבאירוע נדיר אך טבעיבאירוע נדיר אך טבעימדענים במכון לחקר דגים וחיות בר בפלורידה אומרים כי מדובר 

 זרמו לאזורים רדודים – מעלות בערך 9- קרים יותר ב–משערים שהמים העמוקים והקרים 
 .ליוו לאחרונה חזית קרה דחפו אותם לחוףרוחות כבדות ש, ואז. ופגעו ברכיכות, יותר

מה שהמים הקרים עשויים לעשות זה לשתק אותם כך שהם לא באמת יכולים להחזיק את "
אז הם . "מדען מחקר בשירות הדגה וחיות הבר, אמר ביל ארנולד, "עמדתם בצורה טובה

 אותם עד וזה נוטה לדחוף, נוסף על כך אתה מקבל את אירוע גל הרוח הזה. חשופים יותר
 ".החוף

כולל שינויים בלחץ , עליית מים עמוקים במפרץ יכולה להיגרם מכמה סיבות שונות
 ...רוחות או תנועת זרם הלולאה שנמצא מול החוף, האטמוספרי

  ."מעולם לא ראיתי את החוף בצורה כזו. " השנים האחרונות40-קפלן אמר שהוא ביקר באזור ב

מתורגם  (בים התיכוןגם דבר יכול לקרות ה שאהרניןרב דוד  כתב ל,ביל ארנולד,  המצוטטחוקרה
קביעה מה בדיוק גרם . לא נערכה חקירה יסודית, מכיוון שזה היה אירוע חריג אך טבעי ":)מאנגלית

אם . לאירוע התמותה ופליטת הצדפים והחיות כתוצאה מכך על החוף תהיה תהליך מורכב ויקר
אותו הדבר יכול להתרחש בכל מקום שבו עליית , ים באזורהאירוע אכן נגרם על ידי עליית מים קר

גם ) פריחת אצות פוגענית(אבל יש לנו גאות אדומה . מים קרים היא תכונה של מים הקרובים לחוף
ייתכן שאירוע פריחת ,  שלא זוהה גאות אדומהאף על פי. לאורך החופים המערביים שלנו בפלורידה

אני יודע .  ואם כן אז הוא גם יכול היה לתרום לאירוע כזה,עאצות פוגענית התרחש מתחת לפני הקרק
הייתי אומר שזה אפשרי שאירוע כזה יכול , לכן. ריחת אצות פוגעניתשגם הים התיכון חווה פ

 ."להתרחש באזור שלכם
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ולכן , ומפני זה החלזונות לא יכלו להתדבק בקרקע הים כהרגלם,  המיםבקרירות

  51.מיד נזרקו

רץ ומפני שא,  בחלזון התכלת באופן נדיר מאודם כןונראה שכעין זה קורה ג

,  לכן לא שמענו על התופעה, עד דורנו והדור שלפנינול כךלא נתיישבה כישראל 

  .אבל אין ספק שאפשר שיקרה דבר זה אף בזמננו

אין הביאור בזה שרק אפשר לצוד את החלזון אחד לשבעים שנה וביני וביני ו

 יאהדרך ה, אלא כל זמן שאין החלזון עולה. צריכים להמתין עד העלייה הבאה

אלו  "ראז מלשון הגמ"כמו שהבאתי לעיל שהוכיח הרדב, לצוד אותו מתוך הים

  .שהשבדרך כלל צדו את החלזון מתוך הים ולא עלה ליב" צדי חלזון

י ביאר שזה שעולה אחד לשבעים שנה הוא הטעם "והנה כבר הקדמתי שרש

ושם , שעיקר מקום החלזון הוא בים, ל"והביאור בזה הוא כנ. שדמיו מרובים

ויש , ותקשה להשיגו כיון שנמצא בעומק קרקע הים וצריכים לזה רשתות מיוחד

,  לכל אדם חלזונות לספקל כךנמצא כב ין ולכן א52.בזה טרחה וסכנה עצומה

הוא להדגיש " ועולה אחד"ועיקר הענין של .  גורם ליקרותומיעוט ההיצעו

 וכמו ,"ואינו עולה אלא" ציצית כתוכלשון המס, אינו עולהכתיקונן שנים בש

  ".שנה דמיו יקרין' שאינו עולה אלא אחת לע ":י על אתר"רשגם  תבשכ

                                                  
 : לדיווחים על התרחשויות דומות במקומות אחרים בעולם ראה 51

http://www.silive.com/news/index.ssf/2008/07/bizarre_shellfish_occurrence_b.html 

http://www.thebigwobble.org/2017/03/millions-of-dead-shellfish-wash-ashore.html 
אנחנו יודעים גם שמצמחים מופקים צבעים  ":)Book XXII, Ch. 3( העיד הנכרי פליניוס וכן 52

ואת כל , יליה' את הפורפורה והקונצפיקיםאנשי גאליה שמעבר לאלפים מ...  לצביעהנהדרים
... אין להם סיבה לחפש את המורקס בקרקעית הים.  ידי שימוש בצמחים בלבדעל, שאר הגוונים

תוך  הם מלקטים את צבעיהם... וגם אין להם סיבה ללכת לחפש בעומקים שלא חדר אליהם עוגן
 חיסרון אחד מנם א. בדיוק כמו שאנו מלקטים את גידולי התירס שלנו,קרקע יבשהעמידה על 

 אמצעים לכסות את עצמה בפאר גדול וליוקרה הי, אלמלא זה; שהם נשטפים מהבגד, גדול בהם
 ."או לפחות במחיר של סכנה פחותה, עוד יותר
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. לשבעים שנה יכול להיות שיש כמה מיני חלזונות שעולים אחד י זהולפ

 ולא כתוב 53.גם ערב רב של שאר מיני חלזון עולה עמו, וכשחלזון התכלת עולה

רק חלזון התכלת עולה אחד לשבעים שנה ולא שום לכך שוגם אין רמז בברייתא 

אלא עיקר הענין הוא רק להדגיש שצריך לירד לעמקי הים . שאר מין חלזון

 .ן רגיל אינו עולהכיון שבאופ, להשיג החלזון ולפיכך דמיו יקרים

                                                  
 )71-70' עמ( מה שהאריך להקשות בכולו הפך לבן טהור א קשיא מידיה שנתבאר ל מולפי 53

למה פרט חשוב ,  יש לו תופעה כזו,ו הקדמונים בכל פרטיע" שהאריכו ספרי אוה,שאם הפורפורא
' וכן הקשה בתשובת הרב דניאל קליינמאן שנדפס בקונ( נשמט מכתביהם במקום שהאריכו זה

 שאין זה דבר מיוחד בטבעו ,א קשיא מידיל ל"ולהנ. )סט' חלזון התכלת במשנת הראשונים עמ
  .של הפורפורא

ובסער כזה מסתמא עולים כמה מיני דברים ,  הקשה שסימני החלזון מיוחדים לחלזון התכלתשוב
מלבד שאינו נכון , ולפי מה שנתבאר.  אין כאן סימן מיוחד לחלזון התכלתם כןוא,  היםמתוך

י הוא לבאר "פ רש" חלק זה של הברייתא עתהרי כל מטר, שסימני החלזון הם סימנים מיוחדים
  .אצלנופקא מינה אין לזה נ, ואם ערב רב עולה אתו. וזה באמת נתבאר להפליא,  שדמיו יקריםהא
כותב י "רש מדבר על החלזון בכל מקום שהוא ש)66-65' עמ(לו הפך לבן טהור  הקשה בכועוד

י היה זה "וברור מזה שאצל רש)  מן הים להריםולהאו שהוא ע(שהוא עולה אחד לשבעים שנה 
י על "ס לדחות מה שמפורש ברש"י ברחבי הש"והנה אין בכח דיוקיו בדברי רש. סימן מובהק

גם כשנתבונן ונעמיק בכל דברי ו. א ביאור למה דמיו יקריםאתר שאין זה סימן מובהק אלא הו
י "רש. א. י כאן"פ רש"נראה שהדברים תואמים עם מה שביארתי הדברים ע, ס"י ברחבי הש"רש

ה צדי חלזון היה צריך לכתוב שעולה אחת לשבעים שנה כדי לבאר למה היו " דב" עבשבת עד
אינו עולה וכמו בדרך כלל לצודו כיון שט שנה צריכים "והיינו שכל ס, צריכים לצוד אותו

 טרס מה שביארתי בקונולפי,  רק כתב שעולה מן הים להריםא"ע י במגילה דף ו"רש. ב. שנתבאר
שלא הוא ענין שיוצא מתוך הסוגיא ,  של שבעים שנהראאין לזה שום קשר עם הגמ, שמח זבולון

ה קלא אילן " דא" ע סא מציעאבבאי ב"רש. ג. ש"עיי, עצמה שם והוא חלק מביאור אותה סוגיא
שם מבואר שיש ש,  סוגיאה של אותהשנה מפני שהוא נוגע לביאור'  לעחתכותב שהוא עולה א

וזה שעולה רק , והטעם הוא מפני שתכלת דמיו יקרים,  אילן במקום תכלתקלאיצר הרע לעשות 
– א" ען צאי בסנהדרי"רש. ד. י עצמו"שנה הוא הטעם שדמיו יקרים וכמו שכתב רש'  לעחתא

הם כמה ב יש הכי בלאוי שם "אך דברי רש, באמת אין לי ביאור למה היה צריך לכותבו שם
והיה " בקובץ נדפס( על הספרי מאמרי בדברי הנודע ביהודה שהבאתי בתחילת יןועי, תמיהות

 אין לי ביאור למה היה צריך ם כןג –א " עי בחולין פט"רש. ה). ה"שנת תשע" לכם לציצית
י "י שחסר בו תחילת דברי רש"י של רש"יהושע ינקלביץ הראה לי כת' ור, שנה שם' ין עלהביא ענ

והתחלת , וגם חסר בו הא דכתוב בדפוסים שמראית דמו דומה לים(לשבעים שנה ' שעולה א' שכ
 ).'י הוא שהתכלת דומה לים וים אנו רואים שדומה לרקיע וכו"דברי רש
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 עמד על פירוש זה אדעתא )שעא' עמ, בתוך ספר משנת יעקב(ובספר נר ערוך 

  : ו לשונווז, דנפשיה בלי כל קשר לחלזון הפורפורא

הוא , ס מנחות"וחלזון שהוא דג הים המיוחד לצביעת התכלת המוזכר בש

) כלומר לזמן מרובה( לשבעים שנה ם אחתבאמת עולה על המים רק פע

  .וזולת זה הוא נטמן בנקיקי סלעי הים ולפיכך דמיו יקרין, איזו סיבהי "ע

  

שהרי טעם יוקר ,  שמכאן משמע שאין הפורפורא חלזון התכלת54טענוויש ש

וכדי , והוא שיש בכל פורפורא רק מעט צבע, הפורפורא הוא מטעם אחר לגמרי

 אחר ובברייתא זו נתנו טעם. לצבוע בגד מהפורפורא צריכים אלפי חלזונות

  .שעולה אחד לשבעים שנה, לגמרי ליוקר החלזון

 שהעובדא שיש רק מעט צבע בכל פורפורא 55, יש בטענה זותאך טעות יסודי

שהרי היה להם עבדים לעזור להם בעבודת הצידה ,  הסיבה שדמיו יקריםהאינ

  .והפציעה והצביעה

שאם כדבריהם שכל דבר שצריכים אלפים מהם כדי לעשות את , הגע בעצמך

צריך להיות שהמחיר של כיכר לחם יהיה , המוצר הנגמר הוא בהכרח יקר מאוד

טה צריכים לקצור כדי לעשות כיכר ילים של חושהרי כמה וכמה שיב, כיכר זהב

  56.אחד של לחם

היצע 'גורם ליוקר או לזול של כל דבר ודבר הוא מה שנקרא האלא עיקר הדבר 

בדרך כלל יש , מו שנמצא בטבע הדבר בכל פרט כמןואם יש רק מעט . 'וביקוש

  .'י מכונות וכד"י עבדים או ע"כגון ע, עצות זולות לפתור את הבעיה

שאינו עולה . י" פירושו של רשל פיע,  הברייתא כאןתוזה בדיוק מה שאומר

ולכן , ולכן צריכים לרדת לתוך הים או לצודו ברשתות, אלא באופן נדיר מאוד

ומפני שני . שבדמו צובעים תכלתבשל כך   הגבוהביקושל ביחס נמוךההיצע הוא 

                                                  
54 Dr. Mendel Singer, Journal of Halacha, volume 42, p. 11. 
 .זאב קנופלר' יהושע ינקלביץ בשם ר'  שמעתי מרן זהכעי 55
56

 .131 רה סוף הע141'  עמ, שכבר עמד על נקודה זו בלולאות תכלתב ראיתישו 



מה                                                  והיה לכם לציצית   ב "פרשת שלח תשפ

ובדמו צובעים תכלת ) היצע(שעולה אחד לשבעים שנה , דברים האלו ביחד

  .לפיכך דמיו יקרים) ביקוש(

  . ה הביאור המחוור בענין זד כאןע

  

דבריהם אינם נראים אך , מפרשים בעוד שלשה אופנים שהזכרתי לעילה יש מנםא

  .עיקר כמו שאבאר

,  מלבד שאינו מוכרח– שמאז שנגנז התכלת אינו עולה –שון הביאור הרא. . . . אאאא

כן  ש. במשמעות לשון הברייתאל כךאינו כ, שהרי יש לנו ביאור אחר מרווח

ועוד שגניזת .  סתם שעולה אחד לשבעים שנה בלי הגבלהתהברייתא אומר

 הברייתא ה מביאראוהגמ, בזמן חורבן בית המקדשכבר התכלת התחילה 

  57.ברי הברייתא קיימים גם בזמן הגמרא ומשמע שד,בסתמא

 ם כןג –יה יפסקה העל) של בית הראשון(שאחר החורבן  –הביאור השני . . . . בבבב

והנה . א"ז והחיד"המחזיקים בביאור זה טוענים שמקורם מדברי הרדב .אינו נכון

  .לא דובים ולא יער

, ז איך צדו את החלזון במדבר" נשאל הרדב)תרפה' סי(ז הידוע "ת הרדב"בשו

ז שהשואל טעה "ועל זה השיב הרדב. בחלקו של זבולוןרק והרי החלזון נמצא 

אלא שהחלזון נמצא בהרבה . ו שרק בחלקו של זבולון נמצא החלזוןתבהנח

רק שלשבט זבולון אירע . ומשם היו צדי החלזון צדין אותו, מקומות בתוך הים

  . מן היםלהם נס מיוחד שבחלקם עלה החלזון מאליו ולא היו צריכים לצודו

. ז ולא בדברי השואל" של שבעים שנה לא בדברי הרדבראוהנה אין זכר לגמ

 ברכתו של השם נזכר(א " סובב סובב הולך על הגמרא במגילה ו ענטעןוכל ה

כל ברכתו של שוגם תימה גדולה היא לומר  .שב המּו ועל סביבותיו שב)זבולון

  58. רק אחד לשבעים שנההה ברכה שחלתזבולון הי

                                                  
אך ,  משמע שגם בזמן האמוראים עלה אחד לשבעים שנהא" עי בסנהדרין צא"רשמדברי  וגם 57

 .ל" ואכמ,כמה טעמיםי בלאו הכי קשים להבין מ"דברי רש
האם אין זה בשם , שנה' ה ברכה שימצאו זהב במדה מרובה אחת לעת טען שאם הים אחדוחכ 58

בין תכלת בצמר שיש גבול לזמן שהוא לקיים לעד ה חילוק גדול יש בין זהב  אך?ברכה יכונה
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 שלדבריהם ברייתא זו נשנית בימי בית ראשון קודם גלות 59ימה גדולהעוד ת

ומאז הקל ארצה זבולון סוף דברי , ב או קודם לכןיי סנחר"שבט זבולון ע

ולא ,  את הברייתא בסתמאה מביאראהגמ, ועם כל זה. הברייתא אינם קיימים עוד

  .ראה שום ראשון צורך לפרש חידוש גדול כזה

שהרי בספרו . א" טוענים שכן מבואר בדברי החידוהמחזיקים בפירוש הזה

' ועולה אחד לע: "ו הלשוןז בז"ל ציין לדברי הרדב" הנראנים על הגמיפתח ע

וטוענים ". ה"ז בתשובותיו דפוס ויניציא סימן תרפ"ש הרדב"עמ –' שנה וכו

 מה ם לא כןדא, ו הזראז בתורת פירוש על הגמ"א מציין לרדב"שמשמע שהחיד

  .א"החידרוצה 

גם , פ דיוקים בציוני האחרונים"והנה אם באנו ליצוק יסודות ולבנות בניינים ע

אך הספר . א שהתכלת נגנז לעד ולנצח נצחים"נוכל לדייק בדברי ביאור הגר

 פירוש הםוהוא פירש ב, לולא ה"חידהלולאות תכלת הוא הראשון שהביא דברי 

  :)137'  עמ,לולאות תכלת( ו לשונווז, אחר

א בספרו פתח "כתב החיד, שנה' ל שהחלזון עולה אחת לע"זועל כוונת ח

וזו אותה ." ה"ז בתשובותיו דפוס ויניציא סימן תרפ"ש הרדב"עמ: "עינים

החלזון מצוי הוא בים ובחלקו : "תשובה שכבר הבאנו כל לשונה לעיל

 והיו מלקטין אותו ואחר היה עולה מאליו מן הים אל היבשההיה עולה מאליו מן הים אל היבשההיה עולה מאליו מן הים אל היבשההיה עולה מאליו מן הים אל היבשהשל זבולון 

 עולה והשאיר נבוזראדן בארץ מדלת העם לכורמים שגלו ישראל לא היה

וכוונת ; "  .  .   .ל אלו צדי חלזון משמע שהיו צריכין לצודו"וליוגבים וארז

הוא שעולה מאליו " עולה אחד לשבעים שנה"ש שהחלזון "א שמ"החיד

  .בלי צורך לצודו בים כדרך היוגבים

                                                 
 זה אם יצניעו דם החלזוןו( של חלזנות קבועה אספקהוכדי לעשות סחורה מתכלת צריך , קיים

  .)יסריח כיון שלא היה להם מקפיאים
וכי . והיינו מקור פרנסה מרווחת, י נתת שדות וכרמיםיהרי היה מתרעם שלאחשזבולון , ועוד

 ויאצרו אותו לצורך בניהם ובני בניהם עד ,שנה' לע' א שיפליט להם הים זהב אי הל זההתשובה ע
 .)רפאל נדאף' מר(? שנה' שיבוא פליטה חדשה לסוף ע

 .פסברוך ער'  בכתבי ריתירא 59
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שנה ' גם אחת לע, ז החלזון עולה בלי צורך לצודו"והיינו שכמו שבדברי הרדב

א רק רוצה לציין עוד מקום שמצינו שהחלזון "והחיד. קורה כן שאין צורך לצודו

בזמן שהיה , שנה בכל זמן' שמלבד שעולה אחד לע,  הזוראעולה מלבד הגמ

  .שבט זבולון שרוי על אדמתו גם היה עולה בתמידות בחלקו

 ודאם אין ז. ז"ב כוונת הרדו זל כרחךוהמחזיקים בביאור זה טוענים עוד דע

מה , מהיכן שאב חידוש כזה שהחלזון עלה מן הים בחלקו של זבולון, כוונתו

  .ל" מגילה הנראשלא נזכר בפירוש בגמ

 במגילה ראאך כבר הארכתי בקונטרס שמח זבולון שאפשר להבין מן הגמ

שהחלזון ) הדברים בקיצורמקצת  לעיל שכתבתי 49רה  העיןועי(מיניה וביה 

  .י שם"ושכן נראה גם מדברי רש, זבולוןעולה על הרי 

והוא שבזמן בית , ז מבואר בפשטות לשונו" האמיתי בדברי הרדבפירושוה

י נס מיוחד בשביל "החלזון עלה מאליו ע, כשהיה שבט זבולון על אדמתו, ראשון

   .ותמיד עלה להם כדי סיפוק פרנסתם בריוח. שבט זבולון

,  שנהאחד לשבעיםיום הוא עולה החלזון באמת עד ה ש–הביאור השלישי . . . . גגגג

שכיון שמסתבר הדבר ששבעים הוא ,  אינו מוכרחם כןג – ולא ראינו אינו ראיה

 וממילא הדרינן להביאור ,אין הכרח לפרש כן, ל" וכדברי דודי הנ,לאו דוקא

  .ומלכו רביעיה תהוא תקיפה כפרזלא, הרביעי
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        אברהם גרוסאברהם גרוסאברהם גרוסאברהם גרוס    הרבהרבהרבהרב
        ירושליםירושליםירושליםירושלים, , , , כולל זכרון יוחנןכולל זכרון יוחנןכולל זכרון יוחנןכולל זכרון יוחנן

  בברייתא דתיאור החלזון  בברייתא דתיאור החלזון  בברייתא דתיאור החלזון  בברייתא דתיאור החלזון ביאורביאורביאורביאור

        תכלת צבע בגד מלכותתכלת צבע בגד מלכותתכלת צבע בגד מלכותתכלת צבע בגד מלכות
 זה גופו דומה לים ברייתו דומה לדג חלזוןת״ר " :)א" עמד( מנחות רא בגמאיתא

 ש לעייןוי. "לת לפיכך דמיו יקרים תכןדמו צובעיבועולה אחד לשבעים שנה ו

  . ללמדנוהבמימרא זו מה בא

 לפרש כל המימרא בעזה״י עפ״י סוד ענין התכלת המבואר בהרבה והנראה

 והוא לבוש מלכות כדאמרו חז״ל 1,מדת המלכות מקומות שהתכלת הוא גוון

וכמו , "שכן דרכן של מלכים פורפירא שלהן תכלת" :)מדרש הגדול במדבר ד(

 אחר שסוד החלזון הוא הנברא המורה על המדה שעל ידה במקום בזה שהארכנו

  . מתגלה מלכותו יתברך בעולם

  

             חלקים בנבראים חלקים בנבראים חלקים בנבראים חלקים בנבראיםארבע תכונות בחלזון כנגד ארבעהארבע תכונות בחלזון כנגד ארבעהארבע תכונות בחלזון כנגד ארבעהארבע תכונות בחלזון כנגד ארבעה

 יסוד עפ״יונראה לפרש אלו ד׳ תכונות ,  ד׳ תכונות לחלזוןה הגמרא הזכירהנה

' ע ( פועל ותכלית,צורה,  חומר: שכל דבר יש לו ד׳ חלקיםוהוא, ידוע ומפורסם

 לספר פירושו בתחילת הגר״אוביאור , ט"ם רפ" להרמבמילות היגיוןבספר 

ופשוט דאלו ד׳ חלקים הם כנגד ד׳ חלקים . )ם שם" המלבירושוכן בפי, משלי

  . רוח ונשמה, נפש,  גוף:שבנבראים

שהוא חומריות הנברא אשר יסודו הוא עפר מן ,  ידוע שהוא כנגד החומרהגוף

  .וא העפריות החמרית שהוא גסוה, האדמה

והבנתו שהנפש , כמו שהזכיר המהר״ל בהרבה מקומות,  כנגד הנפשהצורה

שהגוף הוא רק , ותכונות הנפש נותן צורה לגוף, הוא החיות הנמצא בתוך הגוף

                                                  
 מאמרי בשער ויטאל חיים ר׳ כגון ח״נ כתבי בהרבה ן הואוכ מקומות בהרבה בזוהר כמבואר 1

 .י שערק "להרמ הפרדס ובספר, רשב״י
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א ער כמבואר בנפש החיים ש(והנפש ממלא אותו ומשוי ליה כלי , גולם לעצמו

  .כידוע בענין של חכמת הפרצוף, וצורת הכלי הוא כפי תכונת הנפש, )פרק טו

 שינוי , להפעיל מעשה2שהרוח הוא ׳כוח התנועה׳,  הוא כנגד הרוחהפועל

והוא כוח שאינו מזוהה , והוא כוח ׳הפועל׳ על הנבראים, מצב או שינוי מקום

  ). החיים שםכמבואר בנפש  (3כבתוך הגוף אלא חוץ ממנו ומשם פועל עליו

היא הסוד של תפקידו , שהנשמה היא סוד הנברא,  כנגד הנשמההתכלית

והיא מעלתו העליונה של הנברא באשר היא חלקו , ומקומו במערכת העולם

בקיום רצונו יתברך בהבאת העולם אל תכליתו שהוא גילוי ייחודו יתברך 

  4).נה-ע׳ דעת תבונות סי׳ נג(בהתגלות שלמותו בסוף 

  

 על )א. אלו ד׳ חלקים של הנבראל ן בהקבלה בחלזון הותכונות הנזכר ד׳ תאלו

א י שה ורבינו גרשוםש״י רושרישפ – על ׳ברייתו׳ )ב. שהוא דומה לים –׳גופו׳ 

 ד אחעלהוהתנועה שמ – על ׳פועלו׳ )ג. שהוא דומה לדג,  דיוקנותבנית, ׳צורתו׳

,  חומר:הד׳ חלקיםוהם . שמדמו צובעים תכלת – על ׳תכליתו׳ )ד.  שנהלשבעים

  . רוח ונשמה, נפש,  גוף;ותכלית פועל, צורה

 נבאר בעזה״י כוונת המימרא שכל אחד מחלקי החלזון מורה על מדת ובזה

  .המלכות באותו חלק

  

        גופו דומה ליםגופו דומה ליםגופו דומה ליםגופו דומה לים
 הוא אחד מן הכינויים לשם אדנות שהוא השם המורה על מדת ש׳ים׳ ידוע הנה

 י"ולפעמים נקרא שם אדנ" :ו לשונווז ,)שער א (כמפורש בשערי אורה, המלכות

                                                  
 ."בה להולכים ורוח עליה לעם נשמה נותן ...ה׳ ל-אה אמר כה" :)ה, מב הוישעי( שנאמר כמה 2
 ."המים פניפניפניפני    עלעלעלעל    מרחפתמרחפתמרחפתמרחפת יםהל- א ורוח"  שכתובווכמ. "קנאה רוח עליו ועבר" כענין 3
 עה״פ ברמב״ן ע׳. ועפר מים רוח אש היסודות בד׳ ותמושרש ןה הללו תכונות ד׳ ובאמת 4
 היקף שסדר, "המים פני על מרחפת יםהל- א ורוח תהום פני על וחושך ובהו תהו היתה והארץ"

. האויר על מקיף ואש, יםהמ על מקיף והאויר, הארץ על מקיף והמים למטה העפר הוא העולם
 האש הוא מלמעלה והיקף, תהום שנקרא הים קרקע והוא מעורבים הם והמים שהעפר ״שיוע

 .״שיע .המים על ומרחפת בחושך כנסיות מנשבת והרוח, תהום פני על חושך הנקרא
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והטעם כי כל מיני הברכות והשפע והאצילות נמשכים , בכנוי ים) שם המלכות(

ולשון ים הוא , וזהו סוד ׳כל הנחלים הולכים אל הים׳, אליו כדמיון הנחלים

ואומר ׳ולמקוה המים קרא , כאמרו ׳כמים לים מכסים׳,  המיםאתהקרקע המחזיק 

  . "בול המים נקרא י״םהרי בית ק, ימים׳

 –  ענין ביאורו יוצא שהים מכינויי השם אדנות המורה על מדת המלכותולפי

כל כולו הוא ששכמו שהים הוא כלי קיבול , כוונתו לקרקע הים המחזיק את המים

ואין עצמיותו רק עפר קרקע , לקבל המים מכל השפעות הנחלים היורדים לתוכו

א כלי קיבול לקבל ייה מגרמיה כלום אלא הכך מדת המלכות לית ל, מקוה המים

שאינו , והוא ענין הגוף הדומם הנ״ל. שפעות העליונותהאת כל ההשפעות מה

  . אבל הוא כלי לקבל החיות והנפש מן המקורות העליונים, אלא עפר מן האדמה

הוא נברא שפל אשר לית ליה ,  הזה שמורה על מדת המלכות בעולםהחלזון

הוא זה שגופו דומה ,  אדם ובזוי עםחרפת ולא איש לעתתווהוא , מגרמיה כלום

,  וגם מראה גופו5,)דהיינו קרקע הים(חומר גופו דומה לחומר גוף הים , לים

סוד שחמריותו הוא הוזהו . דומה למראה הים, שהוא חיצוניות לבוש החומר

שהוא גוף התחתון השפל , חמריות המורה על חלק החמרי דמדת המלכות

  . לקבל מהשפעות העליוניםבמעמקים המוכן

  

        ברייתו דומה לדגברייתו דומה לדגברייתו דומה לדגברייתו דומה לדג
ו וז, )עמ׳ רצד( ענין הדגים מבוארים על ידי הרמח״ל בספרו אדיר במרום סוד

שהוא מכוסה ממש בתוך הנוקבא , כי הדג הוא סוד היסוד בשעת הזיווג" :לשונו

שהוא ממש סוד הים כמבואר , בסוד היסוד שלה המעלה מיין נוקבין, בים שבה

 מקבלת ההשפעות מן המדות כותשהמל, קצת ביאור לדברים אלו. "במקום אחר

                                                  
 שזהו מוכיחות בראיות שהוכיחו וציםק קהה הארגמון של החלזון לגבי להפליא מצינו וכן 5

 הים מקרקע הסלעים כאחד והוא, הים כקרקע נראה גופו שחומר, תכלת צובעים שמדמו החלזון
 צרור 'אותו שקראו כתב פליניוס וגם, )'צור חלזון' (Rock Snail שנקרא הוא כן וכשמו –

 מביןולהבדילו  לזהותו שקשה עד בחול טמון ומקצת הסלעים בין בים נמצא והוא – 'פורפורא
 וטמון ספון – חול׳ טמוני ניפֻ ש׳ הם במקומם ועוד. כמותם ממש שנראה, מסביבוש הסלעים
 .מזהותו חלק הוא אלא מקרה דבר אינו נברא של שמקומו וידוע, הים בקרקע
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וכשמדת היסוד שהוא מן הזכר מתדבק . והיא מקבלת ממדת היסוד, העליונות

נמצא חלק ממדת היסוד יורד , להשפיע אליה, שהיא הנוקבא, למדת המלכות

ונמצא , "קבא בים שבהומכוסה ממש בתוך הנ", לתוך הנוקבא בשעת הזיווג

  .החלק שלה שמעלה אותה להתדבק ביסוד המשפיע,  היסוד שבמלכותבתוך מדת

שיפרה , "וידגו לרוב בקרב הארץ",  ענין ברכת יוסף שהוא מדת היסודוהוא

  .שנמצא בו כוח המשפיע בזיווג בתוך ים הנוקבא, וירבה כדגים בתוך הים

והוא כוח , שהדג הוא סוד היסוד בשעת הזיווג,  ביאור דמות הדגלענייננו

אבל החלזון הזה שהוא מורה על מדת המלכות ברייתו , שפיע בתוך הזיווגהמ

 היא אלא(שאין המלכות חלק המשפיע שבזיווג , ואינו דג עצמו, דומה לדג

אולם הכוח שלה לקבל השפעה נובע מתוך המדה , )הנוקבא המקבלת השפעה

 היסוד שבה להתדבק למדת תשיש לה התעוררות ממד, שבה ׳יסוד שבמלכות׳

ומשם מתפשט לשאר , ובתוך זה יורד ונכנס השפעת היסוד, סוד העליוןהי

  . המלכות

 ההתעוררות מן ;חומר בלי צורה,  כגולםאלא כשהיא לעצמה אינה מלכות

דהיינו הרצון להיות נטפל אל המשפיע ולקבל צורה מן , היסוד שבמלכות

אז יש ,  לקבל צורהנהכשהיא מוכ.  לקבל צורהנההיא מה שעושה מוכ, המשפיע

 כלי לקבל הות ולשו6,רוח שיוצא מן היסוד לתוכה לתת לגולם הזה צורה

  . ואז היא ככלי מוכן לקבל השפעה מן היסוד. ההשפעה

 שברייתו שהוא צורת , יש להבין מה שברייתו של החלזון דומה לדגולכן

הבא מן (החומר הנובע משורש תכונת הנפש והחיות הממלא את הגוף כנ״ל 

מקום של קבלת נפש מן המשפיע ומקום מילוי , סוד שבמלכותהוא י, )היסוד

שהדג הוא סוד היסוד בשעת , לכן דמות ברייתו הוא כדג. החיות בתוך הגוף

                                                  
 ראשונה בביאה בגוה בעלה דשדי הרוחא שהוא האריז״ל כמ״ש, דנוקבא יסוד, בנימין סוד והוא 6

 שנכנס הנפש הנ״ל ש החייםנפ תבשכה מ וכענין. הזיווג בסוד השפעה לקבל קיבול כלי לשויה
 .צורה לו ונותן ומייצרו לגוף
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,  ביסוד ומקבל צורה ממנוהמתדבקויסוד שבמלכות הוא חלק המלכות , הזיווג

   7.שדומה לדג) שבמלכות(של חומר גופו ) יסוד(והוא צורת ברייתו 

שהוא  –וברייתו , והוא כקרקע הים, דומה לים –החומר עצמו  – כן גופו על

  8.דומה לדג –צורת החומר הזה שדומה לים 

 קרקע מקוה הים הוא גוף :ות אבל פחות מוגדרות יותר פשוט,ות אחרבמילים

 הדגים ;ת אל תוך מדת המלכות ההשפעה היורדהם המים שבים ;מדת המלכות

 בתוך ת ונמצאהיורדתההשפעה ,  היםהם הנבראים אשר שייכים למים שבתוך

 המשתייכת התכונה שבו כל מקוםומ,  החלזון הוא הנברא ששייך לים עצמו;הים

  ). הנברא של מים שבים(א מה שדומה לדג יה, לקבלת המים שבים

  

        שבעים שנהשבעים שנהשבעים שנהשבעים שנהלללל    דדדדעולה אחעולה אחעולה אחעולה אח

 דענין הזמן אחו ענין העלייה מתוך הים : יש שני דברים להגדירזו בתכונה

  . שנהלשבעים

  

         עלייה מתוך הים עלייה מתוך הים עלייה מתוך הים עלייה מתוך היםעניןעניןעניןענין

והוא המלכות הנמצא , שהוא כינוי למלכותו יתברך' ים'שכבר ביארנו לעיל 

 וכנגדו מלכותו בשמי 9,והוא תכלת דומה לים, למטה בארעא עובד גבורתיה

                                                  
 אותיות ב׳ בין ומונח ׳כל׳ ממלת הבנוי, ׳תכלת׳ מלת באותיות נרמז זה שיסוד להוסיף יש ועוד 7

) שם( אורה בשערי כמ״ש המלכות לשם כינוי גם והוא, היסוד למדת כינוי הוא ׳כל׳ שמדת. תי״ו
 כ״ל ונקרא, בתוכו נכנסים כולן והקיום הברכות מיני וכל האצילותו השפע מיני כל שהרי וז״ל
 הגדולה ה׳ לך. עכ״ל כל נקראת זה מֵשם למעלה שהיא המדה יסו״ד כי, ועוד וכו׳ בו שהכל לפי
 על מורה תמיד ת׳ שהאות) ת׳ אות( אור במאורי וע׳. הממלכה ה׳ לך ובארץ בשמים ׳כל׳ כי וכו׳
 .ומקיפו הכוללו המלכות מדת בתוך הנמצא היסוד השפעת ואשה לפרש יש ובזה. המלכות מדת

 לסלע הדומה הצדף היקף שהוא שלו שהגוף, קוצים קהה הארגמון של זה במין בחוש ראינו וכן 8
 .דג דמות לו יש הצדף זה צורת, הים מקרקע

 כולל שהוא במה המלכות מדת דהיינו, במילואו הים למראה היינו לים׳ דומה ׳תכלת הכוונה 9
) ב" ערלה ח״ב( בזוהר כמבואר, )הים אל ההולכים נחלים השבע שפע( יחד המדות מכל השפעות

 שהוא 'תכלת' המילה ניןעב וכמש״ב( יחד הגוונים כל את כוללה הגוון הוא שתכלת ספרים ושאר
 הכלי דהיינו – לבד הים לגוף לים׳ ׳דומה כאן הנזכר הגוון לפרש ואין). ׳כל׳ בתוכו הכולל מלכות

 גוף חומר על מדבר דהתם – לים דומה שגופו החלזון כענין, דארעא מלכות של הים והדמק
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עלם לוכנגדו מלכותו ד, והוא הים דומה לרקיע, מרומא עלאה הנרמז ברקיע

.  הרקיע דומה לכסא הכבודוהוא, שהוא שמים מעל השמים, ולעלמי עלמיא

ענין , והחלזון שהוא הבריה שעל ידו בא גילוי מלכותו יתברך למטה בארץ

הוא ענין של גילוי מלכותו יתברך , עלייתו מתהום הים להיות בגלוי על הארץ

להתגלות בעולם של בני אדם ׳בארעא ) שהיה מאז בנסתר במקומו במעמקי ים(

  . עזה״יונבאר יותר לקמן ב. תיה׳עובד גבור

  

         שבעים שנה שבעים שנה שבעים שנה שבעים שנהעניןעניןעניןענין

 מלךש, והוא ימות דוד המלך, מצינו בכתובים ד׳ פעמים ענין של שבעים שנה

ר  צֹ ונשכחת") טו, כג (הווהוא הנזכר בישעי,  ומלך ארבעים שנהשלשים שנתב

גלות . שני חיי האדם, וגם ימי שנותינו שבעים שנה. "שבעים שנה כימי מלך אחד

  .בעים שנה בנבואה הנ״לונשכחת צר ש. בבל שבעים שנה

שהמלכות הוא ,  ענין כל אלו שבעים שנה הוא סוד התגברות מדת המלכותסוד

והשבעים כידוע . " לך ה׳ הממלכה...לך ה׳ הגדולה והגבורה", מדה השביעיתה

א שלמות ישה, ספירות בתוכהה את שלמות עשר ת מהשבע כוללתהוא שכל אח

לכל אחד משבעים חלקי המדות יש לו לכן ו, ולכל זמן ועת לכל חפץ. אותה מדה

 תשהיא המקבל, והכלל של כל השבעים יחד הוא מדת המלכות שבמלכות, שנה

סודו הוא השנה של גילוי ,  שנהלשבעיםוענין אחת . מכל המדות וכוללם יחד

   10.התגברות מלכות שבמלכות

                                                 
 בארעא מלכותו לגלות יתברך השפעתו לקבל כלי בהיותו, המלכות מדת לגוף הדומה החלזון
 אישה במה, המלכות מדת כלל על מורה לים דומה שהוא התכלת גוון ה שאין כןמ. לעיל ככמש״
  .בתכלת תןשיומלב הבתוכ המדות כל את תכולל

 בזהנעוצה  למעלה יתברך מלכותו לזכרון המביא הים במראה שהסתכלות זו כוונה ,ועוד
 דשמי ממלכות הבא, הרקיע דרך מלמעלה הבא ההשתלשלות תכלית איה דארעא שמלכותו

, הים אל ההולכים הנחלים כל של השפעות מקבל שהים בכך מתמתגש זו והשתלשלות. שמיא
 גבוה ממקום בא זו היהשק ושורש, ההרים על השמים מן היורד ובשלג בגשם שורשם והנחלים

, הקב״ה ביד דוקא מונחה הגשמים מפתח ענין והוא, מעליותיו׳ הרים ׳משקה יתברך מאתו
 .כסא-רקיע-  יםדמיון המשולש של  בת נרמזווהשתלשלות ז

 .ב" עלד בא ; ב" עכז וארא זהר ע׳ 10
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, תה מדת המלכותדוד המלך מדתו הי.  נוכל להבין קצת מהענינים הנ״לובזה

אין כוח חיות מצד , וכמו שמלכות לית ליה מגרמיה כלום. ו לב כל ישראללב

כך דוד המלך ע״ה לא היה לו , עצמו כלל רק מה שמקבל מהשפעות העליונים

 ם הראשוןאלא שקיבל חיים מן אד. והיה עלול למות מיד בלידתו, קיום כלל

שהוא , שנה שבעיםוקא ווקיבל ד,  של כל מין האנושיהראש, )ב" עא צא"זוהר ח(

, )א" ע לשבת( יום אחד לא הוסיף הקב״ה ולא החסיר לוואפי, שלמות דמלכות

  .שהוא יום המלכות, קאו בשבת דום חייו לתכליתווהגיע

 היסודי " עפבאר ליש, "ר שבעים שנה כימי מלך אחדנשכחת צֹ "ל  זה שוענין

 11,א מלכות עולם הגשמיית ישעיה ויחזקאל ובמדרשים שצור הוהמבואר בנבוא

ונתקלקל מלכותו שתלה גדלותו בעצמו ולא מצד שהוא מקבל מן השפעה 

 לו אחוה ושעזב דעתו שהיה לו בתחילה שהכיר בגדלות דוד המלך והי, העליונה

 זמן ,שלשבעים שנה, דוד המלך,  שנה כימי מלך אחדע׳לכן נשכחת ל. ורעות עמו

. ה׳ המלוכהתגבר הידיעה שלתיבטל גאות מלכותו הגשמי ות, שלמות המלכות

והיה סחרה "ואז מקץ שבעים שנה יכירו שאין מלכותו כשהוא לעצמו כלום אלא 

 הישעי ("ואתננה קדש לה׳ לא יאצר ולא יחסן כי ליושבים לפני ה׳ יהיה סחרה

  ). יח,שם

 חידושי(ע׳ במהר״ל , ענין זהגם כן מהוא ,  ששני חיי אדם שבעים שנהוזה

על ( שהמלך הוא כלל העם מכיון, ) להבין ד״ה ועוד יש לךב" עאגדות ע״ז דף ד

 בשנות ות לכן שנות חיי האדם תלוי,ודוד היה ההתחלה, )'אחד העם'כן נקרא 

 כל המדות עד ליםוכיון דע׳ שנה הוא שלמות החיים להש. דוד המלך ע״ש

  .זהו סתם שנות חיי כל אדם, מלכות

ת דבר ה׳ למלאו" :) כא,דה״ב לו( שנה מפורש בקרא ים בבל דהוה שבעגלות

בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים 

שעיקר מצותה של שביתת . ון ביטול שמיטה ויובלווהוא לתיקון ע. "שנה

 ,א גילוי מלכותו יתברך בעולם ע״י ביטול עבודת האדם מן האדמהוהשביעית ה

ון וובע.  פעמים שבעוכן יובל כידוע שהוא אחר שבע, והיא במעגל כל שבע שנים

                                                  
 .דמסאבותא נוקבא היא שצור) כג פרק( ואלי לרמ״ד עולמים בתשועת ע׳ 11
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ארץ  ההוגלה ישראל לבבל ונשאר, ביטול גילוי המלכות שהוא בתכליתו שבעים

ובזה נתגלה בשיעור שלמות ,  שממה לשבעים שנה בלי עבודת האדםישראל

 אלא הכוח לזה בא רק ממנו את ישראלשאין כוח ממשלת האדם מנהיג , המלכות

  . יתברך

אלא ,  שנהם עונש נשכחת צור שבעי שבעים שנה דגלות בבל היה כעיןעונש

, קלקול צור היה קלקול של כפירה במלכות עצמו.  הם ביסודםיםשבאמת חלוק

שהתגאה לשמים ,  למלכותו יתברך מצד מקבל השפעת המלכותותפירוש התנגד

אלא תלה שכל אסיפת הונה היא , עליונההלכפור בהיותה מקבלת מן ההשפעה 

לכן עונשה היה שהפסיק ממנה כל . מקבצת בכוח עצמה מן העולם הגשמי

קלקול שהביא ישראל ה לעומת זאת. ולא היה ביכולתה לקבל כלל, סוחריה

, לעונש שבעים שנה של גלות בבל היה קלקול בכפירת גילוי המלכות מן מקורה

שהמלכות מתגלה דוקא ע״י שביתת עבודת , ה כפירה מצד המשפיעתדהיינו שהי

אבל ביום , והוא זמן העבודה,  מלאכתךוקא ששת ימים תעשהושד, בן אדם

לקיך - וקא לה׳ או השייך דםאין שום מלאכה והוא יו, לקיך-השביעי שבת לה׳ א

מתגלה למפרע שכל , ומכיון שמלאכת כל ששת ימים הוא לקראת התכלית שבת(

ה תוהי, אבל כשישראל לא שבתו השביעית). לקיך-ימים הם גם לה׳ אהששת 

לכן ענשם . לא נתנו מקום לגילוי כבוד מלכותו, םשניהעבודת האדם בכל שבע 

שאינם ראויים להשתתף עם הקב״ה להיות , לעזוב את האדמה לגמרי, היה גלות

  . חלק מן המשפיע בעבודתם בארץ

  

        ע׳ שנהע׳ שנהע׳ שנהע׳ שנהאחת לאחת לאחת לאחת ל עליית החלזון  עליית החלזון  עליית החלזון  עליית החלזון עניןעניןעניןענין

מדת המלכות את  תמסמלה שהחלזון שהוא הבריה , יש לבאר ענייננוובזה

 מו דהיינו כ. שנהשבעים לדעולה אחשלו התנועה כוח פעולת , בארעא כנ״ל

 שנה היינו התגברות וגילוי מדת המלכות בשנת לשבעים דשאח, שביארנו לעיל

כך החלזון הזה עולה ממעמקי הים להיות , שנת מלכות שבמלכות, השבעים

דבר זה מורה על גילוי ייחוד מלכותו ו , עבודת האדםקוםבגלוי על הארץ מ

האדם צריך לעבוד ולילך אחריו בים , ר שנות השבעיםשבשא –יתברך בארץ 

לצוד החלזון לעשות ממנו , שהוא משל לכניסה לתוך ידיעת מלכותו יתברך
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ע״י דמות גוון הים שהוא מלכותו (תכלת שהיא מורה על זכרון מלכותו יתברך 

שהוא כעין גוון דכסא , שהוא כעין גוון הרקיע מלכותו דלמעלה, דקדושה למטה

ועל ידו , והוא לובשו על בגדיו כל ימיו על הארץ, )ותו העולה על הכלכבוד מלכ

בלי ,  אבל בשנת השבעים עולה החלזון מעצמו;יזכור ייחוד מלכותו יתברך תמיד

 שאז מתגלה לך ה׳ 12,והוא ענין שביתה דיום השבת, שום פעולה מצד האדם

 הים א מכוח פליטתייה זו של החלזון מן הים על היבשה היועל. הממלכה

 13, לגלות מלכותו על הארץ ע״י מצות פתיל תכלת היוצא ממנו,)מלכות דקדושה(

  ."ה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסיםומלא" ד לבואכענין מעין לעתי

  

)  וע״ש בפי׳ מתוק מדבש,ב" עוארא כז( יש להוסיף הסבר עפ״י מש״כ הזהר ועוד

 הרע כשהוא צדשמ) תןהלוי( וכתוב שם על התנין הגדול ,משל לעניינים סודיים

כל הדגים בורחים ממנו ) שהם הכלים של ספירות הקליפות(אורים מסתובב ביְ 

 לשבעים שנה רובץ בצד הנצח תואח). שהוא מלכות דקדושה(ועולים לתוך הים 

                                                  
 חלזון הצד": ודישה דהיצ של שבת תובמלאכשל החלזון  הדוגמא ענין שהוא ש לומרוי 12

 ולגלות להשיג לם הזהבעו האדם עבודת ענין שהוא, ) א" עעה שבת"" (יםתש חייב ...והפוצעו
 שנמצא מה וקדושה ותרוחני השגות אחר לעלות לצאת איה האדם שעבודת. בעולם יתברך ייחודו

 הגשמיים החיים תוך אל ןולהביא האלו ההשגות את ולצוד, הגשמית הבריאה השגות מגבול חוץ
 פנימיות מלהשיג המונע ותהחיצוני הקליפות את שובר שהוא דהיינו, ןאות פוצע והוא. שלו

 של הזמן הוא, ה׳ את דעה הארץ ומלאה יום ,השבת יום אבל. סודו את ןמה מוציא והוא, העניינים
 .מעצמו יוצא שהגילוי, זו ממלאכה שביתה

 חיים בעלי פולט שהים מצינו לא כמעט שבאמת, החלזון עם נפלאאופן ב מתאים זה דבר וגם 13
 שמצינו והוא, אחד הכלל מן חוץ יש אבל. החלזון ענין על מדברים שחז״ל כמו רב וןמבה ובפרט
 ומזעזעים, הים קרקעית את סוחפיםה תקרירו של גלים יםנוצר מאוד רחוקות שבתקופות בטבע

. במליונים החוף על הם נפלטיםו מהים אותם מעלה ימית-תת ורוח, בה הנאחזים החלזונות את
, דקדושה מלכות סוד שהוא, שהים, להפליא נתפרש זה מקרה, העניינים בפנימיות מ״שי פל וע

 ממנו לעשות אדם לבני להזמינו, היבשה על להעלותו ממנו החלזון להוציא הפועל הרוח הוא
  .תכלת

י כשבנ ההנהגה התהי כך שבאמת ש לומרי שנה לשבעים דאח עולה של הזמן בגמרא שהוזכר וזה
 את הנ״ל באופן יעלה שהים בהשגחתו הקב״ה הנהיגו, תכלת מצות מקיימים היו ישראל

 אלא ,כלל נס בדרך יהיעל ן זהואי. אחריו לטרוח בלי ישראל לכלל התכלת להמציא החלזונות
 .יתברך הנהגתו לפי המכוון) טבעי כוח שהוא שרואים כמו( הוא העולם מסדר
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 ועל ידו ,ומתגבר כוחו. ואחת לשבעים שנה רובץ בצד ההוד דמלכות, דמלכות

ים אלו היאורים לגוון תכלת שחור ומתערב, מעורר הקליפות לעשות דין בכעס

וזה מפני שהתנין מתקרב לצד , והשחור הוא הדין שבו, תכלת הוא מלכות(

) יסודו הטמא(וזקף זנבו ). להפעיל על ידו דין, הנמשל לים, המלכות דקדושה

 שמצד הטומאה הדין כוחוהוא (ומכה למעלה ומכה למטה וכולם בורחים מפחדו 

 ואז קם התעוררות מצד מלכות דקדושה מי ).מגיע לדרגת יסוד שבמלכות

ומלאכי הדין , ואז כל הקליפות מתפזרות, שתשים קולר בלחייו של התנין הגדול

 תהוםלוקחים את התנין הגדול ונוקבים פניו בצד לחייו ומכניסים אותו לנקב של 

ועל זה כולם מודים ומברכים להקב״ה , כך עושים אחת לשבעים שנה. הגדול

  .ע״כ דברי הזוהר,  נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה׳ עושנוואומרים בואו

בדרשות חז״ל על פסוקי ) א" עעה (בא בתרא ענין זה מצינו במסכת בוכעין

 אחריו יאיר נתיב .ירתיח כסיר מצולה ים ישים כמרקחה" ):כד-כג, מא (איוב

  . " תהום לשיבהבׁשֹ יח

 מות כל מי יוחנן בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו ומרתיחביאמר ר

 ובשעה שצמא עושה תלמים "...ירתיח כסיר מצולה" שנאמר ,שבמצולה

 אמר רב אחא בר יעקב אין תהום ".אחריו יאיר נתיב" שנאמר ,תלמים בים

יחשוב " שנאמר ,עד שבעים שנה) מרוב מים שחסרו, רש״י(חוזר לאיתנו 

 אמר רבה א״ר יוחנן .]שנה[ואין שיבה פחותה משבעים , "תהום לשיבה

, איוב מ ( שנאמר,עתיד הקב״ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן

  . "..יכרו עליו חברים" )ל

 שיש כוח ללויתן לעורר דינים ,על פי הזוהר הנ״ל ניתן להבין דרשות אלו

דהיינו שהתגברות הלויתן לזון מן , ודבר זה מחסר מי הים, ולהפעיל רעות בעולם

אבל .  יתברך בעולםתו גילוי כבוד מלכוהעולם בהפעלת רעתו גורם מיעוט של

בשנת מלכות שבמלכות מתגבר גילוי , אחת לשבעים שנה חוזר הים לאיתנו

. ובאותו שעה נתבטל כוח שליטת הלויתן, מלכות דקדושה בעולם בתוקפו הגמור

 יוחנן שעתיד הקב״ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של ביואז המשיך בדרשת ר

לית כל התגברות הרע בעולם אינו אלא למען גילוי כבוד דהיינו שסוף ותכ, לויתן

 בזה שעמדו בנסיון נגד יצרם הרע בכוח ,מלכותו יתברך האמתי על ידי הצדיקים
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 כנ״ל אשר ימלא כל לם הבאוהוא מיסוד שנת השבעים מעין עו. הבחירה שלהם

  .הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים

שבעים שנה הנאמר בחלזון ל ד יש לפרש יותר הענין של עולה אחל פי זהעו

 דקדושה להוציא תשבשנה זו שהתנין הטמא הזה התקרב אל מדת המלכו, דתכלת

ונלכד , ך הואוופתאום ונהפ, לעורר דינים בכעס על העולם, גוון תכלת שחור

ובאותו שעה תהום הים , מכוח התעוררות ממדת המלכות שבקדושה השוכן בים

אז ו, גלות אמיתות מלכותו יתברך בעולםשהוא מלכות דקדושה חוזר לאיתנו ל

והיינו בהעלאת החלזון ממעמקי , הים מתנודד להוציא גוון התכלת לצד הקדושה

  14.הים להשתמש בהם לתכלת דמצות ציצית

  

        ומדמו צובעים תכלתומדמו צובעים תכלתומדמו צובעים תכלתומדמו צובעים תכלת
, בריה שפלה תולעת ולא איש ולית ליה מגרמיה כלוםל סמל וא זה אשר החלזון

ודבר זה מתגשם .  תכליתוווז, ו יתברך בארעאקא על ידו מתגלה כבוד מלכותודו

ובו , שעל ידו מתגלה בעולם גוון המלכות, בתכליתו ׳מדמו צובעים תכלת׳

תכלת דומה לים וים , מכירים מלכותו בתכלת דציצית. מכירים ומכבדים מלכותו

כדכתיב , ובו אנו מכבדים מלכותו. דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד

 יהושע בן ר׳" :) כב, תהליםבמדרש( וכו׳ "נכי תולעת ולא אישאו") ז, תהלים כב(

 שכן" :)הנ״ל(ובמדרש הגדול , "לוי אמר אני הוא שהלבשתיך פורפרייה על הים

  .ועל כן הארון מתלבש בתכלת, "דרכן של מלכים פורפירא שלהן תכלת

  

        ארבע התכונותארבע התכונותארבע התכונותארבע התכונותסיכום סיכום סיכום סיכום 
בחומר בצורה , ת לן שאלו ד׳ תכונות דחלזון הם ד׳ תכונות של מלכוהיוצא

 על ענין הים ןוכול. דהיינו בגופו בצורתו בפועלו ובתפקידו, בפועל ובתכלית

                                                  
 שני הם והתולעת הנחש שענין ום אחרבמק הארכנו, התנין נפילת במקום החלזון העלאת בענין 14

 הישות ביטול איה התולעת ה שאין כןמ, יתברך ייחודו מהסתר היוצא הרע משורש הנחש, הפכים
 עצמו מדמה היה המלך שדוד כמו, בעולם יתברך ייחודו מתגלה הוב, הוא ברוך האדון בפני

 .קם זה נופל כשזה, והחלזון התנין בין יחס יש כן על. איש׳ ולא תולעת ׳ואנכי, לתולעת
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) יסוד(צורתו דומה לצורת דג , דהיינו שגופו דומה לגוף הים, שהוא סוד מלכות

  .ותכליתו הוא לגלות דמות גוון הים, פועלו פעולת פליטת סוד הים, שבים

  

         דמיו יקרים דמיו יקרים דמיו יקרים דמיו יקריםלפיכךלפיכךלפיכךלפיכך
דהיינו דוקא מתוך זה שהוא בריה שפלה , "פיכך דמיו יקריםל" : להוסיףונראה

ובטל לגמרי לחסדו , אשר לית ליה מגרמיה כלום ואינו שוה לכלום מצד עצמו

וזה מביא , "מדמו צובעים תכלת" של הזאתמזה הוא זוכה לתכלית , של הקב״ה

  15.חותם של זהב, לו שווי יקר עד מאוד

  

                                                  
 של החלזון הוא קוצים קהה שהארגמון נפלא סמך היא הברייתא כי לפי מה שביררנו והנלע״ד 15

 לא עליך יוצר כלי כל. ברייתא האי מכוח עליו ערערו שהמתנגדים הערעורים כל ופקע, התכלת
 .יצלח
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סג

  

        
        

        ם גליון זהם גליון זהם גליון זהם גליון זהחברי אגודת פתיל תכלת מקדישיחברי אגודת פתיל תכלת מקדישיחברי אגודת פתיל תכלת מקדישיחברי אגודת פתיל תכלת מקדישי
        

        ננננ""""לעלעלעלע
        

        הרב הגאון הרב הגאון הרב הגאון הרב הגאון 
        לללל"""" זצ זצ זצ זצרבינוביץרבינוביץרבינוביץרבינוביץר איתמר ר איתמר ר איתמר ר איתמר """"בבבבנחום אליעזר נחום אליעזר נחום אליעזר נחום אליעזר 

  

        ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומיםראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומיםראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומיםראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים
        

 מבקש דעתמבקש דעתמבקש דעתמבקש דעת, , , , ישר דרךישר דרךישר דרךישר דרך, , , , תלמיד חכם גאוןתלמיד חכם גאוןתלמיד חכם גאוןתלמיד חכם גאון

 איש תורה ומדע ודרך ארץ איש תורה ומדע ודרך ארץ איש תורה ומדע ודרך ארץ איש תורה ומדע ודרך ארץ 

        

            בין יחידי הסגולהבין יחידי הסגולהבין יחידי הסגולהבין יחידי הסגולה
, , , , של מחקר התכלת במלואםשל מחקר התכלת במלואםשל מחקר התכלת במלואםשל מחקר התכלת במלואם    ההלכתייםההלכתייםההלכתייםההלכתיים    הנושאיםהנושאיםהנושאיםהנושאים    כלכלכלכל    אתאתאתאת    שהביןשהביןשהביןשהבין

    ארכיאולוגיהארכיאולוגיהארכיאולוגיהארכיאולוגיה, , , , ביולוגיהביולוגיהביולוגיהביולוגיה, , , , ההההלכימילכימילכימילכימי    הנוגעיםהנוגעיםהנוגעיםהנוגעים    הצדדיםהצדדיםהצדדיםהצדדים    זהזהזהזה    ובכללובכללובכללובכלל
        . . . . ועודועודועודועוד

        עודדנו לאורך שנים בעבודתנו במחקר התכלתעודדנו לאורך שנים בעבודתנו במחקר התכלתעודדנו לאורך שנים בעבודתנו במחקר התכלתעודדנו לאורך שנים בעבודתנו במחקר התכלת
        תוך דרישה לבירור עומק וסבלנותתוך דרישה לבירור עומק וסבלנותתוך דרישה לבירור עומק וסבלנותתוך דרישה לבירור עומק וסבלנות

        עד לפסיקת הלכה למעשהעד לפסיקת הלכה למעשהעד לפסיקת הלכה למעשהעד לפסיקת הלכה למעשה
        

        

        פפפפ""""ב באייר תשב באייר תשב באייר תשב באייר תש""""ע יע יע יע י""""נלבנלבנלבנלב
        ....הההה....בבבב....צצצצ....ננננ....תתתת
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* * *  
  

 ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו"...

 ּוְרִאיֶתם ְלִציִצתְלִציִצתְלִציִצתְלִציִצת    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה. ְּתֵכֶלת

 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם ֹאתוֹ 

  ..."ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם

  )לט-לח, במדבר טו(

  

  

 כל את וזכרתם אותו וראיתם"

 כנגד זו מצוה שקולה –' ה מצות

  .כולן המצות כל

 אותו וראיתם: אידך ותניא

 מביאה ראיה – ועשיתם... וזכרתם

 לידי מביאה זכירה, זכירה לידי

 הזריז כל: אומר י"ורשב. עשיה

 פני ומקבל זוכה – זו במצוה

  ..."שכינה

  )ב"מנחות מג ע(

  

* * *  
  




