
 ימה של חיפה

  ברכת יעקב אביðו: ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאðִֹּית ְוַיְרָכתֹו ַעל ִציֹדן (בראשית מט יג) 

: ַעִּמים ַהר ִיְקָראּו ָׁשם   ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ִּכי ֶׁשַפע ַיִּמים ִייðָקּו  ברכת משה רביðו: ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר ְׂשַמח ְזבּוֻלן ְּבֵצאֶת ְוִיָּׂשׂשָכר ְּבֹאָהֶלי
  ּוְׂשֻפðֵי ְטמּוðֵי חֹול (דברים לג יח) 

 

  )שðד( ספרי דברים 

כן הגירסא ברמב"ן בשער הגמול בעðין עולם הבא, ובכפתור ופרח  - חיפה( זה ימה של חיפה    )ברכה לג יט (כי שפע ימים ייðקו  
אתה אומר שאין ספיðה אובדת בים הגדול וצרור של כסף ושל זהב ואבðים טובות    שגðוז לצדיקים לעתיד לבוא מðין  פרק י)

ומרגליות וכלי זכוכית וכל כלי חמדה שאין הים הגדול מקיאה לימה של חיפה שגðוז לצדיקים לעתיד לבוא תלמוד לומר כי שפע 
לו פרðסתך במה אמר לי מחלזון אמרתי לו  ימים יðקו אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד אמרתי  

וכי מצוי הוא אמר לי השמים שיש מקום בים שמוטל בהרים וסממיות מקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות  
חול ספוðי זו חלזון טמוðי זו טרית   מכישות אותו ומת וðימק במקומו אמרתי ðיכר הוא שגðוז לצדיקים לעתיד לבא וספוðי טמוðי

חול זה זכוכית לפי ששבטו של זבולון מתרעם לפðי המקום ואומר לפðיו רבוðו של עולם לאחיי ðתת ארצות ולי ðתת ימים לאחיי  
ðתת שדות וכרמים ולי ðתת חלזון אמר לו לסוף שאðי מצריכם לידך על ידי חלזון זה אמר לפðיו רבוðו של עולם מי מודיעðי אמר  

  לא יהא בפרגמטיא שלו כלום   לו סימן יהא בידך שכל מי שגוðבך

  פרשה פב ה בראשית מדרש רבה

  ..., ָׁשם ִיְזְּבחּו להרו של זבולוןיקראו שם יזבחו זבחי צדק, ִמֶּׁשַּיֲעׂשּו ָּבֶני ָּכַעִּמים עמים הר  אַרִּבי יֹוָחָנן ַמְיֵתי ָלּה ֵמָהכ
    ִזְבֵחי ֶצֶדק, ְצָדָקה ֲאִני עֹוֶׂשה ִעָּמֶהם ּוְמַקֵּבל ֶאת ָקְרָּבָנם

 תוספות השלם כרך ה ויחי, מט, יג אות ג 
 שהחלזון איðו ðמצא כי אם בחלקו.  ) 101(ולון בגימ' חלזון זב

TENT WORK IN PALESTINE. A Record of Discovery and Adventure 1887   BY CLAUDE 
REIGNIER CONDER, R.E,. OFFICER IN COMMAND OF THE SURVEY EXPEDITION. Page 97 
The appearance of the [Haifa] bay in winter [of 1872-1873] was very fine… As the winter went on, the heavy 
seas came rolling in round the promontory… Great shoals of fish came in, and were caught with the 
primitive cast-nets of the naked fishermen; and, after the storm, the beach would be found strewn with 
shells, amongst which the Murex trunculus was common, from which the Tyrian purple was derived. 

The Khilzon, or murex, is, indeed, closely connected with Carmel. The Rabbis understood the expression, 
“riches of the deep,” to refer to the Khilzon, and to be promised to the tribe of Zebulon as an inheritance. 
The Khilzon was fished at a place called after it, and as far north as Phœnicia. Its name still exists in the 
modern Wâdy Halzûn, a valley tributary to the Belus River, near Acre, in which river the murex was 
found… 

 The murex gave many colours, from green and deep blue to red, but the Tyrian purple was the dark blood-
colour, like the darkest of “black roses” as the ancients called them, and only one drop of the dye was found 
in the vein of the mollusk, which circumstance accounted for the expensiveness of the Tyrian garments. 

In a different work by same author: 
In the Targums the Chilzon or Murex is noticed as among the riches of the tribe of Zebulon, and as "coming 
up into the hills", This seems to give a clue to the real position of the place, for Zebulon did not possess any 
of the land north of Sidon where Porphyreon really stood, but the country from Carmel to Acre, and the 
Belus, in and near which the Murex is found and was caught originally. The name still exists. It is applied to 
a large valley, a confluent of the Belus, called Wadi Halzun, "the valley of the snail" (or Murex) … The 
fishery of the Murex extended from Phoenicia down to the Bay of Acre, and along these shores the mollusk 
(Murex Trunculus) is still found.   CLAUDE R. CONDER, Lieut. R.E.   
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  בעל המרכבת המשנה  מאשלמה חעל ספר חוג הארץ לר' 
צידון היא צידון רבה במפה סידון בקרן צמ"ע דאשר אצל משרפות המים וזש"ה וירכתו על צידון ר"ל שכל מחוז אשר ðקרא  

  ע"ש צידוðים 

  שם  העורךהערת 
צה הצפוðי מערבי של  כווðתו בביאור וירכתו על צידון ðראה שקצה גבול זבולון מסתיים בצידון, והרי במפה מצויין עיר צידון בק

שבט אשר והיא רחוקה מאד מקצה גבול צפון של שבט זבולון, וע"ז מתרץ שכל מחוז חלק אשר ðקרא ע"ש צידוðים וא"כ ðכון  
(עמוד      הוא שחלקו של זבולון מסתיים ע"י מחוז זה הðקרא צידון. הפסוק  228ובאדמת קודש  ויחי על  פרשת  רבה בראשית  ) מבאר עפ"י המדרש 

ו הגיע המקצוע הצפוðית מזרחית של  כו' ר' אלעזר אומר זבוד דגלילא ר' יוחðן אומר מגדל דיו, ומבאר באדמ"ק שר' אלעזר אמר שוירכתו על צידון כווðתה הר זבוד דגליליא שאליוירכתו ו
צמ"ע של ðחלת זבולון, עכ"ד. ולדעת שðיהם אין זו צידון רבה של אשר, וראה  ðחלת זבולון. ור' יוחðן אמר שהכווðה היא מגדל ריו הסמוכה לעיר בשם צידון (דר אל אצד) שאליה הגיע מקצוע  

 .בעץ יוסף על המדרש שם
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  פרשת ויחי פי' ר' שמואל בר חפני גאון ז"ל 
מתכוון בו לשכðותה של    -: ואמרו: לחוף ימים ישכון  )עה"ת מהדו' מוסר הרב קוק עמ' ש"ס ועמ' שס"ב, מתורגם מלשון ערבי(

  - ארצו לים, וכאמרו: ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הðחל אשר על פðי יקðעם. ואם כי התכוון באמרו לימה  
 '. הותר לðו לומר, שהוא ðחל אשר יתכן כי הולך הוא אל הים וכו ,למערב, ואולם כאשר אמר: ופגע אל הðחל
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  ביאור הגר"א על יהושע י"ט י"ד  
אשר, והולך על  ל צידון וכתיב זבולן לחוף ימים ישכון, ע"כ צ"ל שגבול זבולון מפסיק באמצע הגבו והא דכתיב וירכתו על

ðוז"ש וירכתו על צידון. וגי יפתח אל הוא המפסיק בין גבול אשרית ירך צידון רבה, ושם מתפשט קצת לרוחב כתב.  

ולון שוה עם גבול אשר אלא מבית דגון התחיל  ופגע בזבולן. פי' שלא הלך הגבול דרום של זב  ביאור הגר"א שם פסוק כ"ז  
דרום של זבולון: ובגי יפתח אל צפוðה. פי' שפגע שם בצפון של גי יפתח אל ויפתח אל היה מפסיק באמצע הגבול אשר והיה  

  לאשר ב' חלקים שבגי יפתח אל מצפון ומדרום ובחלק שבצפון היה שם אותן הערים בית העמק

  ץ (פרק ג' חלוקת הארץ, ל"א מלכים, אות כח)  בואות הארץ לרב יהוסף שווארת
ר עכו סמוך לכרמל, אולי הוא  ווהוא במיש   (Wadi Naaman)ן"יקðעם לכרמל. לא ðודעה. למזרח עכו ðמצא ðחל הðקרא "ואדי ðעמא

  שיבוש הלשון שהכוðה יקðעם.

  פב  דףאדמת קודש 
שם אצל החלק התחתון של ðחל קישון עוד יראו מקומות עתיקים אשר זכרוðם באו בספרי הðביאים ובתלמוד. הðחל אשר על פðי  

  23מוחראע) שבהר הכרמל וðופל לðחל קישון במרחק  -יקðעם הðקרא היום ואדי אל מאליך הוא ðחל מרעלה היורד ממרעלה (אל
י והעיר  חיפה.  לעיר  מזרחית  דרומית  תלקילמיטר  ðקראת  כעת  קישון במרחק  -קðעם החרבה אשר  לðחל  סמוכה    1/2 2קמון 

 קילומיטר 

  מדרש רבי דוד הנגיד פרשת ויחי עמ' רמה 
ועוד אמרו, שלא הקדים את זבולן לפðי יששכר וברך את זבולן לפðי יששכר אחרי יהודה, אלא מפðי שצפה ברוח הקודש,  

ו מחלקו של יהודה לחלקו של זבולן, שכן כשגלו הסðהדרין מירושלים  שסופו של בית המקדש ליחרב ושסðהדרין סופם שיגל
ולכן ברך את זבולן   ואלה הערים כלן בחלקו של זבולן לשפר עם, לבית שערים, לצפורי,    אושהומ  אושה עמדו ביבðה ומיבðה ל 
 בראשוðה אחרי יהודה 

Ancient engraving of Haifa Bay from Jean Doubdan (1667) 
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  אדמת קודש 

 266עמ' 
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מפה מספר חוג הארץ לבעל מרכבת המשנה      
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עמ' קיז  מפה מספר חוג הארץ לבעל מרכבת המשנה
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מפת א"י מהאדמו"ר  
 מראדזין בעל סדרי טהרות

 כא  נדפס בספר חוג הארץ עמ'
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  מרביðו הגר"א     צורת הארץ לגבולותיה סביב   מתוך ספר
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