
  שבת כו. 
ומדלת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים לכורמים וליוגבים כורמים תני רב יוסף אלו מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד  

 רמתא יוגבים אלו ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה 
  כפתור ופרח פרק יא

זבולון, כשמעון למערב יהודה כלומר לקצתו. אבל הולך  ויהיה ðפתלי למזרח    וזבולון מזרחו איðו הולך עד הירדן מפðי ðפתלי 
הוא ר"ל זבולון אל המערב עד הים הגדול לצפון עכו. וכדאמריðן מסכת מגילה פ"ק, וזבולון מתרעם על מדותיו הוא, שðאמר  

חי ðתת שדות  לא ת  זבולון עם חרף ðפשו למות. אמר זבולון לפðי הקב"ה רבוðו של עולם לאחי ðתת ארצות ולי ðתת ימים וðהרו
וכרמים ולי ðתת הרים וגבעות. א"ל הקב"ה כלם צריכין לך ע"י חלזון, שðאמר וספוðי טמוðי חול, ותðי רב יוסף ספוðי זו טרית,  

מסולמא דצור עד חיפה. ויעבור בתוך אשר כדרך שיעבור   חול זו חלזון, ואמריðן פרק במה מדליקין, יוגבים אלו צדי חלזון  
  .ביששכר. עכ"לשמעון ביהודה ומðשה 

  עוד שם: 
לדרום עכו בסמוך הוא שחור לבðת קורין לו רמלא ביצה כלומר חול לבן והר הכרמל לדרומו ביðיהם לשון ים, וברגל ההר על  
חוף לשון הים הוא חיפה ואולי לזה ðקרא שמו כן. ומישור עכו הדרומי גדול מאד מתפשט עד עמק יזרעאל. עכו אף על פי שהוא  

  אם זבולון עולה תחום עכו עולה, שלא אמרו עכו עולה.  )ב"ב קכב א(קשה כמו שאמרו ז"ל פרק יש ðוחלין לשבט אשר איðו 
וכן תמצא לצידון שהוא לאשר גם כן אלא שתחומן הוא לזבולון שðאמר וירכתו על צידון. והכתוב אומר (שופטים ה     

  . ðו ðמל אלא חוף אðיות, וכן פי' אבן גðאח ז"ליז) אשר ישב לחוף ימים וחוף הים הוא מקום חכוך המים בגליהם, ואי
ו), המהלך בארץ העמים בהרים ובסלעים טמא בים ובשוðית מהור.  איזהו    משðה  גרסיðן סוף מסכת אהלות (פרק יח

  עכ"ל  שוðית כל מקום שהים עולה בזעפו.

  163בספר השרשים עמ'  אבן גנאח

 

  

  ביאור הגר"א על יהושע י"ט י"ד  
אשר, והולך על  ל והא דכתיב וירכתו על צידון וכתיב זבולן לחוף ימים ישכון, ע"כ צ"ל שגבול זבולון מפסיק באמצע הגבו

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

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

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

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



  יעב"ץ (מטפחת הספרים פ"ד)
ולכורמים וליוגבים תðי רב יוסף יוגבים אלו צידי חלזון מסולמא דצור עד חיפה,   ,ובעðין צידת חלזון אמרו בפרק במה מדליקין

זכרו שלא ðמצא במקום אחר  וכדבר הזה ממש כתבו גם סופרי אומות העולם, כותבי ישובי המדיðות והðמצא בה לצורך העולם, ו 
וידוע שצור וחיפה הן שתי עיירות היושבות על חוף הים הגדול של   ,הדג שצובעין בדמו תכלת כי אם בין שðי מקומות הללו

הם שהיו מספיקין צבע תכלת לכל   ,תורה, ויושבי צור וצידון היו צדין אותו ועושים בו סחורה, ביחוד אחר שחרבה ארץ ישראל
, ובזמן ישוב ארץ ישראל היה כל מקח וממכר הלז וריוח הגדול שבו  יה ðצוד בחלקו של זבולון שירכתו על צידון וכן ה הארצות,  

לזבולן לבדו מיתר השבטים, כמ"ש רז"ל כולן צריכין לך ע"י חלזון. ושפוðי טמוðי חול תðי רב יוסף וספוðי זה חלזון, וטמוðי חול  
ðה, גם היא היתה בגבול הצדוðמצא שם באותו מחוז בחוף הים הגדול, הוא מובחר לזכוכית  זו זכוכית לבðים והצוריים, שהחול ה

 הטובה ומשובחת, לא ðמצא כמוהו בארץ

  תפארת ישראל 
בכללי בגדי קדש של כהוðה, בעðין התכלת,   )לבעל התפארת ישראל, ðדפס במשðיות בתחילת סדר מועד(בקופת הרוכלים 

חלזון היו מסולמא דצור ועד חיפה, ע"כ, וידוע שמקומות הללו הם עוד היום על   כתב: "ותו דבמסכת שבת אמריðן דציידי
 .". עכ"לוהם כðגד חלקו של זבולון שפת ים הגדול,  

  סימן תרפ"ה   רדב"ז
ז"ל: שאלת עלה דגרסיðן בשבת שכן צדי חלזון היו קושרין ומתירין הרשתות לצוד אותו, ושאלת מהיכן היה להם חלזון  

לצודו והלא לא היה ðמצא אלא בחלקו של זבולון, וכי אפשר היה לבוא לארץ ישראל לצודו? תשובה. אין זו צריכה  שיוכלו 
לפðים, שהרי החלזון מצוי הוא בים, ובחלקו של זבולון היה עולה מאליו מן הים אל היבשה והיו מלקטין אותו, ואחר שגלו  

לכורמים וליוגבים וארז"ל אלו צדי חלזון משמע שהיו צריכין    ישראל לא היה עולה והשאיר ðבוזראדן בארץ מדלת העם
לצודו, וכן במעשה המשכן היו סמוכים לים הקדמוðי ים סוף שהרי אין בין ים סוף להר סיðי אלא דבר מועט והיו הולכים לים  

 סוף וצדין אותו שהיה ðמצא שם וכו'. עכ"ל 

  ) עמ' קסז(תבואות הארץ פרק ג' חלוקת הארץ, דן 
היה לשבט דן, גם מצאתי בדבריו שאשדוד היא עיר קצה  ( דאר טאðטורא)דור  ...  5.1.22 היהודים קדמוðיותב ןכתב יוסיפו דן...

  גבול דן. ובזה ידעðו ב' ðקודות הקצוות, ðקודה הצפוðית והדרומית.

  22 -ראשון ספר חמישי פרק  היהודים  קדמוניותן ביוסיפו
  על הגבול  דור מהעמק המשתרע לעבר מערב השמש עד אשדוד ו בðי דן קבלו בגורלם את החלק 

סוף תחום אשר הוא דור, וכן הבין ארטסקרל מסורה בספרן על יהושע ע"פ   א"י מהאדמו"ר מראדזין  המפוכן בבמפה הגר"א  
 . בעיר דור תבואת הארץ, שחלק שבט אשר על ים מתחיל מיד אחר חלק דן 

The Artscroll Yehoshua (page 391) Shows Asher starting on the coast by Dor, Adjacent to Dan (p. 
294) 

  רד"ק שופטים ה יז  
כמו שאומר זבולן לחוף ימים    כי לא היה חלקו על הים כי זבולן היה חלקו שםודן למה יגור אðיות איðו אומר על אðיות הים  

אלא אðיות הירדן ר"ל שעבר הירדן וברח מפחד האויב    ו אע"פ כן לא היה יפו בחלק ואף על פי שכתוב בחלקו מול יפו  ישכון  
  והðיס ðכסיו לעבר הירדן וכן ת"י גזו ועברו ירדðא וגו  

  ספרי דברים פיסקא שנד 
שגðוז לצדיקים לעתיד לבוא מðין אתה אומר שכל ספיðות שאובדות בים הגדול וצרורות   יפוד"א כי שפע ימים ייðקו זו ימה של 

שגðוז לצדיקים לעתיד לבוא ת"ל    יפושל כסף ושל זהב ואבðים טובות ומרגליות וכל כלי חמדה שהים הגדול מקיאם לימה של 
  כי שפע ימים ייðקו 

  ירושלמי סוכה ה א 
ין תרתין סילעין מיעול מצמתא קהלא קומי רבי יוחðן עאל רבי לוי ודרש יוðה בן אמיתי  דלמא רבי לוי ויהודה בר ðחמן הוון ðסב

מאשר היה דכתיב שופטים א אשר לא הוריש את ישבי עכו ואת יושבי צידון וכתיב מלכים א יז קום לך צרפתה  אשר לצידון  
השלישי לבðי זבולן למשפחתם וכתיב שם ומשם    עאל רבי יוחðן ודר' יוðה בן אמיתי מזבולון היה דכתיב יהושע יט ויעל הגורל

עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין וכתיב מלכים יב כדבר ה' אלהי ישראל אשר דבר ביד עבדו יוðה בן אמתי הðביא אשר  
ר  מגת החפר בשובתא חורייתא א"ר לוי ליהודה בר ðחמן סב לך אילין תרתין סילעיא ועול מצמתא קהלא קומי ר' יוחðן עאל ואמ 



וכתיב וירד  קומיהון יפה לימדðו רבי יוחðן אמו מאשר ואביו מזבולן בראשית מט וירכתו על צידן ירך שיצא ממðה מצידון היה  
א"ר יוðה יוðה בן אמיתי מעולי רגלים היה וðכðס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש    לא צורכא דילא וירד עכו   יפו 

ב שמח מ"ט והיה כðגן המðגן ותהי עליו רוח אלהים א"ר בðימן בר לוי והיה כðגן במðגן  ללמדך שאין רוח הקדש שורה אלא על ל
  אין כתיב כאן אלא והיה כðגן המðגן ותהי עליו רוח אלהים 

  פני משה ירושלמי שם 
הא דקאמר מאלו ב' שבטים היה, שהרי לא היה צריך לכתוב  ל וכתיב ביוðה וירד יפו לא צורכה די אלא וירד עכו. זו ג"כ ראיה  

אלא וירד עכו כי ðמל עכו היה יותר סמוך לו אם הוא משבט אשר בלבד ועכו היא מגבול אשר, אלא לאו כדאמרן אמו מאשר  
 . יפו בגבול זבולן שבטו של אביו וירד  וðולד הוא שם, ובא אח"כ 

  קכב.   בתוס' רי"ד בב"ב
ן וðפתלי, משום דזבולון ðטל חלקו במערבו של ארץ ישראל סמוך לעכו, שðאמר והוא לחוף אðיות, והים  פירוש האי דðקט זבולו

הוא מערבו של ארץ ישראל וים גðוסר הוא במזרחו של ארץ ישראל כדמוכח בפרשת אלה מסעי, וðקט לך שתי קצות ארץ ישראל  
  מזרח ומערב. עכ"ל 

  ןיהושע יט,לד בנחלת נפלתי כתיב וביהודה הירד
 ולðפתלי היה כל הירדן לðחלה אם כן פגע בגבול יהודה בסוף הירדן : דמצודות דו

  מפðי שכל הירדן שייך לðפתלי וקצה הירדן הוא ביהודה לכן אמר וביהודה הירדן  :ז''ל א"ביאור מהגר

יהודה הירדן מזרח השמש,  ש פה שðפתלי פגע עם "י בצד מזרח אצל הירדן לðפתלי ובזה תבין מ" וðשאר כל רוחב א: ם "מלבי
  ז ארך ארץ ðפתלי בצד המזרח היה כל ארך הירדן "לפ













 



נדפס בספר חוג   מפת א"י מהאדמו"ר מראדזין בעל סדרי טהרות

 הארץ עמ' כא 

     



 אחרונים שכתבו שלא היה לזבולון חלק אצל הים
   בספר קצוי ארץ

(מובא גם בסוף ספר יסוד ושורש העבודה) כתב: ודע שגבול זבולון לא הגיע לא להירדן למזרחו ולא להים הגדול  
  שאר שבטים מפסיקים ביðו.במערבו, שלמזרחו ולמערבו היו 

  

 בספר דעת סופרים עה"ת 
   דעת סופרים דברים לג יח

בצאתך. זבולון ðועד מטבעו להיות שבט שישאף לðסיעות וקשרי חוץ עם עמים אחרים כמבואר בספר יהושע ט' ט"ו,  
כי יכול היה לצאת  למעשה לא ðפלה ðחלתו ליד הים ממש אולם לשם ðסיעותיו לא היה צריך שהים יהיה דוקא ברשותו,  

  מðמלי כל השבטים שישבו לאורך החוף ואף מðמלי הצורים הסמוכים.

  דעת סופרים פר' ויחי (מט יג) 
למעשה לא ðפלה ðחלת זבולון ליד הים ממש אולם לשם ðסיעותיו לא היה צריך שהים יהיה דוקא בחלקו, כי יכול היה  

הכווðה כאן היא שיימצא בדרכים ועל יד חופי ימים, כדלהלן.  לצאת מðמלי כל השבטים שישבו לאורך החוף. עיקר  
והוא לחף אðית. הוא יהיה מצוי תמיד ליד החופים ועל יד האðיות המקשרות את הארץ עם מקומות רחוקים שמעבר 

ף לים. וירכתו על צידן. תחומי פעולתו יגיעו עד צידון, שהיתה עיר ðמל וסוחרי ים ידועים. זבולון יהיה מוכשר לשת
  פעולה אתם או להתחרות בהם.

ם  בתחו  רק  שיש לזבולון חלק אצל הים  ר"אתבואת הארץ לפי הבðתו בגה  ) ע"פ379(עמ'     ארטסקרול מסורה פי' על יהושע
 צידון ורצועה מחלקו מגיע עד צידון



  

  דגים חול וחלזון  -תחום צידון 
  שיטה מקובצת ב"ב קכב. 

בחלק אשר היתה כדכתיב אשר  זבולן עולה תחום עכו עולה עמו. רביðו תם גריס אשר עולה תחום עכו כדמוכח בשופטים דעכו 
 לא הוריש את יושבי עכו. תוספי הרא"ש ז"ל. 

 במור וקציעה סי' ש"ו (עמ' של"ג בהוצאת מכון ירושלים) 
ð פלה בגורל לאחד השבטים בימי יהושע, רק תחומו של זבולון היתה (כתוב בפ' ויחי)  ...אף לאð תחלקה צידון לשום שבט ולא

 וירכתו על צידון, לא באה לחלקו, ובספר יהושע גבול בðי אשר עד צידון רבה, ולא צידון בכלל. 

 ירושלמי שקלים ו ב 
  והביאו לפðי יותר משלש מאות מיðי דגים בתמחוי א'   לציידן תðי אמר רשב"ג מעשה שהלכתי  

  (ח)  פ' ה ראשית רבהב
ד הּוא ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר  הובא רש"י עה"ת (בראשית א, י) ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַרִּבי ֲחַלְפָּתא ַוֲהלֹוא ַים ֶאחָ 

 ָיאְוָלעֹוֶלה ֵמַאְסַּפמְ  ִמִּצידֹון ַיִּמים, ֶאָלא ֵאיðֹו ּדֹוֶמה ַטַעם ָּדג ָהעֹוֶלה ֵמַעּכֹו ָלעֹוֶלה  

  סטראבו 
  .ואולם יש אומרים כי גם לצידוðים יש חול הזכוכית הראוי ליציקה 

 Some say that the Sidonians, among others, have the glass-sand that is adapted to fusing. 

Pliny 
Sidon was once famous for its glassworks, since, apart from other achievements, glass mirrors were 
invented there. 

Murex Hill in Sidon 

 

  ספר הישר 
הðדפס מספורים   -ספר הישר :ז"ל החיד"א בשם הגדולים   לבðיהם.ואת עצמות יששכר וזבולון קברו אותם בצידון בחלק אשר ðפל  

בתוכם. ורבים איðם  ובפרט מלחמת השבטים עם הכðעðים דברים מבהילים וכתוב שם דבחורבן ðמצא זקן אחד, והוא ðחבא בתוך הקיר, ועמו כמה ספרים יקרים וספר זה 
בתחלת האלף הששי. וגם רביðו בחיי בספרו פר' וישלח הזכירו בפשיטות אך הרמב"ן בפירושו ðראה   מאמיðים בספר הðזכר, אבל הילקוט מביא ממðו, ובעל הילקוט היה

  כמסתפק שכתב 'ואם ðאמין בספר מלחמות בðי יעקב', עכ"ל החיד"א.

  



  הרה"ג ר' ישראל רייזמאן עמ' עא  -קובץ בית ישראל, תורת ישראל

 





  



  

  

  
  



Strabo 16.2.26 
A marvelous occurrence of a very rare kind is reported as having taken place on this shore between 
Tyre and Ptolemais : at the time when the Ptolemeans, after joining battle with Sarpedon the 
general, were left in this place, after a brilliant rout had taken place, a wave from the Sea, like a 
flood-tide, submerged the fugitives ;* and some were carried off into the sea and destroyed, 
whereas others were left dead in the hollow places; and then, succeeding this wave, the ebb 
uncovered the shore again and disclosed the bodies of men lying promiscuously among dead fish. 
Like occurrences take place in the neighborhood of the Mt. Casius situated near Egypt, where the 
land undergoes a single quick convulsion, and makes a sudden change to a higher or lower level, 
the result being that, whereas the elevated part repels the sea and the sunken part receives it, yet, 
the land makes a reverse change and the site resumes its old position again, a complete interchange 
of levels sometimes having taken place and sometimes not. Perhaps such disturbances are subject 
to periodic principles unknown to us, as is also said to be the case of the overflows of the Nile, 
which prove to be variant but follow some unknown order. 
 * The account of Athenaeus (8. 2, p. 333), quoted from Poseidonius, is clearer: the opposing generals were 
Tryphon the Apameian (see 16. 2. 10) and Sarpedon the general of Demetrius ; it was Tryphon who won the fight and 
his soldiers who were submerged. 
 

Washup or Walkout  

There is a most extraordinary and unique natural phenomenon that occurs with marine sea-snails 
including the murex family snails. Truly a once in a lifetime occurrence, one can unexpectedly 
behold millions of sea-snails scattered along the beaches, happening literally overnight. (The 
scientific explanation for this event is an underwater cold-front sweeping across the ocean floor, 
shocking the snails causing them to lose their grip on the seabed. This is followed by an 
underwater wind carrying the millions of detached snails ashore.)  
This is a natural event which happens all over the world1, however in each place that it occurs this 
event is extremely rare.  
Scientists at the Florida Fish and Wildlife Research Institute say it is an uncommon but natural 
occurrence. They speculate that the deep, cold water -- about 9 degrees cooler -- surged into 
shallower areas, incapacitating shellfish. Then, heavy winds that accompanied a recent cold front 
pushed them to shore. 
Letter from Bill Arnold to … 
Hi … 
Because it was an unusual but natural event, a thorough investigation was not conducted. 
Determining exactly what caused the mortality event and resultant stranding of shells and living 
animals on the beach would be an involved and expensive process. If the event was indeed caused 
by upwelling of cold waters onto the shelf, the same could occur anywhere upwelling is a feature 
of nearshore waters.  But we get red tide along our Florida west coast beaches too.  Although no 
red tide was detected, it's possible a Harmful Algal Bloom event occurred subsurface and if so, it 
too could contribute to such an event.  I know the Mediterranean Sea also experiences HABs. 
Therefore, I would say it is possible such an event could occur in your area. 
Let me know if you have additional questions or need any clarification. 
Bill 
 
 

 
1See article in figure @. This is an event that is occurs in many places around the world, for example Staten  

Island silive.com/news/index.ssf/2008/07/bizarre_shellfish_occurrence_b.html 

New Zealand thebigwobble.org/2017/03/millions-of-dead-shellfish-wash-ashore.html 



Red Tide 
The red tide has caused an estimated 500 tons of west coast rock lobster walkout as of 1 March 
2022. 
ALSO READ:  Red tide causes an estimated 500 tons of lobster walkout on West Coast 
RED TIDE: ESTIMATED 500 TONS OF WEST COAST LOBSTER WALKOUT 
Modise explained that it is often the case in summer and late summer that there has been a build-up 
of large red tides in the greater St. Helena Bay region over the past few weeks. 
“These blooms of phytoplankton presently extend 50-60 kilometres dominating waters in the 
vicinity of Elands Bay, Lambert’s Bay, and Doring Bay. 
“These blooms are dominated by a group of phytoplankton known as dinoflagellates and their 
inshore accumulation, particularly during periods of calm, often leads to their decay and the 
subsequent development of low oxygen conditions which cause marine mortalities,” he said. 
MORE MARINE MORTALITIES EXPECTED? 
Such mortalities were observed on the beaches of Elands Bay earlier this week. 
Modise furthermore said with the prediction of light westerly winds over the next few days, the 
risk of further mortalities is high. 
WHAT ARE RED TIDES? 
Red Tides are a natural phenomenon in coastal waters caused by a dense accumulation of 
microscopic algae. Some of the algal species are harmful because they contain toxins, which are 
poisonous to humans. 
Other Red Tides cause harm through the depletion of oxygen (anoxia), which affects all marine 
creatures and can lead to mass mortalities of the entire marine communities or mass walkouts of 
rock lobsters that try to escape the anoxic conditions. 
Red Tides occurrences can therefore have major environmental, as well as societal implications, 
with knock-on effects on coastal economies. Fisheries and Aquaculture industries suffer from the 
episodic mortalities of stocks caused by Red Tides, while poor water quality and foul smells 
associated with these occurrences affect coastal tourism. 
Red Tides are particularly common in the productive West coast upwelling regions, such as the 
Benguela, California, Humboldt, Canary, and Somali upwelling systems. 

 
 
 



 

Waihi Beach Tuatua Washup 2017- 
 2017 Thousands of dead tuatua washed up at Waihi Beach on Tuesday. Samples are being tested to 
determine the cause of the deaths. 
There are several theories as to why thousands of shellfish washed up on the shores of Waihi 
Beach this week.  
Severe flooding with freshwater is one possible reason, but it could also be natural causes due to 
stress from overcrowding. 
On Tuesday, thousands of tuatua were seen along the shore at the north end of Waihi Beach. 
Ministry for Primary Industries (MPI) spokesman Michael Taylor said the scene was 
not uncommon after flooding. He added there was also a stream that discharged to the ocean in the 
vicinity.  
"At this stage, it is considered that flooding with freshwater is the most likely cause of the event." 
The investigation was being managed by the Bay of Plenty Regional Council 
The current chairman, Professor Chris Battershill, thought a number of factors contributed to 
the shellfish die-off. 
He said there was a very large population of tuatua in the area and it was possible it was a natural 
die-off caused by overcrowding. 
He added that apart from the weather bomb that hit the area, there were higher ocean temperatures 
recorded and large sea swells which could have contributed.  
Battershill said although most of the shellfish appeared to be dead, many were observed to be alive 
within the wave zone. 
  
 

 


