
 השתלשלות חומט המורקס טרונקלס בדברי גדולי הדורות 

 

בעזהי"ת בהסכמת ובהמלצת רבים מגדולי פוסקי ורבני 
וראשי הישיבה מדורינו מתפשט מאוד קיום מצות תכלת 
ע"י החלזון הנקרא מיורקס טרונקלס ופורפורא, ורבים 
אשר שואלים מה דור שלנו שונה מדורות שעברו ואם 
ידעו מזה למה לא לבשו אותו, ובכלל מה היה מידת 

 ידיעותם בצבע עולמי זה והיאך יחסו לו.
והדבר הראשון בזה הוא שדעת כמה מגדולי אחרונים 
שצבע התכלת הוא מחומט המיורקס הידוע בכל הדורות 
למקור הכי חשוב לצבע המלכות בעולם, והגם שהם 

 ידועים נעתיקם עוד פעם כי כאן מקומם.
"רמש הים שנקרא פורפורא,  1בספר שלטי גבוריםכתב 

 והוא חלזון שצובעין בו התכלת".
וכן כתב החוות יאיר במקור חיים (סי' י"ח סק"ג) וז"ל 
"בחידושים... כתבתי דדם חלזון שבו צובעין תכלת 

שנעשה מדם דג שנקרא הדג  אינה בלו"א רק צבע פורפר 
 ".פורפר

דברי חכמי  וכן היעב"ץ (מטפחת ספרים פ"ד) הביא
אומה"ע על הפורפור"א כדבר הברור שהוא חלזון 
התכלת וז"ל "ובענין צידת חלזון אמרו בפרק במה 

וכדבר הזה ממש   מדליקים... מסולמא דצור ועד חיפה,
, כותבי ישובי המדינות כתבו גם סופרי אומות העולם

והנמצא בה לצורך העולם, וזכרו שלא נמצא במקום 
כי אם שני מקומות  תכלתהדג שצובעין בדמו אחר 

הללו, וידוע שצור וחיפה הן שתי עיירות היושבות על 
חוף הים הגדול של תורה, ויושבי צור וצידון היו צדין 

 אותו ועושים בו סחורה".
וכדבריו כתב הרד"ל בביאורו לפרקי דרבי אליעזר (פרק 
י"ח הגה"ה ה') וז"ל "ממ"ש פ"ב דשבת (כו.) "יוגבים 

מסולמא דצור עד חיפה" וסולמא דצור אלו ציידי חלזון 
וחיפה שניהן סמוך לים הגדול במערב א"י, משמע 
ששם היו צדין החלזון ... וכיון ששם היו מלקטים,  
מוכח שבים הגדול היה נמצא, וכן משמע מלשון הספרי 

וכן נודע  פר' הברכה ... משמע שהיה מצוי בים הגדול 
רמב"ם ים . ולכן קרוב להגיה בדברי הגם בפי המחברים

 הגדול במקום ים המלח...".
וכ"כ הג"ר שמשון רפאל הירש (זאת הברכה לג, יט 
תירגם מדיוק מהמקור) "ושפוני טמוני חול, ... מגילה ו. 

 die' (פורפור שנעקע "חלזון, טרית, וזכוכית לבנה" ה'
Purpurschnecke 'סוג מיוחד של 'טונה פיש ,(

 ו'ווייסע גלאז'". 
על היראים מצוה ת"א) "והך וכ"כ התועפות ראם (

 , הוא הנקרא חלזון אדומי,שצובעין מדמו תכלתחלזון 
 .פורפור שנעקע" 

ואחר שנתבאר מכל גדולי הדורות אלו נעתיק עוד 
 מגדולי הדורות מה שכתבו בזה. 

 
לרבי אברהם הרופא פרק ע"ט, והוא ספר קדמון (משנת שע"ב)   1

על עניני המקדש, הביאו התוס' יו"ט כמה פעמים, וכן מביאו הפרי  
חדש (יו"ד פ'), והברכי יוסף (או"ח תקפ"ו), והחתם סופר (גיטין  

 י), ועוד. 

וז"ל התפארת ישראל (בהקדמתו לסדר מועד קופת 
הרוכלים, כללי בגדי קדש של כהונה, ד"ה בענין תכלת) 
"אמנם בערוך ערך חלזון השלישי הביא המדרש ויהי 
בשלח, שהחלזון הוא בריה שיש לו נרתיק על גביו א"כ 
הוא מושעל קרעטהע, וכעין זה כתב געזעניוס שהתכלת 
נעשה מדם מושעל הנקראת פורפור שנעקקע וצובעין 
מדמו פרפור בלויא, נוטה לפיאלעט... אמנם במ"ש 

א, דהיינו דונקעל שבדם החומט צובעין פרפור בלוי
בלויא, בזה לא נשמע לו, דעל כרחך זה שלא כקבלתינו 
דהרי חז"ל אמרו תכלת דומה לרקיע וכך כתב הרמב"ם 
...והיינו העללעס היממעל בלויא ועל כרחך אותו 
שבלול שהזכיר געזעניוס אחר הוא בל חזה שמש". הרי 
שהביא הדעה שחלזון הוא המיורקס אך דחה אותו 

שצריך להיות כצבע השמים ואותם  מחמת קבלתינו
הכותבים שראה כתבו שאינו צובע שצבע השמים רק 

 כצבע הסגול.
והאדמו"ר מראדזין הביא דברי הפארת ישראל הנ"ל 
ושיבח אותו (שט"ח עמ' ל', אחר שהאריך להוכיח 
שתכלת הוא כחול עמוק, לא כחול בהיר, ודלא 
כהתפא"י שכתב שהוא דוקא כחול בהיר) וז"ל "מזה 
תבין שהרב תפארת ישראל ז"ל בפתיחתו לסדר מועד 
(קונטרס בגדי קודש) הגם שדבר נכונה כמצוה וכחובה 

, אבל גם הוא ז"ל לא עמד למידחי שיחה בטלה שלהם
על עיקרן ושרשן של דברים". ומדברי האדמו"ר 

דעי' 2במקומות אחרים רואין סיבת הדחייה ביתר שאת 
וך תגובה לא' מה שכתב (עין התכלת עמ' קפ"ח) בת

שכתב לו שאם יעשה תכלת אז הנוצרים מאנגליא יעשו 
בית מסגד במקום המקדש, וז"ל "שנית, הלא ידועות 
דעותיהם שהתכלת אינה ירוקה רק נוטה לאדום, וכן 
כבר מלאו ספריהם בזה". ועוד (עין התכלת עמ' ק"צ) 
בתוך תגובה למי שלא רצה להטיל תכלת כיון שאינו 

צריך להיות אדום או שחור או ירוק,  ברור לו הצבע אם
וכפי נטיית דעתו צריך להיות נוטה לאדום, וז"ל "שנפל 
חכם בישראל ברשת חקירת חכמי העמים, שלהיות 
שאין להם קבלה ומסורת, חקרו בזה עם חכמתם ועלתה 

 3להם שהוא נוטה לאדום".
והדבר פשוט עד מאוד שאולי ידעו שהמיורקס עושה 

ים אותו בשתי ידיים ובשמחה  צבע תכלת היה מקבל
רבה, כשאר גדולי אחרונים הנ"ל, והתפארת ישראל 
כתב בהדיא שהחלזון הוא שנעק וחומט רק לא זה, 
ועי"ש (ד"ה הכלל העולה) שכתב "ועתה בא וראה כמה 
גדולים דברי חז"ל שחקרתי אצל הצובעים היותר 
מפליאים במלאכתן, ואמרו לי שאין בנמצא 

שיהיה ג"כ בת קיום (לעבהאפטעס בלויא) 
 

המראה מקומות מהאדמו"ר מכאן והלאה הוא מידידי הרב    2
 ישראל ברקין שליט"א. 

עוד כתב (עין התכלת עמ' רפ"ד) ...וסיים זה המבהיל א"כ    3
החלזון דמס' כלים לפי הערוך, הוא שרץ הנקרא שנעקע, ואינו  
כלל החלזון שצובעין מדמו תכלת... ונשתבש בזה שיבוש גדול 
שנדמה לו שמילות האשכנזית המורגל שבערוך הוא מרבינו  
בעל הערוך ז"ל, אבל באמת הוא הוספה ממשכיל אחד  
ממשכילי זמננו משה לנדא שמו, שעשה פרצות הרבה בספר  

 הערוך מחמת חסרון ידיעתו, ואין מביאין ראיה מהשוטים". 



(דויערהאפט). הרי דב' מדות הנכללים במלות תכלת, 
דהיינו היופי והקיום, אינן בנמצא בשום צבע (בחויא) 

 ורק דם חלזון יש בו ב' מדות הללו, והוא שנאבד ממנו"
וגם האדמו"ר סבר היה שהוא כן עד שמצא מה שמצא 

באופן ודחק עצמו לפרש דברי חז"ל נרתיקו גדול עמו 
אחרת, (מאמר פתיל תכלת אות ה') "ובלבושו הגדל 
עמו כמו שנתבאר במאמרנו (סעיף ד') מהמדרש 
שהחלזון נושא עליו קליפה ולבוש הגדל עמו אלא 
שבזה ראיתי להעיר קצת כי קודם שראיתיו רק מדברי 
המדרש (דברים רבה ח) החלזון הזה כשהוא גדל 

הצב למינהו מלבושו גדל עמו הייתי סבו שהוא ממיני 
שהם גדלים בלבוש וכיסוי עצם קרני וכן הבין הגאון 
בעל תפארת ישראל... אולם השתא הכא אחר שזכיתי 
לראותו ראיתי הגם שלבושו גדל עמו כדאיתא במדרש 
אבל לאו מינא דצב הוא כי הצב כולו טמון בלבוש 
וכיסויו עצם קרני אבל לבוש החלזון לבושו הוא בשר 

מתחת לראשו" ובודאי שדברים  סחוסי ולבושו מתחיל
אלו דוחק עצים שכוונת חז"ל בנרתיק שתחת בשרו 
והוא נרתיק של בשר, ובודאי היה שמח מאוד לידע 
שכוונת חז"ל כפשוטו שדבר שיש לו נרתיק כפשוטו 

 .4צובע תכלת העומדת ביפיו עי' בהע'
אבל היות שבזמנם לא ידעו שהמיורקס צובע תכלת 

שכילים היה כותבים שצובע ואדרבה כל הסופרים ומ
סגול או אדום והיה כופרים בדברי חז"ל שתכלת הוא 
כצבע השמים לכן הרחיקו מזה, אבל בודאי היה מודים 
שזהו חלזון התכלת אילו ידעו שצובע כצבע השמים, 

 והדבר פשוט עד מאוד. 
ויש מגדולי אחרונים אשר שמשום כותבים הנ"ל נקטו 

גמן. הרב שלמה בן שצבע הבא המיורקס הוא צבע אר
כתב (בפירושו לפרשת תרומה, ההעתקה  5יואל מדובנא

) "וגם הוא בא מדם חומט 23מספר "הארגמן" הע' 
הנקרא בשם מיוחד לו (פורפור מושל), היקר והמשובח 
ממנו הובא מצור, והיה הארגמן הצורי יקר הערך כל כך 
עד שלא הרשו הרומיים להתלבש בו כי אם למלכי 

והדבר ידוע ומפורסם בכל ספרי  מדינות, הארץ ושרי ה
 ".דברי הימים, ובזמננו נאבד החומט ההוא

 
בספר שפוני טמוני חול עמ' י"ד כתב: "ובהיות כן שאין    4

הצרכת החלזון בתכלת מהילכתא בלא טעמא מגזה"כ או  
מהלכה, אלא שהוא מטעם וסברא כדי שתהא הצבע עומדת  

תשתנה, א"כ אם אחר החיפוש תשיג ידנו למצוא  ביפיה ולא 
דם איזה מין חלזון שיהיה שנוכל לצבוע בו צבע התכלת צבע  
עומדת ביפיה ולא תשתנה, ודאי נוכל לקיים מצות תכלת בלא  
שום ספק, דממה נפשך אי הקפידו חז"ל על מין חלזון אחד  
ידוע דוקא, והיינו על כרחך משום דקים להו לחז"ל דליכא  

מין חלזון אחר או בריה אחרת שנוכל לצבוע בדמו צבע  בעולם 
תכלת שתהא עומדת ביפיה ולא תשתנה, א"כ על כרחך זה  
החלזון שהשגנו הוא אותו חלזון שכוונו עליו חז"ל, שהרי אנו  
רואים שנוכל לצבוע בדמו צבע התכלת צבע שתהא עומדת  
ביפיה ולא תשתנה. ואם מין חלזון ובריה אחרת היא ואינו  

חלזון שדברו עליו חז"ל, א"כ על כרחך שלא הקפידו   אותו
חז"ל על מין חלזון אחד ידוע דוקא, אלא הוא הדין כל מיני  
חלזונות ותולעים שנוכל לצבוע בדמן צבע תכלת שתהא  
עומדת ביפיה ולא תשתנה שפיר דמי, ושלא מן החלזון פסולה  
דקתני היינו מצבע צומח או דומם, דהא כל עיקר הצרכת חלזון 
בתכלת לאו מהילכתא בלא טעמא הוא, אלא מהאי טעמא  

 גופיה הוא שתהא הצבע עומדת ביפיה ולא תשתנה." 
חיי בזמן היעב"ץ ועשה תיקון סופרים אשר כל גדולי עולם    5

סמכו ב' ידים עליו ובכללם הקיצור שו"ע בספרו קסת הסופר  
 עי' באריכות בישורון ח' ט' י' במאמר מר' דוד קאמנצקי.  

הנה ידוע מה שבזמנו של הגרע"א רצה תלמידו הגאון 
ר' צבי הירש קאלישר להחזור העבודה עם בנין הבית 
וכתב הגרע"א לתלמידו החביב (כניכר היטב 
בהמכתבים) הנ"ל מכתב ובו כמה טעמים מה שנמנע 

העבודה, ובתוכו העיר ממה שצריך לצבוע  שיהא חוזר
בגדי כהונה ארגמן. וע"ז השיב לו הגרצה"ק שלפי מה  
שכתב רב שלמה מדובנא יכולין לעשות הבגדים 
כתיקונה (שם דף פ"ז) והגם שכתב רב שלמה "ובזמננו 
נאבד" ע"ז כתב רצה"ק "ואולי כוונתו דרק של צור 

ולי נוכל נאבד ושארי ארגמן מצוי בזמנינו" והיינו שא
למצא אותו במקום אחר ונשתמש בו לצורך בגדי 

 כהונה.
ובספר עבודה תמה (דף נט) להגאון ר' חיים נאטהאנזאן 
(שכתב כל הספר לחלוק על דברי הגרצה"ק) בתוכו כתב 
על דברים הנ"ל בזה"ל "הנה מ"ש דרק של צור נאבד 
ושאר ארגמן מצוי בינינו, גם ע"ז א"צ להשיב, דכל 

הביאור (היינו רב שלמה דובנא) יראה הרואה בדברי 
כאשר הוא  בעליל דכוונתו שהחומט נאבד לגמרי, 

ובכלל הדבר אני  6... באמת והוא דבר ידוע ומפורסם
וגם  אומר "דבאולי" שלו לא נוכל לעשות בגדי כהונה 

 ".בזה אני אומר לו צא והבא לנו אף אתה ארגמן
ים והדבר נורא ונפלא היאך שזה החומט שאנו משתמש

בו כהיום כבר היה ידיעתה לפני גדולי תורה מלפני 
מאתיים שנה לצורך הלכה למעשה (עכ"פ לצורך 

 ארגמן) וכל המשא ומתן היה אם יכולין להשיגו או לו.
ונראה שמוכח מדבריהם ג"כ שאולי היה יודעים 
שהחומט צובע תכלת היה מחליטים שזהו החלזון אשר 

וונת הגרצה"ק ג"כ הצריכו חז"ל, ולא עוד שאני סבר שכ
על תכלת, הגם שכתב כל דבריו שם על ארגמן. וכדאי 
להוכיח זה צריך אני להעתיק דבריהם בענין זה. הנה 
דברי הגרצה"ק הוא תשובה לדברי הגרע"א זצוק"ל. 
וז"ל רע"א (בספר דרשית ציון דף פא) "גם יש לדון 
בבגדי כהונה כאשר מפשיטו נכונים דברי המ"ל (רפ"ח 

י מקדש) דאבנט דכהן הדיוט ממש כאבנט מהלכות כל
דכהן גדול ועשוי מד' מינים ובתוכם תכלת והיינו צבוע 
בדם חלזון כמו שכתב המ"ל שם הלכה כ"ב ואף 
דמדברי רמב"ם משמע דרק בתכלת ציצית הוא, כן וכן 
כתב במרכבת משנה בפרק ב' מהלכות ציצית, מכל 
מקום הא רש"י בחומש פרשת תרומה כתב במפורש 

וא מדם חלזון ואם כן נפל פיתא בבירא עכשיו אין שה
לנו חלזון. גם אחד מהן הוא ארגמן אף דהרמב"ם כתב 
שהוא צבוע אדום הא ברש"י בחומש מפורש שצבוע 
בצבע ארגמן ומי יברר לנו עתה איזה צבע נקרא בשם 
ארגמן וגם הראב"ד יש לו שיטה אחרת כפשט ארגמן 

וד" היינו שהיה ואם כן איזה אבנט נעשה לכהנים לעב
קשה לרע"א ב' קושיות א' הא צריך חלזון לתכלת, ב' 

 אין ידוע צבע המדיוק של ארגמן.
וע"ז השיב הגרצה"ק בזה"ל "בענין ארגמן לשיטת 
המשנה למלך איתא בביאור פרשת תרומה (שהוא מן 
החכם רבי שלמה מדובנא) שהארגמן הוא מפורסם 

מאוד שלא בדברי הימים של עמים ושל צור הוא היקר 
 

"ובאמת שלא היה לאנשי צור חומט מיוחד אלא שהם היו אומנין   6
ובקיאין במלאכת הצביעה הזאת ולכך היה הארגמן שלהם יקר  
וחשוב מאוד, ובשאר המקומות לא היו בקיאים לצבוע הארגמן  

 כמוהם האף שהיה להם החומט הזה". 



הורשה בימי הרומיים רק לזרע המלוכה וכפי שמביא 
ראיה מן היוסיפין ומזוהר ובהשוות מחלוקת רמב'ם 
וראב"ד שהוא הנקרא פורפור מושעל ובזמננו נאבד 
החומט ההוא של פורפור מושעל, ואולי כוונתו דרק של 
צור נאבד ושארי ארגמן מצוי בזמננו, ולדרכנו שהוכחנו 

 צבעים א"כ אין צורך לזה". לעיל שאין צורך 
והנה הגרצה"ק דן שם (קודם למה שהעתקנו מדבריו 
בענין ארגמן) בשיטת הרמב"ם בענין חלזון, אך לענין 
מה שהעיר הגרע"א מרש"י שצריך חלזון לא דן כלל. 
ואחר שדן בדברי הרמב"ם המשך בענין ארגמן בדבריו 
הנ"ל, ובכל דבריו בענין ארגמן לא דן כלל בענין 

שיות רע"א במהות צבע ארגמן, והדבר תמוה היאך קו
לא דיבר כלל אל הענין מב' אנפין א' שלא תירץ שא"א 
לעשות תכלת לפי שיטת רש"י, ב' לא דן בענין מהות 
הצבע, ובכל דבריו לא דן רק במקור צבע ארגמן שבזה 

 לא דיבר רע"א כלל.
ע"כ נראה שכוונתו לתרץ ב' קושיות א' שע"י שנמצא 

ע מהות הצבע. ב' שבזה גם נשתמש בו החומט נד
לתכלת כדברי רש"י שצריך חלזון. אך נקודה השניה 
אינו מוכרח הגם שיתכן, ואפי' אם אין זה כוונתו הא 

 עכ"פ לא העלה כן רק מחמת שסבר שצובע אדום.
ובספר עובדה תמה (דף נח) כתב בנוגע חלון התכלת 
בזה"ל "באמת שהוא ממין השבלולים (מושעל טהירע 
בל"א) ויש לו נרתוק ונרתקו גדול עמו כמ"ש במדרש 
בפ' בשלח", ובודאי היה כותב שהוא מן החומט 

 המיורקס אולי ידע שצובע תכלת ופשוט.
ומצאתי שהנצי"ב ברינה של תורה (שה"ש פ"ג) ג"כ 
נקט כדעה זה שארגמן בא מהמיורקס דעי"ש על הפסוק 
מרכבו ארגמן שהאריך ובתו"ד כתב בזה"ל "ועל כתות 
הלזו המשיל שהמה ארגמן שהוא לבוש מיוחד למלכות 
וגם קשה להשיגו מזהב באשר זהב ידוע מקומו אשר 

הנמצא בעמקי הים יזוקו ממנו אבל ארגמן בא מתולעת 
והרי הוא מוצנע", ולא מצינו בשום מקום בחז"ל 
ובראשונים הגדרה כזה שארגמן בא מתולעת בעמקי 
הים, ואעפ"כ כתב הנצי"ב דברים נפלאים ע"פ מציאות 
זה לפרש הפסוק הנ"ל בשיר השירים כדבר פשוט מאוד. 
ורואין עד כמה שנקט כדבר פשוט שארגמן התורה בא 

הנמצא בעמקי הים, והוא נורא. וכעת מחלזון המיורקס 
אם נדון מה היה ס"ל אם ידע שצובע תכלת בודאי היה 
עכ"פ היה מתחשב בזה בכובד ראש גמור, ולא עוד הרי 
הראיה שמביאים להוכיח שהמיורקס הוא חלזון התכלת 
נתגדל פי כמה כי לפי דבריו הרי היה משתמשים בו 

עת שלא במקדש גופא לצורך ארגמן, וכי יעלה על הד 
יזהירו חז"ל מזה שלא להשתמש בו לצורך תכלת, וכל 
ישר הולך ומודה על האמת א"א להכחיש שהנצי"ב היה 
נוקט בתורת ודאי שגם התכלת בא מהמיורקס, ומטעם 
זה גופא גם שאר אחרונים שכתבו שארגמן בא 

 מהמיורקס היה נוקטין כן. 
וגם התפארת ישראל גופא הביא דעת גזעניות לענין 

מן ולא העיר עליו כלום וז"ל (בד"ה ארגמן) "אמנם ארג
בגזניוס כתב, שהוא פורפורראטה שנעשה מדם 
(מושעל) שבמים כעין חומט, שנקרא ביוונית פארפירא 

 ושהחומט הנ"ל מצוי בים זיריען היא סוריא ולכן ..."

העולה מכ"ז שאולי ידעו הגאון בעל תפארת ישראל, 
בנא, והגרצה"ק, והאדמו"ר מראדזין, ור' שלמה מדו

ובעל עבודת תמה, והנצי"ב, שהמיורקס עושה צבע 
התכלת ולא רק סגול ואדום, מוכח מדבריהם שהיה 
נוקטין שזהו החלזון הנצריך למצות ציצית והמקדש, 
וכדברי השלטי הגיבורים, יעב"ץ, חוות יאיר, רד"ל, 
רשפ"ה, תועפות ראם. ומה שלא השתמשו בו משום 

והיה ידוע ומופרסים שנאבד שבזמניהם נאבד לגמרי 
לגמרי בזמניהם כדברי העבודת תמה. וכדאי להעתיק 
כאן מה שמצאתי בספר אחד חיי תרבות בישראל משנת 
תרפ"ד שגם הוא האריך בדבר חומט הפורפורא מחכמי 
אומות העולם הקודמים ובתוך דבריו (דף רסח) כתב 
בזה"ל "ובכלל, עוד לא מצא אף אחד מחוקרי הטבע  

את חלזון הארגמן והתכלת של העתיקים מפני בבירור 
 ריבוי כל מיני חלזון" עכ"ל.

וכעת נמשיך בעזרתו יתברך לעוד אחרונים, ז"ל ר' 
יהוסף שווארץ בספרו דברי יוסף (שאלה ל"ט) "ובאמת 
לא זכינו לדעת עצמות חלזון התכלת ע"פ חכז"ל כי 
חלזון אדומי (פופור שנעקע) הנמצא עד היום לעתים 

בשפת ים הגדול אצל חיפה ועכו לא עליו כוונו ידועים 
כי הוא שרץ טמא וכל מעשה המשכן נעשה דוקא 
מדברים טהורים" ועי"ש שממשיך להוכיח שהחלזון 
הוא דבר טהור, אך בודאי לא ראה כל דברי הראשונים 
שכתבו בהדיא שהוא תולעת ועוד הגדרות שמוכח 

מה מדבריהם שהחלזון הוא דבר טמא, ואולי הוה ידע 
שכתבו היה נוקט מה שהעלה להצעה שהוא הוא חלזון 

 התכלת.
שוב ראיתי שכתב במקום אחרת בתבואות הארץ (דף 
רלה) בזה"ל "חיפה ... ובלשון העמים נקראת בימי קדם  
פארפירעאן מלשון "פורפור" שהוא צבע ארגמן על שם 
שרץ המים שנמצא שם בימים אשר מדמו צבעו ארגמן 

הג' שם כתב "ואל תאמר שכונתם (פורפור שנעקע)." וב
על חלזון הנזכר במסכת שבת הנ"ל מסולמא דצור עד 
חיפה (ובאמת שנעקע קוראים עד היום בל"ע חלאזון) 
כי דם חלזון הוא תכלת ולא ארגמן ומוכח שהוא מין 

 אחר".
תבואות הארץ (דף שסח) "החומט בלשון ערבי 
אלחלזון (שנעקע) ומוכח מזה שחלזון התכלת מין 

ט שנעקע וכן הוא ברבה סוף פרשת כי תבא..." הרי חומ
שכאן הוכיח מלשון ערבי (כדרכו של כמה ראשונים) 
שהוא מין טמא באמת ושהוא חומט, ולכן הצריך 
לדחות שאין זה הוא כשאר אחרונים שאין זה עושה 
תכלת, ובודאי שאם היה יודע שצובע תכלת היה נוקט 

ום מצות שזהו החלזון החביב עלינו עד מאוד לקי
 בוראינו.

ועי' בדברי הג"ר דוד זינצהיים (מנחת עני, עמ' קי"א), 
והערוך בערך חלזון השלישי (נראה שצ"ל השני) הביא 
בשם הפסיקתא חלזון הזה כל זמן שהוא גדל נרתיקו 
גדל עמו, ומשמע שהוא מין חומט של ים, וכן כתבו 
המספרים שהוא חומט ונקרא פופור מושעל, אמנם 

חלזון אחר, לפי מה שהביא הערוך בשם  נראה שהוא
התרגום ירושלמי יירש הצלצל יירש חלזונא, ובודאי אין 
נראה שהצלצל הוא החלזון שצובעין בו תכלת דהוא 
אינו מכלה השדות רק מין תולעת אחר וכן נראה שהרי 
בערך אחר זה הביא, חלזון זה שצובעין בו תכלת, אמנם 



דל עמו, ולא ידעתי בעל מוסף ערוך כתב גם זה נרתקו ג
מנין לו זה." והנה כתב "ובודאי אין נראה שהצלצל הוא 
החלזון שצובעין בו תכלת דהוא אינו מכלה השדות רק 
מין תולעת אחר", ועי' בספרו יד דוד (סנהדרין קא.) 
שכתב שכוונת הערוך לארבה, וזהו כמו שמתינו 
בהתרוה שהארבה הוא המכלה שדות ולא מצינו כזה 

ט. אך מרבינו תנחום הירושלמי (ערך חלזון, לענין חומ
ראשון שחי קרוב לזמן הרמב"ם וכתב ספרו לפרש דברי 
הרמב"ם) נראה שגם חומט שהוא החלזון מכלה והוא 
מאותו סוג חלזון של תכלת וכלום נרתיקו גדל עמהם, 
והרב אליהו טבגר שליט"א כתב בהמוריה בנוגע 

המזיקים החומטים בזה"ל "וידועים החלזונות כאחד 
כאחד המזיקים לחקלאות" ולפי לא קשה על המספרים, 
והגם שהערוך חילקם יש לפרש שחילקם לג' מיני 
גמרות בענין חלזון א' לענים כלים, א' לענין סתם חלזון, 
וא' לענין מאמרי חז"ל הקשורים לתכלת, וכי חלזון 
הראשון של הערוך שונה מהשני הרי שניהם מוקף, 

דע שגם חלזונות אלו מזיקים כל כך ויתכן שאילו היה יו
 היה מודה. 

 

 


