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ר דוד   " התפ רס� מאמרו  של הר)ו"חשו תשס�תשרי (א "גליו קכ"  בית אהר וישראל"בקוב� 

ר  " שיטתו של  הד במ אמרו מסת מ   הכותב על. "כלת   התבעניי זיהוי  דג"א  "שפירא שליט

א  מכיו שהכותב הביא רק  . " גילוי התכלת "המ פורטת במאמרו  , שאול קפל בעניי התכלת

 . ר קפל"מא מרו המפורט של ד תי לנכו להתייחס ישירות לראי ,  ציטוטי� חלקיי� מהמאמר

 התכלתהתכלתהתכלתהתכלת" " " " גילויגילויגילויגילוי""""

ו קפל  הטוע  "ר ש " מא ת  ד"  גילוי התכל ת" ה תפרס�  מאמ ר  ) ב" אב  ה תשס"   (אור  תור ה"בקוב� 

במאמ ר מוב אות ר איות רבות   ). Janthina janthina"  ( ינטינה"לזיהוי חלזו התכל ת ע� חל זו ה

כחלזו ) Murex truncunlus" (מורקס טרונקונלוס" של  הלפרכת ה זיהוי המק ובלזיהוי זה ולה

 . ממנו הופק צבע התכלת

�וחלק לא , לאחר בדיקת  ה חומר בצור ה מע מיקה מסתבר  כי  המאמ ר  הנזכר  הינו מופר  מיסודו

 .מבוטל מטיעוניו מבוסס על נתוני� מסולפי� או על השערות  שא ינ ניתנות להוכחה

ל  בעבודת הדוקטורט שלו בחר   "ה הרצו ג זצ" גרי א כי הרב  הראשי  ה,ראשית טוע ה מחבר

הרב  ה רצוג   . דברי�  אלו  א ינ� מדויקי� כלל.  בחלזו זה  למועמד  הסביר  ביותר לחלזו  התכלת

 Janthina  ( "ינטינה  פליאדה ה ארווי: "" ינטינה"זיהה  את  החלזו ע � שני מיני� אחרי� של  ה

Pallida Harvey( ,ינטינה פרולונגטה בליינויל"ו" )Janthina Prolongota Blainville .(

ר קפל "דבר  השומט את טיעונו של ד(קונכיית� של שני מיני� אלו אינה כחולה אלא לבנה 

השערה השערה השערה השערה  הינה כחול�סגול שקונכייתה בצבע "ינטינה ינטינה" זיהוי ה תכלת ע�  ה). 7בסעי$ 

 ). עני זהורא ה עוד ל הל ב(והינה בעייתית ביות ר , י  חוקר בודד"שהועלתה עעל דר  אפשר על דר  אפשר על דר  אפשר על דר  אפשר 

ובחו$ , ליד צידו,  בא תרי צביעה  ל יד ביירות"ינטינה"המחבר  טוע כי נמצאו קו נכיות , שנית

להוכחת טענתי . אינו נכואינו נכואינו נכואינו נכומבדיקת המקורות עולה כי נתו ז ה . ומציי את מקורותיו, לבנו

 . אביא א ת מקורותיו כמות ש ה�

,  "ינטינה"ובה � קונכיות   כי  נמצאו בחו$  לבנו א תרי צבי עה בהמש  כותב  מחבר  ה מאמ ר

 11th Annual Report of the Society for � שהופיע בD.S. Reese מאמרו של וכמקור מובא

Lybian Studies, 1979-80 . מורקס"מא מר ז ה כולו עוסק ביצור צבע  פורפור מחלזונות ה "  

את  השורו ת  היחידות  המתייחסות  לחלזו   )  בתרגו�  חופשי( אצטט  . למיניה� בחופי לוב

לאחר  תיאור  המקומות ה שוני� בה� צבעו בחלזונות , )81' עמ( במ אמר  זה " ינטינה"ה

 השתמשו רק באזורי כנראהכנראהכנראהכנראה,  )ינטינה (ס גוליתה, בסוג אחר: " השוני� כותב המחבר"מורקס "ה

אינו מביא ש יומכ .  כוונתוהמשמעי ולא ברור � זה  הינו דו משפ ט". (צור וביירות של לבנו

 אינ� בני  � וכ הקטע  הבא   �ודבריו  , על  מ ציאת קונכיות כלשהמקור לדבריו ואינו כותב 

 כי הופק צ בע ה משערי� החוקרי� �ולהבדיל , הרב ה רצוג,  תוק$ רב יותר מ דברי מחבר  המ אמר

 ). " ינטינה"פורפור מה

 .R באת רי צביעה ליד צידו מצויי כמקור ספרו של "ינטינה"לדברי� כי נמצאו קונכיות 

Turner Abbot, American Sea Shells, Ch.1 .  פרק זה  עוסק  ברובו בהיסטוריה של הפק ת

ד ג   ,  דיו  וצבע ייצרו מהרב ה סו גי חלזונות):  "בת רגו�  חופשי(וכ  נאמ ר ש�  , צבעי� מקונכיות

צבע פורפור יש מקור לכ  ). .ג.י. דיודיודיודיולהפקת (הינו דוגמ ה יוצאת  דופ לכ  ) Sepia ( הדיו

שו� מילה ו ,בקטע הקוד� אינו מבי א מקור לדבריוכמו , ) . .. "ינטינה (סגולית] שיוצר מ[

 . בעניי מציאת קונכיות אינה מופיעה

 Ancient"כמקור מצויי הספר .  ליד ביירות"ינטינה"כי נמצאו  קונכיות מובא אמר המ בהמש  

and Medieval Dyes"   מא ת W.W. Legett בנוגע שו� דבר שו� דבר שו� דבר שו� דבר במקור ז ה לא כ תוב . 56�60'  עמ

 "Orseille"ופרק זה  מד בר על צבע בש�  ,  מ דבר אודו ת צבעי� צמחיי�ספר ז ה. "ינטינה"ל

יותר  "אמ ר כי צבע ז ה  ) Pliny(ונאמר כי פליניוס . המופק מצמח ה גדל  על סלעי�  סמו  לי�

 " . יפה מהפורפור הצורי
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 The Royal Purple and the Biblicalיצויי כי בנספח לספרו של הרב ה רצוג  , בנוס$ לכ 

Blue) 204' עמ(   כותב העור Dr. Ehud Spanier)  אותו מצטט מחבר המאמ ר מספר פעמי�  (

 .  לצביעה"ינטינה" על שימוש באי כל עדות ארכיאולוגיתאי כל עדות ארכיאולוגיתאי כל עדות ארכיאולוגיתאי כל עדות ארכיאולוגיתכי 

 כמקור צבע בספרות "ינטינה"נ ית למצוא עדות לשימוש ב"כי , כותב המחבר, שלישית

 היווני למגילת   בתר גו� הש בעי� ובתרגו�? מ הי העדו ת". הרומית וה עברית, העתיקה  היונית

 מילה נרדפ ת ביונית  �ל דבריו , " ]יקינטא"או  " [יקינטינו"אסתר  מתור גמת  ה מילה  תכלת  

 מו פק � ג� לדע ת מחבר  המ אמר  �שהו א  "  (פורפור א"ו המילה א רגמ ,  הלטינית"ינטינה"ל

או  " יקינטא"מפני שהמילה , טיעו מרשי� זה  אינו עומד במבח הביקורת). "מורקס "מה

" ורק מפני """"סגוליתסגוליתסגוליתסגולית"""" הוא "ינטינה"ופירוש המילה , יא תיאור צבע ולא ש� חלזוה" יקינטו

 . וכל היקש מד מיו השמות אינו במקומו. שצבע קונכייתו סגול זכה חלזו זה לשמו

בספר ה חוקי� הרומי   של הקיסר יוסטיניאנוס כתוב "טענתו הב אה  של מחב ר  המאמ ר  היא  כי  

ה  אסורה  לציבור  בכללו ומותרת לשימוש בית   שצביעת משי  או צמר  בפורפורה וביקינט

 ...".  לצביעת ארי גי�"ינטינה" לפנינו עדות ברורה לכ  שה רומאי�  השתמשו ב . המלוכה בלבד

. מפני שהדברי�  במקור�  הינ� ב עלי משמעות  אח רת  לחלוטי,  טיעו זה  הינו מופר   מעיקרו

 ): טיביזנ( לצור  הבהר ת טענה  חמורה  זו א עתיק כלשונו את החוק  הרומי 

"FECUNDAE  ATQUE DISTRAHENDAE PURPURAE VEL IN LANA QUAE 

BLATTA VEL OXYBLATTA  ATQUE HYACINTHA DICITUR, 

FACULTATUM NULLUS POSSIT HABERE PRIVATUS. SIN AUTEM ALIQUIS 

SUPRA DICTI MURICIS VELLUS VENDIDENT, FORTUNARUM SE SUARUM 

ET CAPITIS SCIAT SUBITEM ESSE DISCRIMEN" 

(Corpos Iuris Civilis, Vol 2, Codex Iustinianus 4:40:1). 

ה בתו  משי ה בתו  , פורפורה הפורהפורפורה הפורהפורפורה הפורהפורפורה הפורהאי רשות לשו� אד�  פרטי לפרק את ה:  "תרגו�

, בר�]. כחול" [יקינטאיקינטאיקינטאיקינטא"וג�  ,  ]ארגמ  חזק" [אוקסיבלאטאאוקסיבלאטאאוקסיבלאטאאוקסיבלאטא", ] ארג מ" [בלאטאבלאטאבלאטאבלאטא"הנקרא  , צמר

שידע ל ו שממונו וראשו יועמדו לדי  , ל"הנ    מורקסמורקסמורקסמורקס של  הא� מיש הו בכל ז את  ימכור א ת  ה גיזה 

 ". מיד

מ ברור  מכא כי "מ . סבורני כי הדברי� מדברי� בעד עצמ� ואי כא המקו� ל הארי 

ומכא תשובה  ג� לטענתו  ) מורקסע ליו אי חולק שמדובר ב( " פורפורא "מופק מ" יקינטא"

 . הקודמת

למרו ת   (" ינטינה"ת  בצבע ש הופק מחלזו  בהמש  מודיע  ה מחבר  כי הצלי ח לצבוע פתיל ציצי

הוא מציג  ). הוא מסרב להציג  את ה תהלי  והחומרי�  הנוספי� בפני אחרי�ככל הידוע ש

"ומדגי� כיצד , ל ובספרי הפוסקי�"כלשונו של מאפייני החלזו המנויי� בחז" מדרי  מיו

אלו לוקי� בחסר  " אפיוני� ". "מורקס"  ואינ� מ תאימי� ל"ינטינה"מתאימי� כל ה מאפייני� ל

  " ינטינה"לאחר בדיקת ה מקורות  מתברר שדוק א חלזו , יתר על כ. ובחלק� מוטעי� לחלוטי

ת חילה  אצ טט א ת  דבריו בקצרה  ולאחר  .  אינו עומד בקריטריוני� הנד רש י� מחלזו  התכלת

 . מכ אדו בה�

1.  , ר הינו שחו"ינטינה"דיו ה). ב:ב, � הלכות ציצית" רמב ". (שחור כדיו"ד� החלזו

.  יש בלוטת  דיו שקו$ וחסר צבע"מורקס"לחלזו ה. ואינו מעביר אור, צמיג, סמי 

,  ל"והלוא סימ זה אינו מופיע בשו� מקור בחז? � סימ זה"יש לשאול מני לרמב: תשובה

כפירכה   (ש אלה  זו  כבר ש אל ה רב  הרצוג  ? �  עצמו וד אי של א  היה  בידו חלזו"והרמב

 �נרא ה  פי הכ ��  " הרמב,  היא פשוט ה)   מכא ר איה כי   אי (תשובתו  עליהו)  "מורקס"ל

וזא ת מכיו  .  הינו שחור" מורקס" ספר הטבע של  אריסטו  בו כתוב כי דמו של ה מציטט

שאריסטו רא ה א ת הצבע לאח ר  שהתייבש שאז  הוא בא מת שחור  אלא שבחשיפה מדור גת   

לא ראה וא $   ודאי שאריסטו  �"  ינטינה". (לשמש לפני היבוש הוא הופ  לארג מ או כחול

 ).   צבעו בדמו� לדברי מחבר ה מאמ ר  �למרות שב תקופתו ,  אינו מזכיר מי זה
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 .לכל  הח לזונות יש קונכיה: תשובה.  יש קונכיה"ינטינה"לחלזו . לחלזו יש קונכיה    ....2222

זו  אולי  הדוגמ ה  "המחב ר טוע   כי ).  או  שבעי�(החלזו יוצא  מהי�  פע� בשבע   שני�     ....3333

  ומ ארי   מאד  בתיאור   "  ל תיאור  החלזו ב תלמוד"נטינהי"הבולטת ביותר  לה תאמ ת חל זו

שכ צדי   :  "אומרת)  ב:שבת  עד(ה גמר א  , ראשי ת.   לחו$"ינטינה"נדירות הסחפות חל זונות 

לפנינו עדות מפורש ת ש החלזו ניצוד בעודו בי� ולא מ חכי� ".  חלזו קושרי� ומתירי�

ס ריקת  : ""ינטינה"המחבר המא מר עצמו כותב על חלזו . שבעי� שנה כדי שיעלה לחו$

ומכיו שזקוקי� לכמה  " . או  כמה  תריסרי� , הי� ברש תות  תעלה  חלזו  אח ד או  שני�

לא ה גיוני לומר שהחלזו הוא  , עשרות תריסרי� של חלזו כדי  להפיק צבע לציצית אחת

לא נית , שנית). לדוגמה , והרי לא צדו במש  שני� חלזו רק עבור המשכ  ("ינטינה"ה

ולאו , פירושי� שוני� ניתנו לו,  "עולה אח ת לשבעי� שנ ה" וש המשפט  להכריע מה  פיר

,  כאמור למעל ה, יש לזכור כי אי עדויות  מ פורשות, ושליש ית. דוקא בהקשר לנדירותו

וכל , פליניוס, סטראבו, ויטרוביוס, ואריסטו,  בעת העתיקה"ינטינה"על שימוש ב

.   הח לזונות מה� מופק צבעהמקורות הק דומי� א$  אינ� מ צייני� אותו כלל ברשימת 

  קומו סמו   לקרקעית הי�  ולעול� מ,   אינו נדיר"מורקס"בהמש  כותב  המחבר כי  חלזו

מכיו , אבל אי לכ  כל קשר לעני,  הכל אמת. והוא מצוי תמיד בשפע, אינו מגיע לחו$

יש צור  בכמויות תע שייתיות על מנת   ,  להיפ �ולעני  נדירותו , שאי צור  שיגיע לחו$

ולבגדי מלכות ולבגדי מלכות ולבגדי מלכות ולבגדי מלכות , , , , לציציותיה� של מיליוני יהודי�לציציותיה� של מיליוני יהודי�לציציותיה� של מיליוני יהודי�לציציותיה� של מיליוני יהודי�, , , , למקדשלמקדשלמקדשלמקדש, , , , למשכלמשכלמשכלמשכלספק תכלת 

,    לשאלה מדוע הפסיקו היהודי� שגלו לאיטליה.... הסביבה ואפילו בפרס הרחוקה הסביבה ואפילו בפרס הרחוקה הסביבה ואפילו בפרס הרחוקה הסביבה ואפילו בפרס הרחוקהבכלבכלבכלבכל

התשובה   ,  וצפו אפריקה לייצר תכלת א�  החלזו מצוי כל כ  בשפע בארצותיה�, יוו

קודקס יוסטיניאנוס (החוק הביז נטי . ומחבר המ אמר  א$ ה ז כיר אותה למעל ה, פשוטה

)   א,סנהדרי יב('  וכמו שמובא בגמ(  "מורקס"וה רומאי אס ר צביעה  בחלזו ה) הנזכר

  "לשו הרמב ו. )היתה  סכנה בהב את  התכלת )  בדיוק בימי ה גזר ה  הנזכר ת(שבימי רבא 

משפט , "חו� ממל  גוי�חו� ממל  גוי�חו� ממל  גוי�חו� ממל  גוי�ו התכלת  ג� היו� לא ירי� איש את ידו ללבוש ): "ב:שמות כח(

מכ א שהצב יעה   ,י"לאחר  הכי בוש הערבי בא ,  מאות שני� בלבד�זה נכתב  לפני שבע

 ומחורב בתי הצביעה   , כתוצאה  מכ  . תה  עדיי בשימוש לצרכי� מלכותיי�היבחלזו

 הנסחרו ת בשוקי "מורקס" כמויות  ה. הש תכ חה  אומנות הצביע ה, י ע�  הכיבוש ה ערבי"בא

.אירופה משמשות  לאכילה בלב ד ואי לה כל קשר לצביעה�הדגי� ב דרו� 
 *
 

לשו ב מתפרשי�נ� רשימי� של מחבר  המ אמר  א יכל טיעוניו  המ. החלזו דומה ל דג    ....4444

ק שה לדעת מ הי צורת ד ג  , שנית". דומה לדג ) תבנית דיוקנו: י"רש(וברייתו וברייתו וברייתו וברייתו :  "הגמ רא

ל זיהוי " מאפייני�"לא ברור  שכוונת ה גמר א ל תת   לנו ,  שלישית.  אליה כוונת  הג מרא

יותר  מתקבל ע ל הדע ת שכוונת  הגמ רא  לתא ר  לנו את  הטע מי� ליוקר  , חלזו התכל ת

ורא ה עוד   (ת לנו  הגמ רא  א ת  הקושי לזהו תו בי ש אר יצורי  הי�  ולעני זה  מ תאר ,  התכלת

   מהצד   א,  אמנ�  קונכייתו אינה דומ ה לד ג,  "מורקס"לעני חלז ו ).  7בעניי זה בסעי$  

 .צורת ד ג יש לה  דמיו ל) מהפת ח(

קונכייתו של  . מפצחו ת  אות�) סמומיות(החלזונות יוצאי� מ הי� לחו$  ולטאות      ....5555

קונכיית , חזקה  או ציפור מפצחות אות ה בלי קושי  היא  דקה ולטא ה  "ינטינה"ה

 מכל  ופר טיעו זה מ.  בפטיש לשבור אותה היא קש ה מאוד וי ש צור  "מורקס "ה

:  ש� נאמ ר, )ד"פסקה שנ( ז ה הינ ו מספרי פרשת וזאת הברכ ה " אפיו"מקור . הבחינות

יקי�  ש גנוז לצד] א" ה בנ" וכ" חיפה "ל  "צ [זו י מה של יפו , א כי שפע  ימי� יינקו" ד"

מני אתה אומר  שכל ספינות שאובדות בי� הגד ול וצרורות של כס$ ושל . לעתיד לבוא

                                                           
כיו , י גזרות"ע" קלות יחסית"ישראל ב שדוקא מצות תכלת יכולה להשכח מא"ר נת רוטמ שליט"העירני הר *

ע� כל זה ברור . 'אנשי� שאפשר ללוחצ� ולהכניע� וכו, שקיומה נסמ  על ידיעת אנשי� מועטי� בסוד הצביעה

ע בספר "וע". תכלת נגנז"י נסיבות אלו שייכת לגזרת שמי� מיוחדת המכונה בלשו המדרש "שהעלמות התכלת ע

ז אפשר היינו מחזרי� "ולולא קבלנו שאי התכלת מעכב את הלב בזה): "ז"פטשער הדעת (המידות למגיד מדובנא 

 .ועיי עוד ש�". א$ אחריו כאשר אנחנו שולחי� למרחקי� להביא אתרוג ולולב והדס
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]   חיפה) [יפו(זהב ואבני� טובות ומר גליות וכ ל כלי חמדה ש הי� ה גדול מקיא � לימה של 

פע� אחת הייתי  , אמר רבי יוסי. ל כי שפע ימי� יינקו"ת? שגנוז לצדיקי� לעתיד לבוא

?   פרנסת  במ ה הו א: אמר תי לו.  זק אחד  ושאלתיו בשלו�ומצ אתי  , מהל  מכזיב לצור

מקו� כיס שמוטל בהרי� , השמי�: אמר לי? ומי מצוי: אמר תי לו. מחלזו: אמר לי

י�  ניכר הוא  שגנוז  לצדיק,  השמי�:  אמר תי, וסממיות מכישות  אותו ומ ת וני מוק במקומו

מדוע . א, בי יוסי כוונתו של רהלא ברורמכיו ש,  צ רי  ביאורקטע  זה". לעתיד לבוא

לפי דברי� אלו  החל זו גנוז לצדיקי� לעתיד   . ב? ניכר שגנוז הו א לצדיקי� לעתיד  לבוא

הבריית א בספרי היא   . ג?  אחדר קפל ולא ברשות א$  " תו של דלבוא ואינו לא ברשו

א�   . ד? �עד סו$ תק ופת האמור אילפחות תכלת היה צבע ואילו , מתקופת התנ אי�

וראה עוד   (הרי ל תכלת צרי  חלזו חי כדי להפ יק צבע טוב , מדובר בחלזו התכלת 

את שלושת  ה תמיהות   הראשונות  אפשר ליישב ?  וכא מדובר  על חלזונ ות מתי�, )6בסעי$ 

כ יזדמ   ,  ה  גונז   אוצרות בי�  לצדיקי� לעתיד  לבוא"שכמו ש הקב,  שהפירוש  הוא, בדוחק

ולא יצטרכו לצוד� בי� , וסיכמו שה זדמ לאותו זק שמצ א רבי י, לה� החלזו בלי טורח

 א י מכא ולו שמ � של   � בצירו$  התמי הה  הרביעית   �מכל  מקו�  .  ברשתות  כמו בזמ  ה זה

וכל זה רק לגירסה . ולהיפ , הוכחה שהחלזו נסח$ לחו$ ולטאות מפצחות אותו

,   ס אוחנא"מובאת בהגהו ת מהר , והיא עיקר, אמנ� יש גירסה אח ר ת בספרי. שהבאנו

ה בפסיקת א   "וכ,  ד"וה מיוחס לראב, תולדות א ד�,  אהלי יהודה,  דבי רבובפירושי� ספרי

י "וכ,  מדרש ה גדול,  לדברי�מדרש  תנאי�, ובמדרש חכמי�, )טוב�מ דרש לקח(זוטרתי 

מקיפות מקיפות מקיפות מקיפות וסממיות , מקו� יש בי� שמוטל בהרי�, ה שמי�: אמר לי: "ברלי של הספרי

ו ומת ונימק במקומו  ישות אות מכאותו ואי ל  אד� שהול  לש� שאי סממיותאותו ואי ל  אד� שהול  לש� שאי סממיותאותו ואי ל  אד� שהול  לש� שאי סממיותאותו ואי ל  אד� שהול  לש� שאי סממיות

 .ולפי גירסה זו פשוט שאי  מכא כל ראיה  לענייננו, "'וכו

חלזו   , לאחר  מותו).  א: בבלי שבת  עה(נית להפיק צבע טוב רק מד�  חלזו חי     ....6666

הגמ רא   .  א � נ בדוק אפיו זה  במקורו נגלה  שה היפ  הוא  הנכו.   הינו חסר  ער " ינטינה"ה

המציאות   ". כי היכי דליציל ציבעיה", יותרמדגישה שכל  זמ שהחל זו חי צבעו צלול 

  חי נית להפיק "מורקס"לעומת זאת מ ,  מ ת לא נ ית לעשות כלו�"ינטינה"היא שבחלזו

נמצא   , אול�  מחלזו מ ת נית  להפיק גווני� עכורי� ובהירי � שאינ� יציבי�, צבע טוב

רבב כא בי יש ל הד גיש שמחב ר המ אמר  עי. "ינטינה" מת אי� לאפיו ז ה ול א ה "מורקס "ה

 לא נית  "ינטינה"ד�  (של הצבע שהופק מחלזו חי  ) הקפא ה /יבוש(אפשרות השימור  

 כי  ,נקודה חשובה  הר אויה  לציו בעני זה הי א. לבי אפשרות  הפקתו  הר אשונית) לשמר

  אי אי אי אי " " " " ינטינהינטינהינטינהינטינה""""לחלזו לחלזו לחלזו לחלזו   כי ,   מת  היא"ינטינה"הסיבה לכ  ש אי  אפשר ל הפיק  צבע מחלזו

ואי , )דיונובדומה ל(הינו פליטה להגנה  עצמית של  החלז ו הצבע , כלל בלוטת צבעכלל בלוטת צבעכלל בלוטת צבעכלל בלוטת צבע

. אלא מספיק להציק לו, צור  אפילו לשבור את הקונכיה כדי לגרו� לו לפלוט את הצבע

"  ד� חלזו"וכ . [""""והפוצעווהפוצעווהפוצעווהפוצעוהצד חל זו :  " כל זאת  בניגוד לדבריה  המפורש י� של הג מרא

כדי להוציא א ת הצבע   " ]  ד�" כוקשה לה גדיר צ בע הנפלט בחיי החלזו ,  )ב:מנחות מב(

  כפי � או לחורר אותה במקדח  � חובה לשבור את הקונכיה בפטיש "מורקס"מחלזו

ורק אז לפצ וע את בלוטת הצבע של  , )5ר אה לעיל סעי$ (שמחבר המא מר עצמו כותב 

 . החלזו

  ה�   "ינטינה"גופו וקונכייתו של חלזו  . דומה  בצבעו לי� ולשמי�,  החלזו הו א כחול    ....7777

 למיניו על פי רוב   לבנה אלא  שהי א מכוסה   " מורקס"קונכייתו של ה .  כחול סגולבצבע

 בטענה  זו כבר   .).  ג.י. סביבתוסביבתוסביבתוסביבתומאוד  דומ ה ל(ירקרק �כחול�בדר  כלל באצו ת בצבע לב

 דנו �ר מ רדזי וה רב ה רצוג  "מו  כולל האד�וכל העוסקי� בזיהוי  חלזו התכלת   , דשו רבי�

ינטינה   "חלזונות ה, כאמור למעלה, ראשית. נקודותזא ת אציי מספר כל  א  למרות ,בה

 Janthina ("ינטינה פרולונגטה בליינויל"ו) Janthina Pallida Harvey ( "פליאדה ה ארויי

Prolongota Blainville ( עשרה  �אות�  זיהו הרב הרצו ג וחוקרי� נוספי� במאה הת שע
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)  Janthina Janthina  ( "ינטינה ינטינה"רק חלזו ה. כחלזו התכלת  הינ� לבני� לחלוטי

א ת  הסיבה לאי  זיהוי  [, כחול�סגול הינו )  יוס כחלזו התכל תאותו  זיה ה הפילולוג  גזינ(

 איננו מתקיי� הליקס ינטינהכי ה :  "...   מ ציי הרב הרצוג"ינטינה ינטינה "החלזו ע�  ה

  , "התכל ת" , בורשטיי" (וחו� מז ה ט עה  ג זיניוס עוד טעויות שאי ז ה מקומ , בי� התיכו

, שנית)].  ישנו בי� התיכולדבריו Spanier, pp.197-204ור אה  , 419' ועוד עמ, 425' עמ

 מר אה כי  החלק הס גול "סגולית " ושמו (כחול�ס גולו כחול אלא   אינ"ינטינה ינטינה"ג� ה 

הו א  " תכלת "ואינני סבור כי מחבר המא מר טוע כי , )יות ר מהכ חולהרבה הינו משמעותי 

על . כחול אינה מוחלטת כללכחול אינה מוחלטת כללכחול אינה מוחלטת כללכחול אינה מוחלטת כללאמור להיות אמור להיות אמור להיות אמור להיות הנחה שהחלזו הנחה שהחלזו הנחה שהחלזו הנחה שהחלזו עצ� העצ� העצ� העצ� ה, ושלישית. סגול

רקיע ורקיע ]עשבי� ועשבי� דומי� ל[תכל ת דומ ה לי� וי� דומה ל"צבע התכלת נכתב 

,  "גופו דומה לי� : " אבל על  החלזו  כתוב".  כ סא הכבוד ]ספיר וספיר  דומה ל [דומה ל

מ ה לס ביבתו אפשר   בפשטות להבי שהו א דו. משמעי וקשה ל הולמו�משפט ז ה  אינו חד 

י אינה  "ג� לשו רש, ועוד, )ד לספר יצירה" כ בפירוש הראב"כ(ולכ קשה למוצאו 

):   ב:ציצית  א(�  "המקור ל הנחה  שצבע  הח לזו כחול הוא  מלשונו הנדפס ש ל הרמב .  ברורה

אמנ� בכל ספרי   ?  כמו  בגמרא" כעי הי� "ומדוע לא כתב  ,  "והוא  דג  שעינו כעי התכלת "

שעינו "י תימניי�  כתוב  " ובכל כת � "בחתימתו של  ה רמב  תורה   י משנ ה"הראשוני� ובכת 

ר א וי לציי כי ההנחה שהחל זו צר י  להיות בצבע ה תכלת  . ו הכל א תי שפיר, "כעי הי�

 ."מור קס" ולא  ב"ינטינה"היא טעמו  העיקרי של ה רב הרצ וג לבחור ב

ת  חלזו   מבחינה מדוקדקת  של כל ה אמור  עולה  המסקנה כי  כל נסיו להתאי�  א, לסיכו�

אי שו� ע דות  .  למערכת  ה אפיוני� של התכלת  הינו חסר שחר  וד ינו להדחות" ינטינה"ה

 ה אפ שרות המ עשית לצבוע בדמו  , "ינטינה "הסטורית  או ארכיאולוגי ת על  צביעה בחלזו

  תוא�  את ד רכי "ינטינה"אי ה,  לוטה בערפל) מיקלי� וחומרי� מלאכותיי�בלא ה תערבות כי(

והקשר בינו ובי מערכת סימני החלזו שבידינו הינו רופ$ ,  ל" בחז הפקת הצבע המפורשי�

מערכת ה אפיוני� היא כה ספציפית ומדויקת שכל נסיו לבטל את זיהוי חלזו . ביותר

 .ולנסות להת אימה לח לזו אחר  אינו עומד במבח הביקורת" מורקס "ה


