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 הארבה ומסורת תימן

 בסימני חגבים, ]הכרעיים "ממעל" לרגליו, היכן הם[, 
 ובטעם היתר אכילתם, ]האם הם סימנים, או סיבה[

 חיזוק ויהיה שאפשר י"אעפ, באכילה המצויים החגבים את להכשיר בדווקא המאמר מטרת אין
 ח"האוה רבינו על ו"ח כחולק לבוא הכותב בדעת עולה שאין וודאי, הדברים מהלך בהבנת לכך

 בעניין לרבותינו הסוגיא במהלך ד"לענ לומר שנראה ומה, רבותינו קבלת את להסביר אלא, הקדוש
 .כ"ע. זה

 מצויים שהיו החגבים את באכילה להתיר, םהקדושי רבותינו פי על, תימן ק"ק מנהג ומפורסם ידוע
 אשר הגדולות שכרעיהם דהיינו, בזמנינו החגבים שאר כצורת הייתה וצורתם גופם מבנה אשר, בתימן

 לפירוש מנוגד לכאורה זה ומנהג. מראשם ורחוקות לזנבם סמוך, מאחוריהם נמצאות, בהן מנתרים הם
 איך להבין צריך, כן ואם. לצווארם סמוך לנתר הכרעיים שיהיו שצריך שפירש, שמיני בפרשת י"רש

 ".הארץ על בהם לנתר לרגליו" ממעל" כרעיים לו אשר" באומרה התורה כוונת את רבותינו פירשו

 .בכלל חגבים היתר ובטעם, בפרט י"רש דברי בהבנת להתבונן, רבותי לפני בקרקע כדן והריני
 

 

 
 בתורה מבואר החגבים היתר מקור הנה

 זה את אך[. "א"כ פסוק א"י פרק, שמיני ,ויקרא]
 לו אשר ארבע על ההולך העוף שרץ מכל תאכלו
 וכתב", הארץ על בהן לנתר לרגליו ממעל כרעים

. רגלים ארבע על": ארבע על, "לשונו וזו י"רש
 שתי כמין לו יש לצווארו סמוך": לרגליו ממעל"

 ולקפוץ לעוף וכשרוצה, רגליו ארבע לבד רגלים
 ויש, ופורח כרעים שתי באותן חזקמת הארץ מן

 אין אבל", לנגושטא" שקורין כאותן הרבה מהן
 נאמרו טהרה סימני שארבעה, בהן בקיאין אנו
 אלו-וקרסולין, כנפיים וארבע, רגלים ארבע, בהם

 וכל, רובו את חופין וכנפיו, כאן הכתובים כרעיים
  יש אבל, שבינותינו באותן מצויין הללו סימנין

 

 שיהא וצריך, זנב להם שאין ויש, ךארו שראשן
, ביניהן להבדיל יודעים אנו אין ובזה, חגב שמו
 . ל"עכ

 שכוונת, היא בפשטות י"ברש וההבנה
 לאותן היא, בהן לנתר כרעיים באומרה התורה

 בהן אשר מחברותיהן הגדולות רגלים שתי
 ובחגבים. המעוף לפני הניתור עיקר מתבצע
 כזוג, דועכי מאחור נמצאות הן, המצויים
 של ראשו מכיוון והאחרון השלישי הרגליים

 התורה, בפשטות י"ברש ההבנה ולפי. החגב
 הסמוך הראשון הזוג יהיו אלו שכרעיים הצריכה
, כיום בנמצא שאיננו דבר, החגב וראש לצוואר

 . אסורים בימינו שהחגבים יוצא זה ולפי
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 י"רש דברי לפי כי כתב הקדוש ח"אוהב ואכן
 כיון כיום המצויים החגבים תא לאכול אסור
 לצווארם סמוך לרגליהם ממעל כרעים להם שאין

 המנהג קשה זה לפי כן ואם. י"ברש זו כהבנה
 אשר, המצויים החגבים את באכילה המתיר
 . לצווארם סמוכות אינן כרעיהם

 י"עפ המנהג את ליישב אפשר אמנם
, לשונו זו', ט פרק אליעזר דרבי בפרקי המבואר
 זכרים, חגבים מיני כל המים מן יץהשר בחמישי
 הן סימנים בשני. וטהורים טמאים, ונקבות

 על מקפצין שבהן ארוכים בכרעיים, מטהרים
 כ"ע. הגוף כל את מכסין ובכנפיים, הארץ

 אלו שכרעיים כתב שלא ומכיוון. לעניינינו
 הפסוק שאת, לומר אפשר, החגב לצוואר סמוכות

 א"רהפרד מפרש", לרגליו ממעל כרעיים"
 והן, וגבוהות ארוכות שהן האחרונות לכרעיים

 למציאות מתאימים והדברים, רגליו לשאר ממעל
 .בימינו החגבים

, לשון במרפא קורח יחיא רבי הגאון ומורינו
 ממעל כרעיים באומרה התורה כוונת כי כתב

 הכוונה אלא, י"רש כפירוש אינה, לרגליו
 הארכובות שהן, למפרקים היא בכרעיים
, העליונים הרגל חלקי שני את תהמחברו
 נמצאות והן, הניתור נעשה ידן ועל שמכוחן
 שתרגם וכמו, החגב לגוף וממעל לרגליו ממעל

 שמבואר כמו, הארכובות שהן, קרסולין אונקלוס
, התורה על באברבנאל ועיין, ]מקומות בכמה
, בהמשך דבריהם יתבארו ועוד[ בזה כ"מש
 . ה"אי

 כוונת את לבאר זה בשלב שבקשתי אלא
 ולדון י"רש דברי את להבין וכדי .בפירושו י"רש

 את, ח"האוה רבינו דברי את תחילה אצטט, בהם
 ואת, עליו דורו חכמי קושית את, י"ברש ביאורו

 הכריח שמכוחן עד, דורו לחכמי בזה תשובותיו
 . י"ברש ביאורו את

 כבר: לשונו וזו, הקדוש ח"באוה כתב
 שהעיקר, ד"יור טור על בחיבורי הארכתי
 הארוכים כרעיים לו שיהיו שצריך בזה י"כפירש
 זה מין אין כי להתירם והטועים. לצווארו סמוך

 מצויים אין גם, אותו השיבותי אני אף, בנמצא
' ה רשם אשר שמונה שהם מהארבעה' א מין אלא

 הטמאים מינים לפנינו מצויים אינם גם. בטהרה
 הלמ הרבים והם, זה בדרך הכרעיים להם שאין
, המועטים אלא הכתוב ימנה לא כי לנו שקדם
 הם הטמאים כן אם, הטהורים מנה וכאן

 מין מצוי שאין ממה ראיה אין ומעתה. המרובין
 הרבה מינים יש שהרי, בעולם שאיננו לומר זה

 ירא כל לכן. אצלינו עיקר כל מצויים ואינם, ודאי
, זה לשקץ ידו יושיט לבל ויפחד ירא, וחרד

 .ל"עכ', וכו, יד בשולחי וימחה

 יתכן שלא, לו טענו דורו חכמי, כלומר
 הכרעיים שיהיו להצריך התכוונה שהתורה
 לצוואר סמוכות, בהן לנתר העשויות הגדולות

 .כזה חגב בנמצא אין כי, להתירו כדי, החגב

 להביא אין כי, להם טען ח"האוה רבינו ואילו
 שאין להוכיח כדי, לנו הידועה מהמציאות ראיה
 דברי את לבאר, זה ומכוח, בעולם הכז חגב

, כאלו חגבים בעולם ויש ייתכן כי, אחרת התורה
 .לפנינו אינם כי מציאותם מכירים שאיננו אלא

 להביא שאין, דבריו את ח"האוה רבינו והוכיח
 על קושיות בשתי, לנו הידועה מהמציאות ראיה
 .מהמציאות הוכחות שהן, דורו חכמי

 כיון, היא דורו חכמי על ראשונה קושיא
 הטהורים החגבים ממיני אחד מין שרק

 שכרעיו חגב, כלומר, לפנינו נמצא[ לשיטתכם]
, לזנבו סמוך נמצאות בהן שמנתר הגדולות

 אליהם שהגיע, המדברי לארבה כוונתו כנראה]
[, דבריו בסוף כמבואר, גדולות בלהקות כמכה
 שבעה עוד לפנינו מצויים להיות צריכים והרי
  אותם מנתה שהתורה, כאלו טהורים מינים
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 על כן אם. לפנינו אינם כ"ואעפ, טהורים כחגבים
, לפנינו המצויה מהמציאות ראיה שאין כרחך

 ישנם הרי כי. התורה כוונת את ממנה להוכיח
, לפנינו ואינם, לנו ידועים שאינם חגבים סוגי

 . קיימים שהם יודעים אנו זאת ולמרות

 מנתה שהתורה ממה כי, היא שנייה קושיה
 להם יש אשר, הטהורים החגבים את דווקא
 מוכח. הטמאים את ולא, לנתר כרעיים

 נמנו ולכן, מהטמאים מועטים שהטהורים
 כן ואם. מהם מרובים שהטמאים כיון, הטהורים

 הטמאים החגבים את לראות לנו שהיה וודאי
 דורשת שהתורה כדרך בנויות כרעיהם שאין

 חגבים והרי. המרובים הם כי, בינינו מצויים
 למרות, כלל בינינו מצויים אינם, כאלו טמאים
 זה גם כן ואם. הטהורים מהחגבים מרובים שהם

 הידועה מהמציאות ראיה להביא שאין מוכיח
 .התורה כוונת לפירוש, לנו

 רבינו מסקנת, אלו קושיות שתי ומכוח
 ממה" ראיה אין מעתה, "כן אם, זו היא ח"האוה
 יש שהרי, בעולם שאיננו לומר, זה מין מצוי שאין
 ירא כל לכן. אצלינו מצויים ואינם מינים הרבה
, זה לשקץ ידו יושיט לבל ויפחד ירא, וחרד

 דהיינו, לעניינינו כ"ע', וכו, יד בשולחי וימחה
 שאם, אלו הוכחות מכוח, לומר ח"האוה שכוונת

 שכרעיו טהור חגב מין שישנו נאמר כן כמו, כן
 וכפי, לצווארו וכותסמ, לנתר העשויות הגדולות
 . אצלינו מצוי שאינו אלא, התורה שהצריכה

" ראיה אין ומעתה" ח"האוה רבינו ובאמור
 רבינו הוכיח, אלו קושיות מכוח שרק מוכח ',וכו

 ואלמלא, מהמציאות ראיה שאין ח"האוה
 אכן הינה לנו הידועה המציאות ,אלו קושיות
 ח"האוה ורבינו]. הפסוק כוונת לפירוש ראיה
, מקומו מנהג על קושיות עוד הקשה, תואר יבפר
, מקומו אנשי על פרטיות קושיות והן. ש"עיי

 גידול דרך את להסביר יש, בהן לדון כדי אשר
 בשלבי וגם. בגרותו ועד יצירתו מתחילת החגב
 מהם ומי, לאכילה נראה מתי, והתפתחותו גידולו

 הנושא הוא כאן והנידון והיות. לאכילה ראוי
  .[בזה הארכתי לא, מקומיה ולא הכללי

, ח"האוה רבינו לביאור להתייחס ורצוני
, ראשית, כלומר. ה"אי לאחת אחת ולקושיותיו

 הגדרות מציאות הבנת את ביאורו לפי לנתח
 הקושיות ואת, בימינו המצויים החגבים איברי

 האם לדון שיש במה, ושנית .מכך העולות
 .מוכרחות ח"האוה רבינו קושיות

, הוא זה בפירוש הקושי ראשית, הקדמה
 חגב סוג איזשהו כולו בעולם כיום ידוע שלא
 סמוך נמצאות, בהן שמנתר שכרעיו, כזה

 שבעלי לומר יש שעדיין פי על ואף. לצווארו
, מציאותם לנו ידועה ולא, מכירים שאיננו חיים

 זאת למרות אך. קיימים שאינם הוכחה אינה זו
, י"רש בזמן הרבה מצוי שהיה שמה לומר קשה
 שקורין כאותן הרבה מהן ויש, י"רש כ"וכמש

 סימנין וכל, דבריו בהמשך כתב וכן", לנגושטא"
 נעלמו וכיום. שבינותינו באותן מצויין הללו
 מקום בשום כיום ידועה שלא כך כדי עד, לגמרי
 לצוואר בסמוך כרעים של, כזו מציאות בעולם
 .לניתור המיועדות החגב

 כל נעלמוש לומר המציאות מקושי ולבד
 שכרעי, י"רש של בתקופתו שהיו חגבים אותם

 שהיה מה גם הנה. לצווארם בסמוך היו הניתור
, רבים דורות הנמשכת במסורת למעשה המנהג
 מוקשה לכאורה, המצויים החגבים את לאכול
 לאכול נהגו למעשה כי. זה לביאור ומנוגד
 גם, מאחור הגדולות כרעיהם אשר, חגבים
 לאחר ואף, ]ח"האוה רבינו של בתקופתו במרוקו

 צריך כן ואם. מקומות ועוד בתימן וגם[, מכן
 בהבנת הן, אלו מקומות סמכו מה על להבין
 והן, לרגליו ממעל לנתר שהכרעיים הפסוק
, בפסוק שהבינו נראה כי. י"רש דברי בביאור
 .דלעיל מההבנה אחרת, י"רש בדברי אף ואולי

 בפסוקים בתורה שנאמר מה בהקדים והנה
 על המדברים, המותר הארבה לסימני הקודמים
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 ממעל כרעים לו שאין העוף שרץ אכילת איסור
, בחגבים המציאות יותר תובן שמא, לרגליו
 .העניין ד"בס יובן וממילא

 כל, "כתוב'.[ כ א'י שמיני] בפסוק הנה כי
". לכם הוא שקץ" ארבע על ההולך" העוף שרץ
 יםהנמוכ הדקים הם העוף שרץ, ל"וז י"ופרש

 וצרעין זבובים" כגון" הארץ על הרוחשין
 בפסיקתא ומקורו. ל"עכ. וחגבים ויתושין
 על ההולך, העוף שרץ כל, "לשונה זו, זוטרתא
 והדבורין והזבובין הצרעין כגון", ארבע

 .כ"ע. והיתושין

, לומר והפסיקתא י"רש כוונת ובפשטות
 דבורים, צרעה, כזבוב, שהביאו אלו שלדוגמאות

 כל באמרה התורה התכוונה בהם וצאוכי וחגבים
. לכם הוא שקץ ארבע על ההולך העוף שרץ

 כן ועל, ארבע על הולכים אלו ששרצים דהיינו
 . אסורים

, זה פסוק על ע"יב בתרגום גם מפורש וכך
 זני, ארבע על דמהלך דעופא ריחשא וכל: ל"וז

, לכון הוא שיקצא, זיבורי וזני, אוזפיה וזני, דיבבי
 מפורש הרי. ל"עכ. יתאכיל יבוראדז דובשא ברם

, העוף שרץ הם, בהם וכיוצא זבובים שדבורים
 התורה התכוונה ולהם, רגלים ארבע על המהלך

 כתב וכן. העוף שרץ את זה בפסוק כשאסרה
 כעין": ארבע על ההולך, "א"כ בפסוק ם"רשב

 אסורות מאכלות] ם"רמב כ"וכ .כ"ע, דבורים
 .ועוד, ג"סמ[, ג"כ הלכה' א פרק

, שנית לומר התורה חזרה, ג"כ בפסוק הנהו
 הוא שקץ, רגלים ארבע לו אשר העוף שרץ וכל"

 הפסוקים לכפילת הטעם ובביאור. כ"ע", לכם
, העוף שרץ האוסר, ג"כ פסוק כפילת, ]שנית

 י"פירש.[ א"כ-כ בפסוקים לכן קודם שנאסר
 לו יש שאם ללמד בא: ל"וז, כהנים התורת בשם
 בכפילת שהתורה ודהיינ. ל"עכ, טהור חמש

                                                            
 של דבורת דבש. תרשים צדרשים של חגב, תמונת זבוב הבית וראה בסוף המאמר ציורים א', ב', ג' ת .א

 רגלים ארבע בעלי שדווקא, למעט באה זה פסוק
 . טהורים רגליים חמש בעלי כ"משא, טמאים

 מי ה"שה ונראה, כאן כתב הקדוש ח"ובאוה
'. ה דוקא ולאו טהור שהוא רגלים' וז' ו לו שיש

, כהנים לתורת בפירושו ד"הראב כ"וכ. כ"ע
, כן ואם .רגליים ושמונה ושבע לשש הדין שהוא
 ויותר רגליים חמש בעלי כי לנו שהתברר כיון

 וזאת, האסור העוף שרץ בכלל ואינם, מותרים
 מעתה. ח"האוה כ"וכמש, ג"כ פסוק ממיעוט
, העוף בשרץ המציאות בהבנת כל קודם נתבונן
 .העוף שרץ דיני בהבנת מכן ולאחר

, זבובים, שהדבורים היא המציאות הנה
 שרץ לככ רוב ולמעשה. בהם וכיוצא, יתושים
 דהיינו, רגלים זוגות שלושה בעלי הינם, העוף
 .ארגלים שש בעלי

 שעליהם העוף ששרץ כיון, קשה כן ואם
 חגבים זבובים דבורים וכגון' כ פסוק דיבר

 כיצד כן אם. רגליים שש בעלי הינם, בהם וכיוצא
 בתרגום הדוגמאות וכפי, התורה להם קוראת

. "ארבע על הולך כל, "ם"ורשב, י"רש, ע"יב
 בו, באכילה אלו מינים נאסרו זה בפסוק וכיצד
 שהתורה רגלים שש בעלי הינם שלכאורה בזמן

 רגליים ושש חמש בעלי מיעטה ג"כ בפסוק
 . אותם והתירה

 מצד, ראשית. כפולה השאלה, כלומר
, הדבורים, בפסוק נקראים איך, המציאות
, י"ורש הפסיקתא לפי, בהן וכיוצא, הצרעים
, רגליים ארבע על הולכי, יםוהמפרש ע"יב תרגום
 . רגליים שש להם שיש בזמן

, יותר מתחזקת השאלה ההלכה מצד, ובנוסף
 התורה, כהנים התורת בשם י"רש שלפי מאחר
 שש בעל שהינו העוף שרץ כל מתירה ג"כ בפסוק
 העוף שרץ לכל מתייחס הפסוק שהרי, ]רגליים
 הינו רגליים מארבע יותר לו יש שאם האסור
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 מדוע כן אם[ שם י"רש שביאר כפי, מותר
 . אסורות בהן וכיוצא הדבורים

 שזוג, לומר מכריחות אלה שאלות ושתי
 אלא, רגליים כזוג נחשב אינו מרגליהם אחד
 מצד השאלה ובפרט. ]יקראו אחר בשם

 שרץ ככל ורוב היות. כן לומר מכריחה, המציאות
 בפסוק ואילו, רגליים שש בעלי הינם העוף

 בעלי נקראו, ל"הנ ובמפרשים, העוף שרץ האוסר
 [. בלבד רגליים ארבע

 אינו מרגליו זוג איזה עתה נתבונן כן ואם
 שש שבעל כך על תתמה ואל .כרגליים נחשב
 על יתר כי, ארבע על כהולך בפסוק נחשב רגליים

" ארבע על הולך וכל, "ב"מ בפסוק מבואר כן
 ז"ס חולין' ]ובגמ". הם שקץ כי תאכלום לא' וכו
, איתא י"ברש שהובאו, כהנים ורתובת[ ב"ע
 הינו העקרב והרי. עקרב זה", ארבע על הולך"

 זוגות ארבעה בעל כלומר, רגליים שמונה בעל
 על הולך" כ"ותו' בגמ נקרא כיצד כן ואם. רגליים
 מרגלי זוגות ששני, ל"כנ כרחך ועל". ארבע

 . בהולכות כרגליים נחשבים אינם העקרב

 אינן גליהםמר איזה למצוא בבואנו והנה
, האסור העוף בשרץ כי נמצא, כרגליים חשובות
, לומר יכול שאינך ודאי, בהן וכיוצא כדבורים
 נחשב הוא ובהן, הקדמיות הן רגליו שארבעת

 האחרון הזוג ואילו, ארבע על ההולך העוף שרץ
 והסיבה. רגליים כזוג נחשב אינו לזנבו הסמוך

 וגכז נחשב הקדמי הרגליים זוג ואם היות, לכך
 זוגות שני עוד להם יש מאחור כן אם, רגליים
 כבעלי ייחשבו וכיוצא הדבורים כן ואם, רגליים

 לא וזה, ג"כ בפסוק התירה שהתורה רגליים שש
 ובמפרשים' בגמ איסורם מפורש שהרי, יתכן
 צרעה אכל, כדוגמא הביאו' שבגמ כדי עד, ל"הנ

 על כן ואם. העוף שרץ אוכל כדין, שש לוקה
 העוף שרץ הדבורים שנקראו שמה, לומר כרחך

                                                            

  איור של עקרב. -תמונת עקרב זוהר בחושך, בתאורת אולטרא סגול[. ציור ה'  -ראה בסוף המאמר, ציור ד'  .ב

 הרגליים זוגות לשני הכוונה, ארבע על ההולך
, לו אחר שם, הקדמי הזוג ואילו, בלבד האחוריות

 .[ ה"אי עוד יתבאר ולקמן. ]רגליים בכלל ואינו

 על שפירש י"רש דברי משמעות, בנוסף
 מכל תאכלו זה את אך[ "א"כ, א"י שמיני] הפסוק
 כרעיים לו אשר עארב על ההולך העוף שרץ

: י"ופירש". הארץ על בהן לנתר לרגליו ממעל
 ואת". רגליים ארבע על": "ארבע על ההולך"

 סמוך: י"פירש", לרגליו ממעל" הפסוק המשך
 ארבע לבד" רגליים שתי כמין לו יש לצווארו

 מתחזק הארץ מן ולקפוץ לעוף וכשרוצה" רגליו
 ממה הנה. ל"עכ, ופורח כרעיים שני באותן
 על ההולך" כי ולפרש להקדים י"רש צרךשהו

 ארבע על דווקא שהליכתו התורה כוונת", ארבע
[. מיותר בזה י"רש ביאור לכאורה אשר, ]רגליו

 זה לפי" ממילא" כי, לומר י"רש כוונת משמעות
 לו אשר" הפסוק בהמשך התורה שכוונת מוכרח
 לנתר שהכרעיים, היא" לרגליו" ממעל" כרעיים

 והן, לצווארו סמוך נמצאות ,לרגליו ממעל שהן
 שהולך מקודם המבוארות רגליו ארבע מלבד
 כמין" לו יש, הכרעיים על י"רש כתב ולכן. בהן
 מתחזק שבהן[ ממש רגליים ואינן" ]רגליים שתי

 הן רגליו כי לומר כרחך על, כלומר. ופורח
 סמוך הן בהן לנתר הכרעיים ואילו, האחוריות
 ומכיון. גלייםר ארבע בכלל אינן כי, לצווארו
 על ההולך העוף שרץ לכל מתייחס שהפסוק

 הפסוק בהמשך המבואר הסימן רק כי, ארבע
 העוף שרץ בין מבדיל, לנתר הכרעיים דהיינו
 שרץ בכל שאף מוכח. הטהור החגב לבין, האסור
 על הולך"ב התורה כוונת, בחגבים רק ולא העוף
 ואילו, בלבד האחוריות רגליו לארבעת", ארבע
 שרץ כל, כלומר. רגליים בכלל אינן ותהקדמי
 רגליו הן בהן שהולך רגליו ארבע, העוף

 .רגליים בכלל אינן הקדמיות ואילו, האחוריות
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 בהן וכיוצא צרעין דבורים מדוע כן אם ומובן
, רגליים שש בעלות הן שלכאורה למרות, אסורות

 נחשבות האחוריות רגליהם ארבעת ורק היות
 . רגליים בכלל אינן הקדמיות ואילו, רגליים

 והתיר שמיעט, ג"כ בפסוק מבואר כן על יתר
 ההליכה את הזכיר ולא, ויותר רגליים' ה בעל

 כ"כמש, הרגליים מציאות את רק אלא, ברגליו
 שקץ", רגליים ארבע לו אשר, "העוף שרץ וכל"

 ארבע שרק בפסוק משמע כן אם". לכם הוא
 םולשתיי, רגליים בכלל הינן, האחרונות רגליו

 שהן תאמר ולא. כלל רגליים שם אין הנוספות
 וכן. בהם מהלך שאינו אלא רגליים חשובות
 בפסוק כהנים התורת דרשת שטעם מכך משמע

, להיתר חמש בעל למעט בא שהפסוק לומר זה
 מקודם נכתב כבר ארבע בעלי שאיסור מכיון הוא

, ללמד הפסוק בא מה כ"וא, א"כ-'כ בפסוקים
 בא שהפסוק מובן זה כוחמ רק כי. י"רש וכדברי
 והשפתי, אריה הגור, ם"הרא שכתבו וכמו, למעט
 הולכות רגליים בין לחלק יש ואם. חכמים
 גם. פסוק כפילת כאן אין כ"א, הולכות לשאינן
 זה שפסוק שכתב, ג"כ לפסוק בפירושו ן"הרמב

 ארבע לו אשר, "העוף שרץ וכל" באומרו
 את ומפרש חוזר", לכם הוא שקץ", רגליים

 העוף שרץ מכל תאכלו זה את אך, הקודם פסוקה
 ממעל כרעיים לו אשר, ארבע על" ההולך"

 בין לחלק שאין דבריו משמעות', וכו" לרגליו
 רגליים לבין[, א"כ פסוק, ]ההולכות רגליים
 שלא זה וכל[ ג"כ פסוק, ]הולכות שאינן
, תליא בהא דהא ונראה. ]בדבריו ש"עיי, ע"כראב
 .[ל"ואכמ, בהן כהבהלי תלוי רגליים ושם

 אך. "א"כ בפסוק אמרה כשהתורה ומעתה
 על ההולך העוף שרץ מכל" תאכלו זה את

 בהם לנתר לרגליו ממעל כרעים לו אשר", ארבע
 עם החגבים את כללה והתורה". הארץ על

 י"רש כ"כמש, ]ארבע על בהולכי הדבורים
 בעלי שהחגבים זו מציאות והרי[, זה בפסוק
 סימני מארבעת אחד ימןס הינו, רגליים ארבע

, א"כ בפסוק י"רש כ"כמש, החגבים של טהרתם
 על, להתירם בחגבים תנאים הוסיפה רק והתורה]

 שכוונת כרחך על נמצא[, ועוד לנתר הכרעיים ידי
", לרגליו ממעל כרעים לו אשר" באומרה התורה

, רגליים בכלל אינן אשר הקדמיות לרגליים היא
 מעלמ עייםשהכר פירש י"שרש הסיבה וזוהי

 .החגב לצוואר סמוך הינן לרגליו

 את אוסרת אשר הקדוש ח"האוה ולשיטת
 לומר ומוכרח ברור, בימינו המצויים החגבים
 טהרה בסימן, המותרים בחגבים התורה שכוונת
 לארבעת היא, ארבע על שהליכתם ראשון
 לשיטתו הרי כי. בלבד האחוריות רגליהם
 להיות תצריכו, בהן שמנתרים הגדולות כרעיהם

 בסמוך", להן ממעל"ו, רגליו מארבע לבד
 .מאחור שרגליהם כרחך ועל, החגב לצוואר

 לפי כי. זו לשיטה עוד להקשות יש כן ואם
 הגדולות שהכרעיים דורשת שהתורה, זו הבנה

 לצוואר סמוכות יהיו, בפועל לניתור המשמשות
 בחגבים המציאות כמו ושלא, להתירו כדי, החגב

 הידועים החגבים שכל נמצא ,בימינו המצויים
 שהתירה מהחגבים דברים בשני שונים, כיום לנו

 טהרה בסימן הצריכה התורה הרי כי. תורה
 טהרה ובסימן, מאחוריהם רגליים ארבע ראשון
, לצווארם בסמוך מלפנים לנתר כרעיים, נוסף

 החגבים ואילו. א"כ בפסוק י"ברש כמבואר
, מאחור כרעיים שתי בעלי הינם, כיום המצויים
 סימני שני נחסרו כן ואם. מלפנים רגליים וארבע
 כרעיים ושתי, הולכות רגליים ארבע, טהרה
, העוף שרץ משאר יותר גרועים הם כן ואם. לנתר
 רגליים ארבע מציאות הפחות לכל להם שיש

 .דוחק וזה, הראוי במקומן הולכות

, כיום המצויים שבחגבים אחר, כן על יתר
 ודינן מציאותן אין שמאחור הכרעיים שתי

 כן אם. להן הראוי במקומן ואינן היות, ככרעיים
 הסמוכות שמלפנים הרגליים שתי גם כי, נמצא
 אינן כי, כרגליים ודינן מציאותן אין, החגב לראש

, העוף שרץ שבכל כיון. ]להן הראוי במקומן



 

 
 נב

 הארבה ומסורת תימן

 האחרונות הרגליים ארבעת רק, חגבים כולל
, יחד הדברים ניוש והיות.[ ל"וכנ, רגליים נקראות

 והרגליים, מלפנים להיות צריכות שהכרעיים
 ממעל" במילים, מהפסוק כאחד נלמדים, מאחור
 נמצא זה לפי. ביניהם לחלק ואין". לרגליו
 אין, שמלפנים רגליו אשר, המצוי שהחגב
 שתי על כמהלך נחשב, כרגליים ודינן מציאותן
 .יתכן לא וזה, בלבד האמצעיות הרגליים

 נאסר היכן כן אם, הוא שכן רנאמ אם וגם
 שהפסוק אחר, רגליים שתי על שמהלך זה חגב
 .בלבד" ארבע על ההולך, "העוף שרץ כל" אסר
 כ"שבתו שכתב כאן אריה בגור ל"במהר וראה

 ולהתיר למעט שבא, ג"כ פסוק כפילת שדרשו
 שתי בעל ולהתיר למעט הוצרכו לא, חמש בעל

 בעל שרק אחר, להתירו פסוק צ"א כי, רגליים
 לספר ן"הרמב בהשגות גם]. נאסר רגליים ארבע

 שמיני) ובספרא, ל"וז כתב: ט שורש המצוות
 לו אשר העוף שרץ וכל אומר רבי, שנו( י ה"פ

. טהור חמש לו יש אם הא, הוא טמא רגלים ארבע
 במיעוטן אבל. הרגלים ביתרון מיעוט דרשו
, כלומר. ]העוף שרץ אינו שתים בעלת שיהיה
 [.לקמן הטעם ע"ועיי, יםשטהור ופשוט

 לראשו הסמוכות הקדמיות את נחשיב ואם
 על הוא שמהלך, היא שמציאות ונאמר כרגליים

 נחשב ולכן, לראשו הסמוכות הקטנות רגליו
 היא המציאות הרי, יקשה כן אם. ארבע על כהולך
, שמאחוריו הגדולות בכרעיו גם מהלך שהחגב
 כ"שבתו רגליים שש על מהולכי שהוא ונמצא
 למה והסיבה]. ג"כ מפסוק להיתר מיעוטם דרשו

 כרעיו באמצעות גם מהלך החגב כי שכתבתי
 בזאת, בחסדו ה"הקב לי זימן כי, הוא הגדולות
, ביתי במרפסת חרגול-חגב[ ג"תשע שנת] חנוכה

, בו להתבונן כדי החנוכייה בבית והנחתיו
 ברגליו משתמש שהחגב ספק ללא לי והתברר

 להלך כדי[ הגדולות וכרעי כלומר] האחוריות
 כגון, בהן ההשתמשות עיקר אף ולעיתים, בהן

 החגב הילוך כל אמנם] .דופן על כשמטפס

 ולקמן, להלך ולא לנתר הוא וטבעו, בכבדות
 בין קשר שום נראה לא מאידך .[ה"אי עוד יתבאר
 רגליו ואילו. עצמו לניתור האמצעיות רגליו

 שרשאפ עד, ניתור לפני הכנה מבצעות הקדמיות
 לפי, לבוא העומד הניתור את לחזות בבירור
 יבואר א"בפרדר ולקמן. הקדמיות רגליו תנוחת
 . ה"אי יותר

 ולחלק, להפריד יכול אינך דבר של ובכללו
 צריך, בכרעיו שתאמר ומה, לרגליו כרעיו בין

 על קושיות עוד וישנן .ברגליו זה כנגד לומר הינך
 .ה"יא, יותר הדברים יתבארו ולקמן, זו שיטה

, לומר מכריח לכאורה זה שכל וכיון
 שתי הן בהן שמהלך המצוי החגב רגלי שארבעת

 הדבורים וכמו, בלבד האחוריות הרגליים זוגות
 חגבים התירה שהתורה שמה נמצא. וכיוצא

 העוף שרץ מכל תאכלו זה את אך" באומרה
 לרגליו ממעל כרעים לו אשר, ארבע על ההולך
 באומרה התורה ההתכוונ", הארץ על בהן לנתר

, בימינו המצויים לחגבים, לרגליו ממעל כרעיים
 הסמוכות הקטנות הקדמיות הרגליים לשתי

 סימן בכלל אינן אשר, המצוי החגב לצוואר
 לכרעיו ולא. ]המהלכות רגליים ארבע טהרת

[, מאחור הנמצאות בפועל בהן שמנתר הגדולות
 בסימן אותו המתירות לנתר הכרעיים הן והן

 .י"פירש לפי, סףנו טהרה

 שכוונת, לומר מכריחות אלו קושיות כלומר
 הכרעיים בעלי החגבים את בהתירה התורה
 טהרה וסימן. כיום המצויים לחגבים היא, לנתר

 ארבעת הן, בהן שהולכים רגליהם ארבע, ראשון
 ממעל שהן לנתר והכרעיים. האחוריות הרגליים
 הסמוכות הקטנות הרגליים אלו, לרגליהם
 .החגב לצוואר

 הניתור אין אלו כרעיים הרי, תאמר ואם
 לו אשר" הצריכה הרי והתורה, בהן נעשה

". הארץ על בהן לנתר לרגליו ממעל כרעיים
 שכוונת יראה י"רש בדברי שהמדקדק ,התשובה
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 ממעל" כרעיים לו אשר" באומרה התורה
 לרגליו אכן היא", הארץ על בהן לנתר" לרגליו
 אשר, צווארול הסמוכות הקדמיות הקטנות
 היות, בהן נעשה הניתור עיקר שאין למרות
 הקטנות ברגליו ומסתייע מתחזק והחגב

 התורה כיוונה לזה, לנתר כדי הארץ על הקדמיות
 לנתר לרגליו ממעל כרעיים לו אשר" באומרה

 לעוף כשרוצה, "שכתב י"רש כוונת וזו". בהן
 כרעים שתי באותן" מתחזק" הארץ מן ולקפוץ
 הוא חייב, הניתור ולצורך היות: מרכלו". ופורח

 הרגליים זוג על, הארץ על בעמידתו להתחזק
 האחרונות ברגליו ולקפץ לנתר כדי הקדמיות
 שקודם, בחגב המציאות היא שכן וכמו, הגדולות
 הקטנות ברגליו הארץ על מתחזק הינו, הניתור

 אלו רגליו תנוחת שלפי עד, לראשו הסמוכות
, לבוא העומד ניתורה את לצפות אפשר, הקטנות
 כרעיים לו שיש נחשבות הקדמיות רגליו ממילא

 לניתור ההכנה היינו, בהן ולנתר. בהן לנתר כדי
 .בפועל הניתור ולא

 לרגליים התורה שקראה הטעם, זה ולפי
 שהחגב מכיון הוא, כרעיים הקטנות הקדמיות

 כלפי לנתר כדי, הקרקע על ומתחזק בהן כורע
, הניתור בעת בחגב נןלמתבו שנראה וכמו. מעלה
 . בהן לנתר כרעיים נקראות לכן

 הרגליים לזוג התורה כוונת שאם תשיבני ואל
 כרעיים לו אשר" נקראות והן הקדמיות הקטנות
 העוף שרץ כל כן אם", בהן לנתר לרגליו ממעל

 ונתווסף נתחדש טהרה סימן ומה, כן כמו להם יש
 . החגב בכרעי

 מעידה המציאות ואף, מסתבר כי, התשובה
 הם אין', וכו כדבורים העוף שרץ שבשאר, כך

 כמו המעוף לצורך לנתר כדי בהם מתחזקים
 ממצב ישירות מתבצע מעופם שהרי, החגב

 הזקוקים החגבים כ"משא, ניתור בלי עמידתם
 לנתר הכרעיים כן ואם. למעופם קודם לניתור
 סימן אין, בחגבים הנוסף הטהרה סימן שהן

 בצורת אלא, כרעיםה הימצאות בעצם הטהרה

 הוא בהם החגב שימוש כי, בהן החגב השתמשות
 הכרעיים תפקיד בחגב רק, דהיינו. הניתור לצורך
 שרץ בשאר כ"משא, לנתר כדי בהם להתחזק הוא

 כרעיים" של הטהרה בסימן והתורה] .העוף
 כדבורים העוף שרץ לאפוקי באה", לנתר
 וכן. לנתר מיועדות כרעיהם שאין, ב"וכיוצ
, ערצב כיום שנקרא ומה, שלמה גמל קילאפו
 אלא, ניתור לצורך משמשים כרעיהם שאין
 [.בהן לחפור או, טרף לאחוז

, הפסוק את לפרש י"רש שכוונת נמצא כן אם
 סמוך" י"ופרש", לרגליו ממעל כרעיים לו אשר"

 לרגליהם, זמנינו של לחגבים היא", לצווארו
 הסמוכות הכרעיים שהן הקדמיות הקטנות
 לנתר כדי הארץ על בהם מתחזקים והם, רםלצווא
 האחרונות לרגליים י"רש כוונת ואין, ולעוף

 שצריך, בהן והקפיצה הניתור שעיקר, הגדולות
 . לצווארם סמוך שיהיו

, לאוכלם במנהג סמכו מה על מובן כן ואם
 וממילא. בזה י"רש וכפירוש התורה כדברי והוא
 שאין במה, בימינו החגבים מציאות מובן גם

 סמוך כשהן, בהן לנתר גדולות כרעיים בנמצא
 . החגב לצוואר

' סי חגבים בקרני הובא, ]ב"ע סימן וביראים
, לשונו וזו איתא[ קצא' עמ המקוצר ע"ובשו', ט

 הסמוכין" קטנים" רגלים כעין הן קרסוליים
 היראים שפירש וממה. ש"עיי'. וכו לראשו

", הקטנות" הרגליים הן, קרסוליים-שהכרעיים
, בהן מקפצים שהחגבים" הארוכות" אול

 .י"ברש זה כפירוש היראים דברי משמעות
 להמשך שייך, רובו את חופין היראים כ"ומש]

 לה ואמרי ארכו רוב רב אמר יהודה ר"א, דבריו
 הדף מ"מ ביניהם צויין ורק. ש"עיי, הקיפו רוב
 .[בזה ג"בה לשון וראה'[ א ה"ס, ]חוליןב

 כדי ושיותק שתי ח"באוה שהקשה מה וגם
 יש, מהמציאות ראיה להביא שאין להוכיח
, ראשונה בקושיה שהקשה מה הנה כי. ליישב
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 הארבה ומסורת תימן

 הטהורים מהשמונה אחד מין אלא לפנינו שאין
 החגבים מיני שבעת שאר ולא, תורה שמנתה

 מהמציאות ראיה שאין מזה והוכיח, הטהורים
 . לנו הידועה

 שאר הימצאות ומפורסמת ידועה כיום אמנם
, בארצנו מקומיים וחלקם, טהורים גביםח מיני
 מסורת שאין אלא, ]ל"חז שמנו הסימנים כל עם

 רבינו שהקשה ומה [.חגב ששמם בכולם ידועה
 החגבים את מנתה שהתורה ממה כי ח"האוה

 על מרובים שהטמאים מוכח, בלבד הטהורים
 חגבים לפנינו מצויים שאין וכיון. הטהורים
, הטהורים על מרובים שהם למרות, אלו טמאים

 מהמציאות ראיה להביא שאין בהכרח כן אם
 .לפנינו אשר

 שהתורה שהסיבה, לומר ההנחה בעיקר הנה
, המועטים שהם כיון, דווקא הטהורים את מנתה

 פסוק בביאור ולקמן. כן שאינו ולהוכיח לדון יש
 מנתה התורה מדוע אחר טעם ה"אי יתבאר, ב"כ

 . הטמאים את ולא הטהורים את

 לשיטת כי, ח"האוה רבינו בשכת ומה
 מצויים שאין מה, קשה דורו חכמי החולקים

 כפי אינן שכרעיהם, כאלו טמאים חגבים
 הן, כיום מציאותם ידועה הנה. הצריכה שהתורה

 מיועדות[ לצווארם הסמוכות] כרעיהם שאין אלו
 אלו כ"וכש. ערצב והקרוי, שלמה כגמל, לניתור

 כנפיהם שאין כגון, טהרה סימני' ד החסרים
 .לרוב המצויים, רובם את חופות

 לו ויש. א'ע ט"נ בחולין י"רש כתב אמנם והן
, הארבעה לבד" ארוכין רגליים" שני הם, קרצולין

 בהם לנתר, לרגליו ממעל לצווארו סמוך והם
" ארוכין" ובאמרו. ד"עכ. לקפץ רוצה כשהוא
 הן שהרי, הקדמיות לרגליים כוונתו שאין משמע
 . ברותיהןמח וקטנות קצרות

, ב"ע ז"ל זרה עבודה במסכת מפורש ויותר
 קרסולין דהני, וקרסולין גרסינן ולא, י"רש שכתב

 מן ארוכין רגליים' ב" שהן, מידי חפו לא

 ממעל כרעיים והיינו, מדלג הוא ובהן", הארבעה
 שאין לכאורה ומוכח. כ"ע'. וגו לנתר לרגליו
, לנתר שהכרעיים אלא, ל"כנ לפרש כוונתו
 כן ואם. הגדולות האחוריות לרגליים ההכוונ

 מצוי אין שהרי, לדוכתה קושיא הדרא לכאורה
 .המצויים החגבים את לאסור יש כן ואם, כן

 מפירושו הלשונות בשינויי למעיין אמנם
 לכאורה נראה, ס"בש לפירושו בחומש

, בחומש בפירושו כי. הם חלוקים שפירושים
 שאינן ,רגליים שתי" כמין" לו יש, לכתוב דקדק

 שני" הם כתב ס"בש ואילו, ממש רגליים
 לשון הוחלפה לחולין בפירושו גם". רגליים
", שתי" במקום רגליים" שני, "זכר בלשון נקבה
 י"ורש, כראוי שלא", בהן" במקום" בהם" לנתר
, שכתב בחומש גם. כידוע בלשונו מדייק הרי

 באותן מתחזק הארץ מן ולקפוץ לעוף וכשרוצה
" כשרוצה, "לכתוב דקדק, רחופו כרעים שתי

 ההכנה שהיא, בכרעיו" מתחזק, "לקפוץ
[, קופץ פירושו אין" מתחזק" שהרי, ]לקפיצה

 המבואר הניתור שהיא, עצמה הקפיצה ואת
 פירושו אין פורח כי, ]לפרש שלא דקדק בפסוק
 שתי באותן וקופץ מתחזק לכתוב לו והיה[. קופץ

 ובפירוש אם גם. אחרים שכתבו כמו, כרעיים
 שמקפץ הגדולות לכרעיו בפשטות כיון בחומש

 ובהן" לומר צריך והיה, זו לאריכות צ"א, בהן
 כ"וכמש, זרה עבודה' במס כ"כמש" מדלג הוא

 שבהן, ארוכין בכרעיים, אליעזר דרבי בפרקי
 ויש. פירושו להבין די ובזה, הארץ על מקפצין

, הם מחולקים שפירושים מרמז יותר לכאורה כאן
 מהפירוש שונה בחומש ושושפיר ונראה

. היראים כשיטת פירש ובחומש, שבגמרא
 נקראות הכרעיים שאין, ג"כ פסוק וכמשמעות]

 .[ד"בס עוד יתבאר ולפנינו ,ל"וכנ, כלל רגליים

 בחידושיהם ה"והרא מלוניל יהונתן רבינו גם
, הקרסולין לגבי", י"רש בשם" שכתבו, לחולין

, עההארב לבד" האחרונים" רגליים שתי שהן
 רגליים, וכתבו. כ"ע, לצווארו סמוך והם
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 יותר משמע", ארוכין" במקום" האחרונים"
 שהן, היראים כשיטת, י"רש בשם מדבריהם
 ואין, החגב לצוואר הסמוכות הקטנות הרגליים
. מקפץ החגב שבהן הגדולות לכרעיים כוונתם
 שמשמעה", ארוכין" י"ברש כגרסתינו ושלא
 סמוכות ויהי הארוכות שכרעיהם שצריך

, לצווארו הסמוכות על שכתבו ומה. ]לצווארם
 בעיקר חל רגליים ששם מכיון הוא", האחרונים"

 הסמוכות על ולא, לזנבו הסמוכות האחוריות על
 מתחילה הרגליים ספירת ולכן, ל"וכנ, לראשו

 [.מהאחוריות

 ובילקוט המקוצר ע"בשו הובאו דבריהם]
 שם המקוצר ע"בשו ואמנם. ראיתים ושם, יוסף

" האחרונים" שכתבו שמה לומר רצה[ קצג' עמ]
 י"רש י"עפ" הארוכים" ל"וצ, סופר טעות הוא
, מסתברא איפכא ד"לענ אמנם. ש"עיי, ל"הנ

, הנכונה היא" האחרונים" י"ברש שגרסתם
. נכונה אינה" הארוכים" דידן י"ברש והגירסא

 שאין, לומר אפשר היה ולכאורה .לקמן ע"ועי
, חולין ובמסכת, זרה עבודה במסכת י"רש פירוש
 נתן בר יהודה לרבינו אלא, י"לרש שייכים
 ט"י דף מכות במסכת כמבואר, וחתנו תלמידו

 לישיבה ונסתלק, שם עד פירש י"רש אשר, ב"ע
. ל"הנ תלמידו המשיך והלאה ומשם, מעלה של
 .[ע"וצ, כן משמע לא במפרשים אבל

 את שהתירו שרבותינו ודאי, מקום מכל
 כדברי שלא פירשו, באכילה וייםהמצ החגבים

 שהמנהג ואחר. זרה עבודה במסכת י"רש
 את באכילה להתיר, היה גלותינו בארץ והמסורת
, מסורת עליהם שהייתה, שם המצויים החגבים
 כרחך על. לזנבם סמוכות היו הגדולות וכרעיהם
 ממעל כרעיים לו אשר" הפסוק בפירוש שהבינו
 לומר פסוקה כוונת שאין", בהם לנתר לרגליו

 סמוכות להיות צריכות הגדולות שהכרעיים
 ולפיכך, שהתירו בחגבים כן אינו שהרי, לצווארו
 הפסוק בביאור דעתי לעניות הנראה כתבתי

, כך הבינו בחומש י"ברש שאף ונראה, לשיטתם

 עוד ה"אי יבוארו הפסוקים בביאור ולקמן. ל"וכנ
 . לשיטתם הוכחות

בביאור זה הראוני שכבר קדמוני  זמן ואחר
 לרגליו ממעל שהכרעיים לומר דהיינוברש"י, 

 הסמוכות קטנות רגליים כמין אותן הן, בהן לנתר
 שרץ ממציאות, זה פירוש הוכחת וללא] לצווארו

 הנזכר וככל' וכו רגליים שש בעלי שהם העוף
  .[לעיל

 הן, שהבנתי ממה שינוי מעט בביאורו ויש
 רלנת המילה פירוש, י"רש שלפי שכתב במה
 ממעל פירוש מכך וכתוצאה, להתחזק היינו

 ד"לענ אני ואילו. לצווארו סמוך הוא, לרגליו
 משמשות שהן היינו לנתר שהכרעיים, הבנתי
 בהם והתחזקות לכריעה, כלומר, לנתר כהכנה
 ברגליו הקפיצה שהוא עצמו לניתור כהכנה

" לרגליו ממעל" את וגם. הגדולות האחרונות
 סמוכות ייםשהכרע י"רש שפירש הבנתי

 לארבע רק קורא שהפסוק כיון, לצווארו
 הן לרגליו ממעל וממילא, רגליים האחוריות
 שפירש מה גם. לצווארו הסמוכות הכרעיים
 שהחגב הכוונה, בהון למשרג כי, יונתן בתרגום

 תרגום לפי כי, ק"צע, הקדמיות ברגליו יורד
 ארכובות שהן הקרסוליים הינן הכרעיים, יונתן
 כוונתו ואין[, העליונים הרגל רקימפ, ]רגליו

 לא ל"ז והרב .לראשו הסמוכות הקטנות לרגליים
, המותרים רגליים שש מבעלי ל"הנ להוכחה נכנס

 שהכרעיים לומר שחייבים לכאורה שמוכיחה
 הסמוכים הינם, בהם לנתר לרגליו ממעל

 . ל"וכנ, בימינו החגבים כמציאות, לצווארו

 א"שליט רצאבי י"הר הגאון "רמו ואמנם
 וראיתי ה"בד, קצ' עמ המקוצר ע"שו בספר
 המפרשים כל על ומתגדל מתייהר בזמנינו לאחד

 י"רש דברי מכוח, י"ברש זה לפירוש דחה', וכו
 ואת, הנזכר חולין' במס י"ורש זרה עבודה' במס
  ממעל" לגרוס שיש ביאר בחומש י"רש דברי

 וסמוך. ולהפסיק, לצווארו סמוך" לרגליו
 דברי המשך את ואילו. רגליו על יקא, לצווארו
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, רגליו ארבע לבד רגליים שתי כמין לו יש, י"רש
 שבהם הגדולות כרעיו על דקאי פירש', וכו

 לגרוס שיש חולין' במס י"ברש ביאר וכן, מנתר
 . ל"כנ

, א"שליט רצאבי י"הגר' מו דברי למרות
 דברי בהבנת להעיר יש שלכאורה מה כתבתי

 לגרוס כי. אחר אופןב ליישב זה פי ועל י"רש
 ולומר, א"שליט רצאבי י"הגר' מו כדברי י"ברש
 בהיתר למעשה הלכה רבותינו סמכו ז"שע

' במס י"ברש כן לגרוס ובפרט, החגבים אכילת
 . גלמתבונן כנראה, גדול דוחק הוא, חולין

 שסמוך, י"רש דברי את' מו שביאר מה כי
 כי. קשה, כרעיו על ולא רגליו על קאי לצווארו

 ולא, כרעיו הן היכן לבאר בא זה בדיבור י"רש
 ביאור שהוא מובן לצווארו שסמוך ובפרט. רגליו

 ואם". לרגליו ממעל" כרעיים לו אשר המילים
 לו היה, כן י"פירש טעות למנוע שכדי נאמר
 על שמדברים הקודמים בדיבורים זאת לבאר
 על: ארבע על י"רש שכתב מה ובפרט. רגליו
 ומשמע, מיותר זה ביאור הולכאור. רגליים ארבע
 כרעיים" הפסוק המשך שבהכרח לומר שבא
 רגליו לארבע ממעל שהן", לרגליו ממעל

. לצווארו סמוך הן והכרעיים, מקודם המבוארות
 החגב רגלי שארבע, שם' מו שפירש מה גם

 והן, הראשונות רגליו ארבע הן, עליהן שהולך
 הסמוכות הקטנות הרגליים שתי את כוללות
 יבואר ועוד, שנתבארו מהטעמים קשה, ולצוואר

 .ה"אי

, לומר מסתבר שיותר, כתבתי ד"הנלענ ולכן
 בפירוש שכוונתו י"ברש הבינו שרבותינו
 הסמוכות הקטנות לרגליו, לנתר הכרעיים
 ולקמן, לעיל שנתבארו מהטעמים וזאת, לצווארו
 שרבותינו לומר מאשר. ה"אי טעמים עוד יתבארו

[, חולין במסכת י"רש ובפרט, ]י"ברש כך גרסו

                                                            
יש להדגיש שבסוף דבריו בשו"ע המקוצר כתב הגר"י רצאבי שליט"א שכבר מצא סמך גדול לפירושו מכת"י מתקופת  .ג

 הוספת מערכת. והדברים התפרשו במאמרו של א' גימאני בכה"ע בד"ד י' עמ' כ"ג. נים.הראשו

 חולין במסכת י"רש ודברי. ]גדול דוחק שזה
, י"לרש שאינם אפשר, זרה עבודה ובמסכת

 [. ל"וכנ

 הפסוקים את לפרש, בזאת אבוא וכעת
 בהבנתם ד"לענ שנראה מה לפי, ה"אי כסדרם
 הביאור מה, מחד ולפרש. רבותינו לדברי

 לדברי, בהם לפרש שאין מה ובנוסף, בפסוקים
, כמחודשים שנראים דברים יש ואמנם. ורבותינ

ת נוספ בהתבוננות כי, אקווה בעוניי אבל
 על יותר יתיישבו, ועוד, כספרי דבריםבמקורות ה

 .הלב

 שרץ כל', "כ פסוק א"י פרק שמיני פרשת
, י"פרש". לכם הוא שקץ ארבע על ההולך העוף

 על הרוחשין הנמוכים הדקים הם": העוף שרץ"
 .וחגבים יתושים צרעיםו זבובים כגון, הארץ

 היא, י"רש לפי העוף שרץ הגדרת, ראשית
 על" הרוחשים, "נמוכים, קטנים חיים לבעלי
 ראה בפרשת, אגב] .כאן י"רש כ"כמש, הארץ

 הם" העוף שרץ, "י"רש כתב[ ט"י ד"י דברים]
-דקים והשמיט, ]הארץ על הרוחשים, הנמוכים
, י"רש כתב' י פסוק א"י פרק ולעיל[. קטנים

 שרוחש נמוך דבר, משמעו" מקום בכל", "ץשר"
  .ש"עיי, הארץ על ונד

 היא[ העוף] שרץ הגדרת עיקר י"לרש כלומר
 ולזה. כשרץ הארץ על" ורוחש הולך" שהוא במה
, בשרץ ההליכה מציאות את המפרש הפסוק כיון

 הוא שקץ, ארבע על" ההולך" העוף שרץ כל"
 . לכם

 ח"לבע מיוחדת העוף שרץ הגדרת ן"ולרמב
 ורחישה בהליכה, "הקרקע על תנועתם שעיקר

 כלפי וצווארם כשראשם, רגליהם" ארבע על
 שמעיקרי כך על מעיד שזה, כשרצים לארץ מטה

, שרץ נקראים ולכן, ההליכה היא תנועתם
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. תמיד לעופף תנועתו שעיקר העוף כ"משא
 ויש היות כי", העוף" שרץ אלו שנקראו והטעם

 נקראים הם, וףהמע תכונת את לזאת בנוסף להם
 .העוף שרץ

 ללכת, להם שיש התכונה מכוח כי, כלומר
 שתנועתם ואו. אליה צמוד, הארץ על ולרחוש
 כלפי כשראשם, רגליהם ארבעת על בהליכה

 הנוספת התכונה ומכוח. שרץ הוו, כשרצים מטה
 שתי את להם שיש וכיון. עוף הוו, לעופף

, בטבעו אותו משמשות שתיהןו ,יחד התכונות
 .אסורים והם" העוף שרץ" בפסוק נקראים לכן

 בפסוק ישירות שנכללו החיים בעלי, שנית
, ואסור ארבע על ההולך העוף שרץ בהגדרת זה
 חגבים, יתושים, זבובים, צרעין, דבורים הם

 זבובים שלדבורים ולמרות. בהם וכיוצא, טמאים
 בפסוק נקראים הינם, רגליים שש יש' וכו חגבים

 כי, לכך והטעם". ארבע לע" ההולך העוף שרץ"
, בלבד האחרונות רגליהם ארבעת על הולכים הם
 והקדמיות, גופם את מוליכות בעיקר הן כי

 אמנם[ ד"בס יותר יתבאר ולקמן. ]בלבד תומכות
 חגבים, זבובים, כדבורים, אלו שלמינים, ברור

 באסרו, זה פסוק התכוון, בהם וכיוצא טמאים
 .ארבע על ההולך העוף שרץ

, שכתב, זה פסוק על ע"יב תרגום: תהמקורו
 זני ",ארבע על דמהלך, "דעופא ריחשא וכל

, לכון הוא שיקצא זיבורי וזני אוזפיה זני דיבבי
 בפסוק ם"רשב: יתאכיל דזיבורא דובשא ברם

 הוא וכן: דבורים כעין", ארבע על ההולך, "א"כ
 כל" זה פסוק על שכתב, הפסיקתא בשם י"ברש
", לכם הוא שקץ, עארב על ההולך העוף שרץ
 הנמוכים הדקים הם", העוף שרץ" י"פרש

 ויתושין וצרעין זבובים כגון, "הארץ על הרוחשין
 .ועוד": וחגבים

 הפסוק על ראה בפרשת י"רש כתב וכן
 לכם הוא טמא העוף שרץ וכל[ "ט"י, ד"י דברים]

 הנמוכים הם העוף שרץ י"רש ופירש". יאכלו לא

 וצרעים, םזבובי כגון, הארץ על הרוחשים
 עוד וראה. ]שרץ קרויים הם, טמאים וחגבים
 שרץ מכל תאכלו זה את אך, "א"כ פסוק [לקמן
 כרעיים[ לו] לא אשר, ארבע על ההולך העוף
 ".הארץ על בהם לנתר לרגליו ממעל

 ממעל בכרעיים הפסוק כוונת, י"רש לפי
 הקטנות לרגליו בדווקא היא, בהן לנתר לרגליו

 וארבע היות כי, לכך עםוהט, לצווארו הסמוכות
 הן[ ראשון טהרה סימן שהן] בהן שמהלך רגליו
 נמצא, העוף שרץ וככל, האחרונות רגליו

 הסמוכות הן, לרגליו ממעל שהן לנתר שהכרעיים
 ארבע על", ארבע על" י"רש כתב ולכן, לצווארו

 שרצה אלא, מיותר ביאורו שלכאורה. רגליו
" יולרגל ממעל" הפסוק שביאור להכריח י"רש
 שארבע מכיון כי, לצווארו הסמוכות לכרעיו הם

 הוא שכן וכמו, האחרונות הן בהן שמהלך רגליו
 שהן שהכרעיים ממילא נמצא, העוף שרץ בכל

 . לצווארו הסמוכות הקדמיות הן לרגליו ממעל

 אלו שכרעיים בפסוק שמבואר ומה
 הניתור שעיקר הכוונה אין, בהם לנתר משמשים

 כורע שהחגב, לניתור נההכ רק אלא, בהם נעשה
 ולפרוח לנתר שרוצה בשעה בהם ומתחזק
 והטעם .בניתור מסייעים רק והם, י"רש כפירוש
 יתבאר ועוד, באריכות לעיל נתבאר כן להכריח

 .הבא הפסוק בביאור ה"אי לקמן

 בשני, ט"פ, אליעזר דרבי בפרקי שכתב ומה
 שבהן ארוכים בכרעיים, מטהרים הן סימנים
, הגוף כל את מכסין ובכנפיים, ץהאר על מקפצין
 לכרעיים כוונתו הרי כי יקשה ולכאורה

 על מקפצים החגבים שבהן, הארוכות האחרונות
 גבוהות שהן בזה מפרש לרגליו וממעל, הארץ
 הארוכות שהכרעיים כיון, כן ואם, מרגליו טפי

 סימן היכן, יקשה כן אם, לזנבו וסמוך מאחוריו
. מכרעיו לבד שהן, רגליו ארבע, ראשון טהרה
 הן" סימנים בשני, "כתב א"שהפרדר אלא

 החופות ובכנפיים, ארוכות בכרעיים, מטהרים
 שבעינן ראשון טהרה לסימן כתב ולא, גופו את
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 ובדווקא .כרעיו משתי לבד שהן, רגליים ארבע
 נמצאות לנתר שהכרעיים מכיון כי, כן כתב לא

 שהן, רגליים ארבע לחגב אין כן אם, מאחוריו
 אונקלוס תרגום וכשיטת. ]כרעיו משתי לבד

 דלא וזאת[. א"רע בדברי לקמן שיבוארו, ויונתן
 משתי לבד, רגליים ארבע שהצריך י"כרש

 הן שהכרעיים וסובר חולק א"והפרדר. הכרעיים
 הפסוק ופירוש. החגב רגלי ארבע מתוך שתיים
 שתי לו שיש", לרגליו ממעל" כרעיים לו אשר

 .רגליו לשאר לוממע, גבוהות שהן כרעיים

 הכרעיים בעלי החגבים היתר בטעם ההסבר
 למי היא האסור העוף שרץ הגדרת, דהנה לנתר

 ורוחש הולך כשהוא, הארץ על תנועתו שעיקר
 זוהי הארץ על ורחישה הילוך כי, כשרץ הארץ על

 שרץ כל, "בפסוק שנאמר וכמו". שרץ" הגדרת
", לכם הוא שקץ", ארבע על" ההולך" העוף

 כרעיים לו שיש חגב אבל[. שם ן"רמב דעו וראה]
, הארץ על בטבעו ורוחש הולך אינו שוב, לנתר
 בכך היא למקום ממקום תנועתו עיקר אלא

 העוף שרץ מכלל יצא ולכן, ופורח שמנתר
 עוף והוא, בלבד עוף ונקרא, ארבע על" ההולך"

 . טהור

, נאסרו לא טהורים שחגבים הטעם כלומר
 ארבע על" ההולך" העוף שרץ מכלל ואינם היות

, היא הארץ על תנועתם שעיקר ומפני. שנאסר
 טהור עוף נקראים לכן, ופורחים שמנתרים בכך

 .באכילה ומותרים בלבד

, ד"י דברים] ראה בפרשת: הדברים מקור
". יאכלו לא לכם הוא טמא העוף שרץ וכל[ "ט"י

 הרוחשים הנמוכים הם העוף שרץ י"רש ופירש
 וחגבים" וצרעים, זבובים כגון, הארץ על

 כל', "כ בפסוק ושם. שרץ קרויים" הם", "טמאים
 דכיא גובא כל, ע"יב תרגם", תאכלו טהור עוף

 ע"ובראב. תאכלו טהור ארבה כל כלומר. תיכלון
 בספרי מקורוו :כארבה", טהור עוף כל, "שם

" תאכלו טהור עוף כל[, "ג"ק פיסקא ראה פרשת]
 הורט עוף כל" אומר שמעון' ר, עשה מצוות

 העוף שרץ וכל. "טהורים חגבים אלו" תאכלו
 הספרי. ]טמאים חגבים אלו" לכם הוא טמא
 שמעוני בילקוט וגם', ג בפסוק שם ן"ברמב הובא

 [.ועוד, אליהו באדרת א"בגר. ראה בפרשת

 הביאור, שמעון' ר בשם הספרי לפי, כלומר
 ארבע על ההולך העוף שרץ האוסר, ט"י בפסוק

 בלבד והם היות, נאסרו יםטמא חגבים שרק, הוא
 טהורים חגבים ואילו. העוף שרץ נקראים

, טהור עוף' כ בפסוק נקראים, ופורחים שמנתרים
, ל"כנ והיינו. טהורים הם ולכן, העוף שרץ ולא

 על תנועתם עיקר טהורים שחגבים שמכיוון
 ואינם, ופורחים שמנתרים ידי על היא הארץ

 שרץ ינםא לכן, כשרץ הארץ על ורוחשים הולכים
, כן משמע גם שם י"וברש .טהור עוף אלא העוף
 טמאים חגבים שרק, ט"י בפסוק שכתב במה

 .שרץ נקראים" הם"

 בפסוק כי, א"לגר אליהו באדרת שם כ"וכ
 חגבים אלו', וכו" העוף שרץ וכל, "כתב ט"י

, לאו בהם נאמר ולא, שמיני' בפ' שנא טמאים
 כל, "כתב' כ ובפסוק: בלאו והזהיר זה פסוק ובא
 .כ"ע: טהורים חגבים זו". תאכלו טהור עוף

 שדרכם היות טהורים חגבים כי כן אם נמצא
 מכלל יצאו, ולרחוש להלך ולא, ולפרוח לנתר
 גם ואמנם. ]בלבד טהור עוף והינם העוף שרץ

 שרץ" נקראים ולכך, פורחים טמאים חגבים
 וכרעיים כנפיים להם שיש שאלו ובודאי", העוף"

, רובם את חופות כנפיהם ןשאי אלא, לנתר
 אלא. בכנפיהם פורחים שהינם, וכיוצא

 הינה", הארץ על" תנועתם מעיקרי שהטמאים
 נקראים ולכן, הניתור ולא, והרחישה ההליכה

 שעיקר, הטהורים כ"משא[. העוף" ]שרץ"
 ל"וחז. וקפיצה בניתור הינה, הארץ על תנועתם

 מהם איזה להכיר כדי, טהרה סימני' ד בהם נתנו
 למרות, כשרץ הקרקע על ורוחש בטבעו מהלך
 על תנועתו עיקר מהם ואיזה, מעופף גם שהינו
, אלו סימנים כי. כעוף ופורח שמנתר, היא הארץ

 ניתורם את ומחייבת היוצרת הסיבה גם הם
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 הטבעי הילוכם את ושוללת, כעוף ופריחתם
 וראה. ]ה"אי עוד יתבאר ולקמן, הארץ על כשרץ
 כן נקרא שהעוף'[ כ', א תבראשי] ן"הרמב כ"מש

 תנועתו עיקר כי, הארץ על הילוכו למרות
 [. לעופף

 זה את אך, "א"כ בפסוק בשמיני שכתוב ומה
 אשר, ארבע על ההולך" העוף שרץ מכל" תאכלו

" הארץ על בהן לנתר לרגליו ממעל כרעיים לו
 העוף שרץ בכלל טהורים חגבים שגם ומשמע

 כתוב בפסוקש משום הוא, טהורים כן פי על ואף
 עתה לו שאין"[, אלף"ב לא", ]כרעיים לא אשר"

 עתה לו שאין חגב ואותו. לגדלם ועתיד כרעיים
 הארץ על ורוחש הולך הינו הרי, לנתר כרעיים
 למרות כי משמיענו והפסוק, העוף שרץ כשאר
 לגדל עתיד כי, העוף שרץ מכלל הותר זאת

 וינתר כרעיו שיגדלו לאחר אמנם. לנתר כרעיים
 . בלבד טהור עוף אלא העוף שרץ אינו שוב, ןבה

, העוף שרץ כשנאסר'[ כ, א"י] ובשמיני
 שקץ ארבע על" ההולך" העוף שרץ כל" נאמר
 הטבעית ההליכה מציאות כלומר". לכם הוא

, העוף לשרץ אותו שמחשיבה היא ברגליו
 ן"רמב גם וראה. ]נאסר ולכן, י"ברש כדמשמע

 שרץ מהותל הסבר הוא" ארבע על הולך"ש, שם
 הולכים שאינם טהורים חגבים כ"משא[. העוף
 וזהו. העוף שרץ אינם ופורחים מנתרים אלא

 לרגליו ממעל כרעיים לו אשר" הפסוק ביאור
 שהחגב שהטעם כלומר", הארץ על בהן לנתר"

 היות, העוף" שרץ" אינו כי, מותר הטהור
. בהילוך ולא בניתור הינה", הארץ על" ותנועתו
 הארבה מהלך כי'[ ה' ב יואל] ק"הרד כ"וכמש

 בהן לנתר" שאמר כמו, למקום ממקום ברקידה
 ".הארץ על

 על" הולכים השרצים כי שכתב ן"הרמב גם
 ופניו שתיים על" והעוף", למטה ופניהם ארבע

 שמם את הקובע האחרון הטעם אינו זה", למעלה
 תנועתו לעיקר והוכחה סימן רק אלא, שרץ

 כתב ולכן. שהורחי בהילוך שהיא, הטבעית

 ארבע לו אשר עוף כל כי'[ כ', א] בבראשית
 יסמוך שברגליו מפני, "העוף שרץ יקרא רגליים
, כנף עוף יקרא כן איננו ואשר", כשרצים וינוע

 תשיעי ובשורש". לעופף תנועתו שעיקר מפני"
 שרץ הנקרא הוא רגליים ארבע לו שיש כל, כתב
. "כשרץ ורוחש נמוך הולך שהוא מפני, "העוף
 המבדיל, לשמם העיקרית הסיבה שזוהי כלומר

 וכמו[ ו"ט', א בראשית ן"רמב, ]כוחותיהם בין
 . לעיל שנתבאר

 האחרונות הרגלים בעל הטהור החגב ולכן
 על ורחישה בהילוך תנועתו עיקר שאין, הגדולות
 האחרונות רגליו, ואדרבה. ברגליו הקרקע

 וגבוהות גדולות שהן, בהן שמקפץ הגדולות
 בהשוואה ואינן, רגליו לשאר ממעל הרבה
 כמו, הטבעי בהילוכו עליו מכבידות והן, אליהן
 והוכחה סיבה עצמן הן. בו למתבונן שברור
 ברחישה ולא ופריחה בניתור תנועתו שעיקר
 בכלל אלא, העוף שרץ בכלל אינו ולכן. והילוך

 . הספרי כ"וכמש, טהור עוף

 את, תאכלו מהם אלה את, "ב"כ פסוק
 נאמרו טהרה סימני ארבעה '.וכו, "מינול הארבה

 ארבע, לנתר כרעיים שתי, רגליים ארבע, בהם
 . רובו את חופין וכנפיו, כנפיים

 אלא, בלבד טהרה סימני אינם אלו סימנים
 אלו סימנים באמצעות כי. החגב טהרת סיבת
 ועל, ופורח מנתר הינו, הנדרשת בשלמות כשהם

, טהור עוף להיות, העוף שרץ מכלל יוצא ידם
 .בספרי שכתוב כמו

 במשמעות יש כן על יתר, ונדקדק נעיין ואם
 חגבים שהותרו מזה כי, לעיל המובא הספרי
". תאכלו טהור עוף כל" בפסוק, בסתמא טהורים
 לחגבים שכוונתו מפרט הפסוק שאין ולמרות
 שחגבים מכך משמע. מובנת זו כוונתו, טהורים
 שחגב מכיון כי, כלומר. ממילא הותרו טהורים
 בזה יצא, ורוחש מהלך ואינו, ופורח מנתר טהור
 ומכיון. בלבד עוף והוי, העוף שרץ מכלל
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 הארבה ומסורת תימן

 מיני ד"מכ אינו כי" הותר ממילא, "עוף שנחשב
 כמבואר, נאסרו בלבד הם רק כי, הטמאים עופות
 עוף כל, "שמעון' ר אמר ולכן. ופוסקים' בגמ
 . טהורים חגבים אלו" תאכלו טהור

 הפסוק טעם הספרי לפי םאמנ הן, כלומר]
 וזאת, העוף שרץ אינם כי, החגבים את המתיר
 וממילא, כשרץ הארץ על רוחשים שאינם מטעם

 ומה מהיכן אבל. שמעון' ר כדברי בלבד עוף הם
 על אלא. טהור עוף שהם לספרי שמשמע הטעם
 רק כי, טהורים הינם, עוף שהם מכיון כי, כרחך

. לא ותו ,נאסרו בלבד טמאים עופות מיני ד"כ
 [.טהור ממילא, אלו מינים ד"מכ שאינו עוף וכל

, טהרה סימני ושאר הכרעיים תפקיד, דהיינו
 בהילוך שדרכו העוף שרץ מכלל להוציאו הוא

 בניתור ודרכו היות, לעוף ולהופכו, ורחישה
 שאינו משום הוא, בעצם התירו אמנם. ופריחה

 אלו מינים ד"כ רק כי, הטמאים עופות מיני ד"מכ
 והחגבים העופות שאר ואילו, נאסרו בדבל

 . ממילא טהורים, בכללם

 ן"הרמב בדברי למעיין ד"לענ משמע וכן
 כל תאכל לא', "ג בפסוק, ]ראה בפרשת בביאורו
 ט"י בפסוק] הכתוב טעם והנה, שכתב"[. תועבה

 הזכיר כי"[ לכם הוא טמא העוף שרץ וכל"
 על" ההולכים" והם", "העוף שרץ כל" לאסור
 טהור עוף כל' "כ בפסוק] ואמר וחזר. "ארבע
 ממעל כרעיים לו אשר" מהם להתיר"[ תאכלו
, והחגב והחרגול והסלעם הארבה", לרגליו

 כאן, ]זה לפרש הוצרך ולא[ ל"הנ הספרי וכדברי]
 ואת, לרגליהם ממעל הכרעיים את, ראה בפרשת

 בפרשת] הוזכר שכבר.[ המותרים הארבה מיני
 עוף כל, "קצרה דרךב בכלל הזכיר אבל[ שמיני
 בפסוק] הנזכרים אלו" כלומר". "תאכלו טהור

 מאכלים"[ לכם הוא טמא" העוף שרץ" וכל" ט"י
 כלומר, ]למיניהם" העופות שאר"ו. נתעבים
 בכללו המתיר", תאכלו טהור עוף כל', "כ פסוק

[ מקודם ן"הרמב שפירש כמו, טהורים חגבים
 שלא" טהור עוף כל, מהם תאכלו" למרביתם"

 והחגבים העופות שאר, כלומר". ]סרתיוא
 העופות בכלל שהם מכיון, בכללם הטהורים
 כי, באכילה מותרים ממילא, המרובים הטהורים

 הטמאים עופות מיני ד"כ ורק היות, אסרתים לא
 . כ"ע[. מותרים ממילא ולכן, נאסרו

 העוף שרץ כל כי, ן"הרמב מדברי ומבואר
 כגון ותרושה ואלו. ואסור ארבע על הולך הינו

 העוף שרץ נחשבים שהם תאמר לא, הארבה
 י"ע שהותרו מה אלא. הותרו זאת ולמרות
 עוף אלא העוף שרץ אינם כי, לנתר הכרעיים

 שכולם העופות מרבית מכלל והם, בלבד
 הטמאים עופות מיני ד"מכ חוץ, טהורים
 . שנאסרו

 ת"ל] המצוות בספר ם"רמב עוד וראה
 העוף שרץ לע ללקות אפשר כי שכתב[ ט"קע

, העוף שרץ משום מלקות לחיוב בנוסף, הטמא
 אכל אמרו בזה כיוצא ועל, טמא עוף משום גם

 . שש לוקה צרעה

 כי, עליו השיג תשיעי בשורש ן"שהרמב ומה
 עופות מיני ד"מכ אינה הזו והצרעה היות

 השתייכות סימן שזהו, דורסת אינה וגם. הטמאים
 משום יהעל ילקה כיצד כן אם. הטמאים לעופות

 בלבד עופות מיני ד"כ שרק אחר, טמא עוף
 על השיג כ"ואח. בכללם אינה והיא, נאסרו
, הצרעה של הכפול הסיווג על גם, ם"הרמב
 מלקות חיוב יוצר שממילא. ]העוף וכשרץ, כעוף
 על מהלך העוף כי, יתכן לא זה שגם[. כפול

 את לסווג א"וא, ארבע על העוף ושרץ, שתיים
 השגתו אין אמנם. ש"עיי. דיח כשניהם הצרעה

 אחר", טמא עוף"כ אלא, כעוף הסיווג עצם על
 הסיווג על השיג וכן. טמאים מינים ד"מכ שאינה
 מסווגים אכן הטהורים החגבים אמנם. הכפול
 שהביאו, הספרי וכדברי. בלבד טהור כעוף
 מצווה, ראה פרשת בחינוך עוד וראה] .ן"הרמב
 [.ועוד, תעא
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 ושש חמש בעלי גם כי, מזה משמע ד"ולענ
 בפסוק כהנים בתורת, להיתר שנתמעטו רגליים

 הטעם. כלל טהרה סימני ללא מותרים והם, ג"כ
 כ"וכמש, העוף שרץ מכלל ואינם היות כי, הוא

 בארבע אלא נמצא העוף שרץ אין כי, "היראים
 עוף שהינם משום הוא היתרם כן אם". רגליים
 טהור עוף כל"ב הם נכללים וממילא, בלבד
 ".[ תאכלו

 לקושיית תשובה האלו הספרי ומדברי
 נמנו שלא מזה כי המוכיחה, השנית ח"האוה

 כרעיים להם שאין] בתורה הטמאים החגבים
 כ"א. הטהורים אלא[ בתורה הנזכר באופן לנתר
, מהטהורים מרובים הטמאים שהחגבים ודאי
 ומכיון. המועטים הם כי הטהורים נמנו ולכן
 למרות, לפנינו וייםמצ הטמאים החגבים שאין
 מהמציאות ראיה אין כי כרחך על, מרובים שהם

 . התורה כוונת את להבין כדי, לנו הידועה

 שהטעם משמע ל"הנ הספרי מדברי אבל
 החגבים כי הוא, הטהורים דווקא שנמנו

 העוף שרץ מכלל יצאו, בתורה שנמנו הטהורים
 נכללו כי, הותרו כך ומפני, לנתר הכרעיים י"ע

 יכתוב שהפסוק בלא סגי לא כן ואם. ורטה בעוף
 כדי וזאת, בתורה הטהורים החגבים את וימנה
 שרץ מכלל המוציאתם, טהרתם סיבת את לידע
, הטמאים החגבים את למנות אפשר אי כי. העוף
 מה ומפני, הטהורים החגבים מי ממילא ולידע
 .הותרו

 החגבים יצאו זו טהרה סיבת מפני כי, בנוסף
, הטמאים הרבים העוף שרץ כל מכלל הטהורים
 להיכלל וממילא, בלבד כעוף נחשבים להיותם
 כי, נמנו שלא המרובים הטהורים העופות בשאר

 מכלל יצאו שלא וכיון. טהרתם סיבת בעצם זו
 שרץ כל מכלל אלא, בלבד הטמאים החגבים

 אין, כן אם. טהור כעוף להיותם, הטמא העוף
 לומר, דווקא הטהורים שנמנו ממה הוכחה

 . הטהורים מהחגבים רבים הטמאים שהחגבים

 בדווקא זאת אמרו[ ב"ע ג"ס] חולין 'ובגמ
, חגבים לגבי ולא, בלבד ועופות בהמות לגבי

 מי לפני וידוע גלוי, אומר רבי, תניא, שם כדאיתא
 על מרובה טמאה שבהמה, העולם והיה שאמר

 הטהורה את הכתוב מנה לפיכך, הטהורות
 מרובים טהורים שעופות וידוע וגלוי[. המועטת]

 הטמאים את הכתוב מנה לפיכך, הטמאים על
, חגבים לגבי כן אמרו ולא[. המועטים]

 נמנו ולפיכך, הטהורים על מרובים שהטמאים
 הטהורים החגבים, ואדרבה. המועטים הטהורים

 .ל"וכנ, המרובים הטהורים העופות בכלל הינם

 ומצויים ידועים שכיום ממה לבד וזאת]
 כרעיים להם שאין טמאים גביםח לפנינו

 שיש כלומר, בתורה הנזכרות לנתר המיועדות
 או, טרף לאחוז אלא, לנתר שאינן כרעיים להם

, שלמה גמל כיום שקרוי מה כגון, בהן לחפור
 שאין טמאים וחגבים. כיוצא ועוד, ערצב והקרוי
 שאין כגון, בשלמות הטהרה סימני את להם

 [.ודמא רבים, רובם את חופות כנפיהם

 זו לקושיה מקום שאין מעתה, זה לפי כן ואם
 כ"כ מצויים אין מדוע לומר, כיום המצוי על

 לומר הכרח ואין היות וזאת, הטמאים החגבים
 מיני שאר כל ומאידך. מהטהורים מרובים שהם

. כיום וידועים נמצאים, וטהורים טמאים חגבים
 ראיה יש ח"האוה רבינו לדברי אף כן אם

. עצמו ח"האוה רבינו שכתב ווכמ, מהמציאות
 מעתה"ש ח"האוה כתב אלו קושיות מכוח כי]

 כשנתיישבו אמנם, מהמציאות" ראיה אין
 שהראייה ח"האוה רבינו מודה, הקושיות

[. דורו חכמי שטענו וכמו, ראיה הינה מהמציאות
 שכרעיהם חגבים כלל בנמצא שאין ומכיוון

 ממעל נמצאות לניתור המיועדות הגדולות
 בעולם ידועה ולא, לצווארם ובסמוך םלרגליה

 שאר כל הימצאות למרות וזאת, זו מציאות כולו
 שיש ודאי. והטהורים הטמאים החגבים מיני
 בזה התורה שכוונת להכריח מהמציאות ראיה
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 שטענו וכמו, ח"האוה רבינו שפירש ממה שונה
 .דורו חכמי

 מצד גם ע"צ, להתבוננות הערה, בנוסף
 אפשרית האם הניתור של ההנדסית המציאות
 שמנתר גדולות כרעיים לחגב שיהיו, כזו מציאות

 כי. לצווארו סמוך כשהן, בפועל באמצעותן
 בבת גופו את המקפיצות הכרעיים מקום מיקום
 בסיסי הוא, מעלה כלפי חזקה ובתנופה אחת

 הניתור שפעולת וכדי. הניתור להצלחת וחיוני
 ףגו משקל במרכז להיות חייב המיקום, תצליח
 יהיו ל"הנ הגדולות הכרעיים ואם. במדויק החגב

 הרי, גופו משקל במרכז ולא, לצווארו סמוכות
 גבו על להתהפך עלול החגב, לנתר כדי בהפעלתן
 כנפי יוצבו אם, למשל כמו. ]לנתר ולא, כביכול
 למרכזו מעל ולא, לראשו ובסמוך מעל מסוק

 [.דיתרומם ולא יתהפך הוא, במדויק

 נציב אם יקרה מה לחשוב יש, זו הערה לפי
 ובמיקום במקום, בהן שמנתר הגדולות כרעיו את
 כדרישת, לראשו הסמוכות הקטנות רגליו של

 לנתר יוכל לא שהחגב ברור לכאורה כי .ח"האוה
 .לראשו סמוך כשהן בהן

 פרעושים כגון, הקופצים השרצים בשאר גם
, ב"וכיוצ חיפושיות[, ל"הנ הקופצת השחורה]

 את מקפיצות בעיקר שהן יותר ותהגדול הרגליים
 ביחס לזנבן ובסמוך מאחוריהן נמצאות, גופם

 הימצאות כי לומר ניתן שכביכול עד, לקדמיות
 החגב את בפועל המקפיצות הגדולות הכרעיים
 זוהי, לראשו בסמוך ולא, דווקא מאחוריו, המצוי
 שכרעיו חגב מציאות תתכן שלא, הוכחה בעצמה
 שאין י"ואעפ. לצווארו סמוך יהיו ל"הנ הגדולות

 כי יתכן, כללית אלא, הלכתית זו והוכחה הערה
 רבינו על דורו חכמי טענות בכלל זו טענה גם

                                                            

  ציור ו' תמונה של ארבה מדברי, וציור א' תרשים של חגב מצוי.ראה בסוף המאמר  .ד

, כלומר, בנמצא כזה חגב אין כי שטענו, ח"האוה
 . מציאותו תתכן לא שגם

 ארבע לו אשר העוף שרץ כל, "ג"כ פסוק
 שרץ ואסר הפסוק חזר ",לכם הוא שקץ, רגליים
 מקודם שנאסר, רגליים בעאר בעל העוף

 כתב, ללמד בא מה כן ואם, א"כ-'כ בפסוקים
 לו יש שאם ולימד בא, כהנים התורת בשם י"רש

 חמש בעלי למעט בא הפסוק דהיינו, טהור חמש
, האסור העוף שרץ בכלל שאינם ויותר רגליים

 וכמו, ילפינן דקרא ומייתורא. הם ומותרים
. מיםחכ והשפתי, אריה הגור, ם"הרא שביארו
 כי, ט"ס' סי ריש ביראים כתב, זה למיעוט והטעם

 כלומר. רגליים בארבע אלא נמצא העוף שרץ אין
 ביותר העוף" שרץ[ "הגדרת] מציאות אין

 והוא, בלבד עוף שהינו ונראה. ]רגליים מארבע
 [. כחגבים טהור עוף בכלל

 שרץ וכל[. "ט"י, ד"י דברים. ]ראה בפרשת
 י"רש וכתב". יאכלו לא לכם הוא טמא העוף

, הארץ על הרוחשים הנמוכים הם", העוף שרץ"
" הם, "טמאים וחגבים, וצרעים, זבובין כגון

, שרץ קרויים הטמאים שרק כלומר. שרץ קרויים
 . טהור עוף אלא, שרץ אינם הטהורים ואילו

 שרץ לאסור, זה בפסוק התורה שחזרה ומה
 בפרשת איסורו נתבאר שכבר למרות העוף
, ראה בפרשת כאן שנאמר מה כי הטעם, שמיני

 שלא ומלקות לאו לאזהרת הוא" יאכלו לא"
" לכם הוא שקץ" כי, ]שמיני בפרשת נתבארו

, שמיני פרשת ן"ברמב כמבואר[, אזהרה אינה
 לא במצוות ם"רמב, א"ע ז"ט מכות במסכת י"רש

. אליהו באדרת א"הגר, ה"קע מצווה, תעשה
 .ועוד

 יתאא". תאכלו טהור עוף כל'. "כ פסוק
. עשה מצוות", תאכלו טהור עוף כל, "בספרי



 

 

 שליט"א עזרא מחפודהגאון רבי 

 סג

 לא מצוות", לכם הוא טמא העוף שרץ וכל"
", תאכלו טהור עוף כל" אומר שמעון רבי. תעשה

 הוא טמא העוף שרץ וכל. "טהורים חגבים אלו
 . טמאים חגבים אלו", יאכלו לא לכם

 הפסוק שמעון' ר לפי. וטעמו פסוקה ביאור
 שבין ההבדל במהות, כלומר, בשמם מחלק
 עוף הינם הטהורים כי, לטהורים טמאים חגבים
  דברי שהובאו וכמו. העוף שרץ והטמאים, טהור

 

 ". תועבה כל תאכל לא' "ג בפסוק ן"ברמב הספרי
 

 .ועוד, אליהו באדרת א"ובגר

". תאכלו טהור עוף כל" י"רש שכתב ומה
 עשה איסור ליתן הפסוק ובא. הטמא את ולא
 את שוללת זו דרשה אין .תעשה הלא על נוסף
 עוף בכלל טהורים שחגבים, שמעון' ר דברי
 רק כי, הקודם בפסוק י"רש כתב שהרי. טהור
 .שרץ קרויים הם, טמאים חגבים

 
  הדברים סיכום

 האמור לעיל עד עתה לפי
 על ההולך העוף שרץ משום אסורים, וכיוצא טמאים חגבים, יתושין, זבובין, צרעין, דבורים

 ארבע רק כי והטעם, ארבע על מהולכי נחשבים הינם, אצלם רגליים שש מציאות ותולמר, ארבע
 . הולכות רגליים נחשבות האחרונות רגליהם

, ם"רשב, ע"יב בתרגום בפירוש כדאיתא', כ פסוק א"י פרק שמיני בפרשת מפורש איסורם ומקור
 . ראה ובפרשת שם י"ורש

 בעלי להיתר מיעט ג"כ שפסוק י"ואעפ, שש הולכימ הינם, ב"וכיו, זבובים, שהדבורים לומר ואין
 בתרגום מפורש כי, טהרה סימני שנחסרו או, חגב שמם שאין משום, אסורים אלו, ויותר רגליים חמש

 וכדאיתא, ]זה בפסוק בפירוש שנאסרו, ארבע מהולכי שהינם, הפסיקתא בשם י"ורש ם"רשב ע"יב
 בפירוש שנאסרו ואחר [רגליים שמונה לו שיש למרות, ארבע מהולכי דחשיב, עקרב גבי ב"מ בפסוק
 .עליהם חל להיתר רגליים שש בעלי במיעוט ג"כ פסוק שאין ודאי כן אם, זה בפסוק

 

 האריך, ט"פ אליעזר דרבי בפרקי והנה
, כ"התו מיעוט  על לדון, שם בהגהותיו ל"הרד
 ומשמע, טהור חמש בעל הא: דבריו תוכן וזהו

 וכנפיים דכרעיים טהרה סימני שאר בלא דאפילו
 כן שאם, מאוד תמוה הדבר שבאמת אלא. כלל

 שש להם שיש וצרעים זבובים מיני יטהרו, הדבר
 גירסת ולפי', וכו כן לומר ו"וח, ויותר רגליים

 אולי, טהור חמש לו יש" אם, "שלפנינו כ"התו
 לטהרן לאו הפסוק שמיעוט ולפרש לדחוק מקום
 סימני י"ע אלא' וכו, קאמר טהרה סימני בלא

" הא" שהעתיק ן"הרמב לפי אבל, דחגבים טהרה
 וכן[ למעט בא והפסוק" ]טהור חמש לו יש אם

 משמע[, כ"התו על בהגהותיו] ל"ז א"הגר הגיה
 רגליים חמש בעל למעט שבא כפשטיה ודאי

 וזבובים מדבורים יקשה כן ואם. ]לגמרי להתירא
 יש הפסוק מיעוט שלפי, רגליים שש בעלי שהם

 הייתי, א"והגר ן"הרמב דברי לוליו[. להתירם
 כ"ע', וכו, כ"התו  בדברי סופר שטעות אומר
 .ש"עיי, לעניינינו ל"הרד דברי

 שהמיעוט מבאר, כ"התו על כהנים ובעזרת
 בסימן ומותר, לנתר כרעיים לו שיש בחגב מיירי

 לומר א"א שהרי, רגליים חמש לו יש אם בלבד זה
 זבוב רישה, העוף שרץ בכל כן אמר כ"בתו שרבי

 . טמא והוא רגליים שש לו יש
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 כ"התו למיעוט מבאר השולחן ובערוך
 שאר את לו יש אם רק, טהור רגליים חמש שבעל

' ד של ראשון סימן לאפוקי. הסימנים שלושת
 .צ"שא רגליים

 בפנים כהנים העזרת דברי את ראיתי לא]
 [.ממנו ל"הנ הציטוט את אלא

 על כתב כ"התו על ד"הראב ובפירוש
 רבי דקאמר הוא חגב ובשמו, ל"הנ עוטהמי

, רגליים חמש לו שיש חגב יש שאם, למעט
 לשש הדין והוא, טהור סימנים' ד בו שאין י"אעפ

 הכל, חגב שמו אין אם אבל' וכו, ושמונה ושבע
 יש, ויתושין וצרעה ודבורה זבוב שהרי, טמא
 .כ"ע. אסורין והם ששה להם

 הרגליים את החשיבו כי בדבריהם מבואר
 שאם הקשו ולכן, הרגליים שאר בכלל הקדמיות

 שש בעלות הינן, בהן וכיוצא שהדבורים נמצא כן
 ג"כ שפסוק אחר אסורות מדוע כן ואם. רגליים
, לתרץ והוצרכו. להיתר רגליים שש בעלי מיעט

 שלוש שאר בעלי את רק, להיתר ממעט הפסוק כי
, רובו את וחופין, כנפיים ארבע שהם, הסימנים
 ארבע של לסימן צ"שא ומיעט, לנתר וכרעיים
 ששמו מי על רק חל הפסוק שמיעוט או. רגליים

 שאין העוף שרץ ושאר הדבורים כ"משא, חגב
 .ואסורים עליהם חל המיעוט אין, חגב שמם

, לומר דוחק כי להו סבירא רבותינו אמנם
 מטעם הוא, בהן וכיוצא הדבורים איסור שטעם
 שרץ ככול בשרו אחר כי. וכיוצא חגב שמם שאין
, רגליים שש בעלי הינם, הדבורים רק ולא, העוף
 את במפורש האוסר' כ פסוק נאמר מי על כן אם
 נאסר העוף שרץ שכל ואחר. ]העוף שרץ כל

 חל ג"כ פסוק מיעוט שאין ודאי, זה בפסוק
, ם"רשב, ע"יב בתרגום ומפורש והיות[. עליהם

, בהן וכיוצא הדבורים כי, הפסיקתא בשם י"ורש
, רגליים שש בעלות ואינן, ארבע על מהולכי םהינ

 בפסוק כהנים ותורת' בגמ בפירוש שמבואר וכמו
, ארבע על מהולכי שהינו, עקרב לגבי גם ב"מ

 אין כן אם. רגליים שמונה מציאות למרות
 רגליים ושש חמש בעלי ממיעוט להקשות
 הם כי. העוף שרץ ושאר הדבורים על, להיתר
 הסמוכות הקדמיות כי, בלבד רגליים ארבע בעלי

 אין בחגבים גם זה ולפי. רגליים אינן לראשם
 בכלל לראשם הסמוכות הקטנות הרגליים
 המציאות כי לומר יתכן לא גם וממילא. רגליים
 הן לנתר שהכרעיים, בימינו המצויים בחגבים
 לבד והן, בהן שמקפץ הגדולות הרגליים
 ארבע שהן, בהם שמהלכים רגליהם מארבעת
 כרעיהם מקום ונתחלף, קדמיותה הרגליים
 הקטנות ואין היות כי. אסורים ולכן, ורגליהם
 נמצא כן אם, רגליים בכלל לראשם הסמוכות
 לא וזה, ארבע על מהולכי אינו המצוי שהחגב

 רק אסר שהפסוק אחר נאסר היכן וגם. יתכן
 לא שתיים על הולכי ואילו, ארבע על הולכי
 על לכיהו שלמעט אריה הגור כ"כמש. ]נאסרו
 בהשגותיו ן"הרמב כתב וכן. קרא צ"א שתיים
 מיעוט דרשו כהנים שבתורת, תשיעי בשורש
 מיעוט דרשו ולא, שטהורים חמש להולכי
, כלומר, העוף שרץ אינם כי, שתיים על להולכי
 כוונת את לפרש כרחך ועל[. שטהורים ופשיטא
 הקטנות לרגליים, לרגליו ממעל בכרעיים התורה

 קודם מתחזק הוא שבהן, חגבה לראש הסמוכות
. בזה היראים וכדברי י"רש כמשמעות, הניתור

 בשם י"ורש ם"רשב ע"יב תרגום דברי כן ואם
 ב"מ לפסוק בפירושם כ"ותו' הגמ וכן, הפסיקתא

 רגליו ארבע שרק, י"ברש שהובאו עקרב גבי
 הרגליים ואילו, רגליים נקראות האחרונות
, יםרגלי אינן החגב לראש הסמוכות הקטנות
 הסמוכות הקטנות הרגליים כי בהכרח מוכיחים
 הן הן, רגליים בכלל שאינן, החגב לצוואר

 [.ח"האוה רבינו כשיטת ודלא, לנתר הכרעיים

 שקשה האומר לעיל הנזכר הטעם והוא]
 שכרעי, ח"האוה כשיטת י"רש דברי את לפרש
 לבד והן, הגדולות האחרונות הן המצוי החגב

 נצטרך לשיטתו יכ, הראשונות רגליו מארבע
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 בכלל ,החגב לצוואר הסמוכות שהקטנות לומר
 [. לעיל כמבואר אינו וזה, רגליו ארבע

 פירוש מדוע לבאר וסיבה טעם זה כל ואמנם
 אליבא אבל. להולמו וקשה, דחוק החולקים

 שאינם משום, החגבים היתר טעם, דאמת
 לא ולכן, כשרץ הארץ על ורוחשים הולכים
 ושאר, לנתר הכרעיים ייד שעל ומכיון. נאסרו
 לכן, כעוף ופורחים מנתרים הינם, טהרתם סימני
 בדברי כמבואר, ומותרים טהור עוף בכלל הוו

 .הספרי

 ששתי כן פירש אליעזר דרבי שבפרקי ומה
 החגב שבהן הגבוהות האחרונות הן הכרעיים

 טהרה לסימן כתב לא שבדווקא מפני הוא, מקפץ
 הן שכרעיו אחר כי, רגליים ארבע שהוא ראשון

 ששתי לומר אין ממילא, הגדולות האחרונות
 שהקדמיות אחר כי, רגליו מארבע לבד הן כרעיו

 כרחך על, החגב לצוואר הסמוכות הקטנות
 ארבע לחגב אין ממילא, רגליים נחשבות שאינן
 לשיטת אלא .הכרעיים משתי לבד רגליים
 החגב שבהן הגדולות הכרעיים שתי, א"הפרדר
 רק והן, בהן שמהלך רגליו מכלל הן, מקפץ

, רגליו לשאר ביחס לרגליו ממעל גבוהות
, הקרסולין לגבי ע"ויב אונקלוס תרגום וכדברי]

 שמציאות אפשר א"הפרדר דברי ולפי[ ]וכדלקמן
 סיבה זו", לרגליו ממעל" הגדולות שהכרעיים, זו

 כי, מקומן לציון רק ולא, החגבים לטהרת
 את מוכיחה לרגליו ממעל שהכרעיים זו מציאות
 רגליו ארבעת ואין היות כי, בגללן ההליכה עיכוב

 ממילא, ובגודלן בצורתן שוות בהן שמהלך
 ברור כנראה בהליכתו אותו מעכבות אלו כרעיים

 העוף שרץ כשאר אינם שהחגבים עד, למתבונן
 בהן שמשתמש ובהכרח, הארץ על ורוחש ההולך
 [.כעוף ופריחה לניתור

 ממעל" הפסוק כוונת כי שסובר א"והפרדר
 ביחס בהן שמקפץ כרעיו לגובה הוא" לרגליו
 י"רש אמנם. י"רש שיטת על בזה חולק, לרגליו
 הן הכרעיים ששתי, המשנה את פירש בחומש

 ממעל כרעיים" בפסוק וביאר, רגליו מארבע לבד
 הרגליים לארבע ממעל הן שהכרעיים", לרגליו

 כיון, כן ואם. עליהן שהולך מקודם המבוארות
 ששתי כרחך על, האחרונות הן רגליו בעשאר

 השתיים הן, מרגליו לבד שהן הנוספות הכרעיים
 שנתבאר וכמו. החגב לצוואר הסמוכות הקטנות

 .א"רע בדברי לקמן ע"ועיי. באריכות לעיל

 שכוונת לומר כרחך על, רבותינו לפי, כלומר
 שארבע לומר או, היא לנתר בכרעיים התורה
, החגב מראש חקותהמרו האחרונות הן רגליהם

 הקטנות רגליים כמין הן לנתר והכרעיים
 ברצותו בהן שמתחזק, החגב לראש הסמוכות

 וממעל, בהן נעשה עצמו הניתור ואין, לנתר
, החגב לצוואר סמוכות שהן היינו לרגליו

  .והיראים בחומש י"רש וכשיטת

 שהחגב הגדולות האחרונות הן שכרעיהם או
 אלא, רגליו מארבע לבד ואינן, בהן מנתר

 כיון, רגליו ארבעת מתוך שתיים הן הכרעיים
 ממעל" הפסוק וכוונת, בכרעיו מהלך גם שהחגב
 ממעל וגבוהות גדולות אלו שכרעיים" לרגליו
 . אליעזר דרבי פרקי כמשמעות, רגליו לשאר

 שתי של הארכובות הן לנתר שהכרעיים או
 גבוהות והן, הקרסוליים שהם, הגדולות הרגלים
, אונקלוס תרגום כמשמעות, רגליו רבעלא ממעל

 .לשון המרפא וכדברי, ע"ויב

 זה חולקים אינם אלו פירושים שלושת אמנם
 מהי נחלקו אלא, למעשה החגבים בהיתר זה על

, למעשה אמנם. לנתר בכרעיים התורה כוונת
 אחד כל בדרישת עומדים המצויים החגבים
 הכרעיים מכוח או. הפירושים משלושת
 הקטנות רגליהם מכוח או. א"פרדרל, האחרונות
 מכוח או. והיראים י"לרש, לראשם הסמוכות
 הרגל פרקי שני חיבור שהם, קרסוליהם
 וכדברי, ע"ויב אונקלוס כתרגום, העליונים
 . לשון המרפא
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, הפירושים שלושת לכל החגבים היתר וטעם
 כל" בכלל הם כי ,ראה בפרשת הספרי כדברי הוא
 . העוף שרץ םאינ כי", תאכלו טהור עוף

 סיבה הן לנתר הכרעיים, הפירושים ולכל
 ואינו, ופורח מנתר שהחגב זאת מציאות ליצירת
 ואשר, העוף שרץ כשאר ארבע על ורוחש הולך
 נחשב והינו, העוף שרץ מכלל יצא זו סיבה מכוח
 ראה בפרשת התורה אשר, בלבד טהור לעוף

 וכדברי", תאכלו טהור עוף כל" בפסוק התירה
 . במפרשים שהובא ל"נה הספרי

 את תרגמו, ע"ויב אונקלוס תרגום והנה
. קרסולין ליה דאית", כרעיים לו אשר" הפסוק
 העליונים המפרקים שהן ארכובות כלומר

 ומכוחם, לזה זה הרגל חלקי שני את המחברים
 לרגלי ממעל נמצאים אלו ומפרקים, מדלג החגב
" ממעל" כרעיים" בפסוק הביאור שזהו ,החגב
 ואילו. לשון המרפא וכדברי, לשיטתם" ולרגלי

 רגליים כמין הן לנתר שהכרעיים פירש י"רש
-הקרסוליים ולא, החגב לצוואר הסמוכות קטנות

 . התרגום כשיטת הארכובות

, אונקלוס כתרגום לפרש רצה לא י"שרש ומה
, אזיל לשיטתיה כי שטעמו נראה. יונתן ותרגום
 סימן ת"מהדו ת"בשו. ]איגר עקיבא' ר כ"וכמש

 סימן ד"יור-בטריפות השוק מקום לגבי, ח"כ
 שהקרסול, שם כתב א"רע כי.[ ש"עיי. ה"נ

 טומאת לגבי', ח משנה א"פ] באהלות במשנה
", קניא"ה-הברך כלומר, הכרעיים הוא.[ מת

 מקום נקרא כיום. ]לשוק הרגל את המחבר מקום
 כי, כרעיים נקראו זה שם ועל[ לירך השוק חיבור
"[. ברך כל תכרע לי כי" כ"משכ. ]כורעים בהן

 המפרק שהוא, קרסול כיום שנקרא מה ולא]
 ג"י חגיגה] י"רש ומדברי[. לעקב הסמוך התחתון

 שהקרסול שפירש[, החיות קרסולי לגבי, א"ע
 שנקרא מה. ]לעקב הסמוך, התחתון המפרק הינו
 אזיל לשיטתיה י"רש כי, ראיה אין[, קרסול כיום

 ולא[ "ז"ל ב"כ 'ב בשמואל] הפסוק את שפירש
 י"ופירש. ]העקב הינו שהקרסול" קרסולי מעדו

[. א"ע ג"י בחגיגה כפירושו, ז"ל ח"י בתהילים
, הכרעיים הינם שקרסוליים הפירוש לפי אבל
 כי[, י"כרש דלא] כורעים שבהן הברכיים שהן

 יונתן בתרגום כ"וכמש", הך היינו וברך כרע"
" םכרעיי לו אשר[ "חגבים לגבי] שמיני בפרשת

 מעדו ולא" דוד בשירת ובשמואל, קרסול' פי
 כ"א. הברך שהיא, רכובתי יונתן תרגם", קרסולי
 ולהיפך, הברך הוא שהקרסול מהתרגום משמע
 בדברי ש"עיי. העקב הוא שהקרסול י"מרש
 לשיטת כן ואם. באתרין ואוקי מינה ודון. א"רע
 המפרק כלומר, העקב הוא שקרסול, י"רש

 מקום הוא התחתון מפרקה הרי ובחגב. התחתון
 האמצעי לחלק, בקרקע הנוגע הרגל חלק חיבור

 אינו הרי זה חיבור ומקום. ממנו שלמעלה
 באמצעות כורע החגב אין וגם, לרגליו" ממעל"

 יכל לא לשיטתו י"שרש נמצא כן אם. זה מפרק
, קרסוליים במשנה הנקראות שהכרעיים לפרש

, ולרגלי ממעל הנמצאות העליונות הארכובות הן
 בעניין י"רש פירש כן ועל. התרגום וכדברי
 הן, לרגליו ממעל שהן לנתר שהכרעיים, החגבים
 שבהן, החגב לראש הסמוכות הקטנות הרגליים

 ופירוש, לפרוח שרוצה בשעה ומתחזק כורע
 שיטת ולפי. החגב ראש לצד היינו לרגליו ממעל

 משמע, שם הקרסול בעניין איגר עקיבא' ר
. התרגום כשיטת שהעיקר ,בחגבים לעניינינו

" כרעיים" יונתן שתרגם ממה א"רע וכראיית]
 קרסול הן לנתר שהכרעיים[ חגבים לגבי

, החגב ברגלי העליון המפרק שהוא, החגבים
 י"כרש ודלא. ]החגב ממעל נמצא שמקומו
 המפרק שהוא, העקב שהוא' ב בשמואל
 [.התחתון

 א"רע לשיטת כי בפשטות נמצא כן ואם
 לרגליו ממעל כרעיים לו אשר" הפסוק כוונת
, הקרסוליים שהם לכרעיים היא". בהן לנתר

 מה וכפי, החגב ברגלי העליון המפרק כלומר
 לו אשר, "יונתן ותרגום באונקלוס שתרגמו
 מעילוי קרסולין דליה", "לרגליו ממעל כרעיים
 לנתר הכרעיים כי שפירש י"כרש ודלא". רגלוהי



 

 

 שליט"א עזרא מחפודהגאון רבי 

 סז

. החגב ארלצוו הסמוכות רגליים שתי כמין הן
 ושלא לשיטתו הוא כך פירש י"שרש ומה

 הם, שם והוכחותיו א"רע ודברי. ודוק. כתרגום
. בדבריו היטב ש"עיי, לשון המרפא דברי ככל
 שנוגע מה עיקר, מורכב שם העניין כי ואף

 .ל"ואכמ". קרסול" המילה פירוש הוא, לעניינינו

 יותר נראה, א"רע לדברי דאתינן והשתא]
 לו אשר"ב הפסוק שכוונת, רגוםהת בשיטת לומר

-שהכרעיים היינו", לרגליו ממעל" כרעיים
 ממעל הן, העליונות הארכובות שהן קרסוליים

 שהוא, אליהן ומחובר מתחתיהן הנמצא לחלק
 לשאר ממעל שהן הכוונה ואין. רגל הנקרא
 והחלק היות אלא. החגב לגוף וממעל, רגליו

 ההארכוב לכן, רגל נקרא הארכובה עד העולה
 ממעל נמצאת, העליון החלק אל אותו המחברת

 [. ודוק. לו

 לנתר לרגליו ממעל כרעיים לו אשר" ופירוש
-כרעיים לחגב שיש, לומר. התרגום לפי", בהן"

 לנתר לו המאפשרות, לרגליו ממעל קרסוליים
 מכשירים הקרסוליים-הכרעיים כי, ברגליו

 עיקר אמנם כי. ברגליו הניתור את ומאפשרים
 אבל, בלבד בקרסוליו ואינו, ברגליו הוא הניתור

 וכמו. אפשרי הניתור הקרסוליים ידי על רק
 .ברגליו קופץ, ברכיו באמצעות אשר האדם

 בשם פסק ב"סק ה"ע בסימן ב"והמשנ
, א"רע כשיטת[ ש"עיי, א"סק ז"משב, ]ג"הפמ

 הקרסול כי. שם באהלות ט"ותוי ב"הר וכדברי
 רכמבוא, השוק מקום תחילת את המציין]

 ולמעלה, הברך שהיא" קניא"ה הוא.[ באהלות
 דין לה אשר[ ירך כיום הנקראת, ]השוק ממנה
 עד ולמעלה מהעקב הרגל כ"משא. ערווה

 כ"אא, ערווה שאינה, הברך כלומר" קניא"ה
 ב"המשנ גם כלומר. מכוסה כשהיא ללכת הדרך
 שהקרסול. ל"הנ א"רע כשיטת פסק ג"הפמ בשם
 י"כרש דלאו, הברך כלומר" קניא"ה הוא

 . ש"עיי. העקב הוא שהקרסול

 לומר אין כי, איגר עקיבא' ר דברי לפי נמצא
 הן לנתר שהכרעיים שפירש י"רש של שטעמו
 שיש מכיון הוא, לראשו הסמוכות הקטנות רגליו
 ששתי המשנה את וכן הפסוק את לפרש הכרח

 אין גם בנוסף. הרגליים מארבע לבד הן הכרעיים
 ראש כלפי היינו" ליולרג ממעל"ש לפרש הכרח
 שממעל הכרעיים כי י"פירש שלכן ולומר, החגב
 אינו זה כי. לראשו הסמוכות הקטנות הן, לרגליו

 שהקרסול, אזיל לשיטתו י"שרש מכיון אלא. כן
 אינן שהכרעיים ליה וסבירא, העקב הינו

 ודלא לרגליו שממעל העליונים הקרסוליים
 יםכרעי" בביאור לומר הוצרך כן על, כתרגום
 רגליים כמין הן שהכרעיים", לרגליו ממעל

 שהן, לצווארו וסמוכות לרגליו שממעל הקטנות
 בפסוק המבוארות האחרונות רגליו מארבע לבד

 ממעל" באמרו הפסוק שכוונת ובנוסף. מקודם
, זה לפי כן ואם. החגב ראש לצד הוא", לרגליו
 ביאור, ל"וכנ אזיל לשיטתיה י"שרש אלמלא
 במה שפיר אתי" ליולרג ממעל" הפסוק

, מרגליו טפי גבוהים והקרסוליים שהארכובות
 הן שהכרעיים לומר צ"א וגם, להן ממעל והם
 ארבע מתוך שתיים הן אלא, רגליו מארבע לבד
 .החגב רגלי

 שנקטו ע"ושו ם"הרמב כי, יוצא וממילא
 ושתי, רגליים ארבע, החגבים טהרת בסימני
 לפרשם ניתן. המשנה כלשון, בהן לנתר כרעיים

 הקטנות הרגליים הן שהכרעיים י"כרש או
 ומתחזק כורע שבהן, החגב לצוואר הסמוכות

 האחרונות רגליו מארבע לבד והן, לנתר כדי
 כתרגום או. היראים וכשיטת, להן וממעל

 הן שהכרעיים, ע"יב ותרגום אונקלוס
 שני את המחברים המפרקים כלומר, הקרסוליים

 גבוהים הםש, לזה זה העליונים הרגל חלקי
 המשנה כוונת שאין אלא. החגב לרגלי וממעל
 הרגליים מארבעת לבד כרעיים שתי להצריך
 מפרקי שני הן הכרעיים שתי אלא, י"רש כשיטת
, החגב רגלי ארבעת מתוך שתיים של, החיבור
 איגר עקיבא' ר וכדברי, לשון המרפא וכדברי
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, אליעזר דרבי פרקי כדברי לפרשם או. ל"הנ
 שהחגב הגדולות האחרונות הן םהכרעיי ששתי
 שהולך החגב רגלי מתוך שתיים והן, בהן מקפץ
. אלו בכרעיו מהלך גם שהחגב כיון, עליהן
 משאר גבוהות הן כי, לרגליו ממעל וכוונת

 . ל"וכנ. הרגליים

 קרני בספר, א"שליט מרן כ"מש ע"צ זה ולפי
 ע"השו לשון שהעתיק אחר כי. קלט' עמ חגבים
, לשונו וזו', ה בהערה בביאור כתב, ה"פ בסימן

 סמוך ארוכין רגליים' ב הם[ טו", ]כרעיים שני"
 שיש החגבים ואותן[ טז. ]לרגליו ממעל לצווארו

 אסורין מהרגליים למטה הכרעיים' ב להן
. הוא בטעות מנהג לאכלן והנוהגין, באכילה

 .כ"ע

 י"רש, ו"סקט הציון בשער מקורו וכתב
 בסוגיא יונתן בנוור ה"הרא כ"וכ, ט"נ דף חולין
 ה"כ ארוכין כ"ומש, ב"ע מצווה ביראים וכן, שם

 למקורו כתב ז"סקט צ"ובשעה. ט"פ א"בפרדר
 .דבריו כ"ע'. ט' בסי שנתבאר, תואר בפרי

' ב הם שהכרעיים שכתב מה כי, והטעם
, לרגליו ממעל" לצווארו סמוך ארוכין" רגליים
 .ע"צ, א"ולפרדר, ליראים צ"בשעה מקורו וציין

 רגליים כעין הן, קרסוליים, כתב ביראים כי
 כתב אמנם והן. לראשו הסמוכין" קטנים"

 כתב לא אבל, לראשו הסמוכות הן שהכרעיים
". קטנים" שהן, להיפך אלא", ארוכין" שהן

 הסמוכות הקטנות לכרעיים מבוארת וכוונתו
 ואינו, לנתר כשרוצה מתחזק שבהן, החגב לראש
 רגליו עלארב וממעל לבד והן, בהן מדלג

 היינו לרגליו שממעל י"רש וכשיטת, האחרונות
 .באריכות לעיל כמבואר . החגב ראש לצד

 בשני שכתב ט"פ אליעזר דרבי ובפרקי
 שבהן" ארוכים" בכרעיים, מטהרין הם סימנים
 כל מכסין שהם ובכנפיים, הארץ על מקפצין

 הם שהכרעיים כתב אמנם הן. מטהרין הן הגוף

 כתב לא אבל, ןמקפצי שבהן" הארוכים"
 . לראשו סמוכות שהכרעיים

 השמיט אליעזר דרבי שפרקי מזה ואדרבה
 משמע, רגליים ארבע שהוא ראשון טהרה לסימן

 רגליו מארבע לבד אינן לנתר שהכרעיים
 דלא וזאת. לראשו סמוכות ואינן, האחרונות

 והן לראשו סמוכות שהן לומר שדקדק י"כרש
 הן רעייםהכ א"לפרדר אבל. רגליו מארבע לבד

 גבוהות שהן אלא, רגליו ארבעת מתוך שתיים
" לרגליו ממעל" ביאור זהו כי, רגליו משאר

 שהכרעיים אחר כי לעיל מבואר וטעמו. לשיטתו
 לבד שהן יתכן לא. מקפץ שבהן האחרונות הן

 כי. הקדמיות הן רגליו וארבע, רגליו מארבע
, רגליים בכלל אינן לראשו הסמוכות הקטנות
. ל"וכנ, בלבד ארבע על הולכי נקראו כן על שהרי
 וודאי, יחד א"והפרדר היראים את לחבר וקשה
 כרעיים להצריך, לכך המקור הם כי לומר שלא

 . החגב לצוואר סמוך ארוכות

 שכתבו מלוניל יהונתן ורבינו ה"הרא גם
" האחרונים" רגליים שתי הן קרסולין, י"רש בשם
 שהן כתבו לא. לצווארו סמוך והן הארבעה לבד

". האחרונים" אלא, לצווארו סמוך והן" ארוכין"
 לרגליים שכוונתם בדבריהם לומר יותר ונראה

 ומה. היראים כשיטת, לצווארו הסמוכות הקטנות
 רגליים ושם היות, האחרונים רגליים להם שקראו
 ולא, לזנבו הסמוכות האחוריות על בעיקר מונח
 מתחילים משם ולכן, לראשו הסמוכות על

 .לספור

 תחת ה"והרא י"הר חידושי ספרי אין אמנם]
 מצאתי ולא חידושיהם בספרי ובקשתי, ידי

, משמם ל"הנ הציטוט את רק וראיתי, דבריהם
 .[יוסף ובילקוט, המקוצר ע"בשו

, רבותינו לפי הסוגיא במהלך שיש ואחר
 כי. לעיל המבואר וככל, יותר שמתיישבים דברים
 יםהמצוי החגבים את האוסרת ח"האוה לשיטת
 אינן מאחוריהם שהכרעיים מטעם, בימינו
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 אינן שמלפנים הרגליים גם הרי כן אם, כרעיים
 שהצריכה ממה להיפך אלו דברים שני כי, רגליים
 ממעל כרעיים" במשמעות שווים ושניהם, תורה

 אינם בימינו החגבים זו לשיטה כן ואם". לרגליו
 נאסרו היכן וגם. יתכן לא וזה, ארבע על מהולכי

 . דווקא ארבע על הולך כל אסר שהפסוק אחר

 כ"בתו כי, אריה בגור ל"במהר ומבואר]
 ולא, להיתר רגליים חמש בעל העוף שרץ מיעטו
 שתיים לבעל כי, להיתר רגליים שתי בעל מיעטו

 ארבע על ההולך ורק היות, למעוטי קרא צ"א
 ארבע כי, למעט שצריך חמש בעל כ"משא, נאסר
 לספר ן"הרמב שגותבה וגם. ]ש"עיי, חמש בכלל

 שמיני) ובספרא, ל"וז כתב:  ט שורש המצוות
 לו אשר העוף שרץ וכל אומר רבי שנו( י ה"פ

. טהור חמש לו יש אם הא הוא טמא רגלים ארבע
 במיעוטן אבל. הרגלים ביתרון מיעוט דרשו
, כלומר. ]העוף שרץ אינו שתים בעלת שיהיה
 .[ל"וכנ, שטהורים ופשוט

 נחשבות אכן הקדמיות שהרגליים נאמר ואם
 שהם העוף שרץ ככל שרוב לומר דוחק, רגליים
 שמם שאין בגלל רק אסורים, רגליים שש בעלי
 העוף שרץ כל אסר שהפסוק אחר כי. וכיוצא חגב

, כוונתו הייתה אלו חיים בעלי ואל, במפורש
 הפסוק כוונת שאין ודאי, בפסיקתא כמבואר
 . אליהם הממעט

, הפסיקתא בשם י"ברש מבואר ואדרבה
 לגבי ב"מ בפסוק וכן' וכו ם"רשב ע"יב ובתרגום

 ארבע על מהולכי הינם העוף ששרץ, עקרב
 כשיטת לומר המחייבת המשמעות כל עם, בלבד

 הנובעות ח"האוה שיטת על והקושיות, רבותינו
   .מכך

 צריכות, חגבים להתיר שכדי לומר קשה וגם
 סמוכות להיות, בהן שמקפץ הגדולות הכרעיים

 שאף עד, ]כלל בנמצא שאינו דבר, החגב שלרא
 לכל שנודע שכיום, משמע עצמו ח"האוה מדברי

, וטהורים טמאים, חגבים מיני שאר כל מציאות

 בהן שמנתרים שכרעיהם חגבים כלל נמצאו ולא
 להוכיח מהמציאות ראיה יש, לראשם סמוכות

 שקשה מכך לבד וזאת[, התורה כוונת פירוש את
 .לעיל כנזכר, כזו מציאות שתיתכן לומר

, ל"הנ איגר עקיבא' ר דברי לפי כי, כן על יתר
 מתרגום שהביא ומהראייה, הקרסול בעניין
 ודלא, הקרסוליים הן לנתר שהכרעיים, יונתן
 כתב ואף, העקב הוא שהקרסול ל"שס י"כרש

 כי, ראיה אין הקרסול בעניין י"רש שמפירוש
 ב"והמשנ. כוותיה ל"קיי ולא אזיל לשיטתיה

. איגר עקיבא' ר כשיטת הוא אף פסק ה"ע מןבסי
 שכרעיהם, כיום המצויים שהחגבים ודאי כן אם

 מותרים להיות צריכים, מאחוריהם הגדולות
 הם כי, הכרעיים שהם הקרסוליים מכוח באכילה

 לנתר הכרעיים הרי והם, הראוי במקומם הרי
 קורח י"הגר מורנו וכשיטת. תורה שהצריכה

 .לשון במרפא

 תורה שהתירה שמה לומר כרחך על כן אם
 הגדולות שכרעיהם, כיום המצויים לחגבים הוא

 לרגליהם ממעל בכרעיים התורה וכוונת. מאחור
 י"כרש או, ויונתן אונקלוס כתרגום או היא, לנתר

 הוא החגבים והיתר. א"כפרדר או, והיראים
 אלא, כשרץ ורוחשים הולכים שאינם מטעם

, טהור עוף לבכל והם, כעוף ופורחים מנתרים
 ומסורת קבלת שגם וכמו, בספרי כמבואר
 .היא כן רבותינו

 שפירשו ראשונים שיש אמנם האף כן ואם
 מהלך להם ויש, לנתר הכרעיים במהות כך לא

 למרות, ]בסוגיא לומר שניתן כפי, אחר
 אבל. ל"ואכמ[, לדבריהם קשה עדיין שהמציאות

 את להתיר שהמנהג לומר אפשר ואי קשה
 למטה שכרעיהם, באכילה צוייםהמ החגבים
 . הוא בטעות מנהג, מאחוריהם כלומר, מרגליהם

 כפירוש יותר משמע הסוגיא כשמהלך אף כי
[ ויובל משמיטה י"פ] ם"הרמב כתב, מסוים

 שכן כל. הם הוראה עמודי והמעשה שהקבלה



 

 
 ע

 הארבה ומסורת תימן

 שום מציג ואינו, פנים מכמה קשה זה כשפירוש
  .שכנגד ומסורת קבלה

 תנועתם עיקר כי, תריםמו טהורים חגבים
 מהלכים ואינם, ופורחים מנתרים שהם בכך

, העוף שרץ מכלל יצאו ובזה, הארץ על ורוחשים
 .טהור עוף בכלל הוו ולפיכך

 בפרשת מבואר, היתרם לסיבת והמקור
 שהם שכתב, בספרי', כ פסוק ד"י פרק, ראה
 ע"יב ובתרגום", תאכלו טהור עוף כל" בכלל
 לעיל וכמבואר, ן"ורמב, ע"ראב, י"רש, שם

 .באריכות

, הניתור כרעי להם גדלו לא שעדיין חגבים
 שהולכים י"אעפ, העוף שרץ מכלל הותרו

 לגדל שעתידים מכיון, העוף כשרץ ורוחשים
 פסוק א"י פרק בשמיני כמבואר, ]לנתר כרעיים

 כדין מותרים יהיו, כרעיהם ולכשיגדלו,[ א"כ
 סוקפ ד"י פרק] ראה בפרשת כמבואר, טהור עוף
 '[.כ

 ממיעוט מותרים, ויותר רגליים חמש בעלי
 בכלל ואינם[ ג"כ פסוק א"י פרק שמיני] הפסוק
, העוף שרץ אינם כי והטעם, האסור העוף שרץ
 רגליים בארבע אלא העוף שרץ מציאות אין כי

 דהוו משמע, העוף שרץ שאינם ואחר, ]בלבד
 כמבואר[ כחגבים טהור עוף בכלל ממילא
  .ביראים

 
 האמור מכל העולים דינים

 אונקלוס תרגום כשיטת לן שקיימא אחר כי
 שהם, הקרסוליים הינם שהכרעיים יונתן ותרגום
. החגב לרגלי ממעל שהוא, העליון הרגל מפרק
 באומרה התורה כיוונה אלו לקרסוליים, ממילא

 החגבים כן ואם". לרגליו ממעל כרעיים לו אשר"
 שתכדרי לרגליהם ממעל שקרסוליהם המצויים
 אין י"ומפירש. באכילה מותרים ודאי, התורה
 שהקרסול, בביאורו אזיל לשיטתיה כי, ראיה
, ב"הר וכדברי, א"רע כ"וכמש. העקב שהוא

 וככל[. כשיטתם פסק ב"המשנ ואף. ]ט"התוי
 . לשון המרפא דברי

 בכרעיים, עצמו י"רש דברי שביאור אחר
 לכרעיים הוא, לצווארו סמוך לרגליו ממעל

 החגב שבהן, החגב לצוואר סמוכותה הקטנות
 זו פעולה ש"וע. הניתור לפני ומתחזק כורע
 אם. לשון והמרפא א"רע כדברי, כרעיים נקראו

 כי, י"רש לשיטת גם מותרים המצויים החגבים כן
. כרעיהם הן לראשם הסמוכות הקטנות רגליהם

 י"הר דברי משמעות ואף. ]היראים בשיטת ל"וכנ
 [הם כן, י"רש בשם ה"והרא מלוניל

 כיום כי, נראה ח"האוה רבינו לשיטת גם
, למיניהם החגבים סוגי כל ונמצאים שידועים
 חגב סוג בעולם נמצא ולא, וטהורים טמאים
, לראשו סמוכות בהן שמנתר הגדולות שכרעיו

 שכוונת לומר מהמציאות ראיה יש מעתה כן אם
 ואין. ל"וכנ. בימינו המצויים לחגבים היא התורה
 ולא, מצוי שאינו דבר להצריך רההתו כוונת
   .באכילה החגב את להתיר כדי, מציאותו ידועה

 הינן, החגבים ואף השרצים כל שרגלי אחר
 בכלל אינן הקדמיות ורגליהם, בלבד האחוריות

 בפסיקתא, יונתן בתרגום כמבואר, רגליים
 וכן, ל"הנ והפוסקים י"רש, ם"רשב, זוטרתא
 לומר אין כן אם. עקרב לגבי כ"ותו' בגמ משמע

 להיות ורגליהם כרעיהם נתחלפו שלנו שהחגבים
 שנתבארו ומהטעמים, להן הראוי במקומן שלא
, התורה כיוונה שלנו שלחגבים כרחך ועל. לעיל

 לנתר לרגליו ממעל כרעיים לו אשר" באומרה
 .ל"הנ וככל", בהן

 הכרעיים בעלי החגבים היתר שטעם אחר
 רוחשים ואינם היות כי, בספרי מבואר לנתר
 כן ועל, כעוף ופורחים מנתרים אלא, כשרץ

 טהור עוף אלא, העוף שרץ אינם כי, מותרים
 את להם שיש שלנו שהחגבים ודאי כן אם. בלבד

 הארץ על מנתרים והם, הטהרה סימני כל
 הארץ על ורוחשים הולכים ואינם, כעוף ופורחים
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 הינם כי, ההיתר טעם בהם שמתקיים ודאי, כשרץ
 .זה מטעם ומותרים, בלבד טהור כעוף

 לדור מדור רבותינו שקבלת אחר, הכל ועל
 מאז במסורת מותרים, בדיוק אלו חגבים כי

 את אך"ב התורה כיוונה ולהם. באכילה ומעולם
 ולומר לפקפק לנו אין כן אם". תאכלו זה

 דברי ככל וזאת. ו"ח בטעות הינה שהקבלה
. ש"עיי. כד הערה, נה' בעמ שהובא א"הרשב
 עוף בסימני, ]א"סק ב"פ בסימן ך"הש יוכדבר
 על מעיד ח"ת אם מקום ומכל, ל"וז שכתב[ טהור
 האידנא ובפרט, נאמן שטהור הוא שמקובל עוף

   .ש"עיי, מסורת אלא צייד לנו שאין

 לגבי הוא, כאן הנידון שעיקר כמובן
 לדון ויש. ז"וכיוב, הן היכן, לנתר הכרעיים
 ומהי, גבח שמו שיהא צריך האם, נוסף בנושא
 מסורת מועילה אופן ובאיזה. חגב בשמו הכוונה
 .ה"אי, נפרד למאמר נושא שזה, חגב ששמו

 הרים בין ראשי להכניס ואירא זחלתי ואמנם
 ח"האוה רבינו דברי על להשיב ובפרט, גדולים
, דאשא ובעורין דנורא דזקוקין ובאתר. הקדוש

 שהרביתי אחר גם. לתמן נפחא בר מעייל מאן
 מהלך להכריח כדי, שונים אופניםב להקשות
 התייהרות של מאשמה חוששני, מסויים

 י"הגר' מו כ"וכמש, ו"ח והתגדלות קנטרנות
 אילו אני שאף ומסתבר ויתכן, א"שליט רצאבי
 .מתקומם הייתי במקומם הייתי

 הדל כוחי כפי לבאר הרצון, שמאידך אלא
 אמונים היו כידוע אשר, ע"נ רבותינו דברי את

 ל"חז דברי ועל, הישר הפשט לע בלימודם
, הצאן צעירי וגם. ]בהם וכיוצא וספרי בספרא
 תהא שלא, רבותינו מעלת את הכירו לא אשר
 בעיניהם מנהגם ויסוד, קבלתם, רבותינו תורת

 דמן זעירא, אותי הכריח זה ודבר.[ ל"וד. כחגבים
 להתאבק ראוי שאיני י"אעפ, לזה ליכנס, חבריא
, בפרט ח"האוה ורבינו, בכלל רבותינו רגלי בעפר

, הקדושים מדבריו קיבלתי התחזקות שהרבה]
 אלא, ו"ח כחולק באתי ולא[. בחרותי משנות עוד

 רבותינו לפי הסוגיה מהלך את לבאר לנסות
, הדברים את לחדד הוצרכתי כן ועל, א"זיע

   .שונים באופנים ולהסבירם

 ופירושם הדברים בביאור הארכתי אמנם והן
 יסוריי רבו ר"בעוה כי, ולזכרם הםב להתבונן כדי

, גוברת והשכחה, עימי בל שליבי עד, חובי ובעלי
 הביאור אריכות ידי ועל, אינשי דאינשי וליבא

 גם. יותר וייזכרו הדברים יובנו אולי, וההבהרה
, דבריי אריכות תועיל שמא, בליבי אמרתי, בנוסף
 מהביאורים יש כי, בזה להתבונן אחרים לעורר

 ואם, התבוננות וצריכים, ודשיםמח שנראים
 וזאת, אותי יתקנו הסוגיא בהבנת חלילה טעיתי
  .זו לאריכות צריכים אינם שהמבינים למרות

 שנית ולבארם לחזור שהוצרכתי דברים ויש]
 ככל לבאר יכולתי לא כי, בביאורם עוד ולהוסיף
 שהם אחר ובפרט. בשלבים אלא, בתחילה הצורך

 לדחותם וטהנ והדעת, ראשון מושכל נגד
 בדעתו שמושרש למי, ראשון במושכל ולהחזיק

 לאחר רק כן ועל. נדחה שנדחה וכיון, אחרת
 עוד ולהוסיף לקבלם אפשר ראשונה הכשרה

    .[ואולי האי וכולי, בביאורם

 מסוימים ביאורים ששללתי במה וגם
 הוא, כן לבאר אין רבותינו שלדברי, בפסוקים

 לציין תדלתיהש ולכן, כך שפירשו שישנם משום
 לשלילת הטעם ואת, זה לביאור המקור את

 למתקנים אודה, ו"ח שגיתי ואם, השונה הביאור
 .בטלים יהיו ודבריי, אותי
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 ציור ד'     ציור ג'            ציור ב'     ציור א' 

  'זציור                   ' וציור              ' הציור  

   

 האתרוג של הנאמן ומקורו יחוסו אודות ,'כב של ומחקרו מאמרו את רב בעיון קראתי
 ל"הראש מרן ר"אאמו כי נאמנה בזאת מעיד והנני ,כתב אשר כל עם מסכים והנני ,התימני

 אתרוג על ורק אך לברך ושנה שנה בכל מאד מקפיד ל,"זצ (א"שליט) יוסף עובדיה רבינו
  .תימני אתרוג על דווקא לברך מקפיד המועד חול בימי ואף ,מיוחס תימני

 מעניין הכירו ולא ידעו לא שבתימן ברור שהדבר מחמת ,להורות ראוי שכן מפיו ושמעתי
 יש ולכן ,מינו בשאינו מין אילנות להרכיב שלא תורה דין כפי ונהגו ,האתרוגים הרכבת
 ת"שו בספרו בתשובה והאריך ,מורכבים שאינם ברורה שחזקתם אלו אתרוגים על לסמוך

 ואפילו ,כלל המורכב אתרוג על לברך שאין להלכה והעלה ו"ע סימן' ב חלק דעת יחוה
  .עליו לברך אין מורכב ספק שהוא אתרוג

  "התימני האתרוג"דוד יוסף שליט"א לקונטריס  ה"גהר תהסכמ)
 (זצ"ל הלוי יצחק קאדי צמח 'ר בעריכת
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