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 )יז: יד' דב(" ואת השלך"
 

איסור אכילת כל , איסור אכילת דם: בפרשתנו שבה התורה ועוסקת בדיני מאכלות אסורות
פירוט החיות , סימני הדגים הטהורים, איסור אכילת בשר בחלב, איסור אכילת נֵבלה, תועבה

בין העופות שנאסרו לאכילה מונה . באכילהוהבהמות הטהורות ופירוט העופות האסורים 
 ).יז: יא' ויק(עוף זה נזכר גם ברשימה שנזכרה בפרשת שמיני . השלךהתורה את 

' אמר רב יהודה שלך זה השולה דגים מן הים':  הוא עוף מיםשלךל נראה שה"      מדברי חז
שלינונא : ס ליונתןהתרגום המיוחמ ,שלינונא: כך גם עולה מתרגום אונקלוס). א"ע, חולין סג(
 אפשר שמן הטעם הזה מזוהה כיום 1.תרגומים ארמיים אחריםמהפשיטתא ומ וכן ,ימא מן
יצוין כי מלבד עוף זה קיימים עוד סוגי . Pandion haliaetus -יום הניזון מדגים - עם דורסשלךה

-ג לבןשלד, )Ketupa zeylonensis( קטופה: כגון', שליית דגים מן הים'עופות המזוהים עם 
 ).Ceryle rudis( פרפור עקוד או )Halcyon smyrnensis( חזה

מתרגומי המקרא ,  עוף מיםשלךל ראו ב"שבעקבות חז,       שלא כתרגומי המקרא הארמיים
רב סעדיה גאון בתרגומו הערבי . הוא עוף דורסהשלך הערביים שנכתבו בימי הביניים משמע ש

 תימה 2.נאח'יונה אבן ג'  רגםבעקבותיו כך תרגם  ו,'ֻזַּמג - שלךתרגם את ה) תפסיר(למקרא 
בהם ש כגון במקרים , שהרי לא אחת הביע את ביקורתו,ג"ג מתרגום רס"מדוע לא הסתייג ריב

עוד .  או שאינו אפשרי מצד הלשון הערבית,ל"ג עולה בקנה אחד עם דברי חז"תרגום רסאין 
תרגמו אף הם , ים ביותר של הגאוןפלוגתא החריפהבני , יותר מפליאה העובדה שגם הקראים

  3.כמותו במקרה דנן
העוף המזוהה ( עקאביום ממינו של ה- לדורס'זמג      בספרות הערבית של ימי הביניים נחשב ה

' אחט' מדברי אלג5.עקאביש אומרים שהוא זכר ה;  אם כי קטן ממנוAquila(,4 - עיטכיום עם ה
  1. כל סמך ממקור אחראלא שאין לכך,  להקיא'זמגנראה שדרכו של ה

                                                           
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, שמות בעלי החיים בתרגום הארמי של השומרונים, שירטל' ד     1

 .346' עמ, א"ירושלים תשמ
2  A. Neubauer (ed.), The Book of the Hebrew Roots by Ibn Janah, Oxford 1875, p. 727. 
: שלךהשומרוניים סברו שמדובר בעוף דורס ולא בעוף מים שכן רובם תרגם את הגם תרגומי המקרא הערביים   3

התרגומים הערביים השומרוניים שנטען שנעשו תחת ההשפעה הסעדיאנית ; ) Falco cherrugציידים בז (צקר
  ! בדברים לא תרגמוהו כללו) Athene noctua כוס החרבות(צדי  שבויקרא שלךכביכול תרגמו את ה

 ).'אחט'אלג: להלן (181' עמ, 1955בירות , 3 כתאב אלחיואן', אחט'בן אלבחר אלגעמרו א  4
, 8 צץ'כתאב אלמח, ראה עלי אבן אסמאעיל אבן סידה. מינו נקבה, ארנבכ, עקאבשכן הקדמונים סברו שה    5

 290 'עמ, 1956בירות , 2 לסאן אלערב, ור'מאל אלדין אבן מנט'ג; )צץ'אלמח: להלן (147' עמ',  הג1318קהיר 
 ).אלדמירי: להלן (12' עמ, 2 חיאה אלחיואן אלכברא, כמאל אלדין מחמד אבן מוסא; )לסאן: להלן(

א עוף מנהג תולדתו "וי": ואילו כאן פירש, )יח: יא' וי (קאתע את ה"כך פירש ראב. 157' עמ, 3', אחט'אלג   1
 ? שמא יש לראות בכך מעין הקאה- "להשליך ילדיו
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 לדעת אחרים שם זה אכן משוערב 2;ֻזּמּכ:  הוא מן הפרסית'זמגאלקזויני סבר שמקור השם       
:  שמשמעה4,דּוִּבַראַדַראן  :לפרסית' זמגאת השם שתרגמו  ישנם כאלה 3.אך לא ידוע המקור

 5. להשיגוכשלא עולה בידו להתגבר לבדו על ֵצידו בא אחיו לעזרתו על מנת לסייע לו
הוא נמנה עם   הבזיאריםמבין שכן 6,מהיר, קל רגליים:  בערבית היא'זמגאפשר שהוראת       

מצויות גם משמעויות אחרות הקשורות . קלי הדורסים על פי מהירות תנועתו ועצמת זינוקו
א ייתכן שנתייחד באחד מהם ולפיכך נקרו 8,בסיס זנב העוףו 7ַמּקֹור העוףכמו , לאיברי העופות

 נהג להפריז באכילה 'זמג אולי מפני שה- 9'היה מלא' גם הוראה של במילוניםקיימת . על שמו
  10.וכתוצאה מכך הקיא, עד כדי מילוי הכרס

 הוא עוף דורס אינה עולה בקנה אחד עם מסורת שלךמסורת התרגום לפיה הלכאורה       אף ש
החי בסביבות , 'זמג עוד מין יומו שלקנראה שניתן ליישב את הקושי ב, ל הרואה בו עוף מים"חז

 הוא אלמאא' זמגאם נאמר ש 11.אלמאא' זמג -והוא אכן שולה דגים מן הים ושמו , מקווי מים
 12.ל"ג תואמת את זו של חז"כי אז מסורת התרגום של רס, 'זמגבכלל ה

התייחסות אליו כאל עוף מצינו ,  נחשב עוף המסמל את העופות הטמאיםשלך      אף שאין ה
 ,לא כלום:  שהוראתו13', ַמְקִלי ְוִחַמאר ַמְשִוי'ֻזַּמג':  בקרב יהודי תימן מתהלך לו משל ידוע.טמא

 שלךהמזוהה עם ה, 'זמגכשם ש: הרעיון העומד מאחורי משל זה הוא. או דבר שאין בו ממש
שאינו נמנה עם בעלי החיים המותרים , כך החמור, אינו מועיל ליהודי כשהוא מטוגן, שבתורה

שניהם אינם נחשבים ולפיכך ,  אין בו כדי להאכיל את היהודי-אפילו צלוי על האש , אכילהב
לא ירד לעומקם של , שלא היה יהודי', המשלים התימניים'מאסף , אלַאְּכַוע. כלום לדידול

 14.הדברים ולכן לא הצליח לבאר את המשל

                                                           
ללא ציון שנת (מצרים , ודאת'ראיב אלמוג'לוקאת וע'איב אלמח'כתאב עג, חמד אלקזויני   זכריא אבן מ2

 .  363' עמ, )הוצאה
: להלן (472' עמ, 1988בירות , מהדורת רמזי בעלבכי, 1 ה'מהרה אללע'כתאב ג,   אבו בכר מחמד אבן דריד 3

 .290' עמ, 2לסאן ; 1165' עמ, 2שם ; )מהרה'ג
ד אלדין מחמד אבן יעקוב ' וכבר עמד על טעות זו מגדהבראדראן: הגורס, 320' עמ, 1  למעט אלצחאח 4

בהסבירו שאין הדברים תואמים את , )אלמחיט: להלן (175' עמ, 1995בירות , קאמוס אלמחיט, אלפירוזאבאדי
 .דובראדראןולכן תוקן ל, הדברים שבהמשך

; 147' עמ, 8מהרה 'ג; )יב'תהד: להלן (629' מע, 1967קהיר , 10 יב אללגה'תהד, מחמד אבן אחמד אלאזהרי    5
בולאק , 2 ואהר אלקאמוס'אלערוס מן ג' תאג, י אלזבידי'מחמד מרתצ; 290' עמ, 2לסאן ; 175' עמ, אלמחיט

 ). 'תאג: להלן (54' עמ',  הג1307
; 184' עמ, 1933קהיר , 10 נהאיה אלארב פי פנון אלאדב, שהאב אלדין אחמד אבן עבד אלוהאב אלנוירי  6

 .12' עמ, 2אלדמירי 
 .175' עמ,     אלמחיט7
',  הג1371קהיר , 3, מהדורת עבד אלסלאם מחמד הארון, ה'ם מקאייס אללע'מעג, אחמד אבן זכריא אבן פארס    8

 .290' עמ, 2לסאן ; 175' עמ, אלמחיט; )מקאייס: להלן (23' עמ
, 1 אללגה וצחאח אלערביה' תאג, והרי' אחמד אלגאסמאעיל אבן; 629' עמ, 10יב 'תהד; 23' עמ, 3   מקאייס  9

 .54' עמ, 2' תאג; 290' עמ, 2לסאן ; 175' עמ, אלמחיט; )אלצחאח: להלן (319' עמ, 1984בירות 
 .הוא עוף שדרכו להקיא, 157' עמ, 3' אחט'   שהרי לפי אלג 10
שאמור להיות ממנו ', ו להקיאתולדת'העוף אשר , )קוק (=קאתובין ה) 'זמג (=שלךקיים דמיון מפתיע בין ה  11

מזוהה כיום אלמאא ' זמג, אגב). קוק(=והזיהוי המוצע הוא עוף מים הניזון מדגים ) 'קאת מדבר'(מין ִמְדָּבִרי 
 . של ימינושחףהוא ה!)  תן דעתך לקרבה שבין שני השמות- ַנְוַרס: ובערבית ( Larus-עם ה

] תרגום רב סעדיה גאון[=ג "תרבסה: "שעג' עמ, ס'' תרירושלים, ספר תבואות הארץ, שווארץ' השווה י   12
לא ברור ִמַנִין לקח את ". השולה דגים מן הים] רוצה לומר[=ל "דג ר] בלשון ערב[=ע "והוא בל" 'זומאג"

עיין אבו .  ואף לא אחד מהם הוא עוף מים'זמגיצוין כי בספרי הבזיארים נזכרים כמה מינים של . פירושו זה
ללא ציון שנת (בגדאד , מהדורת מחמד אסעד טלס, אלמצאיד ואלמטארד, ם' אלחסן כשאגאלפתח מחמוד אבן

 .  ועוד113' עמ, 1953דמשק , אלביזרה, נא'אלחסן אבן אלחסין אבו עבד אללה ט; 103-101' עמ, )הוצאה
 : ראה', לא תקבל כלום': פיאמנטה ביאר   13

     M. Piamenta, Dictionary of Post-Classical Yemeni Arabic, I, Leiden 1990, p. 204. 
בבוקר תקבל[=' אְלִמְשִמש!] ִפיְה: ל"צ[ֻּבְּכַרה ִפי ': גויטיין אף הביא מקבילה מן הערבית המדוברת הפלסטינית  

: ראה, ]מישמש  
 S.D.F. Goitein, Jemenica – Sprichw Wörter und Redensarten aus Zentral- Jemen, 

Leipzig 1934, p. 78, n. 512.  
ראה , שאין המבוגר רוצה שֵידע, המבקש לדעת דבר מה, אלאְּכַוע הסביר שהמשל ייאמר בתשובה לילד  14

 ). 2072' משל מס (546' עמ, 1984צנעאא , 1 אל אלימאניה'אלאמת, אסמאעיל אבן עלי אלאכוע
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 ירון סרי               
 המחלקה לערבית         
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