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הצילו את המסורת! הצילו את המסורת! הצילו את המסורת! הצילו את המסורת! 
    

התורה התירה לאכול בעלי-חיים רבים על פי סימני טהרה. בין בעלי חיים אלה נמנו יונקים, דגים, 
עופות ומיני חגבים. כמו-כן ניתן למנות ביניהם בעלי חיים מבויתים וחיות בר (ויקרא יא; דברים 
יד). דרכה של התורה למנות את המיעוט, ולפיכך הותרו "אין מספר עופות",1 למֵעט כ"ד העופות 
הטמאים. זאת ועוד, המונח "למינו/למינהו" מעיד שאין המדובר במינים ספצפיים, אלא בקבוצות 
עיקריות של בעלי חיים בעלי דמיון בצורתם או בהתנהגותם.2 יוצא אפוא שמַצאי בעלי החיים 
הכשרים שעמד לרשות אבותינו, היה עשיר ומגוון. במהלך הדורות נשתכחה מסורת הזיהוי של רוב 

המינים, וזיהוָים של רבים מהם מסופק, וכך סל הבשר שלנו מצומצם בהרבה מזה של אבותינו. 
 

מסורת זיהוי מסורת זיהוי מסורת זיהוי מסורת זיהוי 
    

אמנם חלק מסימני בעלי החיים הכשרים והטמאים ושמותיהם הובאו במפורש בתורה. אך מה שהיה 
ברור לבני ישראל בקבלם את התורה, לא היה נהיר לגמרי בדורות מאוחרים יותר. אולם גם כאשר 
ניתנה התורה, היה צורך לזהות באופן חד-משמעי את בעלי-החיים הנזכרים, שכן הכרתם וההבחנה 
בשמותיהם הוא דבר שלא כולם מצויים בו. חז"ל דייקו מלשון המקרא: "זאתזאתזאתזאת החיה אשר תאכלו" 
(ויק' יא ב), שמשה רבנו קיבל את המסורת מאת הקב"ה בצורה מוחשית: "מלמד שתפס הקב"ה 
מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכול".3 ומשה - אף הוא העביר את 

המסורת באותו האופן לבני ישראל:  
  זאת החיה אשר תאכלו: מלמד שהיה משה אוחז החיה ומראה להם לישראל ואומר להם זו 
תאכלו וזו לא תאכלו, את זה תאכלו מכל אשר במים - זה תאכלו וזה לא תאכלו, את אלה 

 
1   בבלי, חולין סג, ע"ב. 

2  רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות א, ח. וכן ראו למשל במחקרים של מ' כסלו, "עקרונות המיון לקבוצות של 

בעלי-חיים בתורה והדגמתם בשמונה השרצים", חלמישחלמישחלמישחלמיש, 7 (תשמ"ט), עמ' 40-27; הנ"ל, "בחינת הזיהויים של 
עשרת מיני מעלי-הגרה הטהורים על-פי הטקסונומיה", סיניסיניסיניסיני, קכה (תש"ס), עמ' ריו-רכה. 

3   בבלי, חולין מב, ע"א. 
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תשקצו מן העוף - את אלה תשקצו ואת אלה לא תשקצו, זה לכם הטמא - זה טמא וזה לא 
טמא.4 

 
הבעייתיות בזיהוי שמות בעלי-החיים בתקופות מאוחרות יותר נבעה מהעדר "מסורת זיהוי" רציפה 
ואמינה, בשל המאורעות שפקדו את עם ישראל: עקירתו מאדמתו, הפצתו בגלות, והזמן הארוך 
מאוד שחלף מן התקופות הקדומות ועד לימינו. זאת נוסף לעובדה, שחלק מעם ישראל הגיע 
לאזורים שבהם לא היו מצויים בעלי חיים מסוימים שהיו נפוצים "בארצות המקרא" (אזור הסהר 
הפורה), או שאכילתם לא הייתה מקובלת שם מסיבות תרבותיות.5 נוסף לכך, לא ניתן לסמוך על 

זיהוי בעלי החיים רק על-פי שמותם, שכן כינוָים משתנה ממקום למקום. 
 

אפשר להבחין באופן כללי בשתי שיטות של זיהוי בעלי-החיים והצמחים שבמקורות. השיטה 
הראשונה היא השיטה ה"מסורתית" המקובלת בעולם הפרשנות וההלכה היהודית. עם הזמן נוצרו 
מעין אסכולות פרשניות, כמו זו של רס"ג, רש"י והרמב"ם, אשר היוו דגם מנֶחה לפרשנים אחרים. 
פרשנים אלה שאבו את מקור פרשנותם בדרך-כלל ממסורת הלימוד שהייתה מקובלת במקומם 
ובזמנם, ולעתים גם מתוך ניתוח והיסק עצמאי, שיצרו פרשנות מקורית. שיטת הזיהוי השנייה היא 
השיטה ה"מדעית", שפותחה וגובשה במהלך הדורות האחרונים בהתאם לכללי הֵמתודה המקובלים 
במדע. שיטה זו מבוססת, כמובן, על ניתוח המקורות עצמם, אך היא משלבת גם ענפי מחקר 
מתחומים שונים: בלשנות, השוואות לספרות חיצונית, ארכיאולוגיה, זואולוגיה ועוד.6 הצעות הזיהוי 
של בעלי החיים, גם הוודאיות שבהן, המופיעות בספרות היהודית מחד, והמחקרים המדעיים מאידך, 
אין בהם דיי כדי להתירם לאכילה, ויש צורך בתנאים בסיסיים נוספים: הכרת בעלי החיים, שמותיהם 
והסימנים שקבעו חז"ל.7 תנאי נוסף הוא קיומה של "מסורת". לפי רוב הפוסקים, תנאי זה הכרחי 
בעופות, ועל פי מאמרו של ר' יצחק, "עוף נאכל במסורת".8 בהקשר לבהמות וחיות משמע מדברי 
הרמב"ם, שניתן להסתפק בהכרתם.9 אולם יש מהפוסקים האשכנזים שקבעו, שגם בעלי-חיים אלה 

זקוקים למסורת.10 
 

מסורת הלכתית מסורת הלכתית מסורת הלכתית מסורת הלכתית 
    

כאמור, כדי להעניק תוקף הלכתי מוסכם ומחייב לזיהוי המוצע, יש צורך בתנאי בסיסי נוסף המכונה 
בשם "מסורת". אין המדובר בעניין פולקלוריסטי שולי, אלא בעקרון הלכתי חשוב. כאשר אנו 
מדברים על "מסורת", אנו זקוקים לפחות לשני תנאים הכרחיים. הראשון הוא מקור עתיק, אמין 
ומוסמך של המסורת. התנאי השני הוא כוח משֵמר שיודע לשמר מסורת. לא תמיד שני התנאים הללו 
חוברים יחדיו, ולכן לפעמים מסורות שונות (חשובות ככל שתהיינה) חדלו להתקיים בקהילות שונות, 

 
  ספרא שמיני, ב. 

4

 5  ראו בעניין העדר מסורת אכילת חגבים באירופה, ז' עמר, הארבה ואכילתו במסורת ישראלהארבה ואכילתו במסורת ישראלהארבה ואכילתו במסורת ישראלהארבה ואכילתו במסורת ישראל, דברי הכנס שנערך    
בכ"ח ניסן תשנ"ט (14.4.99) באוניברסיטת בר-אילן, עמ' 12-11. 

6   עקרונות שיטות הזיהוי השונות יודגמו במאמרי, "זיהוי מיני שרץ העוף - בראי המסורת והמדע", שיצא לאור אי"ה 

בכתב העת בד"ד, מספר 11. 
 7   רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, א, טו; שו"ע יו"ד פב, ב.  

   בבלי, חולין סג, ע"ב. 
8

   הלכות מאכלות אסורות, א, ח. 
9

10  בעיקר החזו"א בפירוש דברי הש"ך. ראו דיון בעניין זה במאמרו של הרב א' חמאמי, ה"ג'ראף - כשרותו לאכילה", 

תחומין כ (תש"ס), עמ' 92-91; 
A.Z. Zivotofsky, "Kashrut of Exotic Animals: The Buffalo", The  Journal of Halacha and

Contemporary Society , 38) 1999,( pp . 128-117.
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מסיבות שונות, למשל: איבוד קשר עם מרכז תורני עתיק, או בשל נסיבות תרבותיות וגיאוגרפיות. 
מסורת שהיא קבילה מבחינה הלכתית, ניתן לקבל רק מאנשים מהימנים שיש להם מסורת. הכוונה 
היא לאנשים יראי שמים שיש בידם מסורת חיה ופעילה, על פי הכלל התלמודי: "נאמן צייד לומר, 
עוף זה טהור מסר לי רבי".11 בדורות המאוחרים סמכו בעיקר על רבנים ושוחטים שהייתה בידיהם 
מסורת, שעברה אליהם איש מפי איש מדורי דורות, וקיימוה הלכה למעשה. מדובר במידע אותנטי, 
מדויק ומהימן, שכן מעצם טבעה מסורת הלכתית אינה יכולה להסתפק בהשערות בלבד, אלא בזיהוי 
חד-משמעי עם רציפות מסורת ברורה ומהימנה, שהתקיימה במשך מאות שנים ללא כל שינוי. 
אמינותה של המסורת היא מוחלטת, שכן היהודים בכל התפוצות היו ידועים בהקפדתם באכילת מזון 

כשר, ודווקא חומרה י תרה זו היא שגרמה שבמקרים אחדים אבד תוקפה של מסורת שאינה פעילה. 
 

חשיבות שימור המסורת בימינו חשיבות שימור המסורת בימינו חשיבות שימור המסורת בימינו חשיבות שימור המסורת בימינו 
    

בתקופה הקדומה ועד לדורות האחרונים, הייתה עדיין קיימת מסורת כשרות פעילה לגבי הרבה מינים 
של בעלי חיים. החברה המסורתית חיה באופן כללי ברמת חיים נמוכה, והתאפיינה בחסכנות ובניצול 
מירב הפוטנציאל התועלתי המצוי בעולם הטבע. לכן אין זה מפליא, שבארצות רבות נהגו יהודים 
לאכול ארבה, צפורי שיר קטנות או חיות בר שהיו עדיין שכיחות וזמינות, כגון צבאים, בעיקר 
בתקופת רעב ובצורת. אולם דווקא תקופת השפע שבה אנו חיים ב"ה, וההשפעות התרבותיות 
המערביות שבהן אנו נתונים, הביאו לביטולן של מסורות אחדות, ורבות אחרות נמצאות בסכנה של 
היעלמות מהעולם. לכן אפוא, מוטלת עלינו חובה לתעד מסורות אלה ולשמרן למען הדורות הבאים. 
מסורות אלה ניתן לקבל רק מאנשים בני "הדור הישן", האוחזים עדיין במורשת עתיקה וחיה כ"תורה 
שבעל-פה". צו השעה הוא להעלות מסורות אלו על הכתב ולנסות לקבעם על-פי מדדים מדעיים 
ברורים ככל שניתן ולהנציחן באופן ויזואלי. דבר זה עשוי להקל על שימור המסורת, ובאופן זה 

תתאפשר רציפות המסורת של כשרות בעלי החיים גם בעבור הדורות הבאים. 
 

רשימת בעלי החיים בפרויקט שימור המסורת רשימת בעלי החיים בפרויקט שימור המסורת רשימת בעלי החיים בפרויקט שימור המסורת רשימת בעלי החיים בפרויקט שימור המסורת 
    

כאמור, גדול היה מספרם של בעלי החיים שבעבר הייתה להם מסורת כשרות. לרבים מהם אבדה 
המסורת, ושוב לא ניתן לפי חלק מהפוסקים להחזירה ולקיימה. כך למשל לג'רפה (היא הזמר לפי 
חלק מהפרשנים), חסרה מסורת אכילה פעילה, ולפיכך קשה לתעדה.12 לכן כיעד למשימת "שימור 
המסורת" קבענו רשימה ראשונית של בעלי חיים, שיש להם סימני כשרות ברורים ושלפי מקורות 
רבים יש להם מסורת אכילה פעילה בדורות האחרונים, ועדיין ישנם אינפורמנטים מהימנים שיכולים 

לאשרה ולהעבירה. 
 

ברשימה מופיעים בעלי חיים "ברמת סיכון גבוהה", היינו שקיים, לדעתנו, חשש רב לאיבוד המסורת. 
ברשימה מופיעים בע"ח מבויתים, כגון פניניה אווזים, אך מטבע העניין בחרנו להתמקד בחיות הבר 
ובהם דרור, חגלה וצבי. קבוצה אחרת היא בעלי חיים שנעשו בעבר או בהווה ניסיונות לגדלם 
בתרבות ולשווקם תחת הכשר, ועדיין האישור לכך מטעם רשויות הכשרות תלוי ועומד, כגון שלו, 

פסיון ואיל. 
 

 
  11  בבלי, חולין סג, ע"ב. 

12   ראו במאמרו של הרב א' חמאמי, בהערה 10. אגב, הרב יוסף קאפח זצ"ל פסק, שהג'רפה כשרה לכתחילה, ואין 

צורך במסורת. הדברים יפורסמו בקובץ מאמרים לזכרו שיפורסם במסגרת לשכת רב הקמפוס של אוניברסיטת 
בר-אילן לקראת יום השנה לפטירתו. שם גם יפורסם מאמרם של א' זיבוטפסקי וא' גרינספן על כשרות הפסיון, 

אשר הרב קאפח תרם רבות לשימור מסורת האכילה שלו. 
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לצורך הכנת הרשימה הסתייענו בספרות ההלכתית המאוחרת, המכילה מידע על מיני בעלי חיים 
שונים כשרים,13 בספרו החשוב של י"מ לוינגר14 ובמידע ראשוני נוסף שאספנו עד כה מאינפורמנטים 

שונים, העשוי להיות מכריע מאוד לעניין הכשרתם של בעלי-חיים על פי מסורת. 
 

דגם מנחה לפרויקט זה, היה מחקר מקיף רב תחומי, שנערך לאחרונה בנושא מסורת אכילת הארבה 
בקרב יהודי תימן וחלק מיהודי צפון אפריקה, שכלל גביית מאות עדויות מאינפורמטים שונים. בין 
המרואיינים היו יהודים שעלו לארץ לפני כמה שנים מתימן, שזיהו בוודאות את הארבה החי שהוצג 

לפניהם, ואף ִשחזרו בפנינו את אכילתו.15 
 

שמות בעלי החיים שמות בעלי החיים שמות בעלי החיים שמות בעלי החיים 
* ברשימה מובאים רק השמות השכיחים של הסוגים. 

 
שם בע"ח שם בע"ח שם בע"ח שם בע"ח 

בימינו בימינו בימינו בימינו 
  ערבית   ערבית   ערבית   ערבית     גרמנית     גרמנית     גרמנית     גרמנית    אנגלית   אנגלית   אנגלית   אנגלית         שם מדעי      שם מדעי      שם מדעי      שם מדעי 

ע'זאל, ט'בי Gazella Gazelle Pracht צבי 

       Cervus ,Capreolus  Deer איל 
     Roedeer  

 Hirsch אייל, יחמור

Dama יחמור 
    Dama

 Fallow
     Deer   

יחמור, איל אדם ------- 

עצפור Passer Sparrow Sperling דרור 

חג'ל Alectoris Partridge Steinhuhn חגלה 

סלוי, סמאני Coturnix Quail Wachtel שלו 

-Numida Guinra פניניה 
  Fowl   

 Perlhuhn  /דג'אג' חבשי
חרצ'ייה/ בר אלעביד    

תדרג', דראג' Phasianus Pheasant Fasan פסיון 

 
קול קורא קול קורא קול קורא קול קורא 

בהזדמנות זו אנו פונים לכל מי שיכול לתרום מידע על מסורת של כשרות בעלי החיים שברשימה זו, 
או בעלי חיים אחרים שמסורת אכילתם פחות ידועה בימינו (למשל יעל וברבור). מידע זה יש 
להעבירו לכותב בכתב! או לד"ר ארי זיבוטפסקי לכתובת: zivotoa@mail.biu.ac.il. במסירת המידע 
יש לציין את מקור הידיעה (מוסר, מקום ותאריך), תיאור מפורט ככל האפשר של בעל-החיים 
ושמותיו. אנו נשמח לקבל כל מידע אמין, הן אזכורים כתובים והן עדויות שניתנו בעל-פה 

מאינפורמטים. 

 
 13  למשל, החיד"א, מחזיק ברכה ליו"ד; י"מ כהן, זבחי כהןזבחי כהןזבחי כהןזבחי כהן, ליוורנו 1832; א' בן-דוד, שיחת חוליןשיחת חוליןשיחת חוליןשיחת חולין, ירושלים 

תשנ"ז. וישנם עוד הרבה ספרי שו"ת בעיקר של פוסקי צפון אפריקה שהמידע שבהם לא נוצל כראוי. 
14   י"מ לוינגר, מזון כשר מן החימזון כשר מן החימזון כשר מן החימזון כשר מן החי, ירושלים תש"ם. 

15   ח' סרי וז' עמר, "כשרותו של הארבה", תחומיןתחומיןתחומיןתחומין, יט (תשנ"ט), עמ' 299-283. המחקר השלם יראה אור בהוצאת 

אוניברסיטת בר-אילן. 
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סיכום סיכום סיכום סיכום 
בסופו של דבר, תֵקפותה של המסורת שנקבל תלויה באישור כשרותם בידי הפוסקים. הדבר, כמובן, 
עשוי להשתנות בין בעל חיים אחד למשנהו, בהתאם למקור המסורת (ארץ מוצא) וטיב המסורת (רמת 
מהימנותה או חשיבותו של המוסר והחוג ההלכתי שעליו הוא נמנה). נוסף לכך יש לזכור, שמערכת 
הכשרות בארץ ובחו"ל אינה מונוליטית, והיא נתונה בידי רשויות וחוגים שונים; בפועל, אף תחת 
הרשות הממלכתית מטעם "הרבנות הראשית לישראל", פועלות רשויות מקומיות רבות שאינן 

אחידות מבחינת רמת כשרותן, והדבר תלוי בראש ובראשונה באופי שמעניק לה המשגיח המקומי. 
 

כמי שמודעים למורכבות זאת, אנו מבקשים בשלב הראשון לתעד את המסורות בטרם יעלמו ולספק 
מעין מאגר מידע למבקשים לשמרם. רק עם הצלחתו של פרויקט זה אפשר יהיה לנסות להקים גוף 
מוסמך המקובל על רוב החוגים הדתיים, אשר יוכל לתאם בין רשויות הכשרות השונות ויקבע 
סטנדרטים ומערכת כללים וקודים מוסכמים, כך שכל אחד יוכל לאכול את בעלי החיים המותרים לו 
על פי המסורת שלו, מבלי שהדבר יגביל אדם שאין לו מסורת או יפסול מערכת כשרות שמכשירה 

בעלי חיים אלו. 
 

ד"ר זהר עמר 
המחלקה ללימודי א"י 
 


