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 קלי )תרנגול ערבי(אכשרות עוף הבר



במשנהבמסכתחוליןדףנטעמודא'נאמר:

עוף חכמיםכל אמרו אבל לאנאמרו העוף וסימני התורה מן בהמהוחיהנאמרו סימני
הדורסטמאכלשישלואצבעיתירהוזפקוקורקבנונקלףטהורר'אלעזרבר'צדוקאומר
כלעוףהחולקאתרגליוטמאובחגביםכלשישלוארבערגליםוארבעכנפיםוקרצולים

יוס רבי אתרובו חופין סנפירוקשקשתרביוכנפיו ובדגיםכלשישלו חגב אומרושמו י
יהודהאומרשניקשקשיןוסנפיראחדואלוהןקשקשיןהקבועיןבווסנפיריםהפורחבהן:

ובאררש"י:

:האוחזבצפרניוומגביהמןהקרקעמהשאוכל-הדורס

:זואצבעהגבוהשאחוריהאצבעות-אצבע יתירה

כשמעמידועלהחוטנותןשתיאצבעותמכאןושתיםמכאן:מפרשבגמ'ש-החולק רגליו

רס"גביאראתהגדרת"דורס"שהעוףדורסלפימבנהרגליו,כלומראםאצבעותיומעוגלותנחשב
כעוףדורסעלאףשלאראינוהודורסבפועלואילוכלשאצבעותיוישרותאינונחשבכעוףדורס.

תהעוף(:ופירשרבינובפירושהמשנה)בנוגעלכשרו

דורס,הואשמניחידועלהדברשהואאוכלואוכלו,וכךעושהכלבעלחיטורף.וישבתוך
הקרקבןקרוםנקלףבעוףטהורואינונקלףבעוףטמא.ואיןאנוצריכיםעדשיהיוכלאלו,
אלאאפילואחדמהםאםנמצאבעוףבלתיידועהריזהעוףטהור,והואשלאיהאדורס

שכלדורסואוכלאסורוזהסימןכללי.ודבריר'אלעזרבר'צדוקנכון,וענינוואוכל,לפי
שעוףטמאכאשרעומדעלחבלאוקנהדקנותןמקצתאצבעותיועלאותוהקנהמצדאחד

ומקצתןמצדשניעדשיהאהקנהתחתאצבעותיוכמישמחזיקדברביניהם.

וכתברבינובהלכותמאכלותאסורותפרקא':

ִסיָמֵניעֹוףָטהֹור,ֹלאִנְתָפְרׁשּוִמןַהּתֹוָרה;ֵאָלאָמָנהִמיִניןְטֵמִאיןִבְלָבד,ּוְׁשָארִמיֵניָהעֹוףיד
)א(ֶנֶׁשר;)ב(ֶפֶרס;)ג(ָעְזִנָיה;)ד(ְוַהִמיִניןָהֲאסּוִרין,ַאְרָבָעהְוֶעְשִריםִמין;ְוֵאּלּוֶהן:ֻמָּתִרין.

ְוִה ְוִהיא"ַהַדָיה")שם(ָדָאה, ְוַאָיה, יא"ָהָרָאה")דבריםיד,יג(ָהֲאמּוָרהְבִמְׁשֵנהּתֹוָרה;)ה(
ִמְכָללְׁשֶהן ָכתּובָבּה"ְלִמיָנּה")ויקראיא,יד( ֶׁשֵכן ָהַאָיה, ּוִמין )ו( ָהֲאמּוָרהְבִמְׁשֵנהּתֹוָרה;

ְוַזְרזִ ְועֹוֵרב;)ח( )ז( ִמיִנין; ֶנֱאָמרָבעֹוֵרב"ְלִמינֹו")ויקראיא,טו;דבריםיד,יד(ְׁשֵני ֶׁשֵכן יר,
ְוהּואִמין ְוָׁשְרִניָקא, ְוֵנץ;)יג( )יב( ְוַׁשַחף; ַוַּתְחָמס;)יא( ְוַיֲעָנה;)י( ְלָהִביאֶאתַהַזְרִזיר;)ט(

)י יד,טו(; דברים יא,טז; )ויקרא "ְלִמיֵנהּו" בֹו ָכתּוב ֶׁשֵכן )טז(ַהֵנץ ְוָׁשָלְך; )טו( ְוכֹוס; ד(
ְוַיְנׁשּוף;)יז(ְוִתְנֶׁשֶמת;)יח(ְוָקָאת;)יט(ְוָרָחם;)כ(ֲחִסיָדה;)כא(ָהֲאָנָפה;)כב(ּוִמיןָהֲאָנָפה,

ְוָהֲעַטֵלף. ַהדּוִכיַפת;)כד( ֶנֱאָמרָבּה"ְלִמיָנּה")ויקראיא,יט;דבריםיד,יח(;)כג( ֲהֵריֶׁשֵכן
.ָעהְוֶעְשִריםַאְרבָ

ֲהֵריֶזהאֹוֵכלָכלעֹוףְׁשֵאינּוֵמֶהן,ְוֵאיןָצִריְך--ָכלִמיְׁשהּואָבִקיְבִמיִניןֵאּלּוּוִבְׁשמֹוֵתיֶהןטו
ְבָמֹסֶרת ֶנֱאָכל ָטהֹור, ְועֹוף עֹוף--ְבִדיָקה; ֶׁשֶזה ָמקֹום ְבאֹותֹו ָפׁשּוט ָדָבר ֶׁשִיְהֶיה ְוהּוא,

ַהַצָידָטהֹור. ִרִבי עֹוףֶזהִהִּתירִלי ַצָידלֹוַמר, ַצָידְׁשהּואָבִקי--ְוֶנֱאָמן ֶׁשֻהְחַזקאֹותֹו ְוהּוא,
ְבִמיִניןֵאּלּוּוִבְׁשמֹוֵתיֶהן.

ְׁשמֹוֵתיֶהןטז יֹוֵדַע ְוֵאינּו ַמִכיָרן, ְׁשֵאינּו ֲחָכִמים:--ִמי ֶׁשָנְתנּו ֵאּלּו ְבִסיָמִנין עֹוףבֹוֵדק ָכל
ִאםֵיׁשבֹוֶאָחד--ּוְׁשֵאינּודֹוֵרסְואֹוֵכלְׁשהּואדֹוֵרסְואֹוֵכל,ַבָידּוַעְׁשהּואֵמֵאּלּוַהִמיִניןְוָטֵמא.

ְזָפקְוִהיאַהֻמְרָאה,אֹו--הִסיָמִניןֵאּלּו,ֲהֵריֶזהעֹוףָטהֹור;ְוֵאּלּוֶהןִמְשלֹוׁשָ ֶאְצָבעְיֵתָרה,אֹו
ֶׁשִיְהֶיהֻקְרְקָבנֹוִנְקָלףַבָיד.



מדברירבינולמדנואתכלליהכשרתהעוף,כדלקמן:

 בלי בדיקה.מהן,אוכלכלעוףשאינובקי במיני העופות הטמאים ובשמותיהן, מישהוא .א

 .ב הכשרות, יודעסימני וגםאינו כנ"ל, בקי שאינו ואבותיורשאי מי לאכולעוףשאבותיו
היראים,אכלוהוכעוףכשר.וזהונקאשאוכלעוףבמסורת.

כיוצאבזהרשאיאדםלאכולעוףשרבוהציידהמומחהבעופותהטמאים,יראה',אמר
ורתשקיבלמרבוהצייד.אלאבמסבלי בדיקה.לושהואעוףכשר,

מישאינובקיבעופותהטמאיםובשמותיהן,ואיןלומסורתעלעוףמסוים,רשאילאכלו .ג
ע"יבדיקתסימנים.ואםאינודורס,דיבסימןאחדכדילהכשירו.

רבינו .ד עדמשה אינהבהכרח מסויםכשר, שהמסורתשעוף למדנו, רבינו מדברי כן כמו
הציידים או בסימניאלאמרבותיו, ובדקו דורס שאינו שבדקו לאחר ההלכה חכמי או

הטהרה.

וכתבמאריבהערה:

  





















צריכיםאנועיוןבדברימאריאםהסכיםלדבריהרס"ג,אושמאחוששלשיטהשישלבדוקאם
העוףדורסבפועלכפישהזכירהמעשהשלהתורגולתאדאגמא,שמאוחריותרראושהיאדורסת.

רבינובהמשךהפרק:וכתב

ְלִפיְׁשֵאיןְבָכלֵאּלּוַהִמיִניןָהֲאסּוִריןִמיןְׁשֵאינּודֹוֵרס,ְוֵיׁשבֹוֶאָחדִמְשלֹוָׁשהִסיָמִניןֵאּלּו,יז
ַבִישּוב,ֵאָלאְבִמְדְברֹותִאֵייַהָיםָהְרחֹוקֹותַעדחּוץִמֶפֶרסְוָעְזִנָיה;ּוֶפֶרסְוָעְזִנָיהֵאיָנןְמצּוִיין

.ְמאֹודְׁשֶהןסֹוףַהִישּוב

ַאףַעלִפיְׁשֵאינּודֹוֵרס,--ָהָיהַהֻקְרְקָבןִנְקָלףְבַסִכין,ְוֵאינּוִנְקָלףַבָיד,ְוֵאיןבֹוִסיָמןַאֵחריח

.ֲהֵריֶזהֻמָּתר--ָדֵבק,ְוִהִניחֹוַבֶשֶמׁשְוִנְתַרָפה,ְוִנְקָלףַבָידֲהֵריֶזהָסֵפק;ָהָיהָחָזקוְ

ָאְמרּוַהְגאֹוִנים,ֶׁשָמֹסֶרתִביֵדיֶהםְׁשֵאיןמֹוִריןְלַהִּתירעֹוףַהָבאְבִסיָמןֶאָחד,ֵאָלאִאםֵכןיט
ַבָיד;אֲ ֶׁשִיָקֵלףֻקְרְקָבנֹו ִסיָמן ִנְקָלףַבָידָהָיהאֹותֹו ְזָפקאֹו--ָבלִאםֵאינּו ֶׁשֵיׁשלֹו ַאףַעלִפי

.ֶאְצָבעְיֵתָרה,ֵמעֹוָלםֹלאִהִּתירּוהּו

ֶׁשקֹוֵלטִמןכ אֹו ּוְׁשַּתִיםְלָכאן, ְׁשַּתִיםְלָכאן חּוט, לֹו ְכֶׁשמֹוְתִחין ָכלעֹוףֶׁשחֹוֵלקֶאתַרְגָליו
ֲהֵריֶזה--ְוָכלַהשֹוֵכןִעםַהְטֵמִאים,ְוִנְדֶמהָלֶהםֲהֵריֶזהדֹוֵרסְוָטֵמא.--ַאֵּוירָהַאֵּויר,ְואֹוֵכלבָ

ָטֵמא.

 הגאוניםולכן חששהלכהלמעשהלדברי שרבינו מבאר להלכהי"טמארי בנוגע ניתןלכתחילה
להתירעלסמךסימןאחדרקאםקורקבנונקלףביד.





:מובאבגמראבדףסעמודא'

:סימניהעוףלאנאמרו

ולא לונשר:והתניא()האם סימני טהרה בעוף אכן לא נכתבו בתורה?? שאין מיוחד נשר מה
תוריןשישלהן.אצבעיתרהוזפקואיןקורקבנונקלףודורסואוכלטמאאףכלכיוצאבוטמא

)ואנו ןטהוריןאףכלכיוצאבה,אצבעיתרהוזפקוקורקבןנקלףואיןדורסיןואוכליןטהורין

לאנאמרפירושןמדבריתורהאלאמדברי:אמראביי?רואים שאכן נאמרו סימני טהרה בעוף(
נשרדליתליהכלל,עוףהבאבסימןאחדטהורלפישאיןדומהלנשר:תנירביחייא.סופרים

תיכול–חד)סימן(האאיכאדאיתליה )לכן הוא אסור באכילה(הואדלאתיכול)סימני טהרה(
מתורין.)מותר באכילה( כולהו,ולילף דאיכא עד ה"נ אף ארבעה כולהו דאיכא תורין מה

)מתרצת הגמרא()ונלמד מתורים שעוף מותר באכילה רק אם יש בו את כל סימני הטהרה(??ארבעה
סימני טהרה  4-)אלא למדנו מכאן שדי בפחות מאםכןשארעופותטמאיןדכתברחמנאלמהלי

תלתאולא)בעופות טמאים(מההתם,ונילףמינייהו)מקשה הגמרא:(סימן אחד מספיק(.ואפילו 
סימני  4)עד שיהיה לעוף אףכלתלתאולאניכולסימני טהרה ואסורין באכילה( 3)יש להם אכלינן

סימני טהרה או אחד כל שכן שאסור באכילה, ואם כן קשה על  2)שאם יש וכלשכןתריוחדטהרה(

יא שהתיר רק סימן טהרה אחד?(רבי חי לי)מתרצת הגמרא(. למה רחמנא דכתב עורב כן ?אם
)עוף דאיתליהתרי,לאאכלינןסימני טהרה( 3)בעופות טמאים אחרים השתאדאיתליהתלתא

סימני טהרה הרי  3)ודאי שאסור באכילה, ואם כן למדנו שאם יש ?מיבעיאסימני טהרה( 2שיש לו רק 

)ולכו אם מההתםתרילאאףכלתרילא,מעורב)ונלמד(ולילף)מקשה הגמרא:( .זה עוף טהור(

 י)שהרא"כפרסועזניהדכתברחמנאלמהליוף טהור?( )מתרצת הגמרא:(עסימני טהרה אין ה 2יש 

יש להם רק סימן טהרה אחד( , אכלינן לא תרי ליה דאית )כגון עורב(השתא חד, ליה דאית
)שסימן טהרה אחד לא וניגמרמפרסועזניה.טהרה אחד ודאי שאינו מספיק( )ולכן סימן?מיבעיא

השתא)למה התורה טרחה לאסור נשר(א"כנשרדכתברחמנאלמהלי,מספיק כדי להכשיר עוף(
 )כגון פרס ועוזניה( דאיתליהחדלאאכלינן ,)ודאי שאסור(מיבעיא)כגן נשר(דליתליהכלל

הא, הוא שאסור באכילה()נשר שאין לו כלל סימני טהרהואדלאתיכולה,אלאנשרדליתליהכלל
האלאוהכי,ואלאטעמאדכתברחמנאנשר,טהור( –)עוף שיש לו סימן אחד דאיתליהחדאכול

הוהעוף עם סימן טהרה אחד()כלומר, האם ללא נשר היינו אוסרים הוהאמינאלילףמפרסועזניה
הבאיןכאחדאיןמלמדיןליהפרסועזניהשניכתוב )ולכן דווקא יןהבאיןכאחדושניכתובין

כתובים  שניפרס ועזניה אסורין בסימן טהרה אחד, אבל אין הם מלמדים על שאר העופות כי הם 

דאיכאבהאיליכאבהאיודאיכאבהאי)מסורת בידינו(גמירי)מתרצת הגמרא:(,הבאים כאחד!(
כתובים הבאים  בגדר של שני)כלומר, יש לכל אחד מהם סימן טהרה אחר ולכן הם אינם ליכאבהאי

איאפשרדחדדאיכאבהנך,מכדיעשריםוארבעהעופותטמאיםהוו)מקשה הגמרא:(כאחד(.
 בהני )וודאי שסימן הטהרה של פרס והעזניה מצוי באחד מעשרים העופות הטמאים שנמנו ליכא

שני בגדר של )ולכן יוצא שפרס ועזניה הם להושניכתוביםהבאיםכאחדוהוו)ואם כן(,בתורה(

כתובים הבאים כאחד ולכן לא היה ניתן ללמוד מהם לאסור שאר עופות שיש להם סימן טהרה אחד, 

עשריםוארבעה)קבלה בידינו(גמירי)מתרצת הגמרא:(,ואם כן מדוע כתבה התורה לאסור נשר?(
עשריםמהם.(בעופות )של טהרה ישסימניןוארבעה,עופותטמאיםהוו בכולהו תלתאהדרי

בעורבחדסימני טהרה מצויין( ושני)ותריסימני טהרה מצויים בעשרים עופות( שלושה)שלשהשלשה
בכל אחד )בפרס ובעזניה יש דאיתיהבהאליתיהבהא,בפרסוחדבעזניהמצוי(אחד )סימן טהרה 

הוא סימן רביעי שלא מצוי בשאר שלהם שונה מהשני, ואחד מסימני הטהרה ה אחד סימן טהרהמהם 

)היינו מהודתימאליליףמיניה,העופות ולכן אין פרס ועזניה בגדר של שני כתובים הבאים כאחד(

נשרדליתליה,נשר–כתברחמנאחושבים ללמוד מפרס ועוזניה לאסור עוף עם סימן טהרה אחד(
האאיכאדאיתליהחד,)דוקא הוא אסור באכילה(הואדלאתיכול,לכל)שאי לו סימן טהרה(

אלאתוריןדכתברחמנא)מקשה הגמרא:(,)מותר באכילה(אכול,)עוף שיש לו סימן טהרה אחד(
אמררבעוקבא,)מדוע כתבה התורה היתר אכילה בתורים, הרי לא לומדים מהם שום דין?(למהלי

)אדם שאמררבנחמן.בןלקר)ללמד שהם כשרים(ברחמא בהן( )בזיהוי פרס ועזניה(היהבקי
)ואין לחשוש שעוף זה הנו פרס ועזניה(עוףהבאבסימןאחדטהור,ובשמותיהן לא)אולם אם(,

 בהן בקי ,בשמותיהןו)בפרס ועזניה(היה טמא אחד )שמא עוף זה הוא פרס או עזניה, בסימן

)אחרת יש לחשוש שמא עוף זה הוא עורב שיש לו שני  והואשיכירעורב,בשניסימניןטהוראולם( 



והתניאעורבזהעורב)האם יש לחשוש רק לעורב?(עורבותולא,)מקשה הגמרא:(סימני טהרה(.
אמרולולר'אליעזרוהלאאנשיכפר.אתהזרזיר)לרבות לאסור(ר'אליעזראומרלהביא,למינו

אמרלהםאףהןעתידיןליתןאתהדין,יםאותןמפנישישלהןזפקתמרתאשביהודההיואוכל
למינהולהביאסנוניתלבנהדבריר"אאמרולווהלא:דבראחר.)כלומר שהזרזיר אסור באכילה(

אמרלהםאףהןעתידיןליתןאתהדין,אנשיגלילהעליוןאוכליםאותומפנישקרקבנונקלף
)כדי להתיר עוף עם שני אלא,שני סימני טהרה שאסורין באכילה( )ויוצא איפוא שיש עוד עופות עם

עורבסימני טהרה צריך אותו אדם להכיר( אמראמימרהלכתאעוףהבאבסימן.עורבוכלמין
רבאשילאמימרהאדרבנחמןמרליהא.)שאינו דורס(דלאדריס)שאותו עוף(והוא,אחדטהור

מאי לי,ריך להכיר פרס ועזניה?()האם כדי להכשיר בסימן אחד צ? שמיע לא לא,א"ל כלומר
)הם ליתנהובישוב,?משוםפרסועזניה)ממה יש לחשוש(מאיאיכא)איני סובר כמותו(סביראלי

.אינם מצויין בישוב ולכן אין מה לחשוש לעופות אלו(

במקורותשלאמצוייםפרס דורס, אםאינו טהרהאחד, בסימן שדי פסקלהלכה, וכךרבינו
ועזניה.

 סיכום:

כלשישציידיםמומחיםהבקיאיםבשמותהעופותהטמאיםובזיהוים,ניתןלסמוךעליהם .א
 וידועלציידיםשאינומןהטמאים,ואיןצריךבבדיקה.להתירעוףשאינוידועלנו.

ןלבדוקסימניטהרה,כאשרקודםכלבודקיםשאינודורס,ואםישלוסימןלחילופיןנית .ב
 )מלבד אחד פרסטהרה מצויים שאין במקומות לאכילה טהור הוא הרי דורס( שאינו

 ועזניה.

לכתחילהאנומחמיריםכגאוניםשניתןלהתירעלסמךסימןאחדרקאםעוףזהקורקבנו .ג
 נקלףביד,אחרתנידרשלשניסימנים.

במידהואיןאנובקיאיםבסימניטהרהאפשרלאכולעוףעלסמךמסורתשאבותינואכלו .ד
 אבותיראיםשנוהגיםבכלדבריהםלפיההלכה.עוףזה.

וכמוכןישלנומסורתמאחרועוףזהואינודורסקליישבושלושהסימניטהרהאעוףהבר .ה
 נאכלבתימן.

אמעוףטהור,וכןההיפך,כמושאיןבהמהאיןלחשושמהכלאות,כיאיןעוףטמאמוכל .ו
טמאהמתעברתמבהמהטהורה,וכןההיפך.וכןלאבהכלאהגנטית,כדעתמומחיםלעניין

 גנטיקה.

וטרםה .ז באמריקה, כשגילוהו תרנגולהודו כמו כלל, מכיריםאותו יתהלויכלעוףשאין
ואםנמצאבו סימניטהרה,כשר,מסורת,חכמיההלכהמתחקיםאחרי,אםאינודורס.

 ומאזהתחילהלהיווצרמסורת.

אסרוהו. עופותבמקומותמסוימיםולאחרשגילושהואדורס, נמצאובתלמודשהכשירו
ואם ואםאינודורס, עוקביםאםאינודורסתקופהמסוימת, בכלדור, וכךישלהתנהל,

ואםאחר ישלהכשיר, וישלוסימןטהרה, דבראיןאצבעותשלעוףדורס, שניםידרוס,
שהואלאשכיח,אזישלאסור.

 קלימותרבאכילה.אלכןהלכהלמעשהעוףהבר .ח

 


