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  ע'                  ניסן התש                                    ד "בס

  

  "בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא ֵתאכל"
 )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע(לפרשת שמיני 

  
סדר הפסקות המפרטות את דיני האכילה . א

  בפרקנו
  א"ויקרא פרק י. 1

ַּדְּברּו ) ב:( ֵלאמֹר ֲאֵלֶהםַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן) א( .1
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו ִמָּכל ַהְּבֵהָמה 

ּכֹל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְּפָרסֹת ) ג:(ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ
ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ) ד:(ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלּו

ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה ּוִמַּמְפִרֵסי ַהַּפְרָסה ֶאת ַהָּגָמל ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא 
ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ) ה:(ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם

ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ִּכי ) ו:(ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה לֹא ַיְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם
ְוֶאת ) ז:(וא ּוַפְרָסה לֹא ִהְפִריָסה ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכםַמֲעַלת ֵּגָרה ִה 

ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא ְוׁשַֹסע ֶׁשַסע ַּפְרָסה ְוהּוא ֵּגָרה לֹא 
ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ) ח:(ִיָּגר ָטֵמא הּוא ָלֶכם

  :ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם

אְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ֶאת ֶזה ּתֹ) ט(. 2
ְוכֹל ֲאֶׁשר ) י:(ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים אָֹתם ּתֹאֵכלּו

ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ּוִמּכֹל 
ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ) יא:(ָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכםֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּבַ 

ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ) יב:(ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו
  :ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם

ֶאת ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף לֹא ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ) יג(. 3
ְוֶאת ַהָּדָאה ְוֶאת ָהַאָּיה ) יד:(ַהֶּנֶׁשר ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה

ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ) טז:(ֵאת ָּכל עֵֹרב ְלִמינֹו) טו:(ְלִמיָנּה
ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ) יז:(ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו

ְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת ַהָּקָאת ְוֶאת ) יח:(ּוףַהָּׁשָלְך ְוֶאת ַהַּיְנׁש
ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ) יט:(ָהָרָחם

   :ָהֲעַטֵּלף

ַאְך ) כא:(ּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך ַעל ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם) כ(. 4
הֵֹלְך ַעל ַאְרַּבע ֲאֶׁשר לֹא ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַה 

ֶאת ֵאֶּלה ) כב:(ְכָרַעִים ִמַּמַעל ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ָהָאֶרץ} \לֹֹו{\
ֵמֶהם ּתֹאֵכלּו ֶאת ָהַאְרֶּבה ְלִמינֹו ְוֶאת ַהָּסְלָעם ְלִמיֵנהּו ְוֶאת 

ֹוף ֲאֶׁשר לֹו ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהע) כג:(ַהַחְרּגֹל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו
  :ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם

  
ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ) כד(: דיני טומאה

ְוָכל ַהּנֵֹׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ) כה:(ָהָעֶרב
ֶסת ַּפְרָסה ְוֶׁשַסע ֵאיֶנָּנה ְלָכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהוא ַמְפרֶ ) כו:(ָהָעֶרב

ׁשַֹסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַּמֲעָלה ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם 
ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרַּבע ) כז:(ִיְטָמא

) כח:(ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב
ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְטֵמִאים ֵהָּמה 

ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד ) כט:(ָלֶכם
ְוָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהְּלָטָאה ְוַהחֶֹמט ) ל:(ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו

ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ) לא(:ְוַהִּתְנָׁשֶמת
ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ) לב:(ְּבמָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב

ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
ְוָכל ְּכִלי ) לג:(ָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרְמָלאָכה ָּבֶהם ַּבַּמִים יּו

ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו 
ִמָּכל ָהאֶֹכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ) לד:(ִתְׁשּבֹרּו

ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ) לה( :ְטָמאְוָכל ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי יִ 
ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ִיְטָמא ַּתּנּור ְוִכיַרִים ֻיָּתץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים 

ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור ְונֵֹגַע ) לו:(ִיְהיּו ָלֶכם
ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ְוִכי ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם ַעל ָּכל ֶזַרע ) לז:(ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא
ְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ) לח:(ִיָּזֵרַע ָטהֹור הּוא
ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ) לט:(ָטֵמא הּוא ָלֶכם

ְוָהאֵֹכל ִמִּנְבָלָתּה ) מ:(ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב
ס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְיַכּבֵ 

  :ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

) מב:(ְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ֶׁשֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל) מא(. 5
ּכֹל הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרַּבע ַעד ָּכל ַמְרֵּבה ַרְגַלִים ְלָכל 

ַאל ) מג:(ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ לֹא תֹאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם
ֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתי

ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ) מד:(ְוִנְטֵמֶתם ָּבם
ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ 

הָֹוה ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִּכי ֲאִני יְ ) מה:(ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ
  :ִמְצַרִים ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני

זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים ) מו(
ֵמא ּוֵבין ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּט ) מז:(ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץ

  :ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל
  
  
  מי הם בעלי החיים מפריסי הפרסה ומעלי הגרה. ב
  ד"יפרק דברים . 2
  .שה כשבים ושה עזים, שור: זאת הבהמה אשר תאכלו) ד( 

  .ַאָיל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר) ה (
  
  ח"א ה"לכות מאכלות אסורות פה -ם "רמב. 3

אין לך כל בהמה וחיה שבעולם שמותר באכילה חוץ מעשרת 
ושבעה מיני ... שלושה מיני בהמה, המינים המנויין בתורה

  .שהן ממין השור, כגון שור הבר והמריא, הן ומיניהן... חיה
  
  אונקלוס. 4

  ).ראם(=' רימא '-  ודישון ,'יעלא '- אקו 
  
  
   הטהרה בחיות ובבהמותמשמעותם של סימני. ג
  )ח"ג פרק מ"ח(מורה הנבוכים  -ם "רמב. 5

כלומר מעלה גרה ומפריס פרסה , ודע כי הסימנים הללו
אין מציאותן סיבת , והסנפיר והקשקשת בדגים, בבהמה
אלא הם סימנים להכיר , ולא העדרן סיבת האיסור, ההיתר

  .בהם המין המשובח מן המין הגרוע
  
  א"עמסכת חולין דף נט . 6

בידוע שהיא , ]בחך העליון[כל בהמה שאין לה שיניים למעלה 
  .וטהורה, מעלת גרה ומפרסת פרסה



 2

 שליט בעולמו יודע שאין -' הואואת הגמל כי מעלה גרה ') א(
לפיכך פרט בו הכתוב , לך דבר מעלה גרה וטמא אלא גמל

  .'הוא'
 שליט בעולמו יודע -' הואואת החזיר כי מפריס פרסה ') ב (

לפיכך פרט בו , ן לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא חזירשאי
  .'הוא'הכתוב 

יש לה : רבי דוסא אומר]... טהורה[אלו הם סימני חיה ...
שהיא : כלומר[אי אתה צריך לחזור על טלפיים , קרניים

  ].מפרסת פרסה
  
  )ה אלו הן סימני חיה"ד(תוספות . 7
  ".דסבר דחיה טמאה אין לה קרניים "
  
  א"ן נט עמסכת חולי. 8
כל עוף הדורס : אבל אמרו חכמים, סימני העוף לא נאמרו"

  ". טמא
  
  ן בפירושו לפסוק יג"הרמב. 9

שכל עוף הדורס לעולם , והסימן הגדול בעופות הוא הדריסה
  .ונותן אכזריות בלב... כי התורה הרחיקתהו, טמא

  
  
מהו האיסור באכילת בהמות וחיות שאין להן כל . ד

  סימן
  :ב"א וה"ב ה"הלכות מאכלות אסורות פ - ם "רמב. 10

וכל בהמה מפרסת פרסה ') ו, ד"דברים י(מכלל שנאמר 
 -' אתה תאכלו, ושסעת שסע שתי פרסת מעלת גרה בבהמה

לאו . שומע אני שכל שאינה מעלת גרה ומפרסת פרסה אסורה
  . עשה הוא-הבא מכלל עשה 

 דברים; ד, א"ויקרא י(ובגמל ובחזיר ובארנבת ובשפן נאמר 
' אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה') ז, ד"י

ואף על פי שיש בהן סימן , הא למדת שהן בלא תעשה', וגו
וכל שכן שאר בהמה טמאה וחיה טמאה שאין בה סימן . אחד
 יתר על עשה הבא מכלל שאיסור אכילתה בלא תעשה, כלל

  .'אותה תאכלו'
 לוקה מן - ת לפיכך כל האוכל מבשר בהמה וחיה טמאה כזי

  .התורה
  

  ן"רמב. 11
שאם כן , אינה עולה כהוגן לפי סוגיות התלמוד, לפי דעתי

לא יהא לוקה על שאר בהמה , ]שאזהרתן נלמדת מקל וחומר[
שאינה באה , ]חוץ מן הארבע הנזכרות בפירוש בתורה[טמאה 

  .שאין מזהירין מן הדין, אלא מדין קל וחומר
ני שאמר הכתוב מפ, והטעם במלקות שאר בהמה טמאה

 מפני -ובחזיר ,  מפני שאינו מפריס פרסה-באיסור השפן 
אם כן כל שאינו מעלה גרה ומפריס פרסה , שאינו מעלה גרה

אין צורך , ]של השפן או של החזיר[הוא בשם האיסור הזה 
  .לקל וחומר כלל

  
  'נימוקי שמואל'. 12

שמאחר שמבואר בכתוב טעם , ן"הנראה בדעתו של הרמב
, וכאן פירש טעם הדבר...  אין צורך לקל וחומר,האיסור

דיותר , שאם אין לה סימן כלל] נלמד מכך[=בוודאי ילפינן 
  ].ממי שיש לה סימן אחד[עדיף לאיסורא 

  
  
  
  
  
  

מהו האיסור באכילת ֲחלב בהמה טמאה וחיה . ה
  טמאה ובאכילת ביצת עוף אסור

  ב"בכורות ה ע. 31
  ".  טהור-טהור והיוצא מן ה,  טמא-היוצא מן הטמא "
  
  ב"מסכת חולין סד ע. 41

שהיא ] ביצה של עוף טמא[מניין לביצת טמאה : אמר חזקיה
 -' ואת בת היענה') טז, א"ויקרא י(שנאמר ? אסורה מן התורה

  .זו ביצה טמאה, אלא איזו זו? וכי בת יש לה ליענה
  
  ג"ם בהלכות מאכלות אסורות פ"הרמב. 51
ינין האסורין שלוקין על כל מאכל היוצא ממין מן המ) א(

כגון . הרי אותו המאכל אסור באכילה מן התורה, אכילתן
שנאמר . חלב בהמה וחיה הטמאים וביצי עוף ודג הטמאים

] בעל חיים[והוא הדין לכל .  זו ביצתה-' ואת בת היענה'
  .האסור כיענה ולכל הדברים הדומין לביצה

ורין מן אף על פי שחלב בהמה טמאה וביצי עוף טמא אס) ו(
 על -' מבשרם לא תאכלו'שנאמר , אין לוקין עליהן, התורה

  .ואינו לוקה על הביצה ועל החלב, הבשר הוא לוקה
  
  
  
  
  
  
  
 


