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חולי� ד� נט. 
מה ה� סימני הבהמות הטהורות שנמנו בסוגיי�, ואלו יוצאי� מ� הכלל? 

 
אלו יוצאי� מ� הכלל � שטמאי�?  

ב& גמל1 כל שאי� לה שיני� קדמיות בלסת העליונה 
כל שמעלה גרה (יש לה ד' קיבות: כרס, בית 

הכוסות, המסס וקיבה) 
גמל, שפ& ארנבת, השסועה 

כל שמפרסת פרסה ושוסעת שסע (פרסתה 
סדוקה וג� חלוקה בצפורני�) 

חזיר 
ערוד כל שבשרה תחת עצ� האליה נקרע שתי וערב 

 
 

חולי� ד� נט: 
הא� צרי� בחיה ג� לסימ� קרני� וג� לסימ� טלפי� כדי לדעת שהיא טהורה? [תוד"ה אלו]. 

 
אליבא דר' חנינא אליבא דרבנ�  

לא צרי* + ודי בקרני צרי* לריב"�2 
לא צרי* + ודי באחד מה לא צרי* + ודי באחד מה לרבינו ת�3 

 

                                                            

1 שבעודו קט& אי& לו ניבי עד שיגדיל, ויש ב' לשונות ברש"י הא הכוונה לשני הניבי בב' 
הצדדי שבה הוא נוש*, או הכוונה לשני החניכי שבולטות כמו שיני בלסת העליונה.   

2 פירש ריב" דהקרני מורות לנו שהיא חיה, (והיינו בקרני כפי המבואר בטבלא הבאה), אכ& 
ג א יש לה קרני וודאי לנו שהיא חיה, עדיי& יש להסתפק שמא חיה טמאה היא, ולכ* צרי* 
שיהיה לה ג טלפי (והיינו שמפריסה פרסה ושסעת שסע, אלא שטלפי של חיה ה יותר דקות 
וחדות מאשר הפרסות של הבהמה) וכ* ס"ל לרבנ&. ור' דוסא חולק וסובר שא יש לה קרני ל"צ 

לחזור אחר טלפי, דס"ל דאי& לחיה טמאה קרני כאלה.   
3 ר"ת ס"ל דחיה די לה לכו"ע בסימ& אחד, או קרני או טלפי ובזה אנחנו יודעי שהוא מי& 
טהור, דקרני אי& רק לחיות הטהורות וטלפי שסועות ג"כ אי& רק לטהורות חו. מ& החזיר, 
וחזיר הוא מי& בהמה. וכל המחלוקת בי& רבנ& ור' דוסא היא לא לעני& א היא טהורה או לא, 
 אלא לעני& א חשובה חיה וחלבה מותר, או היא בהמה וחלבה אסור, דרבנ& מצריכי ג קרני
וג טלפי, דיש בהמה שאינה מצויה בינינו שיש לה קרני כקני בהמה, או טלפי כפרסות 
בהמה, ולכ& צרי* לשני הסימני, דבשני הסימני& אי& שו בהמה. ור' דוסא חולק וסובר שאי& 
שו בהמה שיש לה קרני (באופ& המבואר בטבלא הבאה), ולכ* מי שיש לה קרני ודאי שהיא 
חיה וחלבה מותר באכילה. אכ& בטלפי גרידא לא סגי, דיש טלפי חיה טהורה שה& דומות לטלפי 

בהמה.  
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חולי� ד� נט: 
סימני קרני� כדלהל�, הא� ה� מורי� שהיא חיה וחלבה מותר, או יש לחוש למי� אחר? 

 
קרניה אינ� מפוצלות2 קרניה מפוצלות1  

יש לחוש אולי הוא שור ודאי חיה כרוכות � שעשויות גלדי� גלדי�3 
יש לחוש אולי הוא עז ודאי חיה חרוקות � שמלאות פגימות וחריצי�4 

יש לחוש אולי הוא עז כרכוז6 ודאי חיה חדורות � עגולות / שחדי� קרניה� למעלה5 
 

                                                            

1 היכא שקרניה מפוצלות לכו"ע היא חיה ולא בהמה דלא נמצאת בהמה שקרניה מפוצלות. 
ופירש"י מפוצלות כפשוטו שיש לקרניה כמה פיצולי& ואינה קר& אחת אלא שהקשתה הגמ' על 
הכלל הזה שכל חיה קרניה מפוצלות, דהרי צבי אי& קרניו מפוצלות, [והקשה רש"י דצבי כ& קרניו 
מפוצלות (והקשה כ&, כיו& שבזמנו קראו לאיל בש צבי), ותיר. שצבי של התלמוד הוא לא מה 
 שבזמננו קוראי צבי, אלא הכוונה לשטיינבו"ק (תאו + יעל סלע). אכ& למה שאנו קוראי היו
צבי לא קשה כלו, דצבי שלנו אי& קרניו מפוצלות]. ור"ת בתוס' (ד"ה והרי צבי), גרס "מבוצלות" 
דהיינו שראשיה& כפופי לאחריה, ואילו צבי אי& קרניו כפופות לאחריו כלל אלא עומדות זקו�.   
2 כשאי& קרניה מפוצלות, צרי* עוד ג' סימני, שיהיו כרוכות חרוקות וחדורות, דאל"כ יש 

להסתפק בה בספק בהמות דלהל&.   
 3 פי', כל שנה שגדל השור נוס� עוד גלד בקרניו, וקרניו עשויות שכבות על גבי שכבות, וכאילו ה

כמה שופרות אחד בתו* השני.   
4 ודוקא שיש לה חריצי תכופי וסמוכי ומובלעי זה בזה.   

5 רש"י ביאר ב' פירושי מהו חדורות. פירוש א', דקרני החיה ה עגולות, ר"ל כשנחתו* את הקר& 
באמצעה נראה עיגול של, משא"כ א נחתו* את קר& העז באמצעה יראה לפנינו כמי& משולש 
ואינו עגול. פירוש ב', חדורות שקרניה& חדי למעלה ודוקרי כמו קרני צבי ואיל. ולא כמו אצל 

עז שקרניו רחבות ג למעלה.   
6 אכ& בעז כרכוז עצמה נחלקו בסוגיי& א היא בהמה או חיה, ולמ"ד שהוא בהמה צרי* לג' 

הסימני הנ"ל אבל למ"ד שהוא חיה לא צרי*.  


