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חולי� ד� סא. 
 ?מה ה� העופות שיש לה סימני טהרה כדלהל�, ומה דינ

 
שאר עופות1 המנויי בתורה  

טהורי תורי' ובני יונה % טהורי ד' סימני טהרה2 
טהורי כ' עופות המנויי בתורה % טמאי3 ג' סימני טהרה 
טהורי עורב % טמא ב' סימני טהרה 

טהורי פרס ועזניה % טמאי4 סימ� אחד של טהרה 
טמאי5 נשר % טמא סימני טומאה 

 
 

                                                            

   .1 אכ' למעשה כל עו� נאכל דוקא במסורת, כיו' שאי' אנו בקיאי לא בה ולא בסימניה
2 וה: אצבע יתירה (לרוב הפוסקי הכוונה לאצבע שיש לו מאחורי ידו). זפק (שיש באמצע הושט 
שלו כמי' כיס, וש מתחיל המאכל להתעכל). קורקבנו נקל� (פי', הקורקב' יש בו ב' חלקי, כיס 
שבו מתאס� המאכל, וסביבו יש בשר % הקורקב' השרירי, וא נקל� הכיס במשיכה ביד 
מהקורקב' % כשר). אינו דורס (פירש"י שאוחז בצפורניו ומרי את המאכל לפיו, ולר"ת (תוס' ד"ה 

הדורס) הכוונה שאוכל מ' המאכל לפני שימות).  
3 ר"ת (בתוד"ה כל) הוכיח שכל י"ט עופות המנויי בתורה והעורב, ה אינ דורסי, כיו' 
שלשיטתו יש כלל % שא יש ג' סימני טהרה שה: אצבע יתירה, זפק וקורקבנו נקל�, על כרח- 
שהוא לא דורס, ויש לה לכל הד' סימני טהרה. וא"כ כא' שאמר שיש רק ג' סימני, על כרח- 

שאחד מסימני הטהרה הוא שאינו דורס.   
4 בשניה יש רק סימ' אחד לטהרה, אכ' מבואר בגמ' שסימ' הטהרה שיש בזה אינו בזה. ועוד 
מבואר שאחד מסימני הטהרה הוא נמצא בכל שאר העופות הטמאי המנויי, והשני הוא סימ' 

טהרה שאינו נמצא בשאר העופות  
5 רש"י (בד"ה נשר) פי', דכיו' שאמרינ' לקמ' דאי' עו� טמא אלא כ"ד האמורי בתורה, ואמרינ' 
דבכול יש בה איזה סימ' טהרה חו/ מ' הנשר, א"כ כל אלו שאי' לה שו סימ' טהרה 
שמרבי לה % ה מי' נשר. ובתוס' (ד"ה מה) ס"ל שה יכולי להיות ג משאר מיני, ומה 

   .שאמר לפיכ- מנה הכתוב בטמאי, משו שעל יד ועל ידי סימניה אפשר להכיר את כול


