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 ?השפן המקראי,  יכול להיותלא  )hyrax1( "הירקס"-המדוע 
 

             
  "הירקס"-התמונות של ' ג

  
ת יו בפרשמוזכר בתורהשהשפן ה, בתמונותרמוז ירוש או נכתב בפ, גמרות וחומשיםכולל  2לצערינו הרב בספרים רבים

או מה שנקרא היום בכמה מדינות  "שפן ההרים"או " שפן הסורי"או " שפן הסלעים"( "הירקס"השמיני וראה הוא 
  :שמונה קושיות לשיטתם , בהמשךי" בעזהשכפי שאבאר נכון אין זהולעניות דעתי נראה ש, ")אל ובר"ערב 

 

 שום הוכחה נמצאהלא אבל , "מעלה גרה" בצורה מפורשת שהשפן הוא כותבת' הא "התורה בויקרא י .1
caecotrophy מקייםשההירקס 

3
 ,

4
rumination ,ואפילו לא 

5
merycism, מעלה "ההירקס הוא לא  ולכן

 ".גרה
 בגלל שמבחינה תזונתית איננה דומה,  לא נחשבת להעלאת גרה)קנגרוה אצל נהוגהה( merycismבכל אופן 

 .caecotrophy- לולא rumination- ללא

 

8השפן הוא חיה(ולא חיה ) 7רגלים-קצרבעל חי (ולכן הוא שרץ  6רגליים קצרותלהירקס יש  .2
 
9

 וכל השרצים )
 ליתר פרטים בקשר .א ֵיָאֵכל ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ ֶׁשֶקץ הּוא ַהֶּׁשֶרץ ְוָכל :א"א מ"ויקרא יכבר נאסרו לאכילה ב

 .י ותוספות"עם רש' א' בבא קמא פ, ד"כ' י בראשית א"רש, שם י"רשב' להגדרת שרץ ע
 

 כותב 'ט ב"ובפסיקתא זוטרתא שמיני כ, 11כל כף הרגלוהוא הולך על  10הם דומות לפרסה ההירקס טפרי .3
 כל כף הרגלעל  והחתול לא הולך ,רגלו של חתול הוא לא כמין פרסה.  כשל חתולוטלפומין חיה הוא שהשפן 

 .12אלא על אצבעותיו
 

ולהירקס  ,"ורחבות אזניהם ארוכות: "במילים הבאות ,שפנים מתאר את ה)א"י'  עשמועהיבין ( 13ץ"הרשב .4
 .14יש אזנים קצרות

                                                 
1
 Procavia capensis 

 
2
  .כמה מהספרים כבר תקנו במהדורות החדשות או לכל הפחות הכותבים שינו את דעתם לעת עתה 
3
  caecotrophyים אותם מיד ישירות מפי ואוכל,  גללים רכים מעוטפיםים לאכול מוציאואחרי שגמרוהארנבת  ון הארנב

ומתבצעת באופן ) מבחינה תזונתית(  חיוניתהיאאת  הזתופעהה .מעוכל-החצי םמזונ של חוזר עיכול מבצעים ובזה הם, הטבעת
  .תדירי

4
  rumination  למשל בפרה, המתבצעת אצל הבעלי חיים הכשרים הקלאסיתהעלאת הגירה.  
 5 merycism ורק לפעמים , של אוכל שנופלים לרצפה" כדורים"מקיא דרך הפה הוא לפעמים ש, תופעה הנמצאת למשל בקנגרו

  .ולא מתבצעת באופן תדירי) מבחינה תזונתית( הזאת היא לא חיונית פעולהה. אוכל אותם מחדש
6
 "Hyrax," Microsoft (R) Encarta. Copyright (c) 94 
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  .בבא קמא פ' ע 

8
 Pesikta Zutrata on Shemini 29b 

9
  . כי בפרשת שמיני השפן מופיע בקטע שמדבר על החיות ולא בקטע שמדבר על השרצים.

10
 "Hyrax," Microsoft (R) Encarta. Copyright (c) 94 

11 Plantigrade. http://wfscnet.tamu.edu/tcwc/WFSC401/Lab%203-Mammalian%20Orders.ppt  accessed 16/jul/06 
12
 Digitigrade. http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/running_fast.html  accessed 

16/jul/06 
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 ,"... אזניהם ארוכות,ולדקות עורם": במילים הבאות ,שפנים מתאר את ה)א"י'  עשמועהיבין ( ץ"הרשב .5
  .15עבהועורו של ההירקס הוא 

  
 ולהירקס ,"אית להו שינים הרבה: "לק הקדמי של הלחי העליון של השפןכתב על הח.) ט"חולין נ(א "הרשב .6

 .16יםתש רק שי
  

לא תואמת עם זאת המוגדרת  )כפי שאפשר לוודא במפה המובאת להלן ( של ההירקסגיאוגרפיתהחלוקה ה .7
 והוא כתב 17 חי בספרדנאח'רבינו יונה אבן ג"). שפן" ערך, המקורית הערבית במהדורה( השורשים בספר

  :פר השורשים כדלהלןבס

 

    
 :והפרוש העברי 

ואולם , מרובה ואולם אצלנו הוא, שהוא מצוי מעט במזרח חתול גודלבעל חיים ב, 'ובראל'הוא . השפןואת "

  ".]לארנבון המצוי [ניב ספרדי והוא, )����� ('קנליה'אלא בשם , המון העם אינו מכירו באותו השם

  
 ."שפן"שהביאו הראשונים למילת  פורשיםתרגומים מכמה  עם לא תואםההירקס  .8

 אבן יונה רבינו י"ע 19 18זרות בשפות) בעל האזניים הארוכות(" ארנבון"שפרושו  ”conilio“ -השפן תורגם כ
 .ו"כ 'ל משלי על נחמיאש בן יוסף רבי  ו20)ג:עוקצין ג( במקור הערבי ם"הרמב, )המובא לעיל (נאח'ג

  .1887ברלין , דירינבורג. י נ"ם שפורסם ע"הרמבדברי לום של יצהלהלן 

 

  
  :נהקמס

  .ליהיות השפן המקראי ה שההירקס לא יכול"אנו טוענים בעז,  לעילים הטעמים המובאמפאת שמונת
מחקר  המכיל ”The Enigma of the Biblical Shafan“מהמספר ) 2019(המידע מפותח בפרטות במהדורה השניה 

 .הוא השפן) בעל האזניים הארוכות(שהארנבון תורני ומדעי המציע 
  . גדולהנפקא מינהלפי עניות דעתי לדיון הזה יש . ב.נ
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