ÌÈ˜‡¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÂ ÈÙ¯˜‰

Í¯Âˆ ‰È‰ ˙Â ˜È˙Ú ˙Â¯˘Î ˙Â¯Â ÒÓ Ï˘ ÌÈ·‰Ï‰ ÌÈ¯˜Â ÁÏ
ÂÓÚË˘ Â¯Ó‡ ÌÈÓÎÁ˘ ,È„‚‡‰ ‡ËÂ·È˘‰ ‚„ ˙‡ ˘Â ‚ÙÏ
ÒÏ‘‚‡ ÒÂÏÂ Ô¯Á ,„„‚· ,ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ· ÈÂÊ‰ ÚÒÓ .¯ÈÊÁÎ
מאת ד “ ר ארי גרינספן וארי זיבוטפסקי
תודת המערכת לכותבים ולעיתון ’מקור ראשון‘
בו התפרסם המאמר בערב סוכות תשס“ח

מסורת מחברת את הבריכה המטופחת אל אברהם אבינו  -וגם את הדגים הקדושים המצטופפים בה

ק

שה אולי לדמיין את האמורא הגדול
רבא ,כשהוא מתכונן ומצפה לסעודת
השבת המתקרבת בידיעה שיטעם בה
טעם חזיר .התמונה הזו הביאה אותנו אל
ארוחה יוצאת דופן ,ביער המשקיף על נהר
הפרת בטורקיה .סעדנו עם מושל החבל,
ועם מומחה לדגה מאוניברסיטת חרן,
העונה לשם זעפר דוגו ,כשבצלחותינו דג
המכונה בערבית שאבוט.
טרת מסענו היתה חיפוש אחר
מסורות ומנהגים יהודיים שכוחים,

מ
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חיפוש שהביא אותנו לדרומה של טורקיה.
 60קילומטר מצפון לגבול הסורי ,בזמן
שניסינו לדוג מנהגים מן העבר ,העלינו
בחכתנו דג שמן .בכדי להבין את סיפורו
של הדג המיוחד הזה ,יש לצלול מעט אל
תוך המקורות.
עודת ראש השנה נפתחת כידוע
במיני מאכלים המסמלים ברכות
שונות לשנה החדשה .המנהג הנפוץ ביותר
הוא התפוח בדבש ,המסמל את הברכה
לשנה מתוקה .מנהג ידוע פחות ,אך בעל

ס
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מטיילים מאכילים את השיבוטא בבריכה

שורשים קדומים ונכבדים ,הוא טבילת
ראש של איל בדבש ,כזכר לעקידת יצחק
ובברכה לשנה טובה .מנהג נפוץ אחר הוא
אכילת ראש של דג ,כשבאכילתו מכריזים
’שנהיה לראש ולא לזנב‘.
געפילטע פיש
דג נתפס ביהדות כסמל מוכר וחיובי.
הדגים מתרבים בכמויות גדולות
ולכן הם סמל לפוריות .מגן המילה,
המשמש מוהלים בעבודתם ,עשוי פעמים
רבות בצורת דג ,מסיבה זו .מאגר המים
האידיאלי לאמירת ה‘תשליך‘ בראש השנה
הוא כזה המכיל דגים ,שכן הם נחשבים
כחסינים מפני ’עין הרע‘ .מאותה סיבה,
דגים הם גם סמל המזל של חודש אדר.
ניגוד לחיות ,לעופות ואפילו לחגבים,
אין שום סוג של דג הנזכר בשמו
בתנ“ך כולו .בספרות חז“ל מוזכרים כמה
מינים בשמותיהם ,אך הדג המוזכר ביותר
הוא השיבוטא .יהא השיבוטא איזה דג
שיהיה ,מכל מקום הוא היה מוכר וידוע
לקהילה היהודית העתיקה בבבל.
תלמוד דן בשיבוטא בכמה הקשרים.
הגמרא מספרת על ההכנות המעשיות
של גדולי החכמים לקראת כניסת השבת.
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אחת הדוגמאות מזכירה את רבא ,שהיה
ממליח את השיבוטא לקראת סעודת
השבת .אפשר להסיק מכך ,שהשיבוטא
היה ידוע היטב לחכמים ,וחשוב מספיק
כדי להגישו לשולחן שבת .השיבוטא
מוזכר הן כבעל סגולות רפואיות והן
כסיכון בריאותי ,תלוי בעונת השנה
ובתנאים הרפואיים שבהם מדובר .במקרה,
למשל ,של מחלה המכונה ’ירקונא‘,
התרופה המומלצת תושג על ידי בישול
ראשו המומלח של השיבוטא במעט יין.
מצד שני ,מזהירה הגמרא ,אכילת
השיבוטא באביב ,בזמן חודש ניסן ,עלולה
לגרום לצרעת.
חד המקורות המעניינים ביותר
בנושא השיבוטא עוסק בטעמו
המיוחד של היצור הימי הזה .הגמרא
מתארת שלכל דבר שהא-ל אסר בעולם
הזה ,הוא יצר העתק מותר .לדוגמה ,דם
אמנם אסור באכילה ,אך הכבד  -המשופע
בדם  -מותר; חלב ובשר אסורים כמובן
בסעודה משותפת ,אבל עטין הפרה,
שיש בו רמז לחלב ,מותר .ועכשיו באה
הדוגמה המופלאה מכולן  -החזיר ,החיה
המתועבת מכל עבור העם היהודי ,אסור
כמובן באכילה מכל וכל .עם זאת ,אם יש
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למישהו משיכה בלתי נשלטת לטעמו של
הבשר הלבן ,מודיעה לנו הגמרא שטעמו
של ’הדבר האחר‘ זהה לטעמו של )חלק
מ (-דג השיבוטא.
שאל את העיראקים
הותו של השיבוטא התלמודי היה
עלום עבור החוקרים האירופיים
במאות האחרונות ,אך עבורנו  -נפתרה
התעלומה .יום אחד ,בזמן נסיעה במונית
בתל-אביב ,שאלתי את הנהג לארץ מוצאו,
והוא ענה שנולד בעיראק .בשל העניין
האישי שלי במסורות ובמנהגי עדות
יהודיות ,חקרתי אותו לגבי הציפורים
הכשרות שאותם נהגו לאכול בביתו .ניכר
שהנוסטלגיה של ימי ילדותו חיממה את
לבו של הנהג ,והוא חייך ואמר שהמנה
הטעימה והמשובחת ביותר במטבח ביתם
לא היתה מנת בשר או עוף ,אלא דג
בשם ’שאבוט‘ .תשובתו הדליקה אותי.
האם ייתכן שהשאבוט בערבית הוא
השיבוטא התלמודי? לחכם הגדול של
העדה הבגדדית בראשית המאה העשרים,
הבן איש חי ,לא היה כל ספק .הוא ציין
את חמשת הדגים הכשרים הפופולריים
ביותר בקהילה בבגדד ,ולאחר שהזכיר

ז

את השאבוט ,הוסיף ”זהו השיבוטא מן
התלמוד“ .השאבוט הוא אפוא השיבוטא,
והתעלומה נפתרה .השאבוט הוא סוג של
קרפיון ,ובשמו המדעי ’בארבוס גריפוס‘.
החוקרים האירופאים נלאו מלמצוא את
השיבוטא ,מכיוון שחפשו אותה באירופה,
בעוד שהדג מן התלמוד הבבלי הוא כמובן
מבבל  -עיראק של היום.
סיעת המונית הציתה בי תשוקה
להתחקות על עקבותיו של הדג
התלמודי המקורי .באוסף הגדול ביותר
של דגים למטרות מחקר בארץ ,אוצר
לאומי אמיתי הממוקם באוניברסיטה
העברית בירושלים ,לא נמצאה שיבוטא.
האתגר שניצב לפתחנו היה מורכב .הדג
נמצא משייט בנהר פרת .בימים אלה,
הגעה לעיראק ,איראן או סוריה ,אינה
דבר פשוט .למרות זאת ,בעזרתם של
כמה גורמים מחוץ לישראל ,הצלחנו
להשיג כמה דגי שיבוטא שיובאו אלינו
מהטריטוריה הטבעית שלהם .הבעיה
הייתה שהם היו משומרים בתרכובת
כימית ,באופן שלא ממש אפשר לטעום
את טעמו המסקרן של הדג .הרווח הצדדי
של העניין התבטא בכך שיכולנו לתרום
בארבוס גריפוס לאוסף האוניברסיטה
העברית.
שוקתנו לדוגמית קפואה של הדג
לאכילה בראש השנה לא דעכה.
אמנם עבורנו המסע לארצות האלה מעט
בעייתי ,אך יש היום אמריקנים רבים
בעיראק .בין האזרחים ואנשי הצבא
האמריקנים הרבים המצויים סמוך לנהר
פרת ,נמצא רב צבאי אמריקני ,ליוטננט-
קולונל הרב ג‘רמי שטיינברג ,ששירת
קודם באפגניסטן ועכשיו בעיראק.
מהיכרותי רבת השנים עמו ,וביודעי
את איכויותיו כבלש )הוא עמד להוציא
ספר על אטימולוגיה עברית( ,שלחתי לו
הודעת דוא“ל על החיפוש שלי ,ובסופו
של דבר הצלחתי לשכנע אותו שאני רציני
לחלוטין בבקשתי שימצא עבורי שאבוט.

נ

ת

רב צבאי אמריקאי בעיראק בודק את הכשרות
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הכותבים עם מלוויהם מתורכיה

הוא הסכים לחפש ,למרות שהיה ספקן
לגבי מידת הצלחת החיפוש .הוא פנה
לעיראקי ,שעבד בבסיסו הצבאי ,וביקש
ממנו לבדוק עבורו אפשרות למצוא את
השאבוט .קרבת הבסיס לנהר הפרת,
והפופולאריות של השאבוט באזור,
הביאו יותר ממידע  -למחרת בבוקר
הופיע העיראקי עם קופסא המכילה שתי
דגימות גדולות לצד שתי דגימות קטנות
של הדג .חברי שלח לי מיד תמונות רבות
של הדגים ,אך למרבה הצער הדג עצמו
נותר בעיראק .לא נמצאה לנו שום דרך
חוקית להוביל אותו משם לישראל.
ארץ אברהם
יפושנו עוד לא תם ,וקיבל תפנית
שהנהרות
כש“גילינו“
חיובית
טיגריס ופרת חולקים את מקורותיהם
במדינה ידידותית  -טורקיה .למרבה
המזל ,מצאתי לא רק מומחה לדגה ,אלא
מומחה ל‘בארבוס גריפוס‘ ,ד“ר זעפר דוגו
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מהמחלקה לדגה באוניברסיטת חרן .ד“ר
דוגו שמח לשתף אתנו פעולה ולמצוא
עבורנו כמה דגים .השמחה גדלה אף יותר
כשיצרנו קשר עם השגרירות הטורקית,
שבאדיבותה הרבה הציעה לסייע לנו
בארגון המסע לחקר השיבוטא שבפרת.
מרחק זריקת אבן מחרן ,עירו של אברהם
אבינו.
סנו לאיסטנבול ומשם לשנלי-
אורפה ,נוחתים על מסלול הנחיתה
הארוך ביותר בטורקיה ,בשדה תעופה
חדש ונטוש שנפתח רק בשבוע הקודם.
הרושם הראשוני כשמגיעים לאזור הפרת
הוא שפע השטחים הירוקים היונקים
מהנהר ,המפוזרים כטלאים על פני הנוף
דמוי הירח של האזור הצחיח בדרום
מרכז טורקיה 44 .מעלות קידמו את פנינו
בצאתנו משדה התעופה ,ובהמשך קידמנו
בחום רב המושל מהמט אוזל .אחרי
הפגישה הראשונית במשרדי המושל עם
המומחה לדגה ,הוסענו לאגם שנוצר

ט
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בעת שהושלם סכר אטאטורק בשנת
 .1993הסכר ,אחד הגדולים בעולם ,הוא
חלק מפרויקט ציבורי ענק שהושקעו
בו  32מיליארד דולר ,ששיפר מאוד את
רמת החיים באזור .האגם מכסה  815ק“מ
רבועים ,וכשמולא לראשונה הציף 25
כפרים ,מתיק ממקומם  55,000תושבים
וכמה אתרים ארכיאולוגיים חשובים
שטרם נחקרו .באגם המתינו לנו  2ספינות
שלקחו אותנו למרכזו של מאגר המים
הרוגע הזה ,שם צפינו בדייגים מקומיים
מעלים שלל דגים ברשתם .למרבה הצער,
אף דג שהועלה בחכתם לא היה השיבוטא
המיוחל .כדי לא לאכזב אותנו ,שלף ד“ר
דוגו אחד מדגי השיבוטא שתפס בעוד
מועד והכין אותו לארוחה ’ממלכתית‘
מקסימה ,שסעדנו אתו ועם המושל ,לאחר
שתוף פעולה חיובי והנחיות מדוייקות
כיצד לבשל את הדג בצורה כשרה ,על
שפת האגם .בתום הארוחה הלכנו לצפות
במתקני מחקר הדגה ,שם עורך ד“ר דוגו
את מחקרו על זרע הבארבוס גריפוס.
חד ההיבטים המעניינים ביותר
של הסיפור כולו נגלה כשהגענו
למלון שלנו ,בית אבן ישן הסמוך לאתר

א

מוסלמי קדוש וקדום הנקרא המסגד של
אברהם בעיר העתיקה של שנלי-אופרה.
לפי המסורת המוסלמית )ובדומה קצת
למדרש( ,המלך נמרוד כעס על אברהם
שניפץ את אלילי אביו ,והשליך אותו
לכבשן אש .א-להים ,בנדיבותו ,גרם
בדרך נס לאש להפוך למים ולעצי הכבשן
להפוך לדגים .אבל ,שימו לב ,לא סתם
לדגים אלא לדגי שאבוט! באתר הכבשן-
שהפך-אגם היתה כנסייה עתיקה ,ולאחר
מכן נבנה שם מסגד .ב 1896-ביקר בבריכה
הזאת צליין נוצרי שתיאר את החוויה:
חת השגחתו של חייל טורקי ,ביקרתי
בחלק היפה ביותר של אדסה,
בריכת הדגים שעל שפתה ניצב מסגד
אברהם ,ידיד האל ,ובית ספר מוסלמי.
בית הספר הוא יורשו של בית הספר
הנוצרי המפורסם של אדסה ,והמסגד
מציין ללא ספק את האתר של כנסייה
נוצרית עתיקה .הבריכה מלאה בדגים,
שאותם אסור לפי החוק להרוג ,ושאותם
מאכילים הכל בלחם ובתירס קלוי .איזו
מהומה כשזורקים את האוכל לבריכה!
הדגים משתוללים וקופצים בחצי גוף
מעל המים .ההגנה והטיפוח שמהם נהנים

ת

זהו דג השיבוטא המזכיר מאד את דגי הבינית שבכינרת
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האגם שעל נהר הפרת מציע גישה נוחה לדגים .המחברים עם המארח ,מומחה הדגים המקומי.

הדגים ,הם בוודאי תולדה של התקופה
שבה הם נחשבו לקדושים .שאלתי את
החייל שלי מהו שמו של הדג ,ותשובתו
היתה’ :בערבית הם נקראים שאבוט‘.
טעם לא פתור
זאת לא תם הסיפור .הגיע הזמן לקחת
שיבוטא אחד ללוס אנג‘לס ,לסעודה
הלכתית בהכשר ה ,OU -כדי לחלוק את
הממצא עם שאר יהודי העולם .אבל איך
נצליח חוקית להביא את הדג לארה“ב
ואיך נשמור על טריותו? הבעיה הראשונה
נפתרה .נמסר לנו על-ידי האחראי על
המסחר ,המכס והגנת הגבולות של הנהלת
הנמל בניו-יורק ,ש“דגים שאינם חיים,
שנועדו לצריכה אישית ושאינם נגועים,
מותרים בכניסה“.
תהליך הביטחוני הוא תמיד חוויה
פוקחת עיניים .בשדה תעופה ריק
ומבודד ,הזדקפו אנשי הביטחון הטורקים
בכיסאותיהם ופערו עיניהם למראה שיקוף
הרנטגן של דג ענק .אפילו אם הטורקית
שבפינו היתה טובה ,לא היינו בנמצא קרח
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יבש באיסטנבול .כך ,עם המטען היקר,
נתון בתוך קרח רגיל ומאופסן בתיבה,
יצאנו לדרך .טפטוף המים מתאי המטען,
הסברנו לנוסעים ,נגרם כנראה מבעיה
במזגנים של המטוס .המשכנו בדרך ללוס
אנג‘לס ,מקווים לטוב .המשלוח ,שהגיע
עדיין קפוא ,הוכן במומחיות ומיומנות
רבה על ידי השף ב ,Prime Grill -ברוטב
תפוחים )במקום תפוח נעוץ בפיו( ,ונאכל
ברצון על ידי קבוצה של רבנים מה,OU -
ביקבי הברון הרצוג.
עכשיו ,כמובן ,לשאלה המסקרנת :האם
באמת יש לזה טעם של חזיר?
מעניין הוא שישנם שלושה טקסטים
שונים העוסקים בתיאורו המדויק של
טעם השיבוטא .מקור אחד אומר שטעם
הדג כטעם החזיר .מקור אחר טוען שמוח
הדג הוא בטעם חזיר ,ומקור שלישי קובע
שהלשון היא החתיכה הטעימה ביותר.
האם יכול להיות שחכמים תעתעו בנו
בשעשועי לשון? כל דייג חובב יכול לספר
שהלשון או המוח של דג מים-מתוקים
קטן הם כל כך זעירים ,עד כמעט-לא-

ו
ה
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קיימים .אולי הלקח
בין השורות הוא
פשוט להסתפק במה
שיש ,וכך להעביר
לנו את המסר שאל
לנו להרגיש כאילו
מחמיצים
אנחנו
משהו בעולם הזה?
אולי הלקח הוא שאם
כך אתה מרגיש ,צא
צילום רנטגן של השבוטא בשדה התעופה בטורקיה
וחפש רחוק ככל
שתוכל ואולי תמצא את מה שחשבת אליגורית ,ש“שבעה מאות מיני דגים
טהורים ושמנה מאות מיני חגבים טהורים
שלעולם לא תוכל למצוא.
שנה החדשה ,שהתחילה עם חלומות ועופות לאין מספר ,וכולן גלו עם ישראל
והתקוות לימים שיבואו ,אפשר לבבל ,וכשחזרו חזרו עימהם ,חוץ מדג
להרהר במסר היפה ביותר שחולק עמנו אחד ששמו שיבוטא ...ולעתיד לבוא -
השיבוטא .המדרש מספר לנו בדרך הכל חוזר“ )איכה רבה(.

ב

ד“ר ארי גרינספן הוא רופא שיניים ירושלמי ,וד“ר ארי זיבוטפסקי הוא מרצה
בכיר למדעי המוח באוניברסיטת בר-אילן .במשך  25שנה הם חוקרים מסורות יהודיות
בקהילות מסביב לעולם .למידע נוסף ראו.http://www.greenspandental.com/links.php :
הגרסא האנגלית של מאמר זה התפרסם בגיליון ראש השנה של הג‘רוזלם פוסט.

‡ËÂ·˘‰ ‚„ ÈÂ ‰ÈÊÏ
מתוך פרסום ’המעין‘ ניסן תשס“ה שנה מ“ה חוברת ג‘ נכתב על ידי זהר עמר וארי זיבוטפסקי

ב

ספרות חז“ל מוזכר פעמים אחדות
ה‘שבוטא‘ כמין דג טהור ובעל טעם
מיוחד .בתלמוד הבבלי מסופר על רבא
שהיה מולח בעצמו את דג השבוטא
לכבוד שבת  .1מסיפור זה עולה שמדובר
בדג משובח ,ושהוא היה שכיח בבבל.
מספרות המדרש עולה שדג השבוטא היה
דומה לחזיר ,והוא אפוא שימש חלופה

כשרה לאדם שהתאווה לאכול בשר טמא .2
מההקשר נראה שהכוונה היא לכך שטעמו
של הדג דומה לחזיר ,בעוד שניתן להבין
גם שהכוונה היא לצורתו של הדג .במסכת
חולין נאמר ש‘חזיר מוחא דשבוטא‘ ,ולפי
הבנת רש“י רק מוחו של דג זה טעמו
כטעם חזיר  .3בתלמוד הבבלי מצויין
שהיו משתמשים בראש דג שבוטא מלוח

 1שבת קיט ,א; קידושין מא ,א.
 2מדרש תנחומא ,פרשת שמיני סימן יב
)מהדורת בובר עמ‘  (30ומקבילות
נוספות .ויקרא רבה פרשה כב; לפי
מהדורת מ‘ מרגליות )עמ‘ תקכב(

נאמר ’והתרתי לכם לשון דג‘ בלי
התוספת שהוא דומה לשבוטא ,שלדעת
המהדיר היא מופיעה במדרש תנחומא
בהשפעת הבבלי.
 3חולין קט ,ב.
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כשהוא מבושל בשיכר כתרופה למחלת
הירקון )כנראה צהבת(  ,4ומאידך נמנעו
לאוכלו בימי חודש ניסן מחשש שהדבר
עשוי לגרום למחלת הצרעת .5
מדרשים אחרים אף מופיעה מסורת
שכאשר גלה עם ישראל לבבל גלו
עמם כל בעלי החיים הטהורים’ ,וכשחזרו
 חזרו עמהם ,חוץ מדג אחד ששמושבוטא‘  .6בתלמוד בבלי נשאלה שאלה
היפותטית לגבי מי שהנהיג עגלה אליה
נרתמו עז )מהיבשה( ודג שבוטא )מהים( -
האם הוא עובר משום דיני כלאים )דברים
כב י(  ?7עולה מכאן שמדובר בדג גדול
מאוד.
תכן שהוא ’עז הים‘  8המתואר בתלמוד
בבלי בשם רב אשי’ :זה עז הים  -הוא
שהיא בוחשת בים ויש לה קרנים‘ .9
בהנחה שה‘קרניים‘ כאן פשוטם כמשמעם
ניתן להסביר שהכוונה לבינים ,איברי
חישה כעין חוטים היוצאים מפיו של
הדג ובאמצעותם הוא מאתר את המזון,
תוך כדי בחישת קרקעית הנהר .בינים
אלו מפותחים אצל הדגים מהסוג ,Barbus
ומכאן שמו של דג זה בימינו בעברית:
בינית.
הו אותו דג שבוטא הידוע בנהרות
בבל? האם אנו מכירים היום דג בשם
זה המתאים לתיאור שבמקורות חז“ל?
האם ישנה לגביו מסורת זיהוי ודאית?

קוליס האספנין
רם נפנה לדון בדג השבוטא ,עלינו
לבחון סוגית זיהוי של דג נוסף
שהפרשנים הקדמונים ערכו זיקה בינו
לשבוטא.
משנה נזכר דג בשם קוליס האספנין,
אשר התקנתו לאכילה היא בהדחה
במים חמים בלבד )ולא בבישול(  ,10כנראה
משום שעורו דק ורך .מכל מקום ,הוא
נמנה בין מיני הדגים שאין חוששים
לטומאתם  11משום שלא נהגו להזליף
עליהם מים ,ואכילתם היא לאחר תהליך
ייבוש  .12מדובר בדג בעל כושר שחיה
מעולה ,ועל סמך תכונה זו דרש המדרש
אודות משה רבנו שהיה ”מהלך ברקיע
כקוליאס“ .13
בר בימי הגאונים היו מסורות זיהוי
שונות לגבי זיהוי דג קוליס האספנין.
לענייננו חשובה המסורת הבבלית,
שזיהתה דג זה עם השבוטא שחי במקום
שנקרא אספנין ,שלדעתם הוא באיזור
בבל .בעל פירוש הגאונים לטהרות פירש
שקוליס האספנין הוא דג הכופיא )בבלי,
פסחים לט ע“א( ,ולפי מסורת שבידם הוא
דג השבוטא  .14בעל הערוך מוסיף פרטים
נוספים” :דג שבמקומות האספניא ,ושמו
בלשון ערבי אלשבו“ט ,ובלשון הקודש
שבוטא ,ובלשון רבנן כופיא דאמר מררתא
דכופיא ,וי“א טונינא“ .15

שבת קי ,ב.
פסחים קיב ,ב.
ירושלמי תענית ד ,ט )סט ע“ב( .איכה רבה
פתיחתא לד ד“ה על ההרים )מהדורת
בובר עמ‘  ;(39פסיקתא דרב כהנא
)מהדורת מנדלבוים( פרשה יג עמ‘ .234
בבא קמא נה ,א; סנהדרין נט ,ב .תוספות
לעבודה זרה לט ,א ד“ה וסימניך מזהה
את השבוט כ‘עז של ים‘.
תוספות עבודה זרה שם.
בבא בתרא עד ,א.

 10משנה שבת כב ,ב; בבלי ביצה טז ,ב.
 11משנה מכשירין ו ,ג.
 12כך מפרש הרמב“ם בפירושו למשנה,
מכשירין ו ,ג.
 13תנחומא כי תשא לב.
 14י“נ אפשטיין וע“צ מלמד ,פירוש
הגאונים לסדר טהרות )ירושלים תל-
אביב ,תשמ“ב( עמ‘  ;130רבנו חננאל
לפסחים לט ,א.
 15הערוך לר‘ נתן בן יחיאל מרומי ערך
אספנן )ערוך השלם כרך א עמ‘ .(189
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מ

מצא בדברי הרב יהוסף שווארץ ,שכתב
שאכן ישנם שני מיני שבוטא )אלשאבוט(,
גדול וקטן; המין האחד ”גדול כחזיר ושמן
הרבה וטוב מאוד ואין נמצא בימי הארץ
)של ישראל( כ“א בים איטאליא“ ,בעוד
שהמין השני הוא דג קטן ורך מאוד ,והוא
קולייס האספנין הנאכל מלוח ,שנזכר
במסכת שבת .20
סיכום ,כבר בתקופת הראשונים
היו זיהויים שונים לדג השבוטא;
שיטת חכמי בבל המשקפת את המסורת
הבבלית הקדומה שמדובר בדג ’שבוט‘
הגדל בעירק ,ודגים הנמצאים באגן הים
התיכון ,כמו טונה .בעניין זה ראוי לציין
שבמערב אירופה ובצפון אפריקה הייתה
מסורת זיהוי לגבי דג מסויים שהוא
השבוטא ,כפי שראינו אצל הרמב“ם ,וכן
בדברי הרא“ש שמעיד’ :ושבוטא דג טהור
הוא ,כי בצרפת אוכלים אותו‘ .21

דבריו עולה שהיו בימיו שתי
מסורות זיהוי; האחת שמדובר בדג
הנקרא בערבית שבוט ומקורו ב‘אספניא‘,
והשניה שמדובר בדג הטונה ) .(Thunnus
דומה ,שההבדל בין שני הפירושים נעוץ
בזיהוי המקום ’אספנין‘ .למעשה ,ישנם
שני מקומות בשם אספניא או אספמיא;
האחד הוא ארץ ספרד והשני מקום באזור
ארם נהריים ,ולא תמיד ניתן לדעת בבירור
לאיזה מהאזורים התכוונו המקורות,
שהרי בשניהם יש ים ודגה  .16בהקשר
לדג השבוט והקוליס ,גאוני בבל בודאי
התכוונו לדגים הידועים להם מנהרות
עירק .אולם הרמב“ם כתב בענין קוליס
האספנין’ :מין דג עורו רך מאד הידוע
אצלנו במערב בשם אלשבוט‘  .17דומה
שהרמב“ם קשר בין דג בשם זה הידוע
באספניא של ספרד ולא של בבל .18
צל חכמי עירק האחרונים עדיין
היתה נקוטה המסורת של גאוני בבל,
החוקרים המודרנים
שהשבוט הוא זהה לקוליס האספנין ,והוא
חוקרים המודרנים עורכים בדרך כלל
הידוע להם בשם זה בימיהם בעיר בגדאד .19
הבחנה בין ה‘שבוטא‘ ובין ’קוליס
אולם הרב עבדאללה אברהם יוסף סומך
נתקשה בכך ,שהשבוטא שהוא הכיר הוא האספנין‘ .לשבוטא הוצעו כמה הצעות:
דג קטן ,בעוד שמהמקורות עולה שהוא דג  .1לפי לוינזהון הכונה לחדקן ).22 (Acipenser
גדול מאוד וכנ“ל! את יישוב הבעיה הוא
הרב ד“צ הופמן )תר“ג-תרפ“א; 1843

ל
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ה

 16ועי‘ דיון אצל קוהוט שם ערך אספמיא
עמ‘  ;188-189פ‘ נאמן ,אנציקלופדיה
לגיאוגרפיה תלמודית )תל אביב
תשל“ב( כרך א עמ‘  .118-121על הדגים
של אספניא )או אספמיא( עי‘ עבודה
זרה שם; בראשית רבה )מהדורת וילנה(
ה ,ח .ובמיוחד ניתן היה להחליף בין שני
שמות המקומות על רקע הסיפור אודות
ראש הגולה הבבלי שנסע מקורטבא
לאספמיא )יבמות קטו ,ב( ,והיא קורטבא
של בבל ולא קורדובא שבספרד.
 17הרמב“ם בפירושו למשנה ,מכשירין ו,
ג.
 18החוקר ע‘ לעף הציע שהרמב“ם זיהה
1093

את ה‘שאבוט‘ עם דג ה‘שאבל‘ )טרית,
 ;Clupeaעי‘ I. Low, Fauna und Mineralien
.(der Juden, Hildesheim 1969, p. 12

 19זבחי צדק ח“א )בגדאד תרנ“ט( סימן
פג אות יא; בן איש חי ,הלכות ,שנה
שניה ,סוף פרשת אמור )מהד‘ ירושלים
תשנ“ד עמ‘ קעד(.
 20תבואות הארץ מהדורת א“מ לונץ
)ירושלים תר“ס( עמ‘ שפ.
 21שו“ת לרבינו אשר בן יחיאל )מהדורת
י“ש יודלוב ,ירושלים תשנ“ד( כלל שני
סימן טז ,עמ‘ יד.
L. Lewysohn, Die Zoologie des Talmud, 22
Frankfurt 1858, p. 265-266
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  (1921צידד בזיהוי זה ,והוסיף ’שכלזמן שהוא קטן נקרא בלשון איטאליא
פארצעלעטא )  ,(porcelettoוהוא כמו
חזיר קטן ,מפני שראש דג זה הוא כמו
ראש חזיר‘ .23
 .2לונץ וקרויס סוברים שהוא הדג הנקרא
בשם .turbot ( Steinbuut) 24
 .3אהרוני מפנה בספרו לערך קוליס אותו
מזהה עם דג המאקראל ) .( Scomber25
 .4לפי דור הוא דג הבקלה ) Merluccius
.26 (merluccius
 .5יאסטרוב מציע שמדובר כנראה בדג
המולית .( Cephalus) mullet 27
ל ההצעות הנ“ל לוקות בחסר ואינן
סבירות ,מפני שהן נוטות לזהות את
הדגים שבבל עם אלה המצויים באירופה,
ומתעלמות ממסורת הזיהוי הפעילה
והרציפה שקיימת לגבי זיהוי השבוטא עם
הדג הנקרא בערבית עד היום בנהרות בבל
בשם זה .כפי שנראה בהמשך ,נראה יותר
לקבל את ההצעה המזהה את השבוטא
עם הדג הידוע בימינו בשם ’שבוט‘ ,או
’שאבוט‘ בפי תושבי גדות נהר פרת.
מדובר במין  Barbus grypusשאורכו
המכסימלי בעירק הוא כמטר וחצי .28

כ

 23הרב דוד צבי הופמן ,מלמד להועיל ח“ב
סי‘ כא )פרנקפורט תרפ“ז עמ‘ .(19
 24לונץ בהערות לתבואות הארץ עמ‘ שפ;
ש‘ קרויס ,קדמוניות התלמוד ,ב) 1/תל
אביב תרפ“ט( עמ‘ .217
 25י‘ אהרוני ,זכרונות זואולוג עברי ,ח“ב
)תל אביב תש“ו( עמ‘ .253
 26מ‘ דור ,החי בימי המקרא המשנה
והתלמוד )תל אביב תשנ“ז( עמ‘ .174
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, 27
the Talmud Babli and Yerushalmi, and
the Midrashic Literature, New York
1950,II, p. 1556

 28מ‘ נון ,הדיג העברי הקדום )מרחביה
תשכ“ד( עמ‘ .162
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שר לקוליס האספנין ,ישנה תמימות
דעים בקרב החוקרים שמדובר בדג
הסקומבר )  ( Scomberהידוע בשם מאקראל
 .( Spanish Mackerel ) 29לעומת החוקרים,
סבור הרב קאפח שהוא דג הסולית ) ,(Solea
הידוע בשם ’דג משה רבנו‘ .( Sole ) 30
דיון ומסקנות
יים הבדל מהותי בין הזיהוי הנקוט
בקרב הפרשנים המסורתיים ובין
הזיהוי של רוב החוקרים המודרנים.
מסורת הזיהוי של הגאונים והראשונים
)הקושרת בין דג השבוטא ובין קוליס
האספנין( מזהה אותה עם הדג הנקרא
בערבית בשם ’שבוט‘ )או שאבוט( ,הדג
ידוע בהיסטוריה העתיקה של עירק,
ועד היום הוא מהווה מרכיב חשוב
בדגה המקומית .אבן אלביטאר )מת ב-
 ,(1248מגדולי הרופאים בימי הביניים,
כותב שה‘שבוט‘ שכיח בנהר הפרת
ובאזור שט  ,31ומשתמשים במרה שלו
ברפואת העיניים  .32דג זה מתואר גם
בספר הזואולוגיה החשוב של אלדמירי
)  ,(1341 - 1405שאף מעיר ’בשרו הוא
מעולה ,והוא מצוי באופן נרחב בנהר

ק

 29ערוך השלם כרך א עמ‘  ;189י‘ אהרוני,
זכרונות ,עמ‘  ;252נון ,עמ‘  ;164דור,
עמ‘  ;176י‘ פליקס ,הצומח החי וכלי
החקלאות במשנה )ירושלים תשמ“ג(
עמ‘ .274
 30פירוש המשנה להרמב“ם מכשירין ו ,ג
מהד הרב קאפח עמ‘ תה הערה .7
 31כיום שט אלערב ,שם הנהר הנוצר לאחר
התמזגות פרת והחידקל על גבול פרס
ועירק.
 32אבן אלביטאר ,אלג‘אמע למפרדאת
אלאדויה ואלע‘ד‘יה )קהיר  (1874ח“ג
עמ‘  .54בפסחים לט ,א נזכרת המרה
של דג הכופיא ,שהוא השבוטא לפי
פירוש הגאונים והערוך.
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החידקל‘  .33זהו דג גדול שטעמו מעודן,
המתאים לתיאורים בספרות חז“ל ,וכפי
עדותם של גדולי חכמי בגדאד בדורות
האחרונים נאכל ,והוא השבוטא הנזכר
בתלמוד בבלי .הרב עבדאללה אברהם
יוסף סומך כתב’ :דג הנקרא שבוטא
הוא טהור… האמת הוא כן שבעירנו
פה בגדאד יע“א הוא מצוי למאות
ולאלפים‘  .34תלמידו ,הרב יוסף חיים,
הזכיר אף הוא את השבוט בין מיני הדגים
הכשרים והנאכלים בעיר בגדאד ,ואף
העיר שהוא דג השבוטא הנזכר בתלמוד .35
כפי שהראינו מדובר בדג הנקרא בימינו
בעירק בשם שבוט ,מהמין .Barbus grypus
36
זהו דג ממשפחת הקרפיונים ) (Cyprinidae
שאורכו המקסימלי בעירק הוא 1.5-2
מ‘ ,ומשקלו עד כשישים ק“ג  .37בזוית
פיו של הדג ישנם שני בינים מפותחים,
ואנו מציעים לכנותו בעברית בשם בינית
השבוטא  .38בארץ ישנם שני מינים של
דגים מהסוג  Barbusהחיים במים מתוקים,

והדומה לו ביותר נקרא בינית ארוכת
הראש ) .39 (Barbus longiceps
מצעי זיהוי הצמחים ובעלי החיים
שעומדים בפני החוקר הם מגוונים,
וכוללים ניתוח ביקורתי של המקורות
השונים ,בלשנות משווה ועוד .אולם
סוגיית זיהוי השבוטא מראה שמכל כלי
הזיהוי עדיין יש להעניק למסורת הזיהוי
הפעילה את המשקל הסגולי הגבוה ביותר,
ובמקרה דנן היא הסבירה והאמינה ביותר.
מנם לזיהוי המוחלט של השבוטא
אין השלכה הלכתית ,כי המועמדים
השונים לזיהוי כולם ידועים ככשרים
לאכילה; תרומת בדיקת הנושא היא
בעיקר במישור הלמדני ,בחתירה להגיע
להבנת מציאות התורה ולחקר אמיתותה.
נסיים בדברי המדרש’ :שבע מאות
מיני דגים טהורים… גלו עם ישראל
לבבל… וכולם חזרו ,חוץ מדג אחד ששמו
שבוטא; ולעתיד לבוא כולם חוזרים‘ .40

Al-Damiri, Hayat al-Hayawan (A.S.G. 33
.Jayakar tran.,London - Luzac 1908) p. 120

ובחבל חוזיסטאן )תכתובת בדוא“ל
מהתאריך .(29.12.04
 38להלן תמונות של דג .Barbus grypus
 39מר מנדל נון מציין שדגים בגודל ניכר
בשם שאבוט הובאו מעירק לארץ
ישראל לצורך מאכל בימי המנדט
הבריטי )ראה בספרו הנ“ל עמ‘
 .162הוא אישר לנו מידע זה בשיחה
מהתאריך י“ז שבט תשס“ה(.
 40ילקוט שמעוני לירמיהו רמז רפא ,ושם
גם מובא בשם ר‘ יעקב בשם ר‘ יוחנן:
’כולם חזרו חוץ מקולייס האיספנין‘;
זה תואם את המסורת הבבלית המזהה
את השבוטא עם דג זה.

 34זבחי צדק ח“א )בגדאד תרנ“ט( סימן
פג ,יא.
 35בן איש חי ,הלכות ,שנה שניה )מהד‘
ירושלים תשנ“ד( עמ‘ קעד.
 36ראו א‘ מעלוף ,מעג‘ם אלחיואן )בירות
 (1975עמ‘  ;80 ,52א‘ שרוני ,המילון
המקיף :ערבי  -עברי ,ב )תל אביב
 (1987עמ‘ .760
 37מ‘ נון ,הדיג העברי הקדום )מרחביה
תשכ“ד( עמ‘  .162במסגרת מחקר זה
פנינו לד“ר  ,Brian Coadמומחה בחקר
הדגים של אירן ,והוא אישר שה‘שבוט‘
) (Barbus grypusשכיח גם בימינו בעירק
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