
 "בפתש בחוקותי פרשת 

 5מתוך    1עמ'  

 

 מן הארץ   והשבתי חיה רעה 

ן־ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא־ַתֲעֹבר ְבַאְר  י ַחָיה ָרָעה מִּ ְשַבתִּ יד ְוהִּ י ָשלֹום ָבָאֶרץ ּוְשַכְבֶתם ְוֵאין ַמֲחרִּ  1.(וו  )ויקרא כ :ְצֶכםְוָנַתתִּ

יָתה ֶאת ְבֶהְמ  ְכרִּ ְכָלה ֶאְתֶכם ְוהִּ י ָבֶכם ֶאת ַחַית ַהָשֶדה ְושִּ ְשַלְחתִּ יָטה ֶאְתֶכם ְוָנַשּמּו ַדְרֵכיֶכם:ְוהִּ ְמעִּ )ויקרא   ְתֶכם ְוהִּ
 2.(כבו  כ

 נלחם בחיותדוד  – לה-פסוקים לד שמואל א פרק יז

יָּה ַעְבְדָך אּול רֶֹּעה הָּ ִוד ֶאל שָּ ֹּאֶמר דָּ ֹּ ַוי ִביו ַבצ ֵעֶדר: ְלאָּ א ֶשה ֵמהָּ שָּ ֲאִרי ְוֶאת ַהדֹוב ְונָּ א הָּ י  אן ּובָּ אִתי ַאֲחרָּ ְוִהִכִתיו   וְויָּצָּ

נֹו ְוִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו: ְוִה  ַלי ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזקָּ ם עָּ  3ַצְלִתי ִמִפיו ַויָּקָּ

 המזיק הערוד  – מסכת ברכות דף לג עמוד א

באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. אמר    .ת הבריותד שהיה ערוד והיה מזיק אתנו רבנן: מעשה במקום אח 

רוד. נטלו על כתפו  הראוהו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו ומת אותו ע  !ולהם: הראו לי את חור 

ו לאדם  והביאו לבית המדרש. אמר להם: ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו: אוי ל

 4וד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. שפגע בו ערוד ואוי לו לער 

 בראשיתנחש   – נתן נוסחא ב פרק מבאבות דרבי 

 
ְדָבר ָלֶבַטח ְוָיְשנּו  : "כה  יחזקאל לדוב  1 ן־ָהָאֶרץ ְוָיְשבּו ַבמִּ י ַחָיה־ָרָעה מִּ ְשַבתִּ ית ָשלֹום ְוהִּ י ָלֶהם ְברִּ יםַבְיעָ ְוָכַרתִּ י  : "כב  הושע  וב".  רִּ ְוָכַרתִּ

ְלָחמָ  ם ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוֶקֶשת ְוֶחֶרב ּומִּ ם עֹוף ַהָשַמיִּ ם ַחַית ַהָשֶדה ְועִּ ית ַביֹום ַההּוא עִּ ים ָלֶבַטחָלֶהם ְברִּ ְשַכְבתִּ ן ָהָאֶרץ ְוהִּ   . "ה ֶאְשבֹור מִּ
. וכבר דנו המפרשים  סילוק "החרב"ולוק "חיה רעה"  יסבמנוחה,    בארץ, שכיבה  : שלוםבפרשתנו  בפסוק  ארבעה דברים מובטחים

הרעה   החיה  סילוק  של  )הכותרת(  התוצאה  הן  מחריד  באין  השכיבה  וגם  השלום  שמא  או  לעצמה  הבטחה  כל  אם  והמדרשים 
  . לכי על שנים או על ארבע י פחד מתמיד מהו כב ולישון ברגיעה בליכולת לשוהמלחמה. סילוק שניהם הוא שיביא את השלום ואת ה

נתמקד על השבתת  שבפסוק, והפעם    על ונתתי שלום בארץ וכן על ושכבתם לבטח   שכבר זכינו לדרו.  "וכל זה "אם בחוקותי תלכו
ואגב, בהשוואה עם הברכות    להעיד על המציאות בתקופת המקרא וחז"ל של מכת חיות מסוכנות.בה כדי    רעות, שישהחיות ה

    , אולי קצת בתוכחה.חיות רעות. לא בברכהכרות זנכי תבוא בספר דברים, אין  בפרשתוהתוכחה ש
)או שמא ההפך, בעקבות השלום והחיים    ץשלום באריבוא  תשבות ו  ,ית השדההיא ח  ,החיה הרעה  ,"אם בחוקותי תלכו"בברכה    2

ארץ  חית השדה תשולח בכם וה  - אם "בחוקותי תמאסו"  בתוכחה  . אך  (כפי שנראה להלן  יסתלקו החיות הרעות התקינים בארץ,  
יר ָבָאֶרץ וְ , כנגד יחזקאל שבהערה הקודמת: "טויד  יחזקאל  כך לרעה גם בום.  ישָ ת   רלּו ַחָיה ָרָעה ַאֲעבִּ י עֹוב  ְבלִּ ְכָלָתה ְוָהְיָתה ְשָמָמה מִּ   שִּ

ְפנ י ַהַחָיה שראו  שלושה    –  שנזכרים פסוק קודם שם, דניאל ואיוב  ך בקשר עם נחפירוש רש"י ביחזקאל שם שמארי  . ראו אגב"מִּ
 ל מצב ביניים. על "חית השדה" שעולם בנוי, חרב ובנוי וכך גם תהיה גלות יכניה. ולהלן נראה 

בניהו בן יהוידע    מלחמת שמשון בכפיר האריות בשופטים פרק יד, וכך גם  ראוננו הראשון שנלחם בארי ובדוב ויכל להם.  דוד אי  3
י ְבתֹוְך ַהבֹ ָיַרד ְוהִּ ר "אש סופו של "איש  ראו)שמואל ב כג כ(. אבל לא תמיד גברו בני האדם על האריות.  "אר ְביֹום ַהָשֶלגָכה ֶאת ָהֲארִּ

ְבנ י ַהנְ על " מלכים א פרק כא מיהודה" לנבא על ירבעם )מלכים א פרק יג(, ובהאלהים אשר ב יש ֶאָחד מִּ יםאִּ יאִּ מְ ...  בִּ הּו ָהַאְר ַויִּ י ה ָצא 
הּו ֹלא ָיְדעּו ֶאת  ות", הם העמים שאשור הושיבו במקום מלכות ישראל שהגלו, אשר: "מסופר על "גרי הארי ק יז רפ ב  ". ובמלכיםַוַיכ 

ְשַפט   ים אֹוָתםמִּ יתִּ ָנם ְממִּ י ָהָאֶרץ ַוְיַשַלח ָבם ֶאת ָהֲאָריֹות ְוהִּ ילדים,  ו  שהרג  ב פרק ב  מלכיםבקומו של הדוב  ". לא נפקד גם מֱאֹלה 
ֶצאָנהככתוב: " ם    ַות  ן  ְשַתיִּ ים מִּ בִּ יםדֻּ ים ּוְשנ י ְיָלדִּ ֶהם ַאְרָבעִּ :  יט   עמוס הנחש בנבואת  ". ולצד האריה והדוב גם הַהַיַער ַוְתַבַקְעָנה מ 

י ּוְפָגעֹו ַהֹדב ּוָבא הַ " ְפנ י ָהֲארִּ יש מִּ ת ְוָסַמְך ָיד ַכֲאֶשר ָינּוס אִּ יַביִּ והעקרבים של  השרפים  כולם, הנחשים  ני  ולפ".  ר ּוְנָשכֹו ַהָנָחשֹו ַעל ַהקִּ
 ת הרעות שבמקרא. וומן הסתם לא מנינו את כל החי רים ח טו(.  ארבעים שנות הנדודים במדבר )במדבר כא ח, דב

ארסית  ש או לטאה  מין נחהוא    ורד או עַָ ד  רוֹ עָ .  סיפור דומה כשהיה ר' חנינא בן דוסא אומר קריאת שמעג כ  ברכות  תוספתא  ב ראו    4
בדין קריאת שמע( שהוא    אי )איוב לט ה( וגם אצל חז"ל )"משיכיר בין חמור לערוד", ברכות ט ע"בלהבדיל מהערוד המקר  -  )חברבר(

ת בטבע החופשי  אנו מוצאים לא מעט "חיות רעות", בין כאלה שמצויו סוג של חמור פרא )שגם הוא מסוכן למדי(. גם בספרות חז"ל  
שבגינן   הפרידות הלבנות המסוכנות של רבי  אחולין ז ע"גמרא    ראו .  השתוללו וגרמו נזקיםאבל לעתים    ני האדם בייתוובין כאלה שב

רבי   .ני תינוקות בעבר הירדןזאבים ש על שאכלוגזרו תענית " משנה ו מסכת תענית פרק ג. ופנחס בן יאיר לאכול על שולחנו סירב
י הזאב והארמשנה ד: "  אין פרק  מסכת סנהדרוב   .ע"ב(  הרחבה בגמרא תענית כב  ראו)  "לא על שאכלו אלא על שנראה  :יוסי אומר

לגבי יציאה לעדות החודש גם בשבת:    ה טמשנ  מסכת ראש השנה פרק אוב  ". שהוושל  םהדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתן בעשרי 
ו", להגן על עצמם מאוצודה להם לוקחין בידם מקלותם  וא" "א:  ע  ברכות לגבהלכות קריאת שמע,  רבים ומחיות רעות שבדרך. 
בהלכות  להלן נראה גם דין מזיקים ו  ."פוסק – ששת: לא שנו אלא נחש, אבל עקרב  וך על עקבו לא יפסיק. אמר רבאפילו נחש כר"

והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת  , הם משתמשים בדימוי הבא: " וכשחז"ל רוצים לדמות את חומרת דבריהם.  שבת
ו  שרףעקיצתן  שועל  לחישת  ולחישתן  עקרב  )עקיצת  ב"  פרק  י  אבות  דברינו  משנה  ראו  אש,  וגחלי  נחש  עקרב  בדפים    שועל, 

רתי: מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו  אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ אמ"ב: "מט עפסחים  ובגמרא  (.  המיוחדים
ולא  לם "ירושלים התברכה שמעוו.  "נושך ואינו שובר עצם  -נושך ושובר עצם, וזה    -אמר להן: זה    -לו תלמידיו: רבי, אמור ככלב!  

רה הניסים שנעשו בבית המקדש, אבל כל שאר הארץ? ולא ש, שהוא אחד מע(משנה ה   אבות פרק ה" )יםשלהזיק נחש ועקרב בירו
 אלה. נמנה גם כאן את כל האזכורים של חיות רעות בספרות חז"ל. דיינו בשתי רשימות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%93_(%D7%97%D7%96%22%D7%9C)
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%a9%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%a8%d7%a3-%d7%95%d7%92%d7%97%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%a9


 "בפתש בחוקותי פרשת 

 5מתוך    2עמ'  

 

  , שהוא אוכל עפר. הרביעית  ,שנתקצצו ידיו ורגליו. השלישית  ,שנסתם פיו. השנייה  ,האחת  :5על הנחש   עשרה

שאדם רואה בהמה ואינו   ,השמינית  6...  ו(ט  ואיבה אשית )בראשית ג  ,שהוא מפשיט ומצטער כיולדה. החמישית

והשבתי  : "יה רבי מאיר אומר בקבלהעליו ה   ,יתירהעש.  ..  מקפיד וכיון שהוא רואה נחש הוא מקפיד עליו להורגו

 7. (ו ו)ויקרא כ "חיה רעה מן הארץ 

 8ר' יהודה ור' שמעון מחלוקת  –ספרא בחוקותי פרשה א  

מעבירם מן    :, ר' יהודה אומר"מן הארץ  חיה רעהוהשבתי  "  9. לא יריאים מכל ברייה  -"  ושכבתם ואין מחריד"

  , בזמן שאין מזיקים  ,אימתי הוא שבחו של מקוםון:  שמעמר ר'  א  10. קון שלא יזוביתמש   :ר' שמעון אומר  . העולם

מזמור שיר  "  :וכן הוא אומר  12. בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים  :אמור  11? יש מזיקים ואין מזיקיםאו בזמן ש

  13משביתן שלא יזיקו.  ,לםקים מן העו למשבית מזי   -" ליום השבת

ר ְזֵאב ִעם כֶ "  :וכן הוא אומר מֵ ְוגָּ ץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוי יִ ם ְגִד ר עִ ֶבש ְונָּ ו ְוַנַער קָּ ְרבָּ ם:ְמִריא ַיְחדָּ ה    טֹּן נֵֹּהג בָּ דֹּב ִתְרֶעינָּ ה וָּ רָּ ּופָּ

ֹּאַכל ֶתֶבן: ר י קָּ ו ִיְרְבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַכבָּ מּול  וְ   ַיְחדָּ ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני גָּ הִשֲעַשע יֹוֵנק ַעל ֻחר פָּ דָּ ישעיהו  )  "יָּדֹו הָּ

ינו של צפעוני ומוציא מרה מתוך פיו, וכן  לגל ע ד להושיט את ידו לתוך גמלמד שתינוק מישראל עתי  -  (ח- ו  יא

 14גמול ידו הדה, זו חיה ההורגת את הבריות. :הוא אומר

 שבתבמזיקים  – מסכת שבת דף קכא עמוד א

ך. אמר רבי יהודה: מעשה בא  שלא תיש  ועל עקרב ...    כופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה  :משנה

 לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר: חוששני לו מחטאת.  

שה נהרגין בשבת, ואלו הן: זבוב  יחמ"שבת. מתיב רב יוסף:  אמר רבי יהושע בן לוי: כל המזיקין נהרגין ב  גמרא:

תני תנא  ...  .  "טה בכל מקום שבארץ מצרים, וצירעה שבנינוה, ועקרב שבחדייב, ונחש שבארץ ישראל, וכלב שו

 
מהערוד    . הדעת טוב ורעבות חטא עץ  . בהמשך לגזרות שנגזרו על אדם ועל חוה ועל הארץ, בעקהנחשו על  נגזר  גזרות נגזרו שר  ע  5

 לנחש בראשית. ובאנו א בן דוסא התגלגלנו של ר' חנינ
 מנינו את כולם, ראו במקור.  אל 6
שה נכנסו לדין ויצאו ארבעה חייבין, ואלו  ושל  :מאיר: "אמר ר'  ית אות טז בראש  -תורה    מדרש ילמדנו )מאן( ילקוט תלמודגם    ראו  7

ץ את  צק ...    : נסתם פיוות, ואלו הןנחש עשר גזירנגזר עשר גזרות. נגזר על ה  דחאחד וועל כל א  .הן: אדם, וחוה, נחש והארץ עמהם 
עשירית: והשבתי חיה רעה מן  ...    קללתו והוא עומד ב  והכל מתברכין...  מאכלו עפר; עורו נפשט ממנו  ...    חתך את לשונו רגליו ו
הוא כאשר  של הנחש  " של הנחש. כל קיומו  השלום הוא "האויב  ?דווקא על הנחש  "השבתי חיה רעה מן הארץ"הגזרה ב  ימה".  הארץ
וללא    ל שלום וסדרממית אלא החטא ממית. אבל בעולם שם את הרעיון לעיל שאין הערוד  לימשמה ש,  בארץוסדר  לום  אין ש
בראשית רבה כ א, שמות  )בני האדם משלימים זה עם זה, אין קיום לנחש. ונזכור שהנחש גם מסמל את לשון הרע    ו, עולם ב חטאים 

.  בגן עדן   משאר כל בעלי החיים לפני החטאשל הנחש  וחד  מעמדו המיתזכורת לזה  . וכל  (ועוד  דברים רבה ה יה!  רבה ג יב על מש
 עפ"י ישעיהו(. )אבל הצפעוני ישחק עם הילד  לא.הנחש  –ו אחר אידילי זה א ם לחזור למצב בני האדם יכולי 

 לפרשת השבוע. פנה כעת . נ( רוזחנ דוע  וילא)  לספר בראשיתהתגלגלנו ו על חיות רעות כלליים מדרשים פתחנו ב 8
ם לבטח בארצכם".  כבר הובטחה במילים "וישבת דם  בני אשהרי סכנת  הרעות  יות  החייה" כאן הן  פירוש חפץ חיים לספרא מבאר ש"בר  9

מדרש אגדה  . אבל שבטבע  ' תוי מינפה'הפסוק להבטיח גם את סילוק הסכנות הוסרו וכעת בא  ה ידי אדם' מעשהחיצוניות'הסכנות 
 ". מן הגייסות ושכבתם ואין מחריד. שלא תיראו לא מפני החיה ולא מר: "ואאינו מפריד והוא על הפסוק )בובר( 

 קו. יזי 10
 שגורמים נזק.  –ל  ועָ " השלישי )האחרון( הוא פ םיקות, ו"המזיקיהחיות המז –ה"מזיקים" הראשון והשני הוא שם עצם  11
 , אבל יחדלו מלהזיק. . המזיקים לא ייעלמו מן העולםשזה האחרון נס גדול יותר  12
את מצוותי תשמרו  בחוקותי תלכו ו  רק לשבת כאשר מתנהגים בשלמות "אםאו    ,לכל שבת שלנו ?  ר' שמעוןזו שבת מתכוון  לאי  13

ימות המשיח, ל"יום  אחרית הימים ולשבת של  ,  ד לבואלשבת שלעתיכוונתו  ? או אולי  ה לארץ שתיתן פריהבדומ  "ועשיתם אותם
 . ": "וכן הוא אומרהתשובה בהמשך הדרשה? שכולו שבת"

ובתשובה לשאלתנו   ל פחד.ול שם ידו עליה בלי כ הגמ –פץ חיים על המדרש, והתינוק ה מסוכנת שהורגת, מבאר החדה" היא חי"ה 14
מכילתא דרבי ישמעאל  בלכאורה גם  כך  ימות המשיח!  במן הארץ"    את ההבטחה של "והשבתי חיה רעהלכאורה  המדרש ממקם    לעיל,
יה רעה  והשבתי ח ?)ישעיה סה כה( והיכן דבר 'זאב וטלה ירעו כאחד וגו : בדבר אתה אומרכיוצא  : "פרשה יב מסכתא דפסחא -בא 

יש תַ ד ד: "סוק במיכה לפת שרומקחת "ונתתי שלום בארץ" הבטשם גם במכילתא ו". ויקרא כו ו(מן הארץ ) ַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת  ְוָיְשבּו אִּ
יד   ין ַמֲחרִּ ָנתֹו ְוא    האם   ועוד.  וב( ויקרא דף עה עמוד ארתא )לקח טפסיקתא זוטוכך גם ב  רית הימים.כו' ", שהוא בנבואת אחוְתא 
מפשוטם ולהעמיד את כל הטובה  בפרשתנו להפקיע את פסוקי הברכה ה( )לשיטת ר' שמעון וגם לשיטת ר' יהודבאות דרשות אלה 

אל יעלה על הלב  : "הלכה א  יב   הלכות מלכים פרקהרמב"ם שקובע בראו שיטת    המובטחת בהם לימות המשיח ואחרית הימים?
מסביר פסוקים  והוא  .  "גו נוהגה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהו של עולם, או יהישבימות המשיח יבטל דבר ממנהג

גו.  "כו"ם המשולים כזאב ונמר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי ע: "וחידהעיהו כמשל  אלה מספר יש רד"ק בפירושו  ם בכך 
ים בהם שימוש, איננה ל'ימות  עושומכילתא  מדרשי ספרא  ששגם כוונת פסוקי ישעיהו ומיכה  אפשר  .  שנראה להלן  ו   לישעיהו יא

כפי שהלך ביטוי זה והתגלגל במרוצת השנים והתארכות הגלות, כי אם  ,  פלאי בעתיד    'אי שם' ם  דיאל קסואיאיזה  של  המשיח'  
לימיםהלאחרית   היינו  כאן בעוימים  ,  ומתוקנים,  וכאשר  .לם שלנו אחרים  ומשפטי תשמר  תקיימו   אם  תלכו  תזכו  ,  " ו"בחוקותי 

יֶתָך ְוַחַית ַהָשֶדה ָהְשְלָמה ָלְך: "כגה  ב  איו בוכפסוק  ומזיקים, כפשוטם.    השבתת חרבלבטח וישיבה  שלום,  ל ם ַאְבנ י ַהָשֶדה ְברִּ י עִּ   ".כִּ
ל  עו .  )דברינו בשבת זו(   שמעון בן שטחו  בימי שלומציוןהתקיים  ש השפע הגדול  ובגמרא תענית כג ע"א  לה י  ויקרא רבה  מדרש  בראו  

    ותנו(.המוכרת לנו )והתקיימה להו  במציאות החיים  ו נאמר כך, שהרי התוכחה שבפרשה היאכורחנ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%a8%d7%a2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9f-%d7%a9%d7%98%d7%97
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קמיה דרבא בר רב הונא: ההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו. אמר לו: ואותן חסידים  

 15נוחה מהם.   אין רוח חכמים -

 נחלות בארץבהת - כו וויקרא אלשיך 

  השדה, ואחר   חית  ליכםהנה שהשבתי חיה רעה מן הארץ, באופן שאין פחד שבהתרוקן הארץ מהאומות תרבה ע

  16.ידכם תתרוקן הארץ מהם כך על

 חיות טורפות בני אדםמדוע  – פסוק ו"ן ויקרא פרק כו מבר

פרק ב א(, הוא כפשוטו   רת כהניםהעולם )תו  מעבירן מן :על דעת ר' יהודה שאמר - והשבתי חיה רעה מן הארץ 

  חיות אנה  והערים מלאות אדם לא תבבע וברבות הטובה והיות  ושארצם, כי בהיות השלא יבואו חיות רעות ב

 17. בתי רעת החיות מן הארץיזיקו )שם( יאמר והששלא יתן משב :בישוב. ועל דעת רבי שמעון שאמר

ר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון  והוא הנכון, כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות כאש 

זה שאמר הכתוב  חטא ממית. ואין ערוד ממית אלא    שאמרו )ברכות לג א(   וכמו  . חיה ורמש ממית אדםאין    -

)שם פסוק ז(, כי לא    "רענה ואריה כבקר יאכל תבןופרה ודוב ת"  :, וכן"תן ור פעל חושעשע יונק "   :)ישעיה יא ח(

ניהם והושם הטרף טבע להם  י כי נגזר עליו להיות טרף לש  ,ני חטאו של אדםהיה הטרף בחיות הרעות, רק מפ

 ...  18ף זו את זו גם לטרו

ולכל חית הארץ ולכל  "  :ל( דכתיב )בראשית א    ,והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם העשב לאכלה

, ואמר הכתוב "ויהי כן", כי הוא  "ירק עשב לאכלה כל  עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את  

וכשהותר שחיטת בעלי  ירשתי.  הממית כאשר פחטא  ני ה ואחר כך למדו הטרף מפ   .אשר הושם בהם לעדהטבע  

נח אחרי המבול והזהיר על האדם )שם ט ה( וגו' את נפש    ואך"  :החיים לבני  את דמכם לנפשותיכם אדרוש 

ת  ותשב  ובהיות ארץ ישראל על השלמות,  19נשארו על מנהגם לטרוף. , ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה,  "האדם

הטבע הראשון   על  ויעמדו  מנהגם  בע  הושםאשר  רעת  יצירתבהם  וכת  נח  ם,  תולדות  בסדר  מזה  הזכרתי  בר 

 20. )בראשית ט ו(

 
שבת כאן עלי אדמות, יש מזיקים ויש  שבת של העולם הזה ושבת הפלאית לעתיד לבוא. ב בוא וראה מה בין הלכה ואגדה, ובין    15

במקרה כזה.  ן בן זכאי "חושש לחטאת"  נדיין רבן יוחוע  "עקרב שלא תישךה לכפות כלי "על  מציעהם. המשנה  הלכות כיצד לנהוג ב
תנא  החמישה מסוכנים, כשיטת רב יוסף(. וכשרק  , או  רבי יהושע בן לויתם )"כל המזיקים" כשיטת  ומתירה להרוג או   באה הגמרא
  - ואותן חסידים  "  :", עונה לו רבוההורג נחשים ועקרבים בשבת אין רוח חסידים נוחה הימנו":  ואומר   בר רב הונא  רבאיושב לפני  

" ועליה  בארץשבת שבה אין מזיקים כלל! שבת של "ונתתי שלום    ". אבל שבת הפלאית לעתיד לבוא, היאח חכמים נוחה מהםאין רו
שאין    סדר רב עמרם גאון )הרפנס( סדר שבתותיסא  עוד על מזיקים בשבת, ראו מחד ג  ים: "מזמור שיר ליום השבת".לשורר בעל תה

". ומאידך  שום סכנת שעיריןי ליחשך מ כיון דשכיחי מזיקין וצריכין ישראל למיעל לביתהון מכבית בליל שבת "להאריך בתפילת ער
ם שהוא בורא  "ע ם" של המזיקים  שקדמה השבת ולא נגמרה מלאכת "  חומא )בובר( פרשת בראשית סימן יזמדרש תנהדעה ב  ,גיסא

 נראה שמדובר בשדים ושעירים ולא בחיות רעות.  ". אך כאןגופן קדש יום השבת, והניחן ונשארו רוח בלא גוף
ָפנֶ : "פרשת משפטים   כטכג  שמות  מובן לפסוקים בכוונתו כ  16 ֲאָגְרֶשנּו מִּ ָהָאֶרץ ְש ֹלא  ְהֶיה  ֶפן תִּ ְבָשָנה ֶאָחת  ַחַית  יָך  ְוַרָבה ָעֶליָך  ָמָמה 

ְר ְוָנַשל ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהג"פרשת עקב:    כבז  דברים  " ובַהָשֶדה ר ֶפן תִּ ָפֶניָך ְמַעט ְמָעט ֹלא תּוַכל ַכֹּלָתם ַמה  ל מִּ ם ָהא  ".  ֶבה ָעֶליָך ַחַית ַהָשֶדהֹויִּ
על הפסוק בפרשתנו:  (  מרוקופורטוגל,  ספרד,    , 15מאה    ר' יצחק די ליאון,   תלמיד   רבי אברהם ב"ר יעקב סבע )רור המור  צפירוש  ראו  

יות ה החשולחות ונכנסות לעיר כמוזכר בתעניות. וא"כ כשהשנה טובבזמן הרעב החיות מואמר והשבתי חיה רעה מן הארץ. לפי ש"
זון יצאו  וראם על החיות. אבל כשחדלו פר השיירות מצוייות ומ  י כשיהיה שלום בארץ ום. כבטלות. וכן ימשך ביטול החיות מצד השל

". אבל אלשיך מדבר על  ין כלי זייןרעות. אינן צריכ  ימשך וחרב לא תעבור בארצכם. כי אחר שאין חיותהחיות ממעונתם. וכן מזה  
התנחלות והתבססות  תקופת  ובר במצב מתמשך של  גם לא התוכחה הקשה חו"ח. מדהמובטחת וה הגדולה  'מצב ביניים'. זו לא הברכ

 לאזן בין פגיעת אויבים בשר ודם ובין פגיעות חיות הטבע.  ש, בה יבארץ
לי  הכלכעקב השפע  ,  לשיטת ר' יהודה.  משלו  יםסברה, אך בתוספת  לעיל  כהנים  תתור   -  מדרש ספראעד כאן ציטוט של רמב"ן מ   17

כיצד  ראינו בימינו במגפת הקורונה  פי ש, כפירוש צרור המור לעיל וכוהומה אדם  במקום מיושבהחיות הרעות  לא תבואנה  והשלום,  
  מה שיושבת היא "רעת החיות"ש  ,מבאר רמב"ן  וןולשיטת ר' שמע  כאשר בני האדם הסתגרו בבתיהם.  בותחיות החלו להסתובב ברחו

  ן )המדענים בימינו יאמרו שאצל חיות אי ?, מידת הרועיפהשם בטבע החיות מידת ההיזק והטרלהלן. מנין הו מפתחהוא שנושא  –
ם של בני  נקודת מבט יאמר שכוונתו לרוע מ  רמב"ן. ו, הן צדות וטורפות רק על מנת לאכול ולהזין עצמן ושלא כבני אדםרע וטוב
 (. האדם

ברור מהיכן את התכונה להזיק אלה לאלה. לא  החיות  דו ורכשו  , נגזר עליו שהחיות יזיקו לו ומשם גם למטאי האדםחבעקבות    18
 נגזרה איבה בין האדם לנחש, או שמא חטאי דור המבול. גן העדן שבעקבותיו לקח רמב"ן רעיון זה ועל איזה חטא מדובר? חטא 

ה  ראשית  בהמלא בק  ראו הפסו  19 )דווקא לאחר  , בעת שהותר ל פרשת נחט  )נח ובניו( אכילת בשר  , שמזהיר  המבול!(בני האדם 
יו ֶאְדֹרש ֶאת ֶנֶפש ָהָאָדם  ְמֶכםְוַאְך ֶאת דִּ מרציחה: " יש ָאחִּ ַיד אִּ ַיד ָהָאָדם מִּ ַיד ָכל ַחָיה ֶאְדְרֶשנּו ּומִּ יֶכם ֶאְדֹרש מִּ פירוש  ". עורכי  ְלַנְפֹשת 

בפסוק    מרכזיתנקודה  שהיא    "אדרשנו  קצרו ולא הביאו את הפסוק השלם ודלגו דווקא על המילים "מיד חיה על התורה  ב"ן  רמ
 : האם יש גם דרישות מהחיות? וטעונה הסבר

שם את הרעיון שביסוד הבריאה  כבר  פירושו כאן ומזכיר  את  פרשת נח שמשלים    פסוק ה   בראשית פרק טבראו פירוש רמב"ן    20
  טע הפסוק: "מיד כל חיה אדרשנו" בקב"ן  מתחבט רמ  לא היו אכילות בשר משום סוג שהוא וכל העולם היה צמחוני. שם  הראשוני

רמב"ן מציע    .לאכילת בשר, היינו שחיטת בעלי חיים בעקבות ההיתר  שמובא בתורה  פסוק    –  בהערה הקודמתלואו  במהפסוק  ראו    –
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ם בעולם ויחדל הטרף ורעת הבהמה וכל הרמש  ל היוצא מגזע ישי, שישוב השלוועל כן אמר הכתוב על ימי הגוא

ש הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח )סנהדרין  היה בטבעם מתחילה. והכוונה היתה בו על חזקיהו שביק  כאשר

 21. ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבאם לכך, ה זכותלא עלת(, וצד א

 שינוי בטבעאין  – רד"ק ישעיהו פרק יא פסוק ו

עושים    והנכון כי טבע החיות לא תתחלף ויטרפו ויאכלו בשר כמו שהם  ...ובימות המשיח בכל העולם יהיה שלום  

כי מלאה הארץ דעה את  "  והטעם...  אלא הבטיח את ישראל שהחיות הרעות לא יזיקו בכל ארץ ישראל    ,עתה

ובכל אשר להם כמו שהבטיח על    םכיון שהם טובים ושמרו דרך ה' לא תשלוט בהם חיה רעה ולא בבהמת ".  ה'

 22. אם יעברו בארץ לא יזיקו לוואפי   ".חיה רעה מן הארץ והשבתי"ה: "ידי משה רבינו ע

 במוצאי שבת למה  – תהלים פרק קמד

רּוְך בָּ ִוד  ַהְמלַ ְלדָּ ה:מֵ  ה' צּוִרי  מָּ ַלִמְלחָּ ֶאְצְבעֹוַתי  ב  ַלְקרָּ ַדי  יָּ ִסיִתי    ד  חָּ ּובֹו  ִגִני  מָּ ִלי  ּוְמַפְלִטי  ִמְשַגִבי  ִתי  ּוְמצּודָּ ַחְסִדי 

י: ַתְחתָּ ַעִמי  רֹוֵדד  ה:  הָּ עָּ רָּ ֵמֶחֶרב  ַעְבדֹו  ִוד  דָּ ֶאת  ַהפֹוֶצה  ִכים  ַלְמלָּ ה  ְתשּועָּ ִכְנִט ...    ַהנֹוֵתן  ֵנינּו  בָּ ִלים    יםעִ ֲאֶשר  ְמגֻדָּ

ל:  ֵהיכָּ ַתְבִנית  בֹות  ְמֻחטָּ ִויֹּת  ְכזָּ ְבנֹוֵתינּו  בֹות    ִבְנעּוֵריֶהם  ְמֻרבָּ ַמֲאִליפֹות  ֹּאוֵננּו  צ ַזן  ֶאל  ִמַזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ֵוינּו  ְמזָּ

חָּ ַאל   ְבחּוצֹוֵתינּו: ִלים ֵאין ֶפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצוָּ ם ֶשה'    ֵתינּו:ה ִבְרחֹּבֹּ ּוֵפינּו ְמֻסבָּ עָּ ה לֹו ַאְשֵרי הָּ כָּ ם ֶשכָּ עָּ ַאְשֵרי הָּ

יו  23.ֱאֹלהָּ

 
שמן השמים ידונו בהמה  או  פיק עונש ממון לבעלי השור,  אסור באכילה ולא מסאדם יומת ובשרו  רג  הושור המספר פתרונות כגון ש

שלמרות שכעת הותרה אכילת בשר החיות עדיין צריכות  או    אותו,   שהחיה תנקום ברוצח שבית הדין לא שפטאו  ה אדם,  שהרג
ו כאן  . מה שחשוב לעניינינרשת נחכל זה כבר מעבר לנושא שלנו ומקומו בפ .להימנע מטריפת בני אדם ורק יטרפו זו את זוהחיות 

".  בהם בעת יצירתם  הושםר  אשת רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון  ותשב   ות,ובהיות ארץ ישראל על השלמ: "הוא סיום דבריו 
 חזרה למצב בראשיתי זה מחייב 'ימות המשיח'? שימו לב להגבלה לארץ ישראל ולמילה "שלמות". האם

להגיע    21 לא תוכל  ישראל  לטרוףמותלשלארץ  וטבע החיות הראשוני שלא  יחזור  ,  לבולא  המשיח העתיד  בימות  )לאחר    א, אלא 
מדרשי  לתפיסה המשיחית של פסוקי הברכה בפרשתנו, בעקבות    כך נראה שרמב"ן מצטרף. בשהניסיון 'הארצי' כשל בימי חזקיהו(

איש את רעהו? ? האם גם הוא יחדל "לטרוף"  אדםלעיל. ומה עם ה  14הערה  דיון ב. ראו  וכשיטת ר' שמעון   לעיל  ומכילתאספרא  
כאן לקח הרב קוק  האם מבקר יאכל תבן"? "כ על האריההנביא ישעיהו  עם החיות וכמאמר  יחדלהיות צמחוני   הוא יחזורגם האם 

  ולי א   ווזבו הבראשיתי.  יחזור למצ  גם האדםן  אכנאמר שעל כרחנו  היות צמחוני?  את שיטתו שבימות המשיח יחזור גם האדם ל
ת  ּוְרַדְפֶתם אֶ : "רכהבהמציינים שבימי ה  פסוקיםהאבל מה נעשה עם  ת" שמזכיר רמב"ן.  ו"השלמּו  "ושכבתם ואין מחריד"משמעות  

ְפנ יֶכם ֶלָחֶרב: יֶכם ְוָנְפלּו לִּ ְפנ יכֶ  ֹאְיב  יֶכם לִּ ְרֹדפּו ְוָנְפלּו ֹאְיב  ֶכם ְרָבָבה יִּ ָאה מִּ ָאה ּומ  ָשה מ  ֶכם ֲחמִּ האידיאליזציה  נראה ש  ?"ֶלָחֶרבם  ְוָרְדפּו מִּ
חיבור עם פסוקי  הספרא ועל בסיס שיטת ר' שמעון במדרש    , תיד רחוק ופלאי עוב   ימות המשיחמיקומה בוברכה בפרשתנו  של ה

 גם   , אלאימטריה בין הברכה לתוכחהחוסר סלא רק  פשוטם ויוצרת  מהנביא ישעיהו, מיכה ואולי עוד, מעקרת את פסוקי הפרשה  
התורה כראוי  חוקי  יקיים את  פסה התקווה שעם ישראל  . האם  ומעבר  מיםרכת "אם בחוקותי תלכו" אל אחרית היל ב'הרחקה' ש

כך או כך, נשוב    כציבור שלם ומושלם?בפרט  מיכולת האדם  הם למעלה  לקבלת הברכה  א דרישות התורה  בשבתו בארצו, או שמ
שהולכים בשיטת    שמעון בן שטח ו  בימי שלומציוןשהתקיים  גדול  ע ההשפעל  והגמרא בתענית כג  לה י  ויקרא רבה  מדרש  ונזכיר את  

 ה בספרא  הודר' י
 – זהורמב"ן מ   ;ר' יהודה בספראכשיטת  -ה מזלעיל(  14)בהערה רד"ק ורמב"ם באנו למחלוקת ענקים: אגב העיון בפסוקי הפרשה,  22

יה רעה  ח  יתבש הומהפסוק: "הוא מקשה  כש  בהשגותיו על הרמב"ם בהלכות מלכיםוראב"ד  ר' שמעון בספרא והמכילתא.    כשיטת
אמנם, גם רד"ק ורמב"ם מדברים על ימות המשיח,  .  מצטרף לסיעת רמב"ן  ,וקי ישעיהו הם משלשפס הרמב"ם  שיטת  על    "רץמן הא
בימות הטובה    הפרשה רק משמשים אסמכתא.נקודת המוצא שלהם איננה הברכה בפרשתנו, כי אם הפסוקים בנביאים. פסוקי  אבל  

לוקת ר'  על מחלאחור  שופכת אור  זו  ראשונים    מחלוקת   .שהאדם יעשה טוב ולא יחטא  נוי בטבע החיות )והאדם(, רקם שיאין שו 
בספרא ור' שמעון  מהותית    יהודה  אלא  ישבתו,  או  ייעלמו  המזיקים  אם  טכנית  והאםשאיננה  הפרשה  פסוקי  פשר  מה    ביותר. 

בכוחות עצמו או  לכך  אדם מסוגל  אי שם' לימות המשיח או לעולם שלנו. האם ה' כוונתה  אמרה "אם בחוקותי תלכו"  ה  כשהתור
 . בפעם אחרת דורש הרחבה והעמקהונראה שנושא זה  לא.

ת  צאננו ֶשַבָמקֹום מאליפות, ואשר הן בחוצותינו הן מקומו: "תנו אותו עם פרששמקשר  תהלים  על פרק זה ב אלשיך  ראו פירוש    23
גדו יותשחוץ לתחומין, מקום  ידות הן  ודי חיות שהיה ראוי יתמעטו, ואדרבה עשר  זה  ר, כי הן מרובבות בחוצותינו  כי אם  אין 

  ימות המשיח עם    "תיו קועודי פרשת בח"ייאת  א  גם הו   . הוא אמנם ממשיך שם וקושר "מן הארץתי חיה רעה  יים בם מעין והשבקשנת
ים : "פרק טסוף הפסוקים בעמוס בין פסוקי הפרשה ו מיוןעל הדו )על בסיס המדרשים כנ"ל ים ָבאִּ נ ה ָימִּ ם הִּ ש ַבֹקצ  ְנאֻּ ַגש חֹור  ר  ה' ְונִּ

ְך ֲענָ  ְך הַ ְוֹדר  ים ְבֹמש  ים ְנַשמֹות ְוָיָשבּו  ...  ָזַרע  בִּ ל ּוָבנּו ָערִּ ְׂשָרא  י יִּ י ֶאת ְשבּות ַעמִּ זה שנאמר    קשר פרקאנו מציעים לאבל    . (וכו' "ְוַשְבתִּ
לעי שראינו  והחיו .  ללפני תפילת ערבית של מוצאי שבת עם השבתת המזיקים בשבת  ומה בשבת שובתים המזיקים  הרעות.  ת 

פילה ותקווה  בתמשני עבריה  של מוצאי שבת  ערבית  פים את  ו עוט חנאנלפיכך  ?  עולם של מזיקים ופגעים, נשוב אל  צאי שבתבמו
ל  על ארבע וגם ע  המהלכיםהבלתי נראים,  הזוחלים והמעופפים, הנראים וחיות רעות    ללא  –  שיהיה לפנינו שבוע ללא מזיקים

ב  המכונה שיר של פגעים: "את מזמור צא    םאנו אומרי   אל ששת ימי המעשה  אנו נכנסים חזרה  בסוף התפילה כאשר  שניים ...  ֹיש 
ְתלֹוָנן: ל ַשַדי יִּ ֶתר ֶעְליֹון ְבצ  י ּוְמצּו ְבס  י ֱאֹלַהי ֶאְבַטח בֹו:ֹאַמר ַלה' ַמְחסִּ ֶדבֶ  ָדתִּ ַפח ָיקּוש מִּ יְלָך מִּ י הּוא ַיצִּ י ַמְלָאכָ ...   ר ַהּוֹות:כִּ   יו ְיַצֶּוה ָלְך כִּ

ְשָמְרָך בְ  ֹגף ָבֶאֶבן ַרְגֶלָך:  ָכל ְדָרֶכיָך:לִּ ָשאּוְנָך ֶפן תִּ ם יִּ יר וְ   ַעל ַכַפיִּ ְרֹמס ְכפִּ ְדֹרְך תִּ יןַעל ַשַחל ָוֶפֶתן תִּ וכו' ". אך לפני התפילה, בפרידה   ַתנִּ
ובציפייה לשבת  ,  המשביתה מזיקים  לום, שבת בראשית,ש משבתה ידפר –ר קמד  את מזמו ן בה מזיקים, אנו אומריםמהשבת שאי

יון  שבת מנוחה. ולמה שזכו שלומציום    –מעין עולם הבא, או בינתיים שעדיין אין עולם הבא  הבאה בעוד שבעה ימים. אז  בראשית  
:  סוקי הברכה בפרשהנו פנזכה גם אנו. ויתקיימו ב  , אוליגם הורדוס )ראו שוב גמרא תענית כג ע"א(  אוליהמלכה ושמעון בן שטח  

יג ָלכֶ " שִּ יג ֶאת ָזַרע וַ ְוהִּ יר ַישִּ יר ּוָבצִּ ש ֶאת ָבצִּ יַשְבֶתם ָלֶבַטח ְבַאְרְצֶכם:ם ַדיִּ ין  ְוָנתַ   ֲאַכְלֶתם ַלְחְמֶכם ָלֹׂשַבע וִּ י ָשלֹום ָבָאֶרץ ּוְשַכְבֶתם ְוא  תִּ
י ַחיָ  ְשַבתִּ יד ְוהִּ ן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרבַמֲחרִּ  . יבוא –יח יבוא  ". וכשמש ַאְרְצֶכםֹלא ַתֲעֹבר בְ  ה ָרָעה מִּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9f-%d7%a9%d7%98%d7%97
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