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 "...ואת החזיר"

בין בעלי . אחד הנושאים בפרשתנו הוא מאכלות אסורות הנזכרות לראשונה בפרשת שמיני
,  חזיר-בעברית : השם חזיר דומה בשפות השמיות). ח, יד(החיים האסורים עלינו נזכר החזיר 

לכך  הסיבה Sus Scrofa.1-כיום מזוהה החזיר עם ה. נזיר' ח- חזירא ובערבית -בארמית 
שהתורה הזכירה במפורש את החזיר היא מפני שהוא היחיד בכל עולם החי המפריס פרסה אך 

שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא אלא חזיר לפיכך פרט " 2:לא מעלה גירה
 ).א"ע ,חולין נט ("בו הכתוב
ך גם עולה מתרגום כ).  כב,יא' מש" (נזם זהב באף חזיר: "נחשב לסמל הכיעור והמיאוס החזיר
 "נזיר'ויאכלון שבה לחם אלכ" –)  ד,סה" (האכלים בשר החזיר: "ג לדברי ישעיהו"רס

ומצעד אלהדיה  '-)  ג,סו' יש" (מעלה מנחה דם חזיר"; )האוכלים את שדומה לבשר החזיר=(
נמנעים נקיי הדעת , בשל דימויו השפל של החזיר. )ומעלה המנחה כדם החזיר=(' נזיר'כדם אלכ

 3.'אחר-דבר': לבטא את שמו ותחת זאת משתמשים בכינוימ
 4." זו מלכות אדום הרשעה-ואת החזיר ": ל את מלכות רומי לחזיר"מן הסיבה הזו המשילו חז

בקוראן מסופר על : בתקופה מאוחרת יותר נעשה שימוש בחזיר על מנת לתאר את היהודים
  5.ופים ואת החזיריםוקצף עליהם ועשה מהם את הק' אותם אנשים אשר קיללם ה

לעתים נזכר החזיר לצד הכלב כביטוי לדבר ; כמו החזיר גם הכלב נחשב לחיה הבזויה ביותר
בבא  ("המגדל כלבים כמגדל חזירים"; ) ג,סו' יש" (ערף כלב מעלה מנחה דם חזיר: "המאוס
ת דעניא לי"; )א"ע ,בבא קמא פ(' וכן ֵגר שנפלו לו כלבים וחזירים בירושתו; ')א"ע ,קמא פג

גם בברית החדשה ניתן למצוא רמזים . ועוד) ב"ע ,שבת קנה ("מכלבא ולית דעתיר מחזירא
' הכלב שב על קאו וגם חזיר עולה מן הרחצה להתגולל ברפש: התממש בהם המשל': לכך

, מתי ז(' אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני חזירים; ')כב, השניה לפטרוס ב(
 ).ו

איסור אכילת בשר : כך הוא הדבר גם באסלאם. מסמל את המאכלות האסורות כולםהחזיר 
מקור האיסור הוא שקודם ' אחט' לדעת אלג6.החזיר נזכר במפורש בקוראן ארבע פעמים

האסלאם היו רבים מן הערבים נוהגים לאכלו בגלל בשרו המשובח ומשום כך נזכר דווקא הוא 
שהדעת נותנת שלא נאכלו מחמת , הכלב והקוף: כגון, יםבניגוד לשאר בעלי חיים אחר, בקוראן

 אלאנטאכי מביא דעה לפיה הסיבה לאיסור אכילתו היא מפני שבתקופה 1.טבעם ומיאוסם

 
: ערך, א ליונשאם"ביליק וש' ראה א, ישראל-עוד על החזיר והממצא הארכיאולוגי בתקופות השונות של ארץ  1

' ראה ב, ה הרומיתישראל לאחר התקופ-על גידול החזיר בארץ. 94-90' טור, ג, אנציקלופדיה מקראית', חזיר'
 .42-25' עמ, )ו"תשנ (78קתדרה ', ישראל לאחר התקופה הרומית-גידול חזיר בארץ, 'רוזן

מובאים דברי אריסטו שיש מן , 52' עמ, 1955בירות , 4, כתאב אלחיואן', אחט'אצל עמרו אבן אלבחר אלג  2
 . החזירים שאינם מפריסים פרסה

 .ב"ע ,ראה ברכות מג, על המקור למנהג זה  3
 .שמיני יד, השווה מדרש תנחומא. יג ה, מדרש ויקרא רבה  4
ההסבר הניתן על ידי הפרשנים הוא שנשמתם של הללו נתגלגלה בגוף של קופים . 60' פס, סורת אלמאידה  5

 . וחזירים
 .115' פס, סורת אלנחל; 145' פס, סורת אלאנעאם; 3' פס, סורת אלמאידה; 173' פס, סורת אלבקרה  6
 .41' עמ, 4', אחט'לגא  1
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ם מצרף לאיסור " הרמב2.שקדמה לאסלאם נהגו למכור בשר נבלת אדם בטענה שהוא בשר חזיר
 :הדתי מניעים רפואיים והיגייניים

ואין במה , כולן תזונתן גרועה, לינו התורה מן המאכלותשכל מה שאסרה ע, ואוַמר
כי החזיר , ואין הדבר כן, שנאסר עלינו מה שיש לחשוב שאין בו נזק זולת החזיר והֵחֶלב

ויותר מכן מאסתו התורה מחמת רבוי טנופו , לח יותר על המידה ורבים בו העודפים
הלכלוכים אפילו במדבר וכבר ידעת הקפדת התורה על ראיית , ושהוא ניזון מטנופים

ואילו היינו מגדלים חזירים למזון היו נעשים השווקים , כל שכן בתוך הערים, במחנה
וכבר . עתה" 'פרנג"כמו שאתה רואה בארצות ה, ואף הבתים מטונפים יותר מבית הכסא

 3).א"ע ,ברכות כה(' פי חזיר כצואה עוברת דמי': ל"ידעת אמרם ז
הם היחידים מקרב כל בעלי החיים שאסרה התורה שניתן לטעות החזיר והֵחלב , ם"לדעת הרמב

אף שהם , אולם ההיפך הוא הנכון משום שהם מזון רע ומזיק לגוף, ולחשוב שאין נזק באכילתם
 יצוין כי 5. החזיר אסור באכילה גם משיקולי היגיינה4.מאכלים נפוצים ונחשבים למזון משובח

 עובדה זו נזכרה לא אחת גם בחיבוריו 6;החייםבשר החזיר ידוע כטוב ביותר בבשר בעלי 
ם ואף ניסה "לוינגר עמד על הסתירה הזו כביכול שבדברי הרמב. ם"הרפואיים של הרמב

 בחיבורו הרפואי של אלאנטאכי נזכר שהמשובח ביותר הוא בשר החזיר השחור 7.ליישבה
יש בטעמו של בשר  לטענתו 8. בעל הֵׂשער השופע שגילו אינו עולה על שנתיים)חזיר הבר=(

סבר אלאנטאכי שערכו , ם"שלא כהרמב. החזיר מתיקות מסוימת ובשרו עדיף על השומן שלו
מוליד את הדם ומאזן את המזגים ופותח את המקומות "הרפואי של בשר החזיר הוא בכך ש

הסתומים ומסיר את הרזון וכאשר הוא מתעכל הוא כולו מזון שכן הוא הקרוב ביותר מקרב בעלי 
 עם זאת מציין אלאנטאכי שאכילת בשר חזיר מבלי לשתות עמו יין עשויה 9."ם למזג האדםהחיי

 או הפרקים או שהיא מתישה את הכוחות או גורמת 10'מחלת הפיל'לגרום כאב ראש כרוני או 
, כבד:  ברפואה של ימי הביניים היו מפיקים תועלת ממרבית חלקיו של החזיר11.לקלקול קיבה

 12.ואפילו מצואתו וממי רגליו, דם, עקב, ֵחלב, מרה
ה "עתיד הקב"לדברי אחד המדרשים , על אף היות החזיר היצור הבזוי והמאוס ביותר

:  במדרש העוסק במלכות רומי שהובא בכמה גירסאות על פי רוב נזכר המאמר13."להחזירו
 או "ה להחזירו אלינו"עתיד הקב":  ובמקצת נוסחאות14,"ה להחזיר עטרה ליושנה"עתיד הקב"
יש לציין שהנוסחאות האחרונות לא נזכרו בתלמוד הבבלי ואף לא . "להחזירו לישראל"

תימה כיצד . לא במדרשים קדומים וגם אצל ראשוני הראשונים אין להן שום זכר, בירושלמי
, הריקנאטי, אברבנאל, א"הריטב, רבנו בחיי: כגון, נוסחאות אלו הובאו אצל פרשנים חשובים

 היה מי שטען שלעתיד לבוא יּוָּתר החזיר 15.בסוגיה זו נשתברו קולמוסים רבים. אור החיים ועוד
אחרים טענו שיּוָּתר .  העלאת גרה-את סימן הטהרה הנוסף החסר לו ' רק לאחר שיוסיף לו ה

 כדרך שהותר בעת "הפרו תורתך' עת לעשות לה"היתר זמני רק לשעתו כהוראת שעה משום 
 רוב החוקרים כיום נוטה לפקפק באותנטיות של מאמר זה ולראות דעת). א"ע ,חולין יז(הכיבוש 

 למרות כל האמור לעיל סבור שטיינזלץ שמאמר זה 16.בו זיוף או סילוף בעל מגמה נוצרית
                                                           

' עמ,  מצרים ללא ציון שנת הוצאה, אב'ב אלעג'אמע ללעג'כרה אולי אלאלבאב ואלג'תד, דאוד אלאנטאכי  2
132. 

 . תרנב' עמ, ב"ירושלים תשל, קאפח' י' מהד, ג, מורה הנבוכים 3
אסרתי ": לו תחליףדבר אחר תחתיו וכיוון שנאסר בשר החזיר המשובח נברא '   כנגד כל דבר שנאסר התיר ה4

 .שמיני יב,  ראה מדרש תנחומא" התרתי לך לשון דג ששמו שיבוטא שדומה לחזיר-לך בשר חזיר 
קידושין (' תשעה נטלו חזירים ואחד כל העולם כולו, עשרה קבים נגעים ירדו לעולם': ל" השווה למאמר חז5

 ).ב"ע ,מט
, מצרים ללא ציון שנת הוצאה, ודאת'ראיב אלמוג'ועלוקאת 'איב אלמח'כתאב עג,   זכריא אבן מחמד אלקזויני6

 .337' עמ
' עמ, )ג"תשמ(ד , מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב, "ם"המאכלות האסורות וטעמיהם לפי הרמב", לוינגר'  י7

ם בשבח בשר החזיר נאמרו בהתייחס לערכו הרפואי כתרופה ולא "שם טוען לוינגר שדברי הרמב. 528-515
ל בעניין מעוברת שהריחה בשר קודש או בשר "ותר לעשות בו שימוש שהרי לימדונו חזכתרופה מ. כמזון

  ).א"ע ,יומא פב( מאכילים אותה ממנו עד שתתיישב נפשה -חזיר ונתעוררה נפשה לאכול 
 .132' עמ,  אלאנטאכי8
 ).ב"ע ,תענית כא ("שאני חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי": ל" השווה למאמר חז9

 .גורמת להתנפחות השוק וכף הרגל בשל מורסות הנוצרות בהן מחלה ה10
 .132' עמ,  אלאנטאכי11
, 2, יה'אמע למפרדאת אלאדויה ואלאגד'כתאב אלג, עבד אללה אבן אחמד אבן אלביטאר; 337' עמ,  אלקזויני12

יה בספרות הרפואית הערבית של ימי הביניים ידועה הייתה מחלת עור הקרו, אגב. 79' עמ, 1935מצרים 
 .כפי הנראה מדובר במורסות גסות המתפתחות באזור העורף; ]חזירים[=' נאזיר'ח'

 .רמט' עמ, שמיני יא ז, ו"ירושלים תשל, שטיינזלץ' ע' מהד,  מדרש הגדול לויקרא13
 .שמיני יב,   מדרש תנחומא14
, )ב"תשל(שנה בשנה , "לעתיד לבוא" היתרו"החזיר ו", קרלינסקי' ראה ח,  דיון מעמיק בכל הדעות בעניין זה15

 .254-243' עמ
מסביר קרלינסקי בהרחבה שהנוצרים טענו שכיוון שבא משיחם בטלה תורת משה ולא חל איסור אכילת ,  שם16

 . "ה להחזירו אלינו"עתיד הקב": החזיר עוד ולראיה הביאו את המאמר הזה
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 שם נעדר מאמר זה ובלעדיו חסרה 18 דבריו מבוססים על קטע דומה מקהלת רבה17.אותנטי
הוא משער שהעלמת מאמר זה .  שבהםחוליה מקשרת שהיעדרה פוגם בהמשך הדברים ובהיגיון

מטופסי מדרשים אחרים מקורה במעין צנזורה פנימית שנעשתה על מנת שלא ליתן פתחון פה 
 .לכופרים בנצחיות התורה

 :יהי רצון שיתקיימו בנו דברי המדרש
... ה מוציא כרוז ואומר כל מי שלא אכל בשר חזיר יבוא ויטול שכרו"לעתיד לבוא הקב
 19.ר טוב לבעליוונמצא מחזיר שכ

 
 ירון סרי              

      המחלקה לערבית        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

 
 

 
 

 
 .298-297' עמ, )ז"תשכ(תרביץ לו ', ה להחזירו"עתיד הקב, 'שטיינזלץ' ע17 
 ).א ט' קה" (מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש: "על הפסוק 18
 .שמיני יב,  מדרש תנחומא19
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