
 למינוהארבה
 מאת , ,)

 ביליקאלקנה

 1 מסוימת במחזוריות האחרון הדור עד ישראל אדמת את פוקד ,דוהיההאהבה,

 עשר בחמורה הקודש בכתבי מופיע והוא פעם מחמשים יותר ובניך בתורהנזכר
 המזהה ה ב ר א ה הוא ביותר הרווח השם 2. מאד מפוקפקים גם מהם וכינויים,שמות
 ק, ל י העגמות בבלל, המין על וגם התפתחותו לגמר ומהגיע חרק על הנראה,.כפי
נ ד א', וואל' בספר 'האהבה עם יחד -- במקובץ הנזכרים ם ז ג ו ל י סח -  ,נשרד 
 של 'מעופפים מתנות ארבעה על חכמים קצת לדעת מורים אחרים, ,בספריםגם
 8, להסביר השכיל אהרוני החוקר אכז, זה. 'אחר בזה תכופים שבאו הארבהמין

 'מהביצה מהיבקקו החל המשהית, של שונות התפתחות מציינים.דרגות אלה שמותכי
 5 ב ג ה 7 ) ל ג ר ח סלעם, השמות כי מסתבר 4.. תעופה כנפי הצמיחו ועדהזעירה

 (Orthoptera) חגבניים או הכנפים, מלישירי סידרת בני ,שונים .מלנים על'מורים
 פסוק באותו הוא אף המובא למינה6, האהבה על נוסף אכילתם, את התירהשהתורה
 ההגמל מב(, כ"ח: )דברים' צלצל .ה אם ספק'רבל מאידךל כב(. י"א,לויקרא
 על'מיני מיאים ו',_(0 )עמוס המלך וגזי הלקש ובמיוחד מז( ע"ח,)תהלים
 בכה זה , ומדמים דיגול אחדים ופרש'נים ש'חוקהים כפי גידולו שלבי על אוארבה
 )ישעיהו ם י ב 'ג : נוסיף שהזכרבו אלה על - השמות ריבוי כי ייתכן, ז. בכהוזה

 אל גם מחנותיו גישת את מנעה כך כדי ותוך בעולם בארבה המלחמה גברה האחרון בדור1

 שהשליו הסוברים יש תימן יוצאי אחינו בין כי השמיענו, בודנהיימר ב. ש. פרופ'2
 "ארבה"(. ערך ה') כרך עברית )אנציקלופדיה הארבה הוא הוא מצרים יציאת עלשבספורים

 השמות עשר חמשה ברשימת השליו את כללנו ולא ספק-ספיקא לדרגת אף מגיע אינו זהזיהוי
 . , .הנ"ל.

 חר"פ. יפו הארבה, אהרוני, י.3
 יעבר מכן לאחד חסיל, ייקרא קצת לכשיגדל הביצה, מן. הבוקע הזעיר הזחל הוא הילק-4

 נחום שבספר כיוון הסדר את המשנים ויש ארבה. יכונה התפתחותו לגמר ולכשיגיע גזםלדרגת
 ויעף פשט ילקכתוב

 )ג"
 - ~ . . טז(.

 גמלי-שלמה, תיקנים, משפחת גם הכוללת שלמה סידרה חגבניים בשם מכנים זואולוגים5
 החגבים. למשפחת ישייכו gregaria schistocerca הארבה את ועוד, ?רוביםצרצרום,

 , . , -, , ,'. .,))י,). ...)י: .' .. ארב., באוגריתית שך4' 'באכרת 6,

 הם אף - א ז', שבעמוס המלך גזי והצירוף 'לקש השם גם טור-סיני דעת יפי כתב: מלמוני )7..
 מקורות ארבה כמין הלקש לזיהוי אכן. "ארבה"(., ערך מקראית) ')אנציקלופדיה ארבה למינישמות
 יואל)ונחום. בספרים הילק של תרגומו גם שהוא ~סגססקק לקש תרגמו: nsw~en יותר:קדומים
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 למינוהארבה]2[

 .כי בעוצמתו והיוגב הכורם על מפיל היה זה, קטן וכמזיק. הגדול, במוראמקורו - כ( ב', )יואל י נ ו פ צ א(, ג', )מלאכי ל כ א ?", ג', )נחום 'י ב ו ג ב ו ג ו(,ל"ג,
 יוחנן ר'. לדביי ; רבים בשמות החיות" "מלך האריה גם יכונה לכך 'בדומה 8.'רבה
 לוי ר' לדברי ואילו ע"ב(, צ"ה, )סנהדרין שחץ שסל, ליש, לביא, כפיר, ארי, :שנגה
 תתקנ"ט(. ב' שמערני )ילקוט גור ;. במקרא הוא אף המובא שבנעי שם להוסיףיש
 ו(. א', )יואל הלביא ולמתלעות האהיה לשיני נמשלו הארבה "שיניע גםאגב,

 בפרשת המובא זה, סיפור לכל, ידוע מצרים, את ה' הכה שבו הארבה, עלהסיפור
 לאו ממזרח קדים, )רוח תיאורו ,ובדייקנות בפשטותו מצטיין א,-3( י', ושמותבא

 משה אל פרעה בדברי לשיאה מגעת  ומבתיאור והמתיחות 1( עזה רוה אם כידוקא,
 מכת י". י', %ם הזה ת 1 מ ה את יק מעלי ויסר אלהיכם לא' "והעתירו :ואהרן
 בפסוק גם. )ואולי מו ע"ח, תהלים כספר ובשלישית בשניה נזכרת במצרים,הארבה

 וגלגוליו האהבלה טול פלישתו תיאור לד-לוק. ק"ה, שם ; 9 גתנמלל ושקמתםמז:
 תוכן את; לממיר שירצה מי בל ובחיותו. ,בציוריותו מצטיין יואל שבמפרהשוגים
 המברים ,משגב להתבשם וההוצה לפגם, טעם יתן 'וצורה, סגנון. בשינוי.התיאור
 ה', יום כמבשר הארבה את מציג הנביא 10. שהם .כמות הפרקים את יקראומהודם,
 בפי נמשל הארגה ולתשובה. לתפילה לצום, העם. את והקורא א(, )ב', הדין יוםהוא
 .שראשו חגג 'יש אמנם כי בלבד 'מליצה אינם ד( )ב', מראהו" סוסים"כמרחה הנביאי דברי ,". )ב', שממהיי מדבי ואחריו לפניי הארץ "כגן.עדן אוכלת: לאשיואל

 ,ירמיהו גם ידמה כך בשל כי ,ומסתבר י1, סוס של לזה במידת-מה ידמההמוארך
 המח,וו?רם שום על - ר מ ס כי; )נ"א, סמר לילק ואשכנז מני אררת, סוסיאת

 לסוס "התתן הסערה: מן ה' מאת איות נשאל כן והממתמר.ים(.המזדקרים.
 הסוס את תגרש "האם ; מפרשים יש ; כ( )ל"ט, " . . . כאהבה התרעשנו . . .גבוהה
 בארבה זה מלחמה לאמצעי ?" הארכה את שמגרשים כשם והמולה ועשעי-ידי
 הבלתי ד,עמים בין עבשיו  וגם  הקודמים ,בדורות דווח היה רבים והמולהברעש

 ב( גב', "צפוני' בשם יתיל יכנהו הדהום, מן כלל בדרך בא שהארבה ואע"פמפותחים(.
 12 תחשב ניראה לרעה הארבה. ומכת יד(. א', )יהמיהו הרעה תפתח שמצפוןמשום

 המלך  גוי אחר לקש והנה כמו ארבה לשון ומלקוש מקאי(: ד"ה ע"א, ו' דף תענית )מס' רש"יוכן
  אחרי צומח היה לקש "והנה אתרת: ידי.רש"י על מתפרש עמוס שבספר הלקש ברם א(. ו',)עמופ
 וכו'. המלך"גזי
 וכד'. אוגריתית אכדית, - אחרות עתיקות בלשונות גם כן8
 ראה כלל בשיקמה פוגע הארבה אין הוא: מנימוקיהם ואחד זה לזיהוי המתנגדים רבים9

 195-191. עמ' תשט"ז, ירושלים בירם", "ספר טיחות, חנמל, !מים,מאמרנו:
 לארבע ומשל רמז אלא אינם הארבה, כגלגולי המתפרשים השמות ארבעת כי אומרים יש10

 אלה יהודה. ארץ דרך למצרים הפרסים מסעות לארבעת או ישראל, על שקמו הגדו,לותהממלכות
 וטבעיות חיות המלאים יואל, שבספר הארבה תיאורי כי הבינו לא ואף בכתובית שגוואלה

 ואליגוריה. סמל אופן בשום בהם לראות ואין ממשיות, ועובדות מציאות משקפיםמפליאות,
 ileupferd. בשם החגבים אחד יקרא וכן11
 ובין כד( י', )שמות כן" יהיה לא "ואחריו התורה: דברי שבין הסתירה את מישב רש"י12
 ההבה, מינין ידי על היה יואל של אותו "כי ב(: )ב', העולם" מן נהיה לא "כמוהו יואל:דברי
 ולא היה לא וכמוהו אחד מיז %א היה לא משה של אבל גזם, תטיל, ילק, ארבה, ידדשהיו
 ב(. ב', ליואל רש"י גם וראה כן", יהיה לא ואחריו ד"ה: יד, ", )שמותיהיה,"
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]ק ק י ל בי לקנהא

 ח"ו :צדת משפעל. ראתי עמא ויה : לארמית תירגם וצן אחרת, סער ינתז)צן
 קר וביום הליקה בצינת ואילו ביותר 'הבה הם ביום שפעילותו האהבה, שלהיהוע
 החונים גנבי כגוב וטפסריך 'כאהבה מנזריך י נחום בדברי יפה מובע קפאון,יאחיהו
 ושם פה 13 יז( )ג', אים'" מקומו נודע ילא ונודד זרחה שמש "הה, כיוםבגדרות
 יחסלנו כי תאסף ומעט השדה תוציא רב "זרע : וכמחבל כמשחית הארבהמתואר

 ופרי עצך "כל , הדברים ובהמשך התוכחה, בפרשת - לח כ"ח, )דבריםהארבה".
 ויש מחוורת אינה לע צ ל "צ השם הוראת מב; פסוק - הצלצל יירשאדמתך
 ותאיניכם וכרמיכם 'גניכם "הרבות 14. ,הארבה ממין שלא אחר, מחבל בצלצלהרואים
 והיה . . . גבי יוצר והגה ה' אדני הרגזני "כה ט(. ד', )עמוס הגזם" יאכלוזיתיכם

 בתפילתו מזכיר המלך ששלמה אפוא, פלא, אין א-ב(. ז', ~מוס " . . . לאכל כל'האם
 ובמקביל לז( ח', )מל"א והחסיל האהבה את גם אחרים, קשים פגעים בצדהידועה,
 לאכל החגב על אצוה "הן : לשלמה בתשובתו הוא אף אהמר וה' : כח( ז',)הבהישב
 יג(. ז', )דבהי"ב, וגו'הארץ"
 : דוקא ישראל ואויבי אנשים לריבוי ודימוי משל במקרא שימשה הארבהשפעת
 ; בג מ"ו, )ירמוהו 'הבבלים יב(, ז', שם ; ג-ה ו', )שופטים ועמלק קדם 'ובנימדין
 15. כארבה" התכבדי בילק, ,התכבד י סו ג', )נחום אשור חיל גם וכן יד( נ"א,שם

 בעיניבו "ונהי המרגלים בסיפור והולשה קטנות לציון בחגב המקרא בוחרמאידך
 כחבבים וישברה הארץ חוג על הישב ; לג( י"ג, )במובר בעיניהם" היינו וכןכחגבים
 נהלכתי כנטותו "בצל ; ונד נע שהוא נדכא אדם לארעה נמשל וכן כב(. מ',)ישעיהו
 כג(. ק"ט, )תהלים 'כאהבה,"ננערתי
 לדבורים כבניגוד מוש'לם הבלתי החברתי ומבגהו ,הא'רבה של קוטנו אףעל

 'במיטב מ,תטורים אלה נפלא; וארנון גדול השמדה כוח חסר הוא איןולנמלים(
 : משלי בספר רבבהיהות בקצהה ומובעים א'-קב'( )פרקים יואל בספר ,התיאור
 : וי"א ומאוסף, 'מקורין : י"א - חוצץ ; ז )ל', כלו" חצץ ויצא לארבה אין"מלך
 ההשמדה כוח ואת הארבה של ידו אזלת את המביע כתוב ויש הכל(. ומכלהמכרסם
 1 ד( ל"ג, )ישעיהו בו" שקק גבים כמשק החסול כאסף שללכם ותוסף : כאחושלו

 ; לעצמו אחד כל בקיץ תב,141ה לו שאוסף חסיל כאסיפת מש"י 'לדעת - החסילאוסף

 שיוצאים האדמה על כשנחו אותו שאוספים' והארבה 'החסיל באסיפת ; מפרשרד"ק
 18. התבואה ישחיתו שלא בכליהם אותם ואוספים 'העירבני

 כ(. י"א, )ויקרא באכילה ואסור הוא שקץ - מספיר הרבים מיניו 'על 'תעוףשרץ
 למיניהם החגב ואת התרגל את הסלעם, את הארבה, את זה מכלל הוציאההתורה

 דוקא. הקרות בשעות עפ"ר יוצאים ברעל-מגע או בריסוס הבוגר בארבה הנלחמים כך בשל13
 ט"ו. ברך "תרביץ", הצלצל אהרוני, י.14
 הים שפת על אשר החול ואילו הארץ, לעפר או השמים לכוכבי תמיד נמשל ישראל זרע15
 קונקורדנציות )עין ולתבואה לעופות ואף כאחד ברית בני שאינם ולאלה ברית לבני משלמשמש
 "חול"(.ערך
 משני כולו אותו אוספים והיו הנאכל, ארבה החסיל-נמין "אוסף בפירוש נוסף כפל16

 יצחק משה מאת משה" )"הואיל ערב" כמאכף אולי ולאכלו . . . השדות מן לבערוטעמים:
 כקול : רש"י ; גבא "ארבה" כתרגום ארבה, : )רד"ק - גבים" "משק שד"ל(. של תלמידואשכנזי,
 בורות". - בגבים ונופלים הנאספים"מים

262

טבת-אדר תשל"ד בית מקרא (נז)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ו נ 4 מ -ל ה ב א"רה]4[

 בהם גתן גם אם כי השמות,. בנקיבת המחוקק הסתפק הלא אכילתם, אתוהתירה
 בטמאים ןסימנים

 נ_
 הגלימי אהבע לו -פשר עו כ(. י"א, )ויקרא ארבע" על "ההלך

 ממעל )כיעים )כתיב:,לא( לו "אטר בטהור-ים ואילו כג(, שם,)שם,'
 שם, )שם, ץ"' ר א ה על ן ה ,ב ה נח ל 1 י ל ר.גל

 כג"
 התוהה שנתנה הסימנים

 שמספר "אחר למציאות; לכאורה מתאומים אינם - כטהור כטמא - העוףבשרץ
 דעתם נתש רבים לא ! שש אם כי , ע ב ר א א ל כידוע הוא העוף שרץ שלהגלנו

 ואילו. זו,לסתירה
 -gy מתקבלים שאינם בורכים לישבה ניסו בך על שעמדו אלה

 "הולך בין מבדיל )ספרים( מוכר )מנדלי אברמרביץ ש-י : מהן שתים נביאהנעת.
 ארבעלטוךמע על הולך : כותב הוא רגלים". ארבע לו "אשר ץ ר ש ובין ארבע"על
 הכבה על היך כמו לפיהפשטפה

 מארבע יותר "כליש* ~--א/ב"
 והסימן בידוע, רגלים,  1111 כעלי כולם -- והצרעה והדבוהה רחבוב כירגלים,
 לו ,אשר "כל ,בו נאמר אשר העוף, לשרץ ואשר ההליכה17. 'הוא פההעיקרי

 שיוכל מבלי ,רגלים, ע וב ר א לו "שיש הרגלים מספר הוא סימנו רגלים" ע ב רא
 (Chiroptera), הפלעדערמויז זה ? ואיזהו הרגלים" בעלי שאר כדרך בהןללכת

 יברשימת אשר העטלף את בטעות( אברמוביץ ש"י )לדעת בושמזהים
 העומדים מסוימים חרקים ראו אבותינו כי 19, כשער אההוני י. 18. שבתורה"העופות
 אפשה מיותר". רב המרחק אין להליכה העמידה "ומן רגלים ארבע עללפעמים
 רגלים ע כ ר א העוף בנפרץ התורה הזכירה מה עגום על : לחידה פתרון עודלהציע
 לצירך - אחוריות או קידמיות רגלים פוג נשתנה החרקים מן רבים אצל ?בלבד
 רגלי פיר,ה, ח לרגלי נהפכו הקדמיות שהרגלים יש : מיוחדים תפקידיםמילול
 ,וכד', שחיה רגלי קפיצה, לר'גלי נשתנו האחוריות שהרגלים ויש וכד' ה ש י פת

 ובתפקיד החיצונית בצוהה העווני )בשל כי ייתכן החרק. של חייו ואורח צרכיו לפיהכל
 מנתה כך ובשל תיכמשנה, להליכה לא כי - הרגלים בכלל התורה אותן חשבהל"א

 המהבר הכתוב ישמש זו להשערתו חיזוק שש! ~ולא רגלים ארבעהתורה
- וגו' כרעים" לו ~ה2ר ארבע על ההולך י הטהוריםבחגבים  לחוד ם י ל ג ר 

 נ,תקלים, בחגבים ניתנו אשר הטהרה בסימני אף ! לחוד נתירה( )רגלי ם י ע ר כו
 בהן לנתר לרגליו ע'ל מ מ ברעים לו "אשר כתוב: ובסתירה. בקושילכאוהה,

 לו יש ל'צואהו סמוך - לרגליו ממעל : מפרש רש"י כא(. י"א, )ויקרא הארץ"על
 'באותן מתחזק הארץ, מן יולקפוין לעוף וכשרוצה רגליו ארבע לבד רגלים שניכמין
 רגלי - הכרעים כי להיווכח, כדי פשוטה בהסתכלות די אולם, ופורח". כרעיםשני

 להיפך, אם כי לצוארו, וסמוך ההנב של ההליכה רגלי לפני מקומן אין -הנתיהה
 המציאות ובין הכתוב בין הסתירה ואת הקושי את ניישב אולי ן. ה ימאחיור

 )בפסוק -ממעי" המלה הוראת אין : 'במקצת שונה פירוש המלה את נפרשאם
 )בכיוון ל ע מ אם כי רגליו, בראש או רגליו לפני מאוזן( )בכיוון י נ פ לשלפנינו(

 265. עמ' תקל"ג, ח"ג, הטבע תולדות אברמוביץ ש.17
 במקום כי אם זו, מעין דעה אחת, פעם לפחות הביע, גזניוס גם כי מציין, אברמוביץ18
 אחרת. גזניוס 'כותבאחר
 נוספת חוברת להולדתו", שנה 900 למלאות המב"מ : כזואולוג "הרמב"ם אהרוני, ישראל19

 4788. גליוןלה"ארץ",
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]5[ ק ל,יחלקנה,ב.י

 של צדקתו תאשר הרואה העין ואכן, "רגלים. שאה מעל גבוה מתנשא,. -_.מאונך(
 והן הן, ארוכות שלחגב רגלי-הנתורה של )והשוק הקולית ;זה: פשוטפורוש

 שפירושיו רש"י כולו. והגוף החגב רגלי יתר :פני ע,ל מ ומתנשאותמתרוממות
 בעצמו הרגיש שתים, ולא אית לא אותבו, למפליאים!'ימאלפים ובצומח ,כחיהעוסקים
 בדברי מסיים הוא הערתו ואת; צרכו, כל אינו.סתוקן )ממעי", המלה את)שפירנשו
 . . . כהם" כקיאים אנו אין אבל . . . : עננה ומתוךהסתייגות

 עלמינהו", "למינהו", "למזנו", הארבה במיני .המוברת בתורה..מתוספת-הכתובים

 בהם ונותנים נושאים וחכמינו טהורים חגבים. וכמה כמה עוד יש כי חי"להסרקו-
 ב. ס"א, חוליןבמסכת:

זן
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