Perspective messianique

Le lion herbivore
Rabbi David Kim'hi (1160-1235) s’interroge sur la
cohabitation possible entre les prédateurs et les
autres animaux.
Il réfléchit à une éventuelle capacité herbivore
dont ils disposeraient.

Le lion accepterait-il pour le bien-être de l’humanité de
délaisser ses tendances carnivores?

'ישעיהו פרק יא
 וְ נַעַ ר ָקטֹן נֹ הֵ ג,ּומ ִריא י ְַחדָ ו
ְ גְ ִדי י ְִרבָ ץ; וְ עֵ גֶּל ּוכְ פִ יר- וְ נָמֵ ר ִעם,כֶּבֶּ ׂש-ו וְ גָר זְ אֵ ב ִעם
 ֶּתבֶּ ן- כַבָ ָקר יֹאכַל,ַאריֵה
ְ ְ י ְַח ָדו י ְִרבְ צּו יַלְ דֵ יהֶּ ן; ו, ז ּופָ ָרה וָ דֹב ִת ְרעֶּ ינָה.בָ ם
'רד"ק בראשית פרק א
ויתכן כי גם הטורפים תהיה מחיתם בדברים אחרים זולתי הטרף אף על פי שרוב
' כמו שאמר (איוב ד' י"א) "ליש אובד מבלי טרף" ואומר (עמוס ג,מחיתם בטרף
," ואמר (נחום ב' י"ג) "וימלא טרף חוריו,"ד') "הישאג אריה ביער וטרף אף לו
 אי עפ"כ בעת שלא ימצא טרף יאכל עשב או דברים,ופסוקים רבים כאלה
 שאם כן לא הבריאה כשהוציאה הארץ נפשות,אחרים קודם שימות ברעב
, הנמר והעז וכיוצא בהם הנה מין אחד חסר מהבריאה,החיים את האריה והכבש
 ועוד כי האל,ואנחנו רואים כי לא חסר אחד; וכן בתבת נח לא טרפו הטורפים
נתן את כל ירק לאכלה לטורפים כמו לנטרפים
Isaïe, chapitre 11
6

Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau; veau, lionceau
et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira.
7
Génisse et ourse paîtront côte à côte, ensemble s'ébattront leurs petits; et le lion, comme le
bœuf, se nourrira de paille

Radak, Genèse chapitre 1
Il est possible que même les animaux prédateurs puissent se nourrir avec des végétaux.
Au moins quand ils ne trouvent pas de gibier plutôt que de mourir de faim.
Sinon, lors de la Création, les prédateurs auraient dû dévorer moutons et chèvres!
Dans l’arche de Noé également les prédateurs n’ont pas consommé de viande.
En plus le verset dit bien que Dieu a donné les végétaux comme aliment à tous les animaux!
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