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וחז"ל העירו שאכילת בשר הותרה בהיתר של קושי, ואמרו: "עם הארץ אסור "
ים מט) "זאת תורת הבהמה והעוף" (דברים יא) "כל העוסק לאכול בשר" (פסח

בתורה, מותר לאכול בשר בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה, אסור לאכול בשר 
  בהמה ועוף".

כלומר: ההכרח של חליפת כח לעבודה שכלית, שממנה ועל ידה ישתלם האדם, שהוא 
  העוף" ג"כ.הכח הפועל בעליית היצורים ג"כ, הוא עוסק בתורת "הבהמה ו

  .כאשר יגמרו היחושים תצא לאור הפעולה
  

"ח צריכים לשלם את מס המעבר כי גם האדם הרבה לשלם מסים רבים. על מזבח ההשתלמות של גם אלה בעה
האנושיות הכללית נזבחו זבחי אדם רבים עצומים מאד, אך העתיד הנהדר הוא ימחה את כל הדמעות, "ומחה ד' 

  אלהים דמעה מעל כל פנים" (ישעיה כה).
  

סרית, ראוי לאכול בשר. א"כ אותו ההיתר שיצא אחר אמנם אחרי הרפיון האנושי, הנמשך ג"כ מנפילתו המו
המבול להתיר בשר לאכילה כבר הוכן שמצד ההערה השכלית הגנוזה בעמקי תורה לא יהיה נוהג בפועל לעד 
ולעולם, כי איך אפשר למצב מוסר נכבד ונאור שיהיה חולף כולו ומתבטל אחרי שכבר היה נוהג? אלא שראתה 

צבו המוסרי, ועד שיעלה במעלה זו, שיתנער ויבא לההכרה המוסרית האמתית, החכמה האלהית שהאדם נפל ממ
עד העת המאושרה והנאורה ההיא, אין אותה המעלה המוסרית של הכרת משפטם של בע"ח ראויה לו כלל. 
וכמשפט כל מי שקופץ ליטול את השם להתחסד במרת חסידות הבלתי הולמתו, שאינה מביאה לו כ"א ערבוביא 

הליכות חייו, כן הוא משפט האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר עד כדי שליטת בדעותיו ו
האדם באדם לרע לו ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שכמוסר העצמי: "נתעב ונאלח, איש שותה כמים עולה" 

ה הרחוקה, להתחסד (איוב טו). כמה מגוחך הדבר, אם עם כל עוד טומאתו בו, יפשוט טלפיו ויפנה לו לדרך צדק
עם בע"ח, כאילו כבר גמר כל חשבונותיו עם בנ"א הברואים בצלם אלקים, כאילו כבר העמיד הכל על נכון, כבר 
העביר את שלטון הרשעה והשקר, שנאת עמים וקנאת לאומים, איבת גזעים ומריבת משפחות, המביאה להפיל 

ן הארץ, עד שאין לה לאותה חסידה "האנושית" כאלו כל אלה כבר אפסו מ -חללים רבים ולשפך נחלי דמים 
במה להצטרק כ"א לפנות להעמיד על נכון מוסרה בדרך בע"ח... ע"כ אין זאת המעלה הוגנת לו לאדם כלל, כל 

כח המוסר האנושי כשהוא  זמן שפלותו, חוץ ממה שאין להעמיס יותר מפני הערך של אפשרות הסבל של
  בחולשתו.

  
סור הריגת בע"ח מפורסם פרסום דתי ומוסרי, מצד הרגש הטהור של הצדק האלהי אין ספק בדבר שאלו היה אי

הראוי להתפשט על כל היצורים עד כדי להכיר קדושה של מתנות אלהים בכל חיי החיים, בכל האנושות כולה, 
אין ספק שהיה הדבר גורם תקלות  - לעת עתה שאין מצב המוסרי מתוקן כלל ורוח הטומאה טרם עבר מן הארץ 

רבות. התאוה הבהמית לאכל בשר, כשהיתה מתגברת, לא היתה אז מבחנת בין בשר אדם לבהמה, כיון שעכ"פ 
גם את נפש הבהמה היה קובע בדרך איסור והפרת חק, וחזון מאד נפרץ היה אז הריגת וזביחת בנ"א כדי לאכול 

ו הגיעול הטבעי את בשרם. אכילת בשר אדם היה כ"כ טבעי, עד שלא היה בשום אופן מוצא את אות
שהאנושיות המתוקנת מוצאת בו עכשיו, בשעה שנפרץ פרץ רחב בין האדם לבהמה, בערך חייהם ושיווים, וכל 
זמן שאין עשות הטוב והצדק ערוכה בלבו של אדם במערכה טבעית, כל זמן שדעת אלהים האמתית לעשות 

אדם בכללו, כל זמן שהאדם צריך "חסד משפט וצדקה בארץ" (ירמיהו ט) איננה כתובה על לוח לבו של ה
למלמדים מן החוץ על חובת המוסר והיושר האנושי, צריך הוא ג"כ לסייגים ולשמירות רבים, שלא יתקלקלו 
אצלו סדרי הנהגתו, עד שיהיה מוכשר לקבל את ההדרכה הרצויה, ולפעמים צריך ג"כ לותר על חלק רשום 

האדם למדתו היותר גבוהה, ואז גם אותו הויתור קדוש  מדרכי המוסר, כדי שתהיה הותרנות ההיא מכשרת את
ונשגב הוא, וא"א לשקול הדברים כ"א בדעתו של אל דעות, בשקל הדעת האלהית המקפת והכוללת כל: "אני ד' 
ראשון ואת אחרונים אני הוא, קורא הרורות מראש" (ישעיה מא). שאלו הקדמנו מה שראוי לאחר, אז אבדנו את 

זבות, המשוטטות בעולם ומעבירות רבים על דעתם ועל דעת קונם, לא באו כ"א מסבת הכל. הרבה דעות כו
השאיפה הנפרזה שלא תדע עת וזמן לכל חפץ, ואין לה מעצור וגבול. ובאין די שכל להגיע להחכמה הצפונה 

ה באמונה טהורה, לדעת כחה של התורה האלהית, בין בדחיפתה את האנושות למעלה היותר רמה, בין בהחזיק
  בידה לנהלה לאטה לפי כחה, "בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה" (הושע יא).

 (מאמר "חזון הצמחונות והשלום")
 

כל  (ויקרא יא, מו) "זאת תורת הבהמה והעוף"תניא ר' אומר עם הארץ אסור לאכול בשר (בהמה) שנאמר "
  ".לאכול בשר בהמה ועוףבתורה אסור  העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק

  דף מט עמוד ב) ,(תלמוד בבלי, מסכת פסחים
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ובפרק אלו עוברין (פסחים מט ב) תניא ר׳ אומר עם הארץ אסור לאכול בשר שנאמר זאת תורת הבהמה "
וכל שאין עוסק בתורה אסור. פירוש כי אכילת הבשר הוא שעושה את הבשר עד שאינו נמצא,  ו'והעוף כ

  ד שאין מציאות לו, ודבר זה מורה כי במדריגת האדם לא נמצא הבעל חי.שהרי אוכל אותו ע
ודבר זה מדאי כי במדריגה השכלי אין נמצא החמרי שהוא הבהמה, ולכך מותר לתלמיד חכם לאכול בשר 

  ולעשות הבהמה עד שאינה גמצאת, כי במדריגה השכל אין מציאות לבהמה החמרית ולכך אוכל אותה.
מדריגה זאת לומר כי במדריגת עם הארץ לא גמצא הבעל חי שהרי אין אל עם הארץ אבל עם הארץ אין לו 

השכל האלהי, ולפיכך עם הארץ אסור לאכול בשר. ודבר זה הוא הטעם שלא הותר הבשר לאדם הראשון, שהיה 
גקרא על שם האדמה החמרית ולא היה האדם במדריגה זאת שלא יהיה נמצא במדריגתו הבעל הי כיון שנקרא 

ם על שם אדמה. ואף כי אדם הראשון היה חכם על כל, מפגי כי אדם היה ראשון לכל אדם ובכחו כל אדם יש אד
לו מדריגת האדם בלבד אשר האדם אינו שכלי לגמרי, אבל נח נקרא איש אדמה שהוא בעל ואדון לאדמה 

  "החמרית ולכך במדריגתו לא נמצא הבעל חי ואליו הותר אכילת בשר:
  נתיב התורה, פרק טו)נתיבות עולם, (המהר"ל מפראג, 

  

  

        
  בתי, הרב צבי יהודה קוק, עמוד רמה)(אור לנתי

  
- ָעָׂשה ֶאת-ַהּיֹום.  ו ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה, ִּכי-ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו, ַרק ַרע ָּכל-ה ַוַּיְרא ְיהָוה, ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ, ְוָכל

-ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם ַעד-ָהָאָדם ֲאֶׁשר-ִלּבֹו.  ז ַוֹּיאֶמר ְיהָוה, ֶאְמֶחה ֶאת-; ַוִּיְתַעֵּצב, ֶאלָהָאָדם ָּבָאֶרץ
  עֹוף ַהָּׁשָמִים:  ִּכי ִנַחְמִּתי, ִּכי ֲעִׂשיִתם.  ח ְוֹנַח, ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוה.-ֶרֶמׂש ְוַעד-ְּבֵהָמה, ַעד

...  
- ִהְׁשִחית ָּכל-ָהָאֶרץ, ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה:  ִּכי-ֵחת ָהָאֶרץ, ִלְפֵני ָהֱא>ִהים; ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס.  יב ַוַּיְרא ֱא>ִהים ֶאתיא ַוִּתּׁשָ 

ָחָמס, ִמְּפֵניֶהם; ְוִהְנִני  ָמְלָאה ָהָאֶרץ- ִּכי--ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני-יג ַוֹּיאֶמר ֱא>ִהים ְלֹנַח, ֵקץ ָּכל ָהָאֶרץ.-ַּדְרּכֹו, ַעל- ֶאתָּבָׂשר 
  ָהָאֶרץ.-ַמְׁשִחיָתם, ֶאת

  (ספר בראשית, פרק ו)
  

ָּבָׂשר, ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה - ִאְּתA ִמָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ָבֶניA ִאָּתB.  יז ָּכל-ַאָּתה, ְוִאְׁשְּתA ּוָבֶניA ּוְנֵׁשי-- ַהֵּתָבה-טז ֵצא, ִמן
ֹנַח; ּוָבָניו -ָהָאֶרץ.  יח ַוֵּיֵצא-הוצא (ַהְיֵצא) ִאָּתB; ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ, ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל-- ָהָאֶרץ-לָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש עַ -ּוְבָכל

-ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם, ָיְצאּו ִמן--ָהָאֶרץ- ָהעֹוף, ֹּכל, רֹוֵמׂש ַעל- ָהֶרֶמׂש ְוָכל-ַהַחָּיה, ָּכל-ָבָניו, ִאּתֹו.  יט ָּכל-ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי
  ַהֵּתָבה.

  ".קבלו עליהם על מנת לידבק במינן - למשפחתיהם רש"י: "
  (בראשית ח)

  
כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ א"ר יוחנן מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה והכל על "

אדם ואדם על הכל א"ר אבא בר כהנא וכולם חזרו חוץ מתושלמי (בראשית ו, ג) ויאמר ה' לנח קץ כל בשר 
בא לפני א"ר יוחנן בא וראה כמה גדול כחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם 

  "עד שפשטו ידיהם בגזל שנאמר (בראשית ו, יג) כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ
  (תלמוד בבלי, סנהדרין קח א)
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