
  בס"ד

    חזון הצמחונות והשלוםחזון הצמחונות והשלוםחזון הצמחונות והשלוםחזון הצמחונות והשלום
    שישישישישישישישישיעור שיעור שיעור שיעור 

  
שאפילו אותו החי, בבא עת ההערה השכלית להגלות  אמנם יבא איסור חלב להורות"

עכ"פ שלא לטול חייו שלא למטרה , תבא ההערה בזמן קדום, המתפרנס משל בעליו
"כל חלב שור וכשב ועז" (ויקרא ז).  בשביל שהוא האדם מתאוה למשמנים, כ"א יתהכרח

ואם הנפילה המוסרית שלו גרמה להחליש את כחותיו החומריים, עד שאי אפשר לו להתפתח 
גם בכחו החומרי, שיש לו מגע הגון עם ההתפתחות העליונה של מעלת נפשו, כ"א ע"י מה 

שגם מבלעדו יוכל האדם עמוד בחיזוק  ואיסורו החמור ע"כ במניעת החלבשיאכל בשר בע"ח, 
כחותיו, והיתרון שבו איננו כ"א יתרון של תאות חוש, של אכילת השמן הנאהב לחכו של האדם 

עד שעם איסור החלב דוקא, הדם  בזה יובלט שיסוד ההיתר הוא ע"פ הכרח ובקושיהזולל, 
א זמן התעלותו, להתרומם מאלו ההשפלות. ע"כ בבע"ח "הנשפך על הארץ כמים" (ע"פ דברים יב) יצעק אליו, בב

הניצודים, חיה ועוף, שההערה המתלוה אל שהיטתם היא יותר חודרת, בכיסוי הדם בתור הכרה של בשת האנושי 
וחרפת שפלות מוסרו, שוב אין צורך בהערת איסור חלב, שגם למחסור הוא, כי תטשטש את הרושם של כיסוי הדם 

עמוקה על כללות שפך הדם, בין יהיה לשם תענוג או לשם שבר הרעבון, לאלה אין להעמיד האומר רגש של בושה 
  את נקודת ההערה על החלב, ע"כ חלבם מותר. 

  
והדברים פונים עוד ליסוד אחר באיכות פעולתם על רגשי הנפש. לפי המצב הטבעי של עם שוכן בארצו, כאשר יצוד 

מקום מדורם של אלה היצורים החפשיים ישפך את דמם, הנה מראה ציד חיה ועוף לאכול, שמה הרחק ממעונו, ב
הדם יעורר מעט את לב האדם להעירו כי לא נאו מעשיו אלה, אבל הלא האדם יתרחק ממקום שבו שפך את הדם, 
ובמה איפוא ישאר הרושם לעשות בו את פריו, לחק חקיקה מוסרית ההולכת ומתעמקת דור אחר דור, כמים טורדים 

ל חלמיש צור, רק בפעולה מעשית של מצוה אלהית שיש בה יסוד לחזק ההערה הרצויה, בכיסוי הנהוג בנטפיהם ע
בטבע, וגם מצד התורה, לכל דבר של גנאי ובושת מוסרי וטבעי. אבל הבהמה הביתית סדר הפעולה היא הפכית: 

להנהיג לבל יכסה את הדם,  עפ"י רוב ישחוט אותה האדם סביב למשכנותיו, במקום שרגליו מצויות, אז ההפך ראוי
למען תראינה עיניו בכל פינותיו כי דם שפך, כי דמים צועקים עליו מן האדמה, ואת הקול ההוא, העולה בקול דממה 
דקה מאד, יאזין האדם רק בבא עתו להשמע, בעת תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה, לעת ההבטחה הנעימה 

  י להם לב בשר" (יחזקאל יא).ונתת של "והסירותי לב האבן מבשרם
  

הערת הכיסוי של דם חיה והעוף מפני שהיא ראויה להיות קדומה ויותר מובלטת, היא מסומנת ג"כ באופן המעיר על 
עצם הפעולה הפרטית ההיא בהזמנת עפר למטה שעפ"י קבלת חז"ל (חולין פג) כלומר הכנה לדבר זכר הבושת עוד 

ניחם, להכיר כי לא יאתה לשלח יד בחיי חי "כי טוב ה' לכל ורחמיו על כל קודם המעשה, בעוד מועד להיות שב ו
  מעשיו".

  
ם נוטל על ידם את חייו מן העולם, השימוש בדברים שהם קנינו הטבעיים של בעה"ח, אפילו בשעה שאין האד "

שתצא צמחה בתור ההערה השכלית  הנה נזרע אור זרוע בתורה האלהיתכחלב הבהמה הנחלבת וצמרה של הנגזזת, 
היותר עדינה, שגם באלה יש צורך לרשמי הדרכה ורגשי מוסר יקרים לאות, שכ"כ יהיו רמים וקדושים עדינים 

שהאדם בחולשת אהבת עצמו העוברת כל  -ין כל רגשי משפט ומוסר ושלמים החיים עד שההשתררות היתירה בא
לא תתאים עם ההערה  -גבול נגש אל הפרה העניה, ואל הרחל הנאלמה ונוטל מזאת את חלבה, ומזאת את צמרה 

תתנשא השכלית הבאה בעקב התמלאות ההערה התורית שתופיע בעולם, מחוזק ההכרה של דרכי ד' וכבוד שמו, ש
  הורה והקדושה.בכח האהבה הט

שאין כאן פגם מוסרי אם יוקח הצמר מהכבש, בשעה שגם לבעל הצמר, הכבש עצמו, יקל ע"י זה ראוי אמנם להכיר 
, אבל מגונה הוא כשנוטל אותו להנאתו, בשעה שהבעלים האמתים הטבעיים, משאו, ועכ"פ לא יצר לו ולא יזיק לו

יר הדבר בתור גזל משפט הבא רק מתגרת יד התקיף על ההערה השכלית להכ דהכבש עצמו צריך לו, אז ראוי מצ
שיש יחש אמנם ללקיחת  שתצא במועדה הרשימה הראויההחלש. וכן הדין עם החלב הנחלב, ראוי ג"כ לתן מקום 

החלב מבעה"ח עם לקיחת חייו ובשרו ממנו, דהיינו בשעה ואופן המצערו והמונע ממנו טובה ותועלת עצמית טבעית 
השקפה השלמה, המלאה חסד ד' וטובו על כל יצוריו, יכיר האדם את יסוד מציאות החלב בשדי נאותה לו. עפ"י ה

האם החיה לא למען יוכל הוא בחזקתו לעשוק אותו לעצמו, כ"א למען תוכל להניק את ילדה הרך, את הגדי שלה 
ואבירות לב וטבעו, האהוב לה מחלב שדיה. הגדי הזה ראוי הוא שיתענג גם הוא על אהבת שדי אמו לפי תכונתו 

לפי ערך היוצאת מחולשתו החמרית והמוסרית שנתה ועותה את ההשקפות הישרות הללו, הגדי הרך לא יעמוד  האדם
להתרפק גם הוא על אהבת אמו ולשמח גם הוא בזיו החיים, כ"א ישחט ויהיה לאכלה לקבת האדם  מוסרו השפל

  הזוללה לנפשו הנשפלת האומרת "אוכלה בשר".
תהיה תעודת החלב אם לא לבשל בהם את הגדי הנשחט שכ"כ טבעית היא ההרכבה של שני אלה  ומעתה מה

העצמים, החלב והגדי הרך, העומד להיות ניזון דוקא ממנו? אבל, בן אדם! אזניך תשמענה דבר מאחריך קול אלהים 
ות לברות לשיניך החדות בכח הקורא לך: "לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות כג). לא! תעודת הגדי איננה דוקא להי

שהוחדו אמנם גם מורטו לרגלי השפלתך וזוללותך באכילת בשר, והחלב ממילא לא נועד להיות לתבלין לך למלאות 
את תאותך השפלה. בידעך כי הבשר והחלב ביחש תיקון המאכל הם כ"כ רחוקים, כ"כ מתועבים, עד כדי איסור 

י לא נוצרו בעבור קיבתך התאונית, והחלב עקרו נועד להיות למזון הנאה בישול ואכילה, תכיר בבא מועד כי חיי הח
למי שעבורו בא הטבע למלא את תפקידו, כמו שחלב שדי אמך היה לך למבטח בימי הנקתך. איסור חיבור הבשר עם 
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החלב יכפול את הרושם המוסרי שראוי להיות רשומו הולך ונחקק ג"כ מעת המעבר. בעוד לא צמח האור הזרוע 
לבא, אף שעוד לא נשלם חינוך האנושיות להיות מובנת הערת הלב, לעת המאושרה שתוכל בנקל ההערה  לעתיד

גם אל  "אהשכלית להופיע שלא לבד אכילת בשר ראויה למניעה, מצד מעלת המוסר הטהור כאשר יתנשא לראש, כ
צערו והפסדו של החי ע"י  החלב הנחלב יש ערך חטא וגזל מוסרי, כשיהיה נלקח באופן הדומה ללקיחת הבשר, ע"י

מניעת התפתחות טובת ילדיה, שיוכרו אז מטעם שערי צדק הנפתחים בעולם לבעלים הברורים של קניניהם הטבעיים 
שהם להם מתנת אלהים נכבדה. זה האור יחדור דוקא ע"י איסור אכילת בשר בחלב עם כל הרחבתו וחומריו, המורה 

פונה בזה שרק באופן ההנהגה המעשית לשם עבודת ה' ושמירת חוקיו, על יקרת ערך תעודתו, התעודה האלקית הצ
  . לצרף את הבריות דור אחר דורכדי להרחיב על ידם משכיות של דעת האלהים הטהורה היא פועלת 

הצמר הוא נהוג בשימוש התלבושת האנושית, לפי מצב ישראל בארצו, ברב מרכוש הטבעי של הבע"ח, ולעומתו מן 
ד שלדברי תנא דר"י (ע' שבת כו) "בגדים שנאמרו בתורה סתם אינם אלא צמר ופשתן". בשימוש הצמחים הפשתן, ע

הפשתן יוכל האדם גם לפי ההערה השכלית היותר שלמה גם בעת ההופעה היותר עליונה של תכונת הצדק להרחיב 
לאמר שיש בזה עון אשר בו חפצו ושימושו, כאשר יורהו טעמו הטוב וחושו האסתתי; ולעולם לא יוכל לבבו לנקפהו 

חטא. אבל מובדל ממנו מאד הוא הצמר, שהוא נוטל מהחי; הוא כבר צריך לסייג והגבלה מטעם ההערה השכלית 
הנובעת מהצדק האלהי של הערת התורה, שלא ינטל מן החי באופן המצערו והמנולו. ע"כ חלילה להשקיף על הצמר 

  והפשתן בחוברת אחת, בערך שיווי ויחש,
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, שתעודתה כ"כ נשגבה להעלות את משאת החיים בכללם לרום ערכם, שבצד העבודה האלהיתביותר מובלט הדבר 

אלוה נורא הוד הוא מצוה ועומד "בכל שגם האדם ביחש לקניניו, הנה השורה הראויה והישרה להרשים כבוד 
מאדך", אין מקום להגביל הכרת קנינים של בע"ח באופן ידוע, וע"כ אין ערך לחק איסור שעטנז, צמר ופשתן יחדיו 
בציצית ולא בבגדי כהונה, ויהפכו למצוה המורה על כבוד החיים כולם ועל מה שראוי להיות נדבת לבבם בקחת 

ת ד' שראוי שיתנדבו גם דעצור לכל דבר המשמש לעילוי כלל האנושות, כי סוד עבומרכושם הטבעי בלא הגבלה ומ
הם בטוב לב לקחת חלק בתכלית הטוב היוצא מהתגלות האנושיות שמצטרפת לכלל המציאות, שהם בעלי החיים 

יים עצמם ג"כ בכללו. ויסור המצוה כאן נעוץ בעומק המרחק של העתיד היותר רחוק הצופה לשכלול רוחם של הח
כולם במעלה יותר עליונה ונפלאה ממה שאפשר לנו לצייר, ומפני שכלל החקים פונים בעקרם ביותר אל העתיד 
שהיא תעודתם העיקרית המקדשתם בהוה בתור זריעה והכנה לעתיד לבא. ע"כ בעלי ההוה (רש"י על במדבר יט) 

ון מים רבים, גלי דמיונות שוא מציורי ההוה האומות ויצה"ר, משיבין עליהן ומונין אותנו בהם, גלי ים זועף של המ
הקטן לבדו באפס קשר אל מקורו העתיד, גלי ים שאון המון אדם רב, ממלכות גוים עריצים מקדשי ההוה בתור דבר 
שלם של החיים מתנשאים להטביע את הספינה הקלה הצפה על פני המים, כמלאכים קלים בכלי גומא על מים רבים. 

ותרת לבא אל חופה, בהאבקה עם משברי ים ההוה וגליו. אמנם היא מחוללת ים "באלותא ספינת כנסת ישראל הח
דחקוק עליה אהיה אשר אהיה" (ב"ב דף עג) המקשרה אל העתיד ע"י שמירת החוקים, ששם הם שתולים בתשובת 

לרבון כל "חוקה חקקתי גזרה גזרתי אי אתה רשאי להרהר אחריה" כי לפני מי צפוי העתיד עם כל פרטיו, כ"א 
העולמים המגיד מראשית אחרית! רק בבא המועד המאושר אז יוכר ויוחש בעין, כמה גדולה היא מדת התועלת שקנו 
להם בני האומה הנפלאה הזאת שאין דומה לה בכל העמים תחת כל השמים, לשום לפני כל באי עולם שערים ערוכים 

האנושית היותר קדושה ורוממה. שופטינו ויועצינו  בכל ושמורים (ע"פ שמואל ב' כג) פתוחים אל היכל ההשלמה
שישובו אלינו כבתחילה, מציון מכלל יופי. ממקום אשר יבחר ד', בדרשם את התורה בטעמיה, וימצאו את עמנו 
מוכשר כבר להוציא את הנצנים הקדושים הללו אל הפועל, אז בתור חובת תורה שבע"פ, שכללה הוא השמיעה 

דול מרכזי שיעמוד לישראל, אין לך אלא שופט שבימיך, בין בדרשותיהם ביז בתקנותיהם, לדברי סופרים וכל ב"ד ג
על ידם תצא האורה לכל העולם לגוי כולו בתור מצות ותקנות של דברי סופרים שיעשו רושם מלא על ההערות 

י דברי סופרים יותר ערבים על -השכליות ויתמלאו מהם, אז יובן במילואו מאמר כנסת ישראל "כי טובים דודיך מיין 
מיינה של תורה" (שיר השירים א ע"ז לה.) והעם המתעלה בהכשר נפשי וטבעי "ברחמנות, ביישנות גמ"ח" שלשת 
הסימנים של אומה זו, כאשר תצאנה במילואן אלו המדות במלא מובנם, עפ"י הדרכתה של תורה, בצאת כנוגה צדקה 

  ".ה לאור גוייםסב) מוכרח הוא שתהי וישועתה כלפיד יבער(ישעיה
  (מתוך חזון הצמחונות והשלום)

  
-- א.  מצות עשה לכסות דם שחיטת חיה טהורה או עוף טהור, שנאמר "אשר יצוד ציד חיה או עוף, אשר ייאכל

לברך קודם שיכסה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך ושפך, את דמו, וכיסהו, בעפר" (ויקרא יז,יג); לפיכך חייב 
  העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על כיסוי הדם.

לא נאמר "אשר יצוד" (ויקרא יז,יג) אלא בהווה; ונוהג בחולין.  ואינו --ב.  כיסוי הדם נוהג במזומן, ובשאינו מזומן
ושחטן, אינו חייב לכסות.  [ג] שחט חיה או עוף, נוהג במוקדשין, בין קודשי מזבח בין קודשי בדק הבית; ואם עבר 

  חייב לכסות.-- ואחר כך הקדישן, או הקדיש את הדם
צריך לכסות, ואינו מברך.  השוחט לחולה בשבת, --ג. כלאיים הבא מבהמה וחיה, וכן בריה שהיא ספק בהמה או חיה

  אחר יום טוב.חייב לכסות לאחר השבת; וכן השוחט כלאיים או ספק ביום טוב, מכסה דמו ל
אם יש בו --מברך ברכה אחת, וכיסוי אחד לכולן.  [ו] דם שנתערב במים-- ד. השוחט עופות ומיני חיה במקום אחד

אם אפשר --מראה דם, חייב לכסות; ואם לאו, פטור מלכסות.  נתערב ביין או בדם בהמה, רואין אותו כאילו הן מים
  היה מים, חייב לכסות הכול; ואם לאו, פטור מלכסות. שייראה מראה הדם שחייב לכסותו כשיעור זה אילו

  )הלכות שחיטה פרק יד(רמב"ם, 
  

אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא ומחינן  "
  ."ליה באלוותא דחקיק עליה אהיה אשר אהיה יה ה' צבאות אמן אמן סלה ונייח

  )בבא בתרא ע"ג, עמוד א(
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