
  בס"ד

  נקודות בחזון הצמחונות
* ¯ÂÚÈ˘1*  

ואע"פ שביחש לבעה"ח הוא דומה ממש לזיק של גחלת כהה ועמומה הטמונה תחת גל אפר גדול מאר, 
מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה מ"מ אי אפשר להם להכחיש את המוחש בכל לב רגש, כי חסרון 

  שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, בשביל צרכיו והנאותיו.
====  

אין ספק לכל איש משכיל והוגה דעות, שהרדיה האמורה בתורה "וירדו בדגת הים ובעוף השמים 
נת לרדיה של מושל עריץ ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ" (בראשית א) איננה מכוו

המתעמר בעמו ועבדיו רק להפיק חפצו הפרטי ושרירות לבו; חלילה לחק עבדות מכוער כזה שיהיה 
חתום בחותם נצחי בעולמו של ד', הטוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, שאמר "עולם חסד יבנה" (תהלים 

  פט),
====  

עשב זורע זרע על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי  שאדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה "הנה נתתי לכם את כל
  עץ זורע זרע, לכם יהיה לאכלה" (בראשית א). רק אחר שבאו כני נח, אחרי המבול, הוא שהותרה להם 

====  

 ¯ÂÚÈ˘*2*  
בפרטן של בנ"א, יפה פירש החסיד בחוה"ל, שיסוד המוסר בנוי על יסודן של שתי הערות: הערת התורה והערת השכל, 
והערת התורה מביאה להערה השכלית, שכשהיא משתלמת באדם הוא מוסיף על ידה ללכת באורח צדקה גבוה ונעלה, 

  א את האדם לההערה השכלית השלמה. להבי ותכליתה של הערת התורה היא ג"כ
====  

 ¯ÂÚÈ˘*3*  
שהאדם נפל ממצבו המוסרי, ועד שיעלה במעלה זו, שיתנער ויבא לההכרה המוסרית אלא שראתה החכמה האלהית 

האמתית, עד העת המאושרה והנאורה ההיא, אין אותה המעלה המוסרית של הכרת משפטם של בע"ח ראויה לו כלל. 
יא בדעותיו וכמשפט כל מי שקופץ ליטול את השם להתחסד במרת חסידות הבלתי הולמתו, שאינה מביאה לו כ"א ערבוב

  והליכות חייו
====  

הרבה דעות כוזבות, המשוטטות בעולם ומעבירות רבים על דעתם ועל דעת קונם, לא באו כ"א מסבת השאיפה הנפרזה שלא 
תדע עת וזמן לכל חפץ, ואין לה מעצור וגבול. ובאין די שכל להגיע להחכמה הצפונה באמונה טהורה, לדעת כחה של התורה 

בדחיפתה את האנושות למעלה היותר רמה, בין בהחזיקה בידה לנהלה לאטה לפי כחה, "בחבלי אדם אמשכם האלהית, בין 
  בעבותות אהבה" (הושע יא).

====  

 ¯ÂÚÈ˘*4*  
ÏÂÚÙ ÛÂÒ˙‰ של חובת היושר המוטלת על האדם נגד בעה"ח, היתה עושה רושם הפכי מאד מתכליתו,  החוקיתההרשמה 

‰˙È‰ לא נוכל לצייר לנו איך היה הדבר פועל על שלמי בנ"א המצויינים שבדורות, בע"ח השפלת האדם אל ערך שפלות .
אחרי שגם מסופק הדבר אם הרוח האנושי הנשפל ע"י ההתערבות הבוסרית עם בע"ח, היה כלל מוכשר אז להוציא מקרבו 

מאד מוריד את כל הערך המוסרי גאוני רוח, אבל כמה היה פועל להשפלת הכלל, ההמון, זה מצוייר יפה, ומובן בשכל, שהיה 
  שלהם.

====  

 ¯ÂÚÈ˘*5*  
השלמה  חלונות שבעדם תחדור האורה של הערת השכל, להשאיר להכשיר את הרושם של התוצאה המוסרית באחרית הימים

  .סדר אכילת בשרב הנה באו המצותהבאה אחרי הערת התורה, 
====  

  .על שולחן האדםשברובם שמורים הם בכלל לא הותרו (באכילה) כ"א בעה"ח 
====  

כיסוי דם החיה והעוף היא כמו מחאה אלהית, לעומת ההיתר התלוי ביסודו במצב הנפש המקולקלת של האדם "כי יצר לב 
ונפשו זאת אומרת אוכלה בשר כי תאוה לאכל בשר, וגם אוכלת בשר בכל אוות נפשה, באין  האדם רע מנעוריו" (בראשית ח)
  ., מצד רגש הטוב והצדק, אמרה תורה: כסה הדם, הסתר בושתך ורפיון מוסריותךשום רעיון של התנגדות פנימית

====  
גם זה הוא בפלס ומאזני משפט, נפלא מאד, כי הבהמה שעכ"פ היא מתפרנסת מיד בעליה, אין האדם עדיין ראוי אפילו 

היה הכיסוי נוהג גם בבהמה,  להתחיל בה כח של הכרת צל של בושה, בשחטו אותה, תחת אשר יפרנסנה וידאג לצרכיה, ואלו
כבר היתה ההתעוררות של הגירוי המוסרי יותר מן המדה הראויה המכוננת במשקל אלהי לפי ערכם של מספר הדפיקות 

  שצריכה כל פעולה לדפוק על דלתי הלב האנושי הסגור עד שיפתח
====  

  

 ¯ÂÚÈ˘*6*  



ן האדם נוטל על ידם את חייו מן העולם, כחלב הבהמה השימוש בדברים שהם קנינו הטבעיים של בעה"ח, אפילו בשעה שאי
שתצא צמחה בתור ההערה השכלית היותר עדינה, שגם באלה  הנה נזרע אור זרוע בתורה האלהיתהנחלבת וצמרה של הנגזזת, 

  יש צורך לרשמי הדרכה ורגשי מוסר יקרים
====  

טבעית היא ההרכבה של שני אלה העצמים, החלב ומעתה מה תהיה תעודת החלב אם לא לבשל בהם את הגדי הנשחט שכ"כ 
והגדי הרך, העומד להיות ניזון דוקא ממנו? אבל, בן אדם! אזניך תשמענה דבר מאחריך קול אלהים בכח הקורא לך: "לא תבשל 

  גדי בחלב אמו"
====  

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

  שיווי ויחש,
====  

אמנם סעיפי הטרפות שמתפרשים בדברי סופרים, באין הפרש בין נטרפה בשדה לחולה חולי של מיתה, פונים הם לעומת 
הראוי להתרומם בתחילתו על האומללים ונדויים, הנבילה שמתה מאליה תכשיר את הלב מדין קל וחומר רגש החמלה 

וההכנסה  - להפנות את הרגש שלא לחפוץ להשתמש באסון בע"ח במקרה מיתתם, לאות על רגש האחוה, שיתוף הצער
להתרחק מעשות כל עול לחברינו  בגבול הרגשות הפנימיות של עולמם, ובזאת תתאמץ ההערה השכלית בהכרת משפט טבוע

  אלה שמיד יוצר אחד אדון כל המעשים יצאנו.
  

 ¯ÂÚÈ˘*7*  
ולא ימצא, בהיות כבר בני אדם  -אז בצמאון פנימי יתור לו האדם חלקה לעשות בה צדקה, לשפוך עליה מרוח חסדו המלא 

(כי כולם יכירו בטוב שהוא ושכלית לא יהיה עוולות) (כימוסרית (כי לא יהיה עוני)כולם מאושרים חיים חיי ענג נחת והצלחה, חומרית

, אז יפנה לו האדם עם אוצר חכמתו לידיעותיו ונסיונותיו, אל אחיו הנמוכים, האלמים האומללים, בעה"ח הללו עתיד העולם)
ם בכללם וימצא עצה ותושיה לרוב לשכללם ללמדם ולהשכילם לפי ערכם, מעלה אחר מעלה: אין ספק בדבר שיגדיל האד

מעשהו בזה, כאשר יבא המועד הנכון לו לפנות למקצוע זה, ונעלה מעל כל ספק שיגדיל האדם ויאדיר את תורת השכלת 
בעה"ח והתפתחותם החומרית, וביותר המוסרית והרוחנית במעלה נשאה כ"כ, עד שאי אפשר לנו כלל לצייר אותה במצב 

דשה ונשאה עולם חדש "אי בעו צדיקי ברו עלמא" (סנהדרין ההוה, המלא שפלות ועכירות דעת, עד שיקבלו כולם צורה ח
   סר),

  



  בס"ד

  חזון הצמחונות והשלום
  סיכוםשיעור 

  
מי לא יבין שאי אפשר להעלות על הדעת שיקח האדם את בניו ברוח אשר יטפחם וירבה אותם להיטיב 
ולהשכיל ויזבחם וישפך דמם. אמנם הזמנים רחבים, שונים וארוכים ועת לכל חפץ. כל זמן שהמעמד 

, המוסרי של האדם מכל צדדיו, בין מצד חלישות החומר שהיא תולדה ישרה יוצאת מהחולשה המוסרית
שצריכה ג"כ אליה, "תשב אנוש עד דכא, ותאמר שובו בני אדם" (תהלים צ) הפגעים האנושיים ככללם, 
תולדות נאמנות הנה מעונותינו ועונות אבותינו, נצרכים הם לבל ירום לב האדם בגאותו, לבלע ולהשחית 

הגיע זמנה כלל  כל קושט ודת, לנאץ כל קדש, כל צדק ויושר, בין מצד עצם מדרגת המוסר הנמוכה שלא
להיות אפילו רשאה להטפל עם הצד המוסרי של משפטי בע"ח, ע"כ כל אותו הזמן הגדול והארוך שהאדם 

עודנו נזקק ונדרש לאכילת בשר, לזביחת בע"ח לצרכיו, כל הזמן שעוד יש חפץ בהחזקת החיץ המבדיל בין האדם ובין יתר 
כל הזמן הזה כמה מגונה יהיה, וכמה שפלות ערך  -תתטשטש החיים, מצד צורך שמירת מעלתו המוסרית שלא תתחבל ו

והריסת מצב של התרוממות הנפש תביא לאדם דליגה פחזנית כזאת, אם כל זמן שלצרכיו החומריים יזבח בכל אות נפשו 
בע"ח לאכול את בשרם, ולהורות ההכרה הפנימית בחסדי ד' טובו ורוממות כבודו, אשר כפי הנטיה הטבעית החזקה 

טת היא בהקרבת קרבנות, "עולות מחים, וזבחי רצון" (תהלים סו) פה במקום הצורך לפתח את מקור האורה, של מתבל
התנשאות האנושות בכלל, תמצא החמלה מקום; כאן יעשה האדם רחמני, ולא יוכל להתאכזר על בע"ח להעלותם קרבן? 

התעלות רגש האדם לטובה, כ"א על נפילתו המדעית  פה יאמר "שלחן ד' מגאל" (מלאכי א) נטיה כזאת איננה מורה רושם של
והמוסרית בכללה. מה שפל ונבזה יהיה האדם עם טענה כזאת, בעת אשר יגיע מצב המוסרי של האדם ער מעלה זו, עד כדי 
להכיר בהכרת אמת פנימית את צד העול שיש בנטיות (בנטילת?) חיי בע"ח. צריכה ההערה השכלית לעשות ראשית דרכה, 

ת פעולתה על הצרכים החומריים של האדם, שתכליתם שפל ונבזה, ושרשם פתוח אל יסוד זוללות האדם השפלה. בהורא
אמנם הקרבנות שהם באים לתעודה נעלה, להוציא אל הפועל את רגש הכרת הטוב, למקור הטוב, לאדון עולם הטוב והמטיב, 

נפש, ומבקש את תפקידו לצאת בפעולות מורגשות, יתברך שמו, שכח הכרת טובה היא כח מוסרי אביר ונאור המסתתר ב
שהפעולות הללו המה האותיות והתיבות שהמיות הנפש הזכה מתכנסות בהן, למען תוכל לשוב למנוחתה מעצמת געגועיה, 
להורות אות תורתה העמוקה, המתפרצת כפרץ מים רבים, כשטף נחלים גדולים רחבי ידים הזורמים בשאון דכים "מקולות 

עדותיך נאמנו מאד... ד' לאורך ימים" (תהלים צג) לפי הרגש הבריא והחזק,  -אדירים משברי ים אדיר במרום ד'  מים רבים
לפי רגש האנושי הטבעי, שלא נחלש כלל מרפיון לב ונקיפת נפש, מפקפוקים של פחד המצויים אצל חוטאים ופושעים 

גשה הבריאה להכרת טובה לשם ד' אלהי עולם, יוצאת אל היודעים מרת נפשם, "פחדו בציון חטאים" (ישעיה לג) אבל ההר
הפועל ע"פ טבעה בזביחת זבחי קדש, בהקרבת קרבנות, בשביל תעודה רמת ערך כזאת, ראוי יותר לותר עליה חיי החי, 
ולמצא בה את את תעודת חייו, כאותה התעודה השמחה של קרושי עליון שמצאו תעודת חייהם במותם על קדושת השם 

ותר הרבה ראוי לותר חיי בעה"ח בשביל מטרה נשאה זאת, ממה שראו לותר עליהם בשביל אכילתו החומרית, בשביל ית', וי
תאותו ל"בשר תאוה" (חולין פד). ע'כ אינו בדין שיהיה "שלחנו מלא ושלחן רבו ריקן" (עיין חגיגה ז). ובהשתלם והתנשא 

הבאים מחולשה ומורך לב, כ"א מצר ההכרה המלאה של יסוד האדם למעלה זו שיכיר לא מצד רפיון נפש והכמרת רחמים 
הצדק האלהי את הדופי שיש בזביחת בע"ח, צריכה להיות ראשית דרך קיום, ההערה השכלית הטהורה הזאת, בהנזרו 

מהלך התעודה השלמה תבא עם הדעה החזקה והאמתית שהתפתחות המוסרית  -משחיטתם לצורך אכילתו החילונית 
תבא בהנהגתה ע"י מסילתה מונהגת בה מיד ד'; ע"כ כל זמן שלא התרוממה האנושות עדנה עד למדה זו האנושית בכללה 

עד אז, לא ויתור הוא כ"א גם זבחי צדק, זביחת  -שתהיה ראויה להגדיל את ערך יחסה עם בע"ח במשקל המוסר הטהור 
מק נפשם, ההודאה היותר עמוקה, היותר בע"ח במקום הראוי, ובהקבץ עמים יחדו, וממלכות לעבוד את ד', יביעו מעו

מרושמת לפי טבעו של אדם ורגשו, ואם הרגש יהיה מעט סולד מזביחת בע"ח, לא מפני שכבר בא הזמן של ההכרה השלמה 
של המוסר המתיחש לבע"ח להעשות, כ"א מפני הצפיה הגנוזה בטבע נפשו של אדם, אע"פ שלא יצאה אל הפועל, שזהו 

הם באות להגלות יותר מערך הזמן והתקופה, אין בזה רע, כ"א עוד יחזק בנפש רושם של דעת, שורש לשאיפות רבות, ש
שחובת הכרת טובת ד', והודעת גודל ערך כבודו, היא צריכה להתגבר באופן נעלה כזה, עד שתכריע את כל הכחות האנושיות 

גם הוא ראוי להיות עולה כליל על יסוד המתנגרות לה אליה. ואפילו המעולה שבכחות, רגש הלב הנוטה לשאיפת הצדק, 
הכרת אמתת כבוד ד' וטובו, מפני שהכרת דעת ד' וכבודו היא עמוד יסודי לשכלול המעלה האנושית היותר רמה, שכדאי 
להרבות במחירה, ודבר נעלה מאד הוא שירשם באדם רגש חזק, שיותר ממה שיוכלו תכונותיו הטבעיות לשאת בציורם, 

אצלו ערך הכרת כבור שם ד', המרומם על כל ברכה ותהלה. אמנם בהגיע תור האנושות לצעדים היותר  ראויה שתהיה עומדת
רמים, בהרפא כליל המח? של הנפילה המוסרית, שגרמה את הצורך של שימת איבה בין הגזעים, כמקום שהיתה ראויה 

מיתרון המוסר וטוב ההנהגה, ויותר מכל,  להתכונן דרך סלולה, של יחש אהבה ואחוה, בין האדם לכל החי אז מברכת הטבע,
מעונג החכמה, משמחת הצרק והמישרים התמידית מאור רעת ד' והתענג על טובו, ימלא האדם אמץ וחיל, ער לאין צורך 
לשימוש אכילת בשר מצד העמרת חוזק כחות גופו. ותכונת המוסר תתרומם כ"כ עד כדי הערת הצד החיובי של משפט 

ם אליהם, על העת ההיא שהיא ראש פסגת הגעת הקולתורה הטהורה, אמרו חז"ל דברם הגרול, שהוא הבע"ח ביחשו של האד
גדול ומפליא "כל הקרבנות בטלין לע"ל" (תנחומא אמור יט) והכתוב אומר על קץ החזון "וערבה לד' מנחת יהודה 

"ונפש" גבי מנחה בניגוד הזבחים  וירושלים" (מלאכי ג) הבליט מנחה מן הצמחים, במקום הקרבנות, ורמוזה ג"כ בתורה
שכתוב בהם "אדם", להורות על סבת החסרון, כלומר "האדם" המסופר במעשי בראשית בירידתו ונפילתו, הצריך להקמה 
משפלותו המוסרית, ויחד צד צפון הפרוץ ומיוחס כמפורסם באומה ומקובל לצד הרעה וחסרון ההשלמה, לחשובי הקרבנות, 

הכללית הוא הוא מן המקום האמתי לתכלית הקרבנות כדי להשלים למען מלאת את החסר,  להורות שחסרון ההשלמה
  והגביל "לרצונכם תזבחהו" (ויקרא יט) שיהיה אפשר וראוי לומר רוצה אני.

 (הרב קוק, אפיקים בנגב)


