
  הצמחונות, המוסר והרשע

  

סיפורו של בלעם בן בעור. הרמב"ם להרמב"ם  מתייחס ח"ג, יז) נבוכים-מורהבדיונו על ההשגחה (

 על אכזריותובלעם  המוקיע אתהמלאך  לדבריפנה אותנו ומ הראשי,סיפור האת  "בין סוגרייםשם "

 "? עיקרון מוסרי  ים אנולומד המלאך מדבריהרמב"ם מדגיש ש(כב, לב): "ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאֹתְנ

והוא , תורהבמוסר ה יסור ההתאכזרות לבעלי חיים מושרש. א"דאורייתא – "צער בעלי חיים :חשוב

אף על איזשהו בעל  –"שלא נכאיב לשווא, ללא תועלת, אלא נתכוון לרחם ולחמול : מצווה עלינו

גם , נוסח עובדי השטן, וסדיזםמ מנעיעלינו לה ."שעת הצורךבמקרה, חוץ מ[אצלנו] בחיים המזדמן 

  .: "ולא נשחט מתוך אכזריות או לשם משחק", המעמיד פנים כספורט לגיטימי ומכובדציידמספור ה

אלא אכילת בשר.  לצורך "חוץ מבשעת הצורך", כלומר אולם הרמב"ם מוסיף את ההסתייגות

הידוע  י יהודה הנשיאעל רבהמכוונת, אולי, לאנשי המעלה. אחרת,  העמדרמז שמצאנו אצל חז"ל 

 מסבירה:(בבא מציעא פה ע"א, בתרגום לעברית) הגמרא  .מסופר שהוא סבל ייסורים 'רבי', ובכינוי

שפעם אחת הוליכו עגל  :על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. על ידי מעשה באו ]"[ייסורים אלה

]. אמר לו 'הושיעני'כאומר לשחיטה... ברח העגל והכניס ראשו תחת כנף בגדו של רבי וגעה בבכי [

ועל ידי מעשה  .יסוריןואינו מרחם, יבואו עליו הואיל  ו [בשמים]אמר .רבי "לך, כי לכך נוצרת"

החלה היא מוטלים שם, והיו בני חולדה  .: יום אחד הייתה שפחתו של רבי מטאטאת את הביתהלכו

. אמרו (תהילים קמה, ט) ָׂשיו" כתובם, "ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמעֲ י אות: הניחרבי . אמר להםלטאטא אות

עקרונותיה הבסיסיים של מ שנייםרבי חיבר כאן . "נרחם עליו – [בשמים] הואיל והוא מרחם

"ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ודרכי הקב"ה מתוארים בפסוק:  ,נאמר היהדות. "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו" (דברים כח, ט)

בני אדם ובעלי חיים , כולה הבריאה כלפי ביחס של חמלה על המחייב אותנו- מכאן עיקרוןַמֲעָׂשיו". 

  גם יחד.

, ואינני יכול לבטא עמדה בלתי משוחדת עשרות בשנים למען הגילוי הנאות אומר שאני צמחוני

דוגל בכך, אך מעולם אני אותנו לצמחונות.  המוליכ המסקנה האחרונה של דברי רבי. סוגיה זאתעל 

ל פסוק בהושע (יג, ב): "ֹזְבֵחי ָאָדם ֲעָגִלים ִיָּׁשקּון". כפשוטו ע תהמבוסס אמרה ישנהלא שכחתי 

נראה, על אותם האנשים שעבדו את עגלי הזהב במלכות שומרון, נשקו את העגלים כמדבר הפסוק, 

קיבל במשך הדורות משמעות חדשה: רשעים, ֹזְבֵחי ָאָדם, והקריבו להם קורבנות אדם. פסוק זה 

. הביטוי הדרמטי והאיום ונאבקים להצילם את בעלי החיים באהבה וחמלהֲעָגִלים ִיָּׁשקּון, מנשקים 

אחת מאותן תופעות אלא שהתופעה רחבה הרבה יותר. היא . םזבנאצי היה ביותר לתופעה זאת מצוי

לשתף ן ירוקות, אך מוכנות את עצמ הרואותועות שונות, קבוצות ותנפרדוכסליות המאפיינות 

  פעולה עם אלה שידיהם אדומות מדם. 

גדולה הובמסתו  "טללי אורות"מאמרו המופלא איום זה העמיד אותנו הראי"ה קוק ב פרדוכסעל 

העלה חזון צמחונות הראי"ה . הושעספר שב "ֹזְבֵחי ָאָדם"חוזר הראי"ה ל בה, "אפיקים בנגב"

ונגאל  ורה אלא כנגד יצר הרע"שלא דברה בהם ת"נשתחרר מהוויתורים אנו, יהודים, בו אוטופי, 



עלולה הצמחונות  .פסיכולוגית איומה סכנהבפני גם העמיד אותנו הוא התאווה לאכול בשר. אך מ

טיהור עצמי והשקטת שרידי המצפון: אמצעי של בנפשם של מתועבים הדורסים כל חמלה,  להפוך

ץ, ומכריחם לבקש במה לפעמים על דלתי לב רשעי אר... דופק כי הנה רגש הטוב והיושר שבאדם"

זה, המסומל במשנת הראי"ה בטלפיים טיהור ". מנגנון להשקיט את רעבון הצדק הטבעי שלהם

" משתיקים את שרידי באין חמלה ֹזְבֵחי ָאָדם... רשעי תבלהכשרים של החזיר הטמא, מביא לכך ש"

לי חיים, אינה בעלי חיים". ההשוואה בין בני אדם ובעחסידות עם ... על ידי מוסר כליותיהם"

מוסיף  את ערך בעלי החיים אלא מוזילה את ערך האנושיות. רק כשהמוסר האנושי יתוקן, מייקרת

ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ַּבּיֹום ַההּוא ִעם "הושע (ב, כ): חזונו של במלוא משמעותו  הראי"ה, יוכל להתקיים

  ָמה", ומצד שני "ְוֶקֶׁשת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְׁשּבֹור ִמן ָהָאֶרץ".  ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוִעם עֹוף ַהָּׁשַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָד 

  

, הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת האכזריות" . כותב הרמב"ם "ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאֹתְנ

והנה שוב העלולה לקנן בו. האכזריות מדת מהאדם את מיועד לשרש איסור צער בעלי חיים 

ִהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר, ְוֵהָּמה -(ז, כט): ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהאֱ ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי, אומר קהלת ". אנו מופתעים

  . הרשע המשרתים אתמנגנוני הגנה ַרִּבים, הם הפכו אידיאלים מוסריים לִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות 

  

  

  

  

  


