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 כיסוי הדם, חרפת הציד וחזון הצמחונות

 

רשת 'צו', את תורת הקורבנות. דברים אלה נראים לנו היום פכקודמתה, פורשת לפנינו 

ְלָמה ָפִרים  שייכים לעבר הרחוק. חיינו היהודיים מודרכים על פי העיקרון שקבעו חז"ל: "ּוְנשַׁ

ה, העבודה שבלב, היא יסוד מושרש ביהדות מאז לידתה: ְשָפֵתינּו" ]הושע יד ג[. התפיל

ְבֶכם" ]דברים יא יג[. מיסוד התפילה, הטקסיות שבה, היא תוספת שבאה  "ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלבַׁ

 במקום העבודה שבמקדש. בית הכנסת הפך למקדש מעט.

טקסי הקורבנות מתנגשים עם רגישותם האסתטית של בני דורנו, למרות שהבעיות 

סריות הכרוכות באכילת בשר אינן מצליחות לזעזע את אנינות טעמם. עבורי, כצמחוני זה המו

יותר מחצי יובל, הקרבת הקורבנות קשורה בשאלה זאת. את דעתה של התורה על אכילת 

ְרָת ֹאְכָלה -הבשר פורשת התורה בספר דברים )יב, כ כג(. לאכילת הבשר קודמת תאווה: "ְוָאמַׁ

ּוֶ  ל ָבָשר". האכילה מוגבלת באיסור אכילת ָבָשר ִכי ְתאַׁ ְפְשָך תֹאכַׁ ת נַׁ ּוַׁ ְפְשָך ֶלֱאֹכל ָבָשר ְבָכל אַׁ ה נַׁ

ָבָשר". ואכן, הטקס  ֶנֶפש ִעם הַׁ ל הַׁ ָנֶפש ְולֹא תֹאכַׁ ָדם הּוא הַׁ ָדם ִכי הַׁ ק ְלִבְלִתי ֲאֹכל הַׁ ק ֲחזַׁ הדם: "רַׁ

 מזבח.המרכזי בהקרבת הקורבנות הוא זריקת הדם על ה

ָנֶפש". הדם מייצג את הנפש ומסמל את החיים. על האדם נאמר )בראשית  ָדם הּוא הַׁ "ִכי הַׁ

ִיים". נשמה זאת היא מותר האדם מן הבהמה. אך גם בחיים, יש  ת חַׁ ָפיו ִנְשמַׁ ח ְבאַׁ ִיפַׁ ב, ז(: "וַׁ

ח, מותר משהו החורג מעבר לגשמי המיוצג בדם. זהו מותר החי מהדומם, ואפילו מהצומ

 החתול על הרובוט. הקורבן היא החזרת הדם לקב"ה, מקור החיים. 

העדן, אל עולם -הוצאת הדם הוא יסוד בדיני הכשרות של היהדות. דבר זה מחזירנו אל גן

בו שרר שלום בין אדם לאדם, אך גם בין האדם לחיה. זהו מודל אוטופי לאדם, בו בא לידי 

ם צמחוניות! חזון זה אינו ריאלי היום, ולמרות זאת אנו ביטוי חזון הצמחונות. אף החיות ש

חייבים לבטא את הסתייגותנו ואת מחאתנו, נגד מציאות מעוותת. באיסור אכילת הדם אנו 

מבטאים את הכבוד בפני בעל החי באשר הוא חי. אנו מבטאים זאת במעשים סמליים. כך 

לתת להם מעין קבורה סמלית:  מצווים אנו לכסות בשעת השחיטה את דמם של חיות ועופות,

ְך ֶאת ָדמֹו ְוִכָסהּו ֶבָעָפר, ִכי ֶנֶפש ָכל ָבָשר ָדמֹו  ָיה אֹו עֹוף ֲאֶשר ֵיָאֵכל ְוָשפַׁ ְפשֹו "ֲאֶשר ָיצּוד ֵציד חַׁ ְבנַׁ

 יד(. בכיסוי הדם חייבים אנו להסיר מאתנו את חרפת הציד. -הּוא" )ויקרא יז, יג

 

 

 



 יורים ובוכים

ינני א"ה קוק לימד אותנו שהמצוות הם יותר מסמלים, הם כוחות הפועלים על נפשנו. הראי

ֵמת את תרומתם לבניין אישיותנו. ולמרות זאת, לפעמים מתגלות בפנינו  יודע כיצד ניתן לכַׁ

אינטואיציות אשר יכולות ללמד אותנו רבות על עולמנו הפנימי, הלוטה על פי רוב בערפל של 

יציות אלו מצויות לא רק אצל הפילוסופים, אלא גם אצל אנשים מודע. אינטוא-הלא

 המשוחחים לפי תומם, או ביצירותיהם של משוררים וסופרים.

 'שירה' מוסר לנו עגנון, "דרך אגב", דיאלוג בין תמרה לבין טגליכט:ב

בחנוכה שעבר נזדמנתי לנשף של לטקי"ס ]לביבות, ש"ר[. היה שם בחור אחד שמשך ידיו מהן  -

מפני שנעשו בשומן אווזים שלא נשחטו על ידי שכזה, אתה יודע למי אני מתכוונת, על ידי 

שכזה שיש לו צמה של סנטר ושתי צמות על לסתותיו שקוראים להן בלשון האדוקים פיאות 

 וזקן.

 יה שם רופא אחד... אמר הרופא:ה

יוחד לשחיטת בשר היו כל הגלות באה מבשר כשר, אילולי שהיהודים מעמידים להם אדם מ -

הכל שוחטים ולא היו מתייראין מפני קורט דם ולא היו נמנעים מלהגן על עצמם בחרב ולא 

היו הגויים מעיזים להרוג בהם. אבל היהודים חוששים משום שפיכות דמים ונותנים את 

עצמם לשחוט, מוטב להם שישפך דמם ולא שישפכו הם דם שונאיהם מבקשי נפשם, משום 

 שלא הורגלו לשחוט אפילו יונה. מה, משום

יש בדברים אלה השתקפות המהפכה הציונית הברוכה, המצווה לעמינו להילחם ולהתגונן. 

אולם, בדברים אלה של מתנגד עוין, מבוטאת יפה כוונתה של התורה 'כי הדם הוא הנפש'. 

נגזר גם הראי"ה קוק לימד אותנו שהצמחונות היא האידיאל היהודי האוטופי. מאידיאל זה 

המצווה המופלאה: "איסור צער בעלי חיים". אכן, אכילת הבשר והריגת החיה, הם וויתור 

לחברה שלא הגיעה עדיין לאחרית הימים. התורה רוצה שלא נשכח את האידיאל, עולם בו 

יגור זאב עם כבש. אולם, היא שואפת גם לשנות במקצת את הנפש האנושית. וכאן עדותו 

ווה מפתח. זוכר אני שבילדותי נהגה אמי לקרוא לי כשמצאה דם בביצה העוינת של הרופא מה

ולהראות לי שיהודי לא יאכל דם. התורה רוצה שלא נהיה צמאים לדם. ועל כל פנים, בעולם 

 שטרם נגאל, היא רוצה לגדל דור של עזי נפש, שאמנם כן, יורים ובוכים!

 

 על קורבנות העתיד וסכנות האידיאליזם

-ור, כותב הראי"ה קוק דברים הנעוצים בחזונו הצמחוני. בסיום תפילת השמונהבפירושו לסיד

עשרה מוסיפים אנו פסוקים המבטאים את כמיהתנו לחידוש העבודה במקדש בימות המשיח: 

ִמְקָדש ִבְמֵהָרה ְביָ -ֹלֵהינּו ֵוא-"ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' אֱ  ֵמינּו... ְוָשם ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֶשִיָבֶנה ֵבית הַׁ



ת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִם ִכיֵמי עֹוָלם  ְדמֹוִניֹות. ְוָעְרָבה לה' ִמְנחַׁ ֲעָבְדָך ְבִיְרָאה ִכיֵמי עֹוָלם ּוְכָשִנים קַׁ נַׁ

ְדֹמִניֹות" )על פי מלאכי ג, ד(. על משפט אחרון זה כותב הראי"ה: "לעתיד לבוא  שפע  ּוְכָשִנים קַׁ

ר ָקְדִשי ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ הדעת יתפשט ויחדר אפי ְשִחיתּו ְבָכל הַׁ לו בבעלי החיים, לֹא ָיֵרעּו ְולֹא יַׁ

ֵדָעה ֶאת ה' וההקרבה שתהיה אז של מנחה, מהצומח, תערב לה' כימי עולם וכשנים 

קדמוניות". זהו חזון שבעולם לא תשלוט יותר אלימות, וקורבנותינו יהיו מן הצומח. אינני 

י המסעדות יהיו מרוצים מכך, שהרי את המחיר לכך יצטרך האדם לשלם מאמין כי מבקר

ל ֶתֶבן" )ישעיהו סה, כה(. ָבָקר יֹאכַׁ ְרֵיה כַׁ  בוויתור על טריפת הבשר שבו, ככתוב: "ְואַׁ

אחת הבעיות הגדולות של האנושות נעוצה בעיוות רעיונות הגאולה והמוסר. ניסיונות 

וקרים כדי למנוע צער מיותר. אך לפעמים מגינים על רפואיים חייבים להיות מוגבלים ומב

בעלי החיים תוך פגיעה באנשים. בהומור מר קיבל במשך הדורות הפסוק בהושע )יג, ב( 

משמעות חדשה: "ֹזְבֵחי ָאָדם ֲעָגִלים ִיָשקּון"; גם צמחונים, "מנשקי עגלים", הפכו רוצחים. זהו 

כיסוי הדם, דורש הצדיק "ארץ אל תכסי דמי"  פרק נוסף בטרגדיה האנושית. בניגוד למצוות

)איוב טז, יח( כי הוא נפגע "על לא חמס" בכפו. ואכן, מצווים אנו להציל את הנרדף: "לֹא 

ם ֵרֶעָך" )ויקרא יט, טז(. אך מקובלני שכאשר באו להציל את הבל מידיו של קין,  ל דַׁ ֲעֹמד עַׁ תַׁ

, וכמובן מסביב לטבור עולם, מגדל יאננמןטפרצו הפגנות המוניות מהחוף המערבי ועד לכיכר 

אייפל. יש במצוות הדם רחמים לבעלי החיים, אך קודם כל הוראה לאנושות. למנוע שדמו של 

 האח יצעק אלינו מן האדמה )בראשית ד, י(.


