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ראש השנה לבעלי-החיים – על מה ולמה?
מקורו של ראש השנה לבעלי-חיים הוא באותה משנה שבה המקור
לט"ו בשבט:
"ארבעה ראשי שנים הם :באחד בניסן ראש השנה
למלכים ולרגלים .באחד באלול ראש השנה למעשר
בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין ,באחד בתשרי.
באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות,
ולנטיעה ולירקות .באחד בשבט ראש השנה לאילן ,כדברי
בית שמאי; בית הלל אומרין בחמישה עשר בו) ".משנה
ראש השנה א ,א(.
המשנה קובעת את אל"ף באלול כראש השנה למעשר בהמה – תאריך
טכני שנוגע למיסוי ולקרבנות – ממש כשם שט"ו בשבט ,ראש השנה
לאילן ,עניינו המקורי הוא במסים ובמצוות הנוגעים לאילנות .בימינו
התחדש ט"ו בשבט כיום מודעות סביבתי ,המעלה על נס את
חשיבותם של העצים ואת החשיבות שבנטיעתם ובהגנה עליהם ועל
כדור הארץ .בדומה לכך ,כונן אל"ף באלול מחדש כיום שיוקדש לבעלי-
חיים :להוקרתם ,לחיבור-מחודש אתם ,להגנתם ולמודעות לגורלם.
הצורך ביום כזה הוא דוחק .העולם התעשייתי המודרני הרחיק אותנו
מבעלי-חיים ,במיוחד מה"בהמות" המשמשות בחקלאות .אבותינו לא
היו מדמיינים ריחוק כזה מבעלי-חיים ,אף לא את האכזריות הקשה בה
אנו מתייחסים ,בתעשיות שלנו ,ליצירי האל שנפש חיה בהם .אין
מתאים מאל"ף באלול ליום מודעות לבעלי-חיים :בפתח החודש
שמוקדש לרחמים ולחשבון נפש.
אל"ף באלול צוין מחדש לראשונה בשנת תשע"ב ,ובשנת תשע"ג זהו
כבר המשך של מסורת.

צלחת הסדר
על צלחת הסדר בחרנו להניח מוצרים מהצומח ,המדמים מוצרים אשר על-
פי רוב מקורם בתעשיות המזון מהחי.
מוצרים אלו באים להזכיר לנו את הניצול של בעלי-חיים בידיהם של בני-
אדם .מקבילות הבשר באות להזכיר לנו את העופות ואת בני הבקר והצאן
שנכלאים ונשחטים עבור בשרם .המיונז הצמחי בא להזכיר לנו את
התרנגולות בלולים של תעשיית הביצים .הגבינה הצמחית באה להזכיר לנו
את הפרות בתעשיית החלב.
בה בעת ,המוצרים על צלחת הסדר מייצגים עבורנו את האפשרות לחיות
עם בעלי-החיים ולא על חשבונם ,את האפשרות להיזון מהצומח.
האם לעתיד לבוא יהיו מוצרים כאלו עדות יחידה לכך שבזמן מהזמנים
נהגה האנושות לכלוא בעלי-חיים בתנאים אכזריים כדי לייצר מזון מהם,
מביציהם ומהחלב שלהם?

בָּ ְרכִ י נַפְ שִׁ י אֶ ת-יְהוָה,
יְהוָה ֱא הַ י גָּדַ לְ תָּ מְּ אֹ ד ,הוֹד וְ הָ דָ ר לָבָ שְׁ תָּ  .עֹ טֶ ה-אוֹר כַּשַּׂ לְ מָ ה ,נוֹטֶ ה שָׁ מַ יִם ַכּי ְִריעָ ה.
הַ מְ קָ רֶ ה בַ מַּ יִם עֲלִ יּוֹתָ יו ,הַ שָּׂ ם-עָ בִ ים ְרכוּב ֹו ,הַ מְ הַ ֵלּ עַ לַ -כּנְפֵ י-רוּחַ  .עֹ שֶׂ ה מַ לְ אָכָיו רוּחוֹת,
מְ שָׁ ְרתָ יו אֵ שׁ הֵ ט.
יָסַ ד-אֶ רֶ ץ עַ ל-מְ כ ֹונֶיהָ  ,בַּ ל-תִּ מּוֹט ע ֹולָם וָעֶ ד .תְּ הוֹם כַּלְּ בוּשׁ כִּ סִּ ית ֹו ,עַ ל-הָ ִרים יַעַ מְ דוּ מָ יִם.
מִ ןַ -גּעֲרָ תְ יְנוּסוּן ,מִ ן-קוֹל רַ עַ מְ יֵחָ פֵ זוּןַ .יעֲלוּ הָ ִרים י ְֵרדוּ בְ קָ עוֹת ,אֶ ל-מְ קוֹם זֶה יָסַ ְדתָּ לָהֶ ם.
גְּ בוּל-שַׂ מְ תָּ בַּ לַ -י ֲעבֹרוּן ,בַּ לְ -ישֻׁבוּן לְ כַסּוֹת הָ אָרֶ ץ .הַ מְ שַׁ לֵּחַ מַ עְ ָינִים בַּ נְּחָ לִ ים ,בֵּ ין הָ ִרים יְהַ לֵּכוּן.
יַשְׁ קוּ כָּל-חַ יְת ֹו שָׂ דָ י ,יִשְׁ בְּ רוּ פְ רָ אִ ים צְ מָ אָםֲ .עלֵיהֶ ם עוֹף-הַ שָּׁ מַ יִם יִשְׁ כּוֹן ,מִ בֵּ ין עֳפָ איִם יִתְּ נוּ-קוֹל.
מַ שְׁ קֶ ה הָ ִרים מֵ עֲלִ יּוֹתָ יו ,מִ פְּ ִרי מַ עֲשֶׂ י תִּ שְׂ בַּ ע הָ אָרֶ ץ .מַ צְ מִ יחַ חָ צִ יר לַבְּ הֵ מָ ה וְ עֵ שֶׂ ב ַל ֲעבֹדַ ת הָ אָדָ ם,
לְ הוֹצִ יא לֶחֶ ם מִ ן-הָ אָרֶ ץ.
וְ ַייִן יְשַׂ מַּ ח לְ בַ ב-אֱנוֹשׁ ,לְ הַ צְ הִ יל ָפּנִים מִ שָּׁ מֶ ן ,וְ לֶחֶ ם לְ בַ ב-אֱנוֹשׁ יִסְ עָ ד.
אַרזֵי לְ בָ נוֹן אֲשֶׁ ר נָטָ עֲ .אשֶׁ ר-שָׁ ם צִ פּ ֳִרים יְקַ נֵּנוּ ,חֲסִ ידָ ה בְּ רוֹשִׁ ים בֵּ יתָ הּ.
יִשְׂ בְּ עוּ עֲצֵ י יְהוָהְ ,
הָ ִרים הַ גְּ בֹהִ ים לַיְּ עֵ לִ ים ,סְ לָעִ ים מַ חְ סֶ ה לַשְׁ פַ נִּים .עָ שָׂ ה יָרֵ חַ לְ מ ֹוע ֲִדים ,שֶׁ מֶ שׁ יָדַ ע מְ בוֹא ֹו.
שׁאֲגִ ים לַטָּ רֶ ף וּלְ בַ קֵּ שׁ מֵ אֵ ל אָכְ לָם.
תָּ שֶׁ ת-חֹ שֶׁ וִ יהִ י ָל ְילָה ,בּ ֹו-תִ ְרמֹ שׂ כָּל-חַ יְת ֹו-יָעַ ר .הַ כְּ פִ ִירים ֹ
תִּ זְ רַ ח הַ שֶּׁ מֶ שׁ יֵאָסֵ פוּן וְ אֶ ל-מְ עוֹנֹ תָ ם י ְִרבָּ צוּן .יֵצֵ א אָדָ ם לְ פָ עֳל ֹו וְ ַל ֲעבֹדָ ת ֹו עֲדֵ י-עָ רֶ ב.
מָ ה-רַ בּוּ מַ עֲשֶׂ י יְהוָהֻ ,כּלָּם בְּ חָ כְ מָ ה עָ שִׂ יתָ  ,מָ לְ אָה הָ אָרֶ ץ ִק ְנ ָי ֶנ .
זֶה הַ יָּם גָּדוֹל ְוּרחַ ב יָדָ יִם ,שָׁ ם-רֶ מֶ שׂ וְ אֵ ין מִ סְ פָּר חַ יּוֹת ְקטַ נּוֹת עִ ם-גְּ דֹלוֹת .שָׁ ם ֳאנִיּוֹת יְהַ לֵּכוּן,
לִ וְ ָיתָ ן זֶה-יָצַ ְרתָּ לְ שַׂ חֶ ק-בּו.
ֻכּלָּם אֵ לֶי יְשַׂ בֵּ רוּן ,לָתֵ ת אָכְ לָם בְּ עִ תּ ֹו .תִּ תֵּ ן לָהֶ ם יִלְ קֹ טוּן ,תִּ פְ תַּ ח י ְָד יִשְׂ בְּ עוּן טוֹב.
תַּ סְ תִּ יר ָפּנֶי יִבָּ הֵ לוּן ,תֹּ סֵ ף רוּחָ ם יִגְ וָעוּן וְ אֶ ל-עֲפָ רָ ם יְשׁוּבוּן .תְּ שַׁ לַּח רוּ ֲח יִבָּ רֵ אוּן וּתְ חַ דֵּ שׁ פְּ נֵי
אֲדָ מָ ה.
יְהִ י כְ בוֹד יְהוָה לְ ע ֹולָם ,יִשְׂ מַ ח יְהוָה בְּ מַ עֲשָׂ יו .הַ מַּ בִּ יט לָאָרֶ ץ וַתִּ ְרעָ דִ ,יגַּע בֶּ הָ ִרים וְ ֶיעֱשָׁ נוּ.
אָ שִׁ ירָ ה לַיהוָה בְּ חַ יָּיֲ ,אזַמְּ רָ ה לֵא הַ י בְּ עו ִֹדיֶ .יעֱרַ ב עָ לָיו שִׂ יחִ י ,אָנֹ כִ י אֶ שְׂ מַ ח בַּ יהוָה.
יִתַּ מּוּ חַ טָּ אִ ים מִ ן-הָ אָרֶ ץ ְוּרשָׁ עִ ים עוֹד אֵ ינָם,
בָּ ְרכִ י נַפְ שִׁ י אֶ ת-יְהוָה הַ לְ לוּ-יָהּ.

כוס ראשונה :דגים )חיות הים( – יין לבן
טוֹב-יְהוָה לַכֹּ ל וְ ַרחֲמָ יו עַ ל-כָּל-מַ עֲשָׂ יו.

)תהילים קמ"ה ,ט'(

בָּ רוּ אַ תָּ ה ְי ָי ֱא הֵ ינוּ מֶ ֶל הָ ע ֹולָם בּו ֵֹרא פְּ ִרי הַ גָפֶ ן.
ַויֹּאמֶ ר ֱא הִ ים--י ְִשׁ ְרצוּ הַ מַּ יִם ,שֶׁ ֶרץ נֶפֶ שׁ
אָרץ ,עַ ל-פְּ נֵי ְר ִקיעַ
חַ יָּה; וְ עוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל-הָ ֶ
הַ שָּׁ מָ יִם.
וַיִּ בְ ָרא ֱא הִ ים אֶ ת-הַ תַּ נִּינִם הַ גְּ דֹלִ ים; וְ אֵ ת
כָּל-נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה הָ רֹמֶ שֶׂ ת אֲשֶׁ ר שָׁ ְרצוּ הַ מַּ יִם
לְ ִמינֵהֶ ם ,וְ אֵ ת כָּל-עוֹף ָכּנָף לְ ִמינֵהוּ; ַויּ ְַרא
ֱא הִ ים כִּ י-טוֹב.
ַויְבָ ֶר אֹ תָ ם ֱא הִ ים ,לֵאמֹ ר :פְּ רוּ ְוּרבוּ,
אָרץ.
וּמלְ אוּ אֶ ת-הַ מַּ יִם בַּ יּ ִַמּים ,וְ הָ עוֹף י ִֶרב בָּ ֶ
ִ
ישׁי.
ַויְהִ י-עֶ ֶרב ַויְהִ י-בֹקֶ ר ,יוֹם ח ֲִמ ִ
)ספר בראשית(
ארי וכלב וזאב היו עומדים .ביקש הארי להזיק את הכלב ,וראה את
הזאב ונתיירא ממנו ,שאימתו על הארי ואימת הכלב על הזאב ,ולא
היו מזיקים זה את זה .התחיל ר' עקיבא רואה ואומר" :מה רבו
מעשיך ה' ,כולם בחוכמה עשית!"
כשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא "זה הים גדול ורחב ידיים" ,אמר:
יש בריות גדלות בים ויש בריות גדלות ביבשה .אם עולות אלו
שבים ליבשה ואלו שביבשה לים – מתות .מקום חיותן של אלו – מיתתן של אלו .הוי,
"מה רבו מעשיך ה' ,כולם בחוכמה עשית") .שוחר-טוב ,תהילים ק"ד(
אדם עולה לספינה ועמו בהמה .ואם עמד סער בים – מה הם עושין? משליכין את
הבהמה לים ומקיימין את האדם ,לפי שאינן מרחמין על הבהמה כשם שמרחמין על
האדם.
אבל הקב"ה אינו כן ,שכשם שהוא רחמן על האדם ,כך מרחם על הבהמה .תדע לך
שהוא כן ,שבשעה שבקש הקב"ה לאבד עולמו בדור המבול בשעה שחטאו ,שקל את
האדם כנגד הבהמה ,שנאמר' :ויאמר ה' אמחה ]מאדם עד בהמה[' .וכשבא להתרצות
כשם שנתרצה לבני אדם וריחם עליהם ,כך ריחם לבהמה ,ממה שקראנו בעניין' :ויזכור
אלהים את נח ]ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה[') .מדרש תנחומא
בובר ,נח ,ז(

וּמ ְק ֶרה אֶ חָ ד לָהֶ ם,
וּמ ְק ֶרה הַ בְּ הֵ מָ ה ִ
אָדם ִ
כִּ י ִמ ְק ֶרה בְ נֵי-הָ ָ
אָדם ִמן-הַ בְּ הֵ מָ ה אָיִן ,כִּ י הַ כֹּ ל הָ בֶ ל.
כְּ מוֹת זֶה כֵּן מוֹת זֶה וְ רוּחַ אֶ חָ ד לַכֹּ ל וּמוֹתַ ר הָ ָ
הַ כֹּ ל ה ֹו ֵל אֶ ל-מָ קוֹם אֶ חָ ד ,הַ כֹּל הָ יָה ִמן-הֶ עָ פָ ר וְ הַ כֹּ ל שָׁ ב אֶ ל-הֶ עָ פָ ר.
ָאָרץ.
אָדם הָ עֹ לָה הִ יא לְ מָ עְ לָה וְ רוּחַ הַ בְּ הֵ מָ ה הַ יּ ֶֹר ֶדת הִ יא לְ מַ טָּ ה ל ֶ
ִמי יו ֵֹדעַ רוּחַ בְּ נֵי הָ ָ
)קהלת פרק ג'(
אברהם שואל את מלכיצדק :כיצד יצאת מן התיבה .אמר ליה :בצדקה שהיינו עושים
שם .אמר לו :וכי מה צדקה היה לכם לעשות בתיבה ,וכי עניים היו שם? והלא לא היו
שם אלא נח ובניו ,ולמי הייתם עושין צדקה? אמר ליה :על הבהמה ועל החיה ועל
העוף ,לא היינו ישנים ,אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה כל הלילה…" )מדרש
תהלים ]בובר[ מזמור לז ד"ה ]א[ לדוד אל(
דאמר רב יהודה אמר רב :אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו ,שנאמר:
"ונתתי עשב בשדך לבהמתך" והדר "ואכלת ושבעת") .בבלי ,ברכות מ' ,ע"א(
מעשה בגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא ,שיצא מביתו בימי הקיץ לאחד
הכפרים בסביבה .ויהי בבוקר ,השכים רבי יצחק אלחנן ויצא מאכסניתו כשבידו מכתב,
והוא מחפש אחרי שליח שימסור את המכתב בביתו אשר בקובנא.
צעיר יהודי מבני הכפר הציע עצמו לתפקיד .כשהגיע לעברו השני של הנהר ,לא עצר
השליח ברוחו ופתח את המכתב לקוראו .לתדהמתו ,במכתב הייתה הבקשה הבאה:
"כתוב בספר תהילים' :ורחמיו על כל מעשיו' ,והנה בחצר ביתנו יש חתול אשר בכל
יום ויום הבאתי חלב להשקותו ,ועכשיו שיצאתי מן הבית ולא זכרתי למנות ממלא
מקומי שיטפל בזה ,השקט לא אוכל ...אבקש בכל לשון לחוס עליי ,ולדאוג לכך
שמישהו יעשה זה במקומי") .יצחק נחמן אשכולי ,צער בעלי חיים בהלכה ובאגדה
]הרב מפוניבז'[(
הצדיק הוא המתנהג על-פי חוקי הצדק ולא לבד שנוהג על פי החוקים האלה עם בני-
אדם ,כי גם עם בהמתו נוהג בחוקים האלה ויודע תכונת נפשה ,לתת לה מזונותיה בעת
הראוי וכפי הראוי ,ושלא יכביד מלאכתה יותר על יכולתה .שגם זה מחוקי החוכמה
והצדק ,כמו שנאמר' :ונתתי עשב בשדך לבהמתך' ואחר-כך 'ואכלת ושבעת' ,וצער
בעלי-חיים דאורייתא...
אבל הרשע שאינו מתנהג כפי חוקי הצדק ונוהג הפך מהם ,גם אם תראה ממנו מידת
הרחמים ,הוא מצד האכזריות הנסתר בו .למשל ,שירחם על האדם הכבוש תחת ידו
ולא יהרגנו כדי שיכבשנו לעבוד לצרכו; שירחם על בהמתו ויוסיף במאכלה כדי
שיכביד עליה עבודה ביתר שאת .כי הרחמים שלו שורשו הנאת עצמו מפני הצורך
שיש לו בדבר ההוא) .מלבי"ם על משלי י"ב ,י' ]יודע צדיק נפש בהמתו[(

כוס שנייה :דו-חיים וזוחלים )חיות בין ים ליבשה(
– יין לבן עם מעט יין אדום

אָדם וּבְ הֵ מָ ה תו ִֹשׁיעַ יְהוָה.
צִ ְדקָ תְ כְּ הַ ְר ֵרי-אֵ לִ ,מ ְשׁפָּ טֶ י תְּ הוֹם ַרבָּ הָ ,
)תהילים ל"ו ,ז'(

אמרו עליו על דוד המלך :בשעה שסיים ספר תהילים זחה דעתו עליו .אמר לפני הקב"ה:
ריבונו של עולם ,כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי? נזדמנה לו צפרדע אחת ,אמרה
לו :אל תזוח דעתך עליך ,שאני אומרת שירה יותר ממך) .פרק שירה(

ַוי ְַדבֵּ ר ֱא הִ ים אֶ ל-נֹ חַ לֵאמֹ ר .צֵ א ִמן-הַ תֵּ בָ ה ,אַ תָּ ה וְ אִ ְשׁתְּ וּבָ נֶי וּנְשֵׁ י-בָ נֶי אִ תָּ  .כָּל-
אָרץ ,הַ יְצֵ א אִ תָּ
הַ חַ יָּה אֲשֶׁ ר-אִ תְּ ִמכָּל-בָּ שָׂ ר ,בָּ עוֹף וּבַ בְּ הֵ מָ ה וּבְ כָל-הָ ֶרמֶ שׂ הָ רֹמֵ שׂ עַ ל-הָ ֶ
אָרץ.
אָרץ וּפָ רוּ וְ ָרבוּ עַ ל-הָ ֶ
וְ שָׁ ְרצוּ בָ ֶ
ַויֵּצֵ א-נֹ חַ וּבָ נָיו וְ אִ ְשׁתּ ֹו וּנְשֵׁ י-בָ נָיו אִ תּ ֹו .כָּל-הַ חַ יָּה ,כָּל-הָ ֶרמֶ שׂ וְ כָל-הָ עוֹף ,כֹּ ל רוֹמֵ שׂ עַ ל-
אָרץ לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תֵ יהֶ ם יָצְ אוּ ִמן-הַ תֵּ בָ ה .וַיִּ בֶ ן נֹ חַ ִמזְ בֵּ חַ לַיהוָה וַיִּ קַּ ח ִמכֹּ ל הַ בְּ הֵ מָ ה הַ ְטּהֹ ָרה
הָ ֶ
וּמכֹּ ל הָ עוֹף הַ טָּ הוֹר ַויַּעַ ל עֹ ת בַּ ִמּזְ בֵּ חַ .
ִ
ַויּ ַָרח יְהוָה אֶ תֵ -ריחַ הַ נִּיחֹ חַ ַויֹּאמֶ ר יְהוָה אֶ ל-לִ בּ ֹו ,א-אֹ סִ ף לְ קַ לֵּל עוֹד אֶ ת-הָ א ֲָדמָ ה בַּ עֲבוּר
אָדם ַרע ִמ ְנּע ָֻריו ,וְ א-אֹ סִ ף עוֹד לְ הַ כּוֹת אֶ ת-כָּל-חַ י ַכּאֲשֶׁ ר עָ ִשׂיתִ י.
אָדם ,כִּ י יֵצֶ ר לֵב הָ ָ
הָ ָ
)תיבת נוח(

אמר רב יהודה אמר רב :אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה ,דכתיב "לכם יהיה
לאכלה ולכל חיית הארץ" – ולא חיית הארץ לכם .וכשבאו בני נוח התיר להם ,שנאמר
"כירק עשב נתתי לכם את כל") .סנהדרין נ"ט ,ע"ב(
וה' לא ציוונו מצוות חיוב לשחוט ,רק איסור לאכול בשר חי עד שנשפך דמו בשחיטה
לבדה ,לא דרך אחרת ....ואין ספק כי המתענה ,המונע עצמו מאכול בשר כאשר התענה
דניאל – יותר טוב ויקבל שכר מה'.
וככה המתענה בכל יום ואיננו מברך ברכת המזון .וככה הנזיר אינו חייב לקדש
ולהבדיל ולשתות ארבע כוסות ,רק החיוב הוא אם שותה .והזכרתי כל זאת בעבור
ששמעתי על חכם חסיד שהיה משוטט בכל החוצות לבקש מי שיש לו עוף שישחטנו,
ודעתו על הברכה ,למלאת מאה ברכות בכל יום) .ראב"ע ,יסוד מורא וסוד התורה,
שער שני ,פסקה יב(
אין יצורים בעולם שכה נדרש למו דבר ה' זה ,להיות למגן ולמחסה בעדם מפני
שרירות לבב האנשים ,כמו אלה היצורים שהמה אמנם דומים לבני אדם ברגשות
ונטיות שונים ,גם נוחים להתפעל ,הלא המה "בעלי חיים" ,שהם מסורים לעבוד את
האדם בגופם ובכוחות גופם.
והנה ביחסו אל הבע"ח האלה ,העובדים תמיד את עבודתו ,ישכח האדם בנקל כי גם
עורק )מוסקעל( הבע"ח הנפצע יתפלץ ויתנודד גם הוא ,כמו עורק האדם ,כי מיתר
)נערף( הבע"ח כמו מיתר האדם ,הנפגע ע"י כאב וצער ,יחלה ויחלש ,כי כאדם כבהמה
גם היא תחוש ותרגיש כל חתוך ,דחיפה ,הכאה ,כובד עמל רב ,פחד ובהלה ,רעב
וצמאון – האדם ישכח את זאת – ולעיתים ,אם מאהבת עצמו ,אם להפיק זממו ,אם
בבלי דעת – או לפעמים גם בגלל תאווה נמבזה ואכזריות לבב ,יבוא האדם לענות נפש
בהמתו) .רש"ר הירש ,ספר חורב ,מערכת החוקים ה' ,א'(
ייסורים של רבי ]יהודה הנשיא[ ,על-ידי מעשה שגרם הוא עצמו באו ועל ידי מעשה
אחר הלכו.
על ידי מעשה באו – מה הוא? עגל אחד שהוליכו אותו לשחיטה ,הלך תלה ראשו
בתוך כנף ]בגדו[ של רבי ובכה .אמר לו :לֵך ,לכך נוצרת .אמרו ]משמיים[ :הואיל
ואינו מרחם  -שיבואו עליו ייסורים.
ועל ידי מעשה הלכו – יום אחד הייתה שפחתו של רבי מטאטאה את הבית ,היו
מונחים שם בני חולדה ]= גורים של חולדה[ והייתה מטאטאה אותם  .אמר לה :הניחי
להם ,כתוב" :ורחמיו על כל מעשיו" .אמרו :הואיל ומרחם – נרחם עליו) .תלמוד
בבלי ,בבא מציעא פ"ה ,ע"א(

אשריהם הצדיקים שחביבה עליהן בהמתן כגופן .וכן מצינו ביעקב שאמר "לך נא ראה
את שלום אחיך ואת שלום הצאן )בראשית לז ,יד( ,לקיים מה שנאמר" :יודע צדיק
נפש בהמתו") .ילקוט שמעוני ,פרשת חקת ,רמז תשס"ג(
ַויֹּאמַ ר :יְהוָה ֱא הֵ י ֲא ֹדנִי אַבְ ָרהָ ם ,הַ ְק ֵרה-נָא לְ פָ נַי הַ יּוֹם ַועֲשֵׂ ה-חֶ סֶ ד עִ ם ֲא ֹדנִי אַבְ ָרהָ ם.
אָמ ָרה ְשׁתֵ ה וְ גַם-גְּ מַ לֶּי אַ ְשׁקֶ ה ,אֹ תָ הּ ֹהכ ְַחתָּ
וְ הָ יָה הַ ַנּע ֲָר אֲשֶׁ ר אֹ מַ ר אֵ לֶיהָ הַ ִטּי-נָא כ ֵַדּ וְ אֶ ְשׁתֶּ ה ,וְ ְ
לְ עַ בְ ְדּ לְ יִצְ חָ ק וּבָ הּ אֵ ַדע כִּ י-עָ ִשׂיתָ חֶ סֶ ד עִ םֲ -א ֹדנִי.
ַויְהִ י-הוּא טֶ ֶרם כִּ לָּה לְ ַדבֵּ ר וְ הִ נֵּה ִרבְ קָ ה יֹצֵ את ,אֲשֶׁ ר יֻלְּ ָדה לִ בְ תוּאֵ ל בֶּ ןִ -מלְ כָּה אֵ שֶׁ ת נָחוֹר א ֲִחי
אַבְ ָרהָ ם ,וְ כ ַָדּהּ עַ לִ -שׁכְ מָ הּ .וַתֹּ אמֶ רְ :שׁתֵ ה ֲא ֹדנִי ,וַתְּ מַ הֵ ר וַתֹּ ֶרד כּ ַָדּהּ עַ ל-י ָָדהּ וַתַּ ְשׁקֵ הוּ .וַתְּ כַל
לְ הַ ְשׁקֹ ת ֹו ,וַתֹּ אמֶ ר :גַּם לִ גְ מַ לֶּי אֶ ְשׁאָב עַ ד אִ ם-כִּ לּוּ לִ ְשׁתֹּ ת .וַתְּ מַ הֵ ר וַתְּ עַ ר כּ ַָדּהּ אֶ ל-הַ שֹּׁקֶ ת וַתָּ ָרץ
עוֹד אֶ ל-הַ בְּ אֵ ר לִ ְשׁאֹ ב ,וַתִּ ְשׁאַב לְ כָל-גְּ מַ לָּיו) .רבקה ועבד אברהם(

כוס שלישית :עופות )חיות הרקיע( – יין אדום
נוֹתֵ ן לִ בְ הֵ מָ ה ל ְַחמָ הּ ,לִ בְ נֵי עֹ ֵרב אֲשֶׁ ר י ְִק ָראוּ) .תהילים קמ"ז ,ט'(

פעם אחת נשא הצדיק רגליו לקבץ מעות עבור פדיון שבויים ,ובא למלון אחד ובעל הבית לא
היה בביתו .וראה הצדיק שם קן ציפורים ,איך שהם ניצודים ,ומגמתם הוא לפרוח באויר
העולם כטבעם ,להיות צפור דרור .ונכמרו רחמיו עליהם ואמר" :אני מכתת רגלי להשיג מעות
עבור פדיון שבויים ,והנה אין פדיון שבויים גדול מזה ,להתיר הצפרים ממאסרם ".ועשה כן
ופתח הקן וברחו הצפרים לדרכם.
ואח"כ בא בעל הבית לביתו וראה שהקן פתוח והצפרים אינם .והיצר לו מאוד מזה ,ואמר
לבני ביתו" :מי הוא זה שעשה לי הרעה הגדולה?" ואמרו לו" :יש כאן איש אשר למראה
עינינו הוא משוגע ,הוא עשה המעשה הרע ".אמר בעל הבית לצדיק" :אתה ,המשוגע ,איך
מלאך לבך לעשות המעשה הרע ,להבריח את הצפרים שלי ,והפסדת לי ממון הרבה ששילמתי
עבורם ".אמר לו הצדיק :כתיב 'ורחמיו על כל מעשיו' ,ונכמרו רחמי להוציאם ממסגרותם".
והכה בעל הבית לצדיק מכות אכזריות.
ואח"כ אמר הצדיק ר' זוסע לבעל בית" :תדע שאני הולך מעיר לעיר לקבץ מעות לפדיון
שבויים ,והנה משכורתך יהיה שלימה מאת ה' ,שאתה תהיה מחוסר לחם ".והלך הצדיק
לדרכו ,וכאשר בא לביתו סיפר לאחיו הרב הקדוש הגדול מוה' אלימלך המעשה הזה.
וברבות הימים ישבו שני אחים הצדיקים בסעודה ,ונטל ידיו הצדיק ר' זוסע קודם אחיו הצדיק
ר' אלימלך ,ובעת שנגב ידיו ר' זוסע קודם ברכת המוציא ,בא עני ועמד אצל הפתח .ורמז ר'
זוסע לר' אלימלך על העני .ואחר ברכת המוציא שאל ר' אלימלך לאחיו ר' זוסע מהו הרמז
שרמז על העני? אמר לו" :זהו בעל הבית מהמלון שהכני מכות אכזריות ".ושאל ר' זוסע את
האיש :הנה ידוע לי שהיית איש עשיר ,ואיך הוא הסיבה שאתה מחזר על הפתחים? ואמר לו
ש"נשרף כל אשר לי ונשארתי ריקם מכל) ".סיפורים נוראים ,עמ' (77-76
"כי יקרא קן צפור לפניך"  -גם זו מצוה מבוארת מן "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" .כי
הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם ,או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה
לעקור המין אע"פ שהתיר השחיטה במין ההוא ,והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח
אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין ההוא) .רמב"ן דברים פרק כב פסוק ו(
אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר כי האכזריות תתפשט בנפש
האדם ,כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם
אכזרים מאד ,ומפני זה אמרו 'טוב שבטבחים שותפו של עמלק' )בבלי ,קידושין ,פב ע"א(.
)רמב"ן לדברים כ"ב ,ו' ]שילוח הקן[(
ַוי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל-מֹ שֶׁ ה לֵּאמֹ רַ .דּבֵּ ר אֶ ל-אַ ֲהרֹן וְ אֶ ל-בָּ נָיו וְ אֶ ל כָּל-בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אָמַ ְרתָּ ֲא ֵליהֶ ם :זֶה
הַ ָדּבָ ר אֲשֶׁ ר-צִ וָּה יְהוָה לֵאמֹ ר .אִ ישׁ אִ ישׁ ִמבֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל אֲשֶׁ ר י ְִשׁחַ ט שׁוֹר א ֹו-כֶשֶׂ ב א ֹו-עֵ ז בַּ מַּ ֲחנֶה;
א ֹו אֲשֶׁ ר י ְִשׁחַ ט ִמחוּץ לַמַּ ֲחנֶה .וְ אֶ ל-פֶּ תַ ח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד א הֱבִ יא ֹו ,לְ הַ ְק ִריב קָ ְרבָּ ן לַיהוָה ,לִ פְ נֵי
ִמ ְשׁ ַכּן יְהוָה— ָדּם יֵחָ שֵׁ ב לָאִ ישׁ הַ הוּאָ ,דּם שָׁ פָ וְ נִכְ ַרת הָ אִ ישׁ הַ הוּא ִמקֶּ ֶרב עַ מּ ֹו .לְ מַ עַ ן אֲשֶׁ ר
יָבִ יאוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת-זִ בְ חֵ יהֶ ם אֲשֶׁ ר הֵ ם זֹבְ ִחים עַ ל-פְּ נֵי הַ שָּׂ ֶדה ֶוהֱבִ יאֻם לַיהוָה ,אֶ ל-פֶּ תַ ח אֹ הֶ ל
מוֹעֵ ד ,אֶ ל-הַ כֹּהֵ ן; וְ זָבְ חוּ זִ בְ חֵ י ְשׁל ִָמים לַיהוָה—אוֹתָ ם) .ויקרא פרק י"ז(

כי עיקר הכוונה היה שלא נאכל בשר ,כי יספיקו לנו הצמחים ,ולכן בבראשית לא הותר לנו רק
עשב השדה .ואחר המבול נתפשט אכילת בעלי חיים ,שהוא כאילו נאכל אבינו ,כי הוא סוגנו
הקרוב ,ולכן צוותנו התורה לחמול עליהם כמו שזכרנו מצוות 'אותו ואת בנו ]לא תשחטו
ביום אחד[' ,וכן 'לא תבשל גדי בחלב אמו' ,וכן 'כי יקרא קן צפור לפניך' .ואילו יכלה התורה
למנענו יותר ,הייתה עושה ,אבל כי היות קורבתנו לסוג החי מעטה מקורבתנו למין המדבר,
חלשו ומעטו במצוות באהבתו ובחמלתו) .יוסף אבן כספי ,משנה כסף ,לדברים כ"ב ,ו'
]שילוח הקן[(
כן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד בתור סייג והרחקה ,פן יישחט ה ָולָד לנוכח האם,
דבר שיש בו צער גדול מאוד לבעל-החיים .שכּן אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי-
החיים ,מפני שאהבת האם לילדהּ וגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר השׂכל ,אלא אחר פעולת
הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי-החיים כמו שהוא נמצא באדם) .מורה נבוכים ג' ,מ"ח(

כוס רביעית :יונקים )חיות היבשה( –
יין אדום עם מעט יין לבן
אַדמָ ת ֹו י ְִשׂבַּ ע-לָחֶ ם,
יו ֵֹדעַ צַ ִדּיק נֶפֶ שׁ בְּ הֶ ְמתּ ֹו ,וְ ַרחֲמֵ י ְרשָׁ עִ ים אַכְ ז ִָרי .עֹ בֵ ד ְ
וּמ ַר ֵדּף ֵר ִ
ְ
יקים חֲסַ ר-לֵב) .משלי י"ב(

אָרץ נֶפֶ שׁ חַ ָיּה
ַו ֹיּאמֶ ר ֱא הִ ים ,תּוֹצֵ א הָ ֶ
לְ ִמינָהּ ,בְּ הֵ מָ ה ו ֶָרמֶ שׂ וְ חַ יְת ֹו-אֶ ֶרץ,
לְ ִמינָהּ; ַויְהִ י-כֵן.
אָרץ לְ ִמינָהּ,
ַויַּעַ שׂ ֱא הִ ים אֶ ת-חַ יַּת הָ ֶ
וְ אֶ ת-הַ בְּ הֵ מָ ה לְ ִמינָהּ ,וְ אֵ ת כָּלֶ -רמֶ שׂ
הָ א ֲָדמָ ה לְ ִמינֵהוּ;
ַויּ ְַרא ֱא הִ ים כִּ י-טוֹב.

אָדם בְּ צַ לְ מֵ נוּ כִּ ְדמוּתֵ נוּ;
ַויֹּאמֶ ר ֱא הִ יםַ ,נעֲשֶׂ ה ָ
אָרץ.
אָרץ ,וּבְ כָל-הָ ֶרמֶ שׂ הָ רֹמֵ שׂ עַ ל-הָ ֶ
וְ י ְִרדּוּ בִ ְדגַת הַ יָּם וּבְ עוֹף הַ שָּׁ מַ יִם ,וּבַ בְּ הֵ מָ ה וּבְ כָל-הָ ֶ
אָדם בְּ צַ לְ מ ֹו ,בְּ צֶ לֶם ֱא הִ ים בָּ ָרא אֹ ת ֹוָ :זכָר וּנְקֵ בָ ה בָּ ָרא אֹ תָ ם.
וַיִּ בְ ָרא ֱא הִ ים אֶ ת-הָ ָ
אָרץ וְ כִ בְ שֻׁ הָ ;
וּמלְ אוּ אֶ ת-הָ ֶ
ַויְבָ ֶר אֹ תָ ם ֱא ִהיםַ ,ויֹּאמֶ ר לָהֶ ם ֱא הִ ים פְּ רוּ ְוּרבוּ ִ
אָרץ.
ְוּרדוּ בִּ ְדגַת הַ יָּם ,וּבְ עוֹף הַ שָּׁ מַ ִים ,וּבְ כָל-חַ יָּה הָ רֹמֶ שֶׂ ת עַ ל-הָ ֶ
אָרץ,
ַויֹּאמֶ ר ֱא הִ ים ,הִ נֵּה נָתַ תִּ י ָלכֶם אֶ ת-כָּל-עֵ שֶׂ ב ז ֵֹרעַ ז ֶַרע אֲשֶׁ ר עַ ל-פְּ נֵי כָל-הָ ֶ
אָרץ וּלְ כָל-עוֹף הַ שָּׁ מַ יִם
וְ אֶ ת-כָּל-הָ עֵ ץ אֲשֶׁ ר-בּ ֹו פְ ִרי-עֵ ץ זֹרֵ עַ ז ַָרעָ ,לכֶם יִהְ יֶה לְ אָכְ לָה .וּלְ כָל-חַ יַּת הָ ֶ
אָרץ ,אֲשֶׁ ר-בּ ֹו נֶפֶ שׁ חַ יָּה ,אֶ ת-כָּל-י ֶֶרק עֵ שֶׂ ב ,לְ אָכְ לָה; ַויְהִ י-כֵן.
וּלְ כֹ ל רוֹמֵ שׂ עַ ל-הָ ֶ
ַויּ ְַרא ֱא הִ ים אֶ ת-כָּל-אֲשֶׁ ר עָ שָׂ ה וְ הִ נֵּה-טוֹב ְמאֹ ד; ַויְהִ י-עֶ ֶרב ַויְהִ יֹ -בקֶ ר ,יוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי.
אדם נברא באחרונה .ולמה נברא באחרונה? שלא תנוח דעתו עליו ,שאומרים לו :יתוש קדמך
במעשה בראשית) .תוספתא ,סנהדרין ח'(
אָדם לְ בַ דּ ֹו אֶ עֱשֶׂ ה-לּ ֹו עֵ זֶר כְּ נֶגְ דּ ֹו .וַיִּ צֶ ר יְהוָה ֱא הִ ים ִמן-
ַויֹּאמֶ ר יְהוָה ֱא הִ ים א-טוֹב הֱיוֹת הָ ָ
אָדם לִ ְראוֹת מַ ה-יִּ ְק ָרא-ל ֹו וְ כֹ ל אֲשֶׁ ר
הָ א ֲָדמָ ה כָּל-חַ יַּת הַ שָּׂ ֶדה וְ אֵ ת כָּל-עוֹף הַ שָּׁ מַ יִם ַויָּבֵ א אֶ ל-הָ ָ
אָדם נֶפֶ שׁ חַ יָּה הוּא ְשׁמ ֹו) .בראשית ב'(
י ְִק ָרא-ל ֹו הָ ָ
"ה' צדיק יבחן" )תהלים יא ,ה( .ובמה הוא בוחנו? במרעה צאן.
בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה ,שנאמר" :ויקחהו ממכלאות צאן" )תה' עח ,ע( .מהו
מכלאות? כמו" :ויכלא העם מהביא" )שמ' לו ,ו( .היה מונע הגדולים והיה מוציא הקטנים
תחילה לרעות ,כדי שירעו הקטנים הרכה )=העשב הרך( ,ואחר כך היה מוציא הזקנים כדי
שירעו עשב הבינונית ,ואחר כך מוציא הבחורים כדי שיהיו אוכלים עשב השדה.
אמר הקדוש ברוך הוא :מי שהוא יודע לרעות את הצאן איש לפי כוחו ,יבוא וירעה בעמי,
הדא הוא דכתיב" :מאחר עלות הביאו ,לרעות ביעקב עמו" )תה' עח ,עא(.
ואף משה לא בחנו אלא בצאן .אמרו רבותינו  :כשהיה משה רועה צאן של יתרו במדבר ,ברח
ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות )=מחסה משמש( .כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו
בריכה של מים ועמד הגדי לשתות .כיון שהגיע משה אצלו אמר לו :אני לא הייתי יודע שרץ
היית מפני שעייף אתה .הרכיבו על כתפו והיה מהלך.
אמר לו הקב"ה :יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם – חייך ,אתה תרעה את צאני) .שמות
רבה ב ,ב ]מהדורת שנאן[(
ֹאמרוּ ִמי ַיאֲכִ לֵנוּ בָּ שָׂ ר.
וְ הָ אסַ פְ סֻף אֲשֶׁ ר בְּ ִק ְרבּ ֹו הִ תְ אַ וּוּ תַּ ֲאוָהַ ,ו ָיּ ֻשׁבוּ וַיִּ בְ כּוּ גַּם בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַויּ ְ
וַיִּ ְשׁמַ ע מֹ שֶׁ ה אֶ ת-הָ עָ ם ֹבּכֶה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹ תָ יו ,אִ ישׁ לְ פֶ תַ ח אָהֳל ֹו ,וַיִּ חַ ר-אַף יְהוָה ְמאֹ ד וּבְ עֵ ינֵי מֹ שֶׁ ה ָרע.
ַויֹּאמֶ ר מֹ שֶׁ ה אֶ ל-יְהוָה ,לָמָ ה הֲרֵ עֹ תָ לְ עַ בְ ֶדּ וְ לָמָּ ה א-מָ צָ תִ י חֵ ן בְּ עֵ ינֶי  ,לָשׂוּם אֶ ת-מַ שָּׂ א כָּל-הָ עָ ם

הַ זֶּה עָ לָי .הֶ אָנֹ כִ י הָ ִריתִ י אֵ ת כָּל-הָ עָ ם הַ זֶּה ,אִ ם-אָנֹ כִ י יְלִ ְדתִּ יהוּ כִּ י-תֹ אמַ ר אֵ לַי שָׂ אֵ הוּ בְ חֵ יקֶ ,
ַכּאֲשֶׁ ר יִשָּׂ א הָ אֹ מֵ ן אֶ ת-הַ ֹיּנֵק עַ ל הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר נ ְִשׁבַּ עְ תָּ ַל ֲאבֹתָ יו .מֵ אַיִן לִ י בָּ שָׂ ר לָתֵ ת לְ כָל-הָ עָ ם
הַ זֶּה ,כִּ י-יִבְ כּוּ עָ לַי לֵאמֹ ר תְּ נָה-לָּנוּ בָ שָׂ ר וְ נֹ א ֵכלָה .א-אוּכַל אָנֹ כִ י לְ בַ ִדּי לָשֵׂ את אֶ ת-כָּל-הָ עָ ם הַ זֶּה,
כִּ י כָבֵ ד ִממֶּ נִּי .וְ אִ םָ -כּכָה אַ תְּ -עֹ שֶׂ ה לִּ י ,הָ ְר ֵגנִי נָא ,הָ רֹג אִ ם-מָ צָ אתִ י חֵ ן בְּ עֵ י ֶני וְ אַל-אֶ ְראֶ ה בְּ ָרעָ תִ י.
ַויֹּאמֶ ר יְהוָה אֶ ל-מֹ שֶׁ ה ,אֶ סְ פָ ה-לִּ י ִשׁבְ עִ ים אִ ישׁ ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲשֶׁ ר י ַָדעְ תָּ כִּ י-הֵ ם זִ ְקנֵי הָ עָ ם
וְ שׁ ְֹט ָריו ,וְ לָקַ ְחתָּ אֹ תָ ם אֶ ל-אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ הִ תְ יַצְּ בוּ שָׁ ם עִ מָּ  .וְ י ַָר ְדתִּ י וְ ִדבַּ ְרתִּ י עִ ְמּ שָׁ ם ,וְ אָצַ לְ תִּ י ִמן-
הָ רוּחַ אֲשֶׁ ר עָ לֶי וְ שַׂ ְמתִּ י ֲעלֵיהֶ ם ,וְ נ ְָשׂאוּ אִ תְּ בְּ מַ שָּׂ א הָ עָ ם וְ א-תִ שָּׂ א אַ תָּ ה לְ בַ ֶדּ  .וְ אֶ ל-הָ עָ ם
תֹּ אמַ ר ,הִ תְ קַ ְדּשׁוּ לְ מָ חָ ר ַו ֲאכַלְ תֶּ ם בָּ שָׂ ר ,כִּ י בְּ כִ יתֶ ם בְּ אָזְ נֵי יְהוָה לֵאמֹ ר ִמי ַיאֲכִ לֵנוּ בָּ שָׂ ר ,כִּ י-טוֹב לָנוּ
בְּ ִמצְ ָריִם ,וְ נָתַ ן יְהוָה ָלכֶם בָּ שָׂ ר ַו ֲאכַלְ תֶּ ם .א י ֹום אֶ חָ ד תֹּ אכְ לוּן וְ א יוֹמָ יִם וְ א ח ֲִמשָּׁ ה י ִָמים וְ א
עֲשָׂ ָרה י ִָמים וְ א עֶ ְשׂ ִרים יוֹם .עַ ד חֹ ֶדשׁ י ִָמים עַ ד אֲשֶׁ ר-יֵצֵ א מֵ אַ פְּ כֶם וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ז ָָרא ,יַעַ ן כִּ י-
ְמאַסְ תֶּ ם אֶ ת-יְהוָה אֲשֶׁ ר בְּ ִק ְרבְּ כֶם וַתִּ בְ כּוּ לְ פָ נָיו ,לֵאמֹ ר ָלמָּ ה זֶּה יָצָ אנוּ ִמ ִמּצְ ָריִם.
הַ בָּ שָׂ ר עו ֶֹדנּוּ בֵּ ין ִשׁנֵּיהֶ ם ,טֶ ֶרם ִיכָּרֵ ת וְ אַף יְהוָה חָ ָרה בָ עָ םַ ,ו ַיּ יְהוָה בָּ עָ ם מַ כָּה ַרבָּ ה ְמאֹ ד .וַיִּ ְק ָרא
אֶ ת-שֵׁ ם-הַ מָּ קוֹם הַ הוּא ִקבְ רוֹת הַ תַּ ֲאוָה ,כִּ י-שָׁ ם קָ בְ רוּ אֶ ת-הָ עָ ם הַ ִמּתְ אַ וִּ ים) .במדבר י"א(
כֹּה אָמַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ֱא הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,עֹ לוֹתֵ יכֶם סְ פוּ עַ ל-זִ בְ חֵ יכֶם וְ אִ כְ לוּ בָ שָׂ ר .כִּ י אִ -דבַּ ְרתִּ י אֶ ת-
אֲבוֹתֵ יכֶם וְ א צִ וִּ יתִ ים בְּ יוֹם הוֹצִ יאִ י אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם עַ לִ -דּבְ ֵרי ע ֹולָה וָ זָבַ ח .כִּ י אִ ם-אֶ ת-הַ ָדּבָ ר
הַ זֶּה צִ וִּ יתִ י אוֹתָ ם לֵאמֹ ר ִשׁ ְמעוּ בְ קוֹלִ י וְ הָ יִיתִ י ָלכֶם לֵא הִ ים וְ אַ תֶּ ם ִתּהְ יוּ-לִ י לְ עָ ם ַו ֲהלַכְ תֶּ ם בְּ כָל-
הַ ֶדּ ֶר אֲשֶׁ ר אֲצַ וֶּה אֶ תְ כֶם לְ מַ עַ ן יִיטַ ב ָלכֶם) .ירמיהו ,פרק ז' ,כ"א-כ"ג(
בן-אדם! אוזניך תשמענה דבר מאחריך ,קול אלוהים בכוח הקורא לך" :לא תבשל גדי בחלב
אמו" .לא! תעודת הגדי איננה דווקא להיות לברות לשיניך החדות שהוחדו אמנם גם מורטו
לרגלי השפלתך וזוללותך באכילת בשר ,והחלב ממילא לא נועד להיות לתבלין לך למלאות
את תאוותך השפלה .ביודעך כי הבשר והחלב ביחס תיקון המאכל הם כל-כך רחוקים ,כל-כך
מתועבים ,עד כדי איסור הנאה בישול ואכילה )על פי קידושין נ"ז ,ב'( ,תכיר בבוא מועד כי
חיי החי לא נוצרו בעבור קיבתך התאוונית ,והחלב עיקרו נועד להיות למזון למי שעבורו בא
הטבע למלא את תפקידו ,כמו שחלב שדי אמך היה לך למבטח בימי הנקתך) .חזון הצמחונות
והשלום ,פסקה כ' ]גדי בחלב אמו[(
אָרץ ִמ ִמּזְ ַרח-שֶׁ מֶ שׁ עַ דְ -מבֹא ֹוִ .מצִּ יּוֹן ִמכְ לַל-יֹפִ י
ִמזְ מוֹר לְ אָסָ ף ,אֵ ל ֱא הִ ים יְהוָה ִדּבֶּ ר וַיִּ ְק ָראֶ -
ֱא הִ ים הוֹפִ יעַ .
ָיבֹא ֱא הֵ ינוּ וְ אַלֶ -יח ֱַרשׁ ,אֵ שׁ-לְ פָ נָיו תֹּ אכֵל וּסְ בִ יבָ יו נ ְִשׂע ֲָרה ְמאֹ ד.
אָרץ ל ִָדין עַ מּ ֹו.
י ְִק ָרא אֶ ל-הַ שָּׁ מַ יִם מֵ עָ ל וְ אֶ ל-הָ ֶ
אִ סְ פוּ-לִ י חֲסִ ָידי ,כּ ְֹרתֵ י בְ ִריתִ י ֲעלֵי-זָבַ חַ .ויַּגִּ ידוּ שָׁ מַ יִם צִ ְדק ֹו ,כִּ יֱ -א הִ ים שֹׁפֵ ט הוּא סֶ לָה.
ִשׁ ְמעָ ה עַ ִמּי ַוא ֲַדבֵּ ָרה ,י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אָעִ ָידה בָּ ֱ ,א הִ ים ֱא הֶ י אָנֹ כִ י .א עַ ל-זְ בָ חֶ י אוֹכִ יחֶ וְ ע ֹו תֶ י
לְ נֶגְ ִדּי תָ ִמיד.

תּוּדים .כִּ י-לִ י כָל-חַ יְת ֹו-יָעַ ר ,בְּ הֵ מוֹת בְּ הַ ְר ֵרי-אָלֶף .י ַָדעְ תִּ י כָּל-
א-אֶ קַּ ח ִמבֵּ יתְ פָ רִ ,מ ִמּכְ לְ אֹ תֶ י עַ ִ
וּמ אָ הּ .הַ א ֹוכַל בְּ שַׂ ר אַ בִּ ִירים וְ ַדם
עוֹף הָ ִרים ,וְ זִ יז שָׂ ַדי עִ מָּ ִדי .אִ ם-אֶ ְרעַ ב א-אֹ מַ ר ָל  ,כִּ י-לִ י תֵ בֵ ל ְ
תּוּדים אֶ ְשׁתֶּ ה.
עַ ִ
וּק ָראֵ נִי בְּ יוֹם צָ ָרה ,אֲחַ לֶּצְ וּתְ כַבְּ ֵדנִי.
זְ בַ ח לֵא הִ ים תּו ָֹדה וְ שַׁ לֵּם לְ עֶ לְ יוֹן נ ְָד ֶרי ְ .
וְ ל ָָרשָׁ ע אָמַ ר ֱא הִ ים ,מַ ה-לְּ לְ סַ פֵּר חֻ קָּ י וַתִּ שָּׂ א בְ ִריתִ י ֲעלֵי-פִ י  .וְ אַ תָּ ה שָׂ נֵאתָ מוּסָ ר וַתַּ ְשׁ ֵל ְדּבָ ַרי
אַח ֲֶרי .
אִ םָ -ראִ יתָ ַגנָּב וַתִּ ֶרץ עִ מּ ֹו ,וְ עִ ם ְמ ָנאֲפִ ים חֶ לְ קֶ  .פִּ י שָׁ ל ְַחתָּ בְ ָרעָ ה וּלְ שׁ ֹו ְנ תַּ צְ ִמיד ִמ ְרמָ ה.
אָחי תְ ַדבֵּ ר ,בְּ בֶ ן-אִ ְמּ תִּ תֶּ ן-דֹּפִ י .
תֵּ שֵׁ ב בְּ ִ
אֵ לֶּה עָ ִשׂיתָ וְ הֶ ח ֱַר ְשׁתִּ יִ ,דּ ִמּיתָ הֱיוֹת-אֶ הְ יֶה כָמ ֹו  ,אוֹכִ י ֲח וְ אֶ עֶ ְרכָה לְ עֵ ינֶי .
אַראֶ נּוּ בְּ יֵשַׁ ע
בִּ ינוּ-נָא זֹאת שֹׁכְ חֵ י אֱלוֹהַּ  ,פֶּ ן-אֶ ְטרֹף וְ אֵ ין מַ צִּ יל .זֹבֵ חַ תּו ָֹדה ְיכַבְּ ָד ְננִי ,וְ שָׂ ם ֶדּ ֶר ְ
ֱא הִ ים) .פרק תהילים נ'(
ַויָּקָ ם בִּ לְ עָ ם בַּ בֹּקֶ ר ַו ַיּ ֲחבֹשׁ אֶ ת-אֲתֹ נ ֹו ַו ֵיּ ֶל עִ ם-שָׂ ֵרי מוֹאָב .וַיִּ חַ ר-אַף ֱא הִ ים כִּ י-ה ֹו ֵל הוּא וַיִּ תְ יַצֵּ ב
וּשׁנֵי נְעָ ָריו עִ מּ ֹו.
מַ לְ אַ יְהוָה בַּ ֶדּ ֶר לְ שָׂ טָ ן ל ֹו וְ הוּא ֹרכֵב עַ ל-אֲתֹ נ ֹו ְ
וַתֵּ ֶרא הָ אָתוֹן אֶ ת-מַ לְ אַ יְהוָה נִצָּ ב בַּ ֶדּ ֶר וְ חַ ְרבּ ֹו ְשׁלוּפָ ה בְּ יָד ֹו ,וַתֵּ ט הָ אָתוֹן ִמן-הַ ֶדּ ֶר וַתֵּ ֶל
בַּ שָּׂ ֶדהַ ,ו ַיּ בִּ לְ עָ ם אֶ ת-הָ אָתוֹן לְ הַ טֹּתָ הּ הַ ָדּ ֶר ַ .ו ַיּעֲמֹ ד מַ לְ אַ יְהוָה בְּ ִמ ְשׁעוֹל הַ כְּ ָר ִמים גּ ֵָדר ִמזֶּה
וְ ג ֵָדר ִמזֶּה .וַתֵּ ֶרא הָ אָתוֹן אֶ ת-מַ לְ אַ יְהוָה וַתִּ לָּחֵ ץ אֶ ל-הַ ִקּיר וַתִּ לְ חַ ץ אֶ תֶ -רגֶל בִּ לְ עָ ם אֶ ל-הַ ִקּיר ַויֹּסֶ ף
וּשׂמֹ אולַ .ותֵּ ֶרא
לְ הַ כֹּתָ הּ .וַיּוֹסֶ ף מַ לְ אַ -יְהוָה עֲבוֹר ַו ַיּעֲמֹ ד בְּ מָ קוֹם צָ ר אֲשֶׁ ר אֵ יןֶ -דּ ֶר לִ נְטוֹת י ִָמין ְ
הָ אָתוֹן אֶ ת-מַ לְ אַ יְהוָה וַתִּ ְרבַּ ץ תַּ חַ ת בִּ לְ עָ ם וַיִּ חַ ר-אַף בִּ לְ עָ ם ַו ַיּ אֶ ת-הָ אָתוֹן בַּ מַּ קֵּ ל.
וַיִּ פְ תַּ ח יְהוָה אֶ ת-פִּ י הָ אָתוֹן וַתֹּ אמֶ ר לְ בִ לְ עָ ם מֶ ה-עָ ִשׂיתִ י לְ כִּ י הִ כִּ יתַ נִי זֶה שָׁ שׁ ְרגָלִ יםַ .ויֹּאמֶ ר
בִּ לְ עָ ם לָאָתוֹן כִּ י הִ תְ עַ לַּלְ תְּ בִּ י ,לוּ יֶשׁ-חֶ ֶרב בְּ י ִָדי כִּ י עַ תָּ ה ה ֲַרגְ תִּ י  .וַתֹּ אמֶ ר הָ אָתוֹן אֶ ל-בִּ לְ עָ ם הֲלוֹא
אָנֹ כִ י אֲתֹ ְנ אֲשֶׁ רָ -רכַבְ תָּ עָ לַי מֵ עו ְֹד  ,עַ ד-הַ יּוֹם הַ זֶּה הַ הַ סְ כֵּן הִ סְ ַכּנ ְִתּי ַלעֲשׂוֹת לְ כֹּ הַ ,ויֹּאמֶ ר א.
ַו ְיגַל יְהוָה אֶ ת-עֵ ינֵי בִ לְ עָ ם ַויּ ְַרא אֶ ת-מַ לְ אַ יְהוָה נִצָּ ב בַּ ֶדּ ֶר וְ חַ ְרבּ ֹו ְשׁלֻפָ ה בְּ יָד ֹו ,וַיִּ קֹּ ד וַיִּ ְשׁתַּ חוּ
לְ אַ פָּ יוַ .ויֹּאמֶ ר אֵ לָיו מַ לְ אַ יְהוָה ,עַ ל-מָ ה הִ כִּ יתָ אֶ ת-אֲתֹ ְנ זֶה שָׁ לוֹשׁ ְרגָלִ ים ,הִ נֵּה אָנֹ כִ י יָצָ אתִ י
לְ שָׂ טָ ן כִּ י-י ַָרט הַ ֶדּ ֶר לְ נֶגְ ִדּי .וַתִּ ְראַנִי הָ אָתוֹן וַתֵּ ט לְ פָ נַי זֶה שָׁ שׁ ְרגָלִ ים ,אוּלַי נ ְָטתָ ה ִמפָּ נַי כִּ י עַ תָּ ה
גַּם-אֹ תְ כָה הָ ַרגְ תִּ י וְ אוֹתָ הּ הֶ ֱחיֵיתִ י.
ַויֹּאמֶ ר בִּ לְ עָ ם אֶ ל-מַ לְ אַ יְהוָה ,חָ טָ אתִ י כִּ י א י ַָדעְ תִּ י כִּ י אַ תָּ ה נִצָּ ב לִ ְק ָראתִ י בַּ ָדּ ֶר  ,וְ עַ תָּ ה אִ םַ -רע
בְּ עֵ ינֶי אָ שׁוּבָ ה לִּ י) .אתון בלעם ,במדבר כ"ב(
וּמ ִריא י ְַח ָדּו ,וְ נַעַ ר קָ טֹן נֹ הֵ ג בָּ ם .וּפָ ָרה ָודֹב
וְ גָר זְ אֵ ב עִ ם-כֶּבֶ שׂ וְ נָמֵ ר עִ ם-גְּ ִדי י ְִרבָּ ץ; וְ עֵ גֶל וּכְ פִ יר ְ
אוּרת
אַריֵה כַּבָּ קָ ר יֹאכַל-תֶּ בֶ ן .וְ ִשׁעֲשַׁ ע י ֹונֵק עַ ל-חֻ ר פָּ תֶ ן; וְ עַ ל ְמ ַ
תִּ ְרעֶ ינָה ,י ְַח ָדּו י ְִרבְּ צוּ יַלְ ֵדיהֶ ן; וְ ְ
אָרץ ֵדּעָ ה אֶ ת-יְהוָה,
צִ פְ ע ֹונִי גָּמוּל יָד ֹו הָ ָדה .א-יָרֵ עוּ וְ א-י ְַשׁ ִחיתוּ בְּ כָל-הַ ר קָ ְד ִשׁי :כִּ י-מָ לְ אָה הָ ֶ
כַּמַּ יִם ַליָּם ְמכַסִּ ים) .חזון ישעיהו(

תַּ ֲאוַת ֲענָוִ ים שָׁ מַ עְ תָּ יְהוָה; תָּ כִ ין לִ בָּ ם ,תַּ ְקשִׁ יב אָזְ ֶנ .
לִ שְׁ פֹּ ט יָתוֹם וָדָ  ,בַּ ל-יוֹסִ יף עוֹד ַל ֲערֹץ אֱנוֹשׁ מִ ן-הָ אָרֶ ץ.
)תהילים י' ,י"ז-י"ח(

