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 ?על מה ולמה –החיים -ראש השנה לבעלי
חיים הוא באותה משנה שבה המקור -מקורו של ראש השנה לבעלי

  :ו בשבט"לט

באחד בניסן ראש השנה   :ארבעה ראשי שנים הם"
ראש השנה למעשר  באחד באלול  .למלכים ולרגלים

   .באחד בתשרי, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין; בהמה
, ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלותבאחד בתשרי 
כדברי , באחד בשבט ראש השנה לאילן   .ולנטיעה ולירקות

משנה ( ."בית הלל אומרין בחמישה עשר בו; בית שמאי
  ).א, ראש השנה א

תאריך  –ף באלול כראש השנה למעשר בהמה "המשנה קובעת את אל
ה ראש השנ, ו בשבט"ממש כשם שט –טכני שנוגע למיסוי ולקרבנות 

בימינו . עניינו המקורי הוא במסים ובמצוות הנוגעים לאילנות, לאילן
המעלה על נס את , ו בשבט כיום מודעות סביבתי"התחדש ט

חשיבותם של העצים ואת החשיבות שבנטיעתם ובהגנה עליהם ועל 
-כיום שיוקדש לבעלי מחדש ף באלול"אל כונן, בדומה לכך. כדור הארץ

  . להגנתם ולמודעות לגורלם, מחודש אתם-לחיבור, וקרתםלה: חיים

העולם התעשייתי המודרני הרחיק אותנו . הצורך ביום כזה הוא דוחק
אבותינו לא . המשמשות בחקלאות" בהמות"במיוחד מה, חיים-מבעלי

אף לא את האכזריות הקשה בה , חיים-היו מדמיינים ריחוק כזה מבעלי
אין . ליצירי האל שנפש חיה בהם, בתעשיות שלנו, אנו מתייחסים
בפתח החודש : חיים-ף באלול ליום מודעות לבעלי"מתאים מאל

  .שמוקדש לרחמים ולחשבון נפש

ג זהו "ובשנת תשע, ב"ף באלול צוין מחדש לראשונה בשנת תשע"אל
 .כבר המשך של מסורת



  צלחת הסדר

- אשר עלהמדמים מוצרים , מוצרים מהצומחלהניח על צלחת הסדר בחרנו 
  .פי רוב מקורם בתעשיות המזון מהחי

- יחיים בידיהם של בנ-מוצרים אלו באים להזכיר לנו את הניצול של בעלי
מקבילות הבשר באות להזכיר לנו את העופות ואת בני הבקר והצאן . אדם

המיונז הצמחי בא להזכיר לנו את . שנכלאים ונשחטים עבור בשרם
הגבינה הצמחית באה להזכיר לנו . התרנגולות בלולים של תעשיית הביצים

  .את הפרות בתעשיית החלב

האפשרות לחיות המוצרים על צלחת הסדר מייצגים עבורנו את , בה בעת
  .את האפשרות להיזון מהצומח, החיים ולא על חשבונם-עם בעלי

האם לעתיד לבוא יהיו מוצרים כאלו עדות יחידה לכך שבזמן מהזמנים 
, חיים בתנאים אכזריים כדי לייצר מזון מהם-נהגה האנושות לכלוא בעלי

  ?מביציהם ומהחלב שלהם



  ,ְיהָוה- ֶאת ָּבְרִכי ַנְפִׁשי

ַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד   .נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה, אֹור ַּכַּׂשְלָמה-ֹעֶטה. הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ , ְיהָוה ֱא

, ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות .רּוחַ - ַּכְנֵפי-ַהְמַהֵּל ַעל, ָעִבים ְרכּובוֹ - ַהָּׂשם, ֲעִלּיֹוָתיו ַהְמָקֶרה ַבַּמִים
ֵהט   .ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש 

  .ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים-ַעל, ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתוֹ  .ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד-ַּבל, ְמכֹוֶניהָ -ֶאֶרץ ַעל- ָיַסד

  .ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם-ֶאל, ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות .קֹול ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון-ִמן, ַּגֲעָרְת ְינּוסּון-ִמן

  .ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון, ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים .ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ-ַּבל, ַיֲעֹברּון-ַׂשְמָּת ַּבל- ְּגבּול

  .קֹול- ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו, ּכֹוןַהָּׁשַמִים ִיׁשְ - ֲעֵליֶהם עֹוף .ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם, ַחְיתֹו ָׂשָדי-ַיְׁשקּו ָּכל

, ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה .ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ, ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו
  .ָהָאֶרץ-ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן

  .ֱאנֹוׁש ִיְסָעד- ְלַבב ְוֶלֶחם, ִמָּׁשֶמןְלַהְצִהיל ָּפִנים , ֱאנֹוׁש-ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב

  .ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה, ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו-ֶׁשראֲ  .ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע, ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהָוה

  .ְמבֹואוֹ ֶׁשֶמׁש ָיַדע , ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים .ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים, ֹבִהים ַלְּיֵעִליםָהִרים ַהּגְ 

  .ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף .ָיַער-ַחְיתוֹ - ִתְרֹמׂש ָּכל- ּבוֹ , ֹחֶׁש ִויִהי ָלְיָלה- ָּתֶׁשת

  .ָעֶרב- ֲעֵדיֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו  .ְמעֹוֹנָתם ִיְרָּבצּון-ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל

 .ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנ, ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ , ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ְיהָוה- ָמה

 ,ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון. ְּגֹדלֹות-ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר- ָׁשם, ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים
  .ּבו- קָיַצְרָּת ְלַׂשחֶ - ָתן ֶזהִלְויָ 

  .ִּתְפַּתח ָיְד ִיְׂשְּבעּון טֹוב, ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון .ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ , ֻּכָּלם ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּון

ְּפֵני ְּתַׁשַּלח רּוֲח ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש  .ֲעָפָרם ְיׁשּובּון-ְוֶאל ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון, ִיָּבֵהלּון ַּתְסִּתיר ָּפֶני
  .ֲאָדָמה

  .ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו, יט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעדַהַּמּבִ  .ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו, ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם

ַהי ְּבעֹוִדי, ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי   .ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה, ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי .ֲאַזְּמָרה ֵלא

  ,ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָהָאֶרץ-ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן

  .ָיּה- ַהְללּו ְיהָוה-ֶאת ָּבְרִכי ַנְפִׁשי

  



  יין לבן – )חיות הים(דגים : כוס ראשונה
  

   .ַמֲעָׂשיו- ָּכל- ַעל ְוַרֲחָמיו ַלֹּכל ְיהָוה- טֹוב
  )'ט, ה"קמ תהילים(

  
ֵהינּו ְייָ  ַאָּתה ָּברּו   .ַהָגֶפן ְּפִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱא

  
ִהים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש , ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים--ַוֹּיאֶמר ֱא

ְּפֵני ְרִקיַע -ַעל, ָהָאֶרץ-ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל; ַחָּיה
  .ַהָּׁשָמִים

ִהים ְוֵאת ; ַהַּתִּניִנם ַהְּגֹדִלים-ֶאת ַוִּיְבָרא ֱא
ַּמִים ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו הַ -ָּכל

ַוַּיְרא ; עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו-ְוֵאת ָּכל, ְלִמיֵנֶהם
ִהים ִּכי   .טֹוב-ֱא
ִהים , ְּפרּו ּוְרבּו: ֵלאֹמר, ַוְיָבֶר ֹאָתם ֱא

  .ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץ, ַהַּמִים ַּבַּיִּמים-ּוִמְלאּו ֶאת
   .יֹום ֲחִמיִׁשי, ֹבֶקר-ֶעֶרב ַוְיִהי- ַוְיִהי

  )ספר בראשית(  
   

וראה את , הארי להזיק את הכלבביקש . היו עומדים וזאברי וכלב א
ולא , ו על הארי ואימת הכלב על הזאבשאימת, ונתיירא ממנו הזאב

מה רבו : "עקיבא רואה ואומר' התחיל ר. היו מזיקים זה את זה
  !"כולם בחוכמה עשית', מעשיך ה

: מרא, "זה הים גדול ורחב ידיים"כשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא 
אם עולות אלו . יש בריות גדלות בים ויש בריות גדלות ביבשה

 ,הוי. מיתתן של אלו –מקום חיותן של אלו . מתות –שבים ליבשה ואלו שביבשה לים 
  )ד"ק תהילים, טוב-שוחר( ".כולם בחוכמה עשית', מה רבו מעשיך ה"
  

כין את משלי? מה הם עושין –ואם עמד סער בים . אדם עולה לספינה ועמו בהמה
ן על הבהמה כשם שמרחמין על לפי שאינן מרחמי, הבהמה לים ומקיימין את האדם

  .האדם
תדע לך . כך מרחם על הבהמה, שכשם שהוא רחמן על האדם, ה אינו כן"אבל הקב
שקל את , ה לאבד עולמו בדור המבול בשעה שחטאו"שבשעה שבקש הקב, שהוא כן

וכשבא להתרצות . ']מאדם עד בהמה[אמחה ' ויאמר ה': שנאמר, האדם כנגד הבהמה
ויזכור ': ממה שקראנו בעניין, כך ריחם לבהמה, כשם שנתרצה לבני אדם וריחם עליהם

מדרש תנחומא ( .']ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה[אלהים את נח 
  )ז, נח, בובר



  
  ,םָלהֶ  ֶאָחד ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ָהָאָדם-ְבֵני ִמְקֶרה ִּכי

  .ָהֶבל ַהֹּכל ִּכי ,ָאִין ַהְּבֵהָמה- ִמן ָהָאָדם ּומֹוַתר ַלֹּכל ֶאָחד ְורּוחַ  ֶזה מֹות ֵּכן ֶזה ְּכמֹות
  .ֶהָעָפר-ֶאל ָׁשב ְוַהֹּכל ֶהָעָפר-ִמן ָהָיה ַהֹּכל ,ֶאָחד ָמקֹום-ֶאל הֹוֵל ַהֹּכל

   .ָלָאֶרץ ְלַמָּטה ִהיא ַהֹּיֶרֶדת ַהְּבֵהָמה ְורּוחַ  ְלָמְעָלה ִהיא ָהֹעָלה ָהָאָדם ְּבֵני רּוחַ  יֹוֵדעַ  ִמי
  )'ג פרק קהלת(

  
בצדקה שהיינו עושים : אמר ליה .כיצד יצאת מן התיבה: אברהם שואל את מלכיצדק

והלא לא היו ? וכי עניים היו שם, וכי מה צדקה היה לכם לעשות בתיבה :אמר לו .שם
על הבהמה ועל החיה ועל  :אמר ליה? ולמי הייתם עושין צדקה, שם אלא נח ובניו

 מדרש(" …אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה כל הלילה, לא היינו ישנים, העוף
  )אל לדוד] א[ ה"ד לז מזמור] בובר[ תהלים

  
: שנאמר, אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו: דאמר רב יהודה אמר רב

  )א"ע', רכות מב, בבלי(". ואכלת ושבעת"והדר " דך לבהמתךונתתי עשב בש"
  

אחד קיץ לשיצא מביתו בימי ה, מעשה בגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא
, כשבידו מכתבחק אלחנן ויצא מאכסניתו השכים רבי יצ, ויהי בבוקר. כפרים בסביבהה

  .והוא מחפש אחרי שליח שימסור את המכתב בביתו אשר בקובנא
לא עצר , שני של הנהרלעברו ה כשהגיע. צעיר יהודי מבני הכפר הציע עצמו לתפקיד

  :במכתב הייתה הבקשה הבאה, לתדהמתו. ופתח את המכתב לקוראו השליח ברוחו
והנה בחצר ביתנו יש חתול אשר בכל ', ורחמיו על כל מעשיו': כתוב בספר תהילים"

ועכשיו שיצאתי מן הבית ולא זכרתי למנות ממלא , יום ויום הבאתי חלב להשקותו
דאוג לכך ול, אבקש בכל לשון לחוס עליי... השקט לא אוכל, מקומי שיטפל בזה

צער בעלי חיים בהלכה ובאגדה , יצחק נחמן אשכולי(". שמישהו יעשה זה במקומי
  ])'הרב מפוניבז[
  

-ל פי החוקים האלה עם בניולא לבד שנוהג ע קי הצדקוח פי-הצדיק הוא המתנהג על
לתת לה מזונותיה בעת  ,ונת נפשהויודע תכוקים האלה כי גם עם בהמתו נוהג בח, דםא

וכמה קי החושגם זה מח. ולתהושלא יכביד מלאכתה יותר על יכ, הראוי וכפי הראוי
וצער ', ואכלת ושבעת'כך -ואחר' ונתתי עשב בשדך לבהמתך' :כמו שנאמר, והצדק
  ...חיים דאורייתא-בעלי

דת ימנו מגם אם תראה מ, קי הצדק ונוהג הפך מהםואבל הרשע שאינו מתנהג כפי ח
שירחם על האדם הכבוש תחת ידו  ,למשל. הוא מצד האכזריות הנסתר בו, הרחמים

כדי שירחם על בהמתו ויוסיף במאכלה ; ד לצרכווכדי שיכבשנו לעב ולא יהרגנו
ו מפני הצורך רשו הנאת עצמוכי הרחמים שלו ש. שיכביד עליה עבודה ביתר שאת

  ])יודע צדיק נפש בהמתו[' י, ב"י על משלי ם"מלבי(. שיש לו בדבר ההוא



  
 )חיות בין ים ליבשה(חיים וזוחלים - דו :כוס שנייה

  עם מעט יין אדום יין לבן –
  .ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע ְיהָוה ,ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבה ,ֵאל- ִצְדָקְת ְּכַהְרֵרי

  )'ז, ו"תהילים ל(
  

: ה"אמר לפני הקב. בשעה שסיים ספר תהילים זחה דעתו עליו: אמרו עליו על דוד המלך
אמרה , נזדמנה לו צפרדע אחת? כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי, ריבונו של עולם

  )פרק שירה( .שאני אומרת שירה יותר ממך, אל תזוח דעתך עליך: לו
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ִהים ֶאל -ָּכל .ָבֶני ִאָּת-ַאָּתה ְוִאְׁשְּת ּוָבֶני ּוְנֵׁשי ,ַהֵּתָבה-ןֵצא ִמ  .ֹנַח ֵלאֹמר-ַוְיַדֵּבר ֱא
ַהְיֵצא ִאָּת  ,ָהָאֶרץ- ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ,ָּבָׂשר- ִאְּת ִמָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר

  .ָהָאֶרץ-ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל
-ֹּכל רֹוֵמׂש ַעל ,ָהעֹוף-ָהֶרֶמׂש ְוָכל-ָּכל ,ַהַחָּיה-ָּכל .ָבָניו ִאּתוֹ -ָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשיֹנַח ּובָ -ַוֵּיֵצא

ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַליהָוה ַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה  .ַהֵּתָבה-ָהָאֶרץ ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו ִמן
ת ַּבִּמְזֵּבחַ ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטהֹור ַוַּיַעל    .ֹע

ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור -ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת- א ,ִלּבוֹ -ֵריַח ַהִּניֹחַח ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַוָּיַרח ְיהָוה ֶאת
א ,ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו ,ָהָאָדם  .ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי-ָּכל-ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת-ְו

  )תיבת נוח(



  
לכם יהיה "דכתיב , אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה: אמר רב יהודה אמר רב
אמר שנ, וכשבאו בני נוח התיר להם. ולא חיית הארץ לכם –" לאכלה ולכל חיית הארץ

  )ב"ע, ט"סנהדרין נ(". כירק עשב נתתי לכם את כל"
  
 בשחיטה דמו שנשפך עד חי בשר לאכול איסור רק, לשחוט חיוב מצוות ציוונו לא' וה

 התענה כאשר בשר מאכול עצמו המונע, המתענה כי ספק ואין.... אחרת דרך לא, לבדה
  .'מה שכר ויקבל טוב יותר –דניאל 
 לקדש חייב אינו הנזיר וככה. המזון ברכת מברך ואיננו יום בכל המתענה וככה

 בעבור זאת כל והזכרתי. שותה אם הוא החיוב רק, כוסות ארבע ולשתות ולהבדיל
, שישחטנו עוף לו שיש מי לבקש החוצות בכל משוטט שהיה חסיד חכם על ששמעתי
, התורה וסוד מורא יסוד, ע"ראב( .יום בכל ברכות מאה למלאת, הברכה על ודעתו
  )יב פסקה, שני שער

  
להיות למגן ולמחסה בעדם מפני , זה' אין יצורים בעולם שכה נדרש למו דבר ה

היצורים שהמה אמנם דומים לבני אדם ברגשות כמו אלה , שרירות לבב האנשים
שהם מסורים לעבוד את , "בעלי חיים"הלא המה , גם נוחים להתפעל, ונטיות שונים

  .האדם בגופם ובכוחות גופם
ישכח האדם בנקל כי גם , העובדים תמיד את עבודתו, ח האלה"והנה ביחסו אל הבע

כי מיתר , כמו עורק האדם, ח הנפצע יתפלץ ויתנודד גם הוא"הבע) מוסקעל(עורק 
כי כאדם כבהמה , יחלה ויחלש, י כאב וצער"הנפגע ע, ח כמו מיתר האדם"הבע) נערף(

רעב , פחד ובהלה, כובד עמל רב, הכאה, דחיפה, גם היא תחוש ותרגיש כל חתוך
אם , אם להפיק זממו, אם מאהבת עצמו, ולעיתים –האדם ישכח את זאת  –וצמאון 

יבוא האדם לענות נפש , גם בגלל תאווה נמבזה ואכזריות לבב או לפעמים –בבלי דעת 
  )'א', מערכת החוקים ה, ספר חורב, ר הירש"רש( .בהמתו

  
ועל ידי מעשה  ידי מעשה שגרם הוא עצמו באו- על ,]יהודה הנשיא[ייסורים של רבי 

   .אחר הלכו
 הלך תלה ראשו, עגל אחד שהוליכו אותו לשחיטה? מה הוא – על ידי מעשה באו

הואיל ]: םימשמי[אמרו . לכך נוצרת, ֵלך: אמר לו. של רבי ובכה] בגדו[בתוך כנף 
 .םשיבואו עליו ייסורי -ואינו מרחם 

היו , ום אחד הייתה שפחתו של רבי מטאטאה את הביתי –כו ועל ידי מעשה הל
הניחי : אמר לה  .והייתה מטאטאה אותם] גורים של חולדה[= מונחים שם בני חולדה 

תלמוד ( .נרחם עליו – הואיל ומרחם: אמרו". כל מעשיו ורחמיו על: "תובכ, להם
  )א"ע, ה"בבא מציעא פ ,בליב
  



 לך נא ראה"וכן מצינו ביעקב שאמר . אשריהם הצדיקים שחביבה עליהן בהמתן כגופן
יק יודע צד: "לקיים מה שנאמר, )יד, לז בראשית(את שלום אחיך ואת שלום הצאן 

  )ג"רמז תשס, פרשת חקת, מעוניילקוט ש(". נפש בהמתו
  

ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם :ַוֹּיאַמר   .ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם-ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה- ַהְקֵרה ,ְיהָוה ֱא
ֹאָתּה ֹהַכְחָּת  ,ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה-ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ,ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה- ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי

  .ֲאֹדִני-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי
ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי - ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן ,הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת-ַוְיִהי

ַוְּתַכל  .ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו-ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ,ֵתה ֲאֹדִניׁשְ  :ַוֹּתאֶמר .ִׁשְכָמּה-ְוַכָּדּה ַעל ,ַאְבָרָהם
ַהֹּׁשֶקת ַוָּתָרץ -ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל .ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת- ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ַעד ִאם :ַוֹּתאֶמר ,ְלַהְׁשֹקתוֹ 
  )רבקה ועבד אברהם( .ְּגַמָּליו-ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ,ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב- עֹוד ֶאל

  
  יין אדום –) הרקיע חיות(עופות : ישיתלכוס ש

  
  )'ט, ז"תהילים קמ( .ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו, נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    
  
  



 הבית לא ובעל אחד למלון ובא, שבויים פדיון עבור מעות לקבץ רגליו הצדיק נשא אחת פעם
 באויר לפרוח הוא ומגמתם, ניצודים שהם איך, ציפורים קן שם הצדיק וראה. בביתו היה

 מעות להשיג רגלי מכתת אני: "ואמר עליהם רחמיו ונכמרו. דרור צפור להיות ,כטבעם העולם
 כן ועשה." ממאסרם הצפרים להתיר, מזה גדול שבויים פדיון אין והנה, שבויים פדיון עבור
  .לדרכם הצפרים וברחו הקן ופתח
 ואמר, מזה מאוד לו והיצר. אינם והצפרים פתוח שהקן וראה לביתוהבית  בעל בא כ"ואח
 למראה אשר איש כאן יש: "לו ואמרו" ?הגדולה הרעה לי שעשה זה הוא מי: "ביתו לבני
 איך, המשוגע, אתה: "לצדיק הבית בעל אמר." הרע המעשה עשה הוא, משוגע הוא עינינו
 ששילמתי הרבה ממון לי והפסדת, שלי הצפרים את להבריח, הרע המעשה לעשות לבך מלאך
." ממסגרותם להוציאם רחמי ונכמרו', מעשיו כל על ורחמיו' כתיב: הצדיק לו אמר." עבורם
  .אכזריות מכות לצדיקהבית  בעל והכה
 לפדיון מעות לקבץ לעיר מעיר הולך שאני תדע: "בית בעלל זוסע' ר הצדיק אמר כ"ואח

 הצדיק והלך." לחם מחוסר תהיה שאתה', ה מאת שלימה יהיה משכורתך והנה, שבויים
  .הזה המעשה אלימלך' מוה הגדול הקדוש הרב לאחיו סיפר לביתו בא וכאשר, לדרכו
 הצדיק אחיו קודם זוסע' ר הצדיק ידיו ונטל, בסעודה הצדיקים אחים שני ישבו הימים וברבות

' ר ורמז. הפתח אצל ועמד עני בא, המוציא ברכת קודם זוסע' ר ידיו שנגב ובעת, אלימלך' ר
 הרמז מהו זוסע' ר לאחיו אלימלך' ר שאל המוציא ברכת ואחר. העני על אלימלך' לר זוסע
 את זוסע' ר ושאל." אכזריות מכות שהכני מהמלוןהבית  בעל זהו: "לו אמר? העני על שרמז
 לו ואמר? הפתחים על מחזר שאתה הסיבה הוא ואיך, עשיר איש שהיית לי ידוע הנה: האיש
  )77-76' עמ, נוראים סיפורים( ."מכל ריקם ונשארתי לי אשר כל נשרף"ש
  
כי ". אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"גם זו מצוה מבוארת מן  -  "כי יקרא קן צפור לפניך"

או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה , הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם
והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח , השחיטה במין ההוא פ שהתיר"לעקור המין אע
 )ן דברים פרק כב פסוק ו"מבר(. אם דרור לעוף כאלו יכרית המין ההואותם בהיות לה

  
אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר כי האכזריות תתפשט בנפש 

שהם אנשי דמים זובחי אדם כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים , האדם
). א"פב ע, קידושין, בבלי(' עמלק טוב שבטבחים שותפו של'ומפני זה אמרו , אכזרים מאד

  ])שילוח הקן[' ו, ב"ן לדברים כ"רמב(
  

ֶזה : יֶהםְוָאַמְרָּת ֲאלֵ , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּבָניו ְוֶאל ָּכל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל .ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל
; ֵעז ַּבַּמֲחֶנה- ֶכֶׂשב אוֹ - ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשֹור אוֹ  .ִצָּוה ְיהָוה ֵלאֹמר- ֲאֶׁשר ַהָּדָבר

א ֱהִביאוֹ -ְוֶאל .אֹו ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִלְפֵני , ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַליהָוה, ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְלַמַען ֲאֶׁשר  .ִמֶּקֶרב ַעּמוֹ  ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשָפ, ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא—ן ְיהָוהִמְׁשּכַ 

ֶּפַתח ֹאֶהל -ֶאל ,ֶוֱהִביֻאם ַליהָוה ְּפֵני ַהָּׂשֶדה-ִזְבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזְבִחים ַעל- ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת
  )ז"י פרק ויקרא( .אֹוָתם—ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ַליהָוה; ַהֹּכֵהן- ֶאל, מֹוֵעד



ולכן בבראשית לא הותר לנו רק , כי יספיקו לנו הצמחים, כי עיקר הכוונה היה שלא נאכל בשר
א סוגנו כי הו, שהוא כאילו נאכל אבינו, ואחר המבול נתפשט אכילת בעלי חיים. עשב השדה

לא תשחטו [אותו ואת בנו 'ולכן צוותנו התורה לחמול עליהם כמו שזכרנו מצוות , הקרוב
ואילו יכלה התורה . 'כי יקרא קן צפור לפניך'וכן ', לא תבשל גדי בחלב אמו'וכן ', ]ביום אחד

, אבל כי היות קורבתנו לסוג החי מעטה מקורבתנו למין המדבר, הייתה עושה, למנענו יותר
' ו, ב"לדברים כ, משנה כסף, יוסף אבן כספי( .ומעטו במצוות באהבתו ובחמלתו לשוח
  ])שילוח הקן[
  

, פן יישחט הָוָלד לנוכח האם ,תור סייג והרחקהב כן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד
-שּכן אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי .החיים-דבר שיש בו צער גדול מאוד לבעל

אלא אחר פעולת  ,שאהבת האם לילדּה וגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר הׂשכלמפני , החיים
  )ח"מ', מורה נבוכים ג( .החיים כמו שהוא נמצא באדם-הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי

  
   – )חיות היבשה(יונקים : כוס רביעית

  ן לבןעם מעט יי יין אדום
  

 ,ָלֶחם-ֹעֵבד ַאְדָמתֹו ִיְׂשַּבע .ְוַרֲחֵמי ְרָׁשִעים ַאְכָזִרי ,יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמּתוֹ 
  )ב"י משלי( .ֵלב- ּוְמַרֵּדף ֵריִקים ֲחַסר

  
 

 
  
  

ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּי, אֶמר ֱא
, ֶאֶרץ- ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתוֹ , ְלִמיָנּה

  .ֵכן-ַוְיִהי; ְלִמיָנּה

ה ַוֹּי

ִהים  , ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה-ֶאתַוַּיַעׂש ֱא
ֶרֶמׂש -ְוֵאת ָּכל, ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה- ְוֶאת

  ;ָמה ְלִמיֵנהּוָהֲאָד 
ִהים ִּכי   .טֹוב- ַוַּיְרא ֱא

  



  
  

ִהים   ;ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו, ַוֹּיאֶמר ֱא
  .ָהָאֶרץ-ָהֹרֵמׂש ַעל ָהֶרֶמׂש-ּוְבָכל, ָהָאֶרץ- ָכלבְ ּוַבְּבֵהָמה ּו, ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים

ִהים ֶאת ִהי, ָהָאָדם ְּבַצְלמוֹ -ַוִּיְבָרא ֱא   .ָּבָרא ֹאָתם ָזָכר ּוְנֵקָבה: ם ָּבָרא ֹאתוֹ ְּבֶצֶלם ֱא
ִהים ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ,ַוְיָבֶר ֹאָתם ֱא   ;הָ ְוִכְבׁשֻ  ָהָאֶרץ- ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱא

  .ָהָאֶרץ-ָהֹרֶמֶׂשת ַעל ַחָּיה-ּוְבָכל ,םּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִ , ַגת ַהָּיםּוְרדּו ִּבְד 
  

ִהים   ,ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ֲאֶׁשר ַעל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע- ָּכל-ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת, ַוֹּיאֶמר ֱא
עֹוף ַהָּׁשַמִים -ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל-ּוְלָכל .ִיְהֶיה ְלָאְכָלהָלֶכם  ,ֹזֵרַע ָזַרע ֵעץ- ּבֹו ְפִרי-רָהֵעץ ֲאׁשֶ -ָּכל- ְוֶאת

  .ֵכן-ַוְיִהי; ְלָאְכָלה, ֶיֶרק ֵעֶׂשב-ָּכל-ֶאת, ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל
ִהים ֶאת   .יֹום ַהִּׁשִּׁשי, ֶקרבֹ -ֶעֶרב ַוְיִהי- ַוְיִהי; טֹוב ְמֹאד-ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה- ָּכל-ַוַּיְרא ֱא

  
יתוש קדמך : שאומרים לו, שלא תנוח דעתו עליו? ולמה נברא באחרונה. אדם נברא באחרונה
  )'סנהדרין ח, תוספתא( .במעשה בראשית

  
ִהים ְיהָוה ַוֹּיאֶמר ִהים ְיהָוה ַוִּיֶצר. ְּכֶנְגּדוֹ  ֵעֶזר ּלוֹ - ֶאֱעֶׂשה ְלַבּדוֹ  ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב- א ֱא - ִמן ֱא
 ֲאֶׁשר ְוֹכל לוֹ -ִּיְקָרא- ַמה ִלְראֹות ָהָאָדם- ֶאל ַוָּיֵבא ַהָּׁשַמִים עֹוף-ָּכל ְוֵאת ַהָּׂשֶדה ַחַּית- ָּכל ָהֲאָדָמה
  )'בראשית ב( .ְׁשמוֹ  הּוא ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאָדם לוֹ -ִיְקָרא

  
  .במרעה צאן? ובמה הוא בוחנו ).ה, תהלים יא( "צדיק יבחן' ה"

מהו ). ע, עח' תה( "ויקחהו ממכלאות צאן": שנאמר, בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה
היה מונע הגדולים והיה מוציא הקטנים ). ו, לו' שמ( "ויכלא העם מהביא": כמו ?מכלאות

ואחר כך היה מוציא הזקנים כדי , )העשב הרך(=כדי שירעו הקטנים הרכה , תחילה לרעות
  .כך מוציא הבחורים כדי שיהיו אוכלים עשב השדהואחר , שירעו עשב הבינונית
, א וירעה בעמיויב, חווהצאן איש לפי כאת מי שהוא יודע לרעות : אמר הקדוש ברוך הוא

  ).עא, עח' תה( "ולרעות ביעקב עמ ,מאחר עלות הביאו": הדא הוא דכתיב
ברח , דברכשהיה משה רועה צאן של יתרו במ  :אמרו רבותינו. ואף משה לא בחנו אלא בצאן

כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו ). מחסה משמש(=ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות 
אני לא הייתי יודע שרץ : כיון שהגיע משה אצלו אמר לו. בריכה של מים ועמד הגדי לשתות

  .הרכיבו על כתפו והיה מהלך. היית מפני שעייף אתה
שמות (. אתה תרעה את צאני, חייך –ר ודם שיש לך רחמים לנהוג צאנו של ב: ה"אמר לו הקב

  ])מהדורת שנאן[ב , רבה ב
  

  .ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ,ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה
 .ַאף ְיהָוה ְמֹאד ּוְבֵעיֵני ֹמֶׁשה ָרע- ַוִּיַחר ,ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלוֹ  ,ָהָעם ֹּבֶכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו-ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ֶאת
א ,ְיהָוה-ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם - ַמָּׂשא ָּכל-ָלׂשּום ֶאת, ָמָצִתי ֵחן ְּבֵעיֶני-ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד ְוָלָּמה 



 ,ֹתאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶק-ִּכי  ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו- ִאם ,ָהָעם ַהֶּזה-ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל. ַהֶּזה ָעָלי
ָהָעם -ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל .ַהֹּיֵנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיו-ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהֹאֵמן ֶאת

, ָהָעם ַהֶּזה-ָּכל-אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת-א .ָּלנּו ָבָׂשר ְוֹנאֵכָלה- ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ְּתָנה-ִּכי, ַהֶּזה
 .ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי-י ְוַאלָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶ - ָהֹרג ִאם ,ָהְרֵגִני ָנא ,ֹעֶׂשה ִּלי-ָּכָכה ַאּתְ -ְוִאם .ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני

ֵהם ִזְקֵני ָהָעם -ֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכיִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְק -ֶאְסָפה ,ֹמֶׁשה- ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל
-ְוָאַצְלִּתי ִמן ,ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ ָׁשם .ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמ-ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ֶאל ,ְוֹׁשְטָריו

אְוָנְׂשאּו ִאְּת ּבְ  ,ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶלי ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ָהָעם - ְוֶאל .ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּד- ַמָּׂשא ָהָעם ְו
טֹוב ָלנּו -ִּכי ,ִּכי ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵני ְיהָוה ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ,ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ,ֹּתאַמר

א א יוֹ  .ְוָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם ,ְּבִמְצָרִים א ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְו א יֹוָמִים ְו ם ֶאָחד ֹּתאְכלּון ְו
א ֶעְׂשִרים יֹום -ַיַען ִּכי, ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא-ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר .ֲעָׂשָרה ָיִמים ְו

  .ָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִיםֵלאֹמר לָ  ,ְיהָוה ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו-ְמַאְסֶּתם ֶאת
ַוִּיְקָרא . ַוַּי ְיהָוה ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמֹאד ,ֶטֶרם ִיָּכֵרת ְוַאף ְיהָוה ָחָרה ָבָעם ,ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם

  )א"במדבר י( .ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים- ָׁשם ָקְברּו ֶאת-ִּכי, ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה-ֵׁשם-ֶאת
  

ֵהי ִיְׂשָרֵאל א .ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר-ֹעלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל ,ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱא -ִדַּבְרִּתי ֶאת-ִּכי 
א ִצִּויִתים ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ַהָּדָבר -ֶאת-ִּכי ִאם .ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח- ֲאבֹוֵתיֶכם ְו

ִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו -ִלי ְלָעם ַוֲהַלְכֶּתם ְּבָכל- ַהֶּזה ִצִּויִתי אֹוָתם ֵלאֹמר ִׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא
  )ג"כ-א"כ ,'פרק ז, ירמיהו( .ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם

  
י בחלב לא תבשל גד: "קול אלוהים בכוח הקורא לך, מאחריךאוזניך תשמענה דבר ! אדם-בן
תעודת הגדי איננה דווקא להיות לברות לשיניך החדות שהוחדו אמנם גם מורטו ! לא ".אמו

בלין לך למלאות והחלב ממילא לא נועד להיות לת, לרגלי השפלתך וזוללותך באכילת בשר
כך - כל, רחוקים כך-המאכל הם כל ביודעך כי הבשר והחלב ביחס תיקון .את תאוותך השפלה

תכיר בבוא מועד כי , )'ב, ז"על פי קידושין נ(עד כדי איסור הנאה בישול ואכילה , מתועבים
והחלב עיקרו נועד להיות למזון למי שעבורו בא , חיי החי לא נוצרו בעבור קיבתך התאוונית

חזון הצמחונות ( .כמו שחלב שדי אמך היה לך למבטח בימי הנקתך, הטבע למלא את תפקידו
  ])גדי בחלב אמו[' פסקה כ, והשלום

  
ִהים ְיהָוה, ִמְזמֹור ְלָאָסף ֹיִפי -ִמִּצּיֹון ִמְכַלל .ְמֹבאוֹ -ַעד ֶׁשֶמׁש-ִמִּמְזַרח ָאֶרץ-ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא ֵאל ֱא

ִהים הֹוִפיעַ   .ֱא
ֵהינּו ְוַאל   .ִנְׂשֲעָרה ְמֹאדְלָפָניו ֹּתאֵכל ּוְסִביָביו - ֵאׁש, ֶיֱחַרׁש-ָיֹבא ֱא
  .ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמוֹ - ַהָּׁשַמִים ֵמָעל ְוֶאל- ִיְקָרא ֶאל

ִהים ֹׁשֵפט הּוא ֶסָלה- ִּכי ,ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקוֹ  .ָזַבח-ֹּכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ,ִלי ֲחִסיָדי-ִאְספּו  .ֱא
ֶהי ָאֹנִכיֱא, ִיְׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּב ,ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה ֶתי  ְזָבֶחי אֹוִכיֶח-א ַעל .ִהים ֱא ְועֹו

  .ְלֶנְגִּדי ָתִמיד



- ָיַדְעִּתי ָּכל .ָאֶלף-ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ,ָיַער- ַחְיתוֹ -ִלי ָכל-ִּכי .ִמִּמְכְלֹאֶתי ַעּתּוִדים ,ֶאַּקח ִמֵּביְת ָפר-א
אאֶ - ִאם. ְוִזיז ָׂשַדי ִעָּמִדי, עֹוף ָהִרים ָאּה- ִּכי ,ֹאַמר ָל-ְרַעב  ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם  .ִלי ֵתֵבל ּוְמ

  .ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה
ִהים ּתֹוָדה ְוַׁשֵּלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶרי   .ֲאַחֶּלְצ ּוְתַכְּבֵדִני ,ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה .ְזַבח ֵלא

ִהים ַוַּתְׁשֵל ְּדָבַרי  ְוַאָּתה ָׂשֵנאָת מּוָסר .ִפי-ַסֵּפר ֻחָּקי ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵליְּל לְ - ַמה ,ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱא
  .ַאֲחֶרי

  .ּוְלׁשֹוְנ ַּתְצִמיד ִמְרָמה ִּפי ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה .ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶק, ָרִאיָת ַגָּנב ַוִּתֶרץ ִעּמוֹ -ִאם
  . ֹּדִפי- ִאְּמ ִּתֶּתן- ֶבןּבְ  ,ֵּתֵׁשב ְּבָאִחי ְתַדֵּבר

  .ְלֵעיֶני אֹוִכיֲח ְוֶאֶעְרָכה, ֶאְהֶיה ָכמֹו-ִּדִּמיָת ֱהיֹות ,ֵאֶּלה ָעִׂשיָת ְוֶהֱחַרְׁשִּתי
ְּבֵיַׁשע ְוָׂשם ֶּדֶר ַאְרֶאּנּו , ֹזֵבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני .ֶאְטֹרף ְוֵאין ַמִּציל-ֶּפן, ָנא ֹזאת ֹׁשְכֵחי ֱאלֹוּהַ - ִּבינּו

ִהים   )'פרק תהילים נ( .ֱא
  

ִהים ִּכי- ַוִּיַחר .ָׂשֵרי מֹוָאב- ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶל ִעם-ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת הֹוֵל הּוא ַוִּיְתַיֵּצב - ַאף ֱא
  .ּמוֹ ֲאֹתנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו עִ - ַמְלַא ְיהָוה ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל

ַהֶּדֶר ַוֵּתֶל - ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ,ַמְלַא ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידוֹ -ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת
ר ִמֶּזה ַוַּיֲעֹמד ַמְלַא ְיהָוה ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגדֵ . ָהָאתֹון ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶר-ַוַּי ִּבְלָעם ֶאת ,ַּבָּׂשֶדה

ַהִּקיר ַוֹּיֶסף -ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל-ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת-ַמְלַא ְיהָוה ַוִּתָּלֵחץ ֶאל- ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת .ְוָגֵדר ִמֶּזה
ַוֵּתֶרא  .ֶּדֶר ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשֹמאול- ְיהָוה ֲעבֹור ַוַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין-ַוּיֹוֶסף ַמְלַא .ְלַהֹּכָתּה

  .ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל-ַאף ִּבְלָעם ַוַּי ֶאת-ַמְלַא ְיהָוה ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּיַחר- ָהָאתֹון ֶאת
ׁש ְרָגִלים-ִּפי ָהָאתֹון ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה-ַוִּיְפַּתח ְיהָוה ֶאת ַוֹּיאֶמר  .ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁש

ִּבְלָעם ֲהלֹוא -ַוֹּתאֶמר ָהָאתֹון ֶאל. ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי-לּו ֶיׁש ,ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּביִּבְלָעם 
א ,ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְל ֹּכה- ַעד ,ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד-ָאֹנִכי ֲאֹתְנ ֲאֶׁשר   .ַוֹּיאֶמר 

ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו  ,ַמְלַא ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידוֹ -ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא ֶאת-ְיַגל ְיהָוה ֶאתוַ 
ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי  ,ֲאֹתְנ ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים-ָמה ִהִּכיָת ֶאת-ַעל ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַמְלַא ְיהָוה .ְלַאָּפיו

ׁש ְרָגִלים .ָיַרט ַהֶּדֶר ְלֶנְגִּדי- ְלָׂשָטן ִּכי אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה  ,ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁש
  .ֹאְתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי- ַּגם

א ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶר ָחָטאִתי ,ַמְלַא ְיהָוה-ַוֹּיאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַרע - ְוַעָּתה ִאם ,ִּכי 
  )ב"במדבר כ, אתון בלעם( .ְּבֵעיֶני ָאׁשּוָבה ִּלי

  
ֹדב ּוָפָרה וָ  .ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם, ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו; ְּגִדי ִיְרָּבץ- ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם-ְוָגר ְזֵאב ִעם

ְוַעל ְמאּוַרת ; ֻחר ָּפֶתן-ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל .ֶּתֶבן-ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל; ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן, ִּתְרֶעיָנה
א- א .ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה , ְיהָוה-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת- ִּכי: ַהר ָקְדִׁשי-ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל-ָיֵרעּו ְו

  )חזון ישעיהו( .ַלָּים ְמַכִּסים ַּכַּמִים
  

  .ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנ, ָּתִכין ִלָּבם; ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה
  .ָהָאֶרץ- ַלֲעֹרץ ֱאנֹוׁש ִמן יֹוִסיף עֹוד- ַּבל, ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָד

  )ח"י-ז"י', תהילים י(



  


