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 מכתב ברכה 

עור   "לפני  הספר  לידי  היחס  הגיע  בנושא:  קיסר  אסא  ר'  החכם  שחיבר  השלם" 

לגדולי  עד  התנ"ך  למן  ממקורותינו,  מרשים  אוסף  מכיל  הספר  חיים.  לבעלי 

להזכיר   אלא  דבר  לחדש  בא  שלא  לספרו  בהקדמה  המחבר  כדברי  האחרונים. 

 הרמח"ל לספרו המכונן: "מסילת ישרים". דברים ידועים על פי הקדמתו של 

ספר   הבניין.  כל  עומד  עליהם  היסודות  את  מסתירים  גבוהות  קומות  לעיתים 

בראשית מכיל את יסודות הקיום האנושי והקיום הלאומי במישורים רבים ומגוונים.  

לצורך   נבראו  לא  החיים  שבעלי  לדעת  נוכח  בתורה  הראשון  הפרק  את  הקורא 

. המזון הדרוש לאדם נמצא בעולם הצומח. אחרי  על קיומםאלא לאחריותו    האדם

ה האדם  של  מעמדו  המוסרית,  ממעלתה  ירדה  כשהאנושות  למעמד  ושוהמבול  ה 

נאסר עליו לאכול דם וכמובן  ,  בעל חיים טורף, והותר לו לשפוך דם של בעלי חיים 

  לפגוע בבני מינו. התורה צמצמה לישראל את מיני בעלי החיים המותרים באכילה, 

ַהֵגר  אבל עדיין קוראת לאכילתם "צייד" ו"שפיכת דם":   ּוִמן  ִיְשָרֵאל  ִאיׁש ִמְבֵני  ְוִאיׁש 

ר   ֲאׁשֶׁ ְבתֹוָכם  עֹוףַהָגר  אֹו  ַחָיה  ֵציד  ֵיָאֵכל    ָיצּוד  ר  ָדמֹו  ְוָשַפְךֲאׁשֶׁ ָעָפר   ֶאת  בֶׁ   ְוִכָסהּו 

יז) ם של ישראל ובוודאי  (. צייד הוא אומנתם של נמרוד ועשיו ואינה דרכ יג  , ויקרא 

עוף.   דמים זה ביטוי השייך לאיסור רצח אדם הוצמד כאן לשוחט חיה או  שפיכות 

  ברור שהתורה מביעה הסתייגות מהריגת בעלי חיים גם אלו שהתירה את אכילתם. 

הנביא ישעיהו מנבא פעמיים שלעתיד אפילו האריה יהיה צמחוני, יאכל תבן )יא, ז.  

 סה, כה(. 

זו, חזרה  האנושות   מתקדמת לקראת תיקון החטאים הקדומים, חלק מהתקדמות 

לתכנית המקורית שבני אדם יזונו מהצמחים שיועדו להם. החשש המקנן בלב רבים  

טבעי   מזון  משפע  בעולם הנהנה  דווקא  מקום,  לו  אין  המועד  לא הגיע  עדיין  שמא 

ג הדבר  ופשוטה.  קלה  לשורשים  לחזור  האפשרות  יתברך,  הבורא  יחזק  בחסדי  ם 

 לפי בני אדם, ויחסוך בעיות הלכתיות סבוכות בנושא כשרות המזון.  את המוסר כ

אני חוזר ומברך את המחבר נ"י על היזמה בכתיבת הספר, ומאחל לו ולנו שנושא  

 זה יקנה שביתה בעם ישראל ובכלל העולם. 
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