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 )כח, ב"כ(" ?מה עשיתי לך כי הכיתני "- אתונו של בלעם נגד דקארט
 

, דמות ספרותית: היא זוכה למעמד יוצא דופן,  של בלעםןאתוהפותח את פי ' עוד לפני שה
, כג, ב" כ–" 'ותרא האתון את מלאך ה("שהתורה מתעכבת שלוש פעמים על נקודת התצפית שלה 

מובן .  שראתההמראה הפלאיועל בחירותיה הנכונות והתנהלותה הנבונה בעקבות ) כז, כה
שאינו רואה את שניצב מול , ובין בלעם', הרואה את מלאך ה, שנוצרת אנלוגיה ניגודית בין האתון

" םפל וגלוי ֵעינימחזה ַשַדי יחזה נֹ"למרות שבהמשך הוא עתיד לאפיין את עצמו כמי ש, עיניו
טבעית היא -שיכולת הראייה העל, נועדה ללמד לקח, שמלעיגה על בלעם, האנלוגיה). ד, ד"כ(

 1.שברצונו מעניקּה וברצונו מעלימּה', בשליטתו המוחלטת של ה
מכה את אתונו בכל אחת מן הפעמים שבהן היא , יתקוורות להתגלות האלוישעיניו ע, בלעם

 במקום צר שאינו  ניצבהמלאךכש, עם השלישיתבפ. מצילה אותו מהחרב השלופה ביד המלאך
 הסלמה ביחסו של נראה כתגובתה גוררת. רובצת האתון תחתיה, מאפשר נטייה לימין או לשמאל

בנקודה זו ). כח, ב"כ( הוא מכה אותה במקל בפעם זושהרי הכתוב טורח לציין ש, בלעם כלפיה
מה עשיתי : "אפשר לה להשמיע תוכחה כואבת כלפי בעליהומ, את פי האתון' של הסיפור פותח ה

שמגיב בשוויון נפש מוזר לכוח הדיבור שבפי , וכאשר בלעם) שם" (?לך כי הכיתני זה שלֹש רגלים
 רק הייתה ונשבע שלּו!) התעלל בה זה שלמעשה הואכאשר (מאשים אותה בהתעללות , אתונו

משיבה לו האתון , !) אותו מחרב המלאך זו שהצילההיאלאחר ש(חרב בידו היה הורג אותה 
" ?ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, הלא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה: "בתבונה

.  בלעםלהמלאך אשל  התוכחדברי העד כמה נכון נהגה ודיברה האתון ניתן ללמוד מ). ל, שם(
ובכך ) לב, שם" (? הכית את אתנך זה שלוש רגליםעל מה: "הוא חוזר על דברי האתון, ראשית

הוא מסביר לבלעם עד כמה צדקה האתון בכל מעשיה ושלמעשה הוא ,  שנית;מעניק תוקף לדבריה
 ).לג-לב, שם(חב לה את חייו 

 

 ):שלמה מימון בעקבות דקארט" (העז אינה אלא מכונה"
-ילוסוף הצרפתי בן המאה השבעלהתרסתה הכואבת של האתון אין מקום לפי תפיסתו של הפ     

ולפיכך הם אינם , בעלי החיים הנם אוטומטים משוללי מצב תודעתי  לטענתו.רנה דקארט, עשרה
-הן למעשה תגובות אוטומטיות, )ותכגון יבב(מה שנראה לנו כהבעות כאב מצדם  ו,חשים כאב
  2.מכאניות

                                                           
תנודות בנקודות התצפית כמפתח לאירגונה הקומפוזיציוני של : 'נופל וגליו עיניים'", מונזון-השוו תמר וולף  1

 ).243–242 (256–236' עמ, )ב"תשס (III, 47בית מקרא , "'פרשת בלעם'
' עמ, פרק חמישי, ז"ירושלים תשמ, י רות"בעריכת ח, אּור' י: תרגם מצרפתית, "מאמר על המתודה",  דיקרטרנה  2

 T. Regan, The Case for Animal Rights, Berkley: אצל, "מכתב למרקיז של ניוקאסל"וכן דקארט ב. 71–66
1983, p.11 .על מעמדם המוסרי של : לי חייםאתיקה רגשות ובע, לוי' נ-לוי ו' לסקירת עמדת דקארט ראו ז

 .31–28' עמ, ב"אביב תשס-תל, חיים-בעלי



 2

תפיסת דקארט ניתן ללמוד מהפילוסוף היהודי שלמה על ההשפעה השלילית שנודעה בעבר ל     
 :המספר באוטוביוגרפיה שלו על מאורע שהתרחש בצעירותו, )1800–1753(מימון 

 

הכיתי את העז . והנה עז רבוצה על דרכנו, פעם אחרת הלכתי לטייל עם אחדים מידידי
 החזרתי –? תאכזריו'. שאכזריות היא מצדי, מכות אחדות במקלי וחברי הוכיחוני על פני

העז . אינכם אלא טועים?  כשאני מכה אותה שהעז חשה מכאוב וכי סבורים אתם–להם 
שהיה מן המחזיקים בשיטתו של , על פי ספר הפיסיקה של שטורם ('אינה אלא מכונה

 '?וכי אינך שומע את העז צועקת בשעה שאתה מכה אותה': הללו צחקו ואמרו ).דקארט
הריהו משמיע קול , אך כשאתם מקישים על תוף; דאי צועקת היאו' – עניתי -, 'אמנם כן'

, ולא עברו ימים מועטים והשמועה נתפרסמה בכל העיר, חברי תמהו על תשובתי. 'גם הוא
 3.לפי שאני מחליט ואומר שעז היא תוף, שיצאתי מדעתי

 

 
 
 ):ם"הרמב" (החיים-אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי"

והשפיעה לרעה על היחס כלפי בעלי , שרווחה בעבר בחוגים שונים,  דקארטבניגוד לתפיסת     
לתורת ישראל לא היה ספק , )כפי שניתן ללמוד גם מעדותו המקוממת של שלמה מימון(החיים 

 מדאורייתא, מהכרה זו נגזרות הלכות רבות. ושעז בהחלט אינה תוף, שבעלי החיים חשים כאב
 .שנועדו למנוע או לצמצם את סבלם של בעלי החיים, מדרבנןו

ם "למד הרמב) לב' פס" (?על מה הכית את אתנך" בלעם להמלאך אדברי התוכחה של מ     
באופן השחיטה הוא מוצא ). יז, מורה נבוכים ג(שהאיסור לצער בעלי חיים הוא מצווה מדאורייתא 

' קוי(ואילו באיסור שחיטת בהמה ובנה ביום אחד , ים לבהמהכוונה להימנע מגרימת ייסורים גופני
הוא מוצא כוונה להימנע מגרימת ייסורים נפשיים ) ז-ו, ב"כ' דב(במצוות שילוח הקן כן ו) כח, ב"כ

מפני שאהבת האם לילדּה , החיים-שכן אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי", לבעלי החיים
-השכל אלא אחר פעולת הכוח המדמה הנמצא ברוב בעליוגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר 

 ]). 636–635' עמ, כרך ב, מהדורת שורץ[מח , ג, מורה נבוכים" (החיים כמו שהוא נמצא באדם
מתייחס לחטאם ולעונשם של אנשים המתאכזרים כלפי ) עשרה-שבעהמאה ה(יהודה החסיד ' ר     

 :להםובכלל זה אלה המכים את בהמות המשא ש, בעלי חיים
 

משאוי יותר מכדי הראוי ומכה אותה ' כמו שמשים עלי, אף אם עשה צער לבהמה בִחנם
וכן המושכים אזני החתולים להשמיע . ח"והיא אינה יכולה ללכת בא לדין על שציער בע

בשגעון ורוכבו (אכה כל סוס ] 'ם הההוא נֻא[ביום 'גם דרשו חכמים . צעקתם הם חוטאים
ה להפרע עלבון סוסים "עתיד הקב, )ד, ב"י' זכ ('] בשגעוןכבובתמהון ורֹ) [בעורון

, ז"ירושלים תשי, מרגליות' מהד; ספר חסידים סימן מד (מרוכביהם על שהכו אותם במגפים
 ).קד' עמ

 

ר הירש דברים נוקבים ומרגשים נגד נטייתו של המין האנושי "תב רשועשרה כ-במאה התשע     
 למספר מצוות שבתורה המביעות דאגה ומתייחס,  החייםלהתעלם מן הדמיון שבינו ובין בעלי

רובצת תחת לפרוק משאה של בהמה ה, )ד, ג"כ' שמ ( לבעליהבהמה תועה להשיב –לבהמות 
 ):ד, ה"כ' דב( שור בדישו וםחסלאיסור הו) ה, םש(משאה 

 

ולמחסה בעדם מפני שרירות להיות למגן , זה' אין יצורים בעולם שכה נדרש למו דבר ה
גם , ם לבני אדם ברגשות ונטיות שוניםישהמה אמנם דומ, כמו אלה היצורים, לבב האנשים

שהם מסורים לעבוד את האדם בגופם ובכֹחות , "בעלי החיים"הלא המה , נוחים להתפעל
ח האלה העובדים תמיד את עבודתו ישכח האדם בנקל כי " והנה ביחוסו אל הבע–. גופם
כי מיתר , כמו עורק האדם, ח הנפצע יתפלץ ויתנודד גם הוא"הבע) מוסקעל(ורק גם ע

כי כאדם כבהמה גם , יחלה ויחלש, י כאב וצער"הנפגע ע, ח כמו מיתר האדם"הבע) נערף(
 –רעב וצמאון , פחד ובהלה, כובד עמל רב, הכאה, דחיפה, היא תחוש ותרגיש כל חתוך

                                                           
 .119' עמ, ג"אביב תשי-תל, ספר חיי שלמה מימון  3
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 או –אם בבלי דעת , אם להפיק זממו, ת עצמואם מאהב,  ולעתים–האדם ישכח את זאת 
 .יבוא האדם לענות נפש בהמתו, גם בגלל תאוה נמבזה ואכזריות לבב, לפעמים

  

, החיים הם אוטומטים שאינם חשים כאב- שבעליבניגוד לטענת דקארט, סיכומו של דבר     
יש ו, שי כאחד שבעלי החיים חשים כאב פיסי ונפלתורת ישראל ולחכמי ישראל לא היה ספק
 אף – אתונו של בלעם –במקרה אחד יוצא דופן . להשתדל עד כמה שאפשר למנוע מהם סבל

 .החיים המוכה לתבוע במילים את כאבו ועלבונו-לבעלתאפשר נ
 

 ר יעל שמש"       ד         
 ך"המחלקה לתנ        

 
 

 .  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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