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אלת חקר:ש  

נושא צער בעלי חיים מאוד מעסיק אותי כי אני אוהבת חיות ולא רוצה לפגוע בהן. 

לי החיים ולכן לדעתי תעשיית הבשר היום היא מאוד אכזרית וגורמת סבל מיותר לבע

 החלטתי להיות צמחונית.

: והובילה אותי לעשות עבודה זו היא אותי עסיקהשה השאלה  

?  ולצמחונות חיים בעלי לצער בנוגע ההלכה של עמדתה מה  

?בשר מאכילת הימנעות חיובית בעין רואה ההלכה האם   

                                   

 מקור איסור צער בעלי חיים.

 .צער בעלי חיים הוא איסור מהתורה

   :מצוות פריקההוא   איסור זהקור מ

ַדְלתָּׂ ֵמֲעֹזב לוֹ " אֹו ְוחָּׂ ְרֶאה ֲחמֹור ֹשַנֲאָך ֹרֵבץ ַתַחת ַמשָּׂ י תִּ מו כִּ ֹזב ַתֲעֹזב עִּ  )שמות כ"ג,ה(.  "עָּׂ

התורה מצווה שאם אתה רואה חמור רובץ תחת משאו אתה חייב לעזור לו אפילו אם הוא של 

 השונא שלך.

 :בבא מציעא ל"ב ע"בבמצווה זו עוסקת הסוגיה במסכת  

תדע דצער בעלי חיים לאו דאורייתא דקתני רישא הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך "

מצוה לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו ואי סלקא דעתך צער בעלי חיים דאורייתא מה לי 

עלי חיים דאורייתא איתיה למריה בהדיה ומה לי כי ליתיה למריה בהדיה לעולם צער ב

מי סברת פטור פטור לגמרי ודלמא פטור בחנם וחייב בשכר וה"ק רחמנא כי איתיה 

למריה בהדיה עבד גביה בחנם וכי ליתיה למריה בהדיה עבד גביה בשכר ולעולם צער 

 ."בעלי חיים דאורייתא

המשנה בהתחלת הסוגיה התלמוד רוצה להוכיח שאין איסור צער בעלי חיים מהתורה מדברי 

 במסכת בבא מציעא דף לב ע"א:

 .""הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו
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משתמע מדברי המשנה שרק עם הבעלים משתתף עם המסייע אז חובה על המסייע לעזור לו, 

 למרות שנגרם צער בעלי ,אבל אם הבעלים מסרב לעזור אז הרואה אותו פטור מלעזור לו

 חיים.

בסוף הסוגיה התלמוד דוחה הבנה זו, ומסביר שאם הבעלים אינו מוכן להשתתף, הרואה 

, משום שנגרם צער לבעל החיים, וצער בתשלום, אבל הוא חייב לסייע בחינםפטור מלסייע 

 בעלי חיים הוא איסור מהתורה.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 אחרות:מצוות צעב"ח מופיעה בתורה גם בהקשרים שונים ובמצוות 

מביא מספר מצוות שהטעם שלהם לדעתו הוא צער בעלי )ג',מח(  במורה נבוכים רמב"ם ה

  חיים:

לפי שהמזון הטבעי לאדם אינו אלא מן  ,הוא הכרחי אבל הציווי בשחיטת החי"

הזרעונים הצומחים מן האדמה ומבשר בעלי חיים, והמשובח בבשר הוא אשר הותר לנו 

  . משום רופאאכילתו, וזה מה שלא נעלם 

להריגתו, חפשנו לו המיתה היותר קלה, ונאסר לענותו  וכיון שהביא הכרח טיב מזונו

 . ולא לנחרו ולא לחתוך ממנו אבר, כמו שביארנו בשחיטה הנפסדת

סייג והרחקה, שמא ישחט מהם הבן לפני   ,וכן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד

כי אין הבדל בין צער האדם בכך וצער שאר  האם, כי צער בעלי חיים בכך גדול מאוד,

אלא פעולת הכוח   ,גיוןיבעלי חיים, כי אהבת האם וחנינתה על הבן אינו תוצאה של הה

  המדמה המצוי ברוב בעלי החיים כמציאותו באדם.

כי הביצים אשר כבר דגרה עליהם בדרך כלל, והאפרוחים , וזהו הטעם גם בשילוח הקן

יין לאכילה, וכאשר ישלח את האם ופרחה לבדה אינה הצריכים לאמן, אינן ראו

כיון   ,מצטערת בראיית לקיחת הבנים, ואפשר שיהא זה גורם על הרוב לעזיבת הכל

להן  שהנלקח אינו ראוי לאכילה ברוב המקרים. ואם הייסורין הנפשיים האלה חשה

 "כל שכן כלפי אישי מין האדם בכללותו  ,התורה בבהמות ובעופות

מבקרך ומצאנך אשר נתן לך ה'  בחת''וז: מקור מצוות השחיטה הוא בפסוק שחיטת החי

 כאשר צוויתיך ואכלת בשעריך '' ]דברים י''ב, כא[ .

שדואגות לכך שבעל החיים יומת באופן  ,התורה שבעל פה מוסרת לנו את הלכות השחיטה

 שמונע ממנו צער מיותר.
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 א( טעם מצוות השחיטה נובע מצער בעלי חיים."גם לטענת ספר החינוך )מצוה תנ 

ָחד."  :"איסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד ת ְבנֹו ֹלא ִתְׁשֲחטּו ְביֹום אֶׂ ה ֹאתֹו ְואֶׂ ְוׁשֹור אֹו שֶׂ

 .  [כח ויקרא כ"ב,]

 יגרם לה צער רב.התורה רצתה למנוע מאתנו מציאות בה ישחטו את הבן לעיני האמא , ובכך 

 כדי להרחיק אותנו ממצב לא ראוי זה התורה אסרה לשחוט את שניהם באותו יום.

ל ֵעץ או ַעל  "נאמר: :  ביחס למצווה זו  שילוח הקןמצוות  ֶניָך ַבֶדֶרְך ְבכָּׂ ּפור ְלפָּׂ ֵרא ַקן צִּ קָּׂ י יִּ כִּ

ים או  ֶאְפרחִּ ֵאם רֶבֶצת ַעל הָּׂ ים ְוהָּׂ ים או ֵביצִּ ָאֶרץ ֶאְפרחִּ יםהָּׂ נִּ ֵאם ַעל ַהבָּׂ ַקח הָּׂ ים לא תִּ  ַעל ַהֵביצִּ

ְך ְוַהאֲ  יַטב לָּׂ ְך ְלַמַען יִּ ַקח לָּׂ ים תִּ נִּ ֵאם ְוֶאת ַהבָּׂ ים"ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת הָּׂ  .[ז-ב ו"דברים כ] ַרְכתָּׂ יָּׂמִּ

 .בעלי חייםעל  רחמים  הרמב"ם במורה נבוכים אומר שגם מצוות שילוח הקן היא בגלל 

 התורה רוצה למנוע מציאות שבה  האם רואה את לקיחת האפרוחים ובכך נגרם לה צער. 

 

 צער בעלי חיים דוחה איסור מדרבנן

הורו חכמים לדחות איסור דרבנן משום צער בעלי שכדי כך  לידילפעמים הדברים מגיעים 

 .חיים שהוא מן התורה כגון הצלת בהמה שנפלה לאמת המים בשבת

 ע"ב נאמר: בת קכח,במסכת ש 

מביא כרים וכסתות ומניח  -אמר רב יהודה אמר רב: בהמה שנפלה לאמת המים "

עושה לה פרנסה  -עלתה. מיתיבי: בהמה שנפלה לאמת המים  -תחתיה, ואם עלתה 

 -לא קשיא; הא  -לא!  -אין, כרים וכסתות  -במקומה בשביל שלא תמות. פרנסה 

מביא כרים  -אין, ואי לא  -שר בפרנסה דאי אפשר בפרנסה. אפ -דאפשר בפרנסה, הא 

דרבנן,  -סבר, מבטל כלי מהיכנו  -וכסתות ומניח תחתיה, והא קא מבטל כלי מהיכנו! 

 דאורייתא, ואתי דאורייתא ודחי דרבנן."  -צער בעלי חיים 

במקרה שבהמה נפלה לאמת המים )בור( בשבת הגמרא אומרת שיש לסייע לה לצאת בכך 

 וכך הבהמה תוכל לטפס החוצה.  ,תחתית הבורשנכניס כרים אל 

והרי הוא מבטל אותם מלשמש  ,כיצד מותר להניח מתחת לבהמה כריםוכי  :התלמוד שואל

 ויש איסור מדרבנן לבטל כלי? ,ככלי
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ממצווה מדרבנן של חשוב יותר ולכן הוא  מהתורה  הוא התלמוד משיב שאיסור צער בעלי חיים

 איסור ביטול כלי בשבת.

 

 המעשה ברבי יהודה הנשיא כיסוד לרחמים על בעלי החיים

מובא בגמרא )מסכת בבא מציעא דף פה עמוד א( שמעשיו של רבי בנוגע לבעלי חיים גרמו לו 

 לסבול מייסורים, ולעומת זאת יחסו המתוקן להם גרם לסיומם של ייסורין:

 על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו.  -"יסוריו של דרבי

על ידי מעשה באו מאי היא?   דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, אזל תליא 

 הכניס את ראשוו בכי. )עגל שלקחו אותו לשחיטה הלךלרישיה בכנפיה דרבי, וקא 

 בבגדו של רבי וגעה בבכי(  

ליתו עליה -אמר ליה )אמר לו הרבי( זיל )לך(,לכך נוצרת. אמרי:הואיל ולא קא מרחם

 ייסורים(  והואיל ואינו מרחם יבוא עלי יסורין )אמרו

ד ניקתה יומא אחד הוא קא כנשא אמתיה דרבי ביתא )יום אח-ועל ידי מעשה הלכו

חולדה שפחתו של רבי את הבית(, הוה שדיא בני כרכושתה וקא כנשא להו )ראתה בני 

    .ורצתה להוציאם מחוץ לבית(

-הואיל ומרחם . אמרו:'כל מעשיוורחמיו על 'כתיב  .אמר לה: שבקנינהו )עזבי אותם(

 .נרחם עליה"

ודבריו של רבי הם נכונים  ,שוט הוא שייעודו של עגל לשחיטהפהרי דבר  :יש לעיין במעשה זה

 ולכן לא ברור למה רבי נענש? ומתאימים במקרה זה.

 ת הרכבי סימן שעה(:רבתשובת הגאונים )מהדו ןנעיי

ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. מאן וששאלת. לענין יסוריה דרבי דאמרינן על "

דלא שאחיט חיותא ולא קאטיל בני כרכושתא ודומייהון דמפסדי עלמא שפיר קא עביד. 

ילמד' אדונ'. הכין חזינא דמאי דמפסדי עלמא כגון נחשים ועקרבים ואריות וזאבים 

 שפיר דאמי למקטלאנון. אבל בעלי חיים דלא מעיקין ולא צריך להון אדם לא למאכל

ולא לרפואה לא מיבעיא מיקטלאנון דסני אילא אפילו צער שלהן סני. ובני חולדה דהיא 

כרכושתא שהיתה שפחה שלר' מטאטאה אותן והצילן רבי מידה לא מפסדי עלמא 

 ואצולאנון שפיר ושפיר. אבל ודאי עיגלא דצריכי ליה למאכליה לאו מצוה היא לאצוליה
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דהא מילתא לאו פורענות הויא אלא יסורין. דר'  והאיי דאתו יסורין עליה דרבי בעוקבה

הוה עדיף ביותר וקיימא לן שהקב"ה מדקדק עם הגדולים והחשובים יותר ממה שהוא 

. וזה העגל .מדקדק עם אחרים מפני שרבים למדים ממעשיהם ומקישין עצמן אליהם.

רו כיון שנס מתחת הסכין ובא וקבר את ראשו בתוך חיקו שלרבי כדי להנצל בו ומס

לידי שוחטיו אלתר מראין הדברים הללו כעין אכזריות. ומדת רחמנות היתה לשהות 

אותו באותה שעה ומי שהיה רואה את רבי שעשה כך נושא קל וחומר לבני אדם ומנהיג 

 ".עצמו לרחם עליהן

זו הגאון מתייחס לסיפור של רבי יהודה הנשיא והעגל. הגאון מבדיל בין בתשובת גאונים 

סורין. פורענות באה כעונש על חטא כלשהו ואילו יסורין באים לא כעונש אלא לכוון פורענות לי

אין  ןעקרובו ,דו של עגל לשחיטהואומנם ייעש אנו לומדים אותנו להתנהגות מוסרית יותר.

לכן לרבי לא מגיע עונש על  .ניתן לשוחטואלא  ,ואין כל מצווה בהצלתו ,מקום לרחמים עליו

לכל פעולה שהוא עושה יש  ,תפקידו ומעלתו של רבי בתור מנהיג אומהאך מפאת מעשהו, 

וטמן  ,תוצאות נרחבות יותר מאשר מעשיו של אדם רגיל. לכן מכיוון שהעגל בא ועשה מעשה

נדרש ממנו לגלות רחמנות רבה יותר מאשר זו הנדרשת מאחד  ,את ראשו במעילו של רבי

הוצאתו של העגל ממעילו של  .י חייםלבע ו גם הם עלמזאת כדי שהרואים אותו ירח .האדם

 הימנע ממנה.היה לו לולכן  ,רבי נראית כפעולה אכזרית

ההלכה כדי לאכול על פי שמותר לשחוט בעלי חיים  שלמרותאנחנו גם לומדים מסיפור זה 

להיות  אין הכוונה ,בורא עולם נתן לנו את היכולת להיות שליטים על כל בעלי חייםו ,מבשרם

חמים שנאמר גם כלפי בעלי החיים יש צורך בהתנהגות מוסרית ובר. שליטים חסרי רחמים

למדנו שהדאגה לשלומם וטובתם של בעלי  מכאן .קמט( )תהילים,"ורחמיו על כל מעשיו" 

.החיים היא נטייה אידיאליסטית אמתית שיש לה מקום
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 מצבים בהם הותר צער בעלי חיים

 בהם לא קיים איסור של צער בעלי חיים: מצביםיש שלושה 

  .אין איסור צער בעלי חיים בהמתהא. 

 :ימן י( נשאל אם מותר לעסוק בציד)מהדורה תניינא ס 'נודע ביהודה'רבי יחזקאל לנדא בעל 

"איש אחד אשר זכהו ד' בנחלה רחבה ויש לו כפרים ויערות, אשר בהיערות תרמוש כל 

בעצמו לירות בקנה שריפה לצוד ציד או אסור לישראל חיתו יער, אם מותר לו לילך 

ואי משום שנהגו בו  לעשות דבר זה, אי משום צער בעלי חיים ואי משום בל תשחית

 ."וראיס

שכל דבר שיש בו צורך לאדם אין בו משום צער בעלי חיים. ואחר כך הוא טוען  הוא  ראשית

 מוסיף: 

ולהניחו בחיים, אבל להמית בהמות וחיות "וגם לא שייך צער בעלי חיים אלא לצערו 

  וכל מיני בעלי חיים, לית ביה משום צער בעלי חיים".

 ביאור דבריו הוא שפעולה של המתה לא נחשבת בגדר צער בעלי חיים.

מסתייג מציד מפני בפועל הוא בל תשחית, אבל של איסור בדבר אף הוא מברר שאין  לאחר מכן

  :שתי סיבות אחרות

מכיוון שזה לא דרך בני אברהם יצחק  ,נעשה לשם שעשוע זה דבר פסולאם הציד  .1

נמרוד כגיבורי ציד כמו  ואלה שנזכרו במקרא  ,מידתם של ישראל היא רחמנות .ויעקב

 ולכן אנשים רעים נהנים ממנו.  ,וזאת מפני שיש בציד אכזריות ,ועשיו היו רשעים

לסכנה גדולה, הציד  את  הכניסמליער משום שהכניסה  הסיבה המרכזית לאיסור היא .2

 עובר על איסור "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". צידובכך ה
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 .צער בבעלי חיים קטנים כמו זבוביםאין ב. 

שאלה מאוד מצויה בימנו היא האם מותר לרסס ולפגוע בחרקים קטנים או שיש בזה איסור מן 

 התורה של צער בעלי חיים?

 בשאלה דומה בשו"ת שאילת יעב"ץ סימן קי: רבי יעקב עמדין עסק

"צריך לי עיון, בהא דצער בעלי חיים דאורייתא, אם הוא כלל עובר לכל אשר נשמת רוח 

)בלבד שלא יהיו ממיתין כי כל המזיקין  חיים באפיו גדול וקטן, ואפילו שקצים ורמשים

 ?" ...םנהרגין אפילו בשבת( ושלשול קטן שבי

 היעב"ץ:נעיין בתשובתו של 

ויראה שאינו באמת אלא בב"ח דבני מלאכה נינהו, כעניינא דקרא דכתיב בבהמה "

גם המה בני תרבות ובעלי הנושאת משא. ואפשר שאפילו כלב וחתול בכלל. לפי ש

מלאכה...אבל הקטנים שאינם ראויים למלאכת אדם, לא מיבעיא זבובים ופרעושים 

מכשול ואף קצת סכנה וצער לבני  ושאר שקצים ורמשים דמאיסי וגם יש בהן חשש

 אדם דלית לן בה. ושפיר דמי למיקטלינהו"

היעב"ץ טוען שאיסור צער בעלי חיים הוא רק ביחס לבעלי חיים המשמשים למלאכה. טענתו 

העוסק בחמור שהוא  ,ממנו לומדים את איסור צער בעלי חיים ,מתבססת על הכתוב בתורה

משום  ,בהמה שמיועדת למלאכת נשיאת משא. הוא מרחיב את האיסור גם לכלבים וחתולים

וחתולים מונעים  ,שגם הם בני תרבות וראויים למלאכה )כלבים יכולים לשמש ככלבי שמירה

 ,. אבל זבובים, פרעושים ושאר שקצים ורמשיםעכברים וכדומה( ,התרבות של נחשים

מותר להורגם, ואין בזה צער בעלי  ,אדם, ואף יש בהן חשש מכשול באכילתםהמאוסים על ה

 חיים.
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 .צער בעלי חיים כשיש איזה צורך בדברג. 

 מים מספר מקורות המלמדים אותנו שצרכי האדם קודמים לצורכי  החיה.יקי

 אחד המקורות הוא הסוגיה בתלמוד הבבלי מסכת עבודה זרה דף יא עמוד א: 

 "על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי עוקרין"

 ר שנפטר המלך עוקרים את הגידים של פרסות הסוס של המלך.התלמוד טוען שלאח

 :כך מפרש רש"י

 המה הגידין לבד שעל פרסותיה עוקר וחותך  .עוקרין

 במקום:פירוש התוספות נעיין ב

וא"ת ואמאי לא פריך והאיכא צער בעלי חיים ... צער בעלי חיים   .עוקרין על המלכים"

כבוד לכל ישראל ואתי כבוד רבים ודחי צער איך הותר וי"ל דשאני כבוד המלך שהוא 

 ."בעלי חיים

 ?שפעולה זו גורמת לצער בעלי חיים : מדוע התלמוד לא מעלה את הקושיהשואלהתוספות 

 לכן הוא דוחה את צער בעלי חיים.והתוספות משיב שכבוד המלך הוא כבוד כל ישראל, 

 המסקנה היא שצורך האדם גובר על צער בעלי החיים.

 בפסקי התוספות בעבודה זרה: הכללית מדברי התוספות מופיעמסקנה 

 "צער בעלי חיים אין איסור אלא כשמצערה בלי רווח".

אלא אף צורך  ,עם ישראל של כל יב את ההיתר לא רק במקרה של צורךחפסקי התוספות מר

 .שרוצה לצער את החיה לשם רווח אישי, של אדם פרטי

 

מקור מרכזי מתקופת הראשונים שעוסק בשאלת צער בעלי חיים לצורך האדם הוא ספרו של 

 :סימן קה , פסקיםרבי ישראל איסרלין תרומת הדשן

וט נוצות לאווזות חיים, אי דומה לגיזת כבשים או אי הוו צער בעלי חיים? גם "אם למר

 "?לחתוך לשון העוף כדי שידבר, ואזנים וזנב מכלב כדי ליפותו
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השאלה שהוא עוסק בה היא האם מותר למרוט מאווזים חיים את הנוצות כשהוא צריך רק 

ואז זה יהי  ,דומה לגיזת כבשיםהוא מתלבט האם זה  ז.ואת הנוצות ולא  רוצה להרוג את האו

 מותר, או שיש לאסור את זה בגלל צער בעלי החיים.

מקרה נוסף שהוא דן בו האם  מותר לחתוך לשון העוף כדי שידבר או גם לחתוך את האוזניים 

פי ולא לשימוש דחוף של בני והזנב של הכלב כדי ליפותו. מקרים אלה הם רק לצורך של יו

 האדם.

 היא:תשובתו לשאלה 

נראין הדברים דאין אסור משום צער בעלי חיים אם הוא עושה לצורכיו ולתשמישיו. "

ותדע דבפ' ב' דב"מ )לא ע"א( חשיב  ...דלא נבראו כל הבריות רק לשמש את האדם

פריקה צער בעלי חיים, וא"כ היאך מותר משא כבד על בהמתו להוליכו ממקום למקום 

הא איכא צער בעלי חיים? וכ"ת אין הכי נמי, הא אמרינן התם דרבנן דר"י הגלילי סברו 

  דאפילו תחת משאו שאין יכול לעמוד בו חייב לפרוק וכי ברשיעי עסיקינן? ".

 

רבי ישראל איסרלן קובע כלל שאם הוא עושה את זה לצרכיו ולתשמישיו אין בכך צער בעלי 

 חיים. הנימוק שלו הוא שכל הבריות נבראו לשמש את האדם. 

הוא מוכיח את טענתו מכך שיש היתר להניח משא כבד על בהמתו כדי להוליך אותה ממקום 

 למקום למרות שזה גורם צער לחיה.

אפשר לצער בעלי חיים לצורך האדם הוא מוסיף את הדברים  ההלכה שלפיענתו למרות ט

 הבאים:

אלא שהעולם נזהרים ונמנעים, ואפשר הטעם לפי שאינו רוצה העולם ]לנהוג[ מדות "

גבי רבינו  ... אכזריות נגד הבריות, שיראים דילמא יקבלו עונש על ככה. כדאשכחן 

הקדוש בההוא עגלא דתלא לרישה בכנפיה, דרבי אמר זיל לכך נוצרת. ואע"ג דהיתר 

 ".גמור הוא לשחוט העגל לאכילתו, אפ"ה נענש וקבל יסורין על ככה

הוא אומר שלמרות ההיתר אנשים נזהרים ונמנעים מלעשות כן )מריטת נוצות מאווז חי(. 

ד הבריות, וגם אנשים חוששים שיקבלו עונש על כך, סיבת ההימנעות היא שיש בזה אכזריות נג

 כפי שקיבל רבי יהודה הנשיא, שאמר לעגל, שבא להסתתר תחת כנפיו, לך כי לכך נוצרת.
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 נעיין בפסק הלכה של רבי משה איסרליש בשולחן ערוך יורה דעה סימן ה סעיף יד:

בעלי חיים, ולכן כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה משום איסור צער "

מותר למרוט נוצות מאוזות חיות וליכא למיחש משום צער בעלי חיים. ומכל מקום 

 ".העולם נמנעים, דהוי אכזריות

הרמ"א פוסק שאם יש צורך להשתמש בבעלי החיים לצורך רפואה או לצרכים אחרים,  אין 

עם זאת הוא מוסיף  בכך איסור צער בעלי חיים, ולכן הוא מתיר מריטת נוצות מאווזים חיים.

 שמנהג בני האדם הוא להימנע מכך, בגלל שיש בזה אכזריות.

 

 ניסויים בבעלי החיים:

 רקע

ניסויים בבעלי חיים הם שיטות מחקר ניסוייות המתבצעות בבעלי חיים. ניסויים בבעלי חיים 

גרת מחקרים בביולוגיה, במדעי הרפואה, בפסיכולוגיה, באיכות הסביבה )כולל מתבצעים במס

פיתוח חומרי הדברה, בדיקת יעילותם ורעילותם( ובטכנולוגיה )כולל פיתוח כלי נשק, ניסויים 

בשימוש בבעלי חיים כאמצעי לחימה(, מוצרי ותוספי מזון, קוסמטיקה וחומרי ניקוי. ניסויים 

ן היתר כאמצעי לביצוע מחקר רפואי בסיסי והבנת תהליכים ביולוגים בבעלי חיים משמשים בי

מערכתיים אשר לא ניתן לבצע בבני אדם מסיבות מוסריות. ניסויים בבעלי חיים למטרות -כלל

שאינן רפואיות ובכלל זאת למטרות קוסמטיות אסורים על פי חוק בישראל ובאירופה. קיימות 

ית או מטעמים יעילות מדע-עליי חיים מטעמים של איקבוצות המתנגדות לביצוע ניסויים בב

 .מוסריים

 ניסויים מדעיים בבעלי חייםיחס ההלכה ל

ניסויים בבעלי חיים נדונים בהלכה היהודית במסגרת מצוות צער בעלי חיים. על פי ההלכה, 

האיסור לצער בעלי חיים קיים כל זמן שאין התנגשות משמעותית בין צורכי האדם לצורכי 

בעלי החיים, אבל כאשר הצורך בניסוי חיוני מאוד לאדם, הואיל ומבחינת היהדות האדם ניצב 

ר מבעלי החיים, ותפקידו חשוב ומרכזי יותר בבריאה, אזי מותר לו להשתמש בדרגה גבוהה יות

בבעלי החיים לצורכו. ומקבילים את שימוש האדם בבעלי החיים לשימוש בעלי החיים בצומח. 

 והשימוש מותר כל זמן שהדבר נעשה לצורך חיוני ולא מתוך אכזריות. 
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 נעיין בתשובתו של הרב יעקב רישר שעסק בנושא זה:

רב ריישר נשאל האם מותר לתת לבהמה טמאה כגון כלב וחתול משקה שיכול להמית אותם ה

 לצורך ניסוי ובדיקה של תרופה שמיועדת לבני אדם.

 :שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן עא

והעלו הלכה למעשה דכל שיש בו שום צורך או  ב...עיקרא דהאי דינא כבר אמורה "

לרפואת הגוף או שום הנאת ממון דאין בו שום חשש איסור בל תשחית או צער ב"ח 

כן סתם רמ"א בש"ע וז"ל כל דבר הצריך לרפואה או  ...ואפילו משנת חסידים אין כאן

חיות ולכן מותר למרוט נוצת מאווזים   ,לשאר דברים לית ביה משום איסור צער ב"ח

ומקור הדין  .ומ"מ העולם נמנעין משום אכזריות עכ"ל רמ"א. וליכא משום צער ב"ח

הוא ממ"ש תוספות בע"ז פ"ק גבי עוקרין על המלכים... אבל ודאי להלכה למעשה נ"ל 

ברור כמ"ש דאין חשש איסור דבל תשחית או צער ב"ח כל שיש לו צורך בו ומותר 

ם בא"ה ס"ס ה' במריטת נוצת שהעולם לעשות אפילו לכתחלה אף שסיים רמ"א ש

נמנעים משום אכזריות היינו דוקא במריטת נוצה שעושה מעשה בידים והעוף מרגיש 

מאוד הצער בשעת כל מריטה ומריטה משא"כ בנדון שלפנינו של השואל שאינה מרגשת 

כלל צער בשעת אכילה ושתייה זאת רק שאח"כ גורמות חולי ומכאוב והוא לרפואת 

 ".שוט דאין כאן חשש איסור אפילו ממדות חסידותאדם נ"ל פ

 

לעיל כמו התוספות, שדן בעקירה של פרסת הרב בתשובתו מתבסס על מקורות שדנו בהם 

הסוס של המלך, וכן גם בפסק הרמ"א שהתיר מריטת נוצות מאווזים חיים, אם כי הוא ציין 

שר מסיק שכל מקרה שבני אדם נמנעים מזה. לאור מקורות אלה ומקורות אחרים הרב ריי

 שיש צורך בו מותר לעשות אותו, ואין בזה איסור צער בעלי חיים או איסור בל תשחית.

רפואי אין אומנם ביחס למריטת נוצות מנהג העולם הוא להימנע מכך אבל ביחס לניסוי ה

 :להימנע מכך משתי סיבות

 ,ידייונגרם להם צער בעלי חיים מ ,במריטת נוצות מאווזים חיים הם מרגישים את זה .1

 ורק אחר כך מרגישה כאב. ,ולעומת זאת בניסוי המדובר החיה אוכלת או שותה

אבל במקרה של  .ולכן יש כאלה שנמנעים מכך ,במריטת נוצות המטרה היא הנאת ממון .2

לכן אין להימנע ו ,וזאת מטרה חשובה יותר ,ניסוי רפואי המטרה היא הצלת חיי אדם

 מכך.
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 לצורך רווחתו והנאתו של האדם: ניסויים בבעלי חיים

אותו נראה שיש להבחין בין ניסויים לצורך פיתוח תרופות, שנועדו לדאוג לחיי האדם ולברי

 לבין ניסויים בבעלי החיים לצורך רווחתו והנאתו של האדם כמו פיתוח מוצרי קוסמטיקה.

ניסויים לרווחת האדם והנאתו אומנם מותרים לפי ההלכה אך כפי שהעולם נמנעים מלמרוט 

 .ויים כאלהנוצות מאווזים חיים אז נראה שיש עניין גם להימנע מניס

 חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק:

 רקע

הרב אברהם יצחק הכהן קוק )להלן: הרב קוק(, ששימש כרב האשכנזי הראשון בא"י, נולד 

. נחשב לאחד מגדולי אישי הרוח שקמו לעם ישראל 1391-, ונפטר בירושלים ב1681-בלטוויה ב

בדורות האחרונים. איש רב אשכולות, שעסק במקרא, אגדה, קבלה, פילוסופיה דתית ועוד. 

נחשב למנהיג הרוחני של תנועת הציונות הדתית. זכה להערכה ולהערצה בשל גדולתו התורנית, 

 ת. ידוע בגישתו הנלבבת והאוהבת כל אדם וחי. הרוחנית והמוסרי

הרב קוק מתייחס במקומות שונים בכתביו לשאלה מהו היחס הראוי שיש להעניק לבעלי 

חסויות הללו, המצויות בספריו 'אפיקים בנגב' ו'טללי אורות', לוקטו וקובצו החיים. ההתיי

)ע"י הרב דוד כהן, המכונה "הנזיר", צמחוני אף הוא( בספר חזון הצמחונות והשלום, וממנו 

 אני מביאה את הציטוטים שלהלן. 

לת בשרם:יהריגת בעלי חיים ואכ  

ופיה האכזרית, שהשקפתה היא לחנוק בקרבו של בראשית המאמר הרב קוק יוצא נגד הפילוס

האדם את רגש היושר בנוגע לבעלי חיים. הרגש העדין שלנו כלפי בעלי החיים הוא רגש 

שמוטבע ברגש האנושי הטבעי, ולכן הם לא יצליחו להעלים אותו, אם כי רגש זה הוא עדין 

 עמום וחלש. 

הנשיא, שהובא בדברינו לעיל. רבי יהודה הרב קוק מתבסס בדבריו על הסיפור של רבי יהודה 

 הנשיא לא נהג ברגש הראוי כלפי העגל, ולכן נענש על כך.



ימסרץ' אינייה –צער בעלי חיים והצמחונות על פי ההלכה   
 

14 

 

הרב קוק מוכיח את הגישה שאומרת שיש להתייחס לבעלי החיים מתוך רגש מוסרי מכך 

 שהאדם הראשון היה צמחוני ולא אכל בשר כפי שמוכח בפסוק:

כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ "הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע על פני 

 [כט ,'בראשית א [זורע זרע, לכם יהיה לאכלה"

 רק לאחר שחלה ירידה מוסרית בדור המבול הותר לבני האדם לאכול בשר: 

 [ג]בראשית ט',  נתתי לכם את כל""כירק עשב 

הרב קוק מוסיף ואומר שלא יתכן שדרגה מוסרית גבוהה שאדם היה שרוי בה תאבד לנצח ולא 

 תחזור לעולם.

 על פי ספר חובות הלבבות המוסר האנושי מבוסס על שני מקורות: התורה והשכל.

האנושי את היחס תפקידה של התורה הוא להביא את האדם לדרגה הכי גבוהה בה יבין השכל 

המוסרי הנכון והטוב כלפי בעלי החיים. הרב קוק טוען שהמצוות של התורה שקשורות לבעלי 

 החיים יביאו את האדם בסופו של דבר להכרה השכלית הנכונה ביחס לבעלי החיים.

י"כשהתורה מתירה לאכול בשר היא  אומרת:  ר כִּ שָּׂ ה בָּׂ ר ְתַאֶוה ַנְפְשָך -ְוָאַמְרתָּׂ ֹאְכלָּׂ שָּׂ ֶלֱאֹכל בָּׂ

ל ר-ְבכָּׂ שָּׂ ]דברים י"ב,כ[. התורה משתמש במילה תאווה, ובכך היא רומזת " ַאַות ַנְפְשָך ֹתאַכל בָּׂ

 שהרצון לאכול בשר ולפגוע בעלי חיים אינו מגיע ממקום מוסרי גבוה אלא מתאווה נמוכה.

הגשים כעת, אלא הרב קוק טוען בצורה נחרצת שאת היחס הראוי כלפי בעלי החיים לא נוכל ל

רק בתקופה עתידית אידיאלית. הסיבה לכך היא שהמוסר האנושי העכשווי נמצא ברמה נמוכה 

משום שהאנושות שרויה במצב של מלחמות, גנבות, רציחות ושנאה אנושית. עד שלא נתקן את 

הקלקולים בתחום של בין אדם לחברו לא נוכל להיות פנויים לתיקון היחס לבעלי החיים. ואם 

כל זאת ננסה לעשות זאת, במקום לשפר את המצב המוסרי בעולם זה עשוי לגרום לקלקול ב

 גדול עוד יותר:

התאוה הבהמית לאכל בשר, כשהיתה מתגברת, לא היתה אז מבחנת בין בשר אדם "

 לבהמה"

 התאווה הבהמית עדיין טבועה באדם, והיא עשויה, חלילה, להתבטא בפגיעה באדם עצמו.

ויש חשש שהיצר  ,של האדם היא נמוכה אז יש באדם קרבה לבעלי החיים שהרמה המוסריתכ

החייתי של האדם יתעצם. לכן התורה התירה לאדם להשתמש בבעלי החיים ואפילו לאכול 

. התורה רואה בהיתר שימוש ובכך יצרה ריחוק וניתוק בין בני האדם לבעלי החיים ,אותם

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%90
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ר לאדם לעלות לאט לאט עד שסוף סוף תנצח בבעלי החיים ויתור מוסרי זמני, שמטרתו לאפש

 האמת המוסרית, כפי שהייתה בבריאת העולם, ואז לא יהי צורך בוויתור מוסרי.

"אין לשער כמה טובה השפיעה הדעה האלהית שנתקה את האדם מן הבהמה מכל 

יחש... והתירה לו להפיק חפצו גם באבוד חייהם, למען על ידי זה יכיר עמוק מאד את 

 עליהם, כדי שתתרומם נפשו אל השאיפות הרמות המוסריות הבאות בטבעןיתרונו 

בהתרוממות הרוח האנושי ע"י קדושת המעשים והמדות התרומיות, עד שסוף כל סוף 

  תנצח האמת המוסרית המוחלטת,

דעת אלהים בארץ באמת, עד שלא יהיה עוד צורך לאדם בשום ויתור מוסרי, ויהיה 

 "הדין כמו שעלה במחשבה להבראותדת אפשר לעולם לעמוד במ

בהמשך דבריו של הרב קוק הוא מביא דוגמאות ממצוות שרואים בהם שהיתר השימוש בבעלי 

 החיים הוא לא אידיאלי אלא נובע מרפיון מוסרי.

 מצוות כיסוי הדם

 כאשר שוחטים עופות וחיות אז יש מצווה של כיסוי הדם.

ם של בעלי החיים הוא לא מהרב קוק מסביר שהמצווה הזאת בא להראות לנו ששפיכת ד

משום כך התורה  .ולכן האדם צריך לחוש בושה בזמן שפיכת דם בעלי החיים ,המצב האידיאלי

 הוא מבטא את רגשי הבושה שחש בשעת השחיטה.מצווה את האדם לכסות את הדם, ובזה 

"כיסוי דם החיה והעוף היא כמו מחאה אלהית, לעומת ההיתר התלוי ביסודו במצב 

הנפש המקולקלת של האדם ...  אמרה תורה: כסה הדם, הסתר בושתך ורפיון 

 מוסריותך..."

 מצוות איסור בשר וחלב

יכים לבעלי החיים גם אם איננו שוחטים את יהאם יש בעיה מוסרית להשתמש בדברים שש

 דוגמא שימוש בצמר או בחלב?להחיה 

אלא נובע  ,הרב קוק טוען שהשימוש ברכוש בעלי החיים לא מבטא דרגה מוסרית גבוהה

 החיים.  יומכך שהוא יותר תקיף מבעל ,מהכוחניות של האדם

. בשל אותו להנאתומכוח הרמה המוסרית הירודה של האדם הוא רוצה לאכול את הגדי ול

בחלב אמו, שכבר מיותר עבורה, כי ורה המיטבית? צב במה ירצה לבשל את בשר הגדי הרך

הוא היה מיועד לגדי. לכן מצווה התורה "לא תבשל גדי בחלב אמו", ובכך התורה זועקת שלא 
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אופן טבעי רק השחיטה של הגדי אינה מעשה מוסרי, אלא אף השימוש בחלב, שהיה מיועד  ב

 :, אינו מעשה מוסרילגדי

יכיר האדם את יסוד מציאות החלב בשדי האם החיה לא למען יוכל הוא בחזקתו "

לעשוק אותו לעצמו, כ"א למען תוכל להניק את ילדה הרך, את הגדי שלה האהוב לה 

 מחלב שדיה.... ואבירות לב האדם היוצאת מחולשתו החמרית והמוסרית שנתה ועותה

הגדי הרך ... ישחט ויהיה לאכלה לקבת האדם הזוללה את ההשקפות הישרות הללו, 

לנפשו הנשפלת ... ומעתה מה תהיה תעודת החלב אם לא לבשל בהם את הגדי הנשחט 

שכל כך טבעית היא ההרכבה של שני אלה העצמים, החלב והגדי הרך, העומד להיות 

הקורא  ניזון דוקא ממנו? אבל, בן אדם! אזניך תשמענה דבר מאחריך קול אלהים בכח

לך: "לא תבשל גדי בחלב אמו" )שמות כ"ג( לא! תעודת הגדי איננה דוקא להיות לברות 

לשיניך החדות .., והחלב ממילא לא נועד להיות לתבלין לך למלאות את תאותך 

 "השפלה

 

 המסקנות האישיות שלי ןהמסקנות הכלליות מהעבודה ומה ןמה

אחד מן הנושאים שחשוב לברר מבחינה מוסרית הוא מהו היחס הראוי על פי התורה כלפי 

בעלי חיים. ההבנה היסודית העולה מן התורה היא שיש להתייחס אל בעלי החיים ברחמנות 

איסור צער בעלי  ך שיש איסור מן התורה לצער בעלי חיים.ובהגינות. הדבר מתבסס על כ

ֹזב החיים נלמד מדברי התורה:  ַדְלתָּׂ ֵמֲעֹזב לֹו עָּׂ אֹו ְוחָּׂ ְרֶאה ֲחמֹור ֹשַנֲאָך ֹרֵבץ ַתַחת ַמשָּׂ י תִּ "כִּ

ּמוֹ  על החיים חז"ל למדו שיש כאן צער בעלי החיים, ולכן פריקת ב )שמות כג , ה(.."ַתֲעֹזב עִּ

 ללא קבלת שכר היא בחינם

 התורה התירה לנו את בעלי החיים לאכילה ולכל הצרכים שלנו אבל לא לצער אותם.

 השאלה היסודית שיש לברר כאן היא: מהם הצרכים שמצדיקים גרימת צער בעלי חיים?

יכולים להיות לאדם צרכים שונים ומשונים מלבד אכילת בעלי החיים, כגון: להתענג על ציד, 

ולים כדי לשמוע את צעקתם, לחתוך את לשון התוכי כדי שידבר יותר טוב למשוך באוזני חת

 ועוד. 

יש היתר רחב מאוד לצורכי האדם על חשבון צער בעלי  ,רה בעבודהברכפי שנת ,על פי ההלכה

חיים, אך מאידך אנחנו רואים שהעולם נמנע מכך. אף לדעתי אנחנו יכולים לצמצם את 

 הצרכים הלא "דחופים" שלנו, ובכך למנוע צער בעלי חיים בהיקף מאוד רחב. 
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 לגבי אכילת בשר התורה מתירה לאכול בשר כי זה צורך ברור של האדם. 

בגלל הדרך שבעלי  ,מסקנתי האישית היא שאני אמשיך להיות צמחונית למרות ההיתר

 :החייםת רבות בדרכי הטיפול בבעלי קימות בעיו .החיים עוברים עד השחיטה

מדי שנה מגיעים משלוחים חיים של עגלים וטלאים מאוסטרליה ומאירופה  :משלוחים חיים

שבמהלכם העגלים והטלאים  יותר()ולפעמים  שלוש שבועותבמסע ימי מפרך של  לישראל

ומתבססים בצרכיהם לאורך כל המסע הם חשופים לאלימות לבעיטות ת קשה וחיים בצפיפ

 לחישמולים וכו' ,פיםולאגר

כדי לזרז את העגלים לעלות על המשאית שתוביל אותם  אלימות כל הדרך לשחיטה:

מוטות ברזל  העובדים משתמשים באלימות רבה שכוללת בעיטות, אגרופים,לשחיטה 

 .ושוקרים חשמליים

עם זאת שהחלטתי האישית היא לא לאכול בשר, אני לא אעודד לצמחונות אידיאלית בגלל 

דבריו של הרב קוק. הרב קוק טען שלמרות שהצמחונות היא אידיאל שיש לשאוף אליה, 

המצב בהווה לא מאפשר מימוש של אידיאל זה. על האנושות לתקן קודם כל את מידותיה 

בתחום של בין אדם לחברו, ורק בעתיד תוכל האנושות המתוקנת להפנות את הכוחות 

 המוסריים שלה כלפי בעלי החיים.

עם זאת אני מתנגדת לצער בעלי החיים שנגרם עקב התעשייתיות של תחום גידול בעלי 

 החיים. עקב כך הייתי ממליצה להעלות את התודעה הציבורית בנושא זה בדרכים שונות:

הקים מערך הסברה בבתי הספר. ניתן להכריז על העניין כנושא חודשי שבמועד זה יעסקו יש ל

בטים שונים של הנושא. במסגרת העיסוק יוזמנו לבתי הספר אנשים יהתלמידים בה

שמתמחים בנושא שיסבירו לתלמידים את חשיבות העניין. כדי להעצים את המודעות בקרב 

לסיורים בחוות חופשיות, שם מגדלים את החיות התלמידים אפשר להוציא את התלמידים 

בצורה הטבעית שלהם. מלבד היציאה לסיור ניתן להטיל על התלמידים עבודות בנושא, 

 שיגרמו להם להעמיק ולהפנים את העניין.

יש להרחיב את המודעות לנושא ברשתות החברתיות. אומנם הרשתות החברתיות עוסקות 

נגשים לציבור הרחב, אלא רק לקהל המצומצם שמתעניין בנושא, אבל הדיונים בנושא לא מו

 בכך.

הייתי ממליצה על קיום הפגנות והפעלת לחצים על החברות הגדולות שמניעות את כל 

תעשיית הבשר.
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 רמב"ם, מורה נבוכים
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 רבי ישראל איסרלן, תרומת הדשן, פסקים סימן ק"ה.
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 רבי יעקב בן צבי עמדין, שו"ת שאילת יעב"ץ סימן ק"י.
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