
ההלכה לאור חיים בבעלי מדעיים ניסויים

ם בעלי צער איסדד קיים האם תוזז בביצוע חיי סי ם? מדעיים נ חיי בבעלי-

ח, המועד כי ם צער שאיסור מו חיי תא, הוא בעלי-  לאור אולם מדאוריי

א, זה סוראיל המקודדת צ כי יו  ומעלת ללא געשה כשהדבר הוא האיסור ״

דו לחינם, מצערו אלא אדם לבני בי  התועלת אח ולהביא הצער את למנוע ו

 סימן העזר, (אבן ברמ״א נפסק וכך צער״. תוספת בלי m לאדם השוהדר

:(  איסור משום ביה לית דברים לשאר או לרפואה הצריך דבר ״כל ה׳

ם״ צער חיי  אבל ,בדבר צורך באמת כשיש רק הוא זה כל אולם .בעלי-

ש (שם): הרמ״א ומוסיף .מבעלי-חיים מיותר צער למנוע תמיד ללהשתד י

לכן ת למרוט מדמי ״ו צו ת נו ת, מאווזו לי חיו  בעלי- צער משום למיחש בא ו

ם, הוי נמנעים העולם מקום ומכל חיי ת״. ד ריו כז א

המחבר: כותב הדברים במסקנת

ת, מפני נמנעים דוזעולם הרמ״א, שכתב מה א. ריו  כשהריוח רק הוא אכז

ד, הוא חי ש במקום אבל לי שות, של כללית תועלת שי  כגון האנו

ת סיונו ם, נ צרכי פות תת לבוצר שעוסקים מדעיי  מותר רפואה, ו

ם, צרכי דעדיפי לעשותם, ך שלא רבי ם צער בזה שיי  בעלי-חיי

הסוס; ללא ומותר

תו הדבר אותו ב. או  העשויה תעשה, ואל בשב פעולה מניעת לגבי הדין ו

ם; לבעלי צעד לגרום חיי

ם ,צער בפדצת הנסויים לעשות אפשר אם ג. בי ה ,למעסו חיי  נלמד וז

צווי  בי שבצואר, הסחיהש ובמלים בדוקה בסכין לשחוט התורה מ

״ז החיים; בעלי צער את ממעסים עי

 להמשיך אסור האדם, תועלת לצרבי לנסדיים הצורך שנגמר כמקום ד.

ם, בצעד  הקב״ה ועתיד התורה, מן אסור שזה כיון בעלי-החיי

ם בעל כל של עלבון לתבוע חדמ צורך ללא בחינם נעשה אם חיי  יו
לאנושות;

ת, לתועלת שנעשית פעולה, כל ה. שו מגי ש ו  על היסוס, ללא לעשות י

סוד ;לרגליו״ שתה ״כל הכתוב: י

. שות, ומעלת ללא הנעשה דבר כל ו גרידא, ותענוג משחק לשם רק לאנו

ר של קנוא לאיסורא הדרא ם, מ חיי מיו דכתיב: בעלי- ח ר  כל על ״ו
שיו״ .מע
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 ומדע, הלבה לבעיות ארצי עיון בנס פרידמן, צ. נ. (הרב
תש״ל) א' דיברת
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