
Principles of Tzaar Baalei Chaim
תחומין חלק ו רב שלמה אבינר

 
) תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף לב עמוד א 1  (

מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעו....מדברי שניהם נלמד:
צער בעלי חיים דאורייתא.  

) שמות פרק כג, ה-ו 2  (

עזזבב לו דללתת  מע או ותח  ת מלש  חל ך  רבבעץ תל מור שבנלאז רתאהה חז (ה) כרי תר
עזזבב ערמו: ס   ע זבב תל

) ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מח 3  (

וכן אסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, להשמר ולהרחיק
לשחוט משניהם הבן לעיני האם, כי צער בעלי חיים בזה גדול

מאד, אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר ב"ח, כי אהבת
האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל רק אחר פעל

הכח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם, והיה
זה הדין מיוחד בשור ושה, מפני שהם מותר לנו אכילתם מן

הבייתות הנהוג לאכלם, והם אשר תכיר מהם האם את הולד,
וזהו הטעם ג"כ בשלוח הקן, 

) ספר החינוך מצוה תנא 4  (

ועוד נאמר בטעם השחיטה מן הצואר ובסכין בדוק, כדי שלא
נצער בעלי החיים יותר מדאי, כי התורה התירן לאדם למעלתו

ליזון מהם ולכל צרכיו, לא לצערן חינם, וכבר דברו חכמים
הרבה באיסור צער בעלי חיים....

) שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שה 5  (

סעיף כ
 מותר לומר לאינו יהודי לחלוב בהמתו בשבת משום צער בעלי

חיים שהחלב מצערה, והחלב אסור בו ביום. 

) בראשית פרק א פסוק כח 6  (

לתאו אהת ים פתרו ורתבו ומר ם אללבהר ר ל הה ים וליבאמה לבהר ם אל וליתב רהךת אבת 
י ה ירם ובתכ ל חל מל ש  י ם ובתעוף הל ה  ורתדו ברדתגלת הל ארהץ ותכרבתשה ה 

ארהץ:  ת עלל ה  שה רבמה ה 

) רמב"ן בראשית פרק א פסוק כח 7  (

וכבשוה - נתן להם כח וממשלה בארץ לעשות כרצונם
בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, 

) תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה עמוד א 8  (

דרבי - על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. על ידי מעשה
באו מאי היא? דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, אזל

תליא לרישיה בכנפיה דרבי, וקא בכי. אמר ליה: זיל, לכך

נוצרת. אמרי: הואיל ולא קא מרחם - ליתו עליה יסורין. ועל ידי
מעשה הלכו - יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביתא, הוה
שדיא בני כרכושתא וקא כנשא להו, אמר לה: שבקינהו, כתיב

ורחמיו על כל מעשיו. אמרו: הואיל ומרחם - נרחם עליה. 

) שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכג 9  (

המנהג לומר למי שלובש בגד חדש: תבלה ותתחדש. ויש מי
שכתב שאין לומר כן על מנעלים או בגדים הנעשים מעורות
של בהמה דאם כן היו צריכים להמית בהמה אחרת תחלה

שיחדש ממנה בגד אחר, וכתיב: ורחמיו על כל מעשיו (תהילים
קמה, ט) (מהרי"ו בפסקיו) והנה הטעם חלוש מאד ואינו נראה,

מ"מ רבים מקפידים על זה שלא לאמרו. 

3 bases for lenience in Tzaar Baalei Chaim
 

1) No Tzaar Baalei Chaim for killing only for causing 
pain

) שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - יורה דעה סימן י 9  (

אם מותר לו לילך בעצמו לירות בקנה שריפה לצוד ציד או אם
אסור לישראל לעשות דבר זה אי משום צער בעלי חיים אי

משום בל תשחית....לא שייך צעב"ח אלא לצערו ולהניחו
בחיים אבל להמית בהמות וחיות וכל מיני בעלי חיים לית ביה

משום צעב"ח וכן מוכח בחולין דף ז' ע"ב...

ואמנם מאד אני תמה על גוף הדבר ולא מצינו איש ציד)1
רק בנמרוד ובעשו ואין זה דרכי בני אברהם יצחק

ויעקב

ועכשיו אני אומר אפילו איסורא איכא שהרי כל)2
העוסקים בזה צריכין להכנס ביערות ולהכניס עצמם

בסכנות גדולות במקום גדודי חיות ורחמנא אמר
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם,  

 
2) No Tzaar Baalei chaim for small animals 

) שו"ת שאילת יעבץ חלק א סימן קי 10  (

אם הוא כלל עובר לכל אשר נשמת רוח חיים באפיו גדול וקטן
ואפי' שקצים ורמשים (בלבד שלא יהיו ממיתין כי כל המזיקין

נהרגין אפי' בשבת) ושלשול קטן שבים במשמע לכאורה.
ויראה שאינו באמת אלא בב"ח =בבעלי חיים= דבני מלאכה
נינהו כענינא דקרא דכתיב בבהמה הנושאת משא. ואפשר
שאפי' כלב וחתול בכלל. לפי שגם המה בני תרבות ובעלי

מלאכה כמ"ש במ"א לענין להקדים להם האכילה כבהמה (ע"ל
סי"ז) אבל הקטנים שאינם ראוים למלאכת אדם. לא מיבעיא
זבובים ופרעושים ושאר שקצים ורמשים דמאיסי וגם יש בהן



חשש מכשול ואף קצת סכנה וצער לבני אדם. דלית לן בה.
וש"ד למיקטלינהו. 

3) No tzaar baalei chaim for human needs

) תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יא עמוד א 11  (

והתניא: עוקרין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי! 

) תוספות מסכת עבודה זרה דף יא עמוד א 12  (

עוקרין על המלכים - וא"ת ואמאי לא פריך והאיכא צער בעלי
חיים כדפריך לקמן (דף יג.) גבי נושא ונותן בשוק של עבודת
כוכבים דבשלמא משום בל תשחית ליכא דכיון דלכבודו של

מלך עושין כן אין כאן השחתה אלא הוי כמו תכריכין של מאה
מנה אלא צער בעלי חיים איך הותר וי"ל דשאני כבוד המלך

שהוא כבוד לכל ישראל ואתי כבוד רבים ודחי צער בעלי חיים.

) תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן קה 13  (

אם למרוט נוצות לאווזות חיים, אי דומה לגיזת כבשים או אי
הוו צער בעלי חיים? גם לחתוך לשון העוף כדי שידבר, ואזנים

וזנב מכלב כדי ליפותו, נראין הדברים דאין אסור משום צער
בעלי חיים אם הוא עושה לצורכיו ולתשמישיו. דלא נבראו כל

הבריות רק לשמש את האדם, 

) ספר חסידים (מרגליות) סימן מד 14  (

אף אם עשה צער לבהמה בחנם כמו שמשים עלי' משאוי יותר
מכדי הראוי ומכה אותה והיא אינה יכולה ללכת בא לדין על
שציער בע"ח וכן המושכים אזני החתולים להשמיע צעקתם
הם חוטאים גם דרשו חכמים ביום [ההוא נאום ה'] אכה כל

סוס (בשגעון ורוכבו בעורון) [בתמהון ורוכבו בשגעון] (זכרי' י"ב
ד') עתיד הקדוש ברוך הוא להפרע עלבון סוסים מרוכביהם על

שהכו אותם במגפיים 

) שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ה 15  (

כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה משום
איסור צער בעלי חיים (איסור והיתר הארוך סימן נ"ט). ולכן
מותר למרוט נוצות מאווזות חיות, וליכא למיחש משום צער

בעלי חיים (מהרא"י סי' ק"ס /ק"ה/). ומ"מ העולם נמנעים דהוי
אכזריות. 

) שו"ת שרידי אש חלק ב סימן צא עמוד תרו 16  (

סוף דבר, דינו של כת"ר דין אמת, שמותר לצער בעלי חיים
לתועלת חכמת הרפואה. ולא עוד, אלא שלפי דעתי אין כאן גם

מידת חסידות, שמידת חסידות היא במקום שנוגע רק לעצמו
ורשאי אדם להחמיר על עצמו, אבל לא במקום שנוגע

לאחרים, כי מאי חזית דצער בעלי חיים עדיף טפי מצער
החולים, שאולי יוכל לעזור להם? 


