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  פתיחה

ייצור ופיתוח בשר מתורבת הוא אחד מהתחומים הðחקרים כיום במדיðת ישראל ובעולם כולו. 'בשר מתורבת' הוא 

הבשר המתורבת מופק  ,לדרך גידול חדשה של בשר שאיðה דורשת משאבים רבים מן החי. בתיאור כלליהðיתן שם 

יה וגדל בתðאי מעבדה על מצע של חומרים מן החי או מן הצומח. על ידי מðגðון מתא גזע אחד שðלקח מבהמה ח

  ההכפלה המיוחד לתאי גזע תא הגזע מכפיל את עצמו ובעזרת המצע והתערבות החוקרים הוא מתפתח לכדי בשר 
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מהשוק  , בשל כך היא מהווה ðתח גדול1וðצרכת בכל מקום ובכל זמן ממשי. תעשיית הבשר בסיסית מאוד בחייðו

חקרים מוכיחים שהשימוש בבשר . מ2 תעשייה מזהמת ביותרðחשבת ואף  דורשת משאבים טבעיים רבים ,העולמי

בשל  .3בצורה ðיכרת הðובעות מתעשיית הבשר הרעות על הסביבה השפעותמתורבת במקום הבשר החי יצמצם את ה

התלות שלה בחי ובצומח ע"י יצירת בשר מ תעשיית הבשרהחזון להצליח ולðתק את  הכבר לפðי שðים רבות על ,כך

בשðת  ,) על האפשרות לגדל רקמת שריר מחוץ לגוףRussell Rossווח פרופ' רסל רוס (יד 1971מעשה ידי אדם. בשðת 

כבר ðמכר בשר מתורבת  2020חוקרים הולðדיים לראשוðה רקמת שריר מתאי גזע של עכברים ובשðת  ייצרו 2009

    .4בסיðגפור

ומדיðת ישראל היא מהמובילות העולמיות  5יהפוך להיות מסחרי על פי ההערכות בשðים הקרובות 'בשר מתורבת'

לצורך הפיכת הבשר אף הוציאה רשות החדשðות 'קול קורא' להקמת מאגד בשר מתורבת " 15/10/2020 -ב .6בתחום

  .7"המתורבת למוצר המחליף ðתח משמעותי משוק הבשר מהחי

הלכתי חלקן הגדול עוסק במעמדו של בשר מתורבת מבחיðה הלכתית: -בתחום התורðי מציאות זו מעלה שאלות רבות

שאלות אלו ðידוðו כבר במקומות  האם דיðי טריפות ושחיטה שייכים בו, האם הוא ייחשב כבשרי או חלבי ועוד.

 - רו של הבשרהðוגעת בעצם ייצותורðית כללית  ות אלו כי אם בשאלהבשאל לדוןמאמר זה מטרת  , על כן אין8רבים

או שמא, מבחיðה תורðית, אין עדיפות לייצור בשר מתורבת  מראיית מבט תורðית האם יש לעודד ייצור בשר מתורבת

  : הדיון יתחלק לשתי שאלות .על אופðי צריכת הבשר שלðו כיום

 האם התורה מעודדת שיווק בשר באופן כללי?  .א

 פðי בשר מן החי?האם התורה רואה עדיפות לעודד שיווק בשר מתורבת על   .ב

  בסוגיות בריאותיות, כלכליות ומוסריות כאחד. שאלות אלו ðוגעות

  

                                            

ראשי צאן, בשווי כספי של יותר ממיליארד  517, 334ראשי בקר ו 198, 247הובאו למדיðה  2019בשðת : 2020ע"פ דו"ח מבקר המדיðה לשðת  1

  ש"ח.

Environ. Sci. Environmental Impacts of Cultured Meat Production.  .)1(201 M.. oost Teixeira de Mattos& JL. .H Tuomisto 2

6123.–Technol, 14, 6117   .:ראה https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es200130u.  

  .)6ARדו"ח ההערכה השישי IPCC .(2022 .)הפאðל בין ממשלתי לשיðוי האקלים של האו"ם ( 3

  . http://online.anyflip.com/cwpud/pcjk/mobile/index.htmlראה בðייר עמדה מבית המדרש 'מדע תורתך': 4

  בðושא. CE Delftמאי של מחקר עצראה  5

, ישראל היא השðייה ברשימת המדיðות המשקיעות fermentation state of the industry report. (2022). Food Institute Goodעל פי:  6

  מיליון דולר. 623-והסתכמו ב 450%-ההשקעות בחברות הזðק בתחום עלו ב 2021בטכðולוגיות בתחום החלבון האלטרðטיבי. בשðת 

 kore/5176-https://innovationisrael.org.il/kol 7 . 

, וכן באתר צהר: ðhttps://anyflip.com/cwpud/pcjk/basicיירות עמדה בðושא אפשר למצוא באתר מכון לב:  8

content/uploads/basar.pdf-https://www.tzohar.org.il/wp ן, 'בשר מתאי גזע', בתוך: תחומין לג, הוצאתðוראה גם: הרב צבי רייז .

תאי גזע', בתוך: תחומין לד, הוצאת מכון צמת אלון שבות, תשע"ה. הרב יעקב מכון צמת, אלון שבות, תשע"ד. הרב יהודה שפיץ 'בשר מ

אריאל, 'כשרותו של בשר מתורבת', הרב זאב וייטמן 'בשר מתורבת' בתוך: תחומין לו, הוצאת מכון צמת, אלון שבות תשע"ז. הרב ד"ר חðוך 

 ה אומן, תשע"ו., הוצאת מכון שלמ216קאהן, 'כשרותו של הבשר המלאכותי', בתוך: המעיין 
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  עידוד צריכת בשר בראי התורה

 יחסה של התורהתוך כדי סקירת יחסה של התורה לצריכת בשר לאכילה. מטבע הדברים,  אתראשית עליðו לברר 

 בעד וðגד צריכת בשר מרובה השוðים שהפעילה התורההשיקולים ילוו אותðו גם  ,וההתפתחויות שהוא עבר לðושא זה

  .ולמקומו של הבשר המתורבת בשאלה זו מהם ðוכל להשליך גם לימיðו אðו לðושא זהעל מðת לקבוע יחסה 

  

  היחס לצריכת בשר במקרא

   :9דם הראשון ðצטווה לצרוך את עשבי השדה, העצים והזרעיםא

ִהים ִהֵּנה ðַָתִּתי ָלֶכם  ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפðֵי ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ ֹזֵרַע ַוֹּיאֶמר ֱא

  ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה

   :11למדו מכך שאכילת הבשר לא הותרה לאדם הראשון 10מן הרשימה. חז"לðעדר כאשר הבשר 

 -שר לאכילה, דכתיב לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ אמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון לא הותר לו ב

  ולא חית הארץ לכם. וכשבאו בðי ðח התיר להם, שðאמר כירק עשב ðתתי לכם את כל.

שרק הרג הבהמה ðאסר, אך אכילת  בפירוש הביðו 12חכמי התוספותשðחלקו רבותיðו הראשוðים.  ייתכןביסוד האיסור 

ולא  על הרג הבהמה באיסור דגשהאת  ן. בדבריהם שמו חכמי התוספותבשר שðהרג מאליו הותרה גם לאדם הראשו

חולק על דברי התוספות ומבין שכל בשר היה בכלל האיסור, גם כאשר הבהמה  13היד רמ"ה .אכילת הבשר כשלעצמה

  .14ולא בידי האדם מתה מאליה

                                            

 בראשית א, כט. 9

 סðהדרין ðט ע"ב 10

מאבות דרבי ðתן ðו"א פרק א ðיתן להסיק שגם לאדם הראשון הותרה אכילת בשר וכך כותב בפירוש מדעת עצמו הרלב"ג בפירושו לתורה  11

ן כאשר אכילת הבשר איðה בðוסף הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ט הלכה א מוðה ששה דברים עליהם ðצטווה אדם הראשו בראשית א, כט.

דכי קאמריðן דלא הותר לו בשר ביד רמה סðהדרין ðט ע"ב ד"ה 'אמר רב יהודה' שאין כאן איסור אלא חיסרון היתר: "וראה  אחד מהם.

 לאכילה לאו דאצטוי עלויה בפירוש קאמריðן אלא לא הותר לו קאמרי' דמסתמא כל הðבראות שהיו בעולם היו אסורות לו כעבד זה שאין

לו רשות ליהðות משל רבו עד שיטול רשות הימðו ומאי דאשתרי ליה אשתרי ובשר דלא אשתרי ליה לא אשתרי מיהו אזהורי מיהת לא 

  " ואולי לכן לא מðאו הרמב"ם.אזהריה עילויה

 סðהדרין ðו ע"ב ד"ה 'אכל תאכל' וסימוך לדבריהם במדרש הגדה (בובר) בראשית א, כט.  12

  'אמר רב יהודה'.סðהדרין ðט ע"ב ד"ה  13

ðראה שפרשðים רבים רואים כך את האיסור, שכן הם מטעימים אותו בטעמים שאיðם ðוגעים להריגת הבהמה אלא לעצם אכילת הבשר.  14

  ג ועוד. ספר העיקרים מאמר שלישי פרק טו , הרש"ר הירש בראשית ט,ראה מלבי"ם בראשית א, כט , אלשיך שם , 

בפרשðים לשון ממðה גם כך משתמע גם מפשט לשון הגמרא והפסוק שאוסרים כל אכילת בשר ללא חילוק בין בשר אחד למשðהו ומצאðו 

  משתמע שכל בשר ðאסר:

הר"ן בחידושיו לסðהדרין שם כותב: ", שיאכל העשב ופרי העץ רקלא התיר לאדם לאכול בשר האבן עזרא (בראשית א, כט בשיטה אחרת): "

  ".כל בשר שבעולםר לא הותר לו בשר. כבר כתבðו למעלה שמלשון אכל תאכל ðתמעט אדה""

רש"י ðוקט בשיטה זו. בסðהדרין ðט ע"ב רש"י כותב בסתם: "אבל לא חית הארץ ðתוðה לכם" וכן בפירושו לפרשת ðח (בראשית גם יתכן ש

לחילוק בין בהמה שðהרגה מאליה לבהמה שהאדם הרג. אמðם ט, ג): "שלא הרשיתי לאדם הראשון לאכול בשר אלא ירק עשב" ואין כל זכר 
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התוספות, ðיתן להסיק שאין בעיה באם איסור אכילת הבשר אכן עוסק דווקא בהריגת בהמה לצורך אכילה כשיטת 

חמלה ורחמים על בעלי ב מקורה מה בלבד. מסתבר לומר שבעייתיות זוהבעצם אכילת הבשר כי אם בהריגת הב

כי גם איסור כללי על אכילת בשר, כזה שלא הומתה בהמה בשבילו, יסודו  15. יש שהביðותוך מðיעת הריגתם החיים

ראו  , אחרים16הסבירו שבטבעו אין האדם מיועד לאכילת בשרמהם ש .במידת הרחמים שהאדם צריך לסגל לעצמו

   .17אכילת הבשר יכולת להטמיע אכזריות באדםב

רואה את איסור  18המהר"ל מידת החמלה ומðיעת האכזריות,בקðיית  יסוד איסור אכילת בשרהרואים את  לעומת

פגם בעצם אכילת הבשר ואולי לדבריו אין  .אכילת הבשר כðובע מחיסרון במדרגתו של האדם על פðי מדרגת הבהמה

  אכילת בשר מורה על מעלה. –אף להפך 

יש הרואים היתר זה כצורך והכרח בעקבות ירידה ברמת בריאותו של האדם המחייבת  .19בימי ðח הותרה אכילת הבשר

מימות ðח ועד  .21אחרים רואים את ההיתר כðובע ממעשי ðח ובðי דורו בימי המבול ואחריו ,20אותו לצרוך את הבשר

מתן תורה לא הושתת כל איסור על אכילת בשר, אך במתן תורה התחדשו כמה איסורים המצמצמים את אכילת 

   ,, איסור בשר בחלב, איסור דם ועוד23, מצוות שחיטה22הבשר: איסור אכילה מבשר בהמה שאיðה טהורה

                                            

ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בפרשת בראשית (בראשית א, כט) מציין רש"י את הריגת הבהמה כחלק משמעותי באיסור: "

כללי של אכילת כל בשר בשביל  את האיסור רק לבשר כזה. מדבריו משתמע שיש איסורבפירוש ", אך בðיגוד לתוספות רש"י לא מצמצם בשר

שהאדם לא יבוא להמית בהמה. הדברים מסתברים גם מדברי רש"י בסðהדרין ðז ע"א ד"ה 'למישרי בשר' שם רש"י לומד מן הפסוקים 

וðראה  . וראה בגור אריה למהר"ל (בראשית א, כט) שהבין כך בדברי רש"יבצורה מפורשת שגם אבר שðתלש מבהמה מאליו אסור באכילה

אין להקשות שהרי מציðו שהיה אוכל בשר בפרשת בראשית (שם) שכתב: " יובפירושו על רש"י רבי עובדיה מברטðורא את דברי גם כך הביןש

" ואם רש"י היה מבין כתוספות היה ðיתן לתרץ שאכל בשר בהמה כדאי' בגמ' בסðהדרין שהיו מלאכי השרת מðסכין לו יין וצולין לו בשר

 ין ברבי אליהו מזרחי (בראשית ט, ג) שאכן הבין בדעת רש"י כדברי התוס'.אך עי .שðהרגה מאליה

וכבר בארו החוקרים שהאדם משורש יצירתו לא ðברא לחיות מן הבשר, שכן ðראה מבריאת השðים והמלתעות מלבי"ם בראשית א, כט: " 15

 ".פירות ðוחים בטבעם יותרשלו, והחיות הðוחות בטבעם הם החים מן הצמחים, וכן עמים רבים בהודו החיים מן ה

 שם. 16

ייתכן שהאכזריות היא מעצם החיבור למאכל שאיðו חיובי וטוב (ראה רמב"ן  .ראה: ספר העיקרים לר' יוסף אלבו, מאמר שלישי פרק טו 17

ויקרא שמות כב, ל) וייתכן שהאכזריות ðשרשת בðפש מכך שאכילת בשר יצרית יותר מאכילות אחרות (כך עולה מהשוואת בעל ספר העיקרים 

  דברים פרק יד). אברבðאלאת אכילת הבשר לאשת יפת תאר וראה גם ב

 דברים פרק יד בדעה השלישית. אברבðאלדות לסðהדרין ðט ע"ב, דברים דומים מצאðו בחידושי אג 18

 ד, סðהדרין ðט ע"ב. -ראה: בראשית ט, א 19

 הרש"ר הירש והמלבי"ם (בראשית ט, ג) מסבירים שחיי האדם התקצרו ולכן הוא ðזקק למזון טוב יותר.  20

ים ולכן הם ðיתðו לו לאכילה (וכן כתבו בפירושם לבראשית ט, ג: החזקוðי, רביðו לרמב"ן בפירושו לבראשית א, כט ðח הציל את בעלי החי 21

בחיי, אור החיים והמשך חכמה שאף הסביר כיצד לפי טעם זה הותרו הדגים). במדרש האגדה (בובר בראשית ט, ג) ההיתר מוסבר בעקבות 

ר' יוסף אלבו בספר העיקרים מסביר את ההיתר בעקבות  הקרבת הקרבן של ðח וכן מביאים את טעם זה האבן עזרא ואור החיים (שם).

 ðפילתו המוסרית של האדם לאחר רצח הבל. 

כיוון שאðו עוסקים בצריכת בשר כשר לא ðרחיב באיסורים אלו, אך בטעמם ראה ברמב"ן על התורה ויקרא יא, יג שהם מולידים אכזריות  22

ðם בריאים רפואית לאדם. רש"י ויקרא יא, ב הבין שהאיסור ðובע מקדושת בðפש האדם, הרשב"ם ויקרא יא, ג סובר שמאכלים אלו אי

  ישראל על פðי שאר אומות העולם.

  בה ðרחיב בהמשך. 23
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ה יחס שוðה לצריכת בשר במדבר ובכðיסה איסור כולל על אכילת הבשר. לאחר מתן תורה ðתðה התורלא הושתת אך 

  :24גמראלארץ. על יחס זה ðיתן ללמוד ממחלוקת התðאים ב

ר' ישמעאל אומר: לא בא הכתוב  -דתðיא: כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו' 

, משðכðסו לארץ הותר , שבתחלה ðאסר להם בשר תאווה[בשר שאדם אוכל לרצוðו] אלא להתיר להם בשר תאווה

ר ן בשר ðחירה, שבתחלה הותר להן בשר' עקיבא אומר: לא בא הכתוב אלא לאסור לה... להם בשר תאווה

רבי עקיבא סבר: בשר תאווה לא [במה ðחלקו?] במאי קמיפלגי? ... ðחירה, משðכðסו לארץ ðאסר להן בשר ðחירה

 .25כלל [הותר] ריכלל, ר' ישמעאל סבר: בשר ðחירה לא אישת [ðאסר] איתסר

לר' ישמעאל במדבר חל איסור על אכילת בשר שאיðו בשר קורבðות ובכðיסה לארץ הותרה גם אכילת בשר לצרכי 

המצב היה בדיוק הפוך: בתקופת המדבר היתר אכילת הבשר היה גדול יותר וגם  ,לדעת ר' עקיבא ,חולין. לעומתו

בשר ðחירה שלא ðשחט הותר. רק לאחר הכðיסה לארץ ðצטוו ישראל על השחיטה ובשר ðבילה ðאסר להם. היו שראו 

כדבר  בדעת ר' ישמעאל הוכחה לכך שהתורה התירה את הבשר מכח ההכרח ובעצם היא רואה בצריכתו לצרכי חולין

 .27הדרכה מעשית למעט באכילת בשרכוהיו אף שהדגישו את הבעיה המוסרית שבכך וראו בפסוקים אלו  26שלילי

מצמצום במדבר  -עם ישראל עבר את ההבדל בין המדבר לארץ ישראל כðובע מהשיðוי הכלכלי ש המביðיםיש מאידך, 

   .28לשפע בארץ ישראל

כמאכל חשוב, היו מעלים אותו על שלחן מלכים ומכבדים בו  מסיפורי המקרא ðיתן לראות שהחזיקו את הבשר

במקורות לעיל ראיה לכך  הרואיםיש  .אך קשה לקבל תמוðה מדויקת על היחס של התורה לצריכת בשר ,29אורחים

 טעðות אלויש הרואים ב, לעומתם, 30שהתורה איðה חפצה ככלל באכילת בשר אך מתירה אותו מכח ההכרח

  : לאכילת בשר יחסה של התורה הקובעים אתðיתן ללמוד מהם השיקולים  לעיל מהדיון .31תספקולציות לא סבירו

                                            

 טז ע"ב. חולין 24

במדרש ספרי ראה פסקא עה מובאת דעה שלישית בשם ר' אלעזר בן עזריה שבאה התורה ללמד דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא  25

  לתיאבון.

 העיקרים שם.  ראה ספר 26

חכם ðסתרת והערה גבולית. כלומר, כל זמן שמוסריותך הפðימית לא תקוץ -ש כאן גערת"יהראי"ה קוק בחזון הצמחוðות והשלום:  27

באכילת בשר בע"ח, כמו שכבר אתה קץ מבשר אדם, שע"כ לא הוצרכה תורה לכתוב עליו איסור מפורש, שאין האדם צריך אזהרה על מה 

ג טבעי בזה, שזהו כמפורש, שבבא התור של מצב המוסרי האðושי לשקץ בשר בע"ח, מפðי הגעל המוסרי שיש בו, הלא אז שקðה לו כבר מוש

  " ויתכן שיש ללמוד כך גם מפרשיית קברות התאווה המתוארת בספר במדבר פרק יא.לא תאווה כלל ðפשך לאכול בשר ולא תאכל

 רש"י דברים יב, כ. 28

 . ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק ירושלים. ערך: בקר, על פי בראשית יח, ז.)כרך ב(אðציקלופדיה מקראית ח. קאסוטו, מ' (עורך). תשל" 29

. חזון הצמחוðות 250עמ'  2019. ירושלים. המכון הישראלי לדמוקרטיה כבוד האדם וצלם אלוהים שוויון ושוðי). 2019ראה: חדד, א' ( 30

הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק ). 2022והשלום לראי"ה קוק. ייתכן שזו הייתה אף גישתו של הרי"ד סולוביצ'יק ראה: שוורץ, ד' (

 Schwartz R. H. (2001). Judaism and;52בר אילן. עמ' . תל אביב: הוצאת אוðיברסיטת כרך ד': במבט מפויס: עיוðים בהגות המאוחרת –

Vegetarianism. New York  . a vegetarian view of the bible.  

31 ) 'ð ,יברסיטת חיפה. עמ' אתיקה רגשות ובעלי חיים, על מעמדם המוסרי של בעלי החיים). 2002לוי, ז' ולויð66-. חיפה: הוצאת פועלים ואו

עיוðי מקרא . בתוך מ' רחימי ע' פריש וש' ורגון (עורכים),  תחמלה כלפי בעלי חיים בספרות חז"ל ובפרשðות המסורתי. ; שמש, י' (תשס"ח) 69

 ). רמת גן: הוצאת  אוðיברסיטת בר אילן ומכללת אורות ישראל.677-699, (ופרשðות כרך ח'
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ולהשחתת  33או באכילת הבשר 32טוען לחוסר מוסריות בשחיטה ,הצד הרואה את התורה כמסתייגת מאכילת בשר

 35יםטוען כי השיקולים המובילים הם בריאותי ,הצד שאיðו רואה הסתייגות ,מðגד .34הðפש בעקבות אכילתו

  כאשר לא מתעוררות בעיות במישורים הללו אין בעיה כלל באכילת בשר כשר.ממילא,  .36וכלכליים

   : 37גם בðביאים אין התייחסות ישירה לשאלת היתר או איסור צריכת הבשר, אך יש שלמדו מדברי ישעיהו

ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוðַַער ָקֹטן ðֵֹהג ָּבם:  ּוָפָרה ָוֹדב ִּתְרֶעיðָה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוðֵָמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר "

  " ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן

  .38כי במציאות האידיאלית לעתיד לבוא אכילת הבשר תאסר

לאכילת בðי אדם, אך בדורות את צריכת הבשר  או מחייב אין התð"ך מוðע ð39יתן לסכם כי מלבד צרכי מצווה

  הראשוðים והאחרוðים היו שמצאו רמזים מהתורה ומדרשיה הרואים בעייתיות בצריכתו יתר על המידה.

  

  היחס לצריכת בשר בחז"ל

. 41בעל ערך תזוðתי ובריאותי גבוה 40בימי התðאים והאמוראים הבשר היה מוצר יקר יחסית וðחשב למאכל של עשירות

ðהגות והוראות רבות הðוגעות לצורת אכילת הבשר מהם ðיתן ללמוד הן על מעמדו של הבשר ה אðו מוצאים ,בחז"ל

  .ובעיקר על השיקולים שהביאו אותם לקביעת מעמד זה 42בימיהם

  מובא שאכילת בשר תלויה במצבו הכלכלי של האדם: 43בגמרא

ולא  -מבקרך  מוד לומרתל – : וזבחת מבקרך ומצאðך, יכול יזבח כל בקרו ויאכל, כל צאðו ויאכלמוד לומרתל

  ליטרא  [לקדרה שלו] יקח לפסו -ולא כל צאðך; מכאן אמר רבי אלעזר בן עזריה: מי שיש לו מðה  -כל בקרך, מצאðך 

                                            

 שיטת התוספות לעיל. 32

 ספר העיקרים שם. 33

 בחזון הצמחוðות והשלום.ספר העיקרים שם והראי"ה  34

 ראה רש"ר הירש שם. 35

 רש"י בשיטת ר' ישמעאל. 36

  ז.-יא, ו 37

בפירושו שם על פסוק ח. מלבי"ם בראשית א, כא. אך רבים פירשו פסוקים אלו כמתייחסים לשלום כללי ולאו דווקא  אברבðאלראה  38

 ו., רמב"ן ויקרא כז ח., באמוðות ודעות חלהרגלי האכילה של האדם, ראה למשל: רס"ג, הðחבר 

 עליהם ðעמוד לקמן. 39

 ). רמת גן: אוðיברסיטת בר אילן.326-289. (פרקים בחיי הכלכלה –אמוראי בבל בר, מ' (תשל"ה).  40

פרקים  –ראה: רמב"ם הלכות דעות פרק ה הלכה י. ðדרים מט ע"ב ובמיוחס לרש"י ובשיטה מקובצת שם וסיכום הדברים באמוראי בבל  41

  .289עמ'  בחיי הלכלכה

 .063-429עמ'  )40(לעיל הערה  ראה הרחבה בðושא זה: אמוראי בבל 42

  פד ע"א וראה רמב"ם הלכות דעות פ"ה ה"י.חולין  43
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ישפתו לו קדרה  -יקח לפסו ליטרא בשר, מאה מðה  -יקח לפסו ליטרא דגים, חמשים מðה  -ירק, עשרה מðה 

  .שבתבכל יום. ואיðך אימת? מערב שבת לערב 

צריכת  עקבחשש הידרדרות לעוðי  , אך ישבאכילת בשרעקרוðית הðחת היסוד של רבי אלעזר בן עזריה שאין בעיה 

רואה שיקול זה כשיקול מכריע בצריכת  45הרמב"ם .44ביכולתו הכלכלית של האדם תלויה צריכת הבשרממילא והבשר 

 תועלתוגם ב מתחשביםאלעזר בן עזריה ומסייגים קביעה זו של רבי אחרים תðאים  46הבשר. בהמשך הגמרא

יש לצרוך בשר גם במחיר לקיחת הלוואה  ,כאשר אðשים בריאים פחות ,בדורםהם מסיקים כי  ת של הבשר.הבריאותי

  כלכלית:

מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו יריצðה לחðווðי. א"ר  -א"ר יוחðן: אבא ממשפחת בריאים הוה, אבל כגון אðו "

  .47"וין ואוכליןלו -ðחמן: כגון אðו 

  :49שאכילת הבשר איðה צריכה להיות לשובע אלא לתאבון 48בðוסף להדרכות אלו מצייðת הגמרא

.למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון -ת"ר: כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך   

מאידך היו שראו במימרא זו  ,50לעילדברי רבי אלעזר בן עזריה במðיעת עוðי כהיו שפירשו את מגמת המימרא הזו 

לרסן את אכילתו כך שלא תהיה  ,51ציווי מוסרי על האדם: לא לאכול בשר בדרך קבע אלא רק כאשר יצרו גובר עליו

  .53או לצמצם את אכילתו באופן כללי 52אכילה תאוותðית ויצרית

וי לעם הארץ (אדם שאיðו שם רבי לומד שלא רא 54גמראבייתכן שישðו מקור ðוסף להימðעות מוסרית מאכילת בשר 

  בקיא בתורה ובמצוות) לאכול בשר:

מותר  -תðיא, רבי אומר: עם הארץ אסור לאכול בשר שðאמר זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה 

 אסור לאכול בשר בהמה ועוף. -לאכול בשר בהמה ועוף, וכל שאיðו עוסק בתורה 

                                            

  .312אמוראי בבל שם עמ'  44

 הלכות דעות שם. 45

 חולין שם. 46

לאכול בשר מערב שבת לערב שבת" ðראה שאכן גם הרמב"ם קיבל  לבריאלהלכה מימרא זו לא ðפסקה בפירוש ברמב"ם, אך מלשוðו: "דיו  47

 אותה להלכה. גם בספר ים של שלמה חולין פרק ו סימן ג, המהרש"ל מביא מימרא זו להלכה.

  שם 48

מות שובע בחז"ל הוא חוסר רעב (ראה: פסחים ע ע"א, מðחות כא ע"ב ועוד) ואילו תאבון מייצג אכילה לצורך הðאה והתעðגות (ראה: יב 49

 מ ע"א, זהו גם מקור המושג 'מומר לתאבון' בהוריות יא ע"א).

 ים של שלמה שם. 50

וגם הבשר אשר התיר להם לא דברה תורה אלא כðגד יצר הרע. וכמו שצוו ז"ל (גם רש"י דברי' י"ב כ') בחולין דברים פרק יד: " אברבðאל 51

הייתה  אברבðאלחולין יא ע"ב ד"ה 'וכ"ת הכי ðמי'. גישתו הכללית של ה" וכן בחידושי הרמב"ן לפ' כסוי הדם שלא יאכל בשר אלא לתאבון

 לראות באכילת בשר מציאות לא אידיאלית וראויה, ראה דבריו בפירושו לתורה: שמות טז, ד בעðין סיפוק המן במדבר. ישעיהו יא, ח.  

 ראה רש"ר הירש דברים יב, כ. 52

 בית הבחירה למאירי חולין שם. 53

 .מט ע"בפסחים  54
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אך הרבה מן האחרוðים  ,ות הבשר ולכן אכילתו ðאסרה עליומביðים שעם הארץ מועד לטעות בהלכ 55פרשðים רבים

הבין כי אכילת  56ראו בהוראה זו סיוג לאכילת הבשר וייעודה לאוכלוסיות בעלי מידות ðפש מיוחדות. המשך חכמה

מבין שאדם  57הכלי יקר .לכן רק מי שמתגבר על תאוותו על ידי לימוד התורה רשאי לאוכלו ,הבשר מרבה את התאווה

ל כן לא עלאכול רק דברים שðחותים מדרגתו ועם הארץ שאיðו לומד תורה חסר את יתרון האדם מן הבהמה ורשאי 

  לאוכלה.  רשאי

  אם כן גם בחז"ל מצאðו שתי גישות עיקריות: 

רבי אלעזר בן עזריה ותלמידיו לא ראו בעיה עקרוðית באכילת הבשר ואף החשיבו אותו לדבר בריא וטוב, אך כן ראו 

צריכת הבשר עלולה להביא לעוðי כדבר רע, גם אז אם השיקול הבריאותי גדול יותר יש להעדיף את ההפסד מצב בו 

  הכלכלי על פðי ההפסד הבריאותי.

יש לציין בדברי רבי ובדרישת הגמרא לאכול בשר לתאבון בלבד אפשר להסיק שיש גם בעיה מוסרית באכילת הבשר. 

  .עצמם ובאחרוðים ופחות מפורש בדברי התðאים והאמוראיםלה יותר בראשוðים וזה עכי כיוון 

לשבתות וימים טובים  צמצום אכילתומאכילת בשר או  ותהימðעשל אחרוðים מצאðו הðהגות מעשיות דברי הב

מוסרית -כיווðים אלו יכולים להעמיד גם הם את אכילת הבשר כדבר שאיðו מובן מאליו ומצריך עמדה ðפשית .58בלבד

  מסוימת.

  

  ת בשר לצורכי מצווהצריכ

התורה מצווה על עבודת הקורבðות כאשר השחיטה  - שר לקיום מצוות שוðותבבתורה ובחז"ל מצאðו שימוש ב

מלבד תפקידו במקדש, הבשר משמש כמצרך חשוב  .59ואכילת הבשר תופסות חלק מרכזי ומשמעותי ביותר מעבודה זו

  בשר: כוללת אכילתממצוות השמחה ברגלים  חלקי לומדת כ 60גם לקיום מצוות בחיי היומיום. הגמרא

תðיא,  ..ביין. -: חייב אדם לשמח בðיו ובðי ביתו ברגל, שðאמר ושמחת בחגך, במה משמחם [שðו חכמיðו] תðו רבðן

אין שמחה אלא בבשר, שðאמר וזבחת שלמים ואכלת  -רבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבית המקדש קיים 

  שם ושמחת לפðי ה' אלהיך.

  

                                            

על אתר, תשובות הגאוðים 'הרכבי' סימן שפ מובא גם בשערי תשובה סימן כג, חתם סופר חולין ב. ד"ה 'פתח  ר"ןוריטב"א, מאירי ראה  55

  רביðו'.

 במדבר יא, ד. 56

 בראשית פרק א ועוד. אברבðאלבראשית ט, ב וכן באלשיך שם, של"ה שער האותיות אות ד,  57

  שדי חמד ח"ו מערכת אכילה אות א.בשם האר"י וחכמים דורו, ראה:  58

אכילת קרבן פסח, אכילת בשר שלמים ובשר חטאת בהם האכילה משמשת כחלק מן הכפרה (ראה פסחים ðט ע"ב שכהðים אוכלים ובעלים  59

 מתכפרים) ועוד רבות.

 קט ע"א.פסחים  60
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בדברי התוספות בכמה  .חז"ל רואים באכילת הבשר ביום טוב קיום של מצוות "ושמחת בחגך" אותה מצווה התורה

מדובר על בשר ר שאמבואר שמצוות אכילת הבשר ביום טוב ðכוðה רק בזמן שבית המקדש קיים וכ 61מקומות

משתמע שגם בימיðו  62הרמב"ם מדברי ,לשיטתם בזמððו מצווה זו כבר לא קיימת כלל למעשה. לעומתם ,הקורבðות

פוסק  63ישðה חובה של אכילת בשר אע"פ שאיðו בשר קודש מכח היות הבשר כשלעצמו משמח. להלכה השולחן ערוך

שיש לאכול בשר בשבתות ובימים טובים כחלק ממצוות עðג שבת ובכך קיבל הבשר תפקיד מרכזי בקיום המצוות 

  בימים טובים ובשבתות. ומשמחכמאכל מיוחד 

חברתי כסמל לשמחה -תפקיד דתישימש בוביתר שאת בחז"ל, הבשר  ,לל הדיðים הללו אðחðו רואים שכבר בתורהמכ

וכמאכל מיוחד. בðוסף, הציווי להשתמש בבשר מחייב את צריכתו לקראת מועדים אלו ואכן בימי התðאים ðהגו 

   .64להרבות בשיווקו בזמðים אלו

פסד כלכלי משמעותי על האדם לצרוך בשר לקיום המצוות כמו יש לדון האם גם כאשר צריכת הבשר תגרום ה

  שמצאðו בצריכת בשר ממðיעים בריאותיים.

כך אðו לומדים מðכוðות התורה לשðות  - כבר בתורה יש התחשבות מסוימת במעמדו של האדם העðי המביא קרבðות

בחז"ל מצאðו מימרות שוðות בðוגע לקðיית בשר כאשר האדם  .65את הקרבן לקרבן זול יותר כאשר האדם ðזקק לכך

ואילו ר'  66ר' אליעזר ברבי שמעון מחייב את האדם לקחת הלוואה בשביל לאכול בשבתות ובימים טובים –ðזקק 

ðיתן לומר כי יש כאן  .67אדם לעשות את אכילתו בשבת כאכילת יום חול ובלבד שלא יזדקק לבריותל קרא עקיבא

לבין מקרה בו גם האפשרות הזו  את הלוואתו התðאים, אך היו שחילקו בין מקרה בו אדם יכול לפרועמחלוקת בין 

  .68לא עומדת בפðי האדם

  

  איסורים הנוגעים לצריכת בשר

על  עשויה ללמדלא רק במצוות עשה מצאðו תפקיד מיוחד בבשר אלא גם ההימðעות מאכילתו בזמðים מסוימים 

מלמד על אופיו המשמח של הבשר. דבר ה 69תפקידו. אוðן, אדם שמתו מוטל לפðיו לפðי קבורתו, אסור באכילת בשר

   בה הובע 71במידה מסוימת יסודו בגמרא .70גם בימים בהם מצייðים את חורבן בית המקדש ישðו איסור באכילת בשר

                                            

 ראה פסחים קט ע"א. ראש השðה ו ע"ב ועוד. 61

 הלכות יום טוב פרק ו הלכה יח. 62

 אורח חיים סימן רð סעיף ב ובסימן תקכט סעיף א הוא כותב גבי יום טוב שצריך לעðגו "כמו בשבת". 63

 ראה משðה חולין פרק ה משðה ג ובפירוש המשðיות לרמב"ם שם. 64

 א ה פסוקים ז, יא. קרבן יולדת ויקרא יב, ח.רראה: דיðי טהרת המצורע בויקרא יד, כא. דיðי אשם עולה ויורד בויק 65

 צה טו ע"ב.בי 66

 שבת קיח ע"א. 67

 הגהות אשרי על הרא"ש ביצה פ"ב סי' ד וכן כתב למעשה בספר סדר היום לר' משה אבן מכיר הðהגות והכðת יום השישי לכבוד השבת. 68

 מועד קטן כג ע"ב וברכות יז: וכן ðפסק בשו"ע יו"ד סי' שמא סעיף א. 69

 כלבו סימן לו וכן פסק בשו"ע או"ח תקðא, ט. 70

  ס ע"ב. בתרא בבא 71
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שימושו של הבשר כעולה על גבי המזבח, אך הרצון לאסור בכלל את אכילת בשר לאחר חורבן בית המקדש מפאת 

  .72רצון זה ðדחה בטעðה שאין הציבור יעמוד בגזירה כזו

ראשית כל אðו לומדים מדברי הגמרא על מקומו המרכזי של הבשר בחיי היומיום עד כדי כך שהפסקת צריכתו היא 

מי שיכול לעמוד בכך למעט על  כיהיה מקום להציע בעקבות גמרא זו, בðוסף,  גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה.

יכוח בין ובאכילת בשר כל עוד בית המקדש איðו עומד על תילו, אך לא מצאðו הצעה מעשית כזו. ðראה שהפשרה בו

  .73התðאים הייתה לאסור את אכילת הבשר בימי הזיכרון לחורבן בלבד

  מסקנות והשלכות למעשה

התורה מאפשרת לאדם  -האם לעודד או למðוע צריכת בשר בתð"ך אין התייחסות ישירה לשאלה ראיðו, א"כ, כי 

(שחיטה, בהמה טהורה וכדו') ומחייבת להשתמש בבשר רק למצות הקורבðות.  מסוימיםלצרוך את הבשר בתðאים 

בימי התðאים הגישה הרווחת היא לראות בבשר מצרך מזין בריאותית שאף מסמל עושר ושמחה ומתוך כך ðצרך 

לשמוח, אך עם זאת יש להימðע מצריכה מופרזת של בשר שעלולה לגרום לפגיעה כלכלית  במקומות בהם יש מצווה

אא"כ הבריאות מחייבת זאת. בðוסף לדברים המפורשים הללו חלק מן הראשוðים והאחרוðים למדו מתוך רוח דברי 

  התורה והתðאים גם כיווðים הרואים בצריכת הבשר בעיה ברמה המוסרית.

  קולים הבאים מðחים את דעת התורה בðוגע לעידוד צריכת הבשר:מכאן ðיתן להסיק שהשי

 .75והן על השיקול הכלכלי 74צורך בריאותי באכילת בשר גובר הן על השיקול המוסרי –השיקול הבריאותי   .א

 .76חלוטיןהפסיקה לבאם צריכת הבשר תגרום לעוðי כלכלי יש למעט בה, אך לא ל –השיקול הכלכלי   .ב

כאשר יש מצווה לאכול בשר כגון בשבתות, ימים טובים ועל אחת כמה וכמה בעבודת  –השיקול הדתי   .ג

הקורבðות ודאי שיש לראות את צריכתו בחיוב. כאשר התðאים הכלכליים לא מאפשרים זאת ישðו הקלות 

 בחיוב צריכת הבשר בקרבðות ובעוðג שבתות וימים טובים אף אפשר לוותר על הבשר לחלוטין.

יש שראו צורך למעט באכילת בשר מפאת חוסר המוסריות שבאכילתו הן מצד הרג  –השיקול המוסרי   .ד

הבהמה והן מצד ההשפעות הרעות שלו על ðפש האדם והכðיעה ליצרים שהוא מסמל, אך לא כולם ראו בכך 

 סיבה למעט בצריכת הבשר, לכן אפשר להוסיף שיקול זה לכלל השיקולים אך אין הוא מכריע.

 בשר. משיווק וצריכת להימðעלהתחשב בחורבן הבית כשיקול אין  –חורבן הבית   .ה

  

                                            

ת"ר: כשחרב הבית בשðיה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. ðטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בðי, לשון הגמרא שם: " 72

ל מפðי מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין? אמרו לו: ðאכל בשר שממðו מקריבין על גבי מזבח, ועכשיו בטל? ðשתה יין שמðסכין ע

גבי המזבח, ועכשיו בטל? אמר להם: א"כ, לחם לא ðאכל, שכבר בטלו מðחות! אפשר בפירות. פירות לא ðאכל, שכבר בטלו בכורים! אפשר 

שכבר  -בפירות אחרים. מים לא ðשתה, שכבר בטל ðיסוך המים! שתקו. אמר להן: בðי, בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר 

שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה, דכתיב: במארה אתם ðארים  -ל יותר מדאי אי אפשר ðגזרה גזרה, ולהתאב

  ".ואותי אתם קובעים הגוי כולו

 ראה: בית יוסף סימן תקðא. 73

 .אברבðאלכמובא לעיל בשם הרש"ר הירש וה 74

 כמבואר בגמרא במסכת חולין הð"ל. 75

 פעם בשבוע, באכילת השבת. השיעור המופיע בהלכה הוא 76
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למעשה: באם יש צורך בריאותי בצריכת בשר התורה רואה את צריכתו ושיווקו בחיוב ויש לעודדה גם על חשבון 

פגיעה בכלכלת האדם, כאשר הצורך הבריאותי איðו גדול אין להפריז בעידוד צריכת הבשר כאשר הדבר עלול להביא 

ידי עוðי ויש שראו מעלה בצמצום צריכת הבשר ושיווקו מטעמים מוסריים. לצורך מצווה יש לעודד שיווק אðשים ל

  וצריכת בשר ואין בכך כל בעיה.

כאשר אðו באים לדון על בשר מתורבת יש לשקול את השיקולים השוðים שהעלðו כאן בבשר מן החי ולבדוק כיצד 

  ציב כמה מסקðות מעשיות: הם באים לידי ביטוי בבשר מתורבת וðראה לה

 .77בשר רגילאם הערך הבריאותי שלו ðמוך מהערך הבריאותי של בשר רגיל, אין לעודד את שיווקו על פðי   .א

   .78אם מחירו עלול לגרום לאðשים להגיע לידי עוðי אין לעודד את שיווקו  .ב

 אם הבשר המתורבת זול יותר או בריא יותר יש לעודד את שיווקו על פðי הבשר הרגיל.   .ג

מצד השיקול המוסרי צריכת בשר מתורבת אכן פוגעת פחות בבעלי חיים, אך הבעיה המוסרית של השחתת   .ד

הðפש וחוסר יכולת לשלוט על היצר והתאווה שייכת גם בה ועל כן העדיפות המוסרית לעודד שיווק בשר 

 מתורבת קיימת אך בערבון מוגבל. 

כן הבשר המתורבת לא יכול להחליף לחלוטין את בשביל בשר קורבðות בוודאי יש צורך בבשר מן החי ול  .ה

  שיווק הבשר מן החי.

  

  בשר מן החי בצריכתבעיות הלכתיות 

צמצום משמעותי מאוד של גידול בעלי חיים לאכילה  הוא המשמעותי ביותר בבשר המתורבת, ללא ספק, היתרון

בפתיחה למאמרðו: הצער הðגרם לבעלי . השימוש בבשר מן החי כרוך בשתי בעיות מרכזיות אותם הבאðו ושחיטתם

החיים בתהליך הגידול והשחיטה והפגעים הסביבתיים אותם הוא יוצר החל מתפיסת שטח עבור מרעה וגידול אוכל 

שתי הבעיות הללו ðוגעות בשתי  .79לבהמות וכלה בפסולת אותה יוצרות הבהמות והעלמתה גורמת לזיהום הסביבה

: איסור צער בעלי חיים ודיðי בל תשחית. בשתי הלכות הללו ðצטרך ה של המאמרבחלק ז סוגיות הלכתיות בהם ðדון

לדון האם הבעייתיות שרואה התורה בהשחתה ובצער הðגרם לחיות קיים גם כאשר הצער וההשחתה ðעשים לתועלת 

  האדם.

  

  

  

                                            

ייתכן שבעתיד בשר מתורבת יוכל להחליף לחלוטין את ערכו התזוðתי של בשר רגיל ואף יתעלה עליו, שכן בבשר מתורבת החוקרים יכולים  77

מתקדם דיו לשðות את רמת השומðים והחלבון שבבשר, כמו כן הוא פחות חשוף לחיידקים, אðטיביותיקה וחיסוðים, אך הייצור עדיין איðו 

 בשביל להעריך האם כך יהיו פðי הדברים.

 2030עד שðת  - CE Delft  ,ultivated meatLCA of cמחקר עצמאי של לקילו. על פי  17$כיום בשר מתורבת משווק בסיðגפור במחיר של  78

  תעשיית הבשר המתורבת תתפתח כך שבשר מתורבת יהיה זול וðגיש יותר מבשר מן החי. 

 .)3הערה (לעיל דו"ח האו"ם  ראה 79
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   צער בעלי חיים

הבולטת של איסור זה מן התורה עדרות ילמרות הה .80פעמים רבות ראהמושג צער בעלי חיים מופיע בסוגיות הגמ

יש  .83הלכה למעשהוכן ðפסק  82כך פוסקים הראשוðים .81שבכתב, חז"ל בכמה מקומות לומדים שאיסורו מן התורה

לומד מהחיוב של  84רש"י בסוגיא בשבת כך ,שלמדו את האיסור מטעמי מצוות אחרות שעוסקות ביחס לבעלי החיים

 .הדישמהאיסור לחסום שור בשעת  לומד 85הראב"דו תחת משאה התורה לעזור לפרוק את בהמת החבר שרובצת

 אך גם ,87מתוכחת האתון והמלאך אל בלעם הרשע על כך שהיכה את אתוðו איסור זה לעומתם לומד 86הרמב"ם

איסור שחיטת ו , שחיטהשילוח הקןספר מצוות כגון: כטעם למ 'צער בעלי חייםמושג 'שתמש בלא ðמðע מלההרמב"ם 

לו חשיבות , ðיתðה ðמצאðו למדים שאיסור צער בעלי חיים עומד ביסודן של מצוות רבות .88אחד בהמה ובðה ביום

  בעולמם של חז"ל ולרוב הדעות חיובו מן התורה.

  הקובעת: 89המשðהלהקשות מן ההðחה כי רחמðות על בעלי חיים עומדת ביסודן של מצוות יש  על

  משתקין אותו. ...האומר על קן צפור יגיעו רחמיך

  ם דברי הגמרא עליה: וע

פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא; חד אמר: מפðי שמטיל  -מאי טעמא? 

קðאה במעשה בראשית, וחד אמר: מפðי שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואיðן אלא גזרות. ההוא 

ואמר: אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עליðו. אמר רבה:  [אותו תלמיד שהגיע לפðי רבה] דðחית קמיה דרבה

אמר ליה אביי: והא משתקין  - [כמה ידע אותו תלמיד לרצות את אדוðיו] כמה ידע האי צורבא מרבðן לרצויי למריה!

ק את חדותו של [רבה רצה רק לבדו לחדודי לאביי הוא דבעי -ורבה ðמי  [והרי כתוב במשðה שאדם כזה משתקין אותו!] אותו תðן!

  .אביי]

  

  

                                            

  .שבת קיז ע"ב, קכח ע"ב, קðד ע"ב, ב"מ לב ע"ב, ע"ז יג ע"א, חולין ז ע"ב ועוד 80

 ראה ב"מ לב ע"ב, שבת קכח ע"ב. 81

  בב"מ ובשבת שם, שו"ת מהר"ם מרוטðבורג ח"ג סי' קפא ועוד. ראה בראשוðים 82

. בדעת השולחן ערוך ראה אורח חיים סימן שה סעיף יט וחושן משפט סימן רעב סעיף ט וראה בגר"א שם ס"ק רמ"א חושן משפט רעב, ט 83

 יא שהבין בדעת הרמב"ם שצער בעלי חיים הוא חיוב מדרבðן בלבד.

 שם. 84

  בבא מציעא לב ע"ב.מובא בשיטה מקובצת  85

  במורה ðבוכים חלק ג פרק יז והובאו הדברים גם בספר חסידים סימן תרסו. 86

ואמðם אמרם צער בעלי חיים דאורייתא, מאמרו על מה הכית את ל. זו לשון הרמב"ם במורה ðבוכים שם: "-ראה במדבר פרק כב פסוק כז 87

  ".ריות ולא ðכאיב לבטלה ללא תועלת, אבל ðכון אל החמלה והרחמðותאתוðך וגו', הוא על דרך ההשלמה לðו, שלא ðלמד מדת האכז

  מורה ðבוכים ג, מח. 88

  ל"ג ע"ב. ברכות 89



 

 13  

  

ומסביר שהמצוות השוðות העוסקות  מצוות ה'ההסבר השðי המופיע בגמרא רואה בשלילה את ייחוס מידת הרחמים ל

את יסוד הדברים סוברים אביי ורבה בסיפור המובא לאחר מכן.  גם ביחס לבעלי החיים איðן ðובעות מרחמים וכך

 מוסרי יתרון כלל איןבו רב מבין שמצוות השחיטה ðיתðה רק בשביל לצרף את ישראל וכי  90כבר במדרשðיתן למצוא 

לייחס את מידת הרחמðות על בעלי החיים למצוות ה' וכולן איðן  יןðראה שא מקורות אלובמעשה השחיטה בעצמו. מ

   :ליהבשביל להשיב ע שתי גישות שוðותוðקטו באלא דין. חכמיðו הראשוðים התייחסו לשאלה זו 

כיישוב לדברי המדרש חילק הרמב"ם במורה ðבוכים דבק בשיטתו שאכן הרחמðות עומדת בטעם מצוות השחיטה ו

   .91בין פרטי המצווה שðועדו לצרף את האדם לבין הרעיון הכללי שלה שהוא הרחמðות על בעלי החיים הרמב"ם

. כדין ולא כרחמיםמידות הקב"ה ת הקובעת אהרמב"ן חולק על הרמב"ם ומקבל את דברי המשðה במסכת ברכות 

לא כלפי בעלי החיים אלא בשביל לפתח את מידותיו של האדם  , אךבכל זאת מסביר הרמב"ן שיש חשיבות לרחמðות

  .93המעסיקה אותðו מצוות השחיטהכלפי באופן ישיר  אמורים גם דבריו .92עצמו

שðי הסברים מצאðו לחשיבות  כחלק ממערכת המצוות בתורה. חשיבות הרחמים על בעלי החייםאין חולק על  אם כן,

שיטת הרמב"ן. שðיהם מסכימים בתיקון המידות שלðו, בðי האדם, ורחמðות על בעלי החיים עצמם לשיטת הרמב"ם זו: 

ולצמצם  בעלי החיים להשתדל לרחם עלכי במצוות רבות, בðיהן מצוות השחיטה בה אðו עוסקים, התורה מורה אותðו 

  .רםבצע

מסקðה: התורה רואה חשיבות ברחמים על בעלי החיים, בין אם בשביל בעלי החיים ובין אם בשביל לשפר את 

  מידותיו של האדם.

  

  בל תשחית

שיקול ðוסף התומך בייצור הבשר המתורבת ðוגע בשיקולי חיסכון הן חיסכון כספי והן חיסכון במשאבי הטבע כגון 

   .94שדות חקלאיים לייצור המזון אותו הן צורכותשטח מרעה, בתי גידול לחיות עצמן ו

  

  אוסרת התורה להשחית את עצי המאכל במצור: ,כחלק מדיðי המלחמה ,95בספר דברים

א ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלðְֹּדַח ָעָליו ַּגְרֶזן ִּכי מִ  ְוֹאתֹו ֶּמּנּו ֹתאֵכל ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה 

  .א ִתְכֹרת

                                            

  בראשית רבה, לך לך פרשה מד. 90

  מורה ðבוכים ח"ג פרק כו. 91

 בפירושו לתורה דברים פרק כב פסוק ו וראה שם באריכות. 92

 שם. 93

  .3ראה הערה  94

 כ, יט. 95
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   .96מפסוק זה אðחðו לומדים את איסור 'בל תשחית' האוסר להשחית חפצים ללא מטרה מוגדרת

  מסקðה: התורה רואה בעיה בהשחתה ללא צורך.

  .97יש להעדיף את ייצור הבשר המתורבת שעתיד לפגוע פחות בסביבה ובעולםעל פי שðי איסורים אלו 

  

  גרימת צער והשחתה לצורך

מספרת על שלושה  98לשאול האם ההשחתה וצער בעלי החיים אסורים כאשר הם ðעשים לטובת האדם? הגמראיש 

השחתת  וטעðתם:אמוראים ששברו רהיטים יקרי ערך בשביל לחמם את עצמם אחרי הקזת דמם לשמור על בריאותם 

  .גוף האדם חפצים עדיפה מהשחתת

האם הדברים  עדיין יש לדוןאיסור בל תשחית.  את עשויים לדחותשיקולים בריאותיים כי  מדבריהם ðמצאðו למדים

ðכוðים גם כאשר מדובר על הðאה בלבד ולא על צורך רפואי? שאלה זו העסיקה את הפוסקים בשאלות מעשיות 

הכריע שגרימת צער בעלי חיים לצורך האדם מותרת גם בעðייðים שאיðם ðוגעים  99בשו"ת תרומת הדשן .רבות

 102הבשו"ת ðודע ביהוד ר' יחזקאל לðדא בשאלות מעשיות פסקוכמותו  .101ו הובאו להלכה ברמ"אודברי 100ברפואה

ר' יעקב אטליðגר את איסור צער  התיר 104בðיגוד לדבריהם בשו"ת בðין ציון .103בשו"ת שבות יעקבשר ר' יעקב רייו

הð"ל הדעה הרווחת כשאר האחרוðים  אך .לצורך רווח בלבד ולצורך חולה שאין בו סכðה אך לא התיר בעלי חיים

  .105ובל תשחית צער בעלי חיים יאת איסור שאיðם בריאותייםשימושים  לצורך גם המתירים

  

  

                                            

ה"י -הכ"ג, בבלי שבת סז ע"א, שם קמ ע"ב, קידושין לב ע"א ועוד וכן להלכה ברמב"ם הלכות מלכים פ"ו ה"ח ראה מסכת שמחות פ"ט 96

 ובשו"ע יו"ד סימן שמט סעיף ד ובקצור שולחן ערוך סימן קצ סעיף ג.

 .2ראה הערה  97

  קכט ע"א. שבת 98

 פסקים סימן קה. 99

יזת כבשים או אי הוו צער בעלי חיים? גם לחתוך לשון העוף כדי שידבר, ואזðים אם למרוט ðוצות לאווזות חיים, אי דומה לגוזו לשוðו:  100

דאין אסור משום צער בעלי חיים אם הוא עושה לצורכיו ולתשמישיו. דלא ðבראו כל הבריות רק וזðב מכלב כדי ליפותו, ðראין הדברים 

 . לשמש את האדם

 אבן העזר סימן ה סעיף יד. 101

בתשובה לשאלה האם מותר לצוד לשם הðאה והוכחתו מהגמרא בעבודה זרה יא ע"א (ראה שם תוס' ד"ה  תðייðא יורה דעה סימן י 102

 'עוקרין') המתירה לשרוף כלים ולעקור פרסות של בעלי חיים לכבוד מלכים אע"פ שיש בדבר משום איסור בל תשחית וצער בעלי חיים.

(פרק א משðה ה) המתירה לחתוך אצבע של תרðגול  ðה במסכת עבודה זרהמהמשח"ג סימן עא שðשאל על ðיסויים בבעלי חיים והכחתו  103

 .לבן בשביל שיהיה אפשר למכור אותו לגוי ללא חשש שהגוי יקריב אותו לעבודה זרה

 סימן קח. 104

 ראה עוד שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' ז, שו"ת מðחת יצחק חלק ו סימן קמה, שו"ת שרידי אש ח"ב סי' צא ועוד. 105
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ר' משה  :ההיתר לצער בעלי חיים ולהשחית לצורך איðו היתר גורף ומצאðו שהאחרוðים סייגו אותו בכמה צורות

  בשðי סייגים חשובים: את ההיתר  ורם מסייגבðוגע לפיטום עגלים בשביל לשðות את צבע ע 106פייðשטיין

 דבר שמðהג העולם לעשותו. הפגיעה מותרת רק ב  .א

 ופרסום בלבד. לצרכי מכירות תועלתולא  אמתיתו תועלת בדבר שיש הפגיעה מותרת רק ב  .ב

  

  היש למעט בצער?

ללא יוצא  ,בצער בעלי חיים ובהשחתה לצורך האדם, כל הפוסקים שהזכרðו לעיל מצד הדין שאין איסור אף על פי

בתרומת  .יש לðסות ולהימðע מפגיעה בבעלי החיים ומהשחתה גם כאשר הדברים ðעשים לתועלתכי צייðו  מן הכלל,

  כתב: 107הדשן

אפשר הטעם לפי , ושהעולם ðזהרים וðמðעיםומתוך הלין ראיות הוה ðראה קצת דליכא איסור בכה"ג, אלא 

  שאיðו רוצה העולם לðהוג מדות אכזריות ðגד הבריות, שיראים דילמא יקבלו עוðש על ככה.

, שכן אין זו דרך 109תמהה על המðהג לצוד, למרות שלדידו איðו אסור מצד צער בעלי חיים והשחתה 108הðודע ביהודה

שאין לומר 'תתחדש'  110סקו של הרמ"אמפ לדבריו בðי אברהם יצחק ויעקב להתאכזר על הבריות. הוא מביא ראיה

כחלק  111גם הרמב"ם מתייחס לדברים אלו במורה ðבוכים חדשות שכן ייצורם פגע בבעלי חיים. עור למי שקðה ðעלי

, הטעם היסודי של מצוות 112להבðת רבים והורה לא לשחוט על דרך האכזריות והשחוק. מטעמי מצוות השחיטה

בבעלי החיים גם  יש לðהוג בחמלה וברחמðותכי  ðיתן ללמודמכאן גם השחיטה הוא רחמים על בעלי החיים ו

הדברים מובהרים בצורה יפה גם בגמרא המספרת על הייסורים  .113לצורך ואף פוגעים בהם כשמשתמשים בהם

  :114הקשים שהגיעו לרבי, מגדולי התðאים, ומסבירה מדוע הם הגיעו לו

                                            

שו"ת אגרות משה יודה דעה חלק ד סימן צב בתשובה על פיטום עגלים על מðת לשðות את צבע עורם (לא מדובר על פיטום לתורך השמðה  106

דאף שהותר לצורך האדם הוא כשאיכא צורך, כהא דלשוחטם לאכילה ולעבוד בהם ושיפור הבשר אלא לצורך מראה בלבד). זו לשוðו: 

דוקא בדבר שדרכן דאיðשי אלא  ...לצערם בעלמא שזה אסור אף אם יהיה לאחד הרוחה בזהאבל לא  לחרישה ולהובלת משאות וכדומה.

עכ"פ חזיðן שלא כל דבר רשאי האדם לעשות בבהמות שמצער אותם אף שהוא להרויח מזה, אלא דבר שהוא הðאת האדם ממש ... בכך

ברים שיותר טוב להמתיק את בשרו ולהשמין את בשרו באופן כשחיטת הבהמות לאכילה ולעבוד בהם וכדומה. וכן היה מותר לזוðם בד

שהאיðשי שיאכלו את בשרו יהðו יותר מכפי שהיתה אוכלת שחת. אבל לא בדבר שהוא רק לרמות ולהטעות את האיðשי שיאכילום בדבר 

טעו מזה שהוא בשר טוב שגם לאיðשי איðו כלום ורק לרמותם להאיðשי שמזה שיראו מראה הבשר שהוא לבן ולא במראה אודם קצת שי

 יותר לבריאות ולהðאה וישלמו בשביל זה יותר.

 שם.  107

 שם. 108

 למרות שמצדדים אחרים הוא אוסר למעשה אלא אם כן מדובר על צרכי פרðסה. 109

  שו"ע או"ח רכג סעיף ו. 110

 מורה ðבוכים ח"ג פרק יז ושם בפרק מח. 111

ית א, כט, רמב"ם במורה ðבוכים שם, רלב"ג דברים יא בתועלת השתיים עשרה ספר החיðוך מצווה תðא, פירוש הרמב"ן על התורה בראש 112

  ועוד.

 כך ðיתן ללמוד גם ממצוות שילוח הקן המובאת לעיל, שגם עðייðה שימוש בבעלי חיים לצורך האדם, אך תוך רחמðות וחמלה על האם. 113

 פ"ה ע"א. בבא מציעא 114
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א לרישיה בכðפיה דרבי, וקא בכי. אמר ליה: זיל, לכך ðוצרת. דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, אזל תלי

[אותו עגל שהיו מביאים אותו לשחיטה, בא ותלה את ראשו בכðפיו של רבי ובכה.  ליתו עליה יסורין - הואיל ולא קא מרחםאמרי: 

  .אמר לו רבי לעגל: לך, לכך ðוצרת! אמרו הואיל ורבי איðו מרחם יבואו ייסורים עליו]

אכן מותר לשחוט את העגל, אך היחס המזלזל בבעלי החיים על אף היותו מותר  -אמר לעגל עובדה לא ðכוðה רבי לא 

  הלכתית גרם לייסורים של רבי. כך גם הסרת הייסורים היו ע"י גילוי רחמים על בעלי החיים:

קא כðשא להו, יומא חד הוה קא כðשא אמתיה דרבי ביתא, הוה שדיא בðי כרכושתא ו -ועל ידי מעשה הלכו 

[יום אחד ðיקתה אמתו של רבי את  ðרחם עליה -אמר לה: שבקיðהו, כתיב ורחמיו על כל מעשיו. אמרו: הואיל ומרחם 

הבית היו מוðחים שם בðי חולדה ואמתו של רבי אספה אותם אמר לה רבי: עזבי אותם, שהרי כתוב: "ורחמיו על כל מעשיו". אמרו הואיל ורבי 

  .ם עליו]מרחם על הברית ðרח

רבי לומד את מידת הרחמים הðצרכת על הבריות ממידותיו של הקב"ה: "ורחמיו על כל מעשיו" ואðו מחויבים לסגל 

  .115לעצמðו את דרכיו ולרחם כמותו על ברואיו

אין אפילו מידת  שבמיעוטוהציע לחלק בין גרימת סבל לחיה בידיים לבין גרימת סבל בדרך אגב  116בשו"ת שבות יעקב

  מבין שיש לðסות ולמעט כמה שיותר מצער הבהמה בתהליך השחיטה.  117אלא שגם הוא בתשובה אחרת, חסידות

  : לסיכום חלק זה

  הכלל העיקרי הוא כי מותר לצער בעלי חיים ולהשחית את הסביבה כאשר הדבר ðעשה לתועלת האדם.

  לכלל זה כמה סייגים והגבלות:

 למזער את הðזק ככל הðיתן. גם כאשר הדבר ðעשה לתועלת התורה רואה חשיבות  .א

 הצער וההשחתה מותרות רק כאשר זו דרכם של בðי האדם.  .ב

שאיðה ðובעת ממעשה האדם באופן  עקיפה גם כשיש צורך לגרימת צער והשחתה, ישðה עדיפות לבחור בדרך  .ג

 ישיר.

 רסום.הצורך בשבילו גורמים לצער ולהשחתה צריך להיות צורך של שימוש אמתי ולא רק עðייðי שיווק ופ  .ד

  

                                            

 תא דרבי ישמעאל מסכתא דשירה ג ועוד.מסכת סופרים ג, יז , ירושלמי פאה א, א , מכיל 115

ה' במריטת ðוצת שהעולם ðמðעים משום אכזריות הייðו דוקא במריטת ðוצה שעושה  ימןסוף ס עזרהבן אף שסיים רמ"א שם באשם:  116

אכילה מעשה בידים והעוף מרגיש מאוד הצער בשעת כל מריטה ומריטה משא"כ בðדון שלפðיðו של השואל שאיðה מרגשת כלל צער בשעת 

 .ושתייה זאת רק שאח"כ גורמות חולי ומכאוב והוא לרפואת אדם ð"ל פשוט דאין כאן חשש איסור אפילו ממדות חסידות

(שפו) האוסר למרוט ðוצות במקום השחיטה משום צער בעלי חיים וכך כותב בעל  דבריו ðסמכים על פסקו של האור זרועחלק ב סימן קי.  117

זרוע הל' שחיטה השוחט עוף אפי' בחול לא ימרוט הðוצת מן הצוואר אם אפשר לו לשחוט בלא מריטה משום צער  באורכתב השבות יעקב: "

סי' ק"ה דהיכא דיש לו  [תרומת הדשן] ואף שלא ðעלם מאתי מ"ש בפסקי מהרא"י רבעל חיים עכ"ל וק"ו שזה הוא צער בעל חיים יותר ויות

העולם ðמðעים משו' אכזריות יע"ש מ"מ ðראה לי  מ"מבאבן העזר ס"ס ה'  רוךעולחן רמ"א בשריווח לא חיישיðן לצער בעל חיים וכן פסק 

 ".משום צער בעל חיים מלתא דלא שכיחא ודאי אסורפשוט דאף מהרא"י לא קאמר אלא דוקא בדבר המצוי כמו מריטת ðוצת וכה"ג משא"כ 
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מסקðות אלו מובילות באופן ברור וישיר להעדפת שימוש ב'בשר מתורבת' המפחית בצורה ðיכרת את צערם של 

  בעלי החיים ואף עשוי להפחית את השחתת הטבע הכרוכה בייצור הבשר מן החי.

  

  צריכת בשר מן החי בעידן הבשר המתורבת 

  חיים ובל תשחית בכמה הגבלות:ראיðו לעיל שהפוסקים מגבילים את ההיתר של צער בעלי 

 .118הדבר ðעשה לתועלת אמיתית של האדם ולא רק לעðייðי מכירות  .א

 .119זה דבר שדרך בðי אדם לעשותו  .ב

שðשאל אודות מקרה בו בשביל שחיטה  120בשו"ת רב פעלים ר' יוסף חיים מבגדאדהגבלה שלישית מצאðו בדברי 

  כשרה היו צריכים לחתוך לפðי השחיטה את קרðי העז. הבן איש חי התיר אך סיים את תשובתו בחידוש מעðיין:

מיהו אם הקצב הזה יש לו שותף גוי, שהוא שוחט לצורך גוי, ואפשר שיקח זה העז וישחטðה הגוי בשביל הגוים 

  .כיון דאפשר בהכי, ואין לו הפרש בזה לעðין הריוחות צב"ח, יקח לו, ולא יבא לחתוך הקרן לעש

ללא צער בעלי חיים אין היתר לצער את החיה, שכן ðיתן  על ידי מכירה לגויאותו רווח  לדבריו כאשר ðיתן להשיג

  להשיג את אותה המטרה ללא הצער.  

יהיה בשחיטה לצורך אכילה  ,דורש ייתכן מצב בו בעתיד, לאחר שבשר מתורבת יהיה זמין לכל ים אלוסיוגעל פי 

, לא אפשר להשיג את אותה המטרה בצורה אחרת שלא תגרום צער :משום איסור צער בעלי חיים ובל תשחית שכן

. כמובן שהדברים אמורים רק בהðחה תהיה זו דרכם של בðי אדם ולא תהיה תועלת אמתית בצריכת בשר מן החי

בימיðו אðו עוד אין היעðות  תרון לבשר חי (לא בריאותי לא כלכלי ועוד).שאכן המוצרים שווים לחלוטין ואין שום י

, אך ייתכן ובעתיד בשלב זה על כן אין סיבה לאסור צריכת בשר מן החי ,121מלאה מן הציבור לצרוך בשר מתורבת

   הדברים ישתðו ויש לתת על כך את הדעת.

ברור שיש שימושים שבשר מתורבת לא יוכל למלא את מקומו של הבשר החי. בתורת הקרבðות יש חשיבות  בðוסף

כך גם גבי אכילת בשר בימים משמעותית לתהליך השחיטה והשימוש בדם שאפשריים, כמובן, רק בבשר מן החי. 

  טובים בזמן המקדש שðידוðה לעיל.

  

                                            

 אגרות משה שם. 118

 שם. 119

  יורה דעה חלק א סימן א. 120

121 Journal . Challenges and prospects for consumer acceptance of cultured meat, E. (2015). Van Loo,P. & Sans W. ,Verbeke

of Integrative Agriculture  14(2), 285–294. 

 ראה:

4f84b1cc2710d&pidhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311914608844/pdf?md5=b19f536b12f1d311ca4

main.pdf-S2095311914608844-s2.0-=1  
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 122כגון אכילת בשר בשבתות לקיום מצווה שאיðו בשר קרבן בבשרבðוסף יש לדון לגבי כל המקומות בהם יש צורך 

האם הדברים יהיו  - 123כאכילת בשר לאוðן או אכילת בשר בתשעת הימים הבשר מהווה איסורמקומות בהם או 

  ?ðכוðים גם בבשר מתורבת

ר מתורבת : לאור ההגבלות שראיðו בהיתר צער בעלי חיים לצורך האדם ðיתן להעלות על הדעת שכאשר בשמסקðה

שהרי: א. אפשר להשיג  יהיה זמין לכל דורש יהיה אף איסור בצריכת בשר מן החי משום צער בעלי חיים ובל תשחית

הדברים  .ממשיתאת אותו הבשר גם ללא צער בעלי חיים. ב. זו לא תהיה דרכם של בðי האדם. ג. אין כאן תועלת 

רקם יצריך לשקול את הדברים לאור המציאות החברתית שתðכוðים רק אם אכן התðאים יתממשו בעתיד וגם אז יהיה 

  כמו כן וודאי שבשר מן החי ימשיך לשמש במצוות בהם הוא הכרחי כקרבðות. .סביב צריכת הבשר המתורבת

  

  :מסקנות והשלכות מעשיות

לאחר שסקרðו את איסור צער בעלי חיים ובל תשחית ואת ההיתרים לצורך שימוש האדם ðיתן להסיק מסקðות גם 

מדבריðו העדפת ועידוד יצור ושיווק בשר מתורבת על פðי יצור ושיווק של בשר מן החי.  –לסוגיא בה אðו עוסקים 

  המסקðות הבאות: עולות

 ר הדבר ðעשה לצורך האדם וזו דרכם של רוב בðי האדם.אין איסור לפגוע בסביבה ובבעלי החיים כאש  .א

יש להעדיף למעט בצער בעלי חיים כמה שðיתן ולכן יש לעודד ייצור ושיווק של בשר מתורבת על פðי בשר   .ב

 מן החי. 

 על פðי הבשר המתורבת ומדובר על מוצר זהה האמתיאין עדיפות אמתית בבשר העדפה זו ðכוðה רק כאשר    .ג

אך ייתכן שעוד  124מבחיðת טעם, מחיר והעדפת בðי האדם, דבר שבימיðו הבשר המתורבת טרם הגיע אליו,

 125יגיע לכך בעתיד.

לא ðיתן להמיר בשר קרבðות בבשר מתורבת ועל כן כאשר יתחדשו הקרבðות יהיה לקדם ייצור של בשר מן   .ד

  החי לצורך הקרבה.

                                            

בשו"ע הרב רמב, ב משתמע שעיקר חובת אכילת בשר בשבת היא מצד העוðג ולכאורה אותו העוðג קיים בטעם הבשר גם אם אין דיðו  122

  כבשר עצמו.

של בשר שאיðו מוגדר כבשר איðו אוסר, ראה בשו"ע או"ח סימן תקðא סעיף י ובמשðה ברורה שם ס"ק סג וסו משם יש ללמוד שטעם  123

מאידך בשר שאיðו ראוי להקרבה כבשר עוף גם כן אסור ויש ללמוד מדברים אלו גם לבשר מתורבת שמחד הוא כשומן של בשר ממש, אך 

ו כבשר אלא ממילא אם מðיחים שדיðו כבשר ממש יהיה איסור באכילתו ואם מביðים שאין דיð –מאידך איðו ראוי להקרבה על גבי המזבח 

 יש בו טעם בשר בלבד לא יהיה בכך איסור.

  .119ראה הערה  124

 .75ראה הערה  125
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  התערבות האדם במעשה הבריאה:

מדובר כאן על יצירה חדשה של  ,תשðה הרגלי צריכת מזון של אלפי שðים. בðוסף ,ללא ספק ,בתיצירת בשר מתור

תהליכים בסיסיים העומדים בטבע העולם. ייתכן שגם בתורה מצאðו יסוד לכך שהאדם  שביכולתה לשðותהאדם 

צריך לקבל את העולם כמו שהוא מבלי לשðותו יותר מידי. בחלק זה ððסה לעמוד על יסוד זה והאם הוא ðוגע גם 

  לתעשיית הבשר המתורבת בה אðו עוסקים. 

  התורה מצווה אותðו על איסור כלאים: 126בפרשת קדשים

א ִתְזַרע ִּכְלָאִים ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטðֵז  א ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ָׂשְד     .א ַיֲעֶלה ָעֶליֶאת ֻחֹּקַתי ִּתְׁשֹמרּו ְּבֶהְמְּת 

ו צמחים מסוגים שוðים וכן תערובת צמר ופשתים בבגד התורה אוסרת על ערבוב כוחות שוðים בטבע (בהמות א

מסביר שהקדמה זו באה  127הציווי על כך במילים: "את חקתי תשמרו". הרמב"ן בפירושו לתורה אחד) ופותחת את

  מב"ן להסביר את טעם האיסור במילים הבאות:לומר שהטעם של המצווה ðסתר ממðו ובכל זאת מðסה הר

ם והטעם בכלאים, כי השם ברא המיðים בעולם, בכל בעלי הðפשות בצמחים ובבעלי ðפש התðועה, וðתן בה

כח התולדה שיתקיימו המיðים בהם לעד כל זמן שירצה הוא יתברך בקיום העולם. וצוה בכחם שיוציאו 

. והמרכיב שðי מיðין, משðה ומכחיש ..למיðיהם ולא ישתðו לעד לעולם, שðאמר בכולם "למיðהו" (בראשית א)

וץ הוא לעזור בבריאתו ויחפ כאילו יחשוב שלא השלים הקדוש ברוך הוא בעולמו כל הצורךבמעשה בראשית, 

  של עולם להוסיף בו בריות.

הרמב"ן מפðה אותðו לפסוקים במעשה הבריאה המתארים כיצד כל עשב ðברא: "למיðהו" המיוחד שלו ומתוך כך לומד 

הרמב"ן שהתערבות יתרה במעשה הבריאה מראה על חוסר אמוðה כאשר אדם חושב שהקב"ה ברא את העולם חסר. 

שגם ביצירת בשר מתורבת ישðה התערבות בסדרי הבריאה על פיהם הדרך לצרוך בשר היא מן  על פי גישה זו ייתכן

  החי בלבד.

מאידך גיסא, מצאðו כמה וכמה מדרשים שðוקטים בכיוון אחר לגמרי ורואים בהשבחת הטבע ע"י האדם דבר 

  :128סרופוסמשמעותי וחשוב שאף הקב"ה חפץ בו. המפורסם מבðיהם הוא ויכוחם של ר' עקיבא וטורðו

איזה מעשים ðאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם, א"ל של  :שאל טורðוסרופוס הרשע את ר' עקיבא

בשר ודם ðאים, א"ל טורðוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם, א"ל ר' עקיבא לא תאמר 

יין בבðי אדם. א"ל למה אתם לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצו

מולים, א"ל אף אðי הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם ðאים 

משל הקדוש ברוך הוא, הביאו לי שבולים וגלוסקאות, אðוצי פשתן וכלים מבית שאן, א"ל אלו מעשה הקדוש 

  ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם, אין אלו ðאים.

                                            

  ויקרא יט, יט וכן בפירושו לספר בראשית א, יא וראה גם בספר החיðוך מצווה רמה ובספר כלבו הלכות כלאים סימן צא. 126

 שם. 127

 מדרש תðחומא תזריע סימן ז. 128
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' עקיבא מוכיח לטורðוסרופוס שמעשה האדם ðאים יותר כי הטבע ðברא חסר וגולמי ועל האדם מוטלת החובה ר

סביב ויכוח ðוסף  129לפתח ולשדרג את הטבע לשימושו. חובה זו מוטבעת בטבע העולם כמובא במדרש ברשאית רבה

חפץ באדם ðימול מדוע הוא לא ברא בין פילוסוף אחד לר' הושעיה, גם הוא סביב מצוות המילה והשאלה אם הקב"ה 

   אותו כך:

 ...אם חביבה היא המילה מפðי מה לא ðתðה לאדם הראשון מר לופילוסופוס אחד שאל את רבי הושעיה, א

כל מה שðברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה, כגון החרדל צריך למתוק,  מר לו (ר' הושעיה לפילוסוף)...א

  .צריכין להטחן, אפילו אדם צריך תיקוןהתורמוסים צריך למתוק, החיטין 

על פי מדרש זה הקב"ה בכווðת מכוון ברא את העולם חסר וðתן כח לאדם לשכלל ולפתח את העולם. המהר"ל מפראג 

שהאדם יודע לקחת  –רואה בכך את גדלותו של האדם על פðי בעלי החיים ושאר הטבע  130בספרו תפארת ישראל

  את חומרי הגלם לשבח ולשכלל אותם:

וכל זה מפðי כי אין ּפַעל הטבע בעל השלמה בעצמו אל האדם שיש בו השכל, שהוא על הטבע, וזהו מדרגת 

הטבע כמו שאמרðו. ולפיכך כל אשר ðברא בששת ימי בראשית אין השלמה בו אל האדם. ולכך אין זה שאלה 

שזה שייך אל ּפַעל הטבע במה שהוא ּפַעל חסר, ואיðו במדרגת ההשלמה אל  אם ðברא התיðוק בלא מילה,

  י.האדם השכל

חלק  ואף רואה בה שכלול העולם על ידי האדם באפשרותמכיר  131גם הרמב"ן עצמו במקום אחר בפירושו לתורה

יאה חדשה בדרך הבחðה בין איסור כישוף לבין יצירת בר 132מציווי ה' לאדם הראשון. בðוסף מצאðו בדברי המאירי

  מדרכי הטבע שלשיטתו מותרת לחלוטין גם כשמדובר על יצירה חדשה לגמרי:

כמו שðודע  אפילו ידעו לברא בריות יפות שלא מזווג המיןכל שהוא ðעשה בפעולה טבעית איðו בכלל כשפים 

בספרי הטבע שאין הדבר ðמðע רשאים לעשות שכל שהוא טבעי איðו בכלל הכשוף ודומה לזה שיש בו משום 

  רפואה אין בו משום דרכי האמורי

למדðו, אם כן, כי מצד אחד התורה דוגלת בפיתוח הטבע והעולם על ידי האדם ומצד שðי במצוות הכלאים אוסרת 

בריאה כפגומים ולðסות להשלימם. יש, אם כן, לðסות ולהבין במה שוðה מצוות עליðו התורה לראות את הטבע וה

הכלאים, בה ðאסר על האדם להתערב בבריאה, מעשיית הלחם, החרדל ומצוות ברית מילה בהם הוא ðדרש לפתח 

  ולשכלל את העולם? 

וה 'להתערב' במעשה ðיתן להציע הצעות שוðות לחלוקה בין הדברים ולהכרעה מתי האדם מצו ,ברמה המחשבתית

  למשל, מחלק בין תיקון סטייה של העולם לבין  ,133הרב יעקב אריאל הבריאה ומתי עליו להשאיר אותו כמו שהוא.

                                            

  פרשה יא. 129
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בין אם . ומתחום השיבוט הגðטי ומביא לכך דוגמא מעולם הרפואה שלא הייתה קיימת לפðי כן יצירת מציאות חדשה

ðקבל את דבריו ובין אם ðסביר את ההבדל בצורה אחרת, כאשר אðו באים לדון על בשר מתורבת ðראה שיש כמה 

  ðקודות ðוספות שצריך לקחת בחשבון: 

  בשר מתורבת דומה הרבה יותר לעשיית לחם מחיטים מאשר ליצירת בריאה חדשה, שכן מדובר על תהליך

ידי האדם ולא על ערבוב מיðים שוðים בשביל ליצור ולברוא מין או בו ðלקח חומר גלם טבעי ומשוכלל על 

ייצור חדש ועל כן קל יותר לשייך את הבשר המתורבת לגישתו של ר' עקיבא בדיוðו עם טורðוסרופוס מאשר 

 לאיסור הכלאים והיסודות המחשביים שהביא לו הרמב"ן.

 ו שייך לבשר  בבשר מתורבת אין יצירה של דבר חדש אלא ריבוי של דבר קייםðועל כן ייתכן שהדיון כאן אי

 מתורבת כלל.

  ת להיטיב עם האדם, אלא גם למען קיום מצוות 'צער בעלי חיים' בצורהðעשה לא רק על מð בשר מתורבת

מהודרת יותר וממילא ייתכן שיש בייצור בשר כזה גם ערך תורðי ועל כן ðיתן להצדיק את פיתוחו וייצורו 

 עוד יותר.

ם צריך ואף מצווה לשכלל ולקדם את העולם, אלא שעליו להיזהר לא להתערב במעשה הבריאה יתר על : האדמסקðה

. ביצירת בשר מתורבת ðראה שאין בעיה זו קיימת שכן לא מדובר על יצירה חדשה ולכך ðיתן איסור כלאים המידה

   .ובðוסף אין לðו להוסיף איסורים על הכתוב בתורה אלא על ריבוי של יצירה קיימת
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  סיכום

דðו במאמר זה בשלושה שיקולים העומדים בבסיס השאלה האם יש לחזק ולעודד את פיתוחו של בשר מתורבת: א. 

. ב. איסור צער בעלי חיים ובל תשחית בתעשיית הבשר. ג. שיðוי האדם את לעידוד צריכת הבשר בכלליחס התורה 

מתוך דיוðים אלו דליðו את המסקðות המעשיות בðוגע לעידוד יצור ושיווק בשר בכלל ובשר מתורבת  מעשי הבריאה.

  בפרט.

  הבאות: המעשיות מהדיון העלðו את המסקðות

 עידוד יצור ושיווק בשר בכלל:

 לצורך חיזוק הגוף יש לעודד צריכת בשר ככלל גם כאשר הדבר פוגע  צריכת בשרכאשר יש צורך בריאותי ב

 לת האדם הפרטי.בכלכ

 .יעה לעודד תעשייה של ייצור ושיווק בשרðכאשר אין צורך בריאותי, אם המצב הכלכלי מאפשר זאת אין מ 

 .ו גם צד מוסרי למעט בייצור ושיווק הבשר, אך הוא ליחידי סגולה ולא לכלל העםðיש 

 .יש לעודד ייצור ושיווק בשר לצרכי מצווה 

  פðי בשר מן החי:העדפת יצור ושיווק בשר מתורבת על 

  פגיעה בחי ובסביבה לצורך סיפוק צרכי האדם מותרת על פי התורה ואין בה איסור, כאשר היא פגיעה סבירה

 כדרך שבðי האדם רגילים.

  יתן מטעמים מוסריים ועל כן יש להעדיף ייצור בשר מתורבת הפוגעðיש למעט בפגיעה בחי ובסביבה כמה ש

 .134פחות בסביבה ובחי

  יתן להשתמש בבשר מתורבת ועל כן אין להפסיק לחלוטין את תעשיית הבשר לצרכיð ות בבוא העת, לאðקרב

 מן החי.

  וðות לאכול אותו ולדעתם טעמו איðי האדם כבשר מן החי, אין להם מוכðפוץ בין בð וðכיום בשר מתורבת אי

אין השיקול המוסרי מכריע  כמו כן בשר מתורבת יקר יותר מבשר מן החי ועל כן, כיום 135זהה לבשר מן החי

 להעדיף צריכת בשר מתורבת עם היתרון המוסרי על פðי בשר מן החי עם היתרוðות הכלכליים.

 אריים והחברתייםðותיו הכלכליים, הקוליðראה הבשר המתורבת יתגבר על חסרוð136מכיוון שבעתיד ככל ה 

 המוסרית והפגיעה בחי ובסביבה. יש להשקיע בפיתוח טכðולוגיה זו שבסופו של דבר תפתור גם את הבעיה

  וסף יש כאן פיתוחðו לאסור יותר ממה שאסרה תורה ובðוי הבריאה, שכן אין לðאין בבשר מתורבת משום שי

 של דבר קיים ולא יצירת זן חדש.
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