
 

Tzar Baaley Hayim  
  ועוד נאמר בטעם השחיטה מן הצואר ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי החיים יותר מדאי, כי התורה התירן

 לאדם למעלתו לזון מהם ולכל צרכיו ולא לצערן חנם.
 

And we can also say as a reason for slaughter from the neck with a checked knife, [that it 
is] in order that we not cause too much pain to living beings. As the Torah [only] permitted 
man - due to his status - to derive nourishment from them for all of his needs, but not to 
cause them pain for no reason. 

Sefer HaChinukh 451 
 

 נקדים ונאמר, שמאחר שלא מצאנו מקור מפורש לאיסור צעב׳׳ח לא בתורה ולא במשנה ובגמרא, על כן

 נחלקו הראשונים בדבר, והעלו כשישה מקורות שונים לאיסור צעב״ח, ואלו הם:

 א. נלמד ממצוות פריקה, מן הפסוק: ״עזב תעזב עמר׳ <שמות כ״ג, ה׳).

 ב. נלמד מאיסור חסימה, כנאמר: ״לא תחסם שור בדישו״(דבריםכ״ה,י׳).

 ג. נלמד מתביעת המלאך לבלעם: ״על מה הכית את אתנך״(במדבר כ״ב, ל״ב).

  ד. נלמד ממה שנעשה נס להשקות את ״העדה ובעירם״(דברים כ׳, ח׳).

  ה. נלמד מהפסוק: ״ורחמיו על כל מעשיו״(תהליםקמ״ה).

  ו. הריטב״א סובר שזו הלכה למשה מסיני.

First we must say that there is no clear source for the mitzvah of TB”H in the torah, mishna, 
or gemora. Therefore the rishonim disagreed on the matter and brought several different 
sources for the prohibition of TB”H and these are them: 
 

A. We learn this from the mitzvah of prika 
B. We learn this from the prohibition of muzzling 
C. We learn this from the claim against Bilam 
D. We learn this from the miracle which provided water for “the flocks and in the cities”  
E. We learn this from the pasuk “and his mercy is on all his creations” 
F. The ritva explains that this is halcha le’moshe mi’sinai 
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The Needs of Man 

 כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים לית ביה משום איסור צער בעלי חיים…..
 

Any [action] needed for healing or other reasons, there is no prohibition of T”BH... 
Shulchan Aruch, Rema,  Even HaEzer 5:14        

  צעב״ח הותר לצורך האדם, כגון לצרכי רפואה, עבודה, וכבוד. אולם ישנם הסוברים שלא הותר צעב״ח
  לצורך רווח ממון או לתענוג ושעשוע בעלמא.

TB”H is permitted for the needs of man, such as medical needs, for work, and for honor. 
Although, there are those that say that TB”H is not permitted for monetary benefit, for 
pleasure, or mere amusement. 

Sefer Tzar Ba’aley Chaim - pg. 47 

 

 עד כה ראינו שהותר צעב״ח לצורך חיוני לאדם (כאכילה, חרישה ונשיאת משאות), אולם האם הותר

 הדבר אף לצורך רווח ממוני של האדם? נחלקו בזה הפוסקים… אולם רובם המכריע של הפוסקים

  נוקטים שצעב״ח מותר אף לצורך רווח ממון.

Until here we have seen that TB”H is allowed for the need of man (such as for eating, 
plowing, and transport of goods), but if this is allowed for financial gain is something 
the poskim disagree upon… However the majority of poskim assert that TB”H is 
allowed for financial gain.  

Tzar Ba’aley Chaim 329  

● Foie Gras   

 ועל כן קשה לקבוע שאין צער לאווזים בימינו. עכ״פ אף אם נגרם להם צער, הרי צעב״ח הותר לצורך

 האדם, כל זמן שאין במעשיו אכזריות של ממש, והנח להם לאלו מישראל שנהגו היתר בזה. ואפילו מצד
 החשש שמאכילים את ישראל בטרפות, כתב הצל״ח שיש להניח לנוהגים להקל בזה, וראה על כך

  בסמוך.

● Veal   

 ענה על כך בשו״ת אגרות משה נאהע״ז ד׳ סימן צ״ב!: שבעלי נפש אין להם לאכול כלל מעגלים כאלו, אף אחר

 בדיקה שלא נטרפו. וביאר בהרחבה שהמגדל עגלים באופן זה עובר על איסור צעב״ח. ואף שצעב״ח
  הותר לצורך האדם, עכ״פ דרך גידול זו אסורה משום אכזריות (את דברי האג״מ כבר הבאנו בהערה 772, ע״ש).

 

 



 

Mercy and Cruelty  

 עליונות האדם על שאר בעלי החיים, נותנת בידו את האפשרות לשעבדם לעבודתו ולהשתמש בגופם
 לצרכיו אף שנגרם להם צער מכך. אעם״כ רצון התורה שיהו הגבלות מסוימות בגרימת הצער….

The preeminence of man upon the rest of the animal kingdom gives him the possibility to 
subjugate, work, and use animals and their bodies for his purposes, even if this causes 
them suffering. Though is it the will of the Torah that there should be certain limitations in 
the infliction of this suffering.  
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 כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים לית ביה משום איסור צער בעלי חיים (א"ו הארוך סימן נ"ט) ולכן
 מותר למרוט נוצות מאוזות חיות וליכא למיחש משום צער בעלי חיים (מהרא"י סי' ק"ה) ומ"מ העולם נמנעים

 דהוי אכזריות:
 
Any [action] needed for healing or other reasons, there is no prohibition of "causing pain to 
animals" (Issur V'Heter Extended 59). And therefore it is permitted to pluck the feathers of 
wild geese, and there is no potential problem of "causing pain to animals" (Mahar"i 105). 
Nevertheless, the world withholds from it because of its cruelty. 

Shulchan Aruch, Rema,  Even HaEzer 5:14  

Having Compassion for All 

 וַּיֹ֣אֶמר ֱאלִֹה֔ים נֲַֽעֶׂש֥ה ָאָד֛ם ְּבַצְלֵמ֖נּו ִּכְדמּוֵת֑נּו וְִיְרּדּו֩ ִבְדַג֨ת ַהּיָ֜ם ּוְבעֹ֣וף ַהָּׁשַמִ֗ים ּוַבְּבֵהָמה֙ ּוְבָכל־ָהָאֶ֔רץ
ָאָדם֙ ְּבַצְלמֹ֔ו ְּבֶצֶ֥לם ֱאלִֹה֖ים ָּבָר֣א אֹתֹ֑ו ָזָכ֥ר ּוְנֵקָב֖ה ָּבָר֥א רֵֹמׂ֥ש ַעל־ָהָֽאֶרץ׃ וִַּיְבָר֨א ֱאלִֹה֤ים ׀ ֶאת־הָֽ  ּוְבָכל־ָהֶרֶ֖מׂש הָֽ
ם׃ וְַיָבֶ֣רְך אָֹתם֮ ֱאלִֹהים֒ וַּיֹ֨אֶמר ָלֶה֜ם ֱאלִֹה֗ים ְּפרּ֥ו ּוְרבּ֛ו ּוִמְלאּ֥ו ֶאת־ָהָאֶ֖רץ ְוִכְבֻׁשָ֑ה ּוְרדּ֞ו ִּבְדַג֤ת ַהָּים֙ ּוְבעֹ֣וף  אֹתָֽ

רֶֹמֶׂ֥שת ַעל־ָהָֽאֶרץ׃וַּיֹ֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ִהֵּנה֩ ָנַתִּ֨תי ָלֶכ֜ם ֶאת־ָּכל־ֵעֶׂ֣שב ׀ זֵֹרַ֣ע ֶזַ֗רע ֲאֶׁשר֙  ַהָּׁשַמִ֔ים ּוְבָכל־ַחּיָ֖ה הָֽ
 ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָאֶ֔רץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֥ו ְפִרי־ֵע֖ץ זֵֹרַ֣ע ָזַ֑רע ָלֶכ֥ם יְִֽהיֶ֖ה ְלָאְכלָֽה׃

And God said, “Let us make man in our image, after our likeness. They shall rule the fish of 
the sea, the birds of the sky, the cattle, the whole earth, and all the creeping things that 
creep on earth.” And God created man in His image, in the image of God He created him; 
male and female He created them. God blessed them and God said to them, “Be fertile 
and increase, fill the earth and master it; and rule the fish of the sea, the birds of the sky, 
and all the living things that creep on earth.” God said, “See, I give you every seed-bearing 
plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit; they shall be 
yours for food. 

Genesis 1: 26-31  

 



 

 ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כח ט) "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו": .ָּכְך ָלְמדּו ְּבֵפרּוׁש ִמְצָוה זֹו. ַמה הּוא ִנְקָרא ַחּנּון ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ַחּנּון. ַמה
 הּוא ִנְקָרא ַרחּום ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ַרחּום. ַמה הּוא ִנְקָרא ָקדֹוׁש ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ָקדֹוׁש. ְוַעל ֶּדֶרְך זֹו ָקְראּו ַהְּנִביִאים

 ָלֵאל ְּבָכל אֹוָתן ַהִּכּנּויִין ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ַצִּדיק וְָיָׁשר ָּתִמים ִּגּבֹור ְוָחָזק ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ְלהֹוִדיַע ֶׁשֵהן ְּדָרִכים טֹוִבים
 וִיָׁשִרים ְוַחָּיב ָאָדם ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו ָּבֶהן ּוְלִהַּדּמֹות ֵאָליו ְּכִפי ֹּכחֹו:

… even as it is said: "And thou shalt walk in His ways" (Deut. 28 9). In explaining this 
commandment the sages taught thus: Even as He is called gracious, be thou gracious; 
even as He is called merciful, be thou merciful; even as He is called holy, be thou holy…. 

  ״ורחמיו על כל מעשיו״

and His mercy is on all His creations 
Psalms - 145 (aka Ashrei) 

 

9 Billion+ broilers, 340 Million+ layers, Pigs, Dairy, Beef, Veal….  

Virtually everybody in here will leave this and start eating factory farm 
products tonight… 

How do we create change?  

● Compassion for all  
● Understand that top down change will not work and is not the right 

approach 
● Understand the industry 
● Understand the consumer 
● Invest our money and resources in creating grassroots bottom up 

change 
● Create solutions which resonate  

○ “When you have a product that really resonated with customers the word of 
mouth resonates like wildfire” 

Elon Musk 

       

 

 


