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 "דבס
  ?בבעלי חיים יםניסוי –הקורונה פיתוח חיסון 

 הרב מואיז נבון
 

Since the 18th century, organized efforts have been under way in America and Europe to 
make people more sensitive to animals' sufferings. Groups such as the Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals and the National AntiVivisection Society have grown, their concerns 
ranging from the treatment of pets to protests over scientific experiments with any 
animal. (“Animal Experimentation”, JOHCS) 

 

November 17, 2015 
NIH Will No Longer Support Biomedical Research on Chimpanzees 
 
… NIH announced its decision in June 2013 to significantly reduce the use of 
chimpanzees in agency-supported biomedical research and retain only a small population 
of chimpanzees for future biomedical research. As part of this decision, NIH indicated it 
would identify 50 chimpanzees that would be retained … As a result of these numerous 
changes over the last few years and the significantly reduced demand for chimpanzees in 
NIH-supported biomedical research, it is clear that we’ve reached a tipping point. In 
accordance with NIH’s commitment in June 2013, I [NIH Director] have reassessed the 
need to maintain chimpanzees for biomedical research and decided that effective 
immediately, NIH will no longer maintain a colony of 50 chimpanzees for future 
research. … 
 

 

May 27, 2020 
A SMALL NUMBER OF MONKEYS COULD HELP MILLIONS OF PEOPLE:  
CORONAVIRUS VACCINE TESTING 
 
… a potential [coronavirus] vaccine candidate … is based on prior research in 
chimpanzees during the Middle East Respiratory Syndrome (MERS) epidemic … 
Without this candidate vaccine developed during the prior epidemic with apes and 
monkeys, the evaluation of a vaccine candidate for coronavirus (SARS-COV-02) by this 
study would likely not have been possible or would have required a much longer time to 
develop.  
… 
… since nearly all countries have ended laboratory chimpanzee research, the current 
study was only conducted in mice and monkeys. It is fortuitous that monkeys show 
similar symptoms as humans, but if they did not and a species more closely evolutionarily 
related to humans like chimpanzees was needed, those countries might regret their 
decisions to reduce their capability to conduct research with a small number of 
chimpanzees that could help millions. A disease may appear in the future that monkeys 
do not get and without the capability to do research in the appropriate animals, we may 
well be stuck in a bad position. 
… 
This point does not only apply to urgent work during pandemics, but also to other 
important work in the neuroscience of brain function and disorders, which has been 
criticized and not defended as strongly as it could have been by the NIH. We encourage 
all institutions conducting animal research to better promote and speak up on behalf of 
animal research and the regulatory and animal welfare standards that they adhere to and 
are proud of. 

http://www.divreinavon.com/
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 בעלי חיים ורפואה ~צער ~ 
 

 , פולניה[1572-1525]רמ"א  ה:יד העזר אבן ערוך שולחן
  .חיים בעלי צער איסור משום ביה לית, דברים לשאר או לרפואה הצריך דבר הגה: ... כל

 

 [1470יונה אשכנזי, גרמניה, ]ר'  איסור והיתר הארוך שער נט סימן לוספר 
אף כל שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי וכתב התו' בעבודה זרה ... וכתב הרא"ש 

 :סכנהאם יועיל לאיזו דבר מותר עכ"ל. פי' לרפואה אפילו אין בו  דאורייתאעל פי שצער בע"ח 
 

  כח פסוק א פרק בראשית
הָ  ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ֱאֹלִהים ָלֶהם ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֹאָתם ַוְיָבֶרְך  ּוְבעֹוף ַהָים ִבְדַגת ּוְרדּו ְוִכְבשֻׁ

  :ָהָאֶרץ ַעל ָהֹרֶמֶשת ַחָיה ּוְבָכל ַהָשַמִים
 

  רד"ק בראשית פרשת בראשית פרק א פסוק כח
 :רשותםתחת  ויכבשום ימשלו בנבראי הארץופשטות הכתוב שבני אדם 

 

  ט פרק בראשית
 ְוִחְתֶכם ּומֹוַרֲאֶכם( ב) :ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ָלֶהם ַויֹאֶמר ָבָניו ְוֶאת ֹנחַ  ֶאת ֱאֹלִהים ַוְיָבֶרְך( א)

נּו ְבֶיְדֶכם ַהָים ְדֵגי ּוְבָכל ָהֲאָדָמה ִתְרֹמש ֲאֶשר ְבֹכל ַהָשָמִים עֹוף ָכל ְוַעל ָהָאֶרץ ַחַית ָכל ַעל ִיְהֶיה  :ִנתָּ
 

  ., וליכא למיחש משום צער בעלי חייםחיותמותר למרוט נוצות מאווזות ולכן הגה:[  ךהמש[
 .אכזריותדהוי  נמנעיםהעולם ומ"מ 

 

 על העגל: ֶשֶנֱעָנש  בידמ"ש בפ"ז דב"מ ברומ"מ כו'.  -(  ס"ק מא)הגר"א ביאור 
 

 [חברותאעם ] בבא מציעא דף פה עמוד אמסכת 
"על ידי   ומבארת הגמרא:  .דרבי, על ידי מעשה באו, ועל ידי מעשה הלכו  םהייסורי

, הובילו עגל דההוא עגלא, דהוו קא ממטו ליה לשחיטה   היא?מאי מעשה באו",  
תחת כנפי כסותו  ְוִהְתַחֵבא, העגל ברח בכנפיה דרבי, וקא בכי אזל, תליא לרישיה לשחיטה,

אמרו  אמרי  !לכך נוצרת , לך ומסור עצמך לשחיטה, כיזיל רבי לעגל: אמר ליה של רבי, ובכה.
 , יבאו על רביליתי עליה , מפני שהוא אינו מרחם על העגל,הואיל ולא קא מרחם בשמים:
יומא חד, הוה קא כנשא   ה המעשה:וכך הי היסורים. ועל ידי מעשה הלכו !יסורין

הוה שדייא בני   את הבית. ְמַטֲאֵטאת, יום אחד היתה שפחתו של רבי אמתיה דרבי ביתא
אותם  ְלַטֲאֵטא, והיא רצתה וקא כנשא להו , היו מוטלין על הארץ בני חולדה,כרכושתא

כתיב "ורחמיו על כל   , הניחי להם, שהרישבקינהו רבי: אמר לה ולהשליך אותם לאשפה.
 .עליו. ונסתלקו יסוריו נרחם עליה  ,מרחם הואהואיל ו , אמרו בשמים:אמרי !יו"מעש

 
  [1733-1670]ר' יעקב ריישר,  "ת שבות יעקב חלק ג סימן עאשו

וז"ל הנה נשאלתי מרופא מומחה ה"ה ר' דוד  מה"ה מהר"ר מנחם מן דיין זצ"ל מורמייזא]שאלה[ 
אי מותר לעשות רפואה דהיינו להמית בהמה טמאה כגון כלב או חתול מפני ספק פקוח וויזל נר"ו 

בדוק ומנוסה ויש לבחון אותה ע"י שמשקה כן לחתול או לכלב  ועדיין אינ ואה[]רפ נפש לפי שאותה
 ...  לראות אם ימותו

להלכה למעשה נ"ל ברור כמ"ש דאין חשש איסור דבל תשחית או צער ב"ח כל שיש לו [ ... תשובה]
במריטת נוצת  (שם בא"ה ס"ס ה') ומותר לעשות אפילו לכתחלה אף שסיים רמ"אצורך בו 

והעוף מרגיש  היינו דוקא במריטת נוצה שעושה מעשה בידים "העולם נמנעים משום אכזריות"ש
אינה מרגשת כלל צער שמשא"כ בנדון שלפנינו של השואל יטה מאוד הצער בשעת כל מריטה ומר

רק שאח"כ גורמות חולי ומכאוב והוא לרפואת אדם נ"ל פשוט דאין  ,בשעת אכילה ושתייה זאת
 נ"ל הק' יעקב: חסידותכאן חשש איסור אפילו ממדות 

 
 'א אסיא ספר, ההלכה לאור חיים בעלי צער, שטינברג אברהם ר"ד

 בידיים מעשה שהוא, בחיותם ח"בע ולפצוע לנתח גם מותר אם בדבריו מבואר נמצא לא אבל
 .לאסור מקום יש לשיטתו ולכאורה, מרובה וצער

 

 )ה( "ת ציץ אליעזר חלק יד סימן סחשו
ודון מינה להתיר גם בנידוננו, מעיקרא  , ... בספר שו"ת שבות יעקב ח"ג חיו"ד סי' ע"א... 

המקום וכדומה באופן שלא תרגיש צער  הרדמת, ואם יסדרו הוצאת העיניים ע"י דדינא
בההוצאה, ויעשו זאת במהירות, אזי בכה"ג לא יהא דמי אפילו לההיא דמריטת הנוצות 

 שאיכא שם צער בכל מריטה ומריטה, וממילא לא יהא בזה חשש גם לא משום מידת חסידות,
שיש על כן מקום לומר שבכל גוונא שהוא אין  וולרפואתובפרט שהדבר נעשה לצורך האדם 

בהיות שהדבר נעשה לא לשם סתם תועלת וריוח  חסידותבכה"ג חשש גם לא משום מדת 
ממון, כההיא דמריטת נוצות, כי אם לשם מחקר רפואי ולתועלת בריאות האדם, ומציאת 

 מזור ומרפא למחלתו.
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 [1976-1896קב בריש, ]ר' מרדכי יע סימן לד"ת חלקת יעקב חושן משפט שו
לגרום צעב"ח על ידי נסיונות בשביל חקירות מדעיות  מותרודאי  דעפי"דהעולה לנו מכל הנ"ל ... 

אע"ז  כפסק הרמ"א אסורלהנצל ממידת אכזריות, ודאי  עפ"י חסידותאבל  -ולחכמת הרפואה 
אבל "א בע"א, סוסי' ה' לענין למרוט נוצות חיות, ודוקא בשחיטה מותר בסי' כ"ד ביו"ד משום דאי

 ..., דרפב"יאסור משום אכזריות וכהאי משום צורך 
 

  [חברותא] חולין דף ז עמוד במסכת 
 . סעוד אצלי הוא, רצונך : אם נפק לאפיה. אמר ליה שבא רבי פנחס, שמע רבי

רבי פנחס בחזרתו מפדיון השבויים למקומו של  כי אתא...   הן! רבי פנחס: אמר לו
 באותו פתח דהוו קיימין ביה של בית רבי, על בההוא פיתחאד איתרמי רבי,

מלאך המות בביתו של  רבי פנחס: אמר לבנות[ של רבי. ְפֵרדֹות] ֲחַוְרָתא  כּוַדְנָייָתא
שפרדות אלו כשהן בועטות באדם מכתן קשה ואינה  זה, ואני אסעוד אצלו?!

אמר ליה רבי  שלא יוכלו לבעוט. עקרנא להו אמר ליה:  ...  אר להלן.מתרפאת, כמבו
 ...  .חייםצער בעלי   איסור איכאפנחס: גם זה אסור, משום ד

 

אבל . "להעגל לכך נוצרת"הנ"ל, וגם מביאין ראיה מהאי דרבי דאמר דשבת קנ"ד מר"ג וכהאי 
 .מותרעפי"ד ודאי 

 
  סימן להחושן משפט "ת חלקת יעקב שו

ראש בית מדרש לרבנים בבערלין בעת ביקורו אותי  ]שרדי אש[ הרב הגאון ר' יחיאל יעקב וינברג
חו"ב סוע"ה  לכבוד ידיד"נ הרב הגאון המפורסםראה תשובה הנ"ל וכתב עליה איזו הערות וז"ל: 

 .המופלאההיום שמתי עיני בתשובתו  מהרמ"י ברייש שליט"א רב דקה"י בציריך.
... 

ו( סוף דבר דינו של כת"ר דמותר לצער לבע"ח בשביל תועלת חכמת הרפואה, ולא עוד אלא שלפני 
ע"ד אין גם מידת חסידות, דמידת חסידות אינו אלא במקום שנוגע רק לעצמו ורשות אדם 

אולי  ומאי חזית דצעב"ח עדיף טפי מצער החוליםלהחמיר ע"ע, אבל לא במקום שנוגע לאחרים, 
יוכלו לעזור להם, וכעין זה כ' התוס' בע"ז דלהכי מותר לעקור בשביל כבוד מלכים לפי שזהו כבוד 

דבמקום שנוגע לכלל, אין טעם להחמיר מצד מדת  ואין כאן אפי' מידת חסידותכל ישראל, 
 חסידות, ולכן לפע"ד צריך להתיר לרופאים לעשות נסיונות בלי שום גמגום ופקפוק.

 

  עבודה זרה דף יא עמוד אתוספות מסכת 
וא"ת ואמאי לא פריך והאיכא צער בעלי חיים כדפריך לקמן )דף יג.(  -על המלכים עוקרין 

גבי נושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים דבשלמא משום בל תשחית ליכא דכיון דלכבודו של 
חיים איך  מלך עושין כן אין כאן השחתה אלא הוי כמו תכריכין של מאה מנה אלא צער בעלי

 דשאני כבוד המלך שהוא כבוד לכל ישראל ואתי כבוד רבים ודחי צער בעלי חיים.הותר וי"ל 
 

R. A. Cohen, Animal Experiments, JOHCS 
There are other objections which may place a legislate brake on animal experimentation. There 
are scientists who claim that some of the uses of animals in scientific studies are not needed, 
because the same results could be achieved without involving animals. Also, some destruction of 
animal life is wanton waste, tests performed for trivial purposes. These things would not be 
permitted under Jewish law. In addition, there is the fact that experiments are duplicated or 
triplicated in dozens of laboratories around the country and around the world, thus entailing 
massive loss of animal life. Given the ready access which scientists the world around have to each 
other's studies, the halacha could not countenance many experiments which do not really serve a 
worthwhile purpose but only repeat what has been done elsewhere. 
 

 של דבר ~סופו ~ 
 

  רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ח סימן יבבראשית 
אמר רבי יעקב דכפר חנין את , "ירדו"ואם לאו  "רדו"אמר רבי חנינא אם זכה  -" ורדו בדגת הים"

 ."ירדו" :, את שאינו בצלמנו כדמותנו"ורדו" :שהוא בצלמנו כדמותנו
 

 371 דףתחומין יד, תשנ"ד,  ,ניסויים בבעלי חיים לצרכי מחקר ,הרב אברהם מייזלס
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