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8.............................................................................תורתו חידושי את להדפיס החיוב ג.
12................................................................................ספרו בתחילת שמו לרמוז צריך ד.
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מבוא
19........................................................................החיים לבעלי האדם יחס על

20.........טובות מידות לנו להקנות במטרה בבע״ח להתחשבות המחנכות מצווח ב.

ההלכה חלק

43..................................מהתורה? נאסר צעב״׳ח האם א.

 איסור האם 4 ביניהם. והנ״ם בתודה, צעב״ח לאיסור המקורות j הראשונים. רעות 4»

 את מנו לא מדוע דרבנן. או דאורייתא צעב״ח אם לדינא נ״ם ד. ז ״עשה״ הוא צעב״ח

 הפוסקים מחלוקת ו. דאורייתא. צעב״ח לכו״ע שבשבח אומרים יש ו. כמצוה? צעב״ח

ומשנ״ב. קיצושו״ע אדם, חיי הרב, שו״ע דעת ט. ורמ״א. שו״ע דעת 4ו הרמב״ם. בדעת

65..............פריקה מעות של פעמיה □ דומן. או דאורייתא צעב״ת אם במחלוקת ביאור תוספת א. נספחים:

73.................................השחיטה במצות והסוד הפשט ב.

 המצוות. בטעמי חשובים יסודות נב זה. פרק סובב שעליהן השאלות - מבוא

הבורא. למצוות פעמים חיפוש כוללת תורה תלמוד מצות • המצוות. בפעמי בעיסוק שיש )הסכנה

ן<. המצוות פיפי לכל פעמים לתת יכולים אנו אם *

79.............................................השחיטה שבמצות והחסר הרחמים ־ א׳ חלק

m תועלת לבהמה שיש הסוברים ס צעב״ח. מניעת היא השחיטה שמטרת הסוברים 

סיכום. דברי ד. ן השחיטה על "שהחיינו" לברך אין מדוע נ. משחיטתה.
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92................................................? בהריגה צעב״ח איסור יש האם - ב׳ חלק

m מניעת אינה השחיטה שמטרת הסוברים 3 בהריגה. צעב״ת איסור שיש הסוברים 

 חילוק שיש ראיות ד. אסור. והשני מותר האחד הריגה: סוגי שני ש 4 צעב״ח.

אח״ב. מיד להמיתו בדעתו אם - בע״ח להטריף מותר ח. ההריגה. סוגי שני בין להלכה

 בהמות לנחור מותר האם ז. צעב״ח. על עובר אינו הצייד מדוע הטעמים סיכום ו.

זה. מפרק העולים לדינא ונפק״מ מסקנות 4ו ו לגויים ולמוכרם

107.........................................................................................................................נספחים

 איסור בהריגה שיש הפוסקים פרוט 4 צעב״ח. איסור בהריגה שאין הפוסקים פרוט 4ז

 דעת באור 4ז צעב״ח. בהריגה שיש ראיות עוד ד. האשכול. דעת באור 4 צעב״ח.

תשחית. בל איסור גם בהריגה ש ז. מיגאש. הר״י דעת באור ו. צדקה. שמש שו״ת

120....................................................................................טצער הפוצח כאופן לשחום איך 4ו

 לפני שכצואר והצמר הנוצות מריטת ג. השחיטה. ב. השחיטה. קודם בהמות להרעיב א.

השחיטה. אחר הנוצות ותלישת הסימנים בדיקת ד. השחיטה.

133.......חיים? כעלי צער איסור נאמר חיים בעלי אלו כלפי ג.

 לא שצעב״ח הסוברים 4 החיים. בעלי כל כלפי נאמר שצעב״ח הסוברים 4 מבוא. א.

עופות. 4 ענבר. ב. וחתול. כלב )«. החיים מבעלי במה פרוט ה. החיים. בעלי כל כלפי נאמר

ורמשים(. שקצים ה. דגים. ד.

157......................................מזיקים חיים בעלי הריגת ד.

m הסוד. ע״ס בריאתם תכלית 4 הפשט. פי על בריאתם תכלית ב. מזיקים. להרוג ההיתר

 מזיקים הריגת ו. להורגם. חובה שיש חיים בעלי ח. המזיקתו. תכירו בהמת להרוג ד.

יפקירנו? איך אדם, שבבעלות מזיק חיים בעל ז. תומו. ולפי במזיד לו, ומחוצה בבית

כשעשוע חיים בעלי ציד ה.
 ש האם הציד? כרוך הלכתיות בעיות באלו בע״ח? בציד העיסוק על התורה דעת מהי

ובורות? רשתות ע״י הנעשה ציד לבין היצים באמצעות הנעשה ציד כין להלכה הבדל

179...............................................האמוראים תקופת עד האבות בתקופת ציד - ראשון חלק

188.................................האחרון באלף השו״ת ובעלי הפוסקים בתקופת ציד - שני חלק

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס‘( מס עמוד אברהם בן נחמן יצחק ולי,?1 ובאגד בהלכה חיים בעלי צער
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209...................................................חיים בבעלי התבוננות ו.

בשיקופיות(. לראותם הרין )ואיך ז סוסים ומרוצי שוורים מלחמו! לראות מותר האם *

טמאים. כבעיה הסתכלות ד. לקרקס. להננס מותר אם 4 חיות. לגן להכגס מותר אם 4

221..............................................לשעשוע חיים כמלי גידול ז.

 בע״׳ח גידול ד" נוי. דגי גידול ד. ושיר. נוי צסודי גידול 4 חתול. גידול 4 כלב. גידול 4!

לשעשוע. כע״ח נגזול שיש ממון, ובזבוז חורה ביטול ו. וכקוסים. כארנבות טמאים

ווורננולים. יונים - גביה לגדלם כנהס שיש עופות וג לילדים. כשעשוע חיים בעלי ז.______

243.................... ...............................באדם חיים בעלי צער ח.

ובמכונית. בעגלה טעינה מצות 4 הראשונים. מחלוקת ג. מבוא. 4!

ז אדם לצער האיסור על צעב״ח איסור הוסיף מה דג יאיר. החוות דברי ד.

דבהמה. גדול צעד מול דארם קטן צער ת בנכרי. צעב״ח ז. וקטן. בשוטה צעב״ח ו.

265..............בפוסקים המובאות באד□ לצעב״ח הקשורות סוגיות - ועיונים נספחים

 יעקב השארית בנימין, הנהלת דברי a כדינה. נעשית שאין במילה בתינוק צעב״ה 41

 קושיה ז. י אדם לצער באיסור נכלל מה ה. החרדים. דעת ד. החינוך. דעת 4 והחיד״א.

 משמע יחזקאל החזון מדברי גם ז. אלעזר. המנחת חרוצי וארבעת יאיר, החוות על

 התורה האם ס. ו צעב״ח באיסור עובר האס חבירו, המקנים וג באדם. נוהג שצעב״ח

מחד אדם כלפי צעב״ח איסור ש האם י. הבהמה. □בצער יותר האדם בצער התחשבה

283=...........................צעב״ח? באיסור מוזהר נח בן האם נו.

29!................................................בהמתו עם האדם הנהגת י.

 לעגלק לומר 4 צורך. ללא להכותה האיסור 4 בע־ח. תשמש לצרכי הדאגה חובת א.

טבע. נעשה להכות ההרגל דג הליכתה. שתמהר או שתלך כדי בהמתו להכות ד. למהר.

אותם? לרפא ואף החיים מבעלי צער לסלק צריך האם יא.

297..............................................................החיים מבעלי צער סילוק א׳! חלק

 צער לסלק חובה שאין הסוברים 4 החיים. מבעלי צעד לסלק שצריך הסוברים 41

'רודף* דין יש )והאס אחרת? חיה ע״י הנרדפת חיה להציל צריך האם 4 החיים. מבעלי

בוז המתעלל מבעליו חיים בעל להושיע מצוה האם ד. חיים?(. בבעלי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס5 מס עמוד אברהם p נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיים בעלי צער
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307.............................................................................חיים בעלי ריפוי ב׳: חלק

 החיים? בעלי כלפי גם אסור אדם, כלפי האמור "להחיותו" חיוב האם 4ז

j הנאה. ממנו המודר חבירו בהמת ריפוי j בע״ח. לרפא מצוה שלכו״ע אומרים יש

נספחים. » צעב״ח? למנוע כדי ממון להוציא צריך האם ד.

319.......................האדם לצורך חיים בעלי לצער ההיתר יב.

 שלצורך ראיות ב ברחיים. וטחינה משא נשיאת רכיבה, חרישה, שחיטה, כ. מבוא. 4ז

מניעת לצורך ת ממון. רווח לצורך צעב״ח הותר אם ד. לצעב״ח. לגרום מותר האדם מי״עמד![
טירחה. מניעת לצורך ז. כבוד. פחיתות מניעת לצורך ו. הפסד.

334....................................................................חיים בבעלי ואסורים סותרים שימושים 4ו

 האפשרות עבור פסק קבלת « יונים. ידי על צהבת ריפד • נכרי. ידי על סירוס * בחל. פרסות )קביעת

 עוף זריקת • ותרנגולות. עגלים הרעבת * עגלים. פיטום • להירגע. כדי בבהמה תכלה • בבהמתו. לתבול

בבע״ח(. ניתוחים • צבאיים. צרכים • ליכולתה. מעבר הבהמה העמסת « השתיטה. קודם לארץ הכפרות

 להפסיד לא כדי • ציפור. וקן המשתלה שעיר מצות לקיים נדי »בהמה. גבי על סונה • מבע״ת. )מחיצה

 נח • בביתך״. רפים תשים ״לא מאיסור להימנע נח • דרבנן. מאיסור להימנע כח • הדם. כיסח מצות

בהמה(. בכור קדושת וחילול מעילה. מאיסור להימנע

338.......יג־( - )ט׳ החיים לבעלי לגרום ממותר הצעדים בהגדרת היסודית --המחלוקת

 בעלי הריגת הכוללות המצוות יז. לצורכו. צעב״ח שהותר אף בפריקה אדם חייב סז.

 הפרסות עיקור יט. חיים. בעודם חיים מבעלי איברים חיתוך ית בשחיטה. שלא חיים

 מתכויך "אינו של פטור יש אם 40 דחויה. או הותרה אם האדם לצורך צעב״ח ס

 שלא חסידות מידת כג. נכרי. לצורך תיים בעלי לצער מותר אם 49 צעב״וז. באיסור

חיים. בעלי מיגיעת ליהנות

385.....................................................................................נספחים

 לצורך צעב״ח כח. וראיותיהם. ממק, רווח לצורך צעב״ח המתירים דעות ליקוט כד.

כל לצורך גם או בלבד, תלמיד-חכם כבוד לצורך הותר צעב״ת האם כו. מידות שיפור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס6 מס עמוד אברהם p נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיים בעלי צער
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מותר האם 2כו אחרים. חיים לבעלי כמזון חיים בבעלי שימוש מ. מכובד? אדם

איסור? עשיית לצורך חיים בעלי לצער

403...........................................חיים כעלי על ניסויים יג.

התלמוד. בתקופת בע״ח על ניסויים 4 בע״ח. על בניסויים והאסור המותר j מבוא. «.

413....................צער להם הגורם באופן חיים בעלי גידול יד.

jt משובח. יראה שבשרם כדי עגלים פיטום ב. כבדם. את להגדיל כדי אווזים פיטום

 שאינם ביצים על לדגור עוף הושבת ד. הטלתן. זמן את להאריך כדי תרנגולות הרעבת ג.

מינו. מבני

הפסקים חלק

שברשותו החיים בעלי את לזון האדם חובת טו.
429.......................האדם למזונות מזונותיהם את להקדים החובה וכפרט

 אם ]ג[ לבהמתו. מאכל שיתן קודם לאכול האיסור מקור p] מבוא. ]א[

 לכך הטעמים ]זק חסידות. ממידת או מחכמים מהתורה, זו הלכה

באכילה. לאדם קודמת שהבהמה

437.........................................................החיים לבעלי מזונות נתינת הלכות ]ה[

שליח? לעשות יבול האם 4 לשתיה? אכילה בין חילוק יש האם j ההלכה. עיקרי א.

 ביום פעמים כמה ו. המתענה. אדם דין ח. לתפילתו. בע״ח מזונות להקדים צריך אם ד.

 איסורי אדם, מאכל 4ו בשבת. המאכל הקדמת דין ז. ? להקדים עליו מזק כמות ואתו

 הפסק דיני י. לבהמה. קודם האדם שבהם נוספים מקרים ס. עליה. שברכו פת הנאה,

 בהמה דין 4י זו. הלכה נאמרה בע״ח אלו כלפי 4ת לבהמה". מזק "תנו באמירת

בדרך. שפגש ואדם שבביתו אורח יד. בביתו. שאינו אדם דין 4י ברעב. המתייסרת

שונים. עניינים טו.

478.....................................................................................................נספחים ]רן

 הסותרים ופסוקים לבהמה; המזק הקדמת חיוב על לכאורה המורים פסוקים 4»

מדאורייתא המזק הקדמת חובת אם מינה נפקא כ. כך. על ותרוצים זה, דין לכאורה

<ה.־זכמה . תכנת ע״י רהודכס מס עמוד אברוזכז בן זמן נו p ־״ב! אסבול', !!ובאג! ! בחלכד חיים ינעל צעד



העניינים תוכן ת

וטעמיה. הפוסקים מחלוקת באור לבהמה? קודם האדם בשתיה האם j מדרבנן. או

 ובדעת ורסכ״ם(. ]ז״ז תורה דין אתה זו שהלכה הסוברים הפוסקים בדעת בירור ד.

 בדין נכללים חיים בעלי אלו ח, והחרדים(. )סהי״ם תודה דין שהיא הסוברים הפוסקים

 לשתיית קודמת האדם אכילת ז. פקוווח(. חושפת הפקר בהמות להאכיל חיוב אין ו. זה•

ז לבהמה הנאה איסורי ליתן מותר האם ת הבהמה.

505..................................................בשבת חיים בעל צער טז.

בשבת. החיים מגלי מזונות הכנת 4 למזונותיהם. הדאגה חיוב מ מבוא. 4(

 אקווריום דין ו. יוזק. שלא כדי שלז, חיים בעל לצוד 4ז מוקצה. הם חיים בעלי ד.

 צעד הסרת ת בשנת. אותם ולרפא החיים מבעלי צער להסיר ז. בשבוב דגים ובריכת

מבהמה. משא להסיר אז להניח י. בהמתו. שביתת ם. ובחוה״מ. ביו״ט בע״ח ורפואת

בשבת. בהמה לפרוק האופן יג. בשבת. בבהמה השימוש יב. לבור. שנפלה בהמה 4ח

וביו״ט. בשבת - והריגתם מזיקים חיים בעלי ציד יד.

541.........................................................................................................נספחים

 אומרים יש 3 דשבת? ו״עשה" תעשה״ ״לא את דצעב״ח עשה דוחה מדוע 41

 למ״ד גס מהיבנו, כלי לבטל מותר האם ג. מדאורייתא. הוא לכו״ע בשבת שצעב״ח

 אפילו לחלוב בשבת אסרו מדוע דג המים. לאמת שנפל אדם ד. דרבנן? צעב״ח

 טלטול ת שמת. אפרוח טלטול ו. בשדה. קשור שנשאר בחמור מעשה ו. בשינוי?

 להקל כדי האם י. בפסח. מבהמה חמץ פריקת פ. בלול. לתרנגולות צער הגורם לכלוך

ז מהם באחד שדי או והפסד, צעב״ח צריך בשבת, חיים בעלי ובטלטול בצידה

56!.........................חיים בעלי לצורך בשבת לנכרי אמירה יז.

 ושאר דם הקזת 4 נכרי. או ישראל ע״י ביו״ט חליבה j נכרי. ע״י בשבת חליבה 4ז

 בעל לסלק לנכרי לומר רב נכרי. ע״י החיים בעלי מזונות הכנת ד. נכרי. ע״י רפואות

מזיק. חיים

573......................................איסורים בשאר לנכרי אמירה יח.

 אם נ. מבוא. 41 החיים: לבעלי בצער הכרובים איסורים לעשות לנכרי אמירה

בכלאיים. הנהגה איסור ד. חסימה. איסור ג. חיים. בעלי לצער לנכרי לומד מותר

בבכור. מום הטלת ז. יברח. שלא כרי העוף מכנף עצם חיתוך ו. סירוס. איסור 4ו

בבשרם. וסחורה בהמות נחירת 4ו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס8 מס עמוד אברהם בי נחמן יצחק בולי, ובאגד,. בהלכה חיים בעלי צער
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באדם חיים בעלי צער
מבוא א.

 עזוב משאו... תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי ה־!: כ-», !שמוח בתורה נאמר
 את לפרוק חיוב חכמים לפי שקיים ל-ב.[ דף !ב־מ במשנה והתבאר עמו", תעזוב
 אם אפילו ולכן, הבהמה. של צעב״ח משום בחינם, הרובצת הבהמה מעל המשא

י־ז[. ס׳ק רע־־ב ס>םן חי-ם בסם-ע נכמבואר שכר ליטול לו אסור לו, לשלם הבהמה בעל ירצה

 מהנאמר הבהמה על הסחורה את מחדש לטעון חובה גם שיש אף זאת לעומת
.545טרחתו על שכר לדרוש מותר מקום מכל עמו", תקם "הקם

 וכנאמר: עמיתו", את איש תונו "לא כנאמר: אדם, לצער איסור יש כידוע והנה
 אם מחבירו, וצער נזק למנוע האדם על מוטל כן, כמו .564כמוך" לרעך "ואהבת

 מצות משום או רעך" דם על תעמוד "לא משום או אבדה השבח מצות משום
 מבעלי צער מניעת על התורה ציווי אם הפוסקים שחקרו אלא ;חסדים גמילות

 וכדומה(. פרי׳ןר. מצוות p)« ? האדם מבני צער ולהסיר למנוע גם האדם את מחייב חיים
:הבאים במקרים לאדם לסייע מחויבים ואם הדין מה לעיין יש כן על

 לקבל מותר והאם לו. שיעזרו ומבקש נחלש חפצים, או סחורה הנושא אדם א(
וכמה? טרחה, שכר

 שהסבלים אדם בדרך, שהתקלקלה מכונית בדרך, ממנה נפל שהמטען מכונית ב(
אלו? מעין מקרים על גם נאמרה טעינה מצות האם לפתע, נטשוהו שהזמין

 ממלאכתו, בטל מקרה בכל היה להטעין העתר האדם אם שאפילו מבואר כ״חן סימן נב״מ ברא״ש
 כמקובל מלא, שכר כך עבור יקבל p אם אלא יטעין שלא להתנות לכתחילה לו מותר זאת בכל

זו. מעין מלאכה עבור לדרוש
 אף חבירו ממון את להציל תורה שחייבתו אבדה, השבת מדין נלמד חבירו את להזיק האיסור
 בידיים. להזיק שלא שחייב וכש״כ להתעלם, תוכל דלא בלאו והוזהר ידו, על בא שלא מהפסד
 ובאק, ששוטסץ מים ראה כגק קרקע, אבדת לרבות אחיך אבדת לכל אמרינן ל״א[ ]דף ובב״ם

 שמחויב כש״כ חבירו, ממק על שבא אחר ממזיק להציל שמחויב וכיון ע״ש. גודר, זה הרי
 יעקב ובחלקת י״ת כתובות הרש"® שכ״נ והעיר זד, סיסן ב״ק •עקב בקהילות ]כ״כ יזיק שלא מעצמו להציל

 ואהבת ומשום עיור לפני משום הוא שהמקור כתב ק״ז! סימן יתפור ל« ]פרק וברמ״ה נ•!. סימן תו־ם
 לצער האיסור תורה. איסור דהוא מבואר ח׳[, ס״ק קנ״ה סימן ]תו״מ בגר״א גם ע״ש. כמוך, לרעך

.397 בהערה יתבאר חכירו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס257 מס עמוד אברהם בן נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיים בעלי צער
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 ובאחד מגורים, בבתי סביב ומוקפת מקורה שאינה פנימית בחצר השוהה כהן ג(
 או הנפטר, שיפונה עד והקור המטר לסבול הכהן על האם יהודי, נפטר הבתים

? “7מסתור למצוא כדי הבתים אחד דרך שירוץ צעב״ח, מטעם להקל יש

? גויים וכלפי קטנים ילדים כלפי גם צעב״ח איסור נוהג האם ד(

הראשונים מחלוקת ב.

 הם ואלו האדם, כלפי אף בתורה האמור פריקה חיוב נוהג אם הראשונים נחלקו
זו: במחלוקת העיקריות הדעות

מדאורייתא' באדם פריקה דין נוהג לרשב״א

p

 מובאת זו לשאלה mwnj משם המת שיצא שאפשר פתח כל על טומאה גזרו שחז״ל אף על זאת567

 מגורים, כבנין גבוהה בקומה מצוי שהיה שכהן במקרה גם לשאול יש זה וכעק ד׳[. בסעיף לקמן
 מחוץ אל במדרגות במהירות לרדת ובמקום התחתונות, הקומות באחת אדם שנפטר לו ונודע
 ככל מהר הטומאה את עצמו מעל לסלק שעדיף בחושבו קומה אותה למרפסת הוא רץ לבנין,

 שוב להכנם לו מותר האם להתבונן יש בצער. והכהן עז, והקור שלג לרדת החל ובחוץ האפשר.
 בקומה רק זה שהיה כיון אך זה, כעין מקרה על ושמעתי לחוץ. המדרגות חדר דרך ולרוץ לבנין
סולם. בעזרת מהמרפסת הורידוהו שניה,
 ר״ען: תעשה לא1 המצוות ספרב הרמב״ם דעת וק .•!!n ,rn ת־ג, סימן !ה-א הרשב״א שו״ת

 לשאת שיתקן ער מטנו ונסרוק אותו נעזור אבל בדרך, לחוץ במשאו הנבוך מהניח "שהזהירנו
 "שנצטוינו ר״גן: עשה !מצוות בהמתו".", על אם גבו על אם משאו עמו ומגביה ולהגביהו, אותו

 !רמזי סמ״ג ברמזי הוא וכן הלח. ד״ח בהערות שם האדם״)יעויין על או הבהמה על המשא להקים

 שעל משאו לרבות עמד תעזב מ״עזב דדרש דרשב״י מהמכילתא שמקורם ונראה פ׳[. רמז מ״ע
 הרלב״ג כתב וכן כתפו". שעל משוי לרבות "עמו" משפטים( !פ־ הגדול במדרש הוא וק כתפו,

 רע״ב. סימן !חו״מ הגדולה וכנסת ל״ון, הלכה ס־ט שבועות !ירושלמי מראה והיפה ה׳[, כ״ג, !משפטים
 פטור שבבהמה באופנים גם חייב שבאדם שמואל ולידבגי עוד וראה הבאה!. בהערה דבריו ועיין

 אלגאזי מהרי״י )א( הם: באדם, צעב״ח דין כללי, באופן ששייך, הסוברים פוסקים עוד עליהם.
 צעב״ה !ערך אזן וביעיר ק.ב ס״ק שע״ב סימן !יו״ד יוסף בברכי החיד״א )ב( .!,י דף יעקב ושארית

 "וגורם שכתב: מ״ד! !סימן חסידים ספר מדברי גם כן הוכיח חסידים ספר על ובפירושו ג׳[, אות
חיים". בעלי שציער על לדין בא בחתם... לבהמה צער עשה אם אף עליו... נענש לחבירו צער

 שק וכל עוף, ובין בהמה בין חיים בעלי מלצער "השמר ;ז״ל רס״ק אות היראה וספד יוגה ובינו גזו
 :זק דף !ערכק הגולה, מאוד גרשום ובינו m המקום״. בצלם עשוי שהוא אדם לצער שלא

 :[0תק״ !מצוק החינוך ספר וה( צעב״ח". משום הוא מיתה, המחויב באדם הדק עינוי "איסור
 !מצוה ונלך."". בדרך להניחו שלא משאו, תחת רובץ בעצמו שהוא או נראה... שאם "שהזהרנו

 האיש...". על או הבהמה על המשא לתת צריכים כשיהיו אחינו את לעזור "שנצטוינו :תקמ״אן
 בבעלי רק לא כללי באופן נוהג צעב״ח איסור החינוך שלדעת שמשמע 661 בהערה לקמן ויעויק
 סביב כמובא רפ״ה, סימן י׳ והלק רל״ט, סימן !ח״ד, הלבות משנה שו״חב וע״ע באדם. גם אלא החיים

 באדם, צעב״ח דאיכא ג״ב דמבואר י״גן ס״ק רע״ב סימן !חו״מ בסמ״ע ראה עוד 0) ן.5»0 הערה
 מהמשנה לכאורה משמע דק 1196 בהערה עוד עיין )ז( הבהמה. מצער ישראל צער ודעדיף
 המכילתא דברי אח המביא [3״» הלכה 3מ- ב-מ1 יוזזקאל ההזוו מדברי משמע ק )ח( ברורה.

.661 מהערה החל מובאים מקורות עוד .669 הערה סביב דבריו באור ראה ה׳ז. ב״ג. ומשפטים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס258 מס עמוד אברהם בן נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיים בעלי צער
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.’6’באדם כלל נוהג ואינו בהמה לגבי בתורה מוזכר זה דין לרדב״ז ב.

.’70מדרבנן באדם, זה דין נוהג פרץ הרבינו לתלמיד ג.

 מצוות קיימת באדם שגם הרשב״א לדעת לחוש שיש בפוסקים מבואר להלכה
 מחמת היא לנהוג יש שכך והסיבה י שכר כך על לדרוש ואין מהתורה, פריקה
 מותר אם הרדב״ז, שיטת לבין הרשב״א שיטת בין לדינא מינה נפקא יש שהרי
 ואילו מבהמה( בסריקה )כסי שכר לקבל אסור הרשב״א שלדעת הפריקה. על שכר לקחת

 לדעת לחוש יש לחומרא, דאורייתא שספיקא מאחר כן על מותר. לרדב״ז
 מציה >ככל הפריקה על שכר לקבל לו ואסור באדם, פריקה חיוב שנוהג הרשב״א

.”‘האיסור אחר נגרר הממון דחיוב כיון לדוווז(, כוונה בלא לעשותה הבורא שציונו

ובמכונית בעגלה טעינה מצות ג.
שהתקלקלה ועגלה בבדן ששקעה עגלה עגלה, על טעינה
 המשא את נושאים היו בעבר ואם הדורות, במשך השתנו המשאות הובלת דרכי

 וגם לחמור. הקשורה בעגלה המשא את לשים נהגו "כ שאח הרי החמור, גב על
:ה׳[ סעיף רע־ב סימן ]הו־מ השלחן וכ״^ערוך וטעינה. פריקה מצוות קיימות זה באופן

 אס ,,72בעגלה קשור והסוס בעגלה משא ומוליכים שנוסעים במדינתנו
 המשא, לפרוק לעגלון לסייע מהוייב ,וטיט פשבר הששקע בעגלה פגע

 ואח״ב פריקה, מצות וזוהי יבשה, למקום והסוס העגלה את ולהוציא
 וזהו להטעינו לסייע מחוייב מהעגלה המשא נפל אס וכן בראוי. להטעינו

 מתגלגל שהאופן !חציה היד או מהעגלה אופן נשבר אם וכן טעינה. מצות
 שיראה עח1 מעט וללוותו שאפשר, טח בכל ולתקן לסייע מחוייב בו,

.וטעינה פריקה ממצות ג״ב יפה,וזהו )חעגלת( שהולכת

 הגדולה. בכנסת ת־ק. דז־ו, רנ-ב, )סימן ברשב״א השואל דעת וק ,תשנ-תן מימן ]ח־ב הרדב״ז שו״ת ’6’
 דעת בן שהוא כיון באדם, סריקה מצות שאץ דס״ל הרמב״ם מלשון מדייק רע״בן סימן ןהו-מ

 מוכח ל•:[ דף ןב־מ ישמעאל דרבי שממעשזז מסיק לבסוף )אולם כבד במשא עצמו להטעין לו היה ולא
 בנחמד וכ״כ באדם(. גם נוהגת וטעינה שסריקה - הרשב״א כדברי אלא ברשב־א השואל כדברי שלא

 ריש רוצת כות]הל רוקה ז־במעשהועיי והטור, הרמב׳״ם בדעת ל־ו[ הלכת פ־ס שבועות ]ירושלמי למראה

 המנחת הם זו בסוגיה שדנו אחרונים עוד היראים. בדעת ]רס־ז[ ליתרו סביב דייק וק י־ג[. סרק
ו׳(. הערה ב׳ סרק ]נזיקין החושן פתחי קכ״ה[, סימן ]וז״ד החכמה בצל שו״ת ס*א(, סימן ]ח*ד אלעזר

 זו. דעה על הקושי יתבאר 650 בהערה אך הקשתיון, להנחה ו״׳ה נ-ד: דף ב*ק1 מקובצת בשיטה כמובא ”°
 אם השאלה מתעוררת שסייעו אחר ורק מדאורייתא, לסייע החיוב לכו״ע ישנו מתחילה שהרי
שכר. יטול ולא כרשב״א, לנהוג עצמו על יחמיר ובזה שכר, לקבל יכול

 עצמן הבהמות על ולא בעגלה לנסוע היה בזמנו שהמנהג השלחן ערוך מרגיש מקומות בכמה 572
ועוד(. א׳ סעיף ש״י סימן * י׳ סעיף ש״ט סימן * י׳ סעיף ש״ח סימן בחו׳־מ )וכגון

^.ד תכג ע״י הודפ«259 מס עמוד אברהם ב,־ נחמן ־צחק אשבול־, ובאגדה בהלכה ד־ב בעלו צער



חיים בעלי צער 246

 אס הדין "והוא וז״ל: ד־[ כ״ב, ]דברים דבר בהעמק מוואלאז׳ין הנצי״ב כתב וכן
נהוג". והכי תעזוב, עזב משום איכא ונפל, משוי טעונה עגלה מוליך ישראל

שהתקלקלה ומכונית מכונית על טעינה

 מהמכונית חפציו נפלו אם זה במקרה וגם במכונית, חפציו את האדם נושא כיום
 טעינה, מצות הפוגשו אדם על קיימת לבדו, עליה ולהטעינם לחזור יכול ואינו
 רק ולא אדם, כלפי גם שייכת טעינה שמצות סוברים כאמור הפוסקים שרוב כיון

בהמה. כלפי

 אפילו אלא חפציו, נפלו אם רק לא באדם שייכת טעינה שמצות לחדש נראה אכן
לתקנה או לחלצה לבדו יכול שאינו כך התקלקלה, או בחול מכוניתו שקעה אם

 שייכים כאן שגם משום וזה במטנית(. תקלות לתקן ויודע בו. הפוגש אדם בל לו לעזור מחויב ""קשאז
 את יעשה כשלא המכונית לבעל שיגרם ממון הפסד טעינה: במצוות התורה טעמי

.”’מכוניתו על לשמור בדרך, לבד להישאר כשיצטרך סכנה חשש או מלאכתו,

 או מהעגלה אופן נשבר אם "וכן שכתב: הנ״ל השלחן ערוך מדברי גם עולה רכך
 ג״כ וזהו שאפשר... מה בכל ולתקן לסייע מחוייב בו, מתגלגל שהאופן )הגיה היד

 הטענת של פעולה עושה שאינו שלמרות הרי .”4עכ״ל וטעינה", פריקה ממצות
 בתיקון גם הדין כך וא״כ טעינה, למצות הדבר נחשב זאת בכל העגלה, על המשא
 לרעך "ואהבת מטעם לעוזרו חיוב ישנו מקרה שבכל ברור ומ״מ .’”מכונית
רעך". דם על תעמוד "לא ומטעם כמוך"

 [:,ב הלכה חגה. מהלטח י״ג !פיק הרמב״ם וכ״כ ל״ב[, דף ב״מ1 בגמרא מבוארים זו למצות הטעמים

 נבהל מצאו "אם :י״ח ]הלכה כתב ובהמשך נבהל...״ הניחו ואם וילך... נבהל ויניחנו יפרוק ״ולא
 לידי ויבא ממונו בשביל ישהה שמא למות נוטה יניחנו ולא עמו, ולפרוק לטעק מצוה במשאו
 ה׳ אל נלוים שהם מאחר צדיקים בין רשעים בק ישראל נפשות על הקפידה והתורה סכנה.

 !סימן שדך פאת שו״ת בספרו וצ״ל מונק הכהן דוד שמואל רבי כתב וכך הדת". בעיקר ומאמינים
 שנתקלקלה, במכונית אף שייכת זו דמצוה הרמב״ם, של טעמו ע״פ לומר מקום "יש קס־ה:
הדת". בעיקרי מאמין שהוא ובלבד רשע, ישראל ובעליה חיים, בבעל קשורה שאינה אע״ס

 נמצא ברגלה, שנחבלה משום בדרכה להמשיך מסרבת הבהמה שאם שיוצא היחש: לפנינו הרי 574
 יהא איך לעיין יש אק טעינה. מצות בכך קיימתי ללכת, שתמשיך כדי רגלה את אחבוש שאם
 כה קיבלה ולשתות לאכול לה שנתתי וע״י צמא, או רעב מחמת ללכת שמסרבת במקרה הדין

יקרא. טעתה מצות לזה גם האם בדרכה, להמשיך
 "רכב ח״ל: ל־וק, אות פ־ב מוד!ע יעקב אמרי בספרו שליט״א שטק הגרי״מ שכתב את ראיתי עתה 575

 אך טעינה, מצות משום לו לסייע חייבים וסיוע, עזרה צריך והבעה״ב הדרך, באמצע שנתקע
וז״ל: הנ״ל, השולחן ערוך דברי על השיג בביאורים ושם עכ״ל. שכר", עזרתו עבור לדרוש יכול
 למקום העגלה את ולהוציא המשא, לסרוק דסהויב ברישא שכתב דמה בלישניח, כ״כ דק "לא

 להוציאם וצריכים ברפש ששקועים עצמם הסוסים דרק מדויק, אינו זה סריקה, מצות וזה יבשה
 אבל (,1359 הערה '•ח, סרק ולקמן ס', סימן זז־א מאירות פגים שו־ת )עיין פריקה מצות משום בהם יש

 בו, איכא טעתה משום ודק הסיט, מן בהוצאתם סריקה משום בו אין שבתוכה והמשא העגלה
שנשבר דבריו בסוף שכתב מה וכן בשכר. דטעתה דקיי״ל זה, עבור שכר לקחת דיכול ונ״מ

//>

^7

ן1>יז
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עבודתם באבויצע שכרתו סבלים

 להעביר פועלים שכר שפלוני במקרה גם שייכת טעינה שמצות 5’4שכתב מי יש
 שנחלשו או העבודה באמצע לפתע להם נסלקו הם אולם אחר, למקום חפציו את

 אחרים, סבלים למצוא כעת אפשר ואי בעבודתם, להמשיך יכולים ואינם בגופם
 כהערה >ראה ממון והפסד צער לו יגרם מיד, לבעלים יסייעו לא שאם דוחקת והשעה

תשלום. תמורת לעוזרו וחייב טעינה, מצות נאמרה אלו בכל (,579

 לא התורה שכוונת יסיק וטעינה, פריקה במצות התורה בכוונת המדקדק אולם
 שמת שמי וכותבת יותר מחדשת היתה אחרת סבל, להיות האדם את לחייב היתה

 נראה אלא המשא. את עימו לשאת בו הפוגש על חובה תהא בדרך, חמורו
 להמשיך האפשרות את לחבירו שיש באופן רק היא זו במצווה התורה שכוונת
 על מחדש המשא ובהטענת בפריקה לעזרה רק הוא שצריך אלא בעצמו, בדרכו

 ודו״ק. חבירו, של סבל להיות חובה אין מקרה ובכל חמורו. של או שלו גבו

פשיעתו בגלל לעזרה שנערך לנוי לטעון בועוה יש אם

 את לשאת באפשרותו יהא שלא האדם שידע במקרה טעינה מצות שאין נראה
 וכעת לו, לסייע נוסף פועל לקח לא הוא זאת למרות אך הדרך, כל הכבד המשא

 נחשב זה שהרי כ״כן, תקינה שאינה במכונית לדרכו יצא אם )וה״ה לבדו להמשיך בכוחו אין
 משאו את להשאיר יצטרך שמא חשש שלא מוכיחים שמעשיו כיון מדעת, לאבדה
 הצורך בעת עזרה ולבקש כסף לחסוך רצה שמלכתחילה או הדרך, באמצע

 אפילו אלו במקרים לו לעזור התורה חייבה ולא לעצמו, והפסיד ושבים, מעוברים
.5”מלא שכר תמורת

 זה לטעון, לעוזרו החיוב נשאר מדי יותר בעליה שהטעינה בהמה שלגבי ואע״ג
 מעשה יעשה לא בודאי )שהרי מעמד תחזיק שבהמתו שחשב בעליה, טוען שבצדק מחמת

 פטור אין ממילא הדעת, בשיקול טעה שרק מכיון לפיכך בהמתו(, את להרוג העלול
.5”לשאתו שתוכל משא בהמתו על להטעין לעוזרו חייבים אלא מלסייעו,

 דליכא מדויק, אינו נמי וטעינה, פריקה מצות משום דאיכא בו, מתגלגל שהאופן היד או האופן
 דקדקו שלא מציגו מקומות שבכמה )יצויין עכ״ל. שכר", עבורו לקחת ורשאי טעינה, משום רק בו

 כך! החיד״א שכתב ג׳[ ס-ק צד״י )מערכת זוכר בעי] יעויין ולדוגמא וטעמה, פריקה שבין בחילוק היטב
 עכ״ל(. ל*א.ך, דף ]ב־מ בש״ס כדמוכח צעב״ח גדר ליכא ובטעינה צעב״ה, יש דבטעינה כתב שטפי "אגב

ש׳־ה[. עמוד ןח״א התורה משפטי בספרו שליט״א שפיץ צבי הרה״ג
 ההובלה, הוצאות את ולחסוך אחר, למקום דירתו תכולת את להעביר שירצה אדם כל אחרת,

 ]סימן ברדב״ז ויעויין לעוזרו. ושבים העוברים את ויתבע הרבים, לרשות תכולתה אח יוריד
 לו היה לא הוא דעת שבר רכיון אדם, כלסי טעינה מצות כלל שאץ פסק זה שמטעם תשכ״ח[
לבדו. לישא יוכל שלא שידע משא עצמו על להעמיס

 ממש ולא מוטעה, דעת משיקול רק נבעה טעותו אם לעיל, הנזכר הרכב במקרה הדין הוא
מדעת. כאבדה המוגדרת מפשיעה
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כדרך דוקא היא טעינה מעות אם
 באמצע ולא לביתו, בסמוך בהיותה עוד נתקלקלה האדם של שמכוניתו במקרה

 בו פגש שלא כיון וטעינה פריקה מצות מצד לעוזרו חובה שאין נראה הדרך,
 וכ״כ בדרך". בחבירו שפגע "מי : »׳[ הלנה ,nm טהלכיה י״ג נפיק הרמב״ם וכלשון בדרך,
 באמת ואם .5”מבוהל משאירו הוא אין הסתם מן לכן בדרך, יחידי שאינו מכיון
 מצוה בודאי מקרה ובכל תשלום. תמורת מונית להזמין יוכל לדרכו הוא ממהר
מקרה. בכל כך, על שכר לקבל לו ומותר כמוך", לרעך "ואהבת מצד לעוזרו

יאיר החוות דברי ד.
הרגש על הסכל כסליטת היא ההכהמ מן האדם מותר

שהמצוה
יה-חז ובראשונה. הי^שבראש הראשונה:

 כנאמר: בו, שניתנה בנשמה הינה החיים בעלי שאר פני על האדם של מעלתו
 יש התפלה ובסידור י־־ט[. »׳, נקהל״ הבל״ הכל כי אין, הבהמה מן האדם ״ומותר

 טוב בין להבחין האדם יכול נשמתו בכח הטהורה...". הנשמה "לבד :המוסיפים
 נראה אינו שלנו הגשמיות לעינים שלכאורה אע״פ הרוחני" ב״טוב ולבחור לרע,

 אלקי שכל ובאמצעות האדם, בשכל הוא הנשמה מש?ן גשמי". "טוב גם שהוא
 איננה הרגש על השכל של זה שליטה כח ברגשותיו. לשלוט היכולת בו ניתנה זה

 "חמיר ג האומרת ט-ז.! דף !תמורה בגמרא מצינו לזה דוגמא החיים, בעלי אצל קיימת
ע״ש. צועק", מיד - באבוסו מאכל לו שאין כיון זה,

 האבל את לחייב כדי נ״ה![ !דף בסוכה הגמרא את שימשה זו, חשובה עובדה
 בעל הקיש וממנה דעתיה", ליתובי ליה "דהוי כיון צערו, למרות בסוכה לישב

 באדם צעב״ח דין את ללמוד אפשר שאי :כללי באופן וקבע קצ״א! !סיס! יאיר החוות
 באופן נצטוינו דעת חסרת שהבהמה מפני שרק שיתכן מפני מבהמה, וחומר בקל

 לסבול יותר מסוגל הוא, דעת שבר האדם כן שאין מה צער, ממנה לסלק מיוחד
 יאיר, החוות בעל של דבריו בבאור נעסוק שבסופו, ובנספחים זה בפרק צער.

:עצמה השאלה תמצית והרי מדבריו. המעשיות ובהשלכות

 תמורת מונית להזמין יוכל לדרכו, הוא ממהר אכן ואם , S73 בהערה המובא הרמב״ם כלשון 579
 על הטעק הכבד המשא את במהירות להעביר שחייב כיון מאור מבוהל הוא אם אכן תשלום.
 הפסד ואף גדול צער לו יגרם קצר זמן תוך זאת לעשות יספיק לא ואם פלוני, למקום מכוניתו

 על ויטעינו ממכוניתו המשא את ויפרקו אחר, רכב שימצאו עד להמתין יכול שאינו כך ממק,
וצ״ב. בדרך, יחידי נמצא שאינו אף וטעינה, פריקה מצות תהא שבכה״ג יתכן האחר, הרכב

"?שוב". פירושו ש״דעת" י״ם! דף !חגיגה ברש״י ויעויין [,97 עמוד ה׳, !חלק מאליהו מכתב 5,0
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 לאחד כהן שהלך מקורה( שאמה מרכזית לחצר )הכוונה בתים מוקף ברחוב מעשה
 הרקיע תחת ועמד מהבית יצא לצאת. ועליו מת, פה שיש לו ואמרו הבתים,
 )בתים אהלים מוקפת שהיא מכיון מהחצר לצאת רשאי אינו וכעת החצר, באמצע
 גדול, היה שהקור בעת שבט, בחודש בשבת קרה זה מעשה .5,1אהל( מדין המטמאים

 העז בקור בחצר לעמוד הכהן את שיכריח מה מהבית, המת את לפנות שאסור כך
מהבית(. המת את לפנות באפשרותם אז )שרק חצות אחר ראשון יום עד השבת מיום

 לילך האוהל תחת לעבור הכהן רשאי אם צ־ס !סימן אפרים שער בשו״ת נשאל
 שנוכל כך לא, או דאורייתא איסור כאן יש אם לדון והאריך לא? או בית לאיזה
 צידד שם בהג״ה בנו אך התשובה, סיום שם נמצא לא לצערנו זאת. לו להתיר
ע״ש. להתיר,

 להתיר כן גם והעלה ממש, כזה עניין על נשאל קצ״א! נסימן יאיר חוות בשו״ת גם
 שכן דכל וכתב .’”רבנן גזרו לא צער שבמקום מאחר אחד, בית החוצד^דרך לרוץ

 לעבור לו מותר כבוד, של הכסא בית בחצר אין אם לנקביו, הלז הכהן יצטרך אם
 דמותר הדין דהוא דמשמע נ׳ן ס׳ק שע־ב סימן )יו־י תשובה בפתחי כך על הוסיף כנ״ל.

,’”עליו יורדים וגשמים בחורף או עליו זורחת והחמה החמה, בימות זה היה אם

משם. המת שיצא שאפשר פתח כל על טומאה גזרו חז״ל 581
 בו שאין חולי עכ״פ )וזהו מליבו בשבת מגונח לזה דוגמא הגמרא ומביאה ס׳.(, דף ]כתובות גמרא 582

 נפסק וכך רבנן, גזרו לא צערא שבמקום מאחר בשבת, בהמה עבורו לחלוב שהתירו סכנה(
 בצער אלא להקל שאין אומרים דיש השו״ע הוסיף אך בסתם, ל״גן סעיף שכ״ח סימן ]או״ח בשו״ע

 ועיין מליבה. הגונחת בהמה עבור לחלוב בכה״ג נתיר אם וצ״ב ע״ש. רעב, של בצער ולא חולי
 בצער אפילו זזז״ל התירו שלא מקומות כמה שהביא קצ״א[ ]סימן יאיר החוות בתשובת שם

סם, ע״י התירו לא מאכל מרוב מצטער שהרי לצער, צער לדמות שאין "ותדע שם: וז״ל הגוף,
 שבגופו", כאבים ג״כ שהם אע״פ ל״ז( סעיף שכ״ח סימן בשו״ע )ע״ש וכר אונקלי העלאת וכן

 אותו( )המצערים פרעושים זריקת לגבי קס״דן ]סימן יאיר החוות בתשובת עוד ועיין * ♦ עכ״ל.
 ללמוד לנו אין מקום "מכל רבנן גזרו לא צערא דבמקום בש״ס דאיתא שאף שכתב בשבת, למים
 ועיין לצער". צער לדמות אין כי חומה אין פרוצה עיר חכמים דברי לעשות מקום בשום ממנו

 להקל אץ מ״מ השינה, ומעכבים פרעושים מהני גדול צער יש הקיץ שבימות דאפילו שכתב שם
 דהוסיף ל״ג[ אות ב״ן?ין" ה״ו דברכות ]פ״ב המשנה על ישראל בתפארת יעויין עוד * * ע״ש, בזה,

* * ע״ש. שכיח דלא בצער דוקא היינו צער במקום רבנן גזרו דלא דאמרינן דהאי עוד לחדש
 בשבותין אומרין "שאין הרשב״א: בשם ש״זן סימן ]באו״ח יוסף הבית שכתב את בזה נביא עוד

 איסורי )את אותם מתירים לעתים שהרי בפירוש שהתירו מה אלא בהם לנו ואין לזה דומה זה
 מפני גויים של בערכאות בשבת( )אף וכותב שמעלה )וכגון( קל שיראה אחר דבר מחמת דרבנן(
 החמור כרת במקום אפילו דרבנן( האיסור )את אותו מעמידין ולעתים ישראל, בארץ בית קניית

 גם עכ״ל. כרת(", שאיסורו אף פסח קרבן מלאכול שמנוע וערל טמא אדם לגבי )א״ת: ואיזמל כהזאה
 1190 בהערה יעויין אולם לזה. זה דרבנן איסורי לדמות שאין כתב ע׳[ ס״ק ש״ה ]סימן במשנ״ב

לזה. זה דרבנן איסורי לדמות שמותר הסוברים שיש
ת׳[. ]סימן שם עוד ועיין ת״דן, סימן סוף ]או״ח הרמ״א דברי כעין הוא ההיתר נ8ג

החכמה ד5 תכנ ע״י הודפס263 מס עמוד אברהם בן נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיי□ בעלי צעו
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 לכל היסוד ובו יאיר, החוות תשובת סיום להלן .”4שהוסיף במה עוד ע״ש
 לצאת הכהן על מדוע יאיר החוות שמבאר אחר באדם. צעב״ח של הסוגיא

:כך וכתב הוסיף הבתים, אחד דרך במהירות

 דאורייתא, חיים בעלי דצער מק") צער ובבל הנ״ל בנדון להתיר אין אבל
 וץ\. בהמה נבי דשבת בשבותים מקלינן ,והרי אדם צער דב״ש לומר ותרצה
 לומר יש דודאי בלל ראיה זה דאין צערא. משום ובו׳ למים שנפלה

 לסבול, המשכלת ונפש דעת דחסירח חיים בעלי צער על תורה דחקפידח
 אשר מאהבה ולקבל דעתיח ליתובי ליה איבעיא האדם, זה בן שאין מה

 אע״פ בסוכה, חייב אבל על סובה, במסכת שנאמר ובמו ,”,לו יארע
ודוק.”6הסוכה מן פטור דמצטער

יאיר החלות דברי בהבנת המחלוקת
 דבריו את שהבינו יש )א( יאיר: החוות דברי בהבנת נפלה גדולה מחלוקת

 ויכול דעת בר שהוא )משום האדם כלפי חל אינו צעב״ח איסור שלדעתו כפשוטם
בעלי כלפי דוקא התורה ציותה כן ועל החיים, בעלי אצל קיימת שאינה תכונה ולסבול, בדעתו להתיישב

 נכדי, "שו״ת וז״ל: שע״ב[ סימן ןיו״ד יוסף בברכי מובאים זה, כהן בעניין הדנים נוספים מקורות
 נ״זן, !סימן זכות מהר־ם שו״ת נ״זן, סימן ןח״כ מאירזת פנים ובשו״ת ק״גן, ]סימן צבי מהר״ר
קע״בך. ]סימן שמואל דבר ושו״ת באריכות, פ״הן סימן ןח״א יעקב שבות שו״ת

 עד ובגשם בקור להישאר יאות אם רב ממק לו ויבטיחו כהן לאותו יבואו אם הרי כוונתו: ביאור 585
 קשות שעות לסבול ויסכים ההפסד מול הרווח את בדעתו שישקול מאד יתכן משם, המת שיפנו

 שיעור לאין עולה הקב״ה מצוות קיום ששכר לו נבאר השני בשלב המובטח. הממק בשביל אלו
 סבלו גם באהבה. היסורים את לקבל מוכן יהיה הכהן ואז לבא, לעתיד ומשתלם ממק אותו על

 רק שייך זה כל לו. המחכה העושר את כבר הוא חש שבדעתו, מאחר רק יהיה לא הזמן באותו
 הנ״ל ולפי לסבול. משכלת ונפש דעת שחסרה בבהמה כן שאין מה הוא, דעת שבן מאחד באדם,

וכדלקמן. הצער, את לסבול דעת להם דאק ביותר, בצערם להזהר יש קטנים בילדים שגם יוק
 ה־[, סעיף תר־מ סימן ]או״ת בשו״ע הדבר ונפסק בסוכה, חייב אבל רב, אמר כ״ה:ן: ף1ן בסוכה נאמר586

 הני הסוכה מן פטור דמצטער "דאע״ג וז״ל: לכך, הגמרא טעם את ל״א[ ס״ק !שם המשנ״ב והביא
 ליתובי ליה איבעי נפשיה רקמצער איהו הכא אבל הסוכה מחמת לו הבא דממילא צערא מילי

 אינו בסוכה האבל בו שנמצא לצער שהסיבה כלומר עכ״ל. המצוה", את לקיים כדי דעתיה
 בה לישב הוא חייב כן ועל ברגשותיו, שלו השליטה חוסר מחמת אלא בסוכה הישיבה מחמת
 בסוכה, ישיבה מצוות ולקיים לישב מנת שעל שכמו היא יאיר החוות וראיית ישראל. כשאר
 להמשיך ע״מ הכהן, גם כך בדבר, לו שיש הקושי על ולהתגבר בדעתו להתיישב האבל נדרש

 ראיתי אולם צערו. למרות כחצר לישב ולהמשיך בדעתו להתיישב עליו קדושתו, על ולשמור
 לחיוב יאיר חוות הרב שדימה "ומה וז״ל: שכתב כ׳ן ס״ק סיף שע־ב סימן ]יו״ד יוסף בברכי לחיד״א

דבריו. ביאר ולא עכ״ל. לדחות" יש בסוכה, האבל

 בחצר, לישב כהן לחייב ללמוד מאבל, מקור יאיר לחוות דאין כך: כוונתו לבאר ושמעתי
 שנפטר מחמת בצער האבל שהרי דעתיה, ליתובי דרישה מתוך והקור הגשם צער אח ולסבול
 אנו אין דעתיה לייתובי ממנו דורשים שאנו שבזה א״כ, יוצא בסוכה. הישיבה מהמת לא קרובו,

 צער עליו מטילים אנו שם שהרי הכהן, של למקרה ראיה אין וא״כ נוסף. צער עליו מטילים
 פטור מצטער בסוכה שהרי דה: דבר לדחות יש ברם לכן. קודם בו נתק היה שלא צער חדש,
ודו״יה. מצטער. פטור אח כאז ואילו

אוצר תכנת ע״י תזדפס264 מס עמוד אברהם בן נחמן יצחק כולי,1 בחלב חיים בעלי צער
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 שגם שהבינו יש אולם )ב( צער(. להם הגורם וכדומה משא מהם לסלק ואף לצערם שלא החיים
 שעליו המצטער, לאדם רק נאמרו דבריו וכל באדם, צעב״ח נוהג יאיר לחוות
:מחלוקתם את ונבאר איסור, יעשה שלא ובלבד הצער לסבול

 שארית בספרו אלגאזי מהרי״י כתב שנים מאות לפני כבר מצינו אחד מצד
 ממחברי כמה גם באדם. נוהג צעב״ח איסור אין יאיר החוות שלדעת 5”יעקב

 דעת שהביא אחר רמ-הן, !סימן והנפש הגוף שמירת בספר וכגון כך, כתבו זמנינו
 ומוחלט: ברור באופן וכתב הוסיף צעב״ח, דין שייך באדם שגם הרשב״א
 ולא עכ״ד, באדם, צעב״ח שייך דלא כתבו הרדב״ז ובתשובת יאיר חוות דבשו״ת
.5”נוספים מספרים עולה וכך בדבריו, אחרת להבנה מקום שום השאיר

 שונה באופן יאיר החוות דברי את שהבינו רבים פוסקים אנו מוצאים מנגד אולם
 כלפי רק אמורים שדבריו יראה קצ״א! !סימן יאיר החוות בדברי דהמעיין לחלוטין,

 להתיישב בחצר העומד לכהן חיוב דיש דהיינו אחרים. צער כלפי ולא עצמו צער
 ל3א שאדם שמצינו >כפי יטמא שלא כדי צערו, למרות ממנה מלצאת ולהימנע בדעתו

 שונה אולם עצמו, שלו לצער האדם ביחס שמדובר כיון צערו( למרות סוכה במצות חייב
 באופן )כגון מחבירו צער לסלק חיוב שיש ודאי כן ועל חבירו, של לצער ביחס הדבר
בידיים, לצערו שאסור שכן וכל וכדומה( משאו תחת שרובץ

 להעלות כלל ניתן איך תמה אשר הנה[ בד׳ה י׳ה )סימן לדוד קרן בשו״ת גם כתב כך
 נאמר במפורש והרי אדם, בני לצער איסור שאין יסבור יאיר שהחוות הדעת על

 ולא אדם בני כלפי מתייחס הרי זה ואיסור עמיתו", את איש תונו "לא בתורה:
 כלפי רק היו יאיר החוות דברי שכל לדוד הקרן מבאר כן על .5”החיים בעלי כלפי
 אחרים, שרויים בו הצער כלפי לא אך עצמו של לצער האדם של ההתיחסות צורת
צעב״ח(. איסור על להוסיף תונו* "לא איסור בא מה נבאר )ולקמן לעוזרם שחייב ודאי שאז

 הפשוטה ההבנה על הקשה אשר ,590 589 588* רל-ס[ סימן ]ח״ד הלכות משנה שו״ת הבין גם כך
דבריו: ואלו יאיר, החוות בדברי

[.63<5 הערה סביב - ב׳ אוח נספחים בהרחבה ראה - י׳ אוח הגדול שבת )דרוש יעקב שארית
 לאדם האדם תורת ובקובץ [,11»2 בהערה במובא כ״ז, הערה י״א )סרק לנכרי אמירה בספר גם נכתב כך 588

ועוד. ח׳(, אות בנספחים ראה - י״ב סעיף 48 עמוד ]ח׳־ג,
 צעב״ח למ״ד ואפילו ארם, לצער דמותר דעתך סלקא האיך תמה "ואני לדוד: קק שו״ת ז״ל 589

בדברים". אפילו אדם להונות אסור דהא דאסור, פשיטא דאורייתא לאו
 הגוף שמירת לספר שליט״א( קליין מנשה )רבי הלכות משנה שו״ת בעל של בהסכמתו שגם נקדים 590

 באריכות רל״טן סימן ]ח״ד הלכות משנה בספרי לעיין נא "ימחול הלשון: בזה לו כתב והנפש,
 ויש צעב״ח. יש נמי דבאדם להדיא שכתב ערכין, במסכת הגולה מאור גרשום רבינו ועיין גדולה.

 ופריך מישראל. שגזל פרוטה משוה פחות על נהרג עכו״ם סנהדרין, מגמרא )א( ברורה ראיה
 צערא דמחיל עד מחיל שידע דלאחר נהי ומשני, אינישי מחיל פרוטה משוה פחות אמרת והא

 גם )ב( נהרג. אמאי דאורייתא, אינו אדם דצער נימא ואי לישראל שצעריה על ונהרג איכא מיהא
עכ״ל. כז". משמע כרמו מפירות יאכל שלא ומתנה עצמו במשכיר ב״מ מהגמרא

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס265 מס עמוד אברהם p נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיים בעלי צער
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 חוות כעל הגאון האחרונים מגדולי לאחד שראיתי מה לי קשה ומכאן
 הקפידה ולכן דעת דחסירח דאורייתא צעב״ח דדוקא קצ״א( w יאיר

 ליה איבעיא לסבול המשכלת ונפש דעת לו דיש אדם משא״ב עליה התורה
 חייב אבל על בסוכת ובמ״ש לו יארע אשר מאהבה ולקבל דעתיה ליתובי
 ו״ל האחרונים מוח ולמדו מהסוכה, פטור דמצטער אע״פ בסוכה

צעב״ח. איבא בבנ״א דגם חלקו וקצתם באדם ליבא דצעב״ח

 כל באדם דצעב״ח a אות בנסכחיס >תסונא החינוך לרבינו מבואר הרי אבל
 בהמת דאמר^בגמרא מחא להקשות יש דבהמהד-עוד מצעב״ח הוא שכן

 וכה מחמר כוכבים העובד היה אם ישראל של והמשא כוכבים העובד
/1ישראל" צער משום ולטעון לפרוק חייב לאו ואם

 והרי מהבחמח, אדם הוא שבן בל דודאי האמת בזח שנראה מה אבל
 בני לצורך בה להשתמש מותר מקום ומכל דאורייתא בבהמה צעב״ח

 הביא שהישראל במקום הוא אלאדחחלוק אדם. בני יצטערו אדם,שלא
 ליתובי ליה דאיבעיא אמריק שמים בידי לו שבא או הצער עצמו על

 לו מצערים דאחרים היכא אבל לו יארע מאשר מאהבה ולקבל דעתיח
מבהמה. אדם הוא שכן וכל דאורייתא דצעב״ה גוונאודאי כהאי

 נחלת מהספר וכגון: נוספים פוסקים מדברי עולה יאיר החוות בדברי זו הבנה
 ומדברי ,”4נח״דסימןס״א( אלעזר מנחת שו״ת ומדברי ,’”החיד״א ומדברי /’ *2* בנימין
 לי ביאר שליט״א הגרי״ט ומו״ר .”5ב׳! ס־ק ס-ג ס״יא צ׳ נאות בנעימים חבלים שו״ת

 איסור על לעבור רשאי האדם שאין לומר יאיר החוות כוונת שכל זו, דרך על ג״כ
 ודאי משאו תחת הרובץ לאדם אולם בצער, שרוי שהוא משום רק דרבנן או תורה
 כוונת היתה לא ומעולם צעב״ח(, לחיובי קשר ובלא גמ״ה מצד )יתכן לעזור מצוה שיש

עכ״ד. זאת, לשלול יאיר החוות

ט׳[. הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות י״ג ]פרק משנה כסף עיין
[.638 הערה ]סביב ב׳ אות מספחים ראה הנזכרת, בדרשתו יעקב השארית הביאו 5,2

(.647 ובהערה ב׳ אוח מספחים )ראה אחדים דברים בספרו ”*
[.666 הערה סביב בדברנו כמובא השלישי בתרוץ ס״א סימן ]ח״ד אלעזר מנחת שו״ת מק ”4

הבא אלא באדם. צער דיש זה, בכל מודה יאיר דחוות •ופשיטא שם: מעימים החבלים ז״ל 595
 בשביל אמרינן לכן עצמו, את לטמא איסור במקום הצער חזיה משום p כתב דידן מירק

 שכתב וע״ש עכ״ל. צערו", בשביל איסור מתירים ואין לדעתיה׳, ליתובי ליה 'איבעיא האיסור
 ממה קשה וכן ס׳.[, ין נכתובוה בשבת חלב לינוק לגונח, שמותר שנאמר ממה קשה שלכאורה

 בדבר שיש שלמרות הרי פטור", ליחה, ממנה להוציא אם בשבת, מורסא "המפיס שנאמר:
 החבלים זאת תירץ אולם איסורו יעשה שלא כדי ולסבול בדעתו להתיישב חייבוהו לא - איסור

 מפרק הוא גונח שהרי דרבנן, באיסורי אלא תורה באיסורי אלה בדוגמאות מדובר שאין טעימים
 לא צערא שבמקום הוא וכלל יפה(, פתה לח עושה )שאינו מורסא במסים גם הדין וכך יד, כלאחר רק

שמותר. תורה, דק עיקר על הדבר נשאר וממילא איסוריהם, את חכמים גזרו
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 >ולא באדם, צעב״ח איסור יש יאיר לחוות שגם עולה רבים מפוסקים :לסיכום

 הלכות(. המשנה בדברי כמבואר באדם, צעב״ח איסור קיום המוכיחים המקורות ושאר החינוך מרבדי עליו קשה

 בראותו בספרנו המעיין יתמה אל כן על בדבריו, אחרת שהבינו שיש מאחר אולם
. * * *594יאיר החוות לדברי שונים באורים

? אדם לצער האיסור על צעב״ח איסור הוסיף מה ה.

 שבאדם הסוברים הפוסקים לדעת שאף כתב ב׳[ שע־כסעיף ניו־רסימן יוסף דברי בספר
ללמוד ויש שאסור ודאי עשה בקום אדם לצער אולם וטעינה, פריקה מצות אין

 קצ״»[ ]סימן יאיר חוות שו״ת דברי על שם להשיג הוא ומרבה צעב״ח. מאיסור -זאת
האדם. כלפי חל אינו צעב״ח שאיסור מדבריו משמע אשר

 אם מדוע להתבונן יש האדם, כלפי גם חל צעב״ח שאיסור הסוברים לפי אולם
 והרי דברים, הונאת האוסר עמיתו" את איש תונו "לא הפסוק את התורה כתבה כן

 אוסר תונו- ש״לא לסוברים צ״ב )ובפרט 5”צער? סוגי כל בפשטות כולל צעב״ח איסור
.598אדם( כל ולא בלבד, ה׳ יראי את רק בדברים להונות

 צער שאיסור כלומר רגשי. לצער פיסי צער בין וחילקו זו קושיה 599שישבו יש
 והבאתה(, ממנה, מאכל מניעת בהמה, על כבד משא )כהטענת פיסי בצער אלא אמור אינו חיים בעלי

 אסור הישראל חבירו נפש את שאף התורה חידשה תונו", "לא באיסור אולם
.400נפשי צער לצערם איסור אין והגויים, החיים בעלי שאר שכלפי בעוד לצער,

 ושו״ת ק־א( סימן ח-ב !אויה יהוסף זכר שו״ת וכגון: שו״ת ספדי בעוד מובאים יאיר החוות דברי 594
ע״ש. ד׳[, סרק ג׳ סימן ]ח״ב אליעזר ציץ

אונאת ובכלל בדברים, אונאה כך וממכר, במקח שאונאה כשם נ״ח:[ דף ב״ם ]משנה חז״ל אמרו 597
וק כ״ד( אות ב׳ ]שער יונה לרבינו תשובה מזערי כתב כן בדברים. חבירו את המצער דברים
 משמע וכן זזבירו". את יקניט שלא דברים הונאת על הזהיר "כאן שכתב: בחומש מפרש״י מוכח

 והדמב״ם ובושת. צער כגק דברים לאונאת דוגמאות שהביאו והגמרא המשנה לשק מהמשך
 בפניו, המקללו שגם כתב הרב ובשו״ע יבהילנו. או יכעיסנו שלא גם בזה כלל המצוות בספר
 את המרמה שגם כתב בהר[ ]פרשת החיים ובאור דברים. אונאת על גם עובד קללה איסור מלבד
 אח״כ נתגלה הרבר אם דוקא שזח להעיר יש )אולם דברים אונאת בכלל הוא שקר בדברי חבירו
 עובר האדם את שמצער צער שבכל כתב ר״י[ סימן ]ח״ב מהרש״ם ובשו״ת מכך(. ונצטער לחבירו

 הד״ר ידידי כך על העיר אולם כ»א(, כ״ב, )משפטים רש״י כתב )וכן תענון לא ויתום דאלמנה לאו על
 כל כלפי רק זה איסור הגביל ט״ו[ אות חיים מים באר לאוק, )פתיחה חיים דבחפץ שליט״א גולדברג מנחם

 שליט״א בלוי ישעיה יעקב הרב בהרחבה כך על כתב וכבר ע״ש(. בדוקא, אומלל שהוא אדם
ע״ש. ט״ו[, פרק ואונאה ]גניבה חושן פתחי בספרו

 עם עמיתך", את תונו "לא מהנאמר: זאת ודרשו א׳[, סעיף רכ״ח סימן ]חו״מ ברמ״א כמבואר 598
ומצוות. בתורה שאתך

[.44 ]עמוד מעשיו״ כל על ״ורחמיו בקונטרס שליט״א שוורץ יואל הרב ישב כן 599

 בהם להתגרות לצערם, היתר מואב בני כלפי שמצינו ממה לזה ראיה להביא אפשר לכאורה 400
 ]שבת בגמרא כנאמר להפחידם היתד מצעו חיים בעלי כלפי ואף ט׳(. כ׳, דברים רש״י )ראה ולןיראם

שוב יחזור אם מסקל במכה הכלב את להפחיד האדם שרשאי אבתריה", "וחוטרא קנ״ה:[:’דף
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ובקטן בשוטה צעב״ח ו.
 מאשר יומו במצבה להקל יש היא, דעת שחסרת מחטת )שבהמה יאיר החוות סברת אם לעיין יש

 להם גם )שחרי ? קטן או שוטה אדם בצער אף להקל כדי בה להשתמש אפשר לאדם<

 גיל מאיזה צ״ב הדבר, הוא כך ואם לסבול(. הם צריכים מדוע הסברים יועילו לא דעתם חולשת מחמת
 ולא בדעתו להתיישב ממנו לדיוש )שניתן זה לעניין ,דעת בר 'אדם דין הקטן, יקבל בדיוק

זו. קולא ממנו פקעה כבר מצוות, גיל קודם שעוד ומסתבר סבלס. למתת עבירה לעשות

 ליתובי ליה "הוי הדרישה: שייכת לא ילדים שכלפי לקמן מהפוסקים העולה
 להתיישב יכול קטן ילד וכי הם, דעת חסרי עדיין שהרי מסתבר גם וכך דעתיה",

 שעל ברור ממילא הבורא? רצון על לעבור שלא ובלבד לסבול, שעדיף בדעתו
 שאינו מכיון שקטן לומר שיש ובפרט .“סברתו" את יאיר החוות אמר לא קטן
 צער, של מקרה בכל בדינו להקל יש בעלמא(, חינוך סדין בחלקם רק )אלא במצוות כלל חייב

יאיר. החוות לסברת להזדקק בלא אף

 הוא אדם בני צער אי הפוסקים "נחלקו חיים!: בעלי נערך יועץ פלא כתב וכך
 נאמר דלא אומרים ויש הוא, שמכל־שכן אומרים יש כי צעב״ח, כמו מדאורייתא

 כל ועל ולקבל. לסבול דעת בהם שאין חיים בבעלי אלא מדאורייתא זה איסור
 וצריך מדאורייתא, הוא דעת בהם שאין קטנים ילדים שצער מיהא נקוט פנים

לצערם". שלא מאד להיזהר

 על חששו כמה ולמד "צא שכתב: יתקי-שדים[ נערך יועץ בפלא גם יעויין זה בענין
 הנשים, שאותן ובודאי צערא. משום איסור נדנוד צד שהתירו עד דינוקא, צערא

 דעבדי עד או עסקיהן שיגמרו עד רב, זמן שיבכו שדים יונקי ילדיהן את שמניחות
עכ״ל. הדין", את ליתן עתידות - דבעו מאי

בקטן אף להקל כבהמה הנוהגות הקזלות את ניתן האם
 אין שלהבדיל וכפי הדעת, לישוב הדרישה שייכת לא קטן שכלפי לעיל ראינו
 שיש ולומר זה, מחשבה קו להמשיך האנדאפשר לעיין יש מבהמה. זאת לדרוש
נאמר האם וכגון בבהמה. שמקילים שמצאנו קולות בשאר גם קטן כלפי להקל

 שאיסור הרי ספרים(. כסת בשם נ׳ הערה תרס״ו אות חסידים ספר על החסד )מקוד האדם את להטריד
 שאץ שליט״א גולדברג מנחם הר״ר לי כתב אולם נפשי. צער ולא גופני צער רק כולל צעב״וז

 וכלל אוחו, שמזיק מי את לסלק לאדם צורך שיש באופן אלו בדוגמאות מדובר שהרי ראיה משם
 חיוני צורך שאץ באופנים אבל כמובן(, וגדרים )במגבלות צעב״ח הותר האדם שלצורך בידנו הוא

 בע״ח לצער שאסור פשוט יהא שלא )איך נפשי. בצער אף ובהמה נכרי לצער אסור יהא לאדם
אכזריות(. משום זה כדבר יש שהרי שיאכלנו[ קודם ממנו ויקחנו לפניו מאכל ששם ע־י ןכגון לחינם

 לו מתיר היה בקור, בחצר עמידה של זה במצב נמצא יהא קטן שכהן שבאופן ברור ממילא 60
 אינו הקטן אם לעיין יש )אולם בבית. דרבנן טומאה שיש למרות הבתים אחד דרך לרוץ יאיר החוות

הקטן(. הכהן את הוא מטמא שבזה אף הכתים, אחד דדך בעצמו לנושאו גדול לישראל מותר אם ברגליו ללכת יכול
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 קודם לקטן, מזונות להקדים חובה האם וכן ?402בקטן גם נוהג חסימה שאיסור
?40’בהמתו כלפי שהדין וכפי בעצמו, הוא שיאכל

:כך לי כתב ובתשובה שליט״א, קנייבסקי לגר׳״ח הפניתי זו שאלה
באדם(". נוהג צעב״ח אם )גם באדם נוהגים בהמה דיני "אין

 אין דעתיה, ליתובי דעת לקטן שאין שלמרות עולה, קנייבסקי הגר״ח מדברי
תחסום". "לא איסור בו שייך לא וגם צעב״ח, מדין מזונותיו להקדים חובה

 איסור שאין האומרת פ׳"־! דף נב־ס הגמרא מן להביא נראה לדבריו ראיה ואכן
 רק נאמר בכלאיים חרישה איסור כן כמו בהמה. כלפי רק אלא אדם, כלפי חסימה

 ]כמבואר בהמה עם ביחד החורש אדם כלפי ולא חיים, בעלי מיני בשני חרישה כלפי
«□pw. קודם לבניו מזון לתת חובה שיש שכתב מי יש האם בהערה עוד ויעויין 

.404בעצמו שיאכל

 לאכול לו יאפשרו לא אולם לסוחטם, כדי ברגליו ענבים לדרוך קטן על שהטילו במקרה לדוגמא, 402
עבודתו. בזמן מהם

 רפואת על בהול אדם שאק מטעם הוא בשבת, לבהמה רפואה בעגייני קולות שמעינו מה אולם 402
 לעשות שיבא דרבנן, מלאכות עבורה לעשות לו נאפשר שאם חוששים אין כן ועל בהמתו,
 מתוך אלו, מלאכות עשיית מתירים אין ארם בעבור אולם דאורייתא. מלאכות גם עבורה

 סימן במשנ-ב >ראה לדאורייתא דרבנן מלאכות בין המרפא יבדיל לא בהלה מתוך שמא דחיישינן

 זו סברא לפי להתיר שאק שכן שכל מובן קטן, ילד ובעבור (.1195 והערה 1192 ובהערה א־ ם־ק שכ-ו
נפש(. לפקוח להניע הדבר עלול א־׳ב )אלא קטן רפואת על בהול שאדם דודאי מדרבנן, מלאכות עשיית

 יכולין שאין הקטנים בניו "ולענין :כך שכתב נ-ב! סימן ב׳ או״ח ]חלק משה אגרות בשו״ת יעויין )א(404
 לאביהם יש בעצמן, ליקה יכולין אם אך להבהמות, קודמים הם ודאי מזונותיהם, בעצמן ליקה

 מוטל לא שעליהם מה נוגע ואינו בעצמם. שיקהו לומר יכול לבניו שהרי הבהמות, להקדים
 אך להאכילם. מוטל לבנים( גם הנותן )שהוא הבהמה בעל דעל כיק להבהמה, להאכיל החיוב
 אין ואם תרוייהו, לקיים יכול הרי - בעצמן ליקה יכולין דאם הבנים, באיכות תלוי כאמור שהוא
עכ״ל. עדיפי", הם ודאי - בעצמן ליקה יכולין

 ללמוד אפשר ולכאורה הבהמות, למזון קודמים הקטנים בניו שמזון במפורש האג״ם כותב והנה
 מזק שיתן קודם לאכול לו אסור שיהא כך למזונותיו, גם קודמים הקטנים בניו שמזונות מכך

לו(. קודמים שבניו שק כל לבהמתו, קודמים ובניו לו, קודמת בהמתו אם )שהרי הקטנים לבניו

 המחייב דין שאין כיק האג״מ מדברי זאת ללמוד אפשר ואי יסודה, בטעות זו טענה ברם
 יש שאם נכון ק על לאדם. הבהמה את להקדים דין רק יש אלא לבהמה, הקטן את להקדים

 את״כ ורק לבהמה ואח״כ לקטן מזק יתן אז למזק, לעצמו לדאוג יכול שאינו וקטן בהמה לאדם
הקטנים, בניו את להקדים חובה שיש משום נבע לא לפניו לקטן שנתן מה אולם בעצמו, יאכל
 הקטן שיסבול ומדוע לבהמתו, מזק שיתן קודם לאכול לאבא אסור יהא שממילא משום רק אלא

 לו מותר אכלה( שכבר )או בהמה לו היתה לא אילו אכן לאכול. לקטן יתן ק על מרעב, בינתיים
ודו״ק. רעבים, שהם אף הקטנים, בניו קודם עוד לאכול

 ילדיו מזק להקדים הובה שישנה מדבריו שמשמע כרי[ ר*ח שלי )סימן הלכה כבאור יעויק עוד )ב(
 בעניק הוא כתב כך שהרי הבהמה. מזק להקדים מהחיוב מק״ו נלמד וזה לאכילתו, הקטנים
י׳[ ]ס״ק מגדים בפרי "עיק וז״ל: באש, העולה מבית סעודות ג׳ מזח בשבת להציל ההיתר
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קט! לנכרי ואמירה כסכה בכרמליה קטן טלטול
 אף להקל פסקו ־ בבהמה המקל יאיר החוות דברי פי שעל פוסקים בכמה מצינו
ולדוגמא: בקטן,

 לדברי הביא בשבת, לכרמלית תינוק להוציא מותר אם מהרש״ם כשנשאל א.
 שאינו בקטן משא״ב דעת, בר גדול באדם דהתם "אלא :כך על וכתב יאיר, החוות

נ־ב[. סימן וז״ז מהרש־ם בשו״ח ]ראה דעת״ בר

 לו לומר מותר אבל ,605ישראל בחפצי לעצמו מלאכה שיעשה לנכרי לומר אסור כ.
 הגר״י שהתיר אף לכן .606הנכרי( >של בחפציו מו5לע מלאכה שיעשה בשבת( >אף

 )לצורך שידליק נכרי לחולה בשבת לצוות יהודי לרופא 607שליט״א זילברשטיין
 אמירה איסור בזה שאין כיון הנכרי, של חשמליים רפואיים מכשירים רפואהו!
בשבת. להפעילם ולצוותו ישראל של מכשירים לו לתת לרופא אסר מ״מ לנכרי,

 מצוה יהא קטן, נכרי של גדול צער במקום אם שליט״א זילברשטיין הגר״י וחקר
 ולצוות לנכרי, אמירה איסור על לעבור בשבת אף מותר יהא כן ועל ממנו, להסיר
 להתיר שם ומצדד ישראל. של במכשירים גם לעצמו מלאכה לעשות הקטן לנכרי

 נכרי כלפי אמורים דבריו דאין לומר מקום דיש הנזכרים, יאיר החוות דברי פי על
.608צעב״ח בו שייך אף וממילא מאהבה, לקבל דעת בו שאין כיון קטן

 וכן ביתו, מבגי ואחד אחד כל עבור סעודות ג׳ מזק להציל הבעה״ב דיכול דאפשר דמסתפק
 התינוקות להאכיל כדי דאפילו שם שכתבו ליוה־׳ב[ משבת לא אבל ]ד״ח מתוספות לענ״ד משמע
 ממה גרע דלא שמיתר(, )ומסתבר בדק וכן מותר. גופא שבת דעל ומשמע להציל, אסור נמי ביוה״ב
 ה״ל: זה, לעניין שוב התיחם שאחריו ובדיבור עכ״ל. לבהמה", להאכיל כדי להציל שמותר

 גם מציל ולכך לבהמתו, מאכל שיתן קודם לאכול דאסור משום לבהמה, לבהמה "והראוי
 החיוב מדין הוא הלכה הבאור שטעם לומר יש p אם עכ״ל. ]תו״שך, סעודות ג׳ מזק לבהמה
ודו״ק. באדם, אף נוהג דצעב״ח דס״ל והרי לאדם, הבהמה מזון להקדים
 ובשל זה בשר הילך בשבת יהודי לאינו לומר "אסור ה״ל: כ״א[ סעיף ש״ז סי• ]או״ת בשו״ע כנפסק

 בשר קח לו ולומר מקום לו להראות אפילו שאסור קל״ה! ןס״ק החיים כף והעיר לצרכך". אותו
 ביאר ע״ג[ ןס״ק במשנ״ב )א( זה: איסור בטעם נאמרו טעמים ושני פלוני. במקום המונח שלי

 אך )ב( האמירה. גם אסורה ממילא לעשותה, בעצמו הישראל ביד שאק משום הוא שהטעם
 חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל אסור "אבל וז״ל: כתב ל״ה[ סעיף ש״ז ]סימן הרב בשו״ע

 נראה זה הרי הישראל(, )בשל בשלו מלאכה לעשות לו שאומר כיף בשבת.. מלאכתך בו ועשה זה
עצמו". להנאת במלאכתו מתכוין )הנכרי( שהוא אף כשלוחו,

 הנכרי(". )של לצרכו מלאכה לעשות לו לומר מותר "אבל :שכתב שם הרמ״א דברי ע״ם

 י״אן. הערה ובסוף ז׳, סעיף רכ״ג, ]עמוד לנכרי אמירה בענייני אמניך, מלכים בספרו

 לנכרי אבל לו, שיארע את באהבה לקבל דעת אין קטן לנכרי רק וכי דבריו, על לתמוה יש ברם
 בכלל שייכת נכרי כלפי אם עקרוני ריק שיש בסמוך לקמן שיעויין ובסרט !כזו? דעת יש גדול

 שאסור בשו״ע נפסק כבר הרי עסקינן, נכרי רפואת שבענייני הכא ועוד צעב״ת. של זו מצוה
 שם. אמניך במלכים כך על עמד ואכן «•[, סעיף קנ״ח וסימן ב׳ סעיף קנ״ד סימן ]יו־ד נכרים לרפא

.618 ו- 613 בהערה לקמז ויעויין
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בנכרי צעב״ח ז.
-א-

 כלפי רק ולא אדם בגי כלפי גם נאמר צעב״ח איסור הראשוגים לרוב שראיגו כפי
 נצטרך שלכן זו, מצוה נאמרה נכרי כלפי אף אם לעיין יש אולם .“,.החיים בעלי

צעב״ח. מדין משאו תחת הרובץ לנכרי לעזור
-כ-

 שהנבילה כוכבים. העובד מן הכלב "ונכבד :ואתו( ר־ת כ־ב. רף ]פסחים רש״י כתב
 לפי לחקור דיש כתב p״s אות !פסחים שיעורים ובקובץ לכלב״. וטריפה לנכרי ימכור
 כיון מבהמה ללומדו דאין בבהמה, כמו בנכרי צעב״ח איכא אי “0זו גירסא
הנכרים. מן הכלב שנכבד

-ג-
 הראשונים בכל ונחלקו שיתכן העיר י״בן אות קכ״ה סימן ןה״ד החכמה בזל ובשו״ת

 בעלי מלצער "השמר שכתב: י״טן דף היראה !בספר יונה רבינו מדברי אחד מצד שהרי
 המקום", בצלם עשוי שהוא אדם לצער שלא שכן וכל עוף, ובין בהמה בין חיים

בצלם(. נברא הוא )"ס בכלל עכו״ם גם שלדעתו משמע

 צער וגורס במזיד גורם "שאדם :שכתב מ״ה !סימן חסידים ספר מדברי מנגד אולם
 טעינה "דמצות :שכתב p״n סימן !ח״א הרשב״א ומדברי עליו״, נענש לחבירו,

 משמע מבהמה", ק״ו והוא דישראל צערא משום פריקה שכן וכל באדם איתא
עכ״ד. בעכו״ם, לא אך צעב״ח איסור נוהג הישראל ברעהו שדוקא

 בשתי הדבר ותלוי הראשונים, זה בדבר ונחלקו דיתכן לעיל הבאנו כבר אכן
.“1* הנכרי מן הכלב שכר נכבד אם ברש״י הגרסאות

-ד-
 של עדיפות מצינו דכבר הוסיף “’צעב״ה[ ערך שצ״ו נעמוד ליעקב סדר ובקונטרס

 אין שלבהמה בעוד חינם, מתנת לתת אסור שלנכרי עך הנכרי, פני על הבהמה
הנ״ל. שיעורים הקובץ לדברי ג״כ ומביא מתנה, לתת איסור

 נסימן כרדב״ז ודלא ,568 בהערה כמובא רבים פוסקים ועוד p־n סיס! !ה־א הרשב״א דעת כך
 בארנו ככר )אכן באדם. צעב״ח שייך שלא עולה קצ״א( ]סימן יאיר החוות לשון ופשטות תשכ״ה[
 שיש 656 בחערח הבאנו הרדכ״ז בדעת וגס באדם, צעב״ח איסור נוהג יאיר לחוות שגם שביארו שיש 590 בהערה
 משא גופו על להעמיס שלא מעצמו להבין צריך שהיה כיון בלבד סריקה מצות כלפי אלא דבריו אמר שלא שכתבו
מצער(. אדם להציל יש צעב״ת שסדין הרדב״ד יודה ודאי דברים בשאר אולם כובדו, מהמת לנושאו יכול שאינו

שכרו(. רק אלא מנכרי. נכבד אינו עצמו שהכלב )משמע הנכרי" מן הכלב שכר "ונכבד :ברש״י גירסא דיש 410

 "ש. ע החכמה, בצל שו״ת דברי על טק ס־ק כ-ח סימן ]ח״ג שרים באר שו״ח גם העיר כך “1
תשמ״ח שנת )שוויץ( מציריך וורעשנער, ירוחם יעקב לרבי יעקב", "סדר ספר בסוף מובא 611

הספר[. מסוף זה קונטרס השמיטו החדשה ]בהוצאה

: £ר " תכג. ע״י הודבס271 מס עמוד אברהם p נחמן ;ובאגדה בהלכה חיים בעלי ער



חיים בעלי צער 258

 דאם צעב״ח, לדין השונים במקורות קצת זו חקירה תלויה וכתפ-שלכאורה
 היא שהמצוה לומר יש קכ״ח:< דף שבת רש״י )וכדעת פריקה ממצות זאת אנו לומדים

 צעב״ח איסור את לומדים אם אולם נכרי. סריקת על ולא בהמה פריקת על רק
ל־ב־[, דף ״פ3] סופר החתם וכדברי ,prop ]״מילים מעשיו״ כל על ״ורחמיו מהפסוק:

הקב״ה. ידי מעשי הם גם שהרי נכרים, גם לפרוק יש אז
ה

 ברור באופן כתב קמ״ד[ סימן ביצה ח״ז, וזמנים, ]מועדים שליט״א שטרנבוך הגר״ט אבן
 לגבי גם שייכים 6,’יאיר החוות שדברי שמסתבר כיון בנכרים. גם נוהג שצעב״ח

 שנגזר יבין שבו המשכלת נפש שמחמת לומר אפשר ישראל לגבי רק שהרי נכרי.
 כפי פרטית השגחה עליו ואץ המשכלת, נפש בעל שאינו הנכרי אבל לסבול, עליו
 עכו״ס כן על בצער. להניחם צעב״ח מדין שאסור לומר יש ממילא לישראל, שיש

 ואף צעב״ח. מדיז ולעוזרו בצערו, להקל עלינו מצוה כבד, במשא שמצטער
.6 4עכ״ד בכך, מותנית תהא שעזרתו אסור כך, על שכר לקבל שמותר

-ו-
 נכרי, לרפא מצוה אין מדוע לי הקשה שליט״א שטרנבוך להגר״ט "וכשנכנסתי

? צעב״ח מדק לרפאותם, מצוה שיש ועוף חיה בהמה מכל חלקו יגרע למה וכי

(.609 בהערה )כנזכר דעת חסרת שהיא כיון בהמה כלפי נאמרה צעב״ח שמצות שכתב
בעכו״ם שאפילו מבואר ל־ב.< דף 0>ב־ "ובגמרא :שם שליט״א שטרנבוך הגר״מ דברי המשך ואלו614

 באדם גם פריקה מצות שיש נאמר ואם דבהמה, צעב״ח משום בפריקה מטפל עכו״ס ובהמת
 כשטבעו תז״ל אמרו וכבר הקב״ה, של ידיו מעשה והוא מהם גרע לא עכו״ם הרי מצער, להצילו
 שכן וכל שירה? אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשי המצרים על הקב״ה אמר בים־סוף, מצרים

 מדין גם בגופו לו לעזור היה ראוי לכאורה בצער, ונמצא כלל לישראל מצער שאינו בעכו״ם
לעכו״ם. לעוור להוציא חיוב אין ממון דרק דגופו, צעב״ח

 ורועי עכו״ם קנ־ה(: סימן )יו-ד בשו״ע ונפסק ביון דף )ע״ו בגמרא דאיתא בהא תמה אני זה ולפי
 הלוא תמה ואני להצילו, חיוב אין לבור מגג יפול עכו״ם ואם מורידין, ולא מעלין לא דקה בהמה
 חיות בעל שהוא עכו״ם שכן כל בנפילה תצטער שלא להצילה ראוי גוונא בהאי בהמה אפילו

 שאינו מבואר שם ובשו״ע ולהצילו, צעב״ח מדין עליו לרחם דראוי לישראל מצער כשאינו טפי,
 העכו״ם היו בזמנם אמנם וצע״ג. שמצטער, אפילו לרפאותו וכן לים, שנפל עכו״ם מעלה

 להחיותם להם לעזור לנו אין שפיר ע״ב דתם, בני שאינם ישראל את ושנאו שלהם כע״ז אדוקים
 לחייב לן הוה דתם, המרת דורשים או מרעים ואינם ישראל עם בשלום כשהם אבל להצילם, או

 בעכו״ם רק באמת מיירי סעלין לא דעכו״ם שהדין ונראה צעב״ת. מדין לעוזרם ישראל
 ששומר גוי אבל דתם, לקבל או לצערם ישראל עם את הרודים ע״ז עובדי דהיינו כמשמעו,
 מפני מצוות שבע מקיים אינו וכן היובל, בזמן רק שנוהג תושב, גר דין בו שאין אף מצוותיו,

 ח׳ ערק סוף ברמב״ם כמבואר האומות מחסידי או תושב גר חשיב לא )דלכן משה ע״י נצטווינו שכך
 ביק וכמ״ש, החיים בעלי מכל גרע דלא מעלין, שאין כעכו״ם דינו אין מקום מכל דמלכים(,

 הוספנו לעיל דברינו לסי )ע־ש<...אמנם ה׳... מצוות על בזדון עובר ואינו ישראל את מצער שאינו
 כשאין החיים בעלי מכל גרועים ולא העולם אומות כולל בריותיו כל על ה׳ שרחמי נקודה,
 להוציא מצווים אנו אין כסף ורק צעב״ח. ככל צעד מכל להצילם לנו ראוי ע״ב אדם לבני מרעים

 ראוי בזה ולנו, לעצמם זה על כסף להוציא נוהגים שהם במקום כגון איבה במקום מלבד זה, על
עכ״ל. איבה", משום בכסף גם עבורם ולנהוג כמותם לנהוג לנו
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 זו קושיה ומחמת וזמנים, במועדים כן רנתקשה [614! בהערה הבאנו כבר אכן
 נאמר לבור, שנפל עכו״ם מעלין שאין בשו״ע שנפסק שמה שם חידש ראיות( )ועוד

 עם בשלום שהם כיום אולם ישראל, של רעתם דורשי העכו״ם כשהיו בזמנם רק
_ חידוש. והוא צעב״ח, מדין לעוזרם יש ישראל

 אינו צעב״ח שאיסור מוכח נכרי לרפא צריך שאין שמכך לי נראה בפשטות ברם
 היא הנכרי פני על לבהמה שיש העדיפות וטעם מידי. קשה ולא בנכרים נוהג

 למה הנכרי זה משא״כ בוראה, רצון כנגד מעשים עושה אינה שהבהמה משום
 שמכיון 615 * * * 611* ס״ב![ יף נקייושין בגמרא מצינו וכבר קונו?! את ויכעיס וילך נרפאנו
האדם. משא״ב מצויה, פרנסתם לכן דרכם את משחיתים לא החיים בעלי שבד״כ

 חשו״ע )כלשון  *616כלפינו איבה יחושו שלא כדי לנכרים לסייע חובה למעשה אמנם
 אולם צרתם, בעת לישראל לסייע שמנהגם הנכרים אותם כלפי ובפרט לקמן(, שנביא

איבה. הסרת מחמת אלא צעב״ח מצות מחמת אינו זה כל

 שומר שאינו נכרי בעניינינו: בשו״ע שנאמר מה נביא ברורים הדברים יהיו למען
 מצוה אין למות עומד אם עכ״פ להורגו, מצוה שאין אף 6‘7נח בני מצוות ז׳ על

 ,6“לאיבה חושש אם אלא בשכר, אפילו לרפאותו אסור גם הדין ומעיקר להצילו,
א׳ן: סעיף קנ״ח סימן ניו״ד בשו״ע נפסק וכך

 ושועל סבל וארי קייץ צבי ראיתי לא מימי אומר אלעזר בן שמעון רבי "תניא :שם הגמרא ז״ל 415
 מה קוני. את לשמש נבראתי ואני לשמשני אלא נבראו לא והם בצער שלא מתסרנסים והם חנוני
 דין אינו קוני את לשמש שנבראתי ואני בצער שלא מתפרנסים לשמשני אלא נבראו שלא אלו

הטו". עונותיכם שנאמר פרנסתי את וקיפחתי מעשי את שהרעותי אלא בצער שלא שאפדנס
 לצרכו כן הישראל שעושה מפני היא תחנם" "לא איסור על עבירה אינה נכרי שריפוי הסיבה 416

 >ברם אסיח, תוד״ה ב׳. דף בע״ז ]כמבואר מכירו שהוא משום או הנכרים, ויזיקוהו ישנאוהו שלא
מציה(. הישראל הרויח שהרי תחנם" "לא זה שאין יחרץ מברי, גם צעב״ח מצות שיש שסובר הנ״ל, וזמנים המוצרים

 נח, בני מצוות מז׳ אחד הוא "גול" שהרי שבעולם, הגויים של רובם רוב של דינם שכך כמדומה4,7
 כך על מקפידים אינם כיום והגויים פרוטה, משווה פחות של גזל על אף מתחייב נח בן ולהלכה

בכך. דנים אינם שלהם הדק בתי ואף
]יו״ר בשו״ע כנפסק חוליהם! לבקר אין )א( הלכות: לכמה נ״מ הוא לדפאותם, מצוה שאין זה611

 מפני שרק הרי שלום", דרכי משום חוליהם... ולבקר ענייהם לפרנס "מותר י״ב(: סעיף קנ״א סימן
לא בססרנו[ )כמבואר באדם גם שנוהג חיים בעלי צער מצד אולם נכרים, לרפאות מותר שלום דרכי

רפואה, לשום בכך הגוי דרצון גירות, לשם שלא אותם מלק אק )ב( לרפאותם. חובה שום מצינו
ס״ק רס־ח סימן יו״ד בש״ך ]יעויין לבריאותו מוסיפה המילה שעצם מפני או שם מכה לו שיש משום

שלא כוכבים עובד למול "ואסור ה׳[: סעיף וס״ג סימן לו״ד בשו״ע נפסק וכך י״ג(: ס״ק וכפ״ח ח׳
 לחתוך שבא כוכבים "עובד נפסק! ט׳ן סעיף רס׳ח סימן לו״ד ובשו״ע בחול". אפילו גרות, לשם

העובד נתכוק שלא מפני לחתכם, לישראל אסור בה, לו שנולד שחק מפני או מכה מפני ערלתו
 )ובמקום אותו. למול לישראל מצוה למילה, כוכבים העובד נתכוון אם לפיכך למצוה. כוכבים

 את מניקים ואין כוכבים, העובדת את מיילרין אק )ג( ענץ<". בכל מותר כוכבים, תעובד לרפאות שמותר
לבן תניק לא "ישראלית ב׳!! סעיף קנ״ד סימן ניי״ד בשו״ע ונפסק כ״ו.ן דף נע״ז במשנה כנאמר בנה!
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 ואסור המיתח להם מסבבין אין העממין... משבעה גלולים בדי1ע
 מעלהו אינו לים, שנפל מחם אחד שראה בגון למות, נטו אם להצילם

היבא לא ,אם בשבר אפילו לרפאותן, אסור לפיכך .שבר לו יתן אם אפילו
 אפילו להשמט יובל לא אם שרי, בחנם אפילו )דאו איבה. משום יבא^דא

תועיל(. אם העממים משבעה באחד רפואת לנסות היה מותר בחנם,ובן
 שם כתב אולם נח, בני מצוות ז׳ שומר שאינו מי כלפי רק נאמר זה כל .^־לם

 להורידן", דאסור משמע נח בני מצות ז׳ דמקיימי היכא "ומיהו ב•[: !ס״ק הש״ך
 אנו מחויבים שהרי מבהמה הוא עדיף שודאי תושב גר כל זה ובכלל עכ״ל,

לצערו. לנו שאסור ובודאי ולהחיותו, להחזיקו

 ריפוי שאפילו לידע יש גוי, לרפא מצוה אין מדוע לברר אנו שבאים קודם אכן
 ירפא "ורפא אומרת: ס״ה.[ דף וב״ק ס׳. רף ]ברכות הגמרא שהרי הוא, חידוש יהודי
 אמרינן "ולא פ״ז!.ן: דף !ב״ק רש״י וביאר לרפא", לרופא רשות שניתנה מכאן

 בריפוי, לעסוק אסור היה התורה חידוש שלולי הרי מסי". ואיהו מחי רחמנא
 רצון ולשנות להתערב לאדם אין 61’חולים יהיו אלו שאנשים הבורא שרצון דכיון

 אלו דברים שאין יתכן חולים, לרפאות ההיתר שנתחדש עתה אולם הבורא.
ישראל. כלפי אלא אמורים

 יש (,713 הערה סביב □ספרנו )כמבואר בהמה אפילו לרפא מצוה שיש שמצינו כיון ברם
 וכבר בשכר". אפילו לרפאותן, "אסור נכרים: כלפי בשו״ע נפסק מדוע לעיין

 על שומר שאינו נכרי כלפי נוהג אינו צעב״ח שאיסור מכאן שמשמע לעיל העלינו
נח. בני מצוות ז׳

 הקב״ה להם אמר הקב״ה, לפני שירה לומר השרת מלאכי "בקשו שנאמר: ומה
 אלא צעב״ח, איסור משום אינו שירה", אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשה
 בעת שירה לומר שבקשו על בהם שגער כלומר שבדבר, ההשחתה מעשה משום

.620 619* העולם מן נשחתים - הקב״ה של כפיו יצירי - שהמצרים

 מותר שאז למיילדת ידועה p אם אלא כוכבים, לעובדת תיילד ולא בשכר, אפילו מכבים עובד
 אינו אם "אבל שכתב: שם רעק״א בחידושי ויעויין ובחול". ה׳( ס״ק ט־ז - איבה )משום בשכר ודוקא
מיילדים". מצוות, ז־ עליו וקיבל כוכבים עבודת עובד

 לעסוק להם היה "לא :ס׳.( וף !ברבות רש״י ראה שירפאם, בתפילה לה׳ שיפנו הדבר שיגרום ויתכן 619
ל״א[. סימן ]חו־מ יעקב חלקת שו״ת א-(, ס״ק של־ו סימן ניד״ד ט״ז ", רחמים לבקש אלא ברפואות

 ניצלו שלא המלאכים משא״כ עליהם(, חובה מיתה )וזו ממות שניצלו כיון שירה אמרו ישראל אולם 620
 יין י־א, !משלי רןה" רשעים בד1ן5"ו שנאמר: מה גם אכן שירה. שיאמרו סיבה אין סכנה, משום

 מדרבנן[: ב׳ מגוה !מצותעשה, בסמ״ג נאמר וכך מזיקים, רשעים איבוד על לשבח החיוב על כוונתו

 המצות עול שפרקו האנשים והם צבור מדרכי הפורשים כל ח״י( !ס-ב שמחות במסכת "שנינו
 ואוכלק לבנים לובשים קרובים אלא עליהן מתאבלים אין והמסורות והמשומדים והמינים
 כתב: וי[ סרק ואיא, !פרשת חיים מים באר ובספר רינה". רשעים באבוד שנאמר ושמחין ושותין

עד להם המתיז כי אחת, ברגע המונם כל שאבד ולסיסרא ולסנחריב וחילו לפרעה שעשה "כמו
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■ז•
 נימנע שלא הסיבה גם להיות יכולה מצוות מקיים אינו שהנכרי העובדה ואכן

 כ־א.( ןגיטין הגס׳ כתבה שהרי צרתי(. נעת לעמדו שלא להתיד סיבה דק )ולא הצורך בעת מלצערו
 ויתן היד את אח״כ שיחתוך אף פסול כנעני, עבד יד גבי על שנכתב שגט

 לחבול שאסור מכיון עבד של יד לקצוץ שא״א לה פשוט שם הגט׳ אכן .621לאשה
 לחבל רשאי ואינו במצות "דשייך וז״ל: כתב לא[ ד״ה ב««: !רף שם שרש״י אלא בו,
.622בו" לחבול רשאי אינו אלמא אברים, בראשי לחרות יוצא בו חבל ואם בו

 חייב הוא שעכ״פ מפני היא כנעני עבד יד לחתוך שאסור הסיבה שכל הרי
 הרה״ג ידידי דקדק מכאן .422במצוות שחייב במי לחבול ואסור כאשה, במצוות

 שיהא כדי 42** נכרי שקנה שישראל ישועות[ חוסן כולל !ראש שליט״א מילצקי ראובן
 את לחתוך הישראל מותר יהא ,425עבדות לשם טבל ולא מל לא עדיין אך עבדו,

גט. עליה לכתוב כדי הנכרי יד

 או בעלות לישראל שיש מכיון אלא אמורים אלו דב״ם שאין ברור אמנם
הישראל, לתועלת ולצערו בשוק נכרי לתפוש שאסור בודאי אך העבד, על שליטה

 שלפעמים שמה ״א.<0 )בראשית כווה״ק שאיתא ומה רינה. רשעים באבוד ואז בכל סאתם שנתמלא
 אז הסאה שנתמלאה אחר אבל סאתם, מילוי קודם זה ידיו מעשה באבדת חפץ הקב״ה אץ

ע״ש. רינה", רשעים באבוד
 אך?רבי ידו, כף על הכתוב הגט עם העבד כל את לה ליתן יכול שלת״ק י״ט.( ]דף במשנה ע״ש
 חיות. עם דבר על גט לכתוב שאסור כיון כן לעשות אפשר אי הגלילי יוסי

 מדברי המפרשים העירו עוד רש״י. דברי על שהקשו מה שם וברש״ש חיות במחר״ץ ועיין
 כתב: »׳[ ןמ״ט, חינוך ובמנחת עבדו, את להכות אדם שרשאי י־כ[ ב׳, רוצת ]הלכות הרמב״ם
 על תמה ת״נ[ סימן ]חו״ס יוסף ובבית נדע". לא ואנחנו מקום מאתה זה דין לרמב״ם יצא "ובודאי
 כך: סתם ב׳[ סעיף ]שם בשו״ע ואכן התוכל[. בפרק ]עיין במצוות הוא חייב שהרי והטור, הרמב״ם
 שלו העבד אם בין השו״ע חילק ולא במצוות", חייב שהרי הוא, לוקה - כנעני עבד הכה ״ואפילו

הרמב״ם. על מכאן תמה ל״ט[ ]ת״ב ים ובאפיקי וטר״א[. בסמ״ע בב״ת, ןוע״ש חבירו של או
 לעשות התירו לא )שמסתמא סתם הכאה בין לחלק יש דלכאורה כתב :[כ״א דף ]גיטין ביוסף־דעת * *

 כאן כמו ממש, של חבלה לבין מצעב״ח(, גרע לא וראי שחדי ומשמעת. עול וקבלת עבורה לצורך אלא כן
 שלא - ׳בשבט׳ נאמר ״לכך :כך י״ד[ ]הל׳ בסמוך שם כתב הרמב״ם הלא ובלא״ה ידו. את שקוצץ

רציחה". בהכאת ולא בהן וכיוצא ורצועה ומקל בשבט אלא להכותו רשות תורה נתנה
 לו מותר יהיה אמאי הרמב״ם על לתמוה "ואין כתב: י־ב[ סימן ]ליטער, דוד בית בשו״ת * ♦

 שכתב מה פי על לומר יש זה על בעבדי שק מכל אסור דצעב״ח מבהמה יגרע מדוע להכותו,
 לו שיש האדם אבל שכל, לה דאין לצערה חיישינן בבהמה דדוקא השכ-ת[ ת-ג, !בתשובה הרדב״ז

 קפ״א[(. סימן !ח־׳א יעקב שבות מדברי שהביא מה 897 בהערה עוד )ועיין בזה״. להזהר לו יש שכל
 שם הקשה וכבר ע״ש. במצוות, אחינו נחשב כנעני שעבד פ״ח.[ דף ]ב״ק בגמרא רבנן וכדעת
 והפנה מישראל", שאמו אתה: "אחינו האומר: מ״א.[ דף ]סוטה רש״י מדברי הש״ס בגליון
ב״ב[. ריש אגדות ]חידושי במהרש״א ן לעי׳ הש״ס בגליץ

 כ״ג-כ״ה[. סעיף רס־ז סימן יו״ד !שו״ע ובמשיכה בחליפין בחזקה, בשטר, בכסף, הוא זה קנין

ויטבול(. שימול עד באשה במצוות מתחייב שאינו )כיון טבל ולא מל אם אפילו הדין והוא
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 להימנע ראוי ודאי כן, לעשות שמותר באופן ואף .626* עליו בעלים הוא אין שהרי
 בפרך, כנעני בעבד לעבוד "ומותר ח׳[: ט״ו. !עבדים הרמב״ם כתב כבר שהרי מכך

 צדק... ורודף רחמן אדם שיהא החכמה ודרכי חסידים מידת כך, שהדין ואע״פ
י״זן. סעיף רס״ז סימן יו״ד השו״ע ]וכ״כ בדברים" ולא ביד יבזהו לא וכן

? כנעני ועבד תושב, גר עכו״ם, כלפי גם לנו נאמר צעב״ח איסור האם לסיכום,

 ג-ב.(. רף !פסחים שברש״י הגירסאות בשתי זו חקירה -שתלו627פוסקים יש )א( :עכו״ם ]א[

 אך נוהג יתח !שלרבינו הראשונים בזה שנחלקו שיתכן כתב החכמה בצל בשו״ת >ב(

 צעב״ח שנוהג שודאי כתב שליט״א שטרנבוך הגר״ם (1) נוהג(. אינו חסידים ולספר לרשב׳א
 עדיפות מצינו שכבר העלה ליעקב סדר בקונטרס אולם )י( מבהמה. וק״ו בעכו״ם
עוד לבהמה, משא״כ חינם, מתנת ליתן אסור לנכרי שהרי הנכרי, פני על לבהמה

 הוספנו אנו )ה( צעב״ח. איסור את לומדים פסוק מאיזה תלוי שהדבר שיתכן "העיר”
 !ואפילו נכרי לרפא לנו שנאסר מכך נכרים כלפי נוהג אינו שצעב״ח ללמוד שיש
לאיבה(. כשחושש אלא שכר. תמורת

 ואף לצערו אסור נח, בני מצוות ז׳ שמקיים שכיון הפוסקים כתבו :תושב גר ]ב[
מצער. להצילו חייבים

 מל וטרם קנאו אם אולם לצערו. אסור כאשה במצוות שחייב כיון כנעני: עבד נגן
 .62בכך* חיוני צורך כשיש לצערו מותר וטבל

«> כלבי גם נוהגת כמוך לרעך ואהבת מצות האם
 מישראל, אדם כלפי רק שנוהגת המפרשים פרשו כמוך" לרעך "ואהבת מצרת
 בספר אולם .62,נפש" אהבת מישראל אחד כל "לאהוב החינוך: ספר וכלשון
 בישובו שעוסק נח בן כל כלפי גם שייכת רעים שאהבת גדול, חידוש כתב הברית

.650בהערה כמובא עולם, של

 אסור זוכה אינו "שאם הסקר: של חפץ המוצא כלפי כתב ט״ון ס״ק א׳ סימן !ערלה בחזו״א
 שצעב״ח ללמוד יש את גוזל הוא בידו מחזיק אם רבים של עכשיו שהוא דכיק לעצמו, להחזיק

 חידוש זהו )אולם הפקר של חפץ שמזיק מי כל כלפי דעתו שק משמע כלסיהסהרבים", נוהג אינו
להזיקו. שאין כש״כ עצמו, על בעלים שהנכרי והכא כזה(. הפוסקים שאר דעת מה לעיין חש

יעקב. סדר וספר שרים, באר שו״ת שיעורים, קובץ 627
 מצינו והכאתו אדם בצער שגם שכתב קס־ח סימן ניו״ד יעלה יהודה בשו״ת יעויק זאת אגב 626

תשל־ח(. !אוח ושיטות חילוקים מסדר בספר בזה מש״כ וראה מותר. שלצורך
ע־ש. רענו", אהבת "מצות - למידות שו״ע - מישרים אורח בספר בזה האריך 625
 הוא רעים אהבת "מהות :א־( פרק י״ג מאמו שני חלק חלנא, מק״ק אליהו פנחס ]לרבינו הברית ספר ז״ל 610

 בעבור שיהיה לשק מאיזה ויהיה שיהיה, עם מאמה יהיה האנושי מק כל אוהב האדם שיהיה
 אלא האהבה מכלל יוציא ולא עולם... של בישובו ועוסק כמוהו ובצלמו בדמותו אדם שהוא

 מקום ולא בתים להם שאין פרא( )אדם סאן" "נוילךער הסלכריהנקרא אדם בן האחד: שניים:
כמו וחיים הפקר, הנשים וכל ערומים והולכים פירות אוכלים רק זריעה ולא חרישה לא מיוחד
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דבהמה גדול צער מול דאדם קטן צער ח.

 עצמו הצלת על עדיפה בצמא מיתה כצער גדול מצער בהמה הצלת אם לעיין יש
 לזה ראיה הביא י״אן ס״ק קכ״ה סינון ]וז״ד החכמה בצל בשו״ת קטן. מצער חבירו או

ברורה. אינה שהראיה יתבאר לקמן אולם הבא, מהמקרה

 ולא אחרת, עיר לתוך ממנה נמשך אך בתוכה יוצא היה מים שמעין בעיר מעשה
 נפסקה כן על ? הערים שתי של נפש וצרכי שתיה לספק כדי אלו מים בכמות היה

 לעיר ילך שלא לסותמו בתוכה שהמעין העיר בני ביד שהרשות ‘3,ההלכה
אחרים. לחיי קודמים וחייהם ברשותם שהמים כיון האחרת,

 שלבהמותיהם אלא הערים שתי של נפש חיי כדי במים שיש במקרה הדין גם כך
 העיר מבני ולמנוע לבהמתם, המים את לתת המעין בעלי של דזכותן די, בהם אין

 לכבס כדי במים אין כאשר הדין גם כך בהמתן. לצורכי המים את מליטול האחרת
האחרת. העיר לבני בה שהמעיין העיר בני שקודמים העיר, בני שני בגרי את

 מים להם נשאר ואף נפש, צרכי ושאר לשתיה מים יש המעין לבני כאשר אולם
 חיי צרכי כדי אפילו מים אין האחרת העיר לבני אולם בגדיהם, כיבוס צרכי כדי
 קמא תנא :לנהוג יש כיצד התנאים נחלקו וכדלקמן(, בפק״נ מדובר אין )אולם שלהם נפש
 אולם המעין, בעלי לכביסת קודמים האחרת העיר בני של נפש חיי שצרכי פסק

!האחרים של נפש חיי לצרכי אף קודמת המעין בני כביסת יוסי רבי לדעת

 צורך הם בגדיו לכיבוס שמים סובר יוסי שרבי ם־א.[ דף !נדרים הגמרא וביארה
שנעשים עד רחוצים שאינם בגדים שהלובש כיון גופו! לרחח סמים )אפילו ביותר חשוב

 אך מוףןי אדם p הוא: והשני עעונו. ולא זה, עם זה לא רע: להם אין אשר כצאן הארץ בהמות
 בין הפרש יש ואמנם וכדומה. והשודדים והגנבים הרוצחים כמו העולם בהשחתת עוסק

 בהמה לצער אסור כאשר חינם על רעה לעשות אק להמדברי והוא למשחיתים, המדבריים
 ובאבק מכלה הוא קוצים כי עושה יפה רעת להם שעושה מי ולמשחיתים למרצחים אך בחינם.
 ל״ז־[...". ]»!וה החינוך בספר כנזכר מתרבים הטובים סירות השדה מן או הכרם מן הקוצים

 כמו היטב, באר זאת אותנו מחייבת "...והתורה הדרך: זו על שוב וכותב ממשיך הוא ה׳ ובפרק
 כתוב היה כן היה שאילו דוקא, לישראל בו הכונה ואין י«ט[, !ויקרא כמוך" לרעך "ואהבת שכתוב

 או כ־ג[ !דברים כסף" נשך לאחיך תשיך "לא ריבית: אצל שכתוב כמו כמוך" לאחיך "ואהבת
 בו הכוונה אבל עמך", בני את תיטור ולא תקום "לא שכתוב כמו כמוך" עמך לבני "ואהבת

 אני מלבי ולא במשמע... האומות וכל כמוך עולם של בשובו ועוסק כמוך אדם שהוא לרעך
 שערי בספרו ז״ל וויסל חיים רבי קדש האלהי אש בדברי נמצא מפורש רק גוים, קרבו אוסר

 נמצא וכן עכ״ל, נכרי", אפילו הבריות כל את "ויאהב :שם ידו יכתוב תה ודן שער א׳ !חלק קדשה
 כאחיך, הוא הרי רעך י-ם! !ויקרא רעך" את תעשוק ..."לא ט־ח !פרק אליהו דבי בתנא גם מפורש
 אפילו משמע "רעך :הלשון בזה כתב דנורא זקוקין בעל והגאק עכ״ל. כרעך, הוא הרי ואחיך
עכ״ל". לו" המיטיב עכו״ם

פ׳:[. דף !נדרים בגמרא מובא וחלקה ב״מ, מסכוז סוף תוספתא
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 למד יוסי שרבי ם״א.ן דף ]נדרים שם ומבואר שיגעון. לידי להגיע עלול מאד שחורים
 לצורך )כלומר “2וזןתם" "?ילל גם ללויים אדמה שטח לתת התורה שחייבה מכך זאת

דאורייתא. חיוב הוא מחבירו צער שלמנוע הרי צער(. מהם למנוע וכדי כביסתן

 העיר בגי שעלולים מצב אינה נפש" "חיי במילים שהכוונה להעיר חשוב
 בכמות לא אבל לשתייה מים להם שיש מדובר אלא בצמא, למות האחרון
 .ג"בה שהמעין מהעיר המים להם עתנו לא אם גדול צער שיסבלו כך מספקת,
 חוסר מצער קשה השתיה מחוסר שהצער ־ סבר קמא תגא כך: התנאים ונחלקו

 "חיי קראוהו ולכן הגוף חולשת לידי לבא אפשר שתיה שמחוסר כיון הכביסה,
 שעלול צער גדול, צער נגרם כביסה מחוסר שגם ־ סבר יוסי רבי ואילו אחרים".

שגעון. לידי להביא

 קודמת אחרים בהמת וכביסתן, אחרים "בהמת אמרו: י־א[ פיק סיף נב״ם ובתוספתא
 או האחרת העיר בני לבהמת או בצמצום מים יש כאשר כלומר לכביסתן",

 האחרת. העיר בהמת לצורך המים את לתת יש אז המעיין, בני בגדי לכביסת
 כביסה מחשיב שאינו קמא תנא שלפי כתב שם התוספתא על “4* דוד חסדי ובספר

 שצעב״ח משום לכביסתן קודמת אחרים בהמת אפילו כן אם נפש, כחיי
 צער לסבול אדם שצריך החכמה בצל שו״ת להוכיח רצה דבריו פי ועל דאורייתא.

.“5גדול מצער הבהמה תנצל זה ע״י אם קטן

 שעל טענה שם אין שהרי צעב״ח, מצד כלל דנה אינה התוספתא שהרי צ״ב אכן
 לא הבר שלחיות טענה אין גם וימותו, שבנחל הדגים יצטערו המעיין חסימת ידי

 הממוני לנזק ביחס רק הוא שם הנידון שכל כרחך ועל לשתות. מהיכן מעתה יהא
וצ״ב. בצמא, בהמותיהם כשימותו האחרת העיר לבני שיגרם

 לצורך חיים בעלי לצער שמותר כיון שהרי להפך, נראה שמסברא אלא עוד לא
 כדי רק וכדומה מלוכלכים בגדים צער לסבול אדם לחייב אפשר אי האדם,
 כן והעושה ממנו. למות שעלולה גדול צער שסובלת אף מצער, בהמה שתנצל

חסידות. מידת מצד אלא אינו

?ביבסיהם... ל^רים ו?וגךש לקו;ת ?רים #וןן-וןם ףלת3מ ללףם *מיונו ב׳־ג׳ז* ל-ח, ]כמדבר כנאמר
ולכלח;וןם". יןזם5ןלך לבדזקווןם ?היו ו?וןךקזיהם

ל-א[. סימן ]הו־מ יעקב חלקת ושו״ת קס־ה(, סימן «׳ יו־ד ]חלק משה אגרות שו״ח “5
התוספתא. תחת שלנו בגמרות המודפס דוד חסדי בקיצור מובאים אינם דבריו 654
 מ״מ נפש, היי הוי לא כביסה דלת״ק נהי "ובודאי :י״אן ס״ק קנ״י! סיס! ]ח־ד החכמה בצל שו״ת ז״ל 615

 צערא בה דאיכא היכא עכ״ם רבהמה רצעב־ח מוכח p אם דגופא, צערה כמניעתה דאיכא ודאי
 ברשותו כבר שהוא מים על גם שהרי נפש. חיי בה שאין יגופיה מצערא עדיפא צמא, דמיתת

כביסה". דמניעת צעוא יסבול הוא כן שע״י אעפ״י אחרים, בהמת מיתת למנוע כדי לוותר חייב
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ועיונים נספחים
בפוסקים המובאות כאדם, לעעב״ח הקשורות סוגיות

כדינה. נעשית שאין במילה בתינוק צעב״ח א.

והחיד״א. יעקב השארית בנימין, הנחלת דברי ב.
החתוך. דעת ג. -

התרדים. דעת ד.

ד אדם לצער באיסור נכלל מה ה.
אלעזר. המנחת תרוצי וד׳ יאיר, החוות על קושיה ו.
באדם. נוהג שצעב״ח משמע יחזקאל החזק מדברי גם ז.

ז צעב׳״ח באיסור עובר האם חבידו, המקנים ח.

 ז הבהמה מבצער יותר האדם בצער התחשבה התורה האם ט.
? מת אדם כלפי חיים בעלי צער איסור יש האם י.

- א׳ נספח -
כדינה נעשית שאין במילה בתינוק צעב״ח

 אם קלעמם מגן בשם הנקרא מכשיר אודות דן סימןכ״ט[ נחלקה׳ אליעזר ציץ בשו״ת
 גופו כל נעשה התינוק גוף על המכשיר את ששמים שברגע כיון בו, למול כשר
 רופא כי לו שנודע שם וכתב הנתינה. שגורמת הנוראים היסורים מחמת כחול

 בלב, מום לתינוק לגרום יכול זה שדבר אמר מפורסם חולים בית מנהל מומחה
 וההלם הצער שמחמת אישרו מפורסמים רופאים כמה וגם ר״ל. מזה יותר ועוד

כזאת. לתוצאה שיביא מאד יתכן התינוק, שמקבל והפתאומי הגדול

 אצלו הזמינו הזה המכשיר על לו שכשנודע זצ״ל פרנק הגרצ״פ בשם ומביא
 חיים בעלי מהצער נוראות התחלחל הנסיון על עמדו ואחרי לבחנו, בכדי

 לעשותה. הגבורה מפי שנצטוינו המילה זו שאין פסק כן ועל לתינוק, שגורמים
 כך על והזהירו זה במכשיר שמשתמש עליו ששמע אחד מוהל לפניו קרא וגם
בו. להשתמש יוסיף לבל

כ׳- -בספח
 והחיד״א יעקב השארית בנימין, הנחלת דברי

יאיר החוות דברי סביב גדולה מערכה
בנימין. הנחלת דברי א.
בנימין. הנחלת צל יעקב השארית קושיות ב.
יאיר. החוות על יעקב השארית קושיות ג.
יעקב. השארית על החיד׳יא קושיות ד.
הרדב״ז. בדעת החיד״א של באור תוספת ה.
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 מצרים. יציאת בעניין הראשונים בשאלת דרוש בדרך דן 6“יעקב שארית בספר
 הרי והקב״ה שנה". מאות ארבע אותם ועינו "ועבדום לאמר ה׳ דבר היה אשר

 ועשר מאתיים אחר ישראל את והוציא ה׳ רבו בוטל כן אם זה ולמה דברו, מקיים
?4”זמנם קודם הרבה והוא שנים,

 "וירא במפורש אומרת התורה שהרי השאלה, עצם על תמה בנימין נחלת ובספר
 שמצטערים הצער את שראה כלומר ויוציאנו". לחצנו, ואת עמלנו ואת עונינו את
 נפסק בהמה על שאפילו זמנם. קודם להוציאם עליהם ריחם כן ועל ישראל, עם

 ועבדום דמאמר נניח אם אף כן אם רבים. בת צער שכן כל מדאורייתא, צעב״ח
 מכבל העולה נל יהודה. רב אמר 6“בגמרא שאמרו )בדרך כעשה נחשב שנה ת׳ אותם ועינו
 מקום מכל ה׳(, נאום אותם פקדי יום עד יהיו ושם יובאו בכלה שנאמר: בעשה עובר ישראל לארץ
בנימין. הנחלת דברי כאן עד ליה. ודחי צעב״ח אתא

 בנימין הנחלת על יעקב השארית קושיות

קושיות: שלוש עליו הקשה אך בנימין, הנחלת לדברי הביא יעקב שארית בספר

 מדוע קשה יובאו(, דבבלה )דומיה כעשה שנה ת׳ ועבדום גזירת נחשבת שאכן בהנחה א.
?639 638 637 636זה עשה מאשר צעב״ח של העשה יותר שחזק לומר

 ,441המלכים על עוקרין מדוע א״כ דאורייתא, צעב״ח דאם הקשו 641 640התוספות ב.
 בל כמו צעב״ח, התירו ונשיא מלך כבוד דמשום ותרצו לבהמות? צער זה והלא

 בפטירת שרף הגר שאונקלוס י״א.ן נבע״ז שמצינו וכפי כבודן. מפני שנדחה תשחית
 אצל הותר שצעב״ח ומאחר כבודו. מפני צורי מנה שבעים הנשיא, גמליאל רבן

 ממילא כבודו. מפני לשעבדן לו הותר היה, שמלך פרעה א״כ כבודו, מפני מלך
. *642לחרות ויוציאם השעבוד גזירת הקב״ה יבטל צערן, רבשל לטעון נכון אינו

.587 בהערה כנזכר p דף הגדול שבת נבדרוש אלגאזי יו״ט הרב בן יעקב ישראל להדב 636

זו. לשאלה רבות תשובות נכתבו והאחרונים, הראשונים ז״ל רבותינו בדברי637
כ״ד:[. !ברכות מ״א[, ]שבת קי״א.[, ]כתובות בבלי638
 דמתמח לומר מצרים, על חדש מלן ויקם הכתוב, אמר כן שעל אפשר "דעפ״ז שם: הוא והוסיף639

 הותר מלן שכלפי וידע מאחר ישראל, עם לצער חש ולא גזרותיו נתחדשו חדש, מלך היותו
אופן...". בכל צעב״ח

דאורייתא. צעב״ח נלמד שניהם מדברי ד״ה ל״ב:[ ]דף מציעא בבא640
(.871 כהערה הספר בגוף )כמבואר יותר בהם ישתמשו לבל סוסיו פרסות שומטין המלך פטירת לאחר641

את תפריעו ואהרון משה "למה ד־[: ה׳. שמות1 פרעה דברי את יעקב השארית ומבאר מוסיף עפ״ז642
 שמאחר כך, הייתה פרעה כוונת למה". ודבדיכם למה, "אתם חז״ל: ואמרו ממעשיו" העם

 בחרב". או בדבר יפגענו פן אלוהינו לה׳ "נזבחה לאמור בדבריהם נזהרו ואהרון שמשה שראה
 ליבו נכון פרעה היה לק למלכות, כבוד שחלקו אלא לומר, צריכים היו יפגעך" "פן חז״ל ואמרו

 גזירתו לדחות ומקטרג ומשטין צולה ביותר, שציערם ישראל, של הצער יהא לא כי ובטוח,
הם שהרי צעב״ח. הותר מלכים וגבי דמשעבדם, הוא מלך דלכבוד שנה, ת׳ עינוי של יתברך
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 הנחלת של לתרוצו היסוד כל דהנה דידן, לנידון הנוגעת והיא שלישית קושיה ג.
 בעלי כלפי רק ולא באדם, אף שייך צעב״ח שאיסור ההנחה על מבוסם בנימין
 זה איסור שייך דלא הסובר יאיר החוות דעת את לעיל הבאנו כבר אולם החיים.
 שחסרת הבהמה משא״ב לסבול, בדעתו להתיישב דעת לו שיש מאחר באדם,

.643וצ״ב בנימין, הנחלת של לתרוצו היסוד כל נפל כן ואם המשכלת. נפש

יאיר החוות על יעקב השארית קושיות

 על גם הקשה אלא בנימין הנחלת על בקושיות יעקב השארית הסתפק לא אולם
יאיר החוות תשובת וראיתי שבתי "אכן :שם דבריו ואלו עצמם, יאיר החוות דברי

:קושיות שתי עליו הוא ומקשה להולמה״, קשה ״

 ברבי מעשה המביאה ל׳:[ דף ננ׳ם מפורשת גמרא הפך לכאורה הם יאיר החוות דברי )א(
 של משא נושא שהיה באדם ופגש בדרך מהלך שהיה יוסי[ רבי של ]בנו ישמעאל

 ישמעאל רבי את וכשראה לנוח. ועמד לארץ הורידם כובדם מחמת אשר עצים
 כמה :ישמעאל רבי שאלו כתפו. על העצים את להטעין לו שיעזור ממנו ביקש
 את והפקיר זוז, חצי ישמעאל רבי לו נתן זוז. חצי וענהו: העצים? אלו שווים

 מן בהם וזכה חזר האיש אותו אולם מלהטעינו. נפטר שבכך וחשב העצים,
 זוז חצי ישמעאל רבי לו נתן שוב גבו. על להטעינם לו שיעזור וביקשו ההפקר,

לו: אמר בשלישית, בהם ולזכות לחזור אדם אותו שרוצה כשראה ברם והפקירם.
 שאלה אולם המעשה, כאן עד מפקירם. איני ולך מפקירם אני העולם לכל

 עצים, בהטענת לעסוק מכבודו זה ואין זקן היה ישמעאל רבי והלא הגמרא:
 כך על ענתה אך האיש? אותו על להטעינם מהחובה לגמרי הוא פטור וממילא
הדין. משורת לפנים כן שעשה הגמרא

 הגמרא כן אם באדם, נוהג אינו שצעב״ח יאיר, החוות דברי נכונים היו אם והנה
כבודו, לפי ואינו זקן של פטור לו היה ישמעאל שרבי מה מצד לשאול במקום

 באדם, צעב״ח דין בכלל אין שבעצם והיא מכך, עדיפה קושיה להקשות לה היה
 ברם אדם? אותו של לדרישתו ישמעאל רבי התיחם מדוע בכלל תמוה וממילא

645*  !יאיר כחוות ודלא באדם, צעב״ח נוהג שודאי מוכח הגמרא, כך הקשתה מדלא

 נזבחה נלכה כשאמרו אלה כל על למלכות. כבוד לחלוק יפגענו פן לאמור בם ענה פיהם עצמם
 לו. חרה מלך היותו על כי מצרים", מלך "ויאמר אומרו והוא לו חרה היטב העבדות, מהם לבטל
 צעב״ח איכא תאמרו וכי תורה. דבר לבטל מסיבלותם אותם השבתם כי - למה אתם ויאמר

 מלכות, לכבוד חששתם באמת ואם למלכות. כבוד שחלקתם - למה ורבריכם אתמהא דאורייתא,
למה. ודבריכם למה, אתם א״כ רצונו, ונעשה שגדר מלך של כבודו מפני אשתרי נמי צעב״ח

 כלל אץ שלדעתו שהבינו דיש יאיר, החוות דברי את להבין כיצד מחלוקת שישנה בארנו כבר 645
 יאיר לחוות שגם שהבינו יש אולם כאן(. המפרשים הבנת היא )וכך האדם כלפי חל צעב״ח איסור

 שלא להתאפק שעליו בעצמו, המצטער האדם כלפי רק נאסרו דבריו וכל באדם, צעב״ח נוהג
מהצער. להמלט בכדי איסור לעשות
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 הכותב רנ״ון נסימן הרשב״א מתשובת יאיר, החוות על יעקב השארית מקשה עוד )ב(
!צעב״ח ומדין באדם, גם שייכת וטעינה שפריקה בפשטות

יעקב השארית על החיד״א קושיות

 ואת יעקב, השארית דברי את שמביא אחר /44אחדים דברים בספרו החיד״א
 ומוצא יעקב, השארית דברי כנגד קשה מערכה עורך יאיר, החוות על קושיותיו

קושיותיו: עיקרי ואלו בדבריו. דיוק חוסר לדעתו

 אין שבטעינה ברור הדבר הרי צעב״ח, משום טעמם וטעינה שפריקה שכתב מה א.
 דף נב-ם בש״ס מפורש זה ודבר הבהמה. על משא שום עדיין אין שהרי צעב״ח, גדר
 שמה מובא הריטב״א בשם זקנים שבאסיפת הוא נכון אמנם /45ע״ש ל-בן ודף ל״א

 כמו האי כולי צערא דליכא פרושו צעב״ח, ליכא שבטעינה בש״ס שכתוב
 מצטערת הבהמה כי והטעם בטעינה. אף איכא קצת צער אבל בפריקה,

 מכל אבל עכ״ל. ‘46שניים אותה כשטוענים ולא לבדם הבעלים אותה כשטוענים
 בש״ס כאשר צעב״ח, משום היא וטעינה דפריקה בפשטות לומר לו היה לא מקום
 האי, כולי צער רליכא והיינו צעב״ח, משום אין שבטעינה להפך, במפורש כתוב
הריטב״א. שכתב וכמו

 החוות כוונת רכל באדם, וטעינה פריקה דין שאין סובר יאיר שהחוות לו הגיד מי ב.
 משום איסור להתיר שלא היה דעתיה, ליתובי האדם שעל באומרו יאיר

 דמצטער אע״ג בסוכה חייב שאבל ממה ראיה יאיר החוות הרי והביא /47צעב״ח
 החוות שמודה לומר אפשר כן ואם דעתיה. ליתובי ליה דאיבעי מהסוכה, פטור
 וכמו צעב״ח, משום אין דבטעינה )א( באדם: שייכת וטעינה שפריקה יאיר

 שלא ועוד, )ב( וטעינה. בפריקה באדם הרין והוא חייב. ואפ״ה בש״ם, שאמרו
 דיש שכתב אלא המוחש, להכחיש אין שהרי צער, לאדם שאין יאיר החוות כתב

משום לעשותו אמרה שהתורה דבר אבל איסור. לעבור שלא דעתיה, ליתובי לו

 בן גם שמרחיב ןדרושי״ח[, אחדים דברים בספרו עיין לחיד״א. נפתחים ספרים משלשה אחד הוא644
 חור חחיד״א לעיל. הנזכר יעקב השארית שעשה כפי לצעב״ח, בהקשר מצרים יציאת בעניין
 ברכי ובשו״ת ׳[,1 אות צעב״ח !ערך אזן יעיר בספריו יעקב השארית צל מקושיותיו חלק וכתב
שע״בן. סימן ]יו״ד יוסף

 כתב דאי צריכי, טעינה? למיכתב לי ולמה פריקה, למיכתב לי "למה שם: הגמרא לשון זה645
 צעב״ח דלאו טעינה אבל כיס. חסרק ואיכא צעב״ח דאיכא משום אמינא הוה פריקה, רחמנא

 דבחינם, פריקה, אבל דבשכר, טעינה אשמועינן ואי לא. אימא איכא, כים חסרון ולאו איכא
קראי. מסיימי דלא משום בחינם, טעינה דאף ולר״ש, צריכא. לא, אימא

 מתוך שאחד בעור בניחותא, זאת עושים הבהמה, גב על משא המניחים דשניים כוונתו, נראה646
הבהמה. גב על להשליכו ממהר המשא, כובד

ז.594 בהערה וכמובא פוסקים עוד הבינו הללו החיד״א כדברי547
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 ואע״ג צער. לו יהא שלא כדי האדם, על גם זו אזהרה ששייכת ודאי צעב״ח,
 דחש שכן כל הבהמה, לסבל דחש והקב״ה לו. יש עכ״פ צער לסבול, הוא שיכול
 וכמ״ש דעתיה, ליתובי בעי אלא איסור, להתיר כדי בזה די שאין רק האדם. לצער

בסוכה. דחייב אבל גבי

 טעינה שאין הסובר ברשב״א, המובא השואל לדעת שאף ,64החיד״א' טוען עוד ג.
 אבל ,64’ופריקה בטעינה אלא חולק שאינו לומר מקום יש באדם, נוהגת ופריקה
האדם. גרע ולא צעב״ח משום איכא ודאי האדם, צער בשאר

 בשיטה שהרי מדרבנן. עכ״פ באדם שנוהגת לומר אפשר וטעינה פריקה אף ד.
 לדבר ולא הקשתיו להנחה :פרץ הרבינו תלמיד בשם הקשה נ״ד:[ סוף ןב»ק מקובצת

 ממעשה ואילו משא, הטעון באדם תנהוג לא נמי פריקה כן אם תאמר ואם אחר,
 ראיה לפנינו הרי עכ״ד. נוהגת, דמדרבנן ותירץ שנוהגת? משמע ישמעאל דרבי

 מדאורייתא, באדם פריקה שאין נאמר הקשתים להנחה מכוח אם דאף ברורה
.650דאורייתא צעב״ח משום נמי באדם יש ובעלמא יש. מדרבנן מ״מ

 הרשב״א על חולק ןסימןתשב־ח[ שהרדב״ז ממנו שנעלם יעקב השארית על תימה עוד ה.
 שהקשה מה ומיישב באדם. אין וטעינה דפריקה הסובר שם, השואל דעת ומקיים

בזה. הרשב״א

 יאיר החוות אח תוקף יעקב שארית בספרו שכאן אלגאזי, מהרי״י על תמוה ו.
 חקל־ת, )«ות דרבנן ארעא בספרו עצמו הוא ואילו והרשב״א. הש״ס הפך הם שדבריו

.65‘בהעיה( כאן עיין >אך כלל עליהם העיר ולא יאיר החוות דברי את הביא

 דברינו, בתחילת אם ומסקנותיה: הסוגיה מהלך את ונבאר נחזור לסיכום,
651*  הקצה: אל הקצה מן מחלוקת לפנינו ראינו יעקב, השארית את בהביאנו

יותר. יתבאר ושם שע״ב[, סימן 1ףו״ יוסף ברכי בשו״ת
הקשוזיו להנחה כמוך, ואמתך עבדך ינוח ׳למען קרא: "אמד נ״י:[ דף סוף ןב״ק בגס׳ נאמד שהדי <4!

 בשבת. מלאכה בהם לעשות לארק שיש האיסור לעניין רק לבהמה הוקשו ואמה עבד )פירוש: אחר" לדבר ולא

ארם(, בני שאד וכן אוהם לטעק או לפרוק חיוב אין שגם מנך ללמוד ויש אחרים, איסורים לעניין לא אולם

 דק שהרי פרץ, הרבינו תלמיד על קשה קצת שני דמצד החיד״א העיר אחדים, דברים בספרו 651
 תחדש שלא מדוע וא״ב מדרבנן, ולא מדאורייתא לא ובברייתא, במשנה מוזכר, לא באדם פריקה

 באדם? נוהג לא וטעינה פריקה דק והלא ישמעאל: רבי על ותקשה וחדש, חשוב דק הגמרא לנו
 שאפילו משמע כך, הגמרא אמרה )ומדלא באדם זה דק שייך עכ״פ שמדרבנן הגמרא: ותתרץ
באדם(. צעב״ח דין נוהג לא מדרבנן

 ארעא ספרו את אלגאזי מהרי״י וחיבר שיתק בפשיטות, קושייתו לתרץ לענ״ד נראה היה אולם י"
 יאיר, החוות על הנ״ל הקושיות כל לו נגלו לא עוד ואז יעקב, שארית לספרו קודם עוד דרבנן

 שרק והיינו להולמם". קשה יאיר החוות שדברי וראיתי שבתי •אכן יעקב: בשארית וכלשונו
 לשבת שהדרוש ומצא חיפש נ״י אשכולי הלל ה-ה חביבי )ואתי וצ״ב. הקושיות, כל בדעתו עלו זמן אחר

 ואף כתיבתו, שנת צויינה שלא וראה דרבנן ארעא הספד בשער וחיפש תק״י. בשנת נדרש יעקב, שבשארית הגדול
 בדפוס נדפס דרבנן ארעא שהספר מצחין פדידברג*. - הספרים עקד ב״כיוז אולם זאת. מציק לא בהקדמתו המחבר
לאמת(. לנוון שזכינו וב״ה !יעקב בשארית דרשתו שנדפסה קודם שנים תמש שחס תק״ה. שנת בקושטא ראשון
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 ואילו באדם. כלל נוהג אינו צעב״ח דין יאיר, שלחוות ביאר יעקב דהשארית
.“2באדם נוהג צעב״ח שדין וס״ל נמרצות, עליו חלק יעקב השארית

 נוהג יאיר לחוות שגם באומרו זו, מחלוקת מאד וצמצם החיד״א בא כעת הנה
 לאדם, אומרים אז האדם, ע״י איסור עשיית בכך כרוך כאשר אלא באדם, צעב״ח

לו מתירים שאיננו בגשם העומד כהן לגבי שביאר וכמו ויסבול. בדעתו שיתישב
. (VS אוזרת, מסיבה רק הוא ואוז. לו פתירים אנו שלדינא )וסו! וליטמא בית דיך לרוץ צעב״ח משום

-----♦־-----
ההיד״א של באור תוספת

ברשב״א השואל ובדעת הרדב״ז בדעת

 בין גדולה כמחלוקת מתחילה יעקב השארית בדברי שנראה שמה מבאר, החיד״א א.
 רק נחלקו אלא גדולה, כה מחלוקת אינה ,“4ברשב״א השואל דעת לבין הרשב״א

!האדם כלפי גם צעב״ח איסור )^־!כללס נוהג לכו״ע אך ,“5בארם פריקה דין לגבי

 וטעינה פריקה דין שנוהג אפשר ברשב״א, השואל לדעת שגם לומר יש עוד ב.
 בדעת אמנם מקומת(. בשיטה המובאת פרץ רבינו תלמיד )וכדעת !מדרבנן עכ״פ באדם,

 בדעת רק אלא הרדב״ז ברעת כך טוען אינו החיד״א ואכן כן, לפרש אין הרדב״ז
 מעט באדם צעב״ח נוהג שמדרבנן שהשיטה נעיד )אולם המעיין יראה כאשר בו־שב״א, השואל

וצ״ב(. .650 בהערה כמובא בעצמו, הוזיד־א בכך ונתקשה תמוהה,

 דין נוהג ברשב״א השואל שלדעת התיד׳־א( )כדברי נאמר אם דגם להוסיף, יש עוד ג.
 מדין פריקה חיוב עדיין שיש ודאי כן פי על אף מדרבנן, עכ״פ באדם פריקה

!תורה תן ודאי שהוא וכדומה, כמוך׳ לרעך ׳ואהבת

 המשא נושא האדם כלפי שטען שהטענה הרדב״ז, בדעת “‘החיד״א טוען עוד ד.
* * * * * אך זו. טענה ששייכת במקום רק היא לשאת(, יכול שאתו משא עצמו על העמיס )מדוע

שנה. ת׳ ועבדום גזירת נחזתה במצרים ישראל עם צעד דמשום ביאר, זה פי על וכאמור
מעיני נעלמה יאיר החוות על יעקב השארית שהשגת שכתב צ׳( נכלליס-מערבה חמד בשדי עיין655

 ראה לא יעקב השארית דעת נגד החיד״א של זו ושמערכה וירא(. ]פרשת שלום דרכי בעל הרב
 ספר והם בסוגיתנו, הדנים נוספים לספרים שם חמד השח והפנה ב׳[. ]חלק אהק מטה בעל הרב
ע״ש. ק׳־מ דף א׳ ]חלק למראה נחמד וספר רס־׳ו(, ]אות אברהם מקנה וספר קחו ]דף שעה מזל

השואל. על בזה וחולק באדם צעב״ח דק נוהג דלרשב״א הבק יעקב דהשאחת 654
 מדוע האדם, על תביעה שיש בכך דעתו את נימק ברשב״א, השואל כדעת הסובר דהרדב״ז ־5נ

הוא. דעת בר והלא לשאתו, יכול שאינו משא עצמו על העמים
שע״ב(. !סימן יוסף ברכי שלו בשחת 656
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 ואפילו באדם, צעב״ח דין שיש הרדב״ז ויודה יתכן וו, טענה שייכת שלא במקום
. * *657מדאורייתא

עצמה, פריקה במצוות לחלק אלו בדבריו כיוון דהרדב״ז לפרש ניתן לכאורה
מצי™ שמצא )כגון זי טענה שייכת שלא מקום לבין 65’זו טענה שייכת שבו מקום בין

 לדרכו יצא מדוע בטענה אליו לבא אפשר אי שאז יעזבנה(, אם להפסידה row כדרך, נבדה
באדם. פריקה מצוות שייכת זה שבאופן הרדכ״ז שיודה ונאמר כך, כל עמום

 הוא דבריו שמקור יראה הרדב״ז, בתשובת דהמעיין זאת, לומר אפשר אי אולם
 המטעין פטור הנטען, וניזוק חבירו על משא שהמטעין האומרת הגמרא מדברי

 שמעל בהרגישו מיד מעצמו המשא לנער לנטען לו שהיה מאחר מלשלם
 וניזוקה, חבירו בהמת על במטעין ורק ;ניזוק שיהא קודם עוד לשאתו, לכוחותיו

 הבלעדית האחריות וממילא מעליה, המשא לנער באפשרותה שאין כיון חייב,
 שמצא באופן שגם מובן כן אם הגמרא. דברי תוכן כאן עד המטעין, על מוטלת
 שהרי להטעינו, או לפורקו מצוה הרדב״ז לדעת אין בדרכו, כבדה מציאה האדם
לסבלים. תשלום ע״י הוא יכול ־ ולטעון בעצמו, הוא יכול - לפרוק

 הרדב״ז שהרי ,65’ל׳:! דף ןב״מ ישמעאל דרבי ממעשה הרדב״ז על קושיה שום אין ה.
 משורת לפנים כן נהג ישמעאל דרבי פשוט היה שלגמרא בתשובתו כתב בעצמו

 ואהבת או רעך דם על תעמוד לא או חסדים וגמילות אבידה השבת ומדין הדין,
הרדב״ז. לדעת באדם נוהג אינו וטעינה פריקה דין ולעולם כמוך. לרעך

----<----
לסיכום

:660בסוגיתנו העקריות הדעות שלשת אלו
מדאורייתא. באדם נוהג וטעינה פריקה דין ־ לרשב״א א(
כלל. נוהג אינו באדם אך בהמה, לגבי נאמר וטעינה פריקה דין - לרדב״ז ב(
 ויתכן מדרבנן. עכ״פ באדם זה דין נוהג ־ מקובצת( □שיטה )המובא פרץ הרבינו לתלמיד ג(

החיד״א(. )וכטעת ברשב״א השואל דעת גם שכך

החיד״א על שתמה שטק, בצלאל להר״ר ת׳! ס־ק קכ״ה סימן ןוז־ד החכמה בצל בשו״ת יעויין אולם 657
לו הראה במשא עצמו טען אם שגם הרדב״ז כתב במפורש והרי הרדב״ז, בדעת p כתב כיצד
 "להנחה מדאמרינן: וטעמו דפריקה, עשה בכלל אינו משאו, תחת רובץ וכעת ונפל שנתקל אלא

נ״ד:[. דף נכ״ק אחר" לדבר ולא הקשתיו
 והשבים מהעוברים דורש וכעת זה, משא לשאת יוכל שלא שידע באופן לדרכו שיצא כגון 656

 ולטעק. ממנו לפרוק לעוזרו מהתורה חובתם את שיקיימו
 יאיר. החוות על יעקב השארית של הראשונה בקושיה לעיל כנזכר
ז.57ס - 568 בהערות שם הבאנו נוספות ודעות הפרק בתחילת לעיל מזכר

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס285 מס עמוד אברהם p נחמן יצחק אשכולי, ובאגדה בהלכה חיים מגלי צער



חיים בעלי צער 272

ג׳- -נספח
החינוך דעת

 דוקא ולאו כללי, )באופן באדם צעב״ח איסור נוהג ,662 661החינוך ספר לדעת גם
וז״ל: פריקה( מצוות לגבי

מען, שאען עם לשכון גדולה דאגה והעופות הבהמה למעי שיש ידוע
 שאינן באותן בעינינו רואים שאנו ובמו מלאכה; עמתם לעשות שבן ובל

 ג״ב המינים ושאר הבהמות ובל ישכון למינו עוף בל בי ידינו, תחת
 ובל מינים... שני יזווגם אם צעב״ח בזה ויש במיניהם, לעולם ידבקו
 מבל בדבר לעולם אנשים שני למנות שלא מוסר יקה מזה לב הבס

 ורשע, צדיק במו בהנהגתם ומשונים בטבעם רחוקים שיהיו הדברים
 חיים לבעלי בזח שיש הצער על התורה הקפידה בנבבד,שאם והנקלה
 לדעת משבלת נפש לחם אשר אדם בבני שבן בל שבל, בעלי שאינם
תק״נ[. מצוח jwnn ]מסר יוצרם

- ד׳ נספח -
החרדים דעת

:וז״ל בארם, צעב״ח שנוהג לכאורה ומ״ח־מבואר מ״ג אות ט״ז ]פרק בחרדים גם

 תעזוב עזוב חי( ב״ג, נשמות שנאמר ,חבירו בהמת מעל המשא לפרוק
,חבירו מעל לפרוק שחייב שבן דבל הרשב״א והורה תרי״ס. )ממנע עמו
מצוח(. )ענף661 בתבהרמב״ם ובן

:וז״ל כ״ט[ אות כ״ט ]פרק אחר במקום גם החרדים כתב זה וכעין

 את לעזור חייב משאה, תחת רובצת חבירו בהמת רואה כשאדם
 חמור את תראה לא :תעשה,שנאמר בלא עובר - עזרו לא ואם .חבירו
 אנו וחומר מקל תיי״ס. )ממנע והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך

 )ימב״ם, עזרו לא אם בלאו חבידו דעבר משאו תחת רובץ כשאדם למדים
מצות[. ענף רשב״א, סס״ג,

 משום פריקה מצות טעם אין החרדים שלדעת דמסתבר 92 בהערה ראה אולם
 הוכחה אין וממילא ע״ש. לזולת, עזרה משום זו מצוה טעם עיקר אלא צעב״ח,
צעב״ח. דין נוהג כן גם שבאדם מדבריו

.568 בהערה לעיל הובא661
תק«מ[. ובסעוה פ׳ ]בגמוה החינוך גם כתב וכן662
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וד -נספח
? אדם לצער באיסור נכלל מה

 ומה מהם, להצילו שחובתו או לחבירו לעשות האדם שאסור הצער סוגי הם מה
ט-ו[, !סימן מישרים אורח בספרו ז״ל טריוש מנחם רבי כתב כך על לכך? המקור

שם: דבריו עקרי ואלו

 חייב מצטער רואהו אם «< בדיבור )ב< במעשה )א( :אדם לבני לצער מהתורה אסור א.
 לידי יבוא שלא ולהושיעו לו לעזור צריך להכירו, צער שבא קודם )ד<אף להצילו.

צער.
במעשה לצער )א(

 בחבירו מהחובל מהתורה לומדים אנו במעשה, אדם לבני לצער האיסור את ב.
ת״כן. סימן !חו־׳גו ובושת שבת ריפוי, צער, נזק, :דברים בחמישה שחייב

 בשיפוד כוויה לו שעשה כגון לו שעשה במעשה שציערו אלא בו חבל לא אפילו ג.
ט׳וט״ז[. סעיף ]שם צערו דמי לו לשלם חייב ציפורנו, על חם

 ל״הן. דף מכתובות ומקורו □׳, סעיף ]שם לוקה פרוטה שווה בה שאין מפה הכהו אם ד.

תכ״ב[. סימן ]שם לו וימחול מחבירו שיבקש עד לו מתכפר אינו ואעפ״ב

בדברים לצער )ב(
H♦ ל״טן. סעיף ת־כ ]סימן בדברים לצערו אסור

כך לידי מלהגיע ממנו ולמנוע מצער להצילו )ג-ד(
 בהמת שהרי צער, לידי יבוא שלא כדי לחבירו ולהושיע להקדים שצריך מצאנו .1

 ולפרוק לטעון חייב בהמתו אחר מחמר העכו״ם אין אם ישראל, של ומשא עכו״ם
 יסייעו לא שאם ס״חן רע״ב סימן ]וזו«מ הסמ״ע שכתב כמו וזה .6ישראל" צער משום

שם. לשהות הישראל יצטרך לטעון,

 ליה סבירא מקום, בשום נזכר לא ישראל של דצער דאע״ג ]שם[ הסמ״ע כתב
 עכ״ל. הוא, שכן וכל דבהמה, חיים דבעלי מצער דישראל צער גרע דלא לרמב״ם,

.“4כמוך לרעך ואהבת במצוות דנכלל נראה דבר של ועיקרו

 רוצח. מהלכות י״ג בפרק הרמב״ם שכתב כמו"־
פאה. ריש בפירושו רמב״ם עיין “4
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חבירו יהדג שלא כדי לסבול
 בחינם. חבירו יהרג שלא כדי צער לסבול שמחויב ב׳[, ־־־ק קנ״ו סימן נאי־" המג״א כתב .ח

ועיין *.65לחבירו צער גורם זה שמתוך אע״פ לברוח מותר נפשות סכנת וכשיש5*53
תק»־ד(. סו־ס או־ח. )וסג׳־א רקנטי ממהר״ם י׳-ח ס־ק קנ־ז סימן ןיו«ד היטב הבאר שהביא מה

אויבים על לרחם
 להם שיש אויביהם על גם לרחם ישראל שממידות ם״ב:[ דף !סוטה במשנה נאמר ט.

ידם. תחת כשיבואו עמהם מלחמה

הייסוריט מן להגן
 אשם ציוותה כן ועל צער להם יבוא שלא ישראל של גופם על חסה התורה גם י.

כ״ו:[. ודף נ״ו!. דף !כריתות הייסורים מן להגן תלוי
----+----

 בדבריו )כמבואר באדם צעב״ח נוהג מישרים האורח שלדעת ברור נראה :לסיכום
 מצוות מחמת היא אדם לפרוק שהחובה סובר אם לעיין שצריך אלא י׳(, בסעיף

 נראים דבריו דלכאורה הודכ״ז[. ]ונמת כמוך לרעך ואהבת מחמת או ]כדשב״א[ פריקה
ד[. - ו׳ בסעיפים ההרגשה ]ראה כמעוו־בבים

ר- -בספח
יאיר החוות על קושיה

אלעור המנחת ע״י שנאמרו תרוצים רד׳

 מאחר בבהמה רק צעב״ח על התורה שהקפידה קצ״א[ !סימן יאיר החוות דעת הנה
 ליה איבעיא האדם זה כן שאין מה לסבול, המשכלת ונפש דעת חסרת שהיא

 שאבל סוכה במסכת שכתוב וכמו לו, יארע אשר באהבה ולקבל דעתיה ליתובי
עכ״ד. דעתיה, ליתובי ליה דהוי הסוכה, מן פטור דמצטער אעפ״י בסוכה חייב

 מדברי יאיר החוות סברת על לכאורה דקשה ,“‘אלעזר מנחת בשו״ת ונשאל
 מצות את גם לכתוב התורה צריכה היתה מדוע המבארת ל״א.! דף ]ב׳־מ הגמרא
 שלושת כל הרי טעינה, מצות את וגם פריקה, מצות את וגם אבירה, השבת

 ממנו לסלק ישראל, ממון על הזהרה והוא עניין, אותו על מורים הללו המצוות
מהם. אחד רק לכתוב די היה כן ואם לו, ולהשיבו היזק

ל׳ג!(. ]דף שבת ממסכת זאת למד663
ממתקאטש[. ]האדמו״ר זצ״ל שפירא אלעזר חיים לרבי ס״א[ סימן ]ח״ד אלעזר מנחת444
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 לא טעינה, או פריקה מצות רק כותבת התורה היתה שאם הגמרא, ומיישבת
 לבהמה צער וגם לאדם צער בהם שיש משום אבידה השבת מהם ללמד יכולתי
 ואין לאדם צער רק יש באבידה אבל לבדו( לפרוק או לכדו לטעון יכול אינו ®ם ומנוסר )"מלים

באדם. גם צעב״ח דשייך מהגמרא מוכח א״כ לבהמה. צער

:חרוצים ארבעה אלעזר המנחת ותיח

 היה ששייך הגמרא שחשבה הראשונית במחשבה רק נאמרו הללו הגמרא דברי א.
 חייבת הגמרא למסקנת אבל מהן. האחרות וללמוד מהמצוות חלק רק לכתוב
 צעב״ח דאין לומר יש וממילא במפורש, המצוות שלושת את לכתוב התורה היתה
השני(. תרוצו בהקדמת כתב שבאמת נפי לענ״ד, תמוה זה תרוץ )אך באדם נוהג

 למרות סוף כל דסוף ותאמר הראשון תרוצנו על תקשה דאם לתרץ, כתב עוד ב.
 היתה לא אילו הרי עכ״פ בנפרד, מצוה כל לכתוב התורה צריכה היתה שלמסקנה
 דבפריקה הטענה היתה עדיין הרי עצמה, בפני מצוה כל לכתוב לחייב הצריכותא

 צער רק יש אבירה דבהשבת בעוד בהמה, וצער אדם צער צערים, שני יש וטעינה
יאיר. כחוות ודלא באדם נוהג דצעב״ח הרי לעיל( )מזכר לאדם

 שעיקר שרואים משום יאיר, החוות לדעת ראיה דוקא יש מזה דאדרבא לומר יש
 מה לבהמה, וגם לאדם גם צער יש וטעינה דבפריקה משום הוא בג&ז׳א הדיוק
 שאין דכיק רואים כן אס לבהמה. ולא לאדם צער רק שיש באבידה כן שאין

 בטעינה כן שאין מה אבידה, להחזיר מחויב אין ממילא דבהמה, צעב״ח באבידה
 התורה בזה כתבה ולכן צעב״ח באמת נחשב זה לבהמה, גם צער שיש ופריקה

 שייך לא דבאדם יאיר החוות לסברת ראיה מזה ונמצא ולטעון. לפרוק מצוה
כנזכר. צעב״ח

 היכן רק אלא באדם, צעב״ח נוהג שאין אמר לא יאיר דהחוות לומר יש ועוד ג.
 האדם של בצער להתחשב שייך לא שאז ומצוותיו, ה׳ לתורת הדבר שנוגע

 בר הוא סוף כל שסוף כיון לכהן( )בטומאה מהאיסורים או )כסוכה( מהמצוה ולפוטרו
 מה ומצוותיו. ה׳ רצון מפני וצערו רצונו ולבטל בדעתו, להתיישב וצריך דיעה
 ודאי משאו, תחת שרובץ וכגון מצוה במקום שלא לאדם צער שיש היכן כן שאין

 מצערו ולהצילו לסייעו התורה ציותה ואדרבא שלו, בצער להתחשב סברא יש אז
.467יאיר החוות לדברי סתירה ואין

 הסובר שמעון רבי דעת לפי נאמרו הנ״ל( ןב״ם הגמרא דברי שכל לומר יש עוד ד.
 של טעמם דרורש שמעון לרבי כן ואם .64,פסוקים של טעמן לדרוש דמותר
 אנו !שכמוהו יהודה לרבי כן שאין מה באדם. גם צעב״ח דשייך לומר יש מצוות,

שחייבה שמצינו היכן שרק לומר יש מצוות, של טעמן דורש שאינו להלכה( נוקטים

.594 הערה סביב לעיל כמבואר רבים פוסקים תרצו כך 647
ר״י. על בזה שנחלק כ״א.( ]דף בסנהדרין כמו מקומות, בכמה דקרא סעמא דריש ר״ש 666
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 יש בבהמה רק להלכה וממילא זאת, גילתה שלא היכן ולא חיוב יש לעזור תורה
 דברי הם נכונים והיטב כן, גם לאדם הטעם דרשינן ולא צעב״ח, איסור שיש לומר

עכ״ד. יאיר, החוות

ד בספח
באדם נוהג שצעב״ח משמע יחזקאל החזון מדברי גם

 צעב״ח נוהג שלדעתו משמע י״בן הלכה פ״ב ב״ם נתוספתא יחזקאל החזון מדברי גם
באדם ישנה וטעינה שפריקה היא דפשיטא "שמילתא :שם כתב שכך ,66’באדם

 הבהמה, על להטעין האדם סיוע משום תמיד היא טעינה שהרי בבהמה, כמו —
 הץ כ״ג, ]משפטים למכילתא מביא הוא עכ״ל. הבהמה", משום שהיא כפריקה ואינה

 שעל משאוי לרבות עמו עמו", תעזוב "עזוב מהנאמר: באדם פריקה שריבתה
 ואינה בהמתו, את להטעין לאדם סיוע משום תמיד היא טעינה הרי וכאמור כתפו.

.670בהערה כאן ויעויין לבהמה, סיוע משום שהיא כפריקה

 פריקה מצות שטעם בהנחה אמורים דברנו אולם צעב״ח, בדבריו הזכיר לא עצמו יחזקאל החזק
 סימן ]ח״א הרשב״א דבשו״ת ובפרט (,92 בהערה כמבואר לכו״ע, מוסכם שאינו )דבר צעב״ח מפני הוא

 דבריו, על סובבים יחזקאל החזק ודברי דישראל", צערא "משום היא דפריקה כתב ת״בן
הבאה. בהערה כמבואר

 סריקה חיוב אין אין ...הלא השואל: תמה רנ״ג[ ]סימן הרשב״א "בשו״ת יחזקאל: החזון ז״ל 670
 ומהאי אחר", לדבר ולא הקשתיו "להנחה :נ״ד:[ ]דף בב״ק דאיתא מהא כדמוכח באדם, וטעינה
 :כללא שהאי שם וטרי שקיל בתשובתו והרשב״א כולם. עם ולמשוך לחרוש מותר האדם טעמא

באדם". גם נוהגות הללו והמצוות וטעינה, פריקה על חל לא אחר" לדבר ולא הקשתיו "להנחה
 וטעינה שפריקה היא דפשיטא שמילתא נראה "לכאורה וכתב: יחזקאל החזק הוסיף אולם ♦ *

 ואינה הבהמה, על להטעין האדם סיוע משום תמיד היא טעינה שהרי ,בבהמה כמו באדם ישנה
 ׳אחד הסרה: את שנגח שור פרק בסוף במשנה תני טעמא ומהאי הבהמה. משום שהיא כפריקה

 עניני על מתייחסת אינה שטעינה משום טעינה, הזכיר ולא ׳, לפריקה בהמה... כל ואחד שור
 בבהמה. הנוהגים הדברים רק קחשיב במתניתין ושם האדם, אל הנוגע עניין על אך בהמה,
 תעזב ׳עזב מקרא: משפטים יוחאי בן שמעק דרבי במכילתא מרבינן באדם שנוהגת ופריקה

עכ״ל. כתפו". שעל משאוי לרבות ׳עמו׳ עמו׳.
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ח׳- -נספח
? צעב״ח באיסור עובר האם חבית, המקניט

 שהמקניט הסוברים שיש נכתב י״כ! סעיף 48 עמוד נח״ג, לאדם האדם תורת בקובץ
 מסוימת הנהגה חובת שהיא אלא ההקנטה, מעשה בגוף האיסור אין חבירו, את

 דאף צעב״ח, מאיסור לזה דוגמא והביאו חבירו. שיוקנט ממעשיו יוגרם לבל
 אלא איסור, מעשה צעב״ח של המעשה אין עכ״פ דאורייתא, צעב״ח לסובר
צעב״ח. ממעשיו יגרם לבל החיים בעל עם מסוימת הנהגה הוא דהדין

 כיון 67‘להתוודות צריך אין חבירו דהמקניט מחודשים, הדברים זה דלפי אלא
 האיסור ודאי דבזה להתוודות, צריך חיים בעל והמצער לשמים, איסור דאינו

 פריקה דין דשייך הסובר הרשב״א לדעת צ״ע וביותר עצמו. לבע״ח ולא לשמים
 דאין הסובר לרדב״ז גם באדם. צעב״ח דשייך דעתו, ומוכח מבהמה, ק״ו באדם
 אמנם מיכולתו, יותר להעמיס לו היה דלא טעמו הנה באדם, פריקה דין שייך

מבהמה. וחומר מקל אסור ויהא זו, טענה שייכת לא חבירו, במקניט

 מאחר באדם, נוהג צעב״ח דאין דכתב העניין. יבואר יאיר החוות ע״פ אולם
 לשמים, איסורו שצעב״ח לומר יש שפיר ולדבריו דעתיה, ליתובי ליה דהווה
לחבירו. אלא איסורו אין חבירו מקניט ואילו

-,ס -נספח
? בהמה מבצער יותר אדם בצער התחשבה התורה האם

 מקומות יש אולם ,672 671האדם לצורך הותר שצעב״ח בספרנו היא ברורה הלכה
וכגון: לבהמה עדיפות ניתנה בהם

 רק התורה לפי מלקות דינה ד׳[ כ«ה, ]דברים בדישו" שור תחסום "לא על העבירה א.
,674אוכל שהיה כשיעור לו לשלם רק צריך אדם חסם אם ואילו ,67’בהמה לחוסם

 ו׳, כלל הרע לשק ]הלכות חיים חפץ כספר כמבואר הכירו את שהקניט מי להתודות שצריך ודאי והרי671

ל״ג[. ס־ק סוף חיים מים באר

י״ב. בפרק באריכות כמבואר672
דק. ס״ק של״ח ]סימן ובסמ״ע תקצ״ו[ ]מצרה החינוך בספר כמבואר672
זק. ]ס״ין ובסמ״ע »׳[, רל״ח. ]סימן בשו״ע וע״ש )שם[, סמ״ע א׳[, של״ז, סי׳ ןהו״מ רמ״א •:[,1 ]רף ב״ט674
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 מן גם נובעת זו העדפה .6”האדם על הבהמה מותר ובזה כך, על לוקה אינו אך
.676 675דעת" בר רהוא פועל "דשאני העובדה

. * *677בעצמו שיאכל קודם לבהמתו מזון לתת אדם חייב ב.

 מוגבל זה היתר .67,בשבת החיים לבעלי רפואה מיני כמה לעשות היתר מצינו ג.
 אדם בני לעזרת דומות פעולות שכן אדם, בגי במחלות הטיפול מאשר פחות

 מטעם זה שם אולם והלאה[. 1192 מהערה שם ראה בשבת. צעב״ח בפרק שכתבנו ]ובפי אסורות
 לה לשחוק שיבוא חוששים ולא בהמתו רפואת על בהול אדם שאין והוא הפוך

מ״ב[. שכ״ח. או״ח נשו׳״ע לרפואה סממנים

 בשבת הגונח לוה דוגמא רבנן, גזרו לא צערא דבמקום נאמר אדם, צער לגבי ד.
 שבמקום כיון בשבת בהמה לו לחלוב התירו סכנה, בו שאין חולי שהוא מליבו,
 בסתם. ל־׳ק סעיף שכ״ה סימן ]או-ח בשו״ע נפסק וכך ס׳.! דף ]כתובות רבנן גזרו לא צערא
 של בצער ולא חולי בצער אלא להקל שאין אומרים דיש השו״ע הוסיף אולם
.67’מליבה הגונחת בהמה עבור לחלוב בכה״ג נתיר אם וצ״ב ע״ש. רעב,

 ערים "בנ^כם שנאמר: ממה כדמוכח לבהמה, קודם האדם דירה, לעניין אולם ה.
.680לצנאכם" "גדרות אמר: אח״כ ורק לטפכם",

 שאלה ]דיני הרב שו״ע ב׳[, י״ג, ]שכירות רמב״ם ס״ה:[, דף ]ב״מ רש״י ד׳[, כ״ה. ]דברים ספרי 675
כ*ב[. סעיף י״א סימן וחסימה, ושכירות

 ותומר קל ללמוד שאין מבואר קצ״א[ !סימן יאיר חוות בשו״ת גם כ׳!. סעיף של־ז ]סימן השלחן ערוך 676
 יאיד החוות וביאר איסור. עשיית וה בדבר שכרוך למרות צערו במקום לאדם גם ולהקל מבהמה
 בדעתו להתיישב לו ויש דעת לו שניתנה במה מהבהמה האדם ששונה לפי הוא הדבר שטעם

 למרות בסוכה האבל את גם חייבו זה טעם דמשום איסור, לעשות לא כדי צערו על ולהתגבר
ע״ש(. 586 בהערה שבארנו וכפי כ״ה! סוכה ]מסכת בצער שרוי שהוא

[.980 מהערה ההל ]דאה עצמו בפני פרק אה והקדשנו 677
 של־כ !סימן או-ח בשו״ע הנפסק וכגון בשבת: לבהמה לעשות שהתירו רפואח לפעי דוגמאות 676

 וק שתתיגע, כדי בחצר להריצה מותר הרבה, הבהמה אכלה שאם ג־[ ס״ק שם ונמשנ׳־ב ג׳. סעיף
 מכתה, נתרפאה לא עדיין אם בשמן מכתה לסוך מותר וכן שתצטנן, במים להעמידה מותר

 שהתירו דמצינו ומה לרפואה. שמן לשים דאסור כ-ב! סעיף שכ״ת !בסימן מבואר לאדם )ואילו
 מוכיחים ואץ בוה רגילים שהיו בזמנם דוקא הוא א׳[ סעיף שכ״ז ובסימן ןשס לתענוג שמן לשים

 שמן לשים היתר אץ לתענוג, בשמן סכין שאץ בזמננו אך עושה, הוא רפואה שלצורך מעשיו
ע״בן(. ס״ק שכיח סימן בסשנ״ב עוד ועיין ר׳, ס״ק ובמשנ״ב א׳ שכ-ו, ברמ״א )כמבואר גופו על בשבת

 דרבנן, טומאה מקום דרך לרוץ המצטער לכהן קצ״א[ ]סימן יאיר החוות גם הקל זה מטעם 67*
 האסור קשר להתיר או לקשור התיר הרמ״א וק )טומאה(. רבנן גזרו לא צערא שבמקום באומרו
בהמה(. בצער גם יקל אם לעיין ויש דארם, צערא למקום כוונתו )ברם צעד של במקום מדרבנן

 כתב בשו״ת ויעויץ קס״ק, סימן או״ה שו״ע גלית !על סופר החתם וכ״ב ט״ז[, ל״ב, ]במדבר רש״י ע״פ 6,0
 שלא מעדיפה שהבהמה משום לדירה לבהמה קודם שהאדם לבאר שמעתי ליב[. סימן ]או-זו סופר
לבית. הכנסתה תאחר אדרבא לק אהד, במקום אותה יסגרו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס292 מס עמוד אברהם בן נהמן יצחק "בולי, ובאגז בהלכה הייס בעלי צער
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 שהתירו במה וכגון מלבהמה, יותר לארם מוקצה באיסור חכמים שהקלו מצינו כן ו.
 יד כלאחר רק להסיר מותר מהבהמה ואילו שעוקצו, פרעוש בידיו להסיר לו

[.1251 בהערה ננמובא אותה העוקצים חרקים

 )כשהעכו״ם נכרי בהמת מלפרוק הישראל את הרמב״ם שפטר שהסיבה 6“שביארו יש ז.

!mm ,)הבהמה. צער מאשר התורה בעיני ישראל צער גדול שיותר מפני הוא שם

 בשבת, המים לאמת שנפלה בהמה עבור מהיכנו כלי לבטל חכמים שהתירו מצינו ח.
.6’2המים לאמת שנפל אדם עבור גם כן לעשות מותר אם צ״ב

 שיש הבינו רבים ופוסקים משאה, תחת הרובצת בהמה לפרוק התורה ציותה ט.
 כתב וכך משאו, תחת הרובץ אדם לפרוק שיש וחומר בקל זו ממצוה ללמוד

 האדם )צער( הוא שכן כל "דודאי רל״ט!: סימן ]ח״ד הלכות משגה בשו״ת לדוגמא
 בה להשתמש מותר מקום ומכל דאורייתא בבהמה צעב״ח שהרי הבהמה, מ>צער(
 שיש 6“לעיל הבאנו כבר )אולם עכ״ל. אדם", בני יצטערו שלא אדם, בני לצורך

 יש זה במצב לאדם ואילו בהמה, כלפי רק מתיחסת זו שמצוה שהבינו פוסקים
וכדומה, חסדים גמילות כמוך", לרעך "ואהבת מצד כמו אחרים מטעמים לעזור

פריקה(. מצות מצד לא אך

 תונו׳, ׳לא דאיסור [m נסיק המשנ״ב ״כתב וז״ל; שליט״א פרץ אלחנן הרה״ג חקר י.
תום׳ בספר הובאו )והדברים לגמרי עוונו וסר זה, על וידוי צריך לא שוב מחילה ביקש אם

וכגון לאדם, צער תגרום בצעב״ח שהתעסקותו במקום והתבוננתי ובפם־ו<. יוכ״ם
 למחילה, ניתן שלא עדיף, דצעב״ח נאמר האם וכדומה, רעש של הפרעה שיש —

?״. עדיף דאדם ודאי שמא או למחילה, ניתן דאדם צער אבל

 הרמב״ם. בדעת ט'[ הלכה י״ג פרק רוצח נהל׳ שמת והאור י״ג[, ם־ק רע״ב סימן חו׳־ם ןשו״ע הסמ״ע הם
 אחר מחמר עכו״ם היה אם ישראל של והמשא עכו״ם "דבהמת ט׳[: י׳־ג, ]רוצח הרמב״ם ח״ל

 הסמ״ע וכתב עכ״ל. ישראל", צער משום ולטעון לסרוק חייב לאו, ואם לה, זקוק אינו בהמתו
 צער גרע דלא להרמב״ם ם״ל מקום, בשום נזכר לא דישראל דצער גב על "ואף וז״ל: הנ״ל

 עדיף עוד דישראל צער שלדעתו הרי עכ״ל. הוא", שק וכל דבהמה דב״ח מצער דישראל
 זו, ראיה לדחות כתב ז׳[ ס־ק ר׳ סרק נ׳ סימן ]ח״ב אליעזר ציץ בשו״ת אולם * * דבהמה. מצעב״זז

 אלא איסור, על עבירה של שאלה אין דשם כלל, לראיה דומה הנידון דאק נראה "אבל ח״ל:
 מצעב״ח עדיסא דישדאל צערא שסיר לק לסייע, מצוד, קיום מחיוב הוא שם הנירק אדרבה
 שסיד בזה איסוד. על בלעבור הוא דהנידון כאן משא״כ אבל הצער, בהסרת לסייע כרי דבהמה
 אם דאדם צער משום נתיר ראם משום דישראל, מצערא עליה לעבור כדי דבהמה צערא עדיסא

 סובלת הדעת שאין כ״בן סרק )שבת במלחמות הרמב״ן שכתב וכמו בידו, אחד כל תורת נתת ק
 המקומות ברוב חכמים של גדק ופרצת עקרת שא״כ התאות בעלי תאנת משום מתירין שיהו
 האיסור. עבירת על מצרה שהוא האדם, מצער עדיפא דבהמה צעב״ח שסיר בזה לק ע״ש,

 הבנה מתוך ואת כותב הנ״ל שמח שהאור להעיר יש ק כמו * * עכ״ל. הבהמה״, ומשא״ב
 שמח שהאור 124 ובהערה 51 בהערה מבואר כבר אך דאורייתא, שצעב״ח היא הרמב״ם שדעת
 דרבנן. דצעב״ח הרמב״ם שדעת שמח האור כותב כ״ו! ]כ״ה, שבת דבהלכות לכאורה, עצמו סותר

 [.1272 ]ובהערה ד׳ נספח ט״ז בפרק לקמן שנתבאר במה ויעויין נפש, פקוח שאין במקום

וה׳(. ג׳ )אותיות ב׳ נספח סוף ובנספחים 587 הערה סביב
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י׳ נספח
מת? אדם כלפי צעב״ח איסור יש האם

 חי אדם לצער שאסור כשם שאולי כתב קנ״ט[ סימן ח״ב ןיו״ד משה אגרות בשו״ת
 פד עטרת בשו״ת והביאו ע״ש. מדאורייתא, מת אדם לצער אסור כך מדאורייתא,

 כלפי גם צעב״ח איסור שנוהג הראיות שאר בין >׳[ העיה ז׳ פיפן בהערות חו״ם, ג׳ ברך נח״א,
 סוגיה לעניין האג״מ שכתב המת׳ ׳צער עניין מה ידעתי ולא ע״ש. האדם,

 יראה שם האג״מ בתשובת המעיין שהרי פד, העטרת שמדבר באדם דצעב״ח
 מדאורייתא, חי אדם לצער שאסור שכתב ומה המת. ובדיון ניוול מעניין שמדבר

 מדין כלל דו בתשובה דיבר ולא עמיתו", אח איש תונו "לא לאיסור שכוונתו יתכן
 נשמתו בעוד אדם כלפי רק חל צעב״ח שאיסור שכמדומה ובפרט צעב״ח. איסור

 מלי בשם החיים היצורים כל נקראים p )ועל המת כגוף חיות נטול גוף כלפי לא אך בו,
. וצ״ב חיים(, מלי צער יש סח שלאדם לומר שייך לא ולעולם חיות, לגופם שיש היינו חיים,

 שחלים לומר כוונתם שאין אף צעב״ח בלשון בהשאלה משתמשים פעמים אכן
 פלאג׳י, חיים לרבי p»׳ נסים! ביד חיים בשו״ת שמצינו וכפי צעב״ח, דיני דה בדבר
לשואלו: ענה שכך

 שמת המת על אהד שחלם הענין יהיה אם דאפילו אומר אנכי לם1א1
 ארונו, על אבן להניח אופן שיש אותו שנידו נקבר, לא ועדין עכשיו
 גדולה זילותא שיש בדבר כזה מעשה לעשות דאין דעתי לעניות נראה
הזה. לדבר החלום בדברי להשגיח לקרובים,ואין חיים בעלי הנער לסת
 ,ובלבד אותו יעשו ובקשה תפילה דרך שהוא בעשרה חתרה לעשות אכן

ודוק. ויקראדחיי יקראדשכבי משום ברבים לפרסמו שלא

 בני כלפי גם צעב״ח איסור לדעתו שיש אלו מדבריו לדייק אפשר שאי ברור
 לתאר כשרוצים אדם בני של הלשון שגרת מתוך רק דאת הוא כותב שהרי אדם,
 צעב״ח בלשון הוא השתמש לא המת כלפי עכ״פ בצער. שרוי פלוני שבו מצב
ודו״ק. לעיל, כדברינו והוא "דילותא", בלשון אלא

 אולם באדם, צעב״וז שיש מדבריו שמוכח צ״בן ]םיםן כיד חיים משו״ת לכך ראיה להביא נלענ״ד 684
 וז״ל: חיים. בעלי צער איסור בגדר אינו אך כבזיון הדבר נחשב מת באדם ואילו חי, באדם רק

אותו, שנידו )ביון( נקט־ לא ועדיין עכשיו שמח המת על אחד שחלם הענין יהיה אם "דאפילו
 למת גדולה זילותא שיש בדבר כזה מעשה לעשות דאין נראה ארונו, על אבן להניח אופן שיש

 בעשרה התרה לעשות אכן הזה, לדבר החלום בדברי להשגיח ואין )החיים( לקרובים וצעב״ח
 ויקרא דשכבי יקרא משום ברבים לפרסמו שלא ובלבד אותו יעשו ובקשה תפילה דרך שהוא
 קורא הנפטר לצער ואילו ,צעב״ח בשם קורא החיים המת קרובי שלצער הרי עכ״ל. ודוק״. דחיי
חיים. בעלי צער לא אך וניוול בזיון כלומר ", "זילותא בשם
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יאקאבאוויץ ישראל דר. הרב
נין־יור?

ג׳ אלא םק״נ בפגי עומד דבר אין *■סידוע
 ודבר סכנה. בו שיש חולי במקום גדחים מאלו חוץ תורה איסורי וכל בלבד, עבירות

חושיב״ם בשביל שבת לחלל מותר אם חז״ל שאלו ולא מחלוקת, שום בו אין זה
 הביאו ושם פ״ה. ביומא כדאיתא שבת שדוחה לפק״ג מניין רק היתה השאלה אלא _

 בהם מותי לי׳ ונפיק שמואל אמר יהודה ר׳ שבא עד שונים מכתובים ראי׳
 הוא אותם יעשה אשר ומשפטים חוקים שצוה מי בלומר בהם, שימות ולא
 לדחות רשות לנו אין כי לחיים, סכנה במקום אותם ובטל בהם וחי התנה ית׳

עצמה. התורה ברשות אלא התורה ממצוות מצוה
 חולי במקום חז״ל בהן שהקילו מדרבנן וגזירות תקנות בכמה הוא וכן

 בשביל דרבנן איסור על לעבור שמותר ראי׳ שום מצינו לא סכנה. בו שאין
 בשום שאלו לא וגם בשבת, רפואה לו לעשות לא״י לאמור כגון תושאב״ס,

שהתיר, הפה הוא שאסר הפה היא סברה ה״נ אלא זה היתר לנו מנית מקום
 כללים העמידו ולבן חולי. במקום דבריהם את בטלו הם וצוו שגזרו חז״ל כלומד

 כמו לחושאב״ם, התירו^איסוריהם ואופן תנאי באיזה לגו להורות ברורים
בהגה. ג׳ סע׳ קנ״ה סי׳ וביו״ד י״ז סע׳ שכ״ח סי׳ באו״ח שמציגו

 בהם וחי מכלל נובעים סכנה בו שאין לחולה אלו פטורים גם ואולי
 על צ״ד סי׳ ראש בשמים בשו״ת מש״כ מענין הגוף. בריאות לשמור וממצוה •

 אם תחלה ממנו וכשתאכל החד המרור לסבול יכולה שאינה אשה אודות השאלה
 דאמרינן פטור, דאורייתא בזמה״ז מצה למ״ד מצה אפילו והשיב יומים, או יום

 אפילו אלא סכנה בו שיש חולה לא הסוכה, מן פטורים ומשמשים חולים בסוכה
 כעין דתשבו פטור בעלמא מצטער שאפי׳ סוכה דווקא ולאו סכנה, בו שאין

 דהתורה בעלמא, מני' למילף סבנה בו שאין חולה נקיט להכי אבל כתיב, תדורו
 מכל גופו להברות גדולה מצוה נמי דהאי ועוד נועם, דרכי זה ואין ניתנה לחיים
 לעבור אלא סכנה נאמרה ולא עשה, מצוות משאר ופטור הוא במצות ועוסק חולי

הדוחה העשה מן זה אין מות שערי עד הגיע שלא זמן שכל דאורייתא, איסור על
ע״כ. לאו,

 דמצטער שמפקפק מי דיש מביא פט״ו סנהדרין הלב׳ שמח אור ובס׳
]וכוונתו דדבריהם ל״ת כל נדחה בזיון דמשום דדבריהם איסורים בכל מותר •הי׳

הלג
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יאוקאנאוויטנס ישראל דר. הרב יןלל

 יאמר, ולא זה וישתקע האו״ש וכתב שי״ז•([, ע׳ ה״ב נועם ראה הנ״ל להבש״ר
 דהוא בויונא בזה שיש משום בכלאים דבריהם של ל*ת דוחה הבריות דכבוד

ע״ש• מצערא, גדול
בעלמא, מיחוש או צער רק אלא חולי ולא סכנה לא בו שאין במקום מהו אמנם

 דבר ולעשות להקל יכולין מתי הקובע תדירי כלל איזה בזה גם לנו יש האם
 טסי החמירו אלא הקילו לא כלל בדרך דאדרבא ונראה הוא? אסור שבלא״ה

 ואפילו בשבת רפואה שום לו לעשות אסור דהא בעלמא, מיחוש לו שיש במי
 ועי׳ א׳. סע׳ שכ״ח סי׳ באו״וז כמ״ש סמנים, שחיקת משום גזירה א״י ע״י

 המדרגות סכום האדם תורת בס׳ הרמב״ן בשם שהביא :כ״ח ע״ז הר״ן בחידושי
 ע״י נעשין צרכיו כל סכנה בו שיש חולה בזה״ל: השבת דתיית בענין השונות

 דאורייתא במלאכת צרכיו אבר סכנת אלא נפש סכנת בו אין ישראל, גדולי
 נעשין צרכיו בעלמא חולי אלא ישראל, ע״י אפי׳ דבריהם ובשל עכו״ם ע״י נעשין

 דבריהם. בשל ואפי׳ ישראל ע״י לא אבל תורה, של במלאכות אפי׳ עכו״ם ע״י
 אלא עוד ולא כלום בו מתירין אין בו וכיוצא בשיניו חושש כגון בעלמא מיחוש

 מתכוין שהוא מוביחין שמעשיו כל לו אסורין לבריא המותרים דברים שאפילו
 לקולא. ולא לחומרא כלל רק קבעו צער שבמקום נמצא ע״כ הר״ן. עכ״ל לרפואה,

 אס לחקור וצריכין צער של במקרה בהם שהקילו הרבה פרטים ישנם זאת בכל
כלל. דרך בו להשתמש והראוי לכל השוה דין בעיקר לכללם אפשר

 דהיעו דאורייתא, ממצוות אפילו לגמרי פטור המצטער מקרים בשני והנה
 ראי׳ הביא תרפ״ז סי׳ ח״ב בתשו׳ הרדב״ז לקמן. כשנפרט ומסוכה מתפילין

 מצטער הוי שער בגידול יום דל״ג משום ניסן חודש בכל להסתפר שמותר משם
 ויתר ע״ש. דסוכה, עשה ממצות מנהגא האי עדיף דלא להסתפר שרגיל למי
 פטור הוא כן מסוכה פטור שהמצטער דכמו יוסף ראש הרב ממ״ש נראה זה על

 מפגי יין שותה שאינו דמי רל״ה סי׳ הרשב״א מ״ש על דהקשה המצוות, מכל
 הסוכה. מן פטור דמצטער דקיי״ל מהא כוסות ד׳ לשתות עצמו לדחוק חייב שמזיקו

 יוסף הראש דברי שהביא י׳ אות תע״ב סי׳ או״ח יוסף הברכי השיב כבר אבל
 בתפילין וכן תדורו כעין דבעינן משום פטור מצטער דאמריבן הוא בסוכה רק דזה

 סי׳ באו״ח מש״כ וע״ע מצוות, בשאר משא״כ מהן דעתו להסיח שאסור מפני
באריכות, ר״ך כלל מ׳, מער׳ חמד, בשדי ועי׳ ו׳. אות ל״ח

מהן. ללמוד ואין הכלל מן יוצאין הן מצוות שתי אלו דבאמת הדבר ביאור
 מיגיעה אותו להציל ורוצים לצערו שחיישינן משום אינה הפטור סיבת דהא

 אלו שקיום מפגי אלא המצוד׳ עשיית מחמת אליו לבוא שיוכל ומכאב יתירה
 להסיח אסור דבתפילין הגוף, ושלות רות נחת של מצב דורש בגופן המצוות

 טי׳ באו״ח כמ׳יש עליו, מיושבת דעתו שאין כיון פטור והמצטער מהן דעתו
 רק היא המצוד׳ כלו׳ תדורו, כעין תשבו בה דכתיב בסוכה וכן ט׳. סע׳ ל״ח

 הסוכה שישיבת המצטער אבל השנה, בכל בו יושב הי׳ שכמוהו במקום לדור
 ולא מצטער, שהוא במקום דר אדם אין השנה בכל דאף כיון פטור לו קשה
באותה יוצא איבו צער לו שמביא במקום מתחלה סוכה עשה אם אפי׳ אלא עוד

 ע״י מזויפות עד,ם ראש, בשמים בשו״ת תשובות הרבה שיש נתברר שם *(
שמח. האור שהעיר כמו המזויפות מן שהיא מסתבר הנ״ל ותשובה המו״ל,
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יןלה ישראל בדיני tnti של צער

•(. שם בדורה משנה ועי׳ שם׳ והגה וד׳ ג׳ סע׳ תר*מ סי׳ אחח עי׳ כלל, סובה
 בכתובות כדתניא גזרו, לא צערא דבמקום מציגו דרבנן איסור לגבי אולם

 יד כלאחר מפרק טעמא מאי בשבת חלב יונק גונח אומר מרינום רבי ס׳.
 דאורייתא מלאכת הוי לא דבכה״ג שם גונח תוד״ה ועי׳ גזרה לא צערא ובמקום

 אפילו גזרו לא הוא לאו איסור דרק וביחס ע״ש. חולי׳ של צער במקום גזרו ולא
היינו גוהגין אומר שאול אבא קי״ד. ביבמות כדאיתא רעב, מחמת צער במקום

 דהא הסוכה, מן פטור מצטער של זה דין מקור לחקור מקום עוד יש אמנם *(
 הולבי ד״ה שם התוסס׳ ורק מקרא׳ של סמך שום מזכיר ולא סתם כ״ו. כסוכה ובא

 במקום דר אדם דאין תדורו יוכע מתשבו היינו הסוכה מן דסטרו מצטער וכן פירשו דרכים
 שלום סוכת במאמרו מש״כ על העירני שליט״א בשר מנחם הרב והנה ע״ש. שמצטער,

 נאמן מקור לגו נתגלה כעת אך :וז״ל תרצ״ת בשנת אביב בתל לאור שיצא בהמאור שנדפס
 צ״ב(—תרפ״ם ניו־יורק מכת״י, )הנדפס ז״ל אלנקוה ישראל לר׳ המאור מנורת בם׳ זה. לדין
 פטור רע רות מפגי או הרוח מפגי או הצינה מפגי בסוכה לישב המצטער ,415 דף ח״ב

 ומתערה התם וכתיב בישראל האזרח כל הכא כתיב שוה, מגזירה רז״ל ופטרוהו ממנו
 אינו לא ואם ורענן׳ ושקם שלו שיהא צריך בסוכה חייב שהוא האזרח פי׳ רענן, כאזרח

 בידינו שיש חז״ל בספרי נמצאת אינה רז״ל בשם שהביא זאת גז״ש והנה ע״ב בה, הייב
 בס׳ בימינו נתגלה מהם גדול והלק מאתנו שנאבדו הז״ל מדרשי הרבה לפניו הי׳ )וכידוע
תרצ״ד( נויארק ענעלאו גרשם הלל ד״ר ע״י שנדפס אגור מדרש — אליעזר רבי משגת

 ורענן שקט שלו שהוא מי וסיים תר״מ סי׳ סוכה הלב׳ בלבוש זה דרש מובא מצאתי כן י
 שם ומ״ש ישיבתו מחמת בה המצטער לא אבל לבו בשמחת בה לישב שיוכל סוכתו בתוך

 ישיבתו או עלייתו טרחת לו תזיק שמא הסוכה מן פטור בעיניו או בראשו דחש הלבוש
 סכנה תשש שיש בכד,"ג דאם צ״ע ע״כ. בהם, שימות ולא רחמנא אמר בהם והי בסוכה

 פטור, בעלמא מצטער דאפילו משום הטעם וכאן סובה במצות דק ולא כן הדין המצוות בבל
 יש שפיר ועפ״ז גז״ש, ע״פ סוכות גבי בקרא מיעוט בזה דיש מבואר הנ״ל דרש ולפי

 כיון גנה, משום בסוכה שינה במצות וכן בעיניו או בראשו בהש שהקילו מה להבין מקום
שהוא מיהוש איזה לו שיש כיון כאלו באופנים א״ב ורענן, ושקט שלו שיהא דצריך ודרשו

סטור. ורענן ושקט שלו אינו שוב
 פטור ומצטער שכתב קצ״א סי׳ ווייל יעקב מהר״ר שו״ת כשר הר״מ הביא ועוד

 וזה נועם. דרכי דרכי׳ דכתיב הדיוט נקרא בה יאכל ואם כו׳, סטור גשמים ירדו ומש״ה
 ווייל המהר״י דכוונת לפרש ואפשר הפוסקים. הזכירו שלא סטור מצטער בדין הדש טעם

 שמצטער בשעה האוכל על אלא נועם דרכי דרכי׳ משום המצטער של הפטור עזם על לא
 שכך יחשבו שמצטער בשעה שאוכל אגשים יראו ואם דרכי׳ דכתיב משום הדיוט דנקרא
מזה. נובע המצטער של הפטור דגם י״ל ומ״מ נועם, דרכי זה אין א״כ החיוב

 הי״ג תפילין מהלב׳ ם״ד ברמב״נז דמבואר מהא סטור המצטער בדין עול להעיר ויש
 אסור תפילין שהמניח התפילין מן סטור עליו ונכונה מיושבת דעתו שאין ומי מצטער

 איבעי מצטער אמריגן מצוות דבשאר אע״ג מנוח הר׳ כ׳ שם ובכס״ם מהן. דעתו להסיח לו
 במדרש מדאמריגן עוד וב׳ הדעת. היסח משום שאני הכא כ״ה.( סוכר, )עי׳ דעתי׳ למתובי לי׳

 ע״ב מתפילין סטור דמצטער משמע ראש של תפילין מניח הי׳ לא בראשו חושש שהי׳
 מגיה הי׳ לא יוחנן דר׳ דברכות פ״ב הירושלמי דברי הביא ל״ח סי׳ או״ח בש״ע ובמ״א
 סמך למצוא דיש ונ״ל כנ״ל. סוכה גבי כמו מצטער סטור דמצינו ומבואר הצגה מפגי תפילין

 סובה דגבי תרכ״ה או״ח בטור הב״ח עפמ״ש במצטער פטור ותפילין בסוכה דווקא למה
 כוונת ידע לא אם כתיקונה המצוד. קיים לא וגו׳ דורותיכם ידעו למען בקרא דכתיב ביון

 לא אם כתיקונה המצדה קיים לא וגו׳ בפיך ה׳ תורת תהי׳ למען כתיב בתפילין וכן סוכה מצות
 יכול שאינו שבתפילין מה״ט ג״ב הסוכה מן פטור דמצטער י״ל ומה״ט הכוונה. אותה יכוון
 בהערה אמת בדרך הנחני אשר על התודה ואתו כשר. הר״ם עכ״ל ידעו, למען ולקיים לכוזן
למאמרי. שהוספתי נקודות ובשאר זאת
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יאקאבאוויטש ישראל דר. הרב קלו

 יד כלאחר מפרק וקסבר צערא בדאיכא ומוקי ביו״ט טהורה מבהמה שיונקים
 גונח ל״ג סע׳ שכ״ת סי׳ באו״ח המחבר פסק ובן שם. שבת ובתוד״ה ע*ש הוא,

 אלא לו אין שאם וי״א רבנן גזרו לא צערא דבמקום מהבהמה חלב לינוק מותר
 נשבע בדין »כ״ו שבועות וע״ע ע״כ. בשבת, מהבהמה לינוק אסור רעב של צער

עלי/ ומצטער הכבר ע?
 אבל אחר, דין בשום גזרו לא צערא דבמקוס זה טעם מזכיר אינו המחבר

 צערא דבמקום שנראה זה על זה קשרים שני שהוא קשר בענין כתב הרמ״א
 עכ״ל גזרו, לא צער ובמקום דרבנן איסור אלא דאינו בשבת להתירו מותר

 צערא דבמקום הא עליו כתב יאיר חות ובתשו׳ בהגה. א׳ סע׳ שי״ז סי׳ באו״ח
 גבי ממנו למד הרמ״א כי ואף ובו׳, יונק גונח רק בש״ס מציגו לא רבנן גזרו לא

 אין פרוצה עיר חכמים דברי לעשות מקום בשום ללמוד לנו אין מ״מ קשורה
 אלא להתיר שאין קצ״א בסי׳ מש״כ וע״ע לצער, צער לדמות אין כי חומה
ע״ש. גדול, בצער

 ומתפילין מסוכה המצטער מפטור לא קבוע כלל ללמוד לנו שאין נמצא
 המתירים לדעת כדי ובכן גזרו. לא צערא דבמקום חדל שאמרו ממה ולא

 בפני ודין דין כל לפרוט מוכרחים מאדם צער למנוע בשביל שנעשו והתקנות
t כדלהלן ערוך השולחן פסקי ע״פ ורובם ענינם כסדר הם והרי עצמו,

כנ״ל. מתפילין, פטור המצטער א(
כנ״ל. הסוכה, מן פטור המצטער ב(
כג״ל. בשבח, מבהמה חלב לינוק מותר חולי של צער במקום ג(

כנ״ל. בשבת, זה על זה קשרים שני להתיר מותר גדול צער במקום ד(
1 הם ואלו צער, משום שבת בדיני דברים במה התירו ועוד

 בשבת לבכות מותר מלבו הצער שילך כדי יבכה אם עונג לו שיש מי ה(
בהגה(. ב׳ סע׳ רפ״ח סי׳ )או״ח

 לעונג שהנרות הנר לאור שבת סעודת לאכול חייב אינו המצטער ו(
ז׳(. סע׳ רע״ג סי׳ )או״ח לצער ולא נצטוו

 כנעל שהולך אע״פ גופו, כל ממנו וחלה ומצטער מיחוש לו שיש מי ז(
בהגה(. י״ז סע׳ שכ״ח סי׳ )או״ח סכנה בו שאין כחולה בשבת ודינו דמי, למשכב

 בשבת להוציאו לא״י אומר להוציאו עליו ומצטער בשיניו שחושש מי ח(
בהגה(. ג' סע׳ שם )או״ח

 שם )או״ח המכה מן הליחה להוציא כדי בשבח שחין להפיס מותר ט(
:ו׳ כתובות להוציא ואם בתוד״ה כמ״ש צעד משום והוא כ״ח(, סע׳

 אבל ביד בשבת אפיקטוזין לעשות מותר מאכל מרוב המצטער י(
ל״ט(. סע׳ שם )או״ח בסם לא

 תצטער ולא הדם לה יכאב שלא כדי לפגי׳ בגד שקושרת נדה אשה יא(
 ס״ד: שבת ובמוך תוד״ה ועי׳ י״ג(, סע׳ ש״א סי׳ )או״ח בשבת בו לצאת מותר

ומניקות עובדות של סוגים תחת ע״ע שבת בדיני אחרות ולקולות
לקמן. ותינוקות
1 לצער חדל חששו שמע קריאת בד,לכ׳ וכן

ראשון, פסוק שיקרא עד אותו ומעירין אותו מצערין ישן הי' אם יב(
ה׳(. סע׳ ס״ג סי׳ )או״ח ממש ער והוא שיקרא כדי אותו מצערין אין ואילך מכאן
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קלז ישראל בדיני אדם של צער

: צער משום הקילו גבר ילבש לא של באיסור גם
השער מצד ומצטער הערוד. ובבית השחי בבית חטטין לו שיש מי יג(

ד׳(. סע׳ קפ*ב סי׳ )יו״ד להעבירו מותר
צער שלפיהם כך כדי עד ומניקות, עוברות של לצער חז״ל חששו וביחוד

:להלכה קבעו דהא הולד, לסכנת קודם גופה
לאכול מתאוה היא והרי לה הראוים מזונות )למניקת( לה פסקו יד(

 יכול הבעל שאין )הרמב״ם( שאומר מי יש אחרות מאכלות לאכול או יותר
 הב״י ופי׳ י״ב(, סע׳ פ׳ סי׳ )אה״ע קודם גופה שצער הולד סכנת מפני לעכב

 מאכילה הבא הולד להיזק חוששין אין דידה צערא שמשום הרמב״ם שדעת
 שם( )באה״ע מהרי״ט והגהות להם, מתאוה אם רעים ממאכלים אפי׳ או גסה
 לחיי חוששין אין ובהא עיבורה, על מעורר התאוה וחולי במעוברת שמיידי פי׳

נפש. חשיב שאינו כיון גופה צער קודם העובר
:לידה צער משום ביותר באשה הקילו וכן
סי׳ )אה״ע תלד שלא עד לסרסה כדי עיקרין לשתות מותרת אשה טו(

 לה ביש הוא שההיתר מ״ד סי׳ פ״ו יבמות ביש״ש המהרש״ל ופי׳ י״ב(, סע׳ ה׳
י״א. ס״ק שם אה״ע בפ״ת ועי׳ לידה, צער

 ועכו״ם שבת בדיני נמצאו ומניקות לעוברות צער משום קולות ועוד
: ותענית

 שוחה אמו אבל בשבח לטלטלו אסור וכו׳ ז׳ בן ספק או לח׳ נולד טז(
 שמפורש ומה ח׳(, סע׳ ש״ל סי׳ )או״ח שמצערה החלב צער מפני ומניקתו עליו

 יהא לא אפי׳ שמותר שם מפני בתוד״ה פי׳ הסכנה מפני קל״ה. שבת בש״ם
שם, וברש״י ע״ש בעלמא, צערא אלא

שם(. )או״ח אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה היא וכן יז(
עכו״ם לבן להניק מותרת אותה ומצער הלב הרבה לה שיש אשה יח(
בהגה(. ב׳ סע׳ קג״ד סי׳ )יו״ד בשכר אפי׳ אסור שבלא״ה

צומות בג׳ להתענות אין הרבה שמצטערות ומניקות עוברות יט(
בהגה(. א׳ סע׳ תק״ן סי׳ )או״ח

בט׳ וכו׳ הארץ על שכיבה בענין להצטער יכולין שאינן עוברות כ(
בהגה(. ב׳ סע׳ תקנ״ה סי׳ )או״זז אלה בכל חייבות אינן באב

יצטערו: אם בתעניות קצת להקל יכולים אנשים וגם
בתענית יתענו לא הרבה מצטערים אם עינים כואבי רק אפילו כא(

בהגה(. ב׳ סע׳ תרפ״ו סי׳ )או״ח אסתר
)או״ח בממון לפדותו שיכול י״א הרבה מצטער אם יחיד בתענית כב(

בהגה(. ב׳ סע׳ תקס״ח סי׳
ונימול: שנתגייר גר של לצער חוששין וכן

)יו״ד אותו מטבי׳לין ואח״ב שלימה רפואה שיתרפא עד לו ממתינין כג(
מכה. מרזו דמיא משום :מ״ז יבמות בגמ׳ טעמא ופי׳ ב׳(, סע׳ רס״ח סי׳

בכאב מרגיש איבו כי אף דינוקא לצערא אפילו מקפידין הלכות ובכמה
:כגדול

ז׳(, סע׳ ש״ל סי׳ )או״ח בשבת צרכיו כל לו עושין שנולד הולד כד(
עושין. אין אם הוא דצער :קכ״ט שבת כל תוד״ה ופי׳
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יאקאבאוויטש ישראל דר, הרב קלח

 וצריכה בנחת ומיהו ברית דם ממנו להטיף צריך מהול כשהוא נולד כה(
 סי׳ )יחד לי׳ לעייק דלא בפרזלא ולא וכו׳ בידים יפה יפה למיבדקא מילתא

ד׳(. סע׳ רס״ג
 עיניו לו שכאבו בגון מאבריו באחד רק התינוק חלה אם אפילו כו(

 ופי׳ ב׳(. סע׳ דס״ב סי׳ )יחד שיבריא עד לו ממתינין בזה וכיוצא מועט כאב
 והוסיף וחולי, צער משום סכנה לידי יבוא שלא כדי שהוא סק״ג שם הש״ך
 בין חולי מחמת בין מצטער שהוא תינוק דכל הגאון שכ״כ וד״מ ב״י בשם

שיבריא. עד אותו מוהלין אין ד״א מחמת
 בבריח במעונו שהשמחה אומרים אין דינוקא, צערא ומשום בז(
 ואומרים תכ״ב(. אות פי״ט שבת )מרדכי, שהחיינו ברכת ולא ח׳.( )כתובות

 צרפת חכמי ולדעת כ״ד(. ס״ק רס״ה סי׳ יחד )ש״ך !ינוקא צערא משום למנצת
 דאיכא כיון שמחה כאן דלית מילה בסעודת לאכול מותר האבל אפי׳ האחרונים

 הרשב״ץ שלפי להוסיף יש אולי ח/(. כתובות הריטב״א )חידושי דינוקא צערא
 ואין לנימול צער יש ג׳ שביום משום ה׳ ביום בזמנו שלא מילה עושין אין

סק״ג. רס״ב סי׳ ט״ריו״ד עי׳ השבת, ביום צער לגרום
 והוא בשבת לאבן מטלטל חשיב ולא בידו והאבן בנו את אדם נוטל כח(

 יטלנו לא שאם אביו( עם כשאינו עצבון לו שיש )פי׳ עליו געגועין לו שיש
t קמ״א שבת רש״י ועי׳ א׳(, סע׳ ש״ט סי׳ )או״ח יחלה

 סק״ח המ״א ופי׳ ו׳(, סע׳ תקל״א סי׳ )או״ח במועד לגלח מותר קטן כט(
קטן. ד״ה שם ורש״י י״ד. מ״ק ועי׳ שער, מרוב מצטער אם שהוא הנ״י בשם

 גוסס של לצער חוששין כך חייו בתחלת דינוקא לצערא שחוששין כשם
1 חייו בסוף למות הנוטה

 ויסבול הגשמה תחזור שלא כדי הנשמה יציאת בשעת עליו צועקין אין ל(
 יסבול ימים ואותן ימים מעט אם כי לחיות יכול אינו כי וכו׳ קשים יסורים
ב׳. סע' של״ח סי׳ יחד ג״כ ועי׳ רל״ד(, סי׳ חסידים )ס׳ יסורים

 ומקילין צערו עם מתחשבים רשעתו בשביל למיתה שנידון עברין אפילו ותו
:שאפשר כמה עד לו

 וע״ע ה״ח, פ״ב )שמחות יצטער שלא כדי ולבונה יין אותו משקין לא(
מ״ג.(. סנהדרין
 נ״ב., מ״ה. )סנהדרין דגופא צערא יסבול שלא יפה מיתה לו ובוררין לב(

ועוד(.
 ע״י מדאי יותר יסורים יסבול שלא דין בעינוי לצערו שלא מהרין וכן

ומש״ה מיתתו׳ דחיית
ל״ה.(. )סנהדרין שבת בערב נפשות דיני דנין אין לג(
ועי׳ ז׳. )ערכין שתלד עד למיתה הנידונה הרה לאשה ממתיגין ואין לד(

המשבר(, על ישבה תוד״ה שם
 טירוף משום בהם שהקילו הרבים הדינים גם אלו לדברים להוסיף יש ואולי

 סי׳ יחד )עי׳ לחולה דברים כמה התירו כן צער. של לחשש הוא קרוב כי הדעת,
ליולדת סק״ו(, שם וסמ״ע א׳, סע׳ ר״י סי' חחמ )עי׳ מרע לשכיב ו'(׳ סע' קע״ט

 דעתם תטרף שלא כדי א'( סע׳ של״ז סי׳ יחד )עי' ולאבל קכ״ח:( שבת )עי׳
עליהם.
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קלט ישראל בדיני אדם של צער

 תעשה ואל בשב שבתורה ל״ח שדוחה הבריות כבוד גדול שדין גראה וכן
 היסוד על ג״ב בנוי י״ט»( )ברכות ועשה בקום אפילו דבריהם של ואיסור

מפריקה, גם פטור כבודו לפי ואינו זקן דהא צער. משום מצוות כמה שמבטלים
 דאורייתא חיים בעלי צער שסוברים להפוסקים דב״מ בספ״ב הנמ״י הקשה וכבר

 למה א״כ חיים בעלי צער משום דרבנן איסור דהתירו קב״ח: בשבת כדמוכח
 של לתשמישן הותר ב״ח דצער כיון בבודודיותירץ לפי ואינו זקן מפריקת פטרו

 במאמרו כשר הר״מ והוסיף כבוד-״הבריות. דגדול בשוא״ת לכבודם כ״ש אדם בני
 הוא זה ומצטער שמתבייש היינו כבודו לפי ואינו דזקן שנראה הנ״ל שלום סוכת
 ראש בשמים בשו״ת מש״ב ציץ שם ובהערה ע״ש. דאדם, חיים בעלי צער
 לכסות דבודקין יודא דרב כוותיה תניא ,ט בתרא בבא והרי בזה״ל שכתב ר״פ סי׳
 לצערא חיישינן דיותר הרי מצער/ קא לא והאי מצער קא דהאי למזונות, ולא

 שם ראש הבשמים וסיים וכו/ לבוש בלי כערום גדול בזיון נגד ואפילו מלבזיונא,
כבוד מפני שבסתם וכשם יותר, קשה צער הפשוט דלפי יראה היטב המסתכל

W חולי בגדר כשהוא וכ״ש ויסורין, צער מפני ק״ו דבריהם איסור דוחין הבריות
ע״ש. סכנה, בו שאין

אדם, כל מעל ויסורים צער להסיר ההלכה דואגת כמה עד נראה הג״ל מכל
 החוטא ועד נקי מאדם למות, הנוטה זקן ועד הולדו ביום מילד אשה, ועד מאיש
 להתרצות לאדם שיש הרעיון לגמרי זר ישראל שבדיני לתמוה אין לפיכך מות. חטא

 כמה דמעבירין מסתברא, ואיפכא ומגורלו. ממנו לנום לו ושאין בצער ולהתפייס
 מצינו לא ובכן לעיל. שראינו כמו המצטער מפגי מדרבנן וגזירות מצוות וכמה
 ע״י לידה חבלי למנוע שאין למשל, שיטה, לאותה ההלכה בספרות רמז שום
ג׳ )בראשית בנים תלדי בעצב שנאמר משום אחרות תחבולות או מדהים סם

 להמלט כדי אדרבא אלא שונות. בדתות שנמצא כמו שם( ספורנו ועי׳ ט״ז,
 לא החיים בכלות וכן כג״ל. עיקדין כוס לשתות אפי׳ האשת יכולה לידה מצער
ואפי׳ גוסס מעל ויסורים מכאובים להקל אמצעים בשימוש יתנגד שהדין יצויר

 לפני האחרונים ברגעים תשובה ולעשות לחשוב כשרונותיו יאבד עי״ז אם
 וכמ״ש נועם, דרכי שדרכי׳ התורה לדעת מתאימים אינם כאלו דברים מיתתו.

 נקמה התורה משפטי שאין למדת הא בהם וחי ה״ג פ״ב שבת הלב׳ הרמב״ם
 מאדם התורה דורשת מש״ה ע״כ. בעולם, ושלום וחסד רחמים אלא בעולם

 כשאר בעבורו לו שישלם לחוד צער דאיכא במקום ואפי׳ חבירו את המצער
כוי׳ תחת כוי׳ שנאמר שם( והגה ט״ז סע׳ ת״כ סי׳ חו״מ )עי׳ לו שגרם נזק

שם(. רש״י ועי׳ כ״ה, כ״א )שמות
 חיים בעלי צער של איסור אם והוא אחד בדבר לעיין צריך עוד אמנם

סע׳ דע״ב סי׳ חו״מ )עי׳ מדאורייתא בע״ח שצער דקיי״ל כבבהמה באדם נוהג
 הפוסקים ונתנו נשאו כבר זו בבעיה :ל״ב בב״מ פריקה ממצות ודילפינן בהגה( ט׳

משלי. קטנטן נופך אוסיף בעניי אני וגם והאחרונים
והחיד״א, יאיר התות בין כמחלוקת בראשונה נתעוררה בעצמה השאלה והנה

קצ״א( סי׳ )בתשו׳ יאיר חות הרב כתב ב׳: אות שע״ב סי׳ יו״ד יוסף הברכי וז״ל
וכו׳ אדם צער דכ״ש לומר ותרצה וכו׳ דאורייתא דצבע״ח מק״ו להקל דאין
 דחסירה בע״ח צער על תורה דהקפידה לומר יש דודאי כלל ראי׳ זה דאין
ולקבל דעתי׳ ליתובי׳ לי׳ איבעיא האדם זה משא״ב לסבול המשכלת ונפש דעת
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י^קאבאוויטש ישראל דר. הרב ק))

 הם יאיר חות הרב דדברי מרגיש הצעיר אני והייתי וכר, לו יארע אשר מאהבה
 ע״ש באדם, וטעינה פריקה נמי דאיכא שהסכים רנ״ב סי׳ הרשב״א תשובת הפך
 באדם וטעינה פריקה דאין להרשב״א השואל לדעת דאף אומר אני ועוד וכו׳,

 הקשתים להנחה שאמרו אותה מכח ופריקה בטעינה אלא פליג דלא לומר מקום יש
 צער בשאר אבל דאדם ופריקה מטעינה פטרנו הקב״ה וא״כ אחר, לדבר ולא

 נמי באדם איכא ובעלמא וכר אדם גרע דלא בע״ח צער משום איכא ודאי האדם
יוסף. הברכי עכ״ל דאורייתא, צבע״ח משום

באדם, מצוה וטעינה דפריקה ורנ״ז רנ״ב סי׳ בתשר הרשב״א דברי ועיקר
 אפי׳ איתא דאם כבד, במשא עצמו להטעין לו הי׳ ולא דעת בן דאדם לומר ואין

 לבדו הוא לטעון יכול שאינו משאוי כשהטעינה בממונו הוא פושע נמי בבהמה
 נימא מי נמי אדם ועוד לסייעו, אדם שם שאין בדרך משואה עם תפול שמא

 משאוי הנושאים הכתפים כל והלא מעצמו לטעון יכול שאינו משאוי נושא דאינו
 צריכין טעינה ובשעת טעינה אחר תחתיו ולעמוד לשאת הם יכולין הראוי

ע״ש. וכר, לסייען אחדים
 של משא או ישראל של דבבהמה פסק ד,"ט פי״ג רוצח הלב׳ והרמב״ם

 שפי׳ ל״ב: ב״מ רש״י )ועי׳ דישראל, צערא משום ולטעון לפרוק חייב ישראל
 צערא משום חייב הוי דלא שם הכ״מ ופי׳ שם(, להשהות הישראל שצריך דהיינו

 חו״מ הסמ״ע מדייק ובן וטעינה, פריקה על הזהירה שהתורה לא אם דישראל
 ס״ל מקום בשום מכר לא ישראל דצער ואע״ג בזה״ל: י״ג ס״ק רע״ב סי׳

 )ותימא ע״כ הוא, וכ״ש דבהמה דבע״ח מצער דישראל צער גרע דלא להרמב״ם
וצ״ע{.*( ל״ב: ב״מ בש״ס הוא רווחא דין דישראל צער הא

 גרע לא אדם דצער ס״ל והחיד״א והרשב״א הרמב״ם רבוותא הגי כל והנה
 סי׳ ח״ב בתשו׳ הרדב״ז סבר כן יאיר כד,חות אולם באיסורו. ונכלל מצבע״ח
 לטעון לו הי׳ ולא שכל בעל שהוא לפי האדם צער אמרו לא דבאדם תשכ״ת

בכלל שהוא מודה מ״ומ הבהמה, על בטוען משא״ב וכו׳ לו הראוי מן יתר עצמו

 דרש סד, אות פב״ג משפטים יה, חלק שלמה בתורה שכתוב מה פה להביא ]ראיתי •(
 כת״י הגדול במדרש :שם ובבאור כחיפו״. שעל וי מש לרבות ,.עמו, :דרשב״י מהמכילתא הדש
 :(ל )ב״מ וכו׳ דאופי פתכא דרי דהרה גברא בההוא ביה פגע יוסף ב״ר ישמעאל ר׳ :נוסף
 או הבהמה על המשא להקים שצונו :רג עשה להרמב״ם המצות ספר וראה בטעיגה, מיירי ושם

 שכתב סב, אות לעיל מובא סהמ״צ מלשון העיר שטערן ]הר״ט וכו׳. לבדו כשיהיה האדם על
 לעזור :ס מ״ע הסמ״ג ברמזי הוא וכן בהמתו,[ גבי על או גבו על אם :טעינה לענין גם כן

 משאו. תחת רובץ בעצמו שהוא או :תקט מצוד, ובחנוך בהמתו. מעל או חברו מעל המשא
 בשום נמצא לא j כותב שם )המגיה האיש. על או הבהמה על המשא לתת :תקמא במצור, וכן

 ישמעאל דר׳ מעובדא הוא שהמקור כתב פ מצוד, ובמנ״ח משפטים(. ס׳ בדלב״ג כ״א פוסק
 ד״ר, :נד ב״ק ובשטמ״ק מטעינה, חמורה שהיא בפריקה, ונ״ש בטעינה דמיירי הנ״ל יוסי ב״ר

 סי׳ הרשב״א ובשו״ת מדרכגן. רק הוא דחייב יוסי ב״ר דר״י מעובדא דמשמע דמאי כ׳, להנחה
 סי׳ ח״ב הרדב״ז ובשו״ת באדם. גם נוהגת זו דמצוה ומסיק זה בענין האריך ורנז רנו סב,

 תעמוד לא מטעם או כמוך, לרעך ואהבת מטעם רק הוא החיוב שבאדם ודעתו מביאו, תשכח
 הרמב״ם כשיטת מפורש מקור שלפנינו ובדרש וטעינה, פריקה מצות מטעם לא אבל רעך, דם על

 הסהמ״צ על הליר הר״ח הערות וראה !כתפו שעל משוי לרבות עמו, ן שדרשו והרשב״׳א
 ורהש״ה ורד״ה 1 קפא עט׳ בהשמטות דרשב״י״ והמכילהא #הרמב״ם ובספךץ שם, להרמב״ם

מערכת[ )ע״ב(. הזהב. וברביד קצ״א סי׳ יאיר חוות בשו״ת וראה בזה. הרגישו לא
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קמא ישראל בדיני אדם של ^^יעך
אוצרהחכמה'

 ואמתך עבדך ינוח למען ג״ד: מב״ק ראי׳ והביא במוך. לרעך ואהבת בכלל ג״ח

 אלא שוים אינם ואדם דבהמה דמשמע אחר/ לדבר ולא הקשתים להנחה כמוך
ע״ש. שוים, אינם הדברים שאר לכל אבל שבת לענין

 דלא לאו גבי לבהמה אדם בין מגפ״מ לדבריהם גדול סמך שיש ונלע״ד

 חוסם אתה אי שור שם הספרי ודורש ד׳(, כ״ה )דברים בדישו שור תחסום

 מצווה אתה אי אדם :פ״ח בב״מ וכן שם, רש״י ג״כ ועי׳ אדם, חוסם אתה אבל
 הפועל את החוסם ה״ה פי״ג שכירות הלס הרמב״ם פסק וכ״ב ע״ש, חסימתו, על

יאכל, שלא לחסמו שאסור א׳ סע׳ של״ז סי׳ בחו״מ דקיי״ל והא ע״ש. פטור,

 רעך בכרם תבוא דכי מעשה לאכול להניחו עליו שמצוה מה על שעובר היינו

 פסק וכן שם. רש״י על מזרחי אלי׳ ר׳ ועי׳ חסימתו, על מצווה אינו מ״מ וגו׳

w בערוך מבואר הדבר וטעם לקי. לא מלקי חסמו דאם שם חו״מ בהגה הרמ״א
דעת. בר דהוא פועל דשאני ב׳ אות שם השולחן

כ״ה )ויקרא בפרך בו תרדה דלא הלאו בנוגע ג״ב מציגו זה חילוק וכעין

בפרך. חורין בבן אתה רודה בפרך, רודה אתה אין בו שם בספרא ואיתא מ״ו(,
 להשתמש מותר נמכר שלא ישראל אבל ה״ז פ״א עבדים הלב׳ הרמב״ם פסק כן

 ומהאי ע״ב. עצמו, ומדעת ברצונו אלא זו מלאכה עושה אינו שהרי כעבד בו

 להם שאין שלגו לעבדים מניחין שאנו סק״א קס״ם סי׳ או״ח המ״א כתב טעמא

 שלנו דעבדים מנעליגו, ולנעול המרחץ לבית אחרינו כלינו להוליד עבד דין

ע״ש. היום, בחצי לחזור ויכולין דמי חורין כבני

 נכונה סברה על בנוי׳ צבע״ח בכלל אדם צער שאין זו ששיטה משמע
 רצונו כפי לעשות החירות ממנו ויאבד הנברא מצב ירד שכאשר השכל, ומוסר

מעשיו. כל על ורחמיו כאמור ומעושק, מצער אותו לשמור מצוות התורה תוסיף כן
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נא• כלנפש

ד סימן

באדם חיים בעלי צער דין

 ובמה .אמאדם צער למנוע גם חיים", בעלי "צער איסור מכלל א.
יש חיים, מבעלי צעד למנוע בדי בתורה שנאמרו ואיסורים מצוות

 שעב סימן יו״ד הברכ״י הוכיח כן א.
 רנב סימן ןח״א הרשב״א בשו״ת ממש״כ

 באדם גם שייך פריקה דחיוב רנז[ וסימן
 שם הרשב״א בדברי ומשמע משא, שנושא

 באדם. שייך חיים בעלי צער איסור שגם
 ברשב״א השואל שגם שם הברכ״י ]וכתב

 ופריקה טעינה חיוב שאין שצידד שם
 טעינה לגבי אלא כן ס״ל לא באדם,

 אך למיפטר, ילפותא דאיכא ופריקה
 הוא מודה האדם צער של אחרים באופנים

 דלא חיים, בעלי צער איסור ביה דשייך
 כחוות ודלא חיים, בעלי משאר אדם גרע
 איסור דאין דן הערה בסמוך ]המובא יאיר
עיי״שן. אדם, כשמצער חיים בעלי צער

 א ס״ק ערב סימן חו״מ בכנה״ג ועי׳
 בפרק יוסי ב״ר ישמעאל דרבי דבמעשה

 הרשב״א כדברי מוכח ]ל:[ מציאות אלו
 חיים. בעלי צער משום יש באדם שגם
 בספר הרמב״ם בלשון גם כעי״ז ועי׳

 פ, עשין בסמ״ג ער[, ול״ת רג ]עשה המצוות
 היינו פריקה דמצות קמ,1ו מצוה ובחינוך
 רובץ בעצמו שהוא או בהמה כשנפלה

 ו סעיף יה בסימן להלן ]ועי׳ משאו. תחת

 הראשונים ובשיטות זה בנדון מש״כ יא-יב והערה

 ובט״ז יג[ ס״ק ערב ]בסימן בסמ״ע וגם בזה[.
וטעינה דפריקה מבואר ט[ סעיף ]שם

 משום חיים בעלי צער בכלל הוי בבהמה
 ]ועי׳ הבהמה. עם ההולך האדם של הצער

א[. ס״ק טז סימן מישרים באורח

 ]שהובאו במו״ג וברמב״ם בחינוך וגם

 בעלי צער שמשום משמע p הערה בסמוך
 בפשטות וגם מאדם. צער למנוע יש חיים
נראה רע״א ז בערכין גרשום רבינו לשון י צוצרהחכמה[ י
 ]עיי״ש באדם. שייך חיים בעלי דצער דס״ל

 מענין אין ליהרג אדם של דינו דכשנגמר שכתב

 חיים, בעלי צער משום לאלתר נהרג אלא דינו את

 להלן עמש״כ ואמנם ח[. בסעיף וכדלהלן
 ראיה יש ואם בזה, לדון יז בהערה

מדבריו.
רסו[ ]אות יונה לרבינו היראה ובספר

 בהמה הן חיים, בעלי מלצער השמר כתב,
 שהוא אדם לצער שלא שכן וכל עוף, הן

 לציין )ויש עיי״ש. המקום, בצלם עשוי
 בעלי דצער שם יונה רבינו מלשון דמשמע

 חיים בעלי מצער חמור דאדם חיים
 חיים בעלי צער ללמוד יש ולכן דבהמה,

 מדברי משמע וכן מבהמה, בק״ו באדם
 שהובא תרסו-חרסח[ ]סימן חסידים הספר
 בצל בשו״ת' בזה העיר וכבר להלן,

 מדבריהם דמשמע קכה סימן ח״ד החכמה
 מאשר אדם צער על שנענש פשוט שיותר

ודו״ק(. עיי״ש בהמה, צער על
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חי כל ד סימן נב

משום שבות באיסורי שהקילו אופנים כמה ]ומצינו .3כאדם גם בהם להיזהר

 כל אי׳, הרסו סימן חסידים ובספר
 לחבירו צער גורם שאדם גרמות מעשה
 חינם על צער יעשה אם ואף נענש,

 שהרי הדין, את ליתן עתיד וכו׳ לבהמה
 ועי׳ עיי״ש. דאורייתא, חיים בעלי צער
 בסימן ובדבריו קסט, בסימן בדבריו עוד

 יב[, בהערה להלן ]שהובאו תרסז-תרסח

 הספר !על עולם בברית ]והחיד״א ודו״ק.

 הספר מדברי להוכיח רצה מד[ סימן חסידים
 גם חיים בעלי צער ששייך שם חסידים
 עיי״ש[. משם, מוכרח דאינו ודחה באדם,

 דשייך או׳ לב משמע "ז פ הישר בקב וגם
 אדם, בבני גם חיים בעלי צער איסור
 עיי״ש יא, סעיף א בסימן לעיל דבריו ]הובאו

 התורת בדברי וע״ע עיי״ש. לגן, בהערה
 ב, הערה י בסימן להלן שהובאו שבת

ודו״ק.

 המלך עבר בספר ]הובא הזהב וברביד

 דברי הביא שם[, בהוספות משפטים, פרשת
 דדרשינן צער[ נד״ה ב קכח בשבת רש״י
 ד״עזוב מקרא דאורייתא חיים בעלי צער

 וכתב ח, הערה א בסימן ]וכנ״ל עמו" תעזוב
 להציל שחייב ללמוד יש השורש דמזה
 לו יגרום שלא וח״ו הצער, מן חבירו
 כקוטרא נזיקין הרחקת שורש ומזה צער,
ואכמ״ל. קנה, סימן שבחו״מ הכסא ובית

 חיים בעלי צער באיסור הגדר ובעיקר
 זה איסור גדר שבין ובחילוק באדם,

 מו״ח עמש״ב חיים, בבעלי לאיסור
 בסוף בדבריו שליט״א אוירבך הגרא״ד

.הספר.

 עשיית ]באיסור תקנ במצוה בחינוך כ.

שאם בזה״ל, כתב בהמה[ מיני בשני מלאכה

 לבעלי שיש הצער על התורה הקפידה
 שני כשמעביר שכל, בני שאינם חיים,
 שכן כל אחת, בעבודה יחד בהמה מיני
 לדעת משכלת נפש להם אשר אדם בבני

יוצרם.
 שענין שכיון החינוך, שם והמשיך

 צער משום הוא בכלאים חרישה איסור
 שאינם עם לשכון להם שיש חיים בעלי

 מוסר יקח לב חכם כל לכן מינם, בני
 שני הדברים, מכל בדבר למנות שלא מזה,

ומשונים בטבעם הרחוקים אנשים
ן12ג4567ןאה-;ח

 בנכבד והנקלה ורשע, צדיק כמו בהנהגתם,
 דבריו והובאו עיי״ש. הנ״ל, החינוך שכתב

 לה[ ס״ק ז סימן ]זזו״ם בברכ״י להלכה

 במינוי למנות דאין יה[ ס״ק ]שם ובפת״ש
 בטבעם זמ״ז הרחוקים אנשים שני אחד

 תורה הקפידה חיים בבעלי דאף והנהגתם,
בשור בחרישה חיים בעלי צער משום

 הברכ״י השמיטו בדבריהם )והנה עיי״ש. וחמור,

 בנכבד" והנקלה ורשע, צדיק "כמו תיבות והפת״ש

 יה ]חלק אליעזר בציץ ,ועי הנ״ל, החינוך שכתב

 בכל שייכת זו דאזהרה דס״ל משום דזהו נ[ סימן

 אפילו והנהגתם, בטבעם מזה זה הם ששונים אופן

 כשאתר דוקא ולאו ונכבדים, צדיקים כששניהם

זה<. בענין עוד מש״כ עיי״ש רשע, ואחד צדיק

מח, פרק ח״ג במו״נ ברמב״ם וגם
 בנו ואת אותו מצוות ענין שכתב אחר

 חיים בעלי צער משום שהם הקן, ושילוח
 ואם שם, המשיך ג־ד[ סעי׳ יז בסימן להלן ]עי׳
 תורה חסה הנפשיים הצערים אלו על

 אדם בבני שכן כל ובעופות, בבהמות
 לאיסור כוונתו אם יל״ע ]ואמנם עיי״ש. וכו׳,

 עניינא ביה ששייך רק או לגמרי, חיים בעלי צער

ודו"?[. חיים. בעלי דצער
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נג כל ד סימן נפש

[.גדאדם צער

 דוקא אמור צער, למנוע שהחיוב שחידש באחרונים יש ואמנם כ.
 ונפש דעת חסרי שהם צערם, על התורה שהקפידה חיים, בבעלי

כיון האיסור, בכלל אינו המצטער אדם אך צערם. לסבול המשכלת

 סימן יד ]חלק אליעזר ציץ בשו״ת ועי׳

 שהוא באשה סירוס איסור לגבי מש״ב צח
 לפ״ז, לדון ומש״ב חיים, בעלי צער משום

 עי׳ באשה, סירוס איסור ]ובעיקר יי־ואכמ״ל,

שהובא ובמה ובנו׳־כ, יב סעיף ה סימן באבהע״ז

ע-עא[. אותיות שם "פ באוצה בזה

דבר בזה לציין יש אורחא ואגב
 יו״ד אגרות-משה בשו״ת שכתב חידוש

 שאסור דבשם דאפשר קנט, סימן ח״ב
 מת דה״נ יתכן מדאורייתא, חי אדם לצער
 מש״כ עיי״ש מדאורייתא, לצער אסור
 ויל״ע מקבר. מת פינוי לגבי לפ״ז לדון
ואכמ״ל. למת, דציעור זה איסור בגדר

 חלב יונק גונח אי׳, א ס בכתובות ג.
 הוא, יד כלאחר מפרק יונק מ״ט בשבת,
 עיי״ש, רבנן, גזרו לא צערא ובמקום
 סעיף שכח סימן באו״ח זה דין והובא

 מה קצא[ ]סימן יאיר חוות בשו״ת ועי׳ לג.
 דן. הערה להלן ]ועי׳ זה. מדין ללמוד שרצה

 עב סימן ח״ד !ענגיל[ מהר״ש ובשו״ת
 להתיר שיש מזה להוכיח רצה ו אות

 ע״י גם חיים בעלי צער במקום שבות
 התם דדוקא לדחות כתב אך ישראל,
 אבל התירו, ישראל של הגוף צער דאיכא

 חיים בעלי צער משום להתיר ראיה אינו
 זה בדין )ובאמת ישראל. ע״י גרידא
 ביבמות התוס׳ כתבו חלב, יונק דגונח

 התירו חולי של בצער דדוקא א קיד
התירו לא רעבון של בצער אך בשבת,

 להלכה כן והובא בשבת, מהבהמה לינק
שם(. בשו״ע

 דהתירו ב קמא בשבת אשכחן ועוד
 ומפרשינן בידו, והאבן בנו את ליטול
 אביו, על געגועין לו שיש בתינוק דמיירי

 שלא טלטול איסור העמידו דלא ופרש״י
 אלא בזה דאין אף סכנה, במקום בידים
 סעיף שט סימן בשו״ע והובא חולי, סכנת

 יצעק מידו האבן ישליכו ראם בתוס׳ ]ועיי״ש א.

 וע״ע ב[. ס״ק שם במשנ״ב והובא ויבכה, התינוק
 "שבת ובספר קצא[ ]סימן יאיר חוות בשו״ת

 שם הנדפס להק" "יעקב ]בקונטרס מי" של

 אופנים כמה שהביאו ד! לימוד הספר. בסוף
 צער, משום דרבנן איסורים שהתירו
 א סעיף שיז בסימן ברמ״א )וכדאי׳
 שאינו קשר להתיר מותר צערא דבמקום

 גזרו, לא צער דבמקום דרבנן, איסור אלא
 שבת בהל׳ משנה המגיד לדברי ציין ועוד
 ואכמ״ל. בדבריו(, עוד עיי״ש ה״ט, פ״ו

 צער, משום שבות היתר בכללי לעיין ויש
 צער משום שהתירו מה בין ובחילוקים

 ודו״ק. חיים, דבעלי צער לבין דאדם,
 כתב חיים בעלי צער לגבי גם ]ואמנם
 שלא דברים דיש יא[ ס״ק שה ]בסימן המג״א

 וכתב כך, משום דרבנן איסורים התירו
 לאלו, אלו חכמים גזירות לדמות דאין

 בזה וגם יא, הערה טז בסימן וכדלהלן
 כל לדמות שאין שם יאיר החוות כתב

אהדדי[. הצער אופני

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס73 מס עמוד {397) ;«ומנהג משה»הלכה בן אליהו יצחק שטסמן, :חי כל נפש



חי כל ד סימן נד

 ולפי־ לוי. יארע אשר את מאהבה ולקבל רקתו, ליישב עליו שהיה
 למנוע אפשרות בידו ויש צער, להכירו שמגיע רואה אם זו שיטה

שחייב כמו מחבירו זה צער להסיר הדין מעיקר חיוב אין ממנו, זאת

 בש״ס הוזכר דאדם בצער והנה
 ו״לא גזרו", לא צער ד״במקום לישנא

 בין החילוק ויסוד דבריהם", העמידו
 דאדם לצערא חיים בבעלי צער איסור

 אוירבך הגרא״ד מו״ח בדברי נתבאר
עיי״ש. הספר, בסוף בדבריו שליט״א

 דאי׳ דכמו וכתב קצא, סו״ס י&יך חוות ד.
 חייב אבל זה טעם דמשום ב כה בסוכה

 והמצטער מצטער שהוא אע״פ בסוכה,
 מצער קא דאיהו משום הסוכה, מן פטור

 וה״נ דעתיה. ליתובי ליה ומיבעיא נפשיה,
 חיים בעלי צער איסור אין זה מטעם

 מצער זה דאדם דנוזשב ]והיינו אדם. כשמצער

 דאין יאיר החוות כתב זה ומטעם נפשיה[.
 בבית, מת שיש לו שנודע 'לכהן להתיר

 מלצאת ולפוטרו בבית לשהות להמשיך
 שלא כדי גדול, קור בחוץ כשיש החוצה

 נאמר לא דבאדם חיים, בעלי צער לו יהיה
 מטעם להתיר שם שכתב ]אלא וכנ״ל. זה דין

 שנפסק וכמו קור, אצל חולים אדם בני שסתם

 גדול, שהקור באופן ה סעיף רעו סימן באו״וו

 דגדול זה בענין עוד מש״כ יאיר בחוות ועיי״ש

עיי״ש. וכו׳[, הבריות כבוד
 חסימה לגבי שגם בזה לציין )ויש

 איסור דאין קצג בסו״ס יאיר החוות כתב
 טון, הערה יו בסימן ]וכדלהלן באדם חסימה

 שיש הבאנו ח סעיף יז בסימן והנה
 באדם חסימה איסור שיש שהטעם שכתבו

 יתכן וא״כ חיים, בעלי צער משום זהו

חסימה איסור דאין שכתב יאיר דהחוות

 חיים בעלי צער שאין לשיטתו באדם,
 מש״כ ח סעיף יז בסימן עיי״ש באדם,

ודו״ק(. בזה,

 כתב תשכח סימן הרדב״ז בשו״ת וגם
 אינו אדם, גבי שעל משא ולטעון שלפרוק

 כתב, בזה והטעם וטעינה, פריקה בכלל
 חיים, בעלי צער משום זהו פריקה שענין
 האדם, צער משום שיש אמרו לא ובאדם

 לטעון לו היה ולא שכל, בעל שהוא לפי

 יש דמ״מ כתב ]אך לו, הראוי מן יותר עצמו

 "ואהבת בכלל וזהו גמ״ח, משום באדם בפריקה

 בסמוך זה בנדון ]ועמש״כ עיי״ש. כמוך"[, לרעך

ה[. בהערה

 עח סימן ח״ו מלכיאל דברי ובשו״ת
 יאיר החוות כדברי להוכיח כתב מה אות

 ירפא", "ורפא א[ פה נבב״ק דאמרינן מהא
 לרפאות, לרופא רשות שניתנה מכאן

 יא[ !נו בחוקותי בפרשת ברמב״ן ומבואר

 על דאין וחזינן כלל, מצוה בזה שאין
 חיים, בעלי צער משום לרפא חיוב הרופא

 צער שייך לא שבאדם משום זהו ובע״ב
בזה. מש״כ עיי״ש בע״ח,

 בין לחלק דיש כתב שם בסו״ד )ואמנם

 רק הוא חולי כי פתאומיים, מקרים לשאר חולי

 בגמ׳ כדאמרינן בזמנם והולכים מהקב״ה, יסורים

 ויש עיי״ש. מקרים, שארי משא״כ א, נה בע״ז

 הא שם בב״ק דפירש״י הא עוד לזה להוסיף

 לרפאות", לרופא רשות ד״ניתנה שם דאמרינן

 ואיהו מחי דרחמנא אמרינן דלא לזה קרא דצריך

הבא דבחולי כתבו שם בב״ק התום׳ וגם מסי.
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 זו, כשיטה דלא הראשונים דברי משמעות ]ואמנם חיים. מבקלי הצןןר להסיר
[.ה בהערה ועיין באדם, חיים בעלי צער איסור שיש אלא

 גזירת כסותר נראה דכשמרפא הו״א שמים בידי

 ד״ניתנה דלישנא אמרינן דלכך אפשר וא״כ המלך,

 אפשר איה״ג אך לרפאות, שהותר דהיינו רשות",

 מצוה, בזה יש שוב ממילא לרפא שהותר דכיון

ויו״ק(.
 דגם זה בנדון להעיר יש ואמנם

 מצוה דיש כ״כ פשוט אינו גופא בבהמה
 ]וכמש״נ חיים בעלי צער משום לרפאותה

 באורך[, עיי״ש כה, והערה ז סעיף א בסימן

 מצוה אין בע״ח צער דמשום ולסוברים
 ראיה אין ממילא א״ב חיים, בעלי לרפאות

 באדם שאין אדם, לרפא מצוה שאין מכך
ודו״ק. חיים, בעלי צער ףשום

 א-ב[ !בהערה לעיל שהבאנו מה עי׳ ה.

 מדבריהם שמבואר הראשונים מדברי
 העיר וכבר באדם, חיים בעלי צער דשייך

 החוות על שעב סימן ביו״ד הברכ״י מזה
 שם הברכ״י והוסיף א[. בהערה ]וכנ״ל יאיר
 שכתב ברשב״א השואל לדעת שגם די״ל
 לגבי רק זהו באדם, פריקה מצות דאין

 פריקה דאין גזה״כ דאיכא משום פריקה,
 מודה צער בשאר אך בברכ״י[, נעיי״ש באדם

 משאר אדם גרע ולא באדם, דאיכא הוא
 בהערה !הנ״ל הרדב״ז דגם וכתב חיים. בעלי

 פריקה מצות בכלל אינו דאדם דס״ל ד[
 וכמבואר פריקה, לגבי רק דבריו כתב

 בעל הוא שהאדם משום הטעם בדבריו
 יותר עצמו לטעון לו היה ולא שכל

 משום דליכא צער בשאר אך לו, מהראוי
 דאיכא הרשב״א דמודה אפשר טעמא, האי

 )ובאמת חיים. בעלי צער משום נמי באדם

שזהו חסימה, דאיסור שם הרדב״ז מדברי נראה

 בשדי וע״ע באדם(. גם אמור בע״וז, צער משום
 [.265 עט׳ ז״ה1] א סימן צ׳ מערכת חמד

 מה עי׳ באדם, בפריקה הדין ובעיקר
יא-יב. והערה ו סעיף יח בסי׳ בזה שהבאנו
 ב קכח שבת מי" של "שבת בספר וגם
 בסוף שם הנדפס לחק" "יעקב בקונטרס ]ובדבריו

 יאיר החוות דברי על העיר ד[ לימוד הספר.
 ליה יהבי דמשמיא דאבל, צער לדמות דאין
 הדין, את עליו להצדיק הוא וצריך זה, צער

 ולכוף הטובה, מעין הרעה על ולברך
 היא איזו יודע אדם דאין ראשו, כאגמון

 דגם זה מטעם דנימא רעה, היא ואיזו טובה
 להצילו, אחר ישראל שיכול דעלמא צער
 בעלי צער משום להצילו חייב יהיה שלא
 ודאי דלכאו׳ שכתב עיי״ש דאורייתא, חיים

 מצרות לשמור טצדקי כל לעשות דצריך
 אחיו מישראל ומצוק צר ולהעביר נפשו
 בפריקה דחייב מבהמה גרע דלא וכו׳,

 עוד. עיי״ש וכו׳ בע״ח צער משום מדאורי׳
 להעיר מש״כ צ אות ריש מרפא" "לב בספר ]וע״ע

החוו״י[. דברי על

 אויערבאך הגרש״ז מוח״ז ובכתבי
 החוות דברי על העיר א[ לב ]בב״מ זצ״ל
 חמור שיותר לומר סברא זה דאין יאיר

 ישראל. לצער מאשר חיים בעלי לצער
 שיש כזה דבצער נראה היה דבאמת וכתב

 שיש שכן כל חיים, בעלי צער איסור בו
 דאפילו והוסיף לישראל. לעשותו איסור

 שמונה נר״פ בשבת הרא״ש שיטת לפי

 מעליו להשליך התירו צער דמשום שרצים[
 מתכוין דאינו ונושכו, בשרו שעל פרעוש
 לגופה, צריכה שאין מלאכה והוי לצודו

בשו״ע ועי׳ הצד, ד״ה ב קז שם בתום׳ אי׳ ]וכן
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 גם ואמנם שם[, ובנו״כ ט סעיף שטז סימן
 הרודף את להוריד אלא התירו לא לדבריו
 בשבת, אסור שפיר צדדי דבר אבל עצמו,
 ]עיי״ש שכח, סימן בשו״ע שהובא וכמו

 אלא התירו דלא נג[ ס״ק ובמשנ״ב יז בסעיף
 זצ״ל הגרש״ז בדברי ]וע״ע אבר. בסכנת

כג[ הערה כה פרק בשש״כ

 רואה אם הרא״ש, לדברי דגם והוסיף
 הולך רכושו וכל ביתו שנשרף אדם

 את לכבות לגוי לומר לו אסור לטמיון,
 הרכוש שבעל שיתכן למרות הדליקה,

 משום וזהו דעתו, תיטרף או מזה יחלה
 ולהיות להתגבר דצריך אמרינן זה שבאופן

 ההוות מש״כ דרך על ]והיינו בהשי״ת. בוטח

 שנשבה בתינוק העיר ולפ״ז הנ״ל[. יאיר
 ולפי כזו, התגברות ממנו לדרוש שא״א
 צער מרוב שימות יתכן הרופאים דברי
 דיתכן לדון יש בכה״ג נשרף, רכושו שכל

 דאורייתא. מלאכה לעשות שרי דשפיר
 התועים השוגגין שרבו בזמנינו ד״ז !]ונוגע

 שבת לחלל מותר שיהיה לומר נוכל אם בעוה״ר,

 זה[, מצער שיחלו שיתכן זה באופן לצרכם

 גדול הרכוש כל הפסד של הצער דעכ״ם
 וכמו שעוקצתו, כינה מצער אלף פי

 שא״צ מלאכה לעשות מותר שלהרא״ש
 דליקה, לכבות דשרי שכן כל לגופה,
 מותר יהיה רבים של צער שיש ובאופן
 במקום עץ של בגחלת וכמו לכו״ע,
 לכבותה דשרי אנשים ג׳ להזיק שעשוי
 וה״נ נז[, סעיף שלד סימן או״ח בשו״ע ]וכדאי׳

 בני לכל נוגע זה רוב ע״ס כאן גם

עיי״ש. עכת״ד, רבים, שהם המשפחה
 ובשש״ב ז סו״ס במנח״ש בדבריו וגם

 עיקר זצ״ל הגרש״ז כתב ח הערה מא פרק
 שם[ ]בשש״כ והוסיף בקצרה, זה ענין

לבטוח חייב עצמו שבעה״ב אף דלפ״ז

 ולהציל, דמיו איבוד על לדאוג ולא בה׳
 לדאוג מותר להיות צריך לאחרים מ״מ

 לחשוש צריך עצמו בעה״ב וגם עבורו,
 מועטים, הם עליה בני שהרי ובניו, לאשתו
 מזה שיחלה החשש דעלמא רובא ולגבי

 בבא שיש מהסכנה קרוב יותר הוא
 בכה״ג שכן וכל ממון, לגנוב במחתרת
 מאלה שהוא הרכוש בעל על שיודעים

 או מגופם, יותר עליהם חביב ממונם אשר
עכת״ד. חלש, או חולה שהוא

 אלעזר המנחת דברי בזה לציין ויש
 בתירוץ שכתב סא, סימן ח״ד ]מונקאטש[

 כוונתו אין עצמו יאיר החוות שגם א׳
 חיים בעלי צער ענין אין גוונא דבכל

 דוקא מיירי יאיר החוות אלא באדם,
 וכמו מסויימת, מצוה לקיום שנוגע באופן
 כהן לגבי שם בדבריו דמיירי באופן
 צערו דמשום בבית, טומאה שיש שנודע

 וכן בבית, לשהות להמשיך ליה שרינן לא
 בדבריו שהביא בסוכה דחייב דאבל בהך
 ליה דאיבעי כה:[ ]בסוכה ביה דאמרינן שם,

 שעומדת כזה באופן ודוקא דעתיה, ליתובי
 דלא יאיר החוות כתב מצוה קיום לפניו
 האדם, צער את זה כנגד להחשיב שייך
 הוא וצריך דיעה בר הוא שהאדם כיון

 מפני וצערו רצונו ולבטל עצמו להתיישב
 שיש באופן משא׳־כ אך ומצוותיו, ה׳ רצון

 יש שפיר מצוה, במקום שלא צערא לאדם
 המנחת כתב ובזה האדם. צער משום לדון

 לא.[ ]דף בב״מ דאמרינן הא ליישב אלעזר

 וטעינה פריקה רק בקרא כתיב הוה דאי
 אבידה למילף אפשר היה לא אבידה, ולא

 תרתי כהני דדוקא משום וטעינה מפריקה
 צערא נמי ואיכא דמרא צערא איכא

 איתא דמרא דצערא אבידה אבל דבהמה,
וחזינן עיי״ש. וכו׳, ליתא דידיה וצערא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס76 מס עמוד (397} ;«ומנהג משה»הלכה בן אליהו יצחק שטסמן, :חי כל נפש



נז• כלד סימןנפש

 כגון בר־דעת, שאינו מאדם צער למנוע חיוב יש הדעות לכל אך ג.
[.’בהערה ]ועיין .’חיים כעלי צער משום וכדומה, קטן,

 נחשב דבהמה וצערא דצערא״דמרא בזה
 רובץ דהחמור זה דבאופן ובע״כ "תרתי",

 חיים בעלי צער שפיר שייך משאו תחת
 סברא דיש בגט׳ קאמרינן ושפיר באדם,
 ציותה ואדרבה דמרה, צערא גם לחשוב
 בזה ואין מצערו, ולהצילו לסייעו התורה
עיי״ש. יאיר, החוות לדברי סתירה

החכמה| |אוצר

 דדברי נב, סימן ח״ז מהרש״ם שו״ת ו.
 ליישב עליו היה המצטער ]דאדם יאיר החוות

 וכנ״ל לו יארע אשר את מאהבה ולקבל דעתו

 בר שהוא בגדול דוקא אמורים ד[, בהערה
דעת. בר שאינו קטן משא״ב דעת,

 כתב חיים[ בעלי !ערך יועץ בפלא וגם
 חיים בעלי צער שאיסור לסוברים דגם

 דעת בני שאינם חיים בבעלי דוקא אמור
 צער מ״מ באדם, ולא ולקבל, לסבול
 דלכן וכתב מדאורייתא, הוא קטנים ילדים
 ]ולכאר לצערם, שלא מאד להיזהר צריך

 שלא זו אזהרה דגם לשונו מפשטות משמע

 חיים בעלי צער שאיסור משום זהו לצערם

 איסור היה לא ובל״ז מדאורייתא. הוא בקטנים

 אלא גמור בצער מיירי דלא יתכן ואמנם לצערם.

 דגם שסיים ועיי״ש ודו״ק[. דהו, כל בצער
 כי גברא, לשום לצער שלא להיזהר צריך

 נעלם כל על במשפט יביא האלוקים
 דבר כל על הדין את ליתן דעתיד וכו׳,

 ה.[, חגיגה !עי׳ ונמאס חבירו בפני שעשה

 בכוחו אשר כל לעשות האדם צריך ולכן
 הימנו נוחה הבריות רוח תהיה למען
עיי״ש. וכו׳,

 יונקי ]בערך יועץ הפלא כתב ועוד

דינוקא, לצערא מאד חז״ל דחששו שדים[

 צערא, משום איסור נדנוד צד שהתירו עד
 לילדיהן שמניחות הנשים דאותן והמשיך

 שיגמרו עד רב זמן לבכות שדים יונקי
 בודאי דבעי, מאי דעבדי עד או עסקיהן,
 וגם עכת״ד. וכו׳, הדין את ליתן עתידות
 זצ״ל אויערבאך הגרש״ז מוח״ז בכתבי
 יאיר החוות דלדכרי העיר ב[ לב ]בב״מ
 עליו דהיה גדול של צער בין לחלק צריך

קטן. של לצער דעתו, ליישב
 יוסף בספר מש״ב בזה לציין ויש

 תרלו, סימן זצ״ל[ נוירלינגן ]להגרי״י אומץ
 שסיר דלאו לי נראה בזה״ל, שכתב עיי״ש
 ואפילו ושיחות בטיולים המאריכים עבדי

 ומצערין אכילתן "ומאחרין תורה, בדברי
 שצריכים וקטנות וקטנים בית בני

 דבודאי מכחול, יותר בשבת להתענות
 התורה הקפידה שהרי הוא, גדול איסור
 צער שכן מכל חיים, בעלי צער על במאד

 ביום וכ״ש ידיו, מעשה ילדיו אדם בני
עיי״ש. וכו׳, ניתנה שלעונג השבת

 ח סו״ס ח״א יושר אמרי בשו״ת וע״ע
 נפל, בולד חיים בעלי צער דיש שכתב

 בתשובה וע״ע דבריו[. בהמשך בסמוך ]וע״ע
 לאסור ליה דפשיטא נג סו״ס מאהבה

 אפילו מיתה לסבב חיים בעלי צער משום
 חיה או בהמה כמין לוולד וכדו׳ רעב ע״י

 התום׳ מש״ב לזה וציין מאשה, שנולד
 לכיפה, אותן כונסין לגבי פ. בסנהדרין

 ]והו״׳ד עיי״ש. חיים, בעלי צער בזה דאיכא

ה[. ס״ק קצד סימן יו״ד בפת״ש בקצרה

 אויערבאך מהגרש״ז הובא ועד״ז
 ס״ק של סימן או״ח ח״ד אברהם ]בנשמת זצ״ל

שמונה דבן א קלה בשבת דאי׳ דאף ה[
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 אם ,ח לבהמתו שיאכיל קודם לאכול לאדם שאסור פי על אף ולכן ד.
 עליו כעצמם, מאכלם ליקה יכולים שאינם קטנים בנים לו יש

הקטן אם מקום ]ומכל בהמותיו? את שמאכיל לפני להאכילם להקדים

 לטלטלו, ואסור כאבן הוא הרי ]-חדשים-[
 מפני ומניקתו עליו שוחה אמו ורק

 של חולי סכנת דהיינו שם ופרש״י הסכנה,
 פ ביבמות ]ורש״י בדדיה, הרבה שחלב האם

 ועי׳ והאם, הבן שניהם, סכנת דהיינו פירש ב

 מהר״ן בשם שם ביבמות שם אנשי בחידושי

 הביא מד, אות א, כ ב״ב רמה ביד וגם שפירא.

 הבן, סכנת היינו הסכנה" ד״מפני זה פירוש

 ודאי מ״מ עיי״ש[, תיישינן, שעה לחיי דאפילו
 מותר ומצטער, בוכה התינוק שאם

 מצער וק״ו דידיה, צער משום גם לטלטלו
 דמה זצ״ל הגרש״ז ופירש חיים. בעלי

 זהו צערו, ולא אמו, צער רק שם שהזכירו
 משמע כאבן" הוא "הרי שלשון משום

 אם באמת אך בוכה, ואינו דומם שהתינוק
 לטלטלו, שמותר ודאי ומצטער בוכה הוא

 צידד הנ״ל יושר באמרי ]ואמנם עוד. עיי״ש

 התירו לא מ״מ בנפל, חיים בעלי צער דאיכא דאף

 טז בסימן וכדלהלן חיים, בעלי צער בשביל שבות

 המלך המשאת משה״ק מיושב ובזה יב. הערה

 קושיה מכח שהוציא עיי״ש כו[, ]אות שם ביבמות

 ובדבריו ח׳[• בן בולד חיים בעלי צער שאין זו
 אויערבאך הגרש״ז כתב כ.[ ןבב״ב בכת״י
 התינוק, סכנת דהיינו דלסוברים זצ״ל
 לאו הוא שאמרו הסכנה" "מפני לשון

 עכ״פ והתירו צערו, משום והכוונה דוקא,
 טלטול ולא צערו, משום במקצת טלטול

 וע״ע עכת״ד. התינוק, את להזיז גמור
 מה צז סימן "ד ח מלכיאל דברי בשו״ת
 !והיא שמונה בבן הולד צער בענין שהזכיר

 זו תשובה והובאה זצ״ל, קאם להגרח״ש תשובה

ט[. סימן שלמה" "חיי ספרו בסוף

 היום בסדר מש״כ בזה לציין ויש
 שכתב עיי״ש שנים"[, חמש "בן משנת ]בפירוש

 לתינוק לצער אין שנים חמש גיל דעד
 מה וכל כלל, שכל לו אין כי דרך, בשום
 אין אבל יקח, ומתבונתו מצדו שיקח

 בו והמכה וענין, דבר שום על כלל להכותו
 קיד.[, !ביבמות ז״ל אמרו מזו גדולה חוטא.

 מצווין דין בית אין נבלות אוכל קטן
 איסור, מעשה שעושה ואע״ם להפרישו,

 לו יפיק שישאל מה וכל וכו׳, לתינוק כ״ש
 כדי דבר בכל הן משתה הן מאכל הן רצונו
עוד. עיי״ש וכו׳, חולי לידי יבוא שלא

 איסור יש זה מטעם אם לדון יש ולפ״ז 4
 יש בו שגם גוי, כשמצער חיים בעלי צער

 ליישב עליו שהיה לומר דאין לדון מקום
 לו. יארע אשר את מאהבה ולקבל דעתו

 בעלי צער איסור יש אם הנדון בעיקר ]ואמנם

ז[. בסעיף להלן עמש״כ בגוי, חיים

 להלן אי״ה יבוארו זה דין ופרטי ח.
באורך. יא בסימן

 סו״ם ח״ב או״ח אגרות-משה שו״ת ט.
 המאכל ליקח יכולים שאינם שקטנים נב,

 חיים, הבעלי על עדיפים ודאי בעצמם,
 יא בסימן להלן ]ועי׳ להם. להקדימם ויש

 הקדמת לגבי יעקב התפארת מדברי יז סעיף

בהמותיו[. האכלת קודם אורח האכלת

 ]ערך יועץ הפלא דברי בזה לציין ויש
 צער איסור שכתב שלאחר חיים[, בעלי

 הבעלי מזון להקדים והחיוב חיים בעלי
שהם מטעם הוא, שיאכל קודם חיים
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 לקחת יכול שהקטן כיון הבהמות, אכילת את להקדים יש בעצמו, המאכל את לקחת יכול
[.,המזון את בעצמו

 שאין באופן רק היא כאדם חיים בעלי צער יש אם המחלוקת ואמנם ה.
 ויש להכירו צער שמגיע שרואה אלא להכירו, הצער את גורם הוא
 הדעות לבל אסור בודאי אך זה. צער ממנו להסיר אפשרות כידו

 ועוד דברים אונאת תורה שאסרה ובמו בידים, הכירו את לצער
.אי איסורים

 והיה שאמר במי תלוי והוא בו תלויים
 דמזה שם המשיך ב[, פד חולין ]עי׳ העולם

 בני כגון עליו, הסמוכים לכל ללמוד יש
 שהם הקהל, ומשרתי ומשרתיו ביתו

 שעיניהם בכלוב הסגורים כתרנגולים
 ולדחוק להזדרז וצריך בעה״ב, על תלויות

 מחסורו די אכלם את להם לתת עצמו
 ובמדה שם, !וסיים הוא, שיאכל קודם בעיתם

 די לו יתן ה׳ גם לו, מודדים בה מודד שאדם

 דבריו ]בעיקר עיי״ש. וכו׳[, בעתו דבר מחסורו

לח[. הערה יא בסימן להלן עי׳ משרת, בענין

 חיוב דיש להדיא מצינו לא ואמנם
 לאכילתו, הקטנים אכילת להקדים מדינא

 פד״״־א, בחולין דאי׳ הא בזה לציין ויש
 לחמך בז[, כז ]משלי ביתך" ללחם "ללחמך

 "עיון בפירוש ועי׳ ביתך, ללחם קודם
 דאתא שכתב שם יעקב[ העין נעל יעקב"

 דאמרינן דכמו נימא דלא לאשמעינן
 שיתן קודם כלום לטעום לאדם שאסור
 לכך ביתו, באנשי ה״נ בהמתו, לפני מאכל
 מאכלו אלא כן, אינו ביתו דבאנשי קאמר
 קדימת לענין אמור דזהו שם וסיים קודם.

 ובניו אשתו לכבד יש עכ״פ אך המאכל,
 שם, בסוגיא וכדאי׳ לו, שיש ממה יותר

 ממידת המאכל קדימת לגבי גם דאמנם ]והביא

 וכדאי׳ לאכילתו, העבד אכילת להקדים חסידות

עיי״ש. יב[, הערה וכדלהלן ברמב״ם,

 יכולים שהם שכיון באגרות-משה, שם י*.
 תרוויהו. לקיים יכול הרי בעצמם, ליקח
 החיוב מוטל אין הבנים שעל דאף וכתב

 בעל רעל כיון מ״מ הבהמה, להאכיל
 מוטל לבנים גם הנותן שהוא הבהמה
 אכילת להקדים יש לכן הבהמה, להאכיל
עיי״ש. לקטנים, הבהמה

 מה שיחתו האג״מ פירש לא ואמנם
 מאכל ליתן הבהמה בעל על יש איסור
 לבהמתו, שיאכיל קודם אחר לאדם

 לאכול איסור אלא מצינו לא דלכאו׳
 מצינו ולא לבהמתו, שיאכיל קודם בעצמו
 גם ]ועי׳ קודם. אחר לאדם ליתן איסור

 דלא בפשיטות שכתב כד סימן ח״ד הלכות במשנה

 קודם מלאכות שאר בעשיית איסור אשכחן

 ויתכן באכילתו[. רק אלא לבהמתו, שיאכיל
 דאסור מדינא האג״מ כוונת אין שבאמת
 אלא לבהמתו, מאכל שיתן קודם לאכול
 יש שאם כפשוטו, חיים בעלי צער משום

 הקטנים מזונות לעכב שלא אפשרות לו
ודו״ק. שניהם, שיקיים עדיף והבהמות,

 קכה, סימן ח״ד החכמה בצל שו״ת יא.
 רק הוא באדם חיים בעלי דצער דנדון

 ויש מצטער חבירו את שרואה באופן
 מחבירו, הצער את להסיר בידו אפשרות

האי וכמו לא, או בכך חייב אם דנו בזה
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 אין ולכן חיים, בעלי צער משום לצערו ראוי אין כנעני עבד גם ו.

בכית ששוהה ערל עכר וכן .יבחנם שפחתו או ענדו להכות ראוי

 דנחלקו משאו, תחת רובץ דחבירו
 ממנו לפרוק שחייב אמרינן אם הראשונים

 או מבהמה, וק״ו חיים בעלי צער משום
 יא־יב[, והערה ו סעיף יח סימן ]וכדלהלן לא

 פשיטא בידים חבירו את לצער אבל
 בחבירו, לחבול שאסור וכמו דאסור,
 לג בכתובות ]וכדאי׳ יוסיף" "פן על דעובר

 דברים אונאת תורה אסרה והרי אן,
 שנכלל דמצינו )והיינו ב, נח בב״מ וכדאי׳

 בלא אונאה כשגורם גם gL,באיסור
 רבי שם, בב״מ בגמ׳ וכדאי׳ דברים,
 המקח על עיניו יתלה לא אף אומר יהודה
 בהל׳ הרמב״ם ]ואמנם דמים. לו שאין בשעה

 עיניו יתלה דלא זה דין השמיט הי״ד פי״ד מכירה

 בס׳ ועיי״ש בזה. פליג ת״ק אם ויל״ע וכו׳.

 אמרו עצמו לצער ואפילו ואכמ״לן(. המפתח
 נקרא בתענית היושב רכל א יא בתענית
 מצי בדלא דהיינו בגמ׳ עיי״ש חוטא,

 סימן או״ח בשו׳־ע ]והובא נפשיה לצעורי

 באורח בזה שהאריך במה ועי׳ אן, תקעא
טז. סימן מישרים

 שם החכמה בצל בשו״ת כתב ולפ״ז
 ובספר היראה בספר ממש״כ ראיה דאין

 איסור דיש א[ הערה לעיל ]שהובאו חסידים
 מיירי דאינהו באדם, חיים בעלי צער

 דיש ראיה אין אך בידים, שמצערו באופן
צער. ממנו למנוע חיוב

 שכתב זה דדבר לציין יש ואמנם
 זהו באדם חיים בעלי צער לגבי דהנדון

 מוכרח אינו מצער, להצילו צריך אם רק
 חיים בבעלי שגם סוברים יש דהרי לכאו׳,

 חיים בעלי צער איסור בכלל אין גופא
חיוב אין אך בידים, לצערם שלא רק אלא

 חי מהבעל למנוע חיים בעלי צער משום
 בסימן שהבאנו ]וכמו מאליו עליו שבא צער

 מדברי וגם גן. סעיף יח ובסימן ה, סעיף א
 צער לענין בסמוך שהבאנו יעקב השבות

 שלצער מבואר כנעני, בעבד חיים בעלי
 חיים, בעלי צער באיסור נכלל בידים עבד

 דלא עבדו, להכות אסור זה דמטעם שכתב
 בעלי צער משום דאסור בהמתו אלא יהיה

ודו״ק. חיים,
 צער דאיסור זה בנדון נפק״מ ועוד

 שיש ]לסוברים גוי, לגבי באדם, חיים בעלי

 ז[, סעיף להלן עי׳ בגוי, חיים בעלי צער איסור

 ומצות דברים. אתאונ , איסור בו שאין
 יתכן ואעפ״ב ועוד, כמוך" לרעך "ואהבת

 בעלי צער איסור משום בציעורו שיש
 אוירבך הגרא״ד מו״ח בדברי וע״ע חיים.

 גדר בבירור הספרן בסוף ]שהובאו שליט״א
באדם. חיים בעלי צער איסור

 "יודע אי׳, תרסז סימן חסידים בספר *כ.1
 בהמתו וכו׳, ין יב ]משלי בהמתו" נפש צדיק

 הגיע כבר אם וכן להטריחה, שלא חולה,
 שכן וכל יטריחנה, לא ללדת, זמנה

 אדם תרסחן, ]בסו״ס שם כתב ועוד שפחתו.
 וירד טובים, שפחה או עבד לו שיש

 לאיש ימכרם לא למוכרם, ורוצה מנכסיו
עיי״ש. באכזריות, חינם על יכם כי אכזר,

 א יג בע״ז הרועים מלא בהגהות וגם
 צער איסור שיש דנקט נראה וגשלן ]במהדו׳

 לדון מש״כ עיי״ש עבד, לצער חיים בעלי
 לדון וכתב עבד, לעקור איסור שיש בטעם

 בעלי צער משום הוא האיסור אם שם
בעלי צער איסור שייך דאין או חיים.
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.גכציןןורוי חיים" בעלי "צער איסור חשש יש ישראל,

 עיקור תורה שהתירה כיון בזה חיים
 ]יהושע וכדכתיב לרדותם, כדי חיים בבעלי

התום׳ וכמש״ב תעקר", סוסיהם "את ו[ יא
בעבד. וה״ה אמר[, ]ד״ה שם

 דאף כתב עבדים! הל׳ !סוף וברמב״ם
בפרך, כנעני בעבד לעבוד מותר שמהדין

«שיהיה החכמה ודרכי חסידות מידת מ״מ
 על עולו יכביד ולא צדק ורודף רחמן אדם
 מכל וישקהו ויאכילהו לו, יצר ולא עבדו

 הראשונים חכמים משקהו, ומכל מאכלו
 ותבשיל תבשיל מכל לעבד נותנין היו

 הבהמות מזון ומקדימין אוכלין, שהיו
 וסיים וכו׳. עצמן סעודת על והעבדים

 בגויים אלא מצויה האכזריות ואין בזה,
 והם אבינו אברהם של זרעו אבל הערלים,

 וכן הכל, על הם רחמנים וכו׳ ישראל
 בהם להדמות שציונו הקב״ה של במדותיו

 וכו׳, מעשיו" כל על "ורחמיו אומר הוא
 דאין משמע לשונו מרהיטת והנה עיי״ש.
 בכלל ואינו עבד, לצער הדין מעיקר איסור
 אלא זה ואין חיים, בעלי צער איסור

מכך. להימנע חסידות ממידת
 סימן ח״א יעקב שבות בשו״ת אמנם

 אסור המוסר דמצד בפשיטות נקט קפא
 והוסיף לכתחילה, בחינם עבדו להכות

 משום דאסור בהמתו אלא יהיה דלא בזה,
 בדברי דנקט נראה וכן חיים. בעלי צער

 הרמב״ם בדברי שפירש עיי״ש הרמב״ם,
 של עבד הכה אם אלא מלקות דאין דאף

 דאורייתא איסור יש דבזה אחרים,
 אינו עצמו של עבד כשמכה אך להכותו,

 איסור שיש כא: בגיטין רש״י עי׳ ]ואמנם לוקה,

 ד״לא לאו משום והיינו עצמו, של בעבד לחבול

להכות אסור המוסר מצד מ״מ יוסיף"[,

;«ומנהג משה»הלכה בן אליהו יצחק שטסמן, :חי כל נפש

 אלא יהיה דלא לכתחילה, בחינם עבדו
 חיים. בעלי צער משום דאסור בהמתו,

 הב״י שהקשה מה ליישב כתב ובזה
 שם הטור מש״ב על תב סימן בחו״מ

 לוקה, חבירו של כנעני עבד הכה שאם
 הב״י והקשה במצוות. חייב הוא שהרי
 גם הרי חבירו", של "עבד הטור נקט •י־י׳למה
 על מלקות לחייבו יש עצמו שלו עבד

 של דבעבד יעקב השבות וכתב הכאתו,
 יוקם "לא כא[ כא ]שמות דכתיב כיון עצמו

 הכאתו נאסרה לא הוא", כספו כי
 עיי״ש זה, על לוקה ואינו מדאורייתא,

עוד.
 זה בדין דנכלל הרמב״ם מדברי חזינן )ואגב

 ועמש״ס אכילתו, לפני מזון'העבדים להקדים גם

 אויערבאך מהגרש״ז לח הערה יא בסימן בזה

 שתחת בפועל גם או בעבדים רק זה דין אם זצ״ל

 להקדים דגם הרמב״ם מדברי משמע ועכ״פ ידו.

 דק אלא מדינא חיוב אינו למזונותיו בהמתו מזון

 הערה יא בסימן שם בזה ועמש׳־כ חסידות, מידת

ט(.

 ב סימן או״ח מהרשד״ם שו״ת עי׳ ע.
 צער משום זהו בהמתו דשביתת שכתב
 א[, סעיף יג בסימן בזה ]עמש׳־כ חיים בעלי

 קרא ב מח ביבמות דמוקמינן דהא וכתב
 יב[, כג נשמות והגר" אמתך בן ד״וינפש

 שמטפל חודש י״ב בתוך היינו ערל, בעבד
 משפטים בפרשת הרא״ם ]וכמש״ב ישראל, בו

 ישראל. מבהמת גרע לא וא״כ יבן, כב
 צער משום שביתתה על האדון דמצווה

 איסור שיש מדבריו ומבואר חיים. בעלי
 במה עוד ]ועי׳ ערל. בעבד חיים בעלי צער

יד-טו[. והערה ז בסעיף שהובא
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 מלצער גם להימנע יש חיים כעלי צער שמשום ראשונים כמה דעת ז.
.טוחולקים ויש ־.1’גוי

 ]אות הנ״ל יונה לרבינו היראה בספר יד.
 בעלי מלצער השמר בלשונו, כתב רסו[

 שהוא אדם לצער שלא שכן וכל וכו׳, חיים
 מזה ומשמע עיי״ש. המקום, בצלם עשוי

 ואפילו אדם, כל לצער שלא כולל דהאיסור
 תקנ, במצוה הנ״ל החינוך מדברי משמע ]וכן גוי.

 הצער על התורה הקפידה שאם בזה״ל, שכתב

 שכן כל שכל, בני שאינם חיים לבעלי בזה שיש

 יוצרם[. לדעת משכלת נפש להם אשר אדם בבני

 סימן ח״ד החכמה בצל בשו״ת דייק וכן
גוי. לצער שלא גם האיסור דבכלל קכה

 ישרים המסילת לשון בזה לציין ויש
 החסידות[ חלקי ]בביאור שכתב יט, פרק

 לצער שלא הזה הענין "ובכלל בזה״ל,
 ולרחם חיים, בעלי אפילו בריה, לשום
 י[ יב ]משלי אומר הוא וכן עליהם, ולחוס

 יש וכבר בהמתו", נפש צדיק "יודע
 ועכ״ם דאורייתא חיים בעלי צער שסוברים
 מלשונו משמע ולכאו׳ עיי״ש. דרבנן",

 דוקא ולאו בדיה", "בכל זה ענין דשייך
 במעלת זהו אם )ויל״ע ודו״ק. חיים, בבעלי

 בעלי דצער הדין עיקר הוא שכן או החסידות,

 ענין שהזכיר להעיר יש דבריו בעיקר ובאמת חיים.

 שליט״א, ]מאמו״ר בחסידות. רק חיים בעלי צער

לספר[(. בפתיחה ועי׳

 קרא מייתי ז. בברכות בגמ׳ ובאמת
 צדוקי. לגבי מעשיו" כל על ד״ורחמיו

 לוי בן יהושע לר׳ מצער דהוה בצדוקי ]עיי״ש

 ע׳־ז, אמר ונרדם. רגע באותו לקללו ורצה מובא,

 כל על ורחמיו הכי, למעבד ארעא אורח לאו ש״מ

כתיב[. מעשיו

 צער איסור יש אם הנדון ובעיקר
בקוב״ש עי׳ לא, או בגוי חיים בעלי

 אם הנדון לתלות שכתב צב[ אות ]פסחים
 בב׳ מבהמה, דגוי חיים בעלי צער ילפינן

 א, כב בפסחים שם ברש״י הגירסאות
 קרא דאצטריך מפרשינן דהוה שכתב

 שאין למצוותיה, אותו" תשליכון ד״לכלב
 ונאמר בריה, כל שכר מקפח הקב״ה

 לפיכך לשונו" כלב יחרץ "לא במצרים
 ]שכר[ ונכבד שכרו, ליתן תורה הקפידה

 ימכור שהנבילה כוכבים, העובד מן הכלב
 וכתב עיי״ש. לכלב, וטריפה לנכרי

 שכר "ונכבד גרסינן לא דאי הקוב״ש
 יתכן א״כ הכלב", "ונכבד אלא הכלב",

 הכלב שנכבד כיון מבהמה, ללומדו שאין
 אויערבאך הגרש״ז בכתבי אמנם מנכרי.

 מדין ראיה דאין דבריו על העיר שם זצ״ל
 לגבי דדוקא דאפשר חיים, בעלי לצער זה

 נכרי, על כלב להעדיף תורה אמרה טריפה
 להיות לא המידה בקרבנו השריש למען
 באורך[, כב-כג הערה י בסימן ]עי־ טובה, כפוי

 מהנכרי, הכלב נכבד זה שבמקרה ורק
 ולא מנכרי, שנכבד מצינו כלב רק שהרי ]ועוד

 הרי חיים בעלי צער איסור ואילו חיים, בעלי שאר

 נכבדים לא שהם חיים, בעלי בשאר גם נוהג

 מכלב, דעדיף ודאי תושב גר שהרי מנכרי[,
 בר מנכרי ומאידך עמך". "וחי כתיב דהא
 מצוות, ז׳ שיקיים תביעה עליו יש הרי דעת
 בגוי חיים בעלי צער משום אין ולכן

עכת״ד. מצוות[, ז׳ מקיים שאינו ]באופן

 כתב רגב[ סימן ]ח״א הרשב״א בשו״ת *.1ט
 צערא "משום באדם גם בפריקה דחייב

 דבריו בהמשך שם כתב זה ]וכלשון דישראל"

בשו״ת ועי' ישראל[, וחמר גוי בהמת לגבי
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 לגוי אף לעזור דמצוה לבדו, למשוך יכול
 להכריחו רבה מכה הסום את יכה שמא

 ומשמע עיי״ש. מכוחו, יותר ".למשוך
 הגוי, לצער ולא הסוס, לצער רק שחשש

 )וע״ע בכה״ג, דישראל לצער דחיישינן כמו

 שליט״א[ שטרן ]להגדי״מ יעקב" "אמרי בפירוש

 וס״ק י ס״ק שם הציון בשער הגר״ז, שו״ע על

מח<.

 אלישיב להגרי״ש ב״הערות" וגם
 אין דלכאו׳ צידד סוע״ב לב ב״מ שליט״א

 דלכן ]וכתב בגוי, דאורייתא חיים בעלי צער

 בגוי[, נוהגת אינה באדם, האמורה וטעינה פריקה

איבה. משום לדון יש דרק עוד עיי״ש

 אף אומר אלעזר בן ר״ש ב, ו ערכין טז.
 ניתן שלא פטור, באחרים חבל אם הוא

 יכול אתה שאין ופרש״י, ב״ד. עמידת לחזרת
 שחבל, מה על בדין ולעמוד לב״ד להחזירו

עיי״ש. דינו. את מענין שאין

P, שם הגליון על ]שנדפס שם גרשום רבינו 

עיי״ש. ע״א[, ז בדף
 חיים בעלי צער כוונתו אם )ויל״ע

 אמאי טעם נתינת רק דזהו או ממש,
 גם דינו את מענין דאין לדין מוקמינן

 עתה. מחדש לדונו טעם שיש זה באופן
 צער ענין דשייך מלשונו משמע ועכ״פ
 לעיל שהוכחנו וכמו באדם, גם חיים בעלי

 כוונתו באמת אם יל״ע ואמנם א. בהערה
 האמור חיים בעלי צער איסור למעין
 נקט, בעלמא דלישנא או חיים, בבעלי

 ליה, דאית הנפש צער משום רק וכוונתו
ודו״ק(.

 אותו הותק ליהרג, דינו הנגמר ח.
 הותק אלא כך, קל אותו דנק

ין. חיים כקלי צקר משום שוהו

 לדייק שכתב קכה סו״ס ח״ד החכמה בצל
 ולא בישראל, רק אמור שהאיסור מדבריו

 הספר מלשון לדייק שם וכ״כ בגוי.
 "כל שם שכתב תרסו, בסימן חסידים
 לחבירו צער גורם שאדם גרמות מעשה
 חינם על צער יעשה אם ואף נענש,

 חיים בעלי צער שהרי וכו׳ לבהמה
 לשון דמדנקט וכתב עיי״ש. דאורייתא,

 דנכלל משמע לחבירו" גורם "שאדם
 ולא לישראל, צעד לגרום שלא רק באיסור

 עד״ז, "חבירו" לשון דקדוק מצינו ]ובאמת לגוי.

 א נז בסנהדרין הר״ן בחידושי ישראל, למעט דבא

 גזילה הל׳ דבריש הרמב״ם, בלשון כן שדקדק

 תעשה", בלא עובר חבירו את הגוזל "כל כתב

 הגונב "אחד הרמב״ם סתם גניבה בהלכות ואילו

 זרה עבודה עובד גוי ממון הגונב או ישראל ממון

וכו"׳[.

 ט סעיף ערב סימן בט״ז גם ועי׳
 בעלי צער משום שאין באופן שגם שכתב
 יש לבד[, יכול הבהמה שבעל באופן ]כגון חיים,
 בכלל שהוא ישראל, צער משום עכ״פ
 עכו״ם. בשל משא״ב חיים, בעלי צער

 בישראל רק חיים בעלי צער דיש ומבואר
 שם הסמ״ע מדברי וכ״נ בעכו״ם, ולא

 צער על רק קאי דזה אפשר )ואמנם יג. ״ק0

 לפרוק בעצמו יכול שהרי קטן, צער שהוא כזה

 ראיה מזה אין דעדיין ויתכן מהבהמה. המשא את

 בגוי, גם שייך זה דצער די״ל גמור, לצער

ודו״ק(.

 הגר״ז בשו״ע ממש״כ נראה ועד״ז
 לגבי ה( סעיף חיים בעלי צער הלכות ]חו״מ

שאינו למקום שהגיע בעגלה המושך סוס

 אק כאחרים הכל אם ואפילו מיד,
שכתב כראשונים ויש .טזמיד אותו
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ב^ה■ אוירבך הגרא״ד נפש ר;ד

כאדם חיים כעלי צער כענק
 אנפי כל ולאו חילוקים כמה בזה יש באדם, בע״ח צער בענין הפוסקים שדנו במה

של בתורה מפורש לאו הוא בגרמא, ואף במעשה ישראל לצער דהנה שוים.
 אלו כל צב.[ ]ב״ק בגמ׳ כמפורש במעשיו, לחבירו שגרם צער כל וכן דברים, אונאת
 בושתו, על )שדואג צערו אבל בושתו, דמי רש״י(, וכו׳, ומאתיים מנה )סלע שאמרו
 וכו׳, ממנו שיבקש עד לו נמחל אין שבעולם נביות אילי כל הביא אפי׳ רש״י(,
 אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ ה״ס[, ומזיק מחובל ]ס״ה הרמב״ם לשון וכ״ה עיי״ש,
 בדין והנפק״מ לפנים. צריך אינו וכ״ז לו. וימחול הנחבל מן שיבקש עד לו מתכפר

 וכן ב. הללו. האיסורים בכלל שאינו גוי, לגבי א. בתרתי: הוא באדם בע״ח צער
 לעזרו הרואהו הישראל על מוטל כמה עד עצמו, מחמת בצער שנמצא ישראל לגבי

 מבעלי וק״ו מדאורייתא, לחייבו פשוט זה גם ולכאו׳ הצער, ממנו ממנו להסיר
 צער לגבי הנה כי בזה לבאר שצריך מה אולם הבהמה, מן האדם יגרע שאיך חיים,
 צערא במקום כי בתמיד[, הגם׳ ]לשון דרבנן איסור שהותר מקומות בכמה מצינו האדם

 של הענין בזה הוזכר שבות, שהותר היכא כל חיים בעלי לגבי ואילו רבנן, גזרו לא
 בע״ח צער אם ההיתר תלוי שבזה שהחשיך[, מי ריש ]עי׳ דאורייתא בע״ח צער

כלל. בזה תלוי ולא בע״ח צער ענין נזכר לא האדם צער ולגבי דרבנן, דאומ^^אן

 על חיוב שאין עצמו, כלפי שייך לא באדם בע״ח צער כי הוא דברים של וכירורן
כלפי רק הוא העי־ן וכל יסורים, קיבל ורבי צעד, מעצמו למנוע הארס

 דהיינו רבנן, גזרו לא צערא דבמקום משום הוא ההיתר חלב יונק בגונח ולכן הזולת,
 צערא. במקום דבריהם העמידו ולא הצער, מהם למנוע ישראל על חסו שחכמים
 משום השבות את ביטלו שחכמים לומר מקום דאין להיפך, זה בע״ח בצער משא״כ

 שבגלל אלא דרבנן, או דאורייתא בע״ח צער אם לי מה דא״כ הבע״ח, של הצער
 נידון כאן יש בע״ח, דצער דינא מצד מהבע״ח צער למנוע דגברי אקרקפתא החיוב

 אלים מדאורייתא חיובו ראם אמרינן בהא למידתי, עדיף ומי מי בפני נדחה מי של
לדחות. בכוחו אין מדרבנן רק הוא בע״ח דצער דין אם אבל דרבנן, שבות למידחי
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שצאוהנהגותמשפט חושןתשובות
 אבל אפשר אי כלום בלי ליפטר וע״ב ממקחו, ליפטר

תיווך. דמי כל ישלם לא

 לא וה שבמקרה טען המתווך לפנינו שבא וכנידון
בטרהתו, מצא והוא קונה למצוא היה קל

פריקה

שיד סיכון

 וכעכו״ם באדם חיים בעלי צער
היא בבהמה פריקה מצות שיסוד כיון לכאורה

 יהודי כשרואה א״כ חיים, בעלי צער מפני
 צער משום מעליו לפרוק דחייב כ״ש כבד משא עם

 וע״ע רנ״ב, )זז״א הרשב״א בתשובות וכן חיים, בעלי
 כמו פריקה מצות ג״כ בו שייך שבאדם ורנ״ז( רנ״ו

 קצ״א( )ס״ס יאיר חות בתשובות אבל ע״ש, בבהמה
 בעלי צער דין יש דעת בת שאינה בבהמה שרק פירש
הרשב״א. דברי הביא שלא ותמוה באדם, ולא חיים

 דוקא שבו אופן שיש ולבאר בזה לחלק ונראה
אף פריקה מצות תורה חידשה בבהמה

 טען בעצמו הוא אם והיינו מצוה, ליכא כה״ג שבאדם
 אנו ובכה״ג לפרוק שצריכים עד הרבה מדי עצמו את
 הבהמה את כך כשטען אבל לו, לעזור צריכים לא

 לא שבהמה ממנה לפרוק הייבין דעת, לה שאין

 בחנם לפרוק שחייביו פריקה מצות וזהו הב,׳;ה,
 המשא על יתר כשהטעינה ואף מצטערת, כשהבהמה

 אבל עיי״ש, לחכמים )לג.( בב״מ כדתנן לה, הראוי

 מפסיד מדאי, יותר עצמו שהטעין דפשע כה״ג באדם
 ובזה ממנו. לפרוק לטרוח נתחייב שלא בפשיעתו

 בארם דפריקה המצוה שאין יאיר" ה״חות דברי עולים
לבהמה. דמי דלא

 רק הראוי, משא עצמו על טען האדם אם אמנם
פוסק שפיר בזה באשמתו, שלא לפתע נחלש

 ונראה עליו. חל פריקה ומצות כבהמה שדינו הרשב״א
 דזזייב פריקה מצות ככל היינו כבהמה, שדינו דכיק

 בבעה״ב אבל בישראל, והיינו בחנם. ממנו לפרוק
טעונה בהמתו אם רק בחנם, פריקה מצות אין עכו״ם

 ופסקנו קונה, למצוא קושי שהיה הכחיש והמוכר

 לקבל מוכן שהיה המתווך שהודה דכיק פשרה בתור

שליש רק ישלם שהמוכר לבד, השני מהצד שכר
כלל. בדרך משלם שהמוכר מהסכום

וטעינה

 חיים, בעלי צער מדין להציל מצוה בזה גם יש משא
 מקום דבכל ט< )סעיף רע״ב ח״מ ברמ״א מפורש וכן

 אכתי מ״מ פריקה, מצות מצד לפרוק מדינא שפטור
שכר ליטול שרי אז אבל חיים בעלי צער מדין חייב

ע״ש.

 שנושא אדם כשפוגש למעשה נלע״ד זה ולפי
הדבר יותר, לישא יכול שאינו ומצטער משאוי

 על להעלות לו שהיה בעצמו, אשם הוא שאם תלוי,
 חייבין אין המשא, לישא כזה בדרך אפשר שאי הדעת
 חייב אין ואז חיים, בעלי צער מדין רק פריקה מדין

כבהמה דינו באונם, הדבר קרה ואם בשכר. רק בחנם
בחנם. ואפילו מאדם גם לפרוק וחייבין

 די״א חיים בעלי צער באיסור מצדד שאני ודע
מדרבנן, אסור עכ״פ ולכו״ע דאורייתא שהוא

 בצער להניחו אפילו או ב״ח לצער שאסור וגדרו
 אפילו אדם, כל דלכאורה קכזז:, בשבת וכמבואר

 זה לענין גר? ולא הקב״ה, של כפיו יציר הוא עכו״ס,
 לפנינו כשעכו״ם כן ואה בצער, להניחי ואסור מבהמה

 אלא חיים, בעלי צער מדין להצילו חייבין בצער
 עובד אינו אם דוקא היינו אמנם שכר. ליטול שרשאי

 ג״כ באדם ואז מבהמה(, גרע באמת ע״ז )דעובד ע״ז,
 נראה וכן פריקה, וחובת חיים בעלי צער איסור יש

 הרשב״א בשו״ת ומפורש ר״ע, ל״ת בסה״מ ברמב״ם
 ב״ק כש״מ )דלא פריקה מצות באדם שיש רנ״ב, ח״א
 וטעינה פריקה מצות שבאדם הר״פ תלמיד בשם נד:
 מצוה בעכו״ם גם לכאורה ומעכשיו דרבנן(, רק היא

 תוס׳ ועיין שלום. דרכי מפני רק ולא מצער להצילו
 בו אין דנוהו שלא זמן כל ע״ז עובד שאפילו סד: ע״ז

 שעכו״ם במק״א שביארנו מה לפי וכ״ש מיתה, חיוב
בהי״ת אמונה במצות נתחייב ולא ע״ז על רק מוזהר
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 אין אמנם בזמננו עכו״ם והרבה תושב, בגר רק שזה
 דינם ולכאורה ע״ז, עובדי אינם אבל כלל אמונה להם

 בב״י היטב ועיין בצער, להניחם שאין כבהמות עכ״פ
 שמאמין שעכו״ם וצ״ל קנ״ח. סי׳ ביו״ד וט״ז ש״ך

 את בדמיונו שמגשם דהיינו מעוותת בצורה בהשם
 “" ' גרע בעצם הנוצרים[, אצל ]כמצוי ית״ש אלקינו

 מאמין שאינו ומין כופר ליהודי ק״ו ומינה מבהמה,
 משום בזה ואין ביער מבהמות שגרועים פשיטא ר״ל,

 באדם, צעב״ח בענין ]ועיק בכ״ז. ועיין צעב״ה.
תרמ״ג[. אות ברכות למסכת ועיון פשט בספרנו

 עכשיו היא ועי״ו בבהמתו פשע אדם אם ומיהו
ממשאו יותר אפילו בפריקה גדול, בצער

ושמירת רוצח מהל׳ י״ג ר״פ ברמב״ם וכמבואר חייב

 ממשא יותר הטעין שאם תמה )פ( ובמנ״ח נפש,
 י דה וכעין ובשכר, חיים בעלי צער מדין רק הוא החיוב

 את לאבד עומד שאם אדם לגבי במק״א המנ״ח דעת
 באבידה כמו להצילו מדינא חיוב אין לדעת עצמו

 שאינו וסוברים עליו שחלקו יש ומהאחרונים מדעת,
 לשמור נזהר ולא בפשע ומיהו חייו. את להפקיר יכול

 בזה גם נימא אי דאף נראה חלה, ועי״ז גופו את
 גופו, השבת מדין לסייעו חיוב דאין המנ״ח כשיטת

 טועה שהוא אע״פ עמו, להתחסד חסד מדין חייב מ״מ

 ומצוות. תורה שומר הוא אם בבריאותו, בפשיעתו
 שמפרש הי״ד( )פי״ג רוצח הלכות סוף רמב״ם ועיין

 הסבר וצע״ג ע״ש, נפש כפיקוח וטעינה פריקה דין

זו. שיטתו

נחלות

שטו סימן
מהו ענייה והיא וכת בנים והניח מת

 ענייה שהיא אף הבת ולא יורש הבן הדין מעיקר
שהם אף מתעקשים הבנים וכאן ביותר,

 לפרנסה, לה אין והיא לה, לתת שלא רב הון יורשים
 על לחזור ותצטרך הבנים, לחתן לה שאין וכ״ש

 הירושה על לוותר חתימתה את לעכב ורוצה הפתחים,

חלק. ג״כ שתקבל עד המרינה[, הוקי מצד ]הנדרשת

 מחוייבת אם הפוסקים גדולי נחלקו זה בדין והנה
או הירושה, יקבלו לבד שהבנים כדי לחתום

 ובית רע״ו( )ח״מ צבי בנחלת כסף, ע״ז לדרוש יכולה

 עבור כסף לדרוש יכולה שאין נקטו )קח-קט(, שלמה

 ומשיב שואל ובשו״ת באסן המהר״י אבל חתימתה,
 נקטינן ולמעשה לדרוש. שיכולה מביאים )ק״י( ח״ג

 את להשיב אבירה השבת מדין מחוייבת שהיא לעיקר
כסף. ע״ז לדרוש יכולה ואין שלו

 מגיע לא ירושה דמדין נהי לן מיבעיא שכאן אלא
וכופין בצדקה, מחוייבק הרי הבנים אבל לה,

יורדים שאף אומרים ויש בדברים, עכ״פ כך על

 קודם והקרוב צדקה, הלכות ריש במחנ״א עיין לנכסיו,
 וכמבואר כך על אותו וכופין צדקה ממנו לקבל

 בצדקה מחוייבין שהם וכיון ד(, )סעיף רנ״א ברמ״א
 או והמעשר מאד גדולה היא הירושה אם ובפרט
 האומללה, לאחותם מאד יעזור דמעשר חציו אפילו

 את לה יתנו כרחם על תחתום לא ואם להכריחם, ראוי
 על כפייה מדין לחתום שלא יכולה וא׳־כ לה, המגיע

כך. על רין בית והוראת רשות צריכה וכמובן הצדקה,

 אביהם, כבוד משום גם כאן שיש אומר אני וביותר
בתו ובשביל עשיר שהיה לו הוא שבזיון

 בגמרא ומפורש זרים, מאנשים צדקה לבקש מוכרחים
 על חיוב שאין שקיי״ל דאף )סא:< נשך איזה ר״פ

 שירשו מממון מ״מ משלהם, האב את לכבד הבנים
 על שיש כאן וכ״ש אביהם, לכבוד להוציא חייבין
 מאביהם שירשו מה מתוך א׳־כ צדקה, חיוב גם הבנים

 לה יהא שבתו כבודו למען לעשות חייבין ודאי
 ולא חתנו על כעס שהאבא טוענים אם ואפילו לצרכה,

 לה לתת לכפותם דרחמנא שלוחי אנן לה, נותן היה
 והיא כצדקה, לה ליתן חייבין מצדם והבנים צדקה,
 לה יהא ולא ירושה כעין לה שמגיע תחשוב מצדה

בלל. בזיון בזה
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 סכנה אין אפילו ישראל, בארץ שגם עוד "ואפשר

איבה, משום שנתיר דיהודים נפש לפיקוח
 יימנעו מצוות שומרי רופאים שאם לחשוש יש מ״מ

 משומרי ימנעו חילונים רופאים אזי בעכו״ם, מטיפול
 בטענה נפש, פיקוח שיש במקום כראוי טיפול מצוות

 ארץ לתושבי ידוע וד״ז בנפשות, מזלזלץ אנו שגם
 מזלזלים לדתיים האיבה מפני שלפעמים ישראל

 מטפלים לא אנו שבשבת כשיתפרסם וכ״ש ברפואתם.
 יקימו בפרהסיא והפושעים שבת ובמחללי בעכו״ם

 נפש פיקוח משום התירו ושפיר בנו, וינקמו סערה
 נמנעים אנו למה להבין מנסים שאינם ישראל, בארץ

 מונעים שהם ומצוי מצדנו, רשעות שזוהי ומדמין
 על מועיל לא תשלום ואפילו טוב, הכי טיפול מאתנו

נפש. פיקוח של כזה מצב למנוע ויש כך,

מה״ת בשבת האסורות פעולות דכשיש נלע״ד ומ״מ
 אחות כמו אחר ע״י כמוהו לעשות שאפשר

 שכל ויזהר כן, לעשות חייב חולים בבית נכרית
 אלא מתירין שאין ההלכה, לפי יהיו פעולותיו

 איבה לידי לבוא יכולים כאלו פעולות כשבמניעת
 בראשו עיניו חכם ורופא נפשות, סכנת בכך ויהא

 ביומו, בו שצריך מה רק גופא בשבת לעשות וישתדל
 וינהג ית״ש, וכרצונו לשמים טוב שיהיו מעשיו ויכוין

 לעתיד, או עכשיו איבה לחשש יגיע שלא בזהירות
וכמו דאורייתא מלאכה אפילו להתיר נהגו שאז

שביארנו.

 להשמט כשיכול אבל איבה, משום זה כל אמנם
איבה חשש שאין זה, כל להתיר אין מעיקרא

 דגויים, חולים בבית כרופא לעבוד ייכנס לא אם
 לחשוש יש איבה דמשום ההיתר בעיקר הכי ובלאו
 נקיתי לומר יכול רופא דאיזה גמור, לאיסור אפילו
 לבד, לאיבה אלא עכו״ם לרפואת מתכוין ואינו לבבי

 בלתי הכוונה וכל מכוין, ולא אפשר כאי שעוסק והיינו
 העכו״ם לרפואת גם מתכוץ בודאי הלוא לבדו, לה׳

 הוא ההיתר לדידן רק בכך, כשמצליח שישבחוהו
 כעת אינו ואפילו נפשות לסכנת שחוששין איבה מדין

 לעתיד. נפש פיקוח עי״ז להסבב עלול מ״מ ממש,
 שאין אף עדים ריבוי התירו החודש בקידוש זה וכעין
 ואף לעתיד, מכשילן נמצאת שאל״ב כעת צורך בהם

 כה״ג שמתירין תצ׳־ז סי׳ המג״א דעת טעמא שמהאי
 ר״ג סי׳ באו״ח החת״ס לדעת מ״מ לחוד, דרבנן איסור

 ועכ״פ דאורייתא, איסור גם להתיר משר׳ה לצדד יש
נפש. פיקוח מדין רק ההיתר יסוד

 הדין עיקר צ״ב דהנה חדש, דבר בזה נראה אמנם
טובא, שמצטער אף מעלין שאין בעכו״ם

 דין בהם שיש ועוף חיה מבהמה גרע לא ולכאורה
 גרע עכו״ם ולמה להצילם. ומצוה חיים בעלי צער
 כתיב, מעשיו כל על רחמיו והלוא חיים, בעלי מכל
 מכל גריעי שלא ונימא אלקים, דמות בצלם אדם ובני

 על לעבור ומותר בצער, להניחם שאסור חיים בעלי
 ע״ש, קכח: בשבת וכמבואר להצילם שבות איסור
 דוקא אומות כשבע היינו מצילין שאין דעכו״ם ונראה

 קנ״ח ר״ם ביו״ד המחבר וכלשון בע״ז, שאדוקים
 וכ״ה מורידין, ולא מעלין לא אומות משבע שעכו״ם

 שהאיסור והיינו מיסוה״ת, רפ״י הרמב״ם לשון
 שבע ונקט העולם, לתיקון הפריעו והם ע״ז כשעובדי

 שהדין בזה״ז, כלל לן ידועים לא דהם אף אומות
 מיתה שחייבין ואף וכמ״ש, ובדכוותייהו בדידהו
 אין בזה״ז כמו אותם דנו שלא ומן כל ע״ז, כעובדי

 אין ולכן אותם מצילים אין כשאדוקים ורק חיוב,
בכה״ג. עכו״ם מצילין

 שבע מקיים שאם כתב מהרש״ל בשם שם ובש״ך
בש״ך וע״ש להורידם אסור מצוות

 מצוות, בשבע תלוי שלא נראה ולדברינו שמפקפק.
 אף שבזמננו ועכו״ם הזה, בזמן מקבלים או דנין שאין

 שהם משיתוף, וגרע ממש כע״ז היא שלהם שהאמונה
 שאין זמן כל מ״מ ית״ש, אלקינו מגשימים ר״ל

 למלחמה נפשם שמסרו אומות כשבע בע״ז אדוקים
 של כמלכות נוהגין אלא מצוות, שבע לקבל רצו ולא

 רק מורידין, שאין רק לא הבריות, עם להטיב חסד
 בצלי משאר הוא וכ״ש מצער, להצילם שראוי אפשר
 מיתה חייב אינו מצוות ז׳ על עובר אפילו וב״נ חיים.
 איזהו ד״ה סד: ע״ז בתום׳ כמבואר אותו כשדנו אלא

 אפילו שרי בדידהו גם ואולי היטב. ע״ש תושב גר
 חיים. בעלי כשאר גדול מצער להצילם דרבנן שבות

 את לחצו שבזמנם הפוסקים, מזה העירו דלא והא
 כ״כ היה ולא דרגא נחותי והיו אותם וציערו היהודים

 פזורנו מקומות שברוב בזמננו אבל בזה, מינה נפקא
 נוהגת חסד של והמלכות אלינו יחסם נשתנה ב״ה

 וכן לצערם שלא לסהר עלינו זכויות, כשווי ביהודים
 דרכי דמפני החיוב )מלבד וכמ״ש, מצער להצילם

 ואף דגיטין(. ספ״ה במשנה וכמבואר שלום
 מ״מ חיים, בעלי צער מדין העירו לא שהפוסקים

 שעל וכמדומני וכמ״ש, בכך, גם ליזהר שיש אפשר
לבד, איבה מפני שלא בזה״ז להצילם נהגו זה סמך
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והנהגות ד־ה י™ תשובות תה
 שראוי חיים בעלי צער משום נמי ששייך אלא

 והיינו באתי, ולהעיר צ״ב ד״ז ומיהו בזה״ז, להצילם
 עליהם שבת לחלל אבל ברפואתם, העסק בעיקר
נפשות סכנת חשש כשיש איבה מדין רק ההיתר

וכמ״ש.
 צער מדין חיוב שאין דס״ל באחרונים שיש אמת הן

)קצ״א( יאיר" "חוות ובספר באדם. חיים בעלי
 חיים, בעלי צער מדין באדם חיוב שאין כתב

 דעת דחסירה חיים בעלי צער על תורה "שהקפידה
 ליה איבעיא באדם "כ משא לסבול המשכלת ונפש

וכו׳, לו", יארע אשר את מאהבה ולקבל דעתא ליתובי
 פריקה מצוה שיש מפורש ר״ג בסה״מ הרמב״ם וברם

 שהמצוה והרי כתפיו, על שנושא מאדם גם מהתורה
 דהוא פשוט והוא האדם על גם הוא מצער להציל

 רכ״ב )ח״א הרשב״א בשו״ת מבואר וכן מבהמה, כ״ש
 ]ואפילו באדם גם שייך בע״ח צער כן ואם רנ״ו(,
 ולקבל לסבול חייב ביהודי היינו החו״י כדברי נימא
 ובאו ית״ש מאתו שהכל ויודע שמאמין הצער, ע״ע

 בקדושת שרק ד״ז, מצינו לא בנכרים אבל לטובתו,
זאת דרשה ולא זאת, מדרגה להשיג מסוגלים תורה״ק

 שמצוה מבע״ח גריעי לא כן ואם מעכו״ם, תורה“
 ולא ידיו, מעשי על מצטער שהקב״ה מצער, להצילם

 דאיבעי תמוהה, סברתו עיקר אכן כמ״ש. ליהודי דמי
 הלב בהרגש התלוי בצער רק שייך דעתא, ליתובא ליה

 שאפשר אמרינן וע״ז אבל(, גבי כה: בסוכה )כמבואר
 אבל להצטער, שלא באהבה לקבל המשכלת לנפש
יכאיבנו שלא בידו אין וכדומה, גופני כאב מחמת צער

 וצ״ע. מצרתו להצילו צריך ושפיר

בע״ז אדוקים שאינם העכו״ם דלרפאות ^.,",ולדברינו
 בהנהגתם עולם של ישובו בכלל והם כלל

 מצוה יש וא״כ חיים, בעלי צער בכלל הוי אולי
 כשמרפא שכר לקבל להתיר יסוד לנו יש ברפואתם,

 אסרו לא מצוה עליו שיש ביהודי וכמו בשבת, עכו״ם
 מטעם אסור לרפאותו מצוה שאין שבעכו״ם השכר,

מעכו״ם, אפילו שבת שכר לקבל דאסור שבת שכר
 )ח״מ סופר" ה״חתם ולדעת סק״ג. רמ״ו מ״ב עיין
 על יעבור שלא כדי השכר מהעכו״ם נוטל קצ״ד( ס״ס
 הריטב״א ולשיטת לצדקה, ליתנו ומייעץ תחנם, ולא

 והיינו לים, זורקו מעכו״ם שמקבל השכר כו: בע״ז
 שכר לקבל אפילו שהוא שבת שכר איסור מפני

 משאר גריעי דלא לעזור מצוה ולדברינו מעכו״ם,
שאין באותם מבואר בע״ז שבריטב״א ואף חיים, בעלי

 איסור אפילו שלום דרכי שמפני וכו׳ בע״ז אדוקין
 כשהם אבל קיל, שהמצוה מפני התם שרינן, לא דרבנן
 כמ״ש. להתיר ראוי עמנו וחסד בשלום והם בצער
 שמסיים לדברינו, רמז שם הח״ס שגם דיתכן ונראה

 ע״ז עובדי לגויים רק נאמרים דבריו שכל בתשובתו
 כן כתב שלא ואפשר בצילם, חוסים שאנו בגויים ולא
 לא )מיהו לכמ״ש. רמז הכא אלא הצנזור מחמת רק

 כמו צער כשיש היינו מצער להציל החיוב אם נתבאר
 כרי גם למנוע חייב בע״ח צער שמדין או בפריקה,

 תראה בשבת בחליבה וכמו צער לידי להגיע שלא
עיקר(. וכנלע״ד כה״ג גם דשרי

זצ״ל מקלויזנבורג האדמו״ר דברי עיקר אמנם
 ע״י בשבת עכו״ם דבמרפא ארצות ד׳ מתקנת

 כוונתו דמוכח שכר, ליקח אסור האסורות מלאכות
 נראה לכאורה כסף, שמחפש אלא איבה משום שאינו
 א□ מ־מ שכר, שמקבל ראף והאמת בזה. לחלק

 מהם, משכורתו ומקבל חולים בבית עובד הרופא
 הריפוי עושה היה הרי החולים, לבית משלם והחולה

 ומקבל שלום דרכי או המצוה משום או כסף, בלי גם
 הריפוי עביד דלמעשה כיון אבל הכי, בלאו שכרו
 ואדרבה שכרו. על לגוי יוותרו חולים הבית למה

 על עוברין התשלום על מוותרין שכאשר חושש בח״ס
 פרטי, ברופא הוא האיסור שעיקר ונראה תחנם, לא

 ואסור, לכסף רק יתכוין בכסף נתיר שאם דחיישינן
 ומרפא טריד. דבעבידתיה חולים בבית רופא אבל

 זאת בפעולה מתכוין ואינו בשבת, גם חולים בבית
 חולים, בבית כרופא תפקידו משום אלא כלל, לשכרו

 שאפילו לומר יש חולים, לבית היינו וכשמשלמין
 )וצ״ע עביד, שלשכרו מוכח דלא מותר שכרו מובלע

 ואולי בהבלעה(, דינו אי שכר יותר לשבת במשלמין
 שמרפא פרטי ברופא נתכוין זצוק״ל האדמו״ר גם

 סיבה מאיזה מרפאים שממ״נ חולים בבית אבל בשכר,
 משלמין אם הכסף מהם ליקח למנוע סיבה אין שהיא,
משום להקל לצדד יש שבת שכר ]דמשום להם. אח״כ

וכמ״ש[. מצוה כלצורך דהוי
אף דאורייתא במלאכה עכו״ם לרפאות ההיתר וכל

 משום אלא כלל סכנה עכשיו עצמו בו שאין
 פשוט נראה לעתיד, מכך להסבב שעלול סכנה החשש

 ראוי לכתחילה ע״כ ואשר דחויה, בגדר לכו״ע דהוא
 לכתחילה לסמוך ולא עכו״ם, רופא לשבת לחפש
אז בו אפשר וכשאי לעכו״ם, דאורייתא מלאכה להתיר
לעיל. וכמ״ש בעכו״ם אפשר שאי מה להתיר יש
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וזמניםקמד סימן ביצה מסכתאמועדיםנב
 דאורייתא, חיים בעלי שצער דעתם הפוסקים אמגם_._רוב

לבהמה מלאכה שרינן דלא כריד״״ג הלכה ומ״מ
 במקום דוקא אינו לבהמה מלאכות דההיתר ועוד ביו״ט
 עליך במזונותם רק לבהמה מתיר שר״ע תמוה ונם צער,

 חיים בעלי צער מדין ההיתר ואם התם, בגמרא כמבואר
 בעלי צער שבדין עליו, מזונותם שאין אף להתיר לן הוה

 חיים בעלי צער בדין מצינו דלא ועוד חילוק, אין חיים
 כמבואר דוקא בחנם שעיקרו לבהמה, אוכל לתת שצריך
 בעלי צער שמדין פריקה, גבי מציעא דבבא פ״ב בסוגיא

 המזונות לתת מחוייב אינו נמי והכא שכר, מקבל לא חיים
 בזה שמח האור דברי ע״כ חיים, בעלי צער מדין מה״ת

צע״ג.

 אחרת, בדרך וריה״ג ר״ע פלוגתת לבאר אמיגא ובפשוטו
פסח בקרבן מביא ר״א )ס״ה:( פסחים ^""*"שבמשנה

 שבות, שדוחין שכן כל השבת את דוחה שחיטה אם ק״ו
 דוחין נפש אוכל שמפני יוכיח יו״ט יהושע רבי והשיב
 ולא רשות רק טוב דיום ר״א והשיב שבות, ולא מלאכה

 שמצוה תוכיח הזאה ר״ע השיב וע״ז דמצוה, לפסח דמי
 בזה לר״א מודה שר״ע ומשמע ע״ש, שבת דחי ולא ושבות

 מביא ולכן רשות, שהוא מפני ראייה אינו טוב דיום
 מצוה הוא טוב שיום השיב הלוא יהושע שרבי מהזאה,
 וא״כ נפש, אוכל היתר וזהו טוב, יום שמחת מצות והיינו

 ההיתר א״כ רשות, יו״ט ששמחת לשיטתו שר״ע לומר יש
 מותר, ביו״ט צורך כל אלא ,המצור! משום אינו מלאכה

 ולכן צורך חשיב עליך שמזונותן בהמה גם שפיר ע״כ
 משום וההיתר מצוה, טוב יום דשמחת לדידן אבל מתיר,
 מפני עכו״ם או בהמה לצורך להתיר אין א״כ שמחה, מצות
 וא״ש כן, דס״ל כריה״ג לן קיימא ושפיר מצוה, בהם שאין

 לן קיימא שאנן מחבירו כר״ע הלכה בזה אמרינן דלא נמי
מצוה. טוב יום שמחת

 לר״ע לבהמה שההיתר שמח", ה״אור חידוש בעיקר אמנם
בעיקר מאד מסופק אני חיים, בעלי צער משום הוא

 על התורה חסה שאם נראה שמסברא חיים, בעלי צער דין
 הדין הוא א״כ מעשיו, כל על ורחמיו מדכתיב חיים בעלי
 לנו דאסור אחרים מצער או מזיק כשאינו עכו״ם וכ״ש

 מצער עכו״ם ולהציל לעזור אנו שחייבין עוד ומה לצערו,
 ונקרא ממנה גרע לא שעכ״ם לבהמה, לעזור שחייבין כשם
 כשאינו צערו על לחוס לכאורה ראוי כן ואם טפי, חיים בעל

כלל. לאחרים מצער או מזיק

 יו״ד יוסף בברכי )מובא יאיר" "חות שבספר אמת הן
לקבל שצריך באדם, פריקה מצות שאין מסיק שע״ב(

 המשכלת ונפש דעת שחסרה בבהמה ורק באהבה, יסורים
 הרשב״א נגד שזהו עליו תמהו וכבר פריקה, תורה חייבה

גם אלא בבהמה רק לא פריקה שמצות )רנ״ו( בתשובותיו

 וטעינה, בפריקה רק מסתפק שם ברשב״א לשואל וגם באדם,
 וטעינה שפריקה באדם, שנוהג מודה חיים בעלי בצער אבל

 יוסף הברכי אבל בש״מ, וכמבואר הקשתיו דלהנחה שאני
 ומסתברא באדם, גם נוהג חיים בעלי שצער להלכה שם מסיק
 לנפש סברא יש שבישראל עוד ומה בעכו״ם הדין שהוא

 הנפש דאין לעכו״ם אבל לסבול, עליו שנגזר המשכלת
 לומר יש כבישראל, פרטית השגחה בהם ואין כישראל
 עכו״ם ואם בצער, להניחם חיים בעלי צער מדין שאסור
 מדין לעוזרו בצערו להקל לנו מצוד. כבד במשא מצטער

 מותר חיים בעלי צער במקום כי ואם חיים, בעלי צער
 שכר נותן אינו אם שגם בפוסקים מבואר שכר, לדרוש

רק אלא חיים בעלי צער מדין מלטפל הישראל נפטר לא
מלאכתו. על שכר לקבל לו שהותר

עכו״ם ובהמת בעכו״ם שאפילו מבואר )ל״ב:( ב״מ ובגמרא
 דבהמה חיים בעלי צער משום בפריקה מטפל

 מצער׳ל״״י' להצילו באדם גם פריקה מצות שיש נאמר ואם
 הקב״ה, של ידיו מעשה והוא מהם גרע לא עכו״ם הלוא
 על הקב״ה אמר בים מצרים כשטבעו חז״ל אמרו וכבר

 וכל שירה, אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשי המצריים
 בצער, ונמצא כלל לישראל מצער כשאינו בעכו״ם שכן

בעלי צער מדין גם בגופו לו לעזור היה ראוי לכאורה
לעכו״ם. לעזור להוציא חיוב אין ממון דרק דגופו חיים

 בש״ע ונפסק )כ״ו:( בע״ז דאיתא בהא תמה אני זה ולפי
ולא מעלין לא דקה בהמה ורועי עכו״ם קנ״ח( )יו״ד

 להצילו, חיוב אין לבור מגג יפול עכו״ם ואם מורידין,
 שלא להצילה ראוי כה״ג בהמה אפילו הלוא תמה ואני

 כשאינו טפי, חי בעל שהוא עכו״ם שכן כל בנפילה תצטער
 י חיים בעלי צער מדין עליו לרחם דראוי לישראל, מצער

W5? שנפל עכו״ם מעלה שאינו מבואר שם ובש״ע ולהצילו,

וצע״ג. שמצטער אפילו לרפאותו וכן

שלהם זרה בעבודה אדוקים העכו״ם היו בזמנם אמנם
 אין שפיר ע״כ דתם, בני שאינם ישראל ושנאו

 בשלום כשהם אבל להצילם, או להחיותם להם לעזור לנו
דתם, המרת דורשים או להם מריעים ואינן ישראל עם

חיים. בעלי צער מדין לעוזרם ישראל לחייב לן הוה

 בעכו״ם רק באמת מיירי מעלין לא דעכו״ם שהדין ונראה
ישראל עם את הרודים ע״ז עובדי דהיינו כמשמעו,

 שאין אף מצותיו, ששומר גוי אבל דתם, לקבל או לצערם
 מקיים אינו וכן היובל, בזמן רק שנוהג תושב גר דין בו

 חשיב לא דלכן משה, ידי על נצטוינו שכך מפני מצות שבע
 ספ״ח ברמב״ם כמבואר האומות מחסידי או תושב גר

 מכל גרע דלא מעלין, שאין כעכו״ם דינו אין מ״מ דמלכים,
1 עובר ואינו ישראל את מצער שאינו כיון וכמ״ש, חיים בעלי

ה׳. מצות על בזדון

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס51 מס עמוד (4} משה שטרנבוך, :ז - השלם וזמנים מועדים



 ע״ב ע״ד דף קי״ח סי׳ ב ח" דונט{ } משה אהל ו.
באדם. שייך אי פריקה במצות

 ע״א נ״ה דף אברהם מקנה .2
באדם. פריקה מצות יש אם

ס״ה סי׳ ח״ה }יוסף{ דעת יחוה .3
לו. ולעזור לנהג לעצור חובה אם בדרך שנתקלקלה מכונית

ס״ח סי׳ יהוסף זכר .4
 גם מופיע זה כרטיס וטעינה. פריקה וכן ובק״וז וכאו״א אבידה והשבת וגמ״ח צדקה על מברכין שאין בענין
של״ה. ובסי׳ רמ״ז ובסי׳ ר״מ סי׳ וביו״ד רנ״ט סי׳ בח״מ

י״א סי׳ או״ח ח״ג הארץ שדה .5
וטעינה. פריקה מצות על מברכין שאין בטעם

רנ״ד סי׳ תשובה פסקי .6
חסד. גמילות ענין בשאר לא לאוהב שונא להקדים יש וטעינה בפריקה אי>ק

ח ג׳; אות ה קב" סי׳ ח״ד החכמה בצל .7
לטענו(. או לפרקו )שיש באדם נוהגים אם שבבהמה, וטעינה פריקה דיני

ד טור ע״א דף צ׳ סי׳ יעקב שאילת .8
יתירה. עשה בו שיש לגר לטעון עדיף אם לטעון וגר לפרוק ישראל

פ״ז סי׳ ח״מ {סולובי } רמה יד .9
בחנם. לפרוק מחוייבים אם משאו תחת הרובץ אדם

 ג טור קי״ג דף }איזנשטין{ אש עמודי .10
טעינה. או פריקה עשה המצות שייך באדם אם

תשכ״ח סי׳ ח״ב *דב״ז
ופריקה. דטעינה עשה בכלל נכלל האדם אם

 רנ״ז רנ״ו; רנ״ב; סי׳ ת״א רשב״א .12
וטעינה. פריקה של הענין איתא באדם אם

ז סי׳ אבידה הל׳ ח״מ אוירבך{ } חיים דברי .13
 הכותי בא אם ולפיכך וכו׳ בכותים לא אבל בישראל אלא טעינה חיוב שאין רע״ב סי׳ ח״מ בטור המובא
איבה. דליכא לסייעו א״צ נסך יין להטעין

י״א אות ל״ד סי׳ {קלצקין} שפר אמרי .14
 דלעולם דכוונתו משכרו ולפחות ולפרוק אבדה להשיב מלאכתו להניח מחוייב דאין ברא״ש למ״ש מפרש,
משלם. שכרו לתבוע ויוכל משכרו לפחות מחוייב שאינו רק לפרוק, מחוייב

קס״ד סי׳ שדך פאת .15
באוטו. וטעינה פריקה מצות יש אם

ע״א י״ג דף ב׳ סי׳ ת״א זהב קב .16
 גם תעזוב, עזוב של העשה מלבד מקיים שרבץ מחמורו המשא את לפרוק לחבירו עוזר בישראל אדם אם

קנ״ו. סי׳ באו״וז גם מופיע זה כרטיס כמוך. לרעך ואהבת של העשה



 ד טור ה׳ דף שלמה ימי .17
לרבו. קודם אביו מתי פריקה לענין

 כ״ו סי׳ ט׳ מערכת {פלג׳י } חיים גנזי .18
וטעינה. פריקה של מ״ע בענין

ה אות מ״ח סי׳ ח״ב יהושע חסד ו.9
 )בדברי יצרו. לכוף כדי עמו לטעון צריך אין עבירה עבר אבל עמו לטעון חייב עבירה עבר שלא בשונא רק אם

י׳(. סע׳ רע״ב סי׳ רמ״א

ב סי׳ ח״א זהב קב .20
 מ״מ דאורייתא בע״ח צער דס״ל אף דלמסית היינו, לשנאותו לענין הוא הרשעים לשאר מסית בין ההבדל א.

בשאר משא״כ תאבה דולא לאו על עוברים אותו אוהבים עם דלמסית ועוד ב. לפרוק. לסייעו אסור

לכן ד״ה ע״א ד׳ טור ל״ג סי׳ יו״ד יעקב תולדות .21
 כלול זה כי מזה זה להפסיקם זה את זה מכים תרנגולים או זה את זה מנגחין שורים הרואים כל על מצוה

ט״ז. ס״ק רע״ב סי׳ ח״מ ועסמ״ע פריקה במצות

י״א אות ל״ז־ סי׳ {קלצקין } שפר אמרי .22
 ליטול רשאי במלאכה דבעוסק הטור מ״ש מתבאר ז״ל הנמ״י דבדברי דכתב ח׳( )ס״ק ז״ל הב״ח ע״ד מי־־ייה,

לפרוק בל״ה בעצמו הנמ״י והלא המחבר והעיר וכו׳ דאורייתא דצעבע״ח אף בפריקה אפילו בטלתו ש׳^של

י״א אות ל׳ד סי׳ קלצקין{} שפר אמרי .23
בזה. ז״ל הב״ח עמ״ש והעיר וכו', ישראל של ומשא עכו״ם בהמת בדין ז״ל הר״מ לדברי מפרש

י״א אות ל״ז־ סי׳ קלצקין{ } שפר אמרי .24
 בע״ח. צער מצד הסלע מן בטל דהוא במקום אפילו לפרוק דמחוייב ז״ל הנמ״י דעת דגם ומבאר מוכיח

וכו׳. בנ״א של לתשמישן הותר בע״ח דצער דכיון )שם( הנמ״י לדברי ומפרש
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 יעד׳ בשר אחרי המתנה בענין חלב בסוכר אותו שעושים ובענין ט״ז. עמ׳ והיתר איסור כללי )שמרלר(
ע״ו. סי׳ חי״ז אליעזר צק בשו״ת

 לדון ורצוי חשוב אך זו ברפואה משתמשים ורבים מאחר היתר צד למצוא צריך ודאי למעשה מ״מ
בירור. הטעונות הנקודות לעורר לגופו הזה בנידון

כחכם יישר
צפת ־ האגד מאיד יצחק

תלין ובל וטעינה פריקה במצוות ,.,■-,-,^בירורים
המעיינים. לב להעיר הערות כמה להעיר רציתי וישראל. אהרן בית קובץ החשובה מערכת לכבוד

בכדים חבילות שנושא למי לעוור וטעינה פריקה חיוב יש אם
 אחד כל דודאי אף משאו בכובד ומתקשה הרבה חבילות שנושא אחד שכשרואין העולם בסי מורגל א.

של ול״ת עשה מצות מקיים זו דבעשייה לומר מורגל גם אמנם הרחמנים. ישראל בני כדרך לעזור משתדל
W עמו. תקים הקים בדרך נופלים שורו או אחיך חמור תראה לא תצא כי בפרשת בתורה שכתוב וכמו טעינה

 חסד של ענין כל והרי בתורה מפורש חיוב בו שאין אף חסד שעושים רחמנים בני הרחמנים דבנ״י ואף
 בזה יש אם דענין גופיה על רק נדון אמנם וגו׳, רחום, אתה אף רתום הוא מה בדרכיו והלכת בכלל הוא

 דחוף ענין לאיזה ממהר שהוא באופן דהיינו לדינא נפק״מ להיות יכול וגם טעינה, של ול״ת עשה מצוה
 לפטור יכול טידחא ובמקום חיוב בו דאין כיון לנסשיה היתד למצוא יכול חסר מצות מצד דאם וכיו״ב
 לו שיש לא ]אם תורה שחייבו מחיוב עצמו לפטור אופן בשום א״א מדינא חיוב בו יש אם אבל עצמו

 ב״מ במס׳ בברייתא וכמפורש כבודו לפי דאינו או מחבירו יותר ויפסיד חבירו משל מרובה הפסד באמת
 ביסוד למעיין ובאמת לא[. אחר בענין אבל וטוען פורק נמי חבירו בשל וטוען פורק שבשלו כל ל: דף

 יכול שאינו במצב נמצא דכשאחד הוא המצוה דיסוד המצוה בכלל דזה נראה אינו וטעינה סריקה מצות
 לו שיש טעינה כגון לבד הכל לעשות האפשרות לו יהיה כבר אחר של קטנה עזרה ידי ועל בעצמו לסדר
 להסתדר יכול זה ידי שעל קטנה פעולה אלא כאן נצטרך ולא לבד ארוכה בדרך לילך יכולת לו ויש חמור

 אבל רחמנא, חייביה בכהא מהחמור המשא לסרוק אלא צריך ולא הכל לו יש שכבר בסריקה וכן בעצמו
 עצמו לעשות רחמנא דחייביה מצינו לא הרי לשני אחד ממקום כבד משא בעצמו לישא חבירו עם שילך

 דביש ונפק״מ מחויב אינו מ״מ תסד, ומצות ענין וקיים לשבח ראוי כן דהעושה ואף לחבירו וסבל כפועל
אינו חסד עשיית דמצות ענינו לסדר לילך ויכול עצמו לעכב מחויב אינו ענין לאיזה שממהר סיבה לו

הענין. לפי דהכל וכמובן לדרכו, ולילך לעכב לו מותר ולכן חיוב ’
ד׳ רע״ב סי׳ בשו״ע וכן לג. דף בש״ס כמבואר פרסה עד עמו ללכת דצריך פריקה דבמצות דמצינו ואף

 יתחייב שיסול ובשעה עוד ליפול דעלול דכיון אלא פרסה שיעור המשא לשאת דצריך הכתה אין ג״כ שם
 ט״ו ס״ק ס׳ מצות במנ״ח כמבואר מדרבנן אלא החיוב אין שם וגם עמו, לילך צריך לכן סריקה במצות

לדינא. וצ״ע מה״ת מחויב דאינו וע״כ שכר ליקח מותר דהרי

טןןיינה במצות אדם מחויב מתי
 הקים מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא כב-ד[ ]דברים בתוה״ק כתוב ב.
 ומפורש מבואר זו ומצוה לא. דף ב״מ בש״ס כמבואר משא, לטעון לזולת לעזור המצוה והיינו עמו, תקים
 עליה שהיה בין משאו תחת רובצת ובהמתו בדרך בחבירו שפגע מי וז״ל רע״ב ס׳ חו״מ ושו״ע בר״מ
 אלא וילך נבהל ויניחנו יסרוק ולא עמו תעזב עזוב שנאמר מעליה לסרוק מצוה ה״ז וגו׳, לה הראוי משא
 ביטל טען ולא פרק ולא נבהל הניחו ואס עמו תקים הקים שנאמר עליו משאו ויטעין ויחזור עמו יקים

 עוזר ולא ועבר שבטל שכל הרי עכ״ל, אחיך חמור את תראה לא שנאמר ל״ת מצות על ועבר עשה מצות
ול״ת. עשה על עובר הנופל

 יעזרנו לא ואם "בדרך" בנתקע אלא זה דין דאין לכאורה נראה והשו״ע הר״מ בלשון כשנעיין אמנם
 ביתו ליד שחונה מי אבל לקמן[ ועי׳ שלו האוטו ידי על בזמה״ז ]או בהמתו או חבילות ירי על לבד ישאר
מ״מ וכיו״ב חסד ממצות והוא לו לעזור גדול דרבר אף וכיו״ב הגלגל שנשבר לדרכו לילך וא״י ונתקע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 117 מס עמוד {1} קובץ ו( יד )שנה פד



וישראל" אהרן "בית לןובץ)תתנ( קב

 ויניחנו יסרוק ולא להלן וכ״כ "בדרך", בהכירו שפגע מי הוא והשו״ע הר״מ לשון דהרי גמור חיוב בו אין
 לבד שנשאר שיודע דהיינו בדרך שייך וזה "נבהל" שהוא משום להניחו דאין דטעם היינו לו וילך נבהל

 יכול שלא שלו רווחא דמססיד זה זולת דבר שום לו יאונה לא ישאר אם בביתו הוא אם אבל עזרה בלי
 הוא ממונו ליד לבד ונשאר לילך א״א שהוא בדרך ורק חורה, חייבה לא דלזה י״ל לעסקיו ולצאת ללכת

רחמנא. דחייבה
 וז״ל עבירה שעבר באחד אפילו הוא וטעינה פריקה דחיוב הדין ]הר״מ[ כש״כ י״א סעיף להלן הוא וכן
 למות נוטה יניחנו ולא עמו ולסרוק לטעון מצוה במשאו "נבהל" מצאו אם תשובה עשה לא שעדיין ואע״ס

 צדיקים בין רשעים בין ישראל נפשות על הקפידה והתורה סכנה" לידי "ויבא ממונו בשביל ישהא שמא
ממונו. על "שנבהל" משום וזה סכנה לידי לבא אפשרות שיש אופן שהוא זו מצוה קובע דהר״ט הרי -וגו׳

 הדרך על דוקא הוא החיוב כל דהיינו בדרך". "נופלים בתורה דכתוב מהא הר״מ למד דזה וכנראה
 אם אבל נבהל של מצב לידי בא ולכן לילך וא״א שמירה בלי ממונו להשאיר שא״א במצב שנשאר משום

 שם מפורשים הר״מ דברי ולכאורה לו יעזור שלא ידי על דבר שום יפסיד ולא זה כל שייך לא בביתו הוא
 הבעלים יפסיד דלא ברפת דהוא דכיון כנ״ל והוא בזה הכונה ולכאורה ע״כ ברפת ולא בדרך וז״ל בספרי

 כדרך דאינו כיון טעינה מצות כאן אין לדרכו לילך יכול שלא ריוח מניעת אלא להטעינו יכול שלא בזה
 אינו ברפת דמצא לב. דף בב״מ דאיתא להא ברפת שלא לזה דציין נ״א אות במלבי״ם ]ועיי״ש וכג״ל.

 פריקה לענין אבל אבוד אינו או אבוד זה אם לענין איתמר אבידה השבת לעגין דשם פלא וזה חייב
וצ״ע[. דבר שום איתמר לא וטעינה

 דסריקה נראה לכך וז״ל ולמה ד״ה לא. ב״מ למס׳ חיים בתורת כדברינו מפורש כמעט בס״ד ומצאתי
 "בדרך" חבירו שפגע מי אלא רחמנא מיחייב דלא נינהו אבידה משיב משום רחמנא מחייב רקאי וטעינה

כנ״ל. ממש והיינו בדרך" "נופלים כתיב בהדיא דקרא לאיבוד הכל ילך יסייעהו לא שאם

בדרך שנתקע באוטו טעינה חיוב יש אם
 עם לחבירו לעזור והאופן העניץ כ״כ שכיח לא בזמה״ז והנה זמן. ובכל עת בכל נוהג טעינה מצות ג.

 משא ומוליכים שנוסעים במדינתנו וז״ל רע״ב סי׳ חו״מ השולחן בערוך כתב אמנם לבהמתו משאות
 מתגלגל שהאופן היד או מהעגלה אופן נשברה אם וכן וגו׳ העגלה פקע אם בהעגלה קשור והסוס בעגלה

 באדם ישל״ד ולפי״ז עכ״ל, וטעינה סריקה מצוות ג״כ וזה וגו׳ דאפשר מה בכל ולתקן לסייע מחויב בו
 ואסור יכולתו בכל לו ולעזור לעצור ומחויב צריך אם גלגל להחליף וצריך "באוטו" תקוע עומד יהודי
 דנכלל חסד מצות בכלל היה זה ציווי בלי דגם ואף לעזור, אפשרות שום לו יש אם להשאירו ממנו לילך

 בל״ת עבר מעליו והעובר עסק לאיזה ממהר אם אף מחויב נעשה זה חיוב מכח מ״מ כמוך לרעך בואהבת
א. אות לעיל וכמש״כ ד סעיף רעב סי׳ השו״ע וכלשון ועשה

 הסוס, של במשא הוא העגלה דכל והיינו קשור ו״הסום" שנוסעים הוא דלשונו דמי לא לכאורה -אמנם
 דאינו אפשר משא שטעון בע״ח כאן דאין כיון משא שטעון בע״ח שום כאן אין "באוטו" כשנוסע אבל

דטעינה. התורה מצות בכלל
 חמור דילסיגן בהמה בכל חייבים דבפריקה דהטעם נד: דף בב״ק דאיתא סי על הוא לחלק והטעם

 מאי לשאול דיש ואף בהמות, בשאר ולא בחמור החיוב רק היה הזה הלימוד דלולי ומבואר משבת, חמור
 לגבי קאי דבש״ס ואף דברים. בשאר ולא מחויב בתורה־ שכתוב זה דרק מסוגיין ע״כ ומבואר נסק״ט
עיי״ש. ה"ט וש״ג מרוצח פי״ג מיימונית בהג׳ מבואר וכן לטעינה דה״ה במאירי עיי״ש אמנם סריקה
 אף אלא מחויב דאינו פשוט וטעינה סריקה מצות בו אין רבאדם תשכ״ח בס׳ הרדב״ז לשיטת מיבעי ולא
 זה אין אבל ורנ״ז רנ״ב ס׳ ח״א הרשב״א בשו״ת כמבואר דבהמה מק״ו באדם סריקה דיש הרשב״א דשיטת

 שאין באוטו שנוסע באדם אבל דבהמה, מק״ו נלמד עליו המשא דטוען כיון עליו המשא הטוען באדם אלא
טעינה. מצות בו אין ולכן בשבת למילף א״א הטוען הוא האוטו אלא אדם או בהמה על משא טעינת כאן

 צערא וגם דידה צערא בו יש וטעינה, דבסריקה וטעינה מסריקה אבידה למילף דאין לא. דף בב״מ ועי׳
 ואף הבהמה, משום ואחד הממון הבעל משום אחד מחייבים שני בו יש טעינה דבכל ומבואר דמרא,

 דאם איכא צער קצת מ״מ סריקה כמו בע״ח צער בו דאין שיף המהר״ם כתב בע״ח צער בו אין דבטעינה
 אין באוטו ולסי״ז הרא״ש ובתום׳ שם בשטמ״ק בריטב״א מבואר וכן הבהמה, יצטער כדבעי המשא אין
לדינא. טובא וצ״ע טעינה חיוב בו
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תלין כל בענין
 שייכים אינם השכירות ממון השכירות שמתנאי באופן תלין בל ואיסור חיוב יש אם להסתפק יש

 שדמי וקוצץ שמעון אצל עובד שראובן כנעני עבד באופן השכירות שנעשה באופן דהיינו עצמו להפועל
 או תלין בל ודיני חיוב כאן יש פעולה" "דמי הם אלו דמעות כיון נימא האם ללוי שמעון יתחייב השכירות

וצ״ע. זה לדין גילוי בפוסקים מצאתי ולא תלין בל דין כאן אין להפועל שייכים אינם שהמעות דמאחר
 הרמ״א ולדעת אביו שולחן על כשסמך עבד אביו השלחן על הסמוך שבן באופן להסתפק יש עוד
 סמוך אין כבר התשלומין ובשעת ברעק״א[ ]עיי״ש ב׳ סעיף ער בסי׳ כמבואר לאביו .#קרירות דמי שייכים

 שולחנו על סמוך אינו כבר דעכשיו כיון או לאביו החיוב דנעשה לאביו הממון שייכים היאם שולחנו על
 נוטים היינו בנו לידי הממון שבא לאחר אלא דאב זכייה שייך דלא הדין היה אם והנה להבן. הממון שייך
 דבבן ק״ה[ סי׳ ]מיוחסות הרשב״א בשו״ת עי׳ אמנם להבן שייך שולחנו על סמוך אינו דכבר דכאן לומר

 אפילו ומשמע לאביו שייך דשכירות כיון בהשכירות תנאים בל לקוץ כח לאביו יש אביו שולחן על הסמוך
 דבשעת מוכח ברשב״א[ השני לסברא שולחנו על סמוך באינו ושם של״ג ס״ם הרמ״א לשון ]ועי׳ בע״כ

 מאביו נפקע דלא מסתברא וא״כ לאביו לכתחילה נעשה שכירות דהתיוב וע״כ לאביו שייך כבר השבירות
לדינא. וצ״ע משולחנו ירד שאח״כ בזה

דאורייתא ביקרא
זאב גבעת - דישון חיים צבי

תחמוד לא מצות בענין
וישראל. אהרן בית החשוב, התורני הקובץ מערכת לכבוד

 בסוף כתבתי אדר, שבט בגליון הדברים והדפסתם תחמוד לא מצות בביאור לבם ששלחתי בחד״ת
 שחמד. החפץ שיקת עד תחמוד בלא עובר אינו החינוך שלדעת ב׳, מאות הדברים שרשי בסיכום המאמר

 בו שיעשה עד נגמר אינו תחמוד דלא לאו שאיסור שם כתב אלא להדיא כן מבואר אינו דבחינוך שו״ר
 בלא ועובר מעשה הו״ל החפץ לקחת אונס או תחבולה שעשה דמיד לומר יש שמא ולפ״ז עכ״ד. מעשה,
 לכתוב נכון ויותר בזה, מסמרות לקבוע ראוי שאין חושבני וממילא וצ״ע. לקחו, שלא אע״ס תחמוד
מעשה. בו שיעשה עד נגמר הלאו שאין החינוך: כלשון

ולהאדירה. תורה להגדיל יצליח בידכם ה׳ שחפץ ויה״ר
בגי-נרק ־ זיצטן מאייד

בזמנינו יין מזיגת בענין
וישראל. אהרן בית קובץ מערכת לכבוד
הערות: מספר להעיר ברצוני בזמנינו, היין מזיגת נושא על מאמר גרוס א. הר׳ כתב פ״ב בגליון

 איך ותמה השתכרו, ולא כוסות עשר לשתות היה שהמנהג בכתובות מהגט׳ י׳ באות שכתב מה על א.
 כאשר ומכ״ש מהך, כ״ב משתכר ואינו הרבה לשתות יכול בשתיה שרגיל דמי לק׳׳מ לענ״ד זה, דבר יתכן

הסעודה. בתוך שותה
 זמנינו של מהיינות ראיה והביא כהל 15%מ- ליותר יגיע שהיין אפשרות דאין י״א באות מש״׳ב ב.
 חז״ל, זמן של יינות על זמנינו של מיינות ראיה להביא אין לענ״ד שם. שהביא כפי למסקנתו מגיע ומזה

למוזגו. צריכים היו ולכן כהל, יותר להרבה להגיע אפשר היין היה ואז השתנה עצמו וה דאולי
 משום כלל עכשיו למזוג נוהגים שאין העו״ת בשם שהביא ול״ב ל״א אות ר״ד סי׳ החיים בכף עיין ג.

 דאם י׳ אות הא״ר רעת וכ״נ בופה״ג עליו לברך אפשר אם צ״ע מיום 50%ל- יתקרב ואם רפויים שהיינות
הגפן. פרי בורא עליו לברך א״א מים 50% יש

רב בכבוד

בגי-ברק - ייוסף בן יצחק
<
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