הלכות מציאה ופקדון

פא

נדחות מפני כבוד המקום כגון שהאבדה בבית הקברות והוא כהן לא יטמא לה שצג .ואפילו
איסור של דבריהם לא יעשה בשביל ממון חבירו כגון להגביה מעות שמצא בשבת״1צד
שאין דוחין איסור מפני מ מו ךצה שנאמר אני ה׳ כולכם חייבים בכבודישצו:

הלבות עוברי דרכים וצער בעלי חיים
דיני עונרי דרכים וצער נעלי חייםא ונו י״ג סעיפים:
א מי שפגע ב בחבירו ג בדרך ובהמתו רובצת תחת משאה בין שהיה עליה משא הראוי
לה בין שהיה עליה יותר ממשאה ד הרי זה מצוה לסייעוה לפרוק מעליה וזו מצות
עשה שנאמר 1כי תראה חמור שונאך רובץ תח ת משאו וגו׳ עזוב תעזוב עמו.
ולא יפרוק ויניחנו נבהל וילך לו ז אלא יקים עמו ויחזור ויטעון עליה משאה״ כראוי לה
שנאמר 0לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים
עמו זו מצות עשה אחרת י .ואם הניחו נבהל ולא פרק ולא טען עמו ביטל מצות עשה
ועבר על לא תעשה שנאמר לא תראה וגו׳יא:
ב פרק וטעןיב וחזרה ורבצה יג ( א)( מ ח מ ת שניתק המשא ממקומו יי) חייב לחזור ולפרוק
המשא (ממקום זה) ולחזור ולהטעינו(במקום הראוי לו על החמור) .חזרה ורבצה חייב
לחזור ולפרוק ולטעון אפילו מאה פעמים״! שנאמר עזב תעזוב״ הקם תקיםיז .לפיכך צריך
קונ ט ר ם אחרון

( א) סמ״ע א(ו ב חנ ם ד חק ,די ש לומר ד מכו בד המ שא צריכה לפו ש כל שעה בפריקה ו אינ ה יכול ה
לילך הרבה בבת אחת ,וכעובד א דבגמרא דף ל׳ ע׳׳ ב נ עיין ש ם):

שצג משנה שם .רמב״ם שם הי״ח.
שצד ראה לעיל או״ ח םי /רפו ם״כ .אבל להכריז מכרתים
אפילו בשבת .ראה לעיל שם םי /שו םכ״ה.
שצה גמרא [ל] ,םע״א ,בטעם הב /וראה בקו״א ההוכחה,
שמטעם זה אינו דוחה אפילו דרבנן.
שצו עיין שיטה מקובצת דף לב ,א ד״ה כתוב בגליון,
בשם גליון תוספות (שמצות כיבוד אב חשיב עשה
דממונא .והיינו שזה שאין דוחין איסור מפני ממון הוא
מטעם כולכם חייבים בכבודי ,שהובא לעיל לענין כיבוד
אב).
א לענין צער בעלי חיים ראה גם לעיל או״ח םי /רפו םכ״א
ופכ״ה .םי /שח פכ״ד־ט ופע״ט .םי /תצח סכ״א .פי׳
תקה פ״ז .יו״ד םי /כד פ״ק יד.
ב לשון הרמב״ם ה א רוצח פי״ג ה״א .שו״ע םי /ערב פ״א.
ג ולענין נכרי ראה לקמן ם״ח.
ד משנה ב״מ לב ,א כרבנן דר״י הגלילי .רמב״ם שם .טור

ושו״ע שם ם״א.
ה טור שם ם״ה .לבוש שם ס״א .וראה לקמן ם״ח (לענין
נכרי) :אם אינו יכול לבדו.
ו שמות כג ,ה .גמרא שם.
ז לשון הרמב״ם שם ה״ב .שו״ע שם.
ח גמרא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
ש דברים כב ,ד .גמרא שם.
י רמב״ם שם.
י א רמב״ם שם .שו״ע שם.
י ב משנה שם ב״מ לב ,א .טור ושו״ע םי /ערב ם״ד.
יג רמב״ם ה א רוצח פי״ג ה״ה (ונפלה) .טור ושו״ע שם.
יד םמ״ע שם ם״ק ג .וראה קו״א.
שו משנה שם (ארבעה וחמשה פעמים) .תוספתא ב״מ פ״ב
ה״י(פורק עמו אפילו מאה פעמים) .רמב״ם שם .שו״ע
שם.
שז משנה שם .רמב״ם שם .שו״ע שם.
יז רמב״ם שם .שו״ע שם.

ציונים לקונטרס אחרון
א סי׳ ערב סק״ג.
כ ברי ישמעאל ברבי יוסי שפגע באחר שנשא עצים

ועמר לפו ש וביקש ממנו להטעינו (הרי שגם כשפרק
מ ח מ ת שרוצה לפוש יש לסייע לו להטעינו).

פב

הלכות עוכרי דרכים וצער בעלי חיים

לדדות עמו עד פרסהיח שמא יצטרך לחזור ולסייעו יט אלא אם כן יאמר בעל המשא איני
צריך לך כ .אך אינו חייב לילך עמו בחנם אלא בשכרכא;
ג וכן מצות טעינה אינה בחנם כב אלא כשהלה רוצה ליתן לו שכר אזי מחוייב הוא לסייעו
ואם לאו פטורכג הואיל ואין כאן אלא משום ריוח בעל המשאכד יתן שכר.
אב ל מצות פריק ה

בחנםכה (כ) הואיל ויש כאן גם צער בעלי חייםכו ואסור ליטול

שכר עליךכז(נ) אם הוא אדם בטלכח .ואם הוא בעל עסק בענין שעל ידי טרחו בפריקה
קונ ט ר ס אחרון

( ב) עיין תוספו ת ג ד״ה מי לא ע ס קינן דלרבא דרשינץ טעמא דקרא י ,מה ש אין כץ לרבי יו סי הג לי לי
ב תוספו ת ד״ה מכלל ה ו דו״ ק:
(ג) ר א״ שי .ו כן מ שמע בהדי א בב״מ דף פ״ ח ז ד אין מ צווי ם ל ה חיו תו ,ו א פי לו מת בצמא אין צריך
לי תן לו אפילו מעט מים אע״פ שאץ בהם שוה פרוטה7י ,ומ שמע שם אפילו ב שלו ט .ו כן מוכ ח
מדאיכ א מאן דאמר תגי טין] פרק ק מ אי ד אפילו בעבד י כו ל לומר איני זנ ךי א  .וה א ד א מרי ק ב שבתיב
ד מזונו ת ם עליך ,הוא מד רבנן יג .וקרא דו אכל ת כו׳י ד הי א אסמכתא בעל מא ,דלא כ ט״ז ב או״ ח סי׳
נק]ס״ז 0ו•
ולה ר׳ ץ טז וני מו קי יו 0ף יז ו ב ״יי ,17צריך לומר דסבירא ל הו לחלק בין צערא ד ממיל א הבא לבעל חי
ב תולד תו יט וצער הבא ליד ם ע״י סבה מבחו ץ כ .ו הנ ה מהר״ם כא שהתיר לחלוב ע״י נכ רי ב שבתכב,
לא ס״ל חילו ק ז ה כג אלא כמ״ ש להרא״ ש כד .ומ שום הכי נ מי א תי שפיר דלא קשה מידי ממה
י ח ב ריי תא שם ל; ,א .רמכ״ם שם .שו״ע שם.
יש רש״י שם ד״ה מדדה .טור ם״ז.
כ רמב״ם שם .שו״ע שם.
בא רבה בר בר חנה שם .רמב״ם שם ה״ז .טור ם״ז .שו״ע
ם״ו.
כב בריית א ב״מ לב ,א כרבנן .רמב״ם הל׳ רוצח פי״ג ה״ז.
טור סי׳ ערב ם״א .שו״ע שם ם״ו.
כג ראה רש״י שם ד״ה לומר (לא נצטוית אלא בשכר).
טור שם (לא אטעק עמך עד ׳טתתן לי ׳טכר) .לברט

ם״ א (אינו חייב לעזור אלא בשכר).
כד ולא משום צער בעלי חיים .וראה קו״ א ם״ק ב.
כה ברייתא שם .רמב״ם שם .טור שם .שו״ע שם.
כו גמרא לב ,ב לפירוש התום׳ שם ד״ה מי לא עסקינן.
וראה קו״א.
כז רא״ש ב״מ פ״ב סי׳ כח .משמעות הטור ם״ב .סמ״ע
ם״ק ת .וראה גם לקמן ם״ז .לעיל הל׳ ת״ת פ״א ה״ב,
וש״ג
בוו רא״ש •עם .טור •עם.

ציונים לקונטרס אחרון
ג ב״מ לב ,ב.
ד לענץ טעינה בשכר ופריקה בחינם ,הוכחת רבא
שהטעם הוא משום צער בע״ח (שבכל פריקה יש
צער בע״ח ובכל טעינה אין) ,מ שא״כ אם הטעם הוא
משום חסרון כיס (שגם בטעינה יש לפעמים) ,אזי
כשהטעינה יש בה חסרון כיס צ״ל רינה כפריקה.
והיינו שררשינן טעמא רקרא (ולכן נתבאר בפנים
שבזה תלוי אם הוא בשכר או בחנם).
ה שאינו סובר צער בע׳׳ח דאורייתא ,אלא טעם החילוק
הוא משום חסרון כיס ,ו מ״ מ גם טעינה שיש בה
חסרון כיס הויא ב שכר(הרי שלא דורש טעמא רקרא).
ו ב״מ פ״ב סי׳ כח (ראינו מחוייב להניח מלאכתו
בשביל לפרוק ,הרי שאינו מחוייב להפסיד ממון
בשביל מצו ת פריקה).
ז ע״ב (לענין שור שרש).
ח כדלקמן בהמשך (ההוכחה לזה מסיי שכה).
ט שהרי מיירי בשור שרש בו.
י יב ,א.
יא ראה ירושלמי ב״ק פ״ח סוף ה״ד .רמב״ם סוף הלי
עברים .נעם אליעזר סי׳ י.

יב קנה ,ב .וכרלעיל או״ח סי׳ שכר ס״ז.
יג ראה לעיל או״ח סי׳ תקיב ס״א (שלא הותר אוכל
נפש לצורך בהמה ,לכם ולא לבהמה).
יד דברים יא ,טו .שמכאן דרשו בגמרא (ברכות מ ,א.
גיטין סב ,א .הובא לעיל או״ח סי׳ קסז ס״ט)
שאסור לארם שיאכל קורם שיתן מאכל לבהמתו.
טו ס״ק ז (שמשמע מדבריו שהוא מהתורה) .וכ״כ
המ״א בסי׳ רעא סקי״ב.
טז לב ,א ד״ה הכי קאמד (שאפילו בבטל מן הסלע
חייב בחינם).
יז ב״מ (יז ,ב) ד״ה גמי תנו רבנן.
יח ס״י ר״ה הפוגע.
יט כרעב וצמא (שעל זה אמרו שאינו חייב להחיותו).
כ כפריקת משא (שבזה חייב אף להמפסיר ממון).
כא שו״ת מהר״ם (פראג) סי׳ מט .הובא ברא״ש שם
סי׳ כט .לעיל או״ח סי׳ שה סכ״ט.
כב מפני שהיא מצטערת מרוב החלב.
כג שהרי זהו צער הבא לבעל חי בתולדתו.
כד שגם זה נקרא צער בע״ח (אלא שאינו מחוייב
להפסיד ממון בשביל צער בע״ח).

הלכות עוכרי דרכים וצער בעלי חיים

פג

יגיע לו הפסד ממון אפילו הוא מניעת הריוח פטור כ 0כמו שנתבאר בהשבת אבדה ל ששלו
קודם לכל אדם מן הדין .ומשום צער בעלי חיים לא חייבה תורה אלא להטריח גופו אבל
לא להפסיד ממונו לא .ולכן אין אדם חייב להאכיל בהמת חבירו או של הפקר משלו ל.3
ומכל מקום נכון להשליך חתיכה קטנה לפני כלב להדמות בדרכי הקב״הלג שמרחם עליו
ומשהה אכילתו במעיו ג׳ ימים מעת לעת הואיל ומזונותיו מועטים
שישליך לפניו

לה

לד

ויכנו במקל אחר

כדי שלא ירגיל לבא אצלויי:

ד אבל לטרוח בגופו חייב להציל כל בעלי חיים מצער אפילו של הפקר ואפילו של עובד
כוכבים לז .אלא שרשאי לתבוע שכר מן הנכרי אחר כך ל״.
ואין צריך לומר שאסור מן התורה ל״ לצער כל בעלי חיים בידים.
אלא אם כן הם מצערים לאדם אזי מותר אפילו להרגם שכיון שיש תועלת לאדם בהריגתם
אין חוששים לצערם״ שהרי התירה התורה שחיטה ״ א  .וכן אם צריכים להם לרפואה או
לשאר דברים מב שהם לצורך האדםמג אין בו משום צער בעלי חיים .ולכן מותר למרוט
נוצות מאווזות חיותנזד אם אין לו נוצה אחרתנזה רק שהעולם נמנעים משום אכזריות נזו:
קונ ט רם אחרון

שאסרו לה שקותה מבור שבר שות הרבים ע״י נכ רי ,וכץ לומר לו לל קו ט ע שבים ,עיין או״ ח סי׳
שכ״ה כה  ,מ שום דאף המי ם שיש לו אין צריך ליתץ לה מד או ריי ת א ,שיש להם ד מי ם ,אפילו הו א
חלק מאה מפ רו טה.
ו ל פי ז ה דהר״ץ לא סבירא ליה כמהר״ם ,י ש לומר דגם כל האוסרים ב ר ץ דביצה מ חלב שנחלב
ביו ם טו ב ,לא סבירא ל הו כמהר״ם ,ו דו״ ק:
כש רא״ש שם.
ל הל׳ מציאה ופיקדון סל״ד ,ועד״ז כאן לענין פריקה .ואף
דהכא שאני דיש בו משום צער כו/
ל א כן צריך לומר לדעת הרא״ש (ובקו״א ם״ק ג נתבארה
גם דעת הר״ן וסיעתו החולקים על הרא״ש).
לב ב״מ פח ,ב .ונתבאר בקו״א ס״ק ג ,דהיינו אפילו פחות
משוה פרוטה .ושמדאורייתא אפילו לבהמתו אינו חייב
להאכיל משלו.
לג כדלעיל או״ח םי /קנו ס״ג.
לד שבת קנה ,ב ורש״י שם ד״ה שמע מינה .וראה גם לעיל
או״ח םי /שכד ם ״ז(כלב של הפקר).
לה שבת שם.
לו רש״ י שם ד״ה משח.
לז ב״וז לב ,ב .רא״ש שם פ״ב םי /ל .טור םי״ד .רמ״א
ס״ט .וכדלקמן ס״ח.
לח רא״ש שם (שאם נותן לו שכר יכול לקבלו) .טור ורמ״א
שם (כנ״ל) .וראה גם לקמן ס״ח־ט.
לש ב״מ לב ,ב (דאורייתא) .רא״ש שם םי /כט .טור סי״א.
רמ״א ם״ט .וראה גם לעל או״ח םי /רפו םכ״ה .םי/
שה םכ״ו וסכ״ט .הל׳ מציאה קו״ א ם״ק ח.

מ ט״ז יו״ד םי /קטז סוף ס״ק ו( כ ש מז ק ומפסיד המאכל
בביתו) ,בשם יש״ש ב״ק פ״י םי /לז(לדעת התום' ב״ק
קטו ,ב ד״ה ולא ,שהריגת בע״ח אי; בה משום צער בע״ח
אלא משום בל תשחית) .וכאן מותר אף לדעת הסוברים
(שיטה מקובצת ב״ב כ ,א בשם הר״י מיגאש ,ור״ן חולין(ה,
ב) ד״ה מתני ,)/שהריגת בע״ח יש משום צער בע״ח .וכ״ה
לקמן הלי שמירת גו״נ סוף ס״ח.
מא דברים יב ,כא .וראה ספר החינוך מצוה תנא .רמב״ן
ע״ז יג ,ב (דבע״ח לצורך בני אדם שחיטתם וצערם
מותר) .דברי חמודות חולין פ״ב אות יד.
מב איסו ר והיתר כלל נט אות לו .רודא ב א ה ״ ע סי׳ ה
סי״ד.
מג תרומת הדשן פסקים וכתבים םי /קה .וראה לעיל יו״ד
םי /א ס״ק מ (שמותר לשחוט בהמה בשביל להאכיל
לכלבים).
מד תרומת הדשן שם .רמ״א שם .וראה גם לעיל יו״ד םי/
כד ם״ק יד.
מה ראה רמ״א יו״ד םי /כג ם״ו .הובא לעיל שם.
מו תרומת הדשן שם .רמ״א שם.

ציונים לקונטרס אחרון
כה ס״י־יא .לעיל שם סט״ז־יז ,וש״נ.
כו או צ״ל :כר״ץ רביצה (א ,א ר״ה ואיכא) .ואולי
הכוונה לרעת הרמב׳׳ץ (שבת ס ,ב) בשם שו״ת
הרי״ף (סי' יי) ,שאסרו לחלוב ביו״ט מטעם שהחלב

הוא נולד (כמבואר בר״ץ שם) ואסור לחלוב שלא
לצורך (כרלעיל או״ח סי׳ תצה קו״א ס״ק ו ,וסי׳ תקה
ס״ג ,וסי׳ תקיח קו״א ס״ק ה ר״ה וכץ משמע) .ואילו
לרעת מהר״ם מותר לחלוב מטעם צער בע״ה.

פד

הלכות עוכרי דרכים וצער בעלי חיים

ה ואין צריך לומר וי) שאין חוששין לצער בעלי חיים משום כבודו של אדם י״ כגון שהוא
חכם או זקן מכובד״״ ומצא בהמת חבירו רובצת תחת משאה אין צריך לפרוק ולטעון
עמו הואיל ואינו לפי כבודו״ .0וממון חבירר נדחה מפני כבודו על דרך שנתבאר בהשבת
אבדהנא .ושם נתבאר איך לעשות הטוב והישר לפנים משורת הדין:
ן (י׳> אין חיוב פריקה וטעינה אלא משיראהו ראייה שהיא כפגיעה שנאמר נב כי תפגע
קונ ט ר ם אחרון

(ד) דרכי מ שה כז ני מו קי יו סף כח (ו מה שכתב שם כט ב שב ו אל תע שה ,זה אינו מוכרח כלל ב סוגי א
דבדכו ת ל שי״ ט ע״ ב) ,די״ ל מ מונ א שאני לא .ואף לד ש״י שם (דף כ׳ ע״א לב ) ,היינו ב מ מון
חבירו לג ,אבל צער בעלי חיי ם ל חוד לא גרע כ בו דו של אדם מ שאר צרכיו לד ,כ מו שכתב הנ מו קי
יו סף גופ א וכל שכן לכבוז ץ ,וג ם הני מו קי יו ס ף מודה בז ה):
( ה) ברייתא ל ״ג לי( עיין טור סעיף י״ א שלא נתץ כלל כל מקום אלא פרט כגון כר לו ,ולא הזכי ר
ז הלז  .ואף ר מ״ א ^י שכתב כל מקו ם דפ טור כו׳לט  ,דוקא קאמר בכל מקום שהזכירו לשוץ
פ טור ,רוצה לומר מ מצו ת פריקה מ אב ל איץ ז קןק לך מא מ ש מ ע ל גמר ימב .וכץ כןשמע ב ב ״ימג שכתב
דהרי״ף ורמב״ם ה שמי טו פטורא דרבצץ ו עו מד ליד מ שום ד חיי ב מ שום צער בעלי חיי ם ,ו א פי לו הכי
הזכי רו ברייתא זו מה  .ו ק ה רז״ הייי לא הזכי ר ברייתא זו בה שגה מז .ובפרט לגירסת רי״ף ורא״ שייזי
דו מדדה ע מו הו א סיו ם ברייתא זו ,ו מיי רי ב שכרייט ,מכלל דרי שא נ אפילו ב שכר לא .וכץ מ שמע
בהדיא ב שלחן ערוך שכלל פריקה ו ט עינ ה באדם אחד בסעיף א /ו על ז ה כתב בסעיף ה׳ מ אי מ תי

מז נטוקי יוסף (יז ,ב) ד״ה גמ׳ תנו רבנן .דרכי משה םי׳
ערב ם״ק א .ונתבאר בקו״א ס״ק ד ,דהיינו אף בקום
ועשה.
מוז כדלעיל הל׳ מציאה םל״ה ,וש״נ .קו״א שם ם״ק ז.
מש ב״מ ל ,ב .רמב״ם שם .טור ושו״ע ם״ג.

נ ואף שמלבד איסור צער בע״ח יש כאן גם החובה להציל
ממון חברו ,מ״מ גם ממון חברו נדחה מפני כבודו(בשב
ואל תעשה .ראה קו״א ס״ק ד).
בא הל׳ מציאה סל״ה.
בב שמות כג ,ד.

ציונים לקונטרס אחרון
כז סי׳ ערב ס״ק א,
כח (יז ,ב) ר״ה גמי תנו ר בנן( כיון רצער בעלי חיים
הותר לתשמישן של בני ארם כל שכן לכבודם
בשב ואל תעשה רגרול כבור הבריות).
כט בנמוקי יוסף (ולא הועתקו תיבות אלו בדרכי
משה שם).
ל דאין כבור הבריות רוחה מצוה מהתורה ,אלא בשב
ואל תעשה.
לא כראמרינן התם :איסורא ממ מונ א לא יל פינן(ו א ם
כן י״ל ,רצער בעלי חיים שהוא ממונא ,נדחה
מפני כבור הבריות אפילו בקום ועשה ,אף שבכללות
צער בע״ח אינו רומה לממונא ,כרלעיל הלי מציאה
קדי׳א ס־י׳ק ח).
לב ר״ה שב ואל תעשה ,שגם ה שבת אברה (שהיא
ממון) לא נדחית מפני כבור הבריות אלא בשב
ואל תעשה ולא בקום ועשה.
לג כהשבת אברה.
לד שנדחה צער בעלי חיים אפילו בקום וע שה
(כרלעיל בפנים ס״ר).
לה ע״א .רמב״ם הלי רוצח פי״ג ה״ו .טור ו שו״ע סי׳
ערב ס״ה.
לו כגון בחמור שהוא רבצן ,או שהוא עומר ,או
שהבעל הלך וישב לו ואמר לו פרוק ,שפטור מצר
פריקה ,חייב משום צער בעלי חיים (ולא כלל לומר

שחייב משום צער בע״ח כל מקום שפטור מצר
פריקה).
לז כשרחוק יותר משיעור הנ״ל (כי באופן זה אין
חייב אף משום צער בעלי חיים).
לח סעיף ט.
לט מ״מ משום צער בעלי חיים חייב.
מ ראה סמ״ע סקט״ז.
מ א שבלשון הרמב״ם שם ,ובטור ו שו״ע שם .וראה
כללי הפוסקים וההוראה כלל קנב.
מב אף משום צער בעלי חיים.
מג סעיף ה.
מד המובא בברייתא לג ,רע״א .הובא לקמן סוס״ז.
מד מ שמע שס״ל שגס משום צער בעלי חיים אין
כאן.
מו (יז ,ב).
מז בהשגת בעל ה מ אור(יז ,א) על הרי״ף (שלא פירש
בפטור רהלך וישב לו שפטור בחנם וחייב בשכר)
לא הזכיר ברייתא זו (שלא פירש הרי״ף בברייתא זו
שפטור בחנם וחייב בשכר) ,כי בזה גם הרז״ה מורה
שפטור אף בשכר.
מ ח פ״ב סי׳ ל ,שגורסים בברייתא(לג ,א) ומרדה עמו
(ורלא כגירסא שלנו! תנא ומרדה עמו).
מ ט גמרא שם .וכרלעיל סוף ס״ב.
נ בפטור דרחוק ממנו.
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פה

וגו׳ וכת[ו]ב אחריו נג כי תראה וגו׳ לומר לך שיעור ראייה כפגיעה ושיערו חכמים ־י שיהיה
ביניהם רם׳׳ו אמה וב׳ שלישי אמהנה שהוא אחד משבע ומחצה במיל ני .היה ביניהם יותר
מזה אין צריך לילך אצלו״ אף על פי שרואהו.
(ואין צריך לומר שאין צריך לילך ולהציל בעלי חיים אלו או של הפקר מצערן!״ יותר
מרם׳׳ו וב׳ שלישי אמה אף על פי שרואה אותן .ואין צריך לומר שאם אינו רואה בעיניו
קונ ט ר ם אחרון

כר ו ל ט עון כר אינו ז קו ק כו׳נא  ,ו אי ז קו ק מ שום פריקה נב ז קו ק ל ט עון ב שכר נג כיון שהוא כבר
שם נד ,וה של חן ערוך סבירא ליה כרמ״א נה  ,עיין ב״י נוו כ ס ף מ שנה נז .גם אי אפשר כלל לומר דיו תר
מרס״ו אמה ו ב׳ שלי שי אמה אין צריך בחנם אלא ב שכר ,דהא אין לו שכר71י אלא שכר פסיעו ת עד
תוך ריס ,דהא אף אם היא של נכ רי ולא י תן לו שכר כלל מ חוי ב הו א לילך ולפרוק כמ״ ש ס מ״ענט,
אלא מגי ע לו שכר ס ,ו כיון שהגיע לריס חל ע ליו חיו ב פריקה בחנם ונפ קע שעבודו מיד שהגיע
לתוך ריס ,דהא קנין ה שכירות הו א ב שעת הפעולה כל רגע ורגע כדאיתא ב קדו שין דף מ״ ח ע״א סא.
וב א״ ח םימץ ש ״ ה סנ ו סי׳ תצ״ח סג ,אם ת מצי לומר דלא מיי רי דוקא ברואה סד ,י ש לומר ד כיון
שהתורה הקפידה על צער בעלי חיי ם לא רצו חכמים לצערם בגזרתם סה  .ו מה שכתב מהר״ם ד חי סו,
אינו דחיה בהכרח דהא שב ו אל תע שה הו א סז ,ובכ ה אי גוונ א לא ד חינן איסורא ד רבנן אפילו אמירה
לנכרי ב מילה סי׳ של״א סח ,וב שופר סי׳ תקפ״וסט ,ובערל הזאה ו איז מל ע פסחי ם דף צ״ב א /עיין
ביו״ ד סי׳ ר ס״נו] סעיף ה׳ ע א ,ו כן הוא בכמה דוכ תי .אלא דהכא לא ה ע מידו דבריהם ו ד חו דבריהם
מ שום צער בעלי חיי ם עב ,נמצא שצער בעלי חיי ם דחה את דבריהם עג ):
בג
בד
בה
בו

שם כג ,ה .ראה ריטב״א ב״מ לג ,א ד״ה תלמוד לומר.
ברייתא ב״מ לג ,א .טור ושו״ע םי /ערב ם״ה.
רמב״ם הלי רוצח פי״ג ה״ו .טור ושו״ע שם.
ברייתא שם.

בז רמב״ם שם (אין זקוק לו) .טור ושו״ע שם .וראה קו״א
ם״ק ה ,דהיינו שאינו חייב אף משום צער בעלי חיים
ואף בשכר.
בח שאז אין בזה חובת הצלת ממון חברו ,רק צער בע״ח.

ציונים לקונטרס אחרון
נא מאימתי יתחייב לפרוק ולטעון עמו משיראה ראיה
שהיא כפגיעה כר ,יותר מזה אינו זקוק לו.
נב משום צער בעלי חיים ובשכר.
נג שכל חיוב טעינה הוא רק בשכר ,כרלעיל ס״ג.
נד בשביל לפרוק.
נה שכל מקום שפטור לפרוק חייב משום צער בעלי
חיים.
נו סעיף ה.
נז פי״ג ה״ט.
נח על הפריקה.
נט ס״ק יז ,וכדלקמן ס״ח.
ס על עבודת הפריקה ,ויכול ליטול ממנו שכרו בעל
כרחו כדלקמן ס״ז.
סא שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף (ואם כן אי
אפשר לחייבו שכר הפריקה ,על הרגע שהגיע
לתוך ריס) .ולענין ז מן התשלומים ,ראה לקמן הלי
שאלה ושכירות סי״ב (שכירות אינה מ שתלמת אלא
לבסוף) ,וש״נ.
סב סעיף יט (בהמה שנפלה ל אמ ת המים כד מביא
כרים וכסתות ונותן תחתיה משום צער בעלי חיים
אע״פ שמבטל כלי מהיכנו) ,ולעיל שם סכ״ו.
סג סעיף י (אותו ואת בנו שנפלו לבור מעלה את
הראשון כד ומערים ומעלה את השני כוי) ,ולעיל
שם סכ״א (דמשום צער בעלי חיים התירו לו להערים).
וראה גם שם  0״כ לענין בכור שנפל לבור כד ,עושה

לו פרנסה לבור כרי שלא ימות ,ומבאר בקו״א שם
סק״א שאף שאסור ליתן מזונות לפני כל דבר שהוא
מוקצה ,התירו לו כרי שלא ימות משום צער בעלי
חיים.
סד אלא ששמע וירע על צערן (אף שנתבאר לעיל
שכשאינו רואה אין בו משום צער בע״ח).
סה ראה גם לעיל סי׳ שה סכ״ו :לא גזרו חכמים על
זה במקום צער בעלי חיים .ושם סכ״ט :לא גזרו
על אמירה לנכרי במקום צער בעלי חיים.
סו ברא״ש שבת פי״ח סי׳ ג ,בשם מהר״ם (שו״ת
פראג סי׳ מ ט) :וצער בעלי חיים דאורייתא ד חי
שבות ראמירה לנכרי.
סז איסור צער בע״ח הוא שב ואל תעשה ,ובכה״ג
הוא נדחה ,ואינו דוחה איסורא דרבנן כוי.
סח ס״ו ,ולעיל שם ס ״ז( ב ד ע ה האי).
סט סכ״א ,ולעיל שם סכ״ב־ו.
ע העמידו דבריהם במקום כרת.
עא כששכח ולא הביא סכין מילה מע״ ש ,לא יאמר
לנכרי להביאו בשבת דרך רה״ר.
עב ראה לעיל או״ח סי׳ שה סכ״ו שלענין מוקצה
העמידו חכמים את דבריהם אף במקום צער בעלי
חיים.
עג ראה לעיל אד׳ח סי׳ רנב קו״א סק״ו :שאמירה זו
דחויה היא ולא הותרה ,שצער בעלי חיים רוחה
שבות דרבנן.

פו
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אף על פי שיודע מן צערן אין צריך כלל לילך אצלם 01אפילו פחות מרס׳׳ו אמה שהרי
נאמר כי תראה וכי תפגע וזה לא פגע ולא ראה):
ז מצא בהמת חבירו רבוצה אף על פי שאין הבעלים עמה מצוה לפרוק מעליה ולטעון
עליה שנאמר״ עזוב תעזוב מכל מקום הקם תקים מכל מקום ״ א .א׳׳כ למה נאמרסב
עמו שאם היה בעל הבהמה שם והלך וישב לו ואמר לזה שפגע בו הואיל ועליך מצוה
אם רצית לפרוק לבדך פרוק הרי זה פטור אלא אם כן בעל הבהמה אינו יכול לסייעו
כגון שהוא זקן או חולה״ג שנאמר עמו ״י.
ומכל מקום חייב הוא לפרוק משום צער בעלי חיים אלא שפטור ממצות פריקה סה שהיא
בחנםסו ואסור ליטול עליה שכרסז וזה רשאי לתבוע שכרו ויכול ליטול ממנו שכרו בעל
ברחו״״ ואם אינו יכול אף על פי כן הוא חייב לפרוק משום צער בעלי חיים״.0
וכן אם דרך הבהמה לרבוץ תמיד תחת משאה לעולם פטור ממצות פריקה שנאמר רובץ
ולא רבצן וכן אם היא עומדת תח ת משאה ולא רבצה פטור ממצות פריקה שנאמר רובץ
ולא עומדע .ובשניהם חייב לפרוק משום צער בעלי חיים אלא שרשאי ליטול שכר״א:
ח ולפיכך אף הנכריעב מצוה לסייעו בפריקה עג אם אינו יכול לבדועד משום צער
בהמתו־י׳ אלא שרשאי ליטול ממנו שכר״! ואם אינו נותן לו אף על פי כן חייב לפרוק
משום צער בעלי חייט״ וכל שכן אם הנכרי אינו שם״״.
(וסוס המושך בעגלה והגיע למקום מקולקל או להר גבוה ואינו יכול למשוך לבדו בלי
שיעזרו לו אפשר שזהו דומה לפריקה ומצוה לעזור אף לנכרי משום צער בעלי חיים
שהנכרי יכה את הסום מכה רבה להכריחו למשוך יותר מכחו  01,וכשם שמצוה להציל
בעלי חיים מצער שכבר נעשה להם אף אם נעשה על ידי אדם כגון פריקה כך מצוה
להצילם מצער שהאדם עושה להם עכשיו כדין או שלא כדין).
אבל מצות טעינה אינה בבהמת נכרי אלא משום איבה 3ואפילו המשא הוא של ישראל3א
כיון שהבהמה של נכרי ועליו מוטל להטעין פב אלא אם כן אינו שם פג .ובבהמת ישראל
חייב לטעון עמו אפילו המשא הוא של נכרי פד:

בש ראה קו״א סוף ם״ק ה .אמרי יעקב ביאורים ד״ה שאם.
ס שמות כב ,ה (עזוב תעזוב) .דברים כב ,ד (הקם תקים).
סא גמרא לא ,א .רמב״ם פי״ג ה״ח .שו״ע םי /ערב ם״ז.
וראה לעיל ם״ב.
סב שמות שם (בפריקה ,שבזה היא הדוגמה דלקמן),
ודברים שם (בטעינה).
סג שאז חייב.
סד משנה לב ,א (שלכן פטור כשאינו זקן או חולה).
רמב״ם שם .שו״ע שם.
סה גמרא שם ,ע״ב .רא״ש פ״ב םי /ל .טור םי״א .רמ״א
ם״ט.
סו כדלעיל ם״ג.
סז רא״ש שם םי /כח .םמ״ע ם״ק יז .וראה גם לעיל ם״ג.
סח רש״י שם ד״ה עביד.
סש סוד ע שם .וראה גם לקמן ם״ח.
ע ברייתא לג ,רע״א .טור ם״ה .רמ״א ם״א.

עא רא״ש פ״ב םי /ל .טור םי״א .רמ״א ם״ט.
עב שאינו במצות פריקה.
עג גמרא לב ,ב .רא״ש שם םי /ל .טור םי״ד .רמ״א ם״ט.
עד עיין ב״ח םי״ב (כשהנכרי אינו שם .וא״כ כ״ה גם באינו
יכול לבדו) .וראה גם לעיל 0״ד .לקמן פ״ט.
עה גמרא שם .טור שם .רמ״א שם.
עו רמ״א שם .םמ״ע ם״ק יב .וראה גם לעיל ולקמן שם.
עז סוד ע ם״ק יז .וראה גם לעיל ם״ז.
עח כדלעיל מהב״ח .וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה וכ״ש.
עש ראה פפר חפידים םי /תרפו.
פ גמרא שם .רא״ש פ״ב םי /ל .טור פי״ב .לבוש פ״ח.
פמ״ק פ״ק יב (בדעת הרמב״ם והשו״ע).
פא גמרא שם .טור פט״ו .לבוש שם.
פב ראה רש״ י שם ד״ה בחמר.
פג שאז אין בו גם משום איבה.
פד גמרא שם .טור שם.

הלכות עוכרי דרכים וצער בעלי חיים

פז

ט והואיל והנכרי אינו במצות טעינה ופריקה פה אלא משום צער בעלי חיים בלבד מצוה
לפרוק עמופו ורשאי ליטול שכר על זהפז א״כ מהו שאמרה תורהפ״ כי תראה חמור
שונאך וגו׳ לא בשונא נכרי אמרה תורה אלא בשונא ישראלפ .0והאיך יהיה ישראל שונא
לישראל והתורה אמרה לא תשנא את אחיך בלבבךצ אמרו חכמים צא כגון שראהו לבדו
שעבר עבירה והתרה בו ולא חזרצב ואינו רשאי לילך לבית דין יחידי להעיד עליןצג שיקבל
ענשוצד הרי מצוה לשנאתוצה עד שיעשה תשובה וישוב מרשעתו .ואף על פי שעדיין לא
עשה תשובה מצוה לפרוק ולטעון עמוצו כמו להחזיר אבידתו הואיל ועבר לתיאבוןצז:
י הפוגע בשנים אחד רובץ תחת המשא ואחד פרק המשא ולא מצא מי שיטעון עמו
מצוה לפרוק בתחלה משום צער בעלי חיים ואחר כך טוען .במה דברים אמורים כשהיו
שניהם אוהביו או שניהם שונאיו אבל אם אחד אוהב ואחד שונא מצוה לטעון עם השונא
תחלה כדי לכוף את יצרו הרעצ״ אם שונאו מחמת שחטא כנגדוצ״ (בדבר שבממון)
שהשנאה היא שלא כדת? שנאמרקא לא תטור את בני עמך ואהבת וגו׳ אבל אם שונאו
כדת מפני שראהו עובר עבירה קב ( א ו שחטא כנגדו וציערו צער הגוף שאינו צריך להסיר
השנאה מלבו ולמחול לו עד שיבקש ממנו מחילה קג כמו שנתבאר באו״ח סי׳ ק רו קי) הרי
האוהב קודם לוקה:
י א בצדק תשפוט עמיתך? 1מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר?ז צדק צדק תרדוף אלא
אחד לדין ואחר

לפשרה ק ״

שתהא בצדק במקום שאין דין

ק״.

כיצד שתי ספינות

העוברות זו כנגד זו ופגעו זו בזו אם שתיהן עוברות בבת אחת שתיהן טובעות אם בזו
אחר זו עוברות? ,וצריכה אחת מהן לחזור לאחוריה למקום רחב?יא .וכן שני גמלים העולים
מעלות גבוהות ופגעו זה בזהקיב בראש ההר?יג אם עוברים שניהם בבת אחת שניהם
נופלים ואם בזה אחר זה עולים וצריך אחד מהם לחזור לאחוריו ?יי .כיצד הם עושים אם

פה סמ״ע ם ״ק יט.
פו כדלעיל ם״ח.
פז כדלעיל ם״ד וס״ח.
פח שמות כב ,ה.
פט ברייתא שם לב ,סוע״ב .רמב״ם פי״ג הי״ד .שו״ע
סי״א.

צ ויקרא יט ,ת .פסחים קיג ,ב .רמב״ם שם .שו״ע שם.
צ א פסחים שם .רמב״ם שם .שו״ע שם.
צב רמב״ם שם .שו״ע שם .וראה תניא ח״א פל״ב (בחברו
בתורה ומצות וכבר קיים בו בו מצות הוכח תוכיח ואף
על פי כן לא שב מחטאו) .לעל או״ח םי /קנו ם״ז־ח .הל'
אונאה ס״ל.
צג פסחים שם .רש״ י ורשב״ם שם ד״ה מותר .הגהות
מיימוניות הל׳ עדות פ״ה אות א .רמ״א םי /כח ס״א.
וכדלעיל הל׳ עדות ס״א.
צד שאם היה יכול להעיד והיה מקבל ענשו ,כיון שנקלה
אחיך הוא (מכות כג ,א) ואסור לשנאתו.
צה רב נחמן בר יצחק שם .רמב״ם הל׳ רוצח שם .שו״ע
סי׳ ערב שם .וראה גם לקמן ס״י .תניא שם .לקו״ש
חי״ז ע׳  217הערה  17ובשוה״ג.
צו רמב״ם שם .שו״ע שם.
צז כדלעיל הל׳ מציאה סל״ט.
צח גמרא לב ,ב .רמב״ם פי״ג הי״ג .טור ושו״ע ס״י.

צש סמ״ע ס״ק יח.
ק תוס׳ שם ד״ה לכוף .נמוקי יוסף (יז ,ב) ד״ה גמ׳ תנו
רבנן(בשם רמב״ן) .רמ״א שם.
קא וקרא יט ,יח .וראה לעיל או״ח סי׳ קנו סוף ם״ג וס״ה.
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קב כדלעיל ם ״ט ,וש״ג
קג ראה יומא כג ,א.
קד לעיל שם סעיף ג(בת״ח) .מ״א שם ס״ק ב (גם בכל
אדם) .וראה גם לעיל או״ח סי׳ תרח ס״ד .לקמן הל׳
גזלה וגנבה קו״ א סוף ס״ק יא .תניא אגה״ת פי״א (ק ,א).
אמרי יעקב ביאורים ד״ה צער הגוף.
קה דאה נמוקי יוסף שם (למה ינוף את יערו) .רמ״א •עם.
סמ״ע שם (פריקה קודמת).
קו ויקרא יט ,טו.
קז דברים טז ,כ.
קח ברייתא סנהדרין דף [לב] ,ב .וראה לקמן סוף סי״ג
שהפסוק בצדק תשפוט עמיתך מיירי בפשרה.
קש ראה גם טור ושו״ע סי׳ יב ס״ב .סמ״ע שם ס״ק ז.
קי ברייתא שם .טור ושו״ע סי׳ ערב סי״ד.
קיא ראה רש״ י שם ד״ה ואם (אל היבשה).
קיב ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קיג רש״י ד״ה אם עולות.
קיד רש״י שם ד״ה מעלות.

הלכות עוכרי דרכים וצער בעלי חיים

פח

אחת מהן טעונה ואחת אינה טעונה תדחה שאינה טעונה מן הטעונה קטי .ואם אחת מהן
קרובה לנטות שבמעט שתחזור לאחוריה ימצא מקום לחבירתה לעבור ואחת מהן רחוקה
לנטות תדחה הקרובה מפני הרחוקה ק״.
היו שתיהן טעונות או שתיהן רחוקות או קרובות הטל פשרה ביניהם והם מעלים שכר
זה לזה?יז מי שיחזור לאחוריו?י״:

יב

בני חבורה שנתחברו ליםע יחד בדרךקי״ ואירע שתלי חמור אחד מהן רעועות ואינו
יכול ללכת מהר כשאר חמורים אין בני חבורה רשאים ליפרד עם חמוריהם ולהניח

את זה לבדו בדרך אבל אם נפל חמורו ואינו יכול לילך כלל רשאים ליפרד ממנוקכ ואינם
צריכים להתעכב בשבילו יותר מדאי קנא.
וכן בני חבורה שנתחברו ליםע בעגלות הרבה ואירע איזה קלקול לאחד מהם וצריך לשהות
מעט לתקן עגלתו אין חביריו רשאים ליפרד ממנו?נב אלא אם כן צריך להתעכב הרבה
יותר מדאי:

יג

וכשמגיעים למקום צר שאי אפשר להם לעבור ב׳ חמורים זה בצד זה?נג וצריך אחד
מהם לעמוד במקומו עד שיעבור השני תחלה ואז ילך אחריו מי מהם יעמוד היה אחד

טעון ואחד ריקן יעמוד הריקן היו שניהם טעונים או שניהם ריקנים יעשו פשרה?כד שזה
יעמוד פעם אחד וזה פעם אחדקכה ( ו כ ן בשתי עגלות ההולכות זו אחר זו וכל אחת רוצה
ליםע באחרונה קני יעשו פשרה זו).
ועל כל כיוצא בזה נאמר בצדק תשפוט עמיתךק״:

הלכות הפקר והשגת גבול
דיני הפקר והשגת גבול ונו י״ג םעיפיםא:
א המפקיר איזה דבר שאומר הרי זה הפקר ב אף על פי שאינו נדר ג שהרי הנדר הוא
לעניים ד ו ה פ ק ר הוא שמפקיר בין לעניים בין לעשירים ה ו א ם הפקיר לעניים בלבד אינו
הפקר י אף על פי כן דינו כנדר שאסור לחזור ב ח כגון אם הפקיר איזה דבר ובא אחר

קשו ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קשז םמ״ע ם״ק כד (בפי' הברייתא שם).
קי? ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קיח טור שם .לבוש סוף סי״ד.
קיש סנו׳׳ע םי /ערב ם״ק כ.
קכ תוספתא ב״ק פ״ב ה״ח .טור ושו״ע שם םי״ב .םמ״ע
שם.
קכא םמ״ע שם.
קכב סנו׳׳ע שם.
קכג םמ״ע םי /ערב ם״ק כב.
קכד תוספתא שם .טור ושו״ע שם םי״ג.
קכה סנו׳׳ע שם.
קכו דכל אחד חושש ליסע ראשונה.
קכז רמב״ם שם סוף הי״ב .שו״ע סוף םי״ד .וכדלעיל ריש

םי״א.
א סעיפים א־ט  -הפקר .י־ג  -השגת גבול.
ב משנה נדרים מג ,א (הרי הן מופקרים) .רמב״ם הלי
נדרים פ״ב הי״ד (הפקר לכל) .טור ושו״ע םי /רעג ם״ג.
וראה לעיל או״ח םי /רמו ם״ט (שמד״ם צריך להפקיר בפני
שלשה) .חקרי הלכות ד יז ,א.
ג רמב״ם שם .שו״ע שם ם״ב.
ך ראה לעיל הלי מכירה ם״ד (לענין מתנה לעני).
ה נדרים ז ,א .םמ״ע ם ״ק ג.
ו פאה פ״ו מ״א כבית הלל .ב״מ ל ,ב .רמב״ם שם הט״ו.
טור שם ם״ב .שו״ע שם ם״ה.
ז רמב״ם שם הי״ד ,םםשםעות הגמרא נדרים דף ז ,א
(הפקר היינו צדקה) .טור ושו״ע שם ם״ב.

