
האכלת בעלי החיים מבלי לצער אותם
בספר חרדים )מצוות עשה התלויות בוושט( מביא סיפור מהאר"י הקדוש שהסתכל פעם בפני תלמיד 
חכם אחד, ואמר לו "נרשם בפניך עון צער בעלי חיים", והיה אותו תלמיד חכם מצטער, ומפשפש בדבר 
עד שמצא שאשתו לא היתה נותנת לתרנגולים בבוקר לאכול, אלא נותנת להם לחפש אוכל בחצר וברחוב ולנקר, אותו תלמיד 
חכם זירז את אשתו להכין לתרנגולים חיטה מעורבת במים בכל בוקר, ולאחר מעשה זה אמר לו האר"י: "סר עוונך" מכאן יש 

ללמוש שכשלאדם יש בעלי חיים הוא חייב להאכיל אותם בעצמו, ואסור לו לצער אותם לחפש את מזונותיהם בעצמם.

משמעות המילה "פטור" בדיני שבת
דבריו,  פירוש  אסור"  אבל  פטור  דשבת  פטורי  כל  שמואל:  "אמר  ע"א(:  )קז  שבת  בגמרא  כתוב 
שכשכתוב שהעושה מלאכה מסוימת בשבת פטור עליה, הוא אמנם אינו חייב על עשיית המלאכה מדאורייתא, ולכן מי שעשה את 
המלאכה בשגגה פטור מהבאת קרבן חטאת, אבל יש איסור מדרבנן לעשות מלאכה זאת. בסוגייתינו הקשה אביי על שמואל איך הוא 
אומר שאסור לצוד בעלי חיים שכדי לתופסם צריכים מלכודת )מצודה(, הרי נכתב בברייתא שהצד אווזים ותרנגולים ביום טוב פטור. 
והקשו התוספות )ד"ה ותניא( על פי הכלל שלמדנו, מדוע אביי הקשה על שמואל הרי בברייתא נאמר שהצד אווזים ותרנגולים פטור, 
תוספות תירצו שקושיית אביי על שמואל היא מכך שמשמע מהברייתא  ומשמע שמדרבנן אסור לצוד אווזים ותרנגולים ביום טוב? 
שהיא אוסרת רק מדרבנן לצוד ביום טוב אווזים ותרנגולים. ואם כן מדוע נאמר במשנה שאסור במקרה כזה גם להאכיל את בעלי החיים 
הללו ביום טוב, בגלל חשש שמי שיאכיל אותם, גם יצוד אותם, הרי האיסור לצוד חיות הנמצאות בחצר הוא רק איסור דרבנן? לפי דברי 
תוספות אסור מדרבנן לצוד אווזים ותרנגולים הנמצאים בחצר ביום טוב. לעומת דבריהם, הרמב"ם )יום טוב ב, ה( ובעל העיטור פירשו 
בעקבות קושיית תוספות, שלפנינו מקרה יוצא מן הכלל בו המשמעות של המילה פטור, היא פטור ומותר, לכן לדעתם להלכה מותר 

לצוד אווזים ויונים הנמצאים בחצר ביום טוב, וכדבריהם פסק בשלחן ערוך )אורח חיים תצז ו( 
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למדנו במשנה: זה הכלל כל המחוסר צידה וכו' בעל חיים שלא צדו אותו כבר, אסור 
לתפוס אותו ביום טוב. היכי דמי באיזה מקרה בעל חיים נחשב מחוסר צידה? אמר 
רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: בכל מקרה שבו בכדי לתפוס את בעל החיים אדם אומר: "הבא 
מצודה מלכודת ונצודנו נתפוס את בעל החיים". אמר ליה אמר לו אביי: והא והרי כאשר תופסים 
הבא מצודה  לבא לתופסם  אומרים  שהם כבר כלואים בתוך בית או חצר  למרות  אווזין ותרנגולין 
ורק על ידי המלכודת נוכל לתופסם, ותניא בברייתא: הצד אווזין ותרנגולין ויוני  ונצודנו  מלכודת 
יונים הנקרא כך על שם המקום בו היונים הללו גדלות, או על שם המלך הורדוס  מין  הרדיסאות 
שהיה מגדלם - פטור ואינו חייב על מלאכת צידה, למרות שצריך מלכודת על מנת לצודם, וקשה 
על דברי שמואל שאם צריך מלכודת בשביל לתפוס בעל חיים, אסור לצוד אותו ביום טוב. אמר 
רבה בר רב הונא אמר שמואל: הללו אווזים ותרנגולים למרות שהם מסתובבים בחופשיות ביום, הם 
באין חוזרים מעצמם לכלובן לערב ולכן הם נחשבים ניצודים, ואף שביום תופסים אותם באמצעות 
להשתמש  חייבים  לתופסם  כדי  ואם  לערב  לכלובן  באין  אין  אחרים  חיים  בעלי  והללו  מלכודת, 
יוני בר  והרי יוני שובך ויוני עלייה  שואלת הגמרא:  במלכודת, יש בלכידתם איסור צד ביום טוב. 
שמקננות בשובך או בעלית הגג שדרכם לעוף לכל מקום שירצו, אבל דבאין הן תמיד חוזרות לכלובן 
לשובך לעת ערב. ותניא בברייתא: הצד יוני שובך ויוני עלייה, וצפרים שקננו שקבעו את הקן שלהן 
בטפיחין שבבירות במתקנים ששמים בקירות על מנת שציפורים יקננו שם חייב משום צד ביום טוב 
למרות שהן חוזרות לכלוב בערב, וקשה על דעת שמואל שבמקרה שהחיה או הציפור חוזרת לכלוב 
שלה מעצמה, לא נחייב על תפיסתה ביום טוב משום צד. אלא אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל: 
הללו אווזים ותרנגולים באין לכלובן לערב ומזונותן עליך והם ניזונים ממה שבעל הבית נותן להם, 
ניזונות ממה שהן מוצאות  והן  עליך  מזונותן  ואין  לכלובן לערב  באין  ויוני עליה  יוני שובך  והללו 
בחוץ, ולא מבעל הבית, ועל כן הם לא נחשבות לניצודות למרות שהן שבות לכלוב בכל ערב. תשובה 
נוספת: רב מרי אמר: הני היונים עבידי עשויות לרבויי לברוח ולהשמט מבני האדם התופסים אותם, 
לרבויי לברוח ולהשמט  אינם עשויים  לא עבידי  אווזים ותרנגולות  הני  ואילו  ולכן אינן כניצודות, 
מבני האדם התופסים אותם, נחשבים כניצודים ומותר לתופסם ביום טוב. ומקשה הגמרא: כולהו 
נמי כל העופות עבידי עשויים לרבויי לברוח מיד בני האדם התופסים אותם, ומדוע אמרת שאווזים 
ההבדל עליו דיברנו בין  לכלובן קאמרינן  עונה הגמרא:  ותרנגולים אינם בורחים בשעת תפיסתם? 
יונים לאווזים ותרנגולים הוא לגבי חזרתם לכלוב דעבידי לרבויי שיונים רגילות להשמט מן הכלוב 
לאחר שבעליהם מחזירם אליו, ואווזים ותרנגולים אינם נשמטים מהכלוב לאחר שהוחזרו לתוכו, 

ולכן הם נחשבים כניצודים גם כשאינם בכלוב משום שאפשר להחזיר אותם בקלות.
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,Ë"ÂÈ Â˙Â‡ „ÂˆÏ ˙ÂÓ
ÔÈÈ˘ ‰Ó ÏÎ ÍÎ
.ÔÎÏ Ì„Â˜ ‡Â‰ ÈÂ„ˆ

‡˜ÈÒ‡˙ÂÙÂÚ‡ ˙ÂÙÂÚ
È ÔÈ˙È˙Ó ,‡È˘˜ ‡Ï
‰Ó‚Â ˙ÈÎ ‡Â‰Â ‰Â˜Ó
È ‡˙ÈÈÂ ,Â˙„Èˆ
‰Ó‚ ‡Ï˘ ‰Â˜Ó ÂÈ‡˘
‰Â˜Ó ÂÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,Â˙„Èˆ
[ÁÙÈ˘] (Á˙ÙÈ˘) ÔÎ˙È
‰Ú˘ ÏÎ ÔÎ ÈÁ‡
.ÔÈ„ˆ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ,‰ˆÈ˘

È‡Â‡‰„ ÍÏ ‡È˘˜
ÔÈÂ ‰„Â‰È ' ÔÈ
˙ÈÏ ÂÙˆ „ˆ‰ Ô
‡Ï˘ ,‡Â‰ ÂËÙ ˙˘
˙È‰ ‰‰Â ,Â˙„Èˆ ‰Ó‚
‰È‡ Î"ÙÚ‡Â ,‡Â‰ ‰Â˜Ó
,ÂËÙ ˙˘„ ÔÂÈÎÂ ,‰„Èˆ
.ÂÓÓ „ÂˆÏ ÂÒ‡ Ë"ÂÈ
,‡Â‰ Â„ ÂÙˆ Ì˙˜ÂÏÁ
‡˘Ó Â„ ÂÙˆ È‡˘Â
˙ÂÙÂÚ ‡˘„ ,˙ÂÙÂÚ
È ÔÈÒÎÈ˘ ÔÂÈÎ
Ï‡ ,Ô˙„Èˆ ‰Ó‚ ‰Â˜Ó
˙Ï˜Ó ‰È‡ Â„ ÂÙˆ
‰˙„Èˆ ˙Ó‚ ÔÈ‡Â ,˙ÂÓ

.Ï„‚Ó ‡Ï‡‡È‰È˘ „Á
˙Á‡ ‰ˆÈ ÔÂ‚Î ˘ÂÈÙ
ÈÈ ˘ÂÙÏ ÍÈˆ ÂÈ‡Â

.ÈÈÈ‰ ÏÎ‡ÏÂË ÏÙ„ ‡Î
.È„„‰‡ ÔÈÏ˙Î„˘ÂÈÙ

,ÁÊÓ ‰ÓÁ‰˘ ˙Ú
ÚÈ‚Ó ÈÚÓ‰ Ï˙ÂÎ Ïˆ
‡Â‰Â ,ÈÁÊÓ‰ Ï˙ÂÎ „Ú

.ÔË˜ ÈÓÂ‡ ‚"˘
.[‰„Èˆ] ÒÂÁÓ ÈÓ„ ÈÎÈ‰
ÔÈ‡„ Ù"Ú‡Â '˜ÈÒ‡Â
ÈÂÈ ÔÂ‚Î ,ÚÏ ÔÂÏÎÏ
ÔÂÈÎ ,‰ÈÈÏÚ ÈÂÈÂ ÍÂ˘
ÂÒ‡ ,Â‰Ï ÈÈÂ„ ÈÚ„
Ï‡ ,Ë"ÂÈ Ô‰Ó „ÂˆÏ
ÌÈÂÈÂ ÔÈÏÂ‚˙Â ÔÈÊÂÂ‡
ÔÈ„ˆ„ ‚"Ú‡ ,˙ÂÈÒ„‰
ÔÂÏÎÏ ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ ,Ô˙Â‡
,ÂÈÏÚ Ô˙ÂÂÊÓÂ ÚÏ
‡Ï ‡‰ÈÓ ÔÂÏÎÏ ‡ÂÏÂ
˙Â˙ È„ ,ÈÈÂ„ ÂÚ
ÈÓ ÔÈÁÂ ÔÈ‡Â ,Ô‰
ÈÎ ÔÈ‡Â˘Î ‡Ï‡ Ì„‡

Ô„ÂˆÏ ÔÈ‡ÔÈÁÈÓ]
.Ë"ÂÈ Ô‰Ó ÔÈ„ˆ ,[Ô„ÂˆÏ
Ó‡ ‰„Â‰È  Ó‡

Ï‡ÂÓ˘,‚"˘Î ‰ÎÏ‰
ÔÈÚ ‰„Èˆ ÒÂÁÓ ÏÎ„
ÂÈ‡˘Â ,ÂÒ‡ ÂÓ‡˘

.˙ÂÓ ‰„Èˆ ÒÂÁÓ'È˙Ó.Ë"ÂÈÚÓ Â„Âˆ˘ ÚÂ„È Î"‡‡ Ô‰Ó ÏÂËÈ ‡Ï ÌÈ‚„Â ˙ÂÙÂÚÂ ‰ÈÁ ˙Â„ÂˆÓ,ÂÒ‡ ˜ÙÒÈÂ‚ ‰˘ÚÓÂ
.‚"Î ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡ Ï‡ÂÓ˘ Ó‡ ‰„Â‰È  Ó‡ .'ÂÎ ‚"Ï ‡È‰˘Ë"ÂÈ ÔÈÈ‰ ÔÓ ÔÈËÁÂ˘ ‡È˙„ ‡‰‡ ‰Ï È˙Ó„ ‡ÎÈ‡

ÚÂ„È ,Ë"ÂÈ ÚÓ ÂÏ˜Ï˜˙˘ ˙Â„ÂˆÓ‰ Ô‡ˆÓÂ ‡ ÓÂ‡ ÊÚÏ‡ Ô ÔÂÚÓ˘ ' ,ÈÎ‰ ‡ˆÈ˙Â .'ÂÎ ˙Â˙˘‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡
.ÊÚÏ‡ Ô ˘"Î ‰ÎÏ‰ Ï‡ÂÓ˘ Ó‡ ‰„Â‰È  Ó‡ .ÂÒ‡Â Ë"ÂÈ Â„Âˆ˘ ÈÓÎ Â˘Ú ˜ÙÒ [‡‰] ,Â„ÂˆÈ Ë"ÂÈ ÚÓ˘

  


