ג י ד ו ל בלב ב מקורו ת

אלד׳ד לילע׳יק

מצאנו במקורות ביסויים של שלילה ובוז לגבי כלבים ,כג1ו:
"הרא 0כלב אנכי"  ,״והכלבים עזי נפ 0לא ידעל שבעד"  ,הר0עים
נמשלו לכלבים .3אך לעומת זאת י 0נם ביטויים של הערכה כגון:
הכלב מכיר את קונו  ,4אל תדור במקום שלא נובה כלב 5מפני
שמתריע על בואם של אויבים או גנבים.
ברצוני לדו ך על גידול כלבים מההיבט ההלכתי:
א .גידול כלב מצד דיני נזיקין
 . 1גידול כלב מזיק
בספר דברים 6נאמר" :כי תבנה בית חדש ...ולא תשים דמים
בביתך "...ודורש רבי נתך " 7מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך
ביתו ...ת״ל לא תשים דמים בביתך"  .משמע מדבריו שאסור לגדל
 - 8נובח ,נושך וכדומה.
כלב רע מפני שמזיק9
 .2דיך 7כלב מזיק
הגמ' מביאה מקרה של כלב שאכל כבשים )והפסיד בכך את בעל
הכבשים(  ,ומסיקה הגם ,שאת בעל הכלב מנדים עד שמסלק את

 700 . 7אל ב'  ,ב'  ,ת' .
 . 2ישעית ב״ל  ,י״ א.
 . 3מקלים כ״ב ,י ״ז .
 . 4תוויו ת י" ג ע״א .
.5
.6

.7
.8

.9

עסתים קי" ג ע״א .
עדק כ" ג עם 7ק מ' .
נ״ק ס״ו ע". 3
חשסם״ק בב״ק )ס״ר ע״ב( בשם םדול״י כץ ,וכן בשספ״ק בכתלבלת )ס״א ע״ב( בשם
כת 3שר' בתל מיי די רק כסכנת נפקות כדפלכת קדא ד״לא תשים דפים
מדיב״ל
בביתל"  .לשל״ת "דבר אבדתם" ),סי' ל״ז אות כ״ת( בלתב "צ״ל ותא דתביא "33ק
ג ס ״ ל ע״ב( " .ר' במל אלמד מבי ל שלא יגדל אדם לכ " ' 7מיי די בכלב שיש ב 7סכבת
בעשלת דלקא ,לאל״ת איבל ׳בלבד ב״לא תשים וסיס" .לבשסמ״ק במלבלת )ס״א ע"( 3
תביא זאת בשם תדיב״ל למתד׳ן לת לאיל קדבדים מבלדדיס ש ם ...לבספד תמבלד
)סבות תקס״ו( כתב 'שלא לתבית תמכשללים כדי שלא ימלמל ללא יזלקל בס בבי אדם
לע״ז באפד "ללא תשים לפיס בביתל״' למשמע שעל תשש תיז ק בפי איכא ל״ת ולא
תשים דמים ,אל קשת סל בא על תתבלל".
כתבדרת תיש״ש בב״ק ;ערק שביעי ,סי' מ״ת( "סתם כלב שתלא מבבת בכל אדם קרלי
דע" ,לכעי שמזנאבל בב״ק גע" ב ע״א( שאשת פעלבדת תפילת מתמת בביתלת של כלב.

המזיק ,הכלב .מה פרוש לסלק את המזיק? בכך נחלקו רש״י
מפרש שצריך להרוג אה הכלב , 7אך הרסב״ם
והרמב״ם :רש"י
בהלכות תלמוד תורה 2ו פוסק "מי שיש ברשותו ובר המזיק כגון
כלב רע ...מנדין אותו עד שיסיר חיזקו" ,ומסתימת ד ב ר י ו מ ע
שאיך צריכים דוקא להרוג את הכלב אלא להסירו ממקום שיזיק. 13
ומבאר ה״ברכת אברהם" 7שמקור דברי רש״י מהגם 4בב״ק מ״ו
ע״א דר* אלעזר אומר איך למועד שמירה אלא סכיך ,וסעמו מרבי
נתך,בשם שרבי נתך אומר שלא יגדל אדם בלב רע בתוך ביתו ,כך
מתוך השוואה זו
לשהוס שור המועד-כדי לסלק ההיזק.
מצוה
משמע שסילוק המזיק הכוונה  -הריגת המזיק .הרמב״ם יפרש שכל
זה אליבא דר״א ,דהוא פירש שאיך עצה אחרת לשור המועד אלא
בסכיך ,אבל לתנאים שחולקים עליו וסוברים ששמירה על שור
המועד מספיקה )ר״מ-שמירה מעולה ,ר״י-גם שמירה פחותה( ,יתכך
שיסבירו את רבי נתך שהסרת המזיק הכוונה  -שמירת המזיק שלא
יזיק יותר ולא הריגתו  .ועפ״י דרכם יסבירו רש״י והרמב״ם את
"לא יגדל אדם את הכלב אלא אס בך היה קשור
האסור במשנה1
4
בשלשלת" .רש"י יסביר שהמשנה מדברת בכלב שאינו מזיק ,מכילל
שכלב מזיק צריך להורגו ,אך הרמב״ם יאמר שמדובר בכלב מזיק75
וברגע שמונעים ממנו להזיק ע״י קשירתו בשלשלת  -מותר לגדלו.
ה" תו רה תמימה" 76מביא סמך ראיה לדעת הרמב״ם ממשנה במסכת
נדרים "קונם לבית זה שאיני נכנס שהכלב רע בתוכו ,או שהנחש
בתוכו ,אמרו לו :מת הכלב או שנהרג הנחש "...ודברי הכמים
נאמרים בדיוק נמרץ ודייקו להזכיר בכלב מיתה ,דהיינו  -מיתה
םבעית ובנהש הריגה ,וזה מפורש כרמב״ם ,דלדעת רש״י היה צריך
לומר גם בכלב נהרג ,שהרי מדובר בכלב רע שצריך להורגו!
הסו ר וכך השו"ע8ו הבינו כרסב״ם ,שבלב רע מספיק לקושרו,
וזה לשונם" :אסור לגדל כלב רע אא״ב הוא אסור בשלשלאות של
ברזל וקשור בהם".
 .3גידול כלב שאינו מזיק
" 14לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כך היה קשור
שנינו במשנה 5
1
בשלשלת" .וצריך לברר באיזה בלב מדברת המשנה? האם מדובר בכלב
מזיק ,אבל כלב שאינו מזיק סותר לגדלו אף אם אינו קשור ,או
שהמשנה מדברת בשניהם ביו מזיק וביו אינו מזיק,או נאסר
שהמשנה מדברת בכלב שאינו מזיק אבל כלב מזיק אסור לגדל כלל.
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ב״ק ס״ן ע״ב ו״ח "ער רססלק חיזק*".
חרי״ף בב״ק ) ן  ,ע״ב בדפי חרי״ף( סעהיק לסרן חגס" ,סססתיגן ליח ל0ל 1קי
חיזקיח" ,רססרסיר  -ד' יח 1ג תן חבחן םל 31יל וחגסוקי י01ף  -מסבירים
"לסלוקי חיזקיח" ברס״י ,ספריו לחרוג אח הכלב.
פרק ו' חלבח י ״ ר.
ובן ספרס חסאירי בב״ק )ע״ס ע״ב( "אין סגרלין בלב רע אלא אס בן חיח סוסרו
וקוסרו בסלסלה".
. .
_
ב״ק ע״ס ע״ב.
יתבן סחרסב״ס סרבר גס בבלב סאינו סוי ק .ובפי סיבואר בפרק חבא  -גירול בלב
סאיג 1סזיק".
רבריס ב״ב ,חי  ,אות ע״ס.
פרק  , ' 0ססגח ג ׳ .
חוסן סספס סי* ת״ס.

המשנה מדברת בכלב שאינו מזיק ,סביון שבלב מזיק
לרש״י
חך
----אסור לגדלל בלל  ,ומהי הסברה לקשור בלב שאינו מזיק? מפרש
רש״י" 19מפני שנושך ומנבה ומפלת אשה מיראתו"  ,20דהיינו:
דרכו של בלב לנבוה ולנשוך ,ואע״ג שעכשיו הוא אינו נובח או
נושך )שהרי מדובר בכלב שאינו מזיק( עלול לעשות בן ולהבהיל
אבל אם הוא קשור אף אס ינבה לא תבהל
אשה מעוברת,
ביון שיודעת שאי ב 7מסוגל להז יקה .רואים אנו ,שאין זה משנה
אם הכלב אינו מזיק ,העיקרון הוא שהמעוברת יודעת שאינו מסוגל
להזיק ובפי שמצאנו בגמ 2 ' ,מעשה באשה שהפילה מקול נביחת בלב
שנטלו שיניו  -אע"פ שלבלב לא היו שיניים ולא היה מסוגל
להזיקה היא לא ידעה מבך ,נבהלה והפילה.
" :22רבי שמעוו
לפי זה יובן מה מוסיף רבי שמעון בן אלעזר 4
3
2
בל אלעזד אלמד :מגדלים כלבים כופרי ן "...ומפרש רש״י
"קסנים וננסים הם ,ל״א כלבים גדולים של ציירים ואין
מזיקין" .ולכאורה מה החידוש שמותר לגדל כלבים אלו שאינם
מזיקים ,הרי לרש״י המשנה מדברת בכלב שאינו מזיק ומפורש
שמותר לגדלו בתנאי שיהיה קשור בשלשלת! אלא י״ל שרבי שמעון
בן אלעזר מדבר בכלבים שידוע לבל שאינם מזיקים )זהו טבעם(,
לגדלם
סותר
מזיקים
שאינם
לבל
ידוע
ואם
אף אם אינם קשורים בשלשלת* !
הרמב״ם בהלכות נזקי ממון  25כותב "ולא את הכלב אלא אם בן
היה קשור בשלשלת" ,משמע מהרסב״ם שאפילו סתם בלב )שאינו
מזיק( אסור לגדלו אלא אם בן קושרו .ומסביר ה״הזון יחזקאל" 6
מדוע צריך לקשור בלב שאינו מזיק" :משום שבל שאינו קשור הלא
הוא מטיל אימה בנבהתו על^נשים מעוברות ויראו ממנו דשמא בלב
דע ל׳יא ליבילל ולדותיהן"׳ וממילא מובן מה מוסיף רבי שמעון
האומר שמותר לגדל כלבים בופרין :כלבים אל, 7
בן אלעזר 2
שידוע לבל שאינם מזיקים מותר לגדלם לא קשורים .יוצא מהאמור
לעיל שרש״י והרמב״ם חולקים רק בדין בלב רע ,שלרש״י בלב רע
אין לגדל בלל ולרמב״ם מספיק לקושרו ,לשניהם בלב שאינו מזיק
צריך לקושרו שמא י נבח ויבהיל יולדת משא״ב כשהוא קשור שאז
תדע שאינו מסוגל להזיק ולא תיבהל ,ובן כלבים בלבדי ל שאינם
.28
עלולים ל ד׳|£ל /מותר לגדלם אף אם אינם קשורים 9
2
כותב "בלב שאינו רע מותר לגדל ,שדווקא לאלמנה
הסס"ג
אוסר שאסור לגדל הכלב מפני החשד" .סקור דברי הסס״ג במסבה
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ב"? ע" ס ע" ב ו״ח "אה
על ססך הגס' בב״ק  "3ג ע״א.
ב״ק סייג ע״א.
ב״ ע פ' ע״א.
 00ר״ה " כ ל ב י ם כ ל פ ד י י ם " .
ס י ' ס״ה( " ל ד ל ע א כ ל ב י ם ע ס ב י ם
כך גס כ 7מ ב ל/יש״ש ) ב"? פר? ש ב י ע י ,
הביס א 1כה״ג שיד  7ע ל כ ל טאיג 1מ ז י ק 10תר אפיל 1בלא ?טירה".
פר? ה' הלכה ס' .
ת01פתא ב"? פר? ה'  ,הלכה ח' .
זאה גס סברה רט״י טהבאג 1ל ע י ל םד  7ע צריך ל ע ש י ר כלב טאיג 1מ ז י ע .
כך פס? הריא״ז ב ב ״ ע  ,פר? ז ' הלכה ה' א 1ה ה' .
0צ 11ה עשם ס"  7ס״ן.
 77כ ל ב " .

ל ב 7י

ע״ז  30״תני רב יוסף :ארחלתה לא תרבי כלבה" )אלמנה לא תגדל
כלבים( .ומפרה בתוםי בב״ם'  3מהרם ל 11ת הפתיים בעלמא,
והיינו :יההוו המרביעה הכלב עליה ,והובר אמור באלמנה אבל
לכל אדם מותר לנדל ,וכך דייק הנהות מימוני ות 32על הרמב״ם:
״אבל כלב האיבו רע מותר לנדל כדאמרינן בע״ז ארמלתא לא תרבי
כלבא באוהפיוא מפני הההד ,הא אהר-מותר" ,וכ״ז מדובר בכלב
האיבו קהור 33וא״ב לכאורה מהמע האין צריך לקהור כלב האיבו
מזיק ולא הוההים להברת רה״י והרמב״ם המא יבבה ויבהיל יולדת!
 4אומר :״דדילמא האי איירי בכלבים כופריו דהיינו
אך היה״ה5
3
קטנים ולא נבהי"  7בכלבים כופריו נם רה״י והרמב״ם
כלבים
מסכימים האין צורך לסוהרם.
הסור ובו ההו״ע '8פסקו "אסור לנדל כלב רע אא״ב הוא אסור
המקור
בהלהלאות הל ברזל וקהור בהם" .וכותב ה"תו3.0ות יו״ס"
דברי הסור וההו״ע היא הברייתא הל רבי בתו " 7מניו הלא יגדל
אדם כלב רע" ובו' ומלהון המהנה4ך נם מהמע בך התרי כתוב "לא
יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קהור בהלהלת" ,הכלב-בהא
אותו כלב הרבי נתן דיבר עליו-כלב רע ,וה״תורה
הידוע,
מקהה >נל כך" :ומניו להו זה? והלא במהנה ו נסי
תמימה"
ורסב״ם הלהון כלב סתם ,וראיה לזה ,ההרי בנסי  21הביאו ראיה
לאיסור זה ממעהה ההיה באהה התפילה מקול נביהת כלב הניסלו
היניו והרי זה בודאי אינו כלב רע אהרי הנסלה רעתו ,וכן ראיה
סנדלים כלבים כופריו ופרה״י כלבים ננסייים או הל
0נמ'
ציידים האינםמזיקים ואי ס״ד הרק כלב רע אסור לנדלא״ב מאי
רבותא דכלבים כופריו אהרי דנם כלבים סתם סותר לגדל ,והנה נם
ה״תוס' יו״ס״ ועוד ספרהים נגררו אהרי הסוה״ע והוא פלא".
הריעב״ץ 36בניגוד לאסור עד כה יוצא בתקיפות ננד גידול
כלב ואעפ״י האינו מזיק ,וזה להונו" :ולא הילקו הפוסקים בין
כלב לכלב דלא קי״ל כמאן דהרי בכופרים דיהידאה הוא ...ואפי'
מאן דפליג בכופרים נ״ל דאפ״ה לא הרי ספי מהד לנסורי ביתא
בלהוד ,דהכי סוכה סהא דגר ה נפלו לו כלבים בי ר והה האין
מהייבים אותו לסכור כי אם על יד  ,37ועל כרהך בכופריו מיידי
דלא סזקי ,דאל״ה ודאי האסור לקיימן אפילו זמן מועם ,ואפילו
אהד לא אם אינו קהור ,ואפ״ה לא הרי אלא בסי הנפלו לו בידוהה
להההותן ,רק בדי למוכרן סעס מעס הלא יפסיד הרבה ,סיהא
לגדלן אצלו ס״ס אסור ,ה"מ בהדיא דכלבים הרבה אסור לקיימן
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כ״ב ע" ב .
ע״א ע״א ו״ה "לא תדבי כלבא".
הלכות דזזנזז ופסי רה הבסס ,סרק י״א אז מ ב' .
א 0003 .דברי הבסרא  00סדובר על כלב סאיבו קסור . 3 .רב יוסף אוסר לאלסבה
לגדל כלב ססבי סתביא אותו עליה וסואלח ה : ' 01הרי הכלב ילך אחריה ברחוב
והסהר סיהסוו בהו ועובה הבס' סהאלסנה תסבור ,סאס הכלב ילך אחריה יאסרו
האבסיס סהולך אחריה כי בותבת לז לאכול אך האבסיס לא יהסבו כך ויהסרו בהו
ואס נאסר ססוובר בכלב קסור הרי ברור סרוע הולך אחריה ולא יחסרו בה ואין
סקוס לסאלת הבס' .
ב״ק ,סרק סביעי  ,סי' ס״ה.
בק ,סרק ז'  ,ססנה ז' .
סאילת יעב״ץ ,תסובה י ״ ז .
סקור וברין בב״ק )סי ע״א( ״ו כן בר סבסלו לו כלביס והזיריס בירוסתו אין
סהייביס אותו לסכור סיד אלא סוכר על יד על י ד " .

בביתן בכל אופן 1אפיל 1קשורים ג״ב ...ואין צריך לאמד שאסור
לנשים דעלסא שמגדלות אותו לשעשוע בלבד ,דאיכא לסיהש ספי
מחשדא גרידא דמתיא לידי וימה נסי  ...מיהו בספי מתו פשיסא
דאיסור גמור הוא לכל אדם ובכל כלב כנזכר ,אס לא כשיש לאדם
בתים והצרים הרבה ,עכ"פ יותר מהצורך לא הותר בשום אופן,..
ביהוד אותן כלבים הלקים וערומים שאין להם שערות וקונים אותן
בדמים יקרים לשהק ולהשתעשע בהן ולגעגע עמהן ,וגם משום מושב
לצים אסור לשהוק עמהן שהוא ממש מעשה ערלים בר מינן"...
 .4גידול כלב בספר
"ת״ר :לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת אבל
מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר וקושרו ביום ומתירו בלילה" .
וסעם הדבר-שבעיר הסמוכה לספר בין ישראלים לגויים  -צריכים
שימור ,וכך פוסק השו״ע" 19ובעיר הסמוכה לספר מותר לגדלו
וקושרו ביום ומתירו בלילה" ,והרמ״א מוסיף" :וי״א דהשתא שאנו
שרויין בין העכו״ם ואומות בכל ענין שרי ופוק הוי מאי עמא
דבר  ,38מיהו נראה אם הוא כלב רע שיש לחוש שיזיק בני אדם
דאסור לגדלו אא״ב קשור בשלשלאות של ברול" .הי ש" ש מדגיש 4
"שאפילו אם נאמר שעכשיו נחשבים כעיר הסמוכה לספר לכל ישראל
שדרים בין הגויים ,ס״ס צריך לקושרו ביום היסב .ובחידושי
מרדכי מצאתי סעם על מה נהגו להקל האידנא בכלבים ,מאחר שבעיר
הסמוכה לספר ,ביום שאינם יראים קושרו ,ובלילה שצריכים שימור
יתירנו .ואנו שדרים ביניהם ,אפילו ביום מתירים כעיר הסמוכה
לספר דמתירים בלילה ע״ב .ולא נהירא בלל :הדא ,דעיננו רואות
דאין אנו צריבין שימור יותר ביום ,אעפ״י שאנו דרים ביניהם,
לענין שיצילו אותנו הכלבים יותר מעיר הסמוכה לספר ,ובי היכא
דקושרו שם ביום ה"נ לדידן .ועוד נהי דאיכא הששא סובא האידנא
וצריכים יותר שיסור ,מ"מ אינו נראה להתיר כלבים דאיכא השמת
דמים בבית וסכנת נפשות ...ולא אמרו חכמים אלא "ומתירו
בלילה" ,כלומר בומן שאין אנשים מצויים וליכא השמת דמים
בביתך שביה כלל ,משא״ב ביום"!
ב .גידול כלב מצד סחורה בדבר ססא
עד באן דנו בגידול כלב מצד דיני נזיקין ,ולכאורה יש
לדון בדבר נוסף :האם מותר לקנות או למכור בלב? הרי כלב הוא
סין ססא ויש איסור לעשות סחורה בדבר ססא! צריך לברר ,א״ב,
האם כלב נכלל באיסור וה או לא.
 .סקור האיסור.
בספר ויקרא 39נאסר "וכל אשר י פול מנבלתם עליו
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 . 30גא רראה סח חעס ביזיג )באחר אין חלבה פסיקיי נגיפ א אפפד ללפיד 0מ1ה 1העס(.
 . 39פרק י״א ,פסיק ל״ה.

וססאיס יד׳יז לבס"  .ועל  103ק זה נאסר בידלסלסי  :״כתיב
*ססאים חס לכס״  ,סח תלמוד לומר * :וססאים יחיו לכס*? אלא
אחד איסור אכילס  7א/7ד איסלד חנאח .כל דבר שאיסורו דבר תודח
אסור לע 10ח בו סחורח ,וכל דבר שאיסורו סדבריחן סותר לעשות
.
בו ססלדד"
 .2אל 7סיבים כולל חאיסור
0
"לסד* חמור!? למלאכתו חוא נדל .וחרי
ממשיך חירושלסי
גמל!? למלאכתו חוא גדל" .רואים אנו שלא בכל מין ססא אסור
לעשות סחורח ,דבחיות ססאות כגון חמור וגמל סותר לסחור,
את הכוו נח
וחסעם חוא דלסלאכתם חם גדלים ,ומבאר הרשב״א5־
בביסוי "למלאכתם הם גדלים"" :ושאר חסינין חאסורין בבחסח
ובעוף שדרך בני אדם לגדלן בדי לאוכלן ,ושאין רובן עומדין
לתשמישן אסור לעשות בחם סחורה גורה שמא יבוא לאכול מהם ביון
דסינן לאכילה חוא עומד ,יצאו חמור לגמל שאיל אדם מגדלן רובן
ח" ת ורה תסיסה"  4מקשה שדברי
אלא למלאכתם" . 4
לאוכלן
הירושלמי סותרים מרישא לסיפא ,דאחרי שמפרש סעם איסור סחורה
משום איסור הנאה ,א״ב כיצד מחלק אח״ב בין חמור וגמל לשאר
בע״ח משום דלמלאכתן חן גדליו ,והלא כיון דסשום איסור הנאה
אתי ,סח זח משנה אם למלאכה עומדים או לאכילה? ומתרץ שבחגחות
חגר״א לירושלמי חגיה במקום ״ ואחד איסור הנאה" " -ואחד
איסור סחורה" ,ובזה מיושב הכל.
 46פוסק "כל דבר שאסור סן התורה אעפ״י שסותר
7 4
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חש ו"ע
בהנאה ,אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה" .יוצא
סכל האמור לעיל שכלב אינו בכלל באיסלד סחורה בדברים חסמאים,
ואף אם נאמר שאולי יש בני אדם
שהרי אינו עומד לאכילה.
דברי
באיזה מקום האוכלים כלבים בבר הביא ה"דרבי תשובה"
ה״פרי תואר" שכתב ,דבזה אזלינן בתר המקום שסוברין אותו,
דהיינו :אם במקום אהד עומד לאכילה ובמקום אחר עומד למלאכה
אינו נאסר אלא במקום שעומד לאכילה.
לכאורה בניגוד לאסור עד כה אומרת התוספתא" 48לא יהא
מביא כלבים בופרין והולדות הסנאין והחולין וקיפוד למוכרן
לנוכרי ולשכב עליהן" ,רואים אנו במפורש שבכלבים )כופרי ן(
אין לסחור!

 . 40פכיעית ,פרק ז'  ,הלכה א' .
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ליקדא י ״ א  ,ה י .
איסלד סהורה אלא פר 1פ לאים לי הנאה.
פו״ח הרפב״א ה" 1סי' רכ״ג.
רבי פלסה סיריליאו 0הדפ פנסליס וסוסים נאכליס ע״י ה נ ו יי ס  1לכן פריך
הירופלסי קורס :והרי הסור  -פאינו נאכל ,וספני לסלאכהו הוא ג י ל  ,ופריו
קלב :והרי גפל  -פאוכליס אוחו וספני נ״כ לסלאכהו הוא ג ד ל .
ליקדא לי׳א ,ל״ה ,אוח קס״ב.
יל״ד ,סי י קי״ז סעיף א' .
ס י' קי״ך  ,סק״ה.
פני עי ח ,פרק ה'  ,הלכה ז' .

מתרץ דבל אלו המנויים בתוספתא מיוחדים
ה״חוו ו יחזקאל'•,
אומר שצ״ל בן ״לביאור התוספתא
הם לאכילה .ה"מסנ ת יוסף״
אע״פ שמשונה הוא שיהיו אלה מיוחדים לאכילה' .'',אך הוא מקשה
מספר קושיות:
״בשם שאמרו אין מנדליך בהמה דקה בך אמרו
א .נאמר בגם׳
אין מגדליו היה דקה ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :מגדליו כלבים
כופריו וחתולין  ...מפני שעשוים לנקר את הבית״ )מן העכברים(.
הרי דאותם מינים )המוזכרים בתוספתא( יוצאים מכלל חיה דקה
ומותר לגדלם בא״י כיון דלמלאכתם הם גדליו ,וא״ב הייה לענין
גידול דבר איסור ,כמו שאמרו בירושלמי בסוגיתנו לעניו המור
וגמל ,ומדוע אסרה התוספתא לעשות בהם סתורה ,ובמה הם גרועים
מחמור וגמל שמותר לסחור בהם ,שלמלאבתם הם גדלים?
תרצה לומר שאומנם מינים אלה עושים מלאכתם ,מ״ס
ב .אם
גם
נאכלים ג״ב ולכן אסור לעשות בהם סחורה  -זה אינו ,שהרי
גמלים נאכלים לישמעאלים ,וכן סוסים  -אוכלים אותם האומות
כידוע ,ואפ״ה כיון שבעיקר עומדים למלאכתם מותר לסחור בהם -
ולא מסתבר שמינים אלה עומדים בעיקר לאכילה יותר מלמלאבתם,
ואפילו אם תמצי לומר כן ,לא הרווחנו בזה כלום ,דא״ב למה
התיר רבי שמעון בן אלעזר לגדלם לצורך ניקור הבית ולא חילק
באופן הגידול ,ומשמע דאפילו לגדל על מנת למכור ולסתור מותר.
ואמאי  ,הרי עיקרם לאכילה ואסור לסחור בהםי ומפני קושיות אלו
אוסר ה״משנת יוסף" וזה לשו נ ו:״והנראה לי בפרוש התוספתא עפ״י
 514בדבר התיישים שאין בעלי המלאכות קונים עורותיהם
דברי הס״ז0
5
9
אא״ב נוהרים אותם )מסיתים אותם ע״י דקירה בגרון( ,אבל לא
שחוסים מפני שסתקלקלים קצת ,והתיר לישראל לנחור דאין כאן בל
תשחית כיון שהנאתו מרובה מהשחתתו ,ואי משום סחורה בנבילות
וסריפות שמוכר הבשר לנוכרים ,כיוו דבהיתר נוהר הו״ל כנזדמנה
לו נבילה שמותר למוכרה .והש״ך  2משיג עליו ומביא משו״ת
״משאת בנימין״ שאוסר ,דמיקרי מכון מלאכתו בדבר איסור .והנה
גם הס״ז לא התיר אלא כשנותר התיש לצורך עורו ואח״ב מוכר
הבשר בשויו ,אבל לעשות סחורה בבשר או לנחור לכתחילה כדי
להשתכר בבשר ובעור ,גם הוא מודה דפשיסא דאסור ,דהא נבלה
כשנזדמנה מותר רק למוכרה אבל לא לעשות בה סהורה .והנה סיני
היות אלו שהזכירה התוספתא ראויים עורותיהם לשכב עליהם )או
לשוסחן על הארץ( ,וזה עיקר מסחרם ,וכשהופשס עורם נמכר בשרם
בזול ונאכל ע״י עבו״ם .וזה שאמרה התוספתא לא יהא מביא כלבים
כופרין וכו״ למוכרן לנוכרי )את הבשר והעור יקה לעצמו( לשכב
עליהם ,דעד כאן לא התיר ה״תפארת ישראל״  53לקנות ארנבות
מהצייד לצורך מסהר עורם ולמכור אה״ב בשרם לעכו״ם אלא
בארנבות שעורם יקר ומוכר עורם ביותר מסה שקנה עורם עם בשרם,
דבכה״ג בל כונתו להיתר ולא מתכון לאיסור .אבל עור החיות
 . 49סביעית ,סרק 100 , ' 1ת ג' .
. 50
 . 51יו״ד סי' קי״ו סק״ס.
 . 52י ו ״ ו סי' קי״ו סק״ת.
 . 53סביעית ,סרק ו'  ,בועז סק״א.

 01ערוך תסולתן ) י ו ״ ר  ,סי' קי ״ ז 0 ,י״ ( 1כתב בססיסוח דאינס לאכילת בלל.

תאלת איב 7יקד  ,ואינו עולה על סחירס הכולל עם בשדם ,ולכן לא
מתכ7 7
יביאם לפכ 7ד בשדם לנוכרי  7ת 7א ישתמש בע 7ד ס והו״ל
במסחרו לסני חס ואסור" עב"ל.

ב .סי כוס
ונו בניוול כלב סמני צורים ,מצר דיני נויקיו  7מ ע ד איס 7ד
סחורח בובר סמא.
מצו וינ* נזיקין חבחנו בשלשת סוני כלבים;
א .כלב מזיק  -לרי״ף בהסבר ד* יחונחן הכחך סלוניל וחנ״י,
והריעב״ץ אין לגולו כלל )צריך להורגו(; לדמב״ם,
דש״י

חסאירי ,חסור ,חסחבר וחרס״א צריך לקוסרו בסלסלה,
ב .כלב סאינו מזיק אך על 7ל להזיק  -לרס״י וחרסב״ם
לקוסרו בסלסלה ,אך הסור ובן הסו״ע פסקו סרק כלב רע
לקוסרו אבל כלב סוב )סאינו מזיק( אין צורך בקסירהו,
נ ,בלב סאינו מזיק ואינו עלול להזיק  -לרס״י ,הרסב״ס,
חריא״ז ,הסור ,חסחבר ,הרס״א והיס״ס סוהר לגדלו גם כסאינו
קסור ,ואילו חריעב״ץ אסר ביד 7ל כל כלב אלא אס יש לאוס רכוס
רב ,וגס אז רק אחו ובהנאי סיהיה קסור,
תםבדל כלב בספר דשאי לחהירו בלי לח בהנאי שלא יוכל
צריך
צריך

לתז י ק.

מצד סחורח בדבר חססא סוהר לסכור ולקנוה כלב כיון
חאיסור לסחור בדבר ססא הוא בדבר העוסד לאכילה ססא״ב כלב,

שכל

---------------------------------------------------------- ,
"  7ל מ ת מדליק נרוה בחנוכה אלא בשעת סנצחו בניו
חססונאי חכחן חגוול לסלכוה יון שבאמד ״ועוררהי בניך
ציון על בניך יון) ,זכריה ס ,י״ג( נכנסו לבית חסקוס
סצאו  00ססונח ספווין סל ברזל וקבעו אוהס והדליקו
בהו כס נרו ה".
של

]פסיקהא רבהי פ״ב[
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