Contemporary Conundrums
שלחן ערוך אורח חיים סימן שטז
ב הצד צבי ישן או סומא חייב חיגר או חולה או זקן פטור :הגה המשסה כלב אחר חיה
בשבת הוי צידה )כלבו( וי"א אף בחול אסור לצוד בכלבים משום מושב לצים )א"ז(
שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -יו"ד סימן י
תשובה שלום להאי צורב ,העוסק בחקי חורב ,ה"ה כבוד אהובי האלוף התורני מוהר"ר
גומפריכט אפנהיים י"ץ:
מכתבו קבלתי ואם אינני מכירו ולא ידענא ליה אך אשר בא לשאול שאילתא ומשתעי
בלישנא דחכמתא הנני משיב לכל שואל .ושורש שאלתו איש אחד אשר זכהו השם בנחלה
רחבה ויש לו כפרים ויערות אשר בהיערות תרמוש כל חיתו יער אם מותר לו לילך בעצמו
לירות בקנה שריפה לצוד ציד או אם אסור לישראל לעשות דבר זה אי משום צער בעלי
חיים אי משום בל תשחית ואי משום שנהגו בו איסור צעב"ח  ....בהג"ה בשם או"ז .דאף
דכתב עם כלבים נראה דלאו דוקא רק כל צידה שהיא לשמחה בעלמא הוי מושב לצים
ואינו זוכה לשמחת לויתן וכן נראה מהמד"ר  ....וז"ל התוס' שם וא"ת אמאי לא פריך והא
איכא צעב"ח בשלמא משום בל תשחית ליכא כיון דלכבודו של מלך עושין כן אין כאן
השחתה והוי כמו תכריכין של מאה מנה אלא צעב"ח היאך הותר וי"ל דשאני כבוד המלך
שהוא כבוד לכל ישראל ואתי כבוד דרבים ודחי צעב"ח עכ"ל התוס' .וא"כ משמע
מדבריהם דצעב"ח חמיר מבל תשחית ואינו מותר אפילו לצורך רק משום כבוד רבים .ופוק
חזי שהתוס' קורין אותו דחיה שכבוד הרבים דחי צעב"ח וא"כ איך נימא שיהיה מותר לצורך
דבר הרשות .אבל בפסקי תוס' שם כתבו צעב"ח אינו אסור אלא כשמצערה בלי ריוח
עכ"ל ....ובאמת דברי התוס' בב"מ הם נגד דברי הרמב"ם דהרי שם במסכת ב"מ קיימו
התוס' בהאי מ"ד דסבר צעב"ח דאורייתא והרי בל תשחית בדבר שאינו קציצת אילנות הוא
רק מדרבנן .וז"ל הרמב"ם בפ"ו מהל' מלכים הלכה ח' ,אין קוצצין אילני מאכל כו' וכל
הקוצץ לוקה ולא במצור לבד אלא בכל מקום כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה,
ובהלכה יו"ד כתב ולא אילנות בלבד אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין
וסותר מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר על בל תשחית ואינו לוקה אלא מכות
מרדות מדבריהם .הרי ששאר השחתות שאינן קציצת עץ מאכל הוא רק מדבריהם באיסור
בל תשחית:
ואמנם אין לנו להאריך בזה כי כבר האריך מהרא"י בפסקים וכתבים סימן ק"ה שכל דבר
שיש בו צורך להאדם לית ביה משום צעב"ח וגם לא שייך צעב"ח אלא לצערו ולהניחו
בחיים אבל להמית בהמות וחיות וכל מיני בעלי חיים לית ביה משום צעב"ח וכן מוכח
בחולין דף ז' ע"ב עקרנא להו איכא צעב"ח קטלנא להו איכא משום בל תשחית הרי אף
שהשיב לו על עקרנא דאיכא צעב"ח אעפ"כ אמר קטלנא להו .וא"כ אין בנדון שאלתו
משום צעב"ח ,ומשום בל תשחית ודאי ליכא דהרי נהנה בעור וגם אינו עושה דרך השחתה.
וגם עיקר איסור בל תשחית אף שהוא מדרבנן מ"מ שורשו הוא ממה שאסרה התורה
בקציצת עץ מאכל והנה שם כתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות וגו' וא"כ כל דתיקון רבנן
כעין דאורייתא תיקון שלא ישחית דבר שיכול האדם ליהנות ממנו לא ישחית ויפסיד אותו
ההנאה ואולי אפילו בדבר של הפקר שייך זה אבל דבר שאין בו הפסד לשום אדם לא שייך
בל תשחית ,וא"כ הני חיתו יער כל זמן שהם בחיים אין בהם שום הנאה לאדם רק עיקר
הנאה במותן בעורותיהם ובבשרם ואיך נימא שיהיה אסור להמיתם משום בל תשחית....
ואמנם מאד אני תמה על גוף הדבר ולא מצינו איש ציד רק בנמרוד ובעשו ואין זה דרכי בני
אברהם יצחק ויעקב /+שערי ציון /עי' מס' ע"ז )דף י"ח ע"ב( דרש ר"ש בן פזי אשרי האיש
אשר לא הלך לטרטיאות ולקרקסאות של עכו"ם ובדרך חטאים לא עמד זה שלא עמד
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 ....ולדרכנו יובן דזה המהלך במקום סכנה הוא עובר על דברי תורה דכתיב ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם וגם מזכירין עונותיו וממילא הקב"ה מתמלא עליו עברה דאילו בשאר
איסור שאדם עושה לא בשביל עבירה זו יתמלא הקב"ה עברה עליו אבל זה שגורם
להזכיר כל עונותיו הקב"ה מלא עליו עברה .והנה במי שמוכרח לזה מחמת פרנסתו הורו לו
חכמינו ז"ל תפלה שיתפלל על עצמו אבל מי שעושה כן בשאט נפש איך תקובל תפלתו,
ולכן יש בדבר זה מדה מגונה דהיינו אכזריות וגם איסורא וסכנתא וגם הזכרת עונותיו ולכן
השומע לי ישכון בטח השקט ושאנן בביתו ולא יאבד זמנו בדברים כאלה....
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