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  פריקה וטעינה   א. מצות
. ולמדו "כי תראה חמור שואך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו"  )ה   פס'  ג"כ(שמות פ  משפטים  שתבפרכתיב  
לפרוק המשא מן הבהמה כשהיא רובצת מצוה מן התורה לעזור לחבירו כלומר  .מצות פריקה היא וזש (לב.) בב"מחז"ל 

 דוקא שלאוועיי"ש  .(מצוה פ) החיוךו )רע לאו(הרמב"ם ומו מצוה זו  .ראוי לה ואישאפילו שהיה עליה משא  תחת המשא
   .האלא כל שהיא יגעה תחת משאה בכלל עשה ז ,רובצת תחת משאה

. "אחיך או שורו ופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמולא תראה את חמור  "כתיב  (דברים פכ"ב פס' ד)  תצא  כי    רשתובפ 
וכן מו  .מהבהמה לחבירו להטעין המשא שפלמצות טעיה שמצוה מן התורה לעזור  היא זוש )שם( בב"מ ולמדו חז"ל

    .(מצוה תקמ) החיוךו  )עשה רג( הרמב"ם מצוה זו 
  (רוצח פי"ג)  הרמב"םע"פ במש"כ (שם)  בשו"עשיש חובת פריקה וטעיה. ומבואר  (חו"מ סי' ערב סע' א) הטשו"ע  וכן פסקו

ר כגון שתקה המשא ממקומה כשהוא פורק כל המשא מהחמור אם א"א באופן אחדבפריקה עצמה יש מצות טעיה ד
  (שם אות א).  בערוה"שכ. וכ"כ ע" ,אח"כ צריך לקיים מצות טעיהממילא 

בדעת החיוך. וכן  (שם סוף אות א) במ"חשהלאו ד"לא תראה" אמר על מצות פריקה ולא על טעיה. וכ"כ (שם)  בחיוך ועי'
 תמה על החיוך ה"ל. ועי' (שם) והמ"חשהלאו קאי על שיהם,  (דברים פכ"ב פס' ב) הרמב"ן דעת אבל ). שם( ברמב"םהוא 

דמש"כ  (אות ג) בביאור הגר"א 'ועבר על מצות ל"ת. וכת שכתב שאם היחו בהל ולא פרק ולא טען ביטל מ"ע(שם)  בשו"ע
ע ואם "וביטל מ "תאם היחו ולא טען עבר על לכתב ש(אות ג)  הערוה"שבר על הלאו איו קאי על טעיה. אולם עהשו"ע ש

  .יי"ש, עדלא תראה "תעזוב תעזוב והקם תקים וביטל מצות ל "עבא לידו מצות פריקה ולא פרק ולא טען עבר על שי מ
  שיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל וזה הוא ריס ב מקום ואלא כשפגע בה בקירו   בשאיו מתחיי  (לג.)בב"מ    אמרומ"מ  ו

 הוא. וכן  (שם ה"ז)  הרמב"ם, ע"כ. וכן פסק )מטר להחזו"א  155  –להגר"ח אה וכ    מטר  130  -כ  –(רס"ו אמה וב' שליש אמה  
   .(ודבריו הם במוסגר) שדין זה הוא אף לעין הצלה מצער דבעלי חיים אות ו) צעב"ח( בגר"ז ועי' . (שם סע' ו) שו"עב
  כבודו . זקן ואינו לפיב

הא כיצד היה כהן והיא   ,פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם(מלהשיב אבידה),    "והתעלמת"  (ל.)  בב"מאיתא  
איו רק במצות השבת אבדה אלא זה  ומבואר שם דפטור    , ע"כ.יכול להתעלם  בבית הקברות או שהיה זקן ואיה לפי כבודו

מ"מ  (עי' בזה להלן) 'דצער בע"ח דאו שפירש שאע"פ הרמב"ןבשם  (ב"מ יז: ברי"ף ד"ה ואי) במוק"י ועי'  אף בפריקה וטעיה.
ה"ה למכובד דאמרין כל  , אלא דזקן לאו דוקא קה חכמה לבד "ןהר כתב בשם , אולם שובדיףתורה עהעשה דכבוד 

אלא הכא כיון דצער בעלי חיים הותר לתשמישן של בי   ,)י"אפ (גזילה  ן בשל חבירו מי וכדעת הרמב"םשבשלו פורק וטוע
  אדם כל שכן לכבודם בשב ואל תעשה דגדול כבוד הבריות, ע"כ.

לשאת משא אין דרכו או ת"ח ש ),ו"גר"ז אות ל אדם מכובד כגון מחמת עשרו (עי'סע' ג ורסי' רסג)  סי' רעב( השו"ע וכן פסק
ועיי"ש שמ"מ אם רוצה לעשות לפים משורת הדין עושה, ואף אם  .להשיא משאועזור לחברו למ פטור, )שלו(אף ב וכדו'

לפים   עשותאם רוצה לואסור לו להחמיר ע"ע מפי כבוד התורה,  אם הוא ת"ח  שפסק    (שם)  הרמ"אהוא ת"ח עושה. אולם  
  יעשו בשבילו.שאחרים ל ספומן השורה ישלם מכ

  בשכר פריקה  ג. 
ופסק  ,התורה לפרוק בחם ולא לטעון בחם אלא בשכר רבי שמעון אומר אפילו לטעון בחםמצוה מן (לב.)  בב"מ איתאו

  יו הרי זו מצוה ווטל שכרו, ע"כ.בחם, אבל לטעון על  כרבן דפריקה(שם ה"ז)  הרמב"ם 
אבל אם הוא עסוק במלאכה  ,אבל פריקה והשבת אבידה בחם ואם הוא פוי אין רשאי ליטול שכר" כתב )שם( והרא"ש

והיח מלאכתו שמין כמה אדם רוצה לפחות משכרו וייח מלאכתו ולטרוח בהשבת אבידה זו ובפריקה זו וותין לו עד 
אבל אם  ,אבל אין מחויב להיח מלאכתו להשיב אבידה ולפרוק ולפחות משכרו ,כדי דמי אבידה והייו אם עושה מעצמו

ם אומרים לו הח מלאכתך והשב או פרוק ויתו לך כל שכרך חייב ליתן לו כל שכרו אף אם יש שם בית דין או הבעלים וה
  פסק לו יותר מן הראוי מידי דהוה אטול דיר בשכרך", עיי"ש.

דכיון דאיכא בפריקה צער בעלי חיים  הר"ןאבל דעת "הביא סוברים כהרא"ש. ושוב כתב  (שם יז: ד"ה לפרוק בחם) מקו"יוה
פריקה דכי לא עביד מרה בהדיה בשכר משום קס הוא לעין  בב"מ שםוהא דאמרין (חייב בחם  ממלאכתואפילו בטל 

  .")דוטל שכר ממרה כיון דלא מסייע בפריקת בהמתו
מיהו גם  (שם אות ד) הערוה"ש  וכתב ,סתם דבפריקה איו מקבל שכר (שם סע' ו) והשו"ע .פסק כהרא"שש )שם( בטורועי' 

  .גי" - אאותיות י" ועי' להלן אבידה בסי' רס"ה, ע"כ.השו"ע בהלכות בפריקה אם יש לו היזק בזה ישלם לו כמ"ש ב
  טעינה בשכר ד. 
הוא פוי ובטל מכל מלאכה יכול הוא לומר איי   'אפיש (שם סי' כח) הרא"שדטעיה הוי בשכר. וכתב בש"ס ה"ל מבואר ו

אם הוצרך לפסוק בשכר מרובה יותר מן השכר הראוי לו ליתן על טורח כזה  מ"מ ו ,רוצה לטעון בחם אם לא תתן לי שכר
"ה לפרוק  (שם יז: ד"י והמק דאין לו אלא שכרו, ע"כ. .)טז(ב"ק קלא יתן לו אלא כפי הראוי לו מידי דהוה אטול דיר והעבירי 

מקבל שכר שסתמו  (שם סע' ו) הטשו"עולמעשה  .משמע שאם הוא בלא"ה בטל תלי בפלוגתת הראשוים ה"ל, עיי"ש בחם)
  שכתב שאם הלה איו רוצה לשלם פטור. (צעב"ח אות ג) בגר"ז ועי' בכל גווא.

(שם סע'  הטשו"ע  ו  (שם ה"ז)  הרמב"ם  ווכן פסק.  על זה  ווטל שכר  ,מדדה עמו עד פרסהאחר הטעיה יש לש  (לג.)  בב"מ  ויעויין

שאם ותן לו שכר יכול   (ב"מ פ"ב סי' ל)הרא"ש כתב  (ואין משום פריקה) צעב"ח ה מפיהצלבמקום שיש רק  וכמו כן  .ו)
  .(סוף אות ו) ערוה"שהו (ס"ק יז) סמ"עה, (סע' ט)הרמ"א  ,(שם) הטור ולקבלו, ע"כ. וכן פסק

    חייםצער בעלי . ה
 וכ"כ .'דאו  שהוא(רוצח פי"ג הי"ג)  הרמב"םהאם צער בעלי חיים דאו' או דרבן. ופסק  (קכח.) ושבת (לב:) ב"מ בחלקו רז"ל ו

 (ב"מ יז: ברי"ף ד"ה כדי)המוק"י  וכ"כ .(ב"מ פ"ב סי' כט)והרא"ש  תא)מצוה ( חיוךה ובדעת הרמב"ם. וכן קט (שם ה"ט)"מ סהכ
 'שכת  (שם)  ובט"ז(אות ש)    בבאר הגולה(שם ס"ק יב וטו),    בסמ"ע  ועי'  , אלא שחילק שצער קטן איו מה"ת.הגאוים והרי"ף  בשם

ארעא  ב ,(שם אות יא) בביאור הגר"א ועי'(סי' שה ס"ק סט).  והמ"ב(סי' רעב סע' ט)   הרמ"א  וכן פסקו כן אליבא דהרמב"ם והשו"ע.
דזה עף   (פי"ד אות א) בספר חרדים וכת' בדעת הרמב"ם. (מצוה פ אות ב) ובמ"ח  (שם)בעפרא דארעא , סי' תקלו) צב"ח (ערך  דרבן 

   .(מע' צ אות ד)בעין זוכר ו   )ס"ק בס(סי' תסח מ"ז  פמ"גב  ,ו)פס'  שם( רמב"ן בממצות "והלכת בדרכיו". ועי' 

ם כשם שמצוה להצילד (צעב"ח אות ח)  גר"זב ועי'ממו.  להפרע ב"הבהמה עתיד הק ער יצ  דאם ) מד '(סי ספר חסידיםב 'וכת
   .מצער שעשה להם כבר, כגון פריקה, כך מצוה להצילם מצער שאדם עושה להם עכשיו

 
 
 

 

"לא תחמוד בית רעך, (שמות כ' י"ד) בתורה הוזהרו  -א 
לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל 

 אשר לרעך".
יכול אפי' חומד (יתרו סוף פ"ח) במכילתא ואמרין 

לא תחמוד כסף וזהב (דברים ז' כ"ה) בדיבור, ת"ל 
הם, מה להלן עד שיעשה מעשה, אף כאן עד עלי

 שעושה מעשה.
כל החומד עבדו  - (פ"א מהל' גזילה ה"ט) הרמב"םוביאר 

או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר 
לו שיקהו ממו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד 
שלקחו ממו, אע"פ שתן לו דמים רבים, הרי זה עובר 

א תחמוד. ואין לוקין על לאו זה בלא תעשה שאמר ל
לפי שאין בו מעשה, ואיו עובר בלאו זה עד שיקח 

 החפץ שחמד. 
השיג דבריו דהא דקעבר בלא תחמוד (שם)  והראב"ד

אע"פ שתן לו דמים יקרים הייו דוקא שלא אמר 
 המוכר רוצה אי.

דדעתו מפי שאם אמר רוצה אי (שם)  המ"מוביאר 
הו וזבין, וכיון שכן אין בו מקחו קיים ולא גרע מתלו

לאו. אבל דעת הרמב"ם דמקחו קיים אע"פ שעבר. 
 ].(מצוה ל"ח ס"ק ב') במחת חיוך[ויעויין עוד מ"ש בזה 

על מ"ש הרמב"ם דאין לוקין (שם)  הראב"דעוד השיג 
על לא תחמוד משום דהוי לאו שאין בו מעשה, דהא 
 אין לך מעשה גדול מטילת חפץ, אבל היה לו לומר

 מפי שהוא חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן.
דהראב"ד אזיל לשיטתו דאם אמר (שם)   המ"מוביאר 

המוכר רוצה אי הלוקח פטור, אבל דעת הרמב"ם 
דהאיסור אף ברצון המוכר וע"כ כתב דאין בו מעשה, 
דטילת החפץ ברצון המוכר עשת, אבל ההשתדלות 

בשעת אשר השתדל כדי לרצותו הוא האיסור, וגמר 
 המקח, ובהשתדלות לא היה מעשה.

"ולא תתאוה בית (דברים ה' י"ח)  בתורהעוד הוזהרו  - ב
רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר 

 לרעך".
כל המתאוה ביתו או אשתו  -(שם ה"י)  הרמב"םוביאר 

וכליו של חבירו וכל כיוצ"ב משאר דברים שאפשר לו 
בלבו האיך יקה דבר זה לקותן ממו, כיון שחשב 

ופתה לבו בדבר, עבר בלא תעשה, שאמר לא 
 תתאוה, ואין תאוה אלא בלב בלבד.

הא למדת שהמתאוה עובר בלאו  -ובהל' י"ב כתב 
אחד והקוה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים 
או בבקשה מהן עובר בשי לאוין, לכך אמר לא 

 תחמוד ולא תתאוה. ע"כ.
השיג על דברי הרמב"ם, ן סי' ק"ח) (לאוי דהסמ"גואף 

דלא יתכן לומר כן דהמתאוה עובר במחשבה בלבד 
והחומד איו עובר עד שיקח החפץ, כי כתוב בדברות 
לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך, ולפי 
דבריו החמיר בבית מבאשת איש, אלא החימוד 

 והתאוה הכל אחד.
תיקו דברי הע(סי' ש"ט ס"י)  הטור והשו"עמ"מ לדיא 

הרמב"ם. [אלא דבטור גריס ברמב"ם גבי לא תתאוה 
לו לקותו". וכתב  שאי אפשר"משאר דברים 

דכתב כן בדרך רבותא דאפי' דא"א (ס"ק י')  הפרישה
לו לקותן עובר בלא תתאוה. ויעויין עוד מ"ש בזה 

לו לקותן",  שאפשר. אך ברמב"ם לפיו הגי' "הב"ח
י' זו י"ל דבדברים שא"א דלג(ס"ק י"ח)  בסמ"עוביאר 

לו לקותן איו עובר בלא תתאוה כיון דלא יבא לדי 
 מעשה].

ויל"ע אי שרי להרבות במחיר החפץ ע"מ שיתרצה  -ג 
המוכר למוכרו או דאית ביה משום לא תתאוה ולא 
תחמוד. כגון אדם החפץ בדירתו של חבירו, האם 
מותר לו להרבות עליו במחיר עד שיתרצה חבירו 

 
 בס"ד    
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  נזק מ ווחובה להציל איסור לצער אדם. ו
  (סי' מד)ובס"ח    .(חו"מ סי' רכח)  השו"עוכן פסק    ,(ח:)  בב"מעובר על לאו דלא תוו כמבואר    וכדו'  רווהה המצער את חברו בדב 

כל המכה אדם כשר עובר  ד (לג.)  בכתובות כדאיתאע"י הכאה, וק"ו שאסור לצער שהגורם צער לחברו עש עליו, ע"כ. כתב 
ועי'   .שלא הכהו קרא רשע  אע"פכותו  המרים ידו על חברו להאמרו ד  (ח:)  ובסהדריןפן יוסיף".  ד"(דברים פכ"ה פס' ג)  על לאו  
  ע"כ. ,"ואהבת לרעך כמוךד" )י"ח פס'  י"טפ ויקרא (שהמצער חברו עובר על עשה (מצוה רמג)  בחיוך

מין   (עג.) בסהדרין כמבוארהבא עליו העלול להביאו לידי סכה או זק  צערו, יש חובה להצילו מומלבד איסור לצער חבר
 "לא תעמד על דם רעך"ל "לרואה את חברו שהוא טובע בהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו ת

תהג עם צטויו לה "ואהבת לרעך כמוך"דמ(שם)  החיוךוכתב  .(חו"מ סי' תכו סע' א)  השו"ע. וכן פסק , עיי"ש"והשבתו לו"ו
(יו"ד סי' שלו   שו"עוב(תוה"א עין הסכה)  ברמב"ןועי' ע"כ.  חבירו כמו שיתהג עם עצמו, לשמור ממוו ולהרחיק ממו כל זק,

  .))(ב"ק פא: ד"ה השבתבמהרצ"ח . וכן מוכח שם שהדין כן אף כשאין חשש סכהשהצלה היא בחם (ומשמע  סע' ב)
זרו לפרוק  וכגון לע ,ו או מזיקו בגופו או בממוודיש לדון האם יש חובה להרחיק צער המצער האדם אף שאיו מסכ אלא 

  משא וכדו', כמו לעין בהמה שיש להצילה מהצער הבא עליה.
  . חובה להציל חברו מהצער (צעב"ח באדם) ז

 -משום צערא דישראל  ופרש"י. משום צערא דישראלחייב לפרוק  עכו"םשל משאוי הבהמת ישראל ו (לב:)בב"מ איתא 
[דלא . ויש להצילו ממו משום צעב"ח באדם שישומבואר (ס"ק יד).  והסמ"ע (סי' רעב) הב"י ו הביא וכן  שצריך להשהות שם.

  הישראל].הבהמה של אע"פ שהמשאוי של העכו"ם, מחמת  שיש חובת פריקה "צערא דישראלשפירש " (שם) כהטור
  . מצות פריקה באדם ח

  הרשב"א בתשובתוכן הוכיח  ,מצות פריקה םזרו משו ועליו לע ,משא המיגעת אותו אם מוצא את חברו טעון י"ל ש ולפי"ז
גברא דהוה דרי פתכא דאופי ואמר  דאשכחיה ההוא  (ל:)דבב"מ מהא כן  ועיי"ש שהוכיח מי, ש"ס ה"לע"פ , רו, רז) סי' רב(

באדם  אףטעיה ופריקה  שיש א"תקמו מ"תק תמצו חיוךוב (עשה רג ול"ת ער)רמב"ם ב וכן מציועיי"ש.  ,ליה דלי בהדי וכו'
ופרק ממו עד שיתוקן לשאת   לואבל עזור    ,מהיח הבוך במשאו ולחוץ בדרך  התורה  הזהירוש  בו, וע"כ כתמשום צעב"ח

הביא מי כן מהחיוך  )צעב"ח –ח"ב אות צ סוגיא מג ( ובחבילים ועימים  , ע"כ.אותו וגביה עמו משאו אם על גבו או על בהמתו
סע'   (על השו"ע שם  בט"זוכן מבואר . דאיכא משום צעב"ח באדם (פט"ז אות מד ופכ"ט אות ל) בספר חרדיםוכ"כ  מצוה תק", עיי"ש.

  דחייב מה"ת לעזור לחברו לפרוק אף שהישראל חברו פורק בעצמו.  )ט
 "יחוהוחיוב מה"ת. בזה אין ש (שם) רשב"אבהשואל דעת אלא חיוב מדרבן. ו דאיו(ב"ק ד:)  התוס' רביו פרץאולם דעת 

ליה ליתובי דעתי'  ההאדם איבעיו ,"ח דחסירה דעת ופש המשכלת לסבולעי"ל דהקפידה תורה על צער בדכתב (סי' קצא) 
   דמצטער פטור מן הסוכה, ע"כ. ע"פוכמ"ש במס' סוכה על אבל חייב בסוכה א ,ולקבל מאהבה אשר יארע לו

באדם, לאו משום דאין בו  דאף הסוברים דליכא משום מצות טעיה ופריקה שכתב  (יו"ד סי' שעב אות ב) ברכ"יב יעוייןאלא ד
לו לטעון עצמו יותר    הבעל שכל ולא היהוא    כי  דליתא פריקה באדםקט  ד  )סי' תשכח(  הרדב"זבע"ח, אלא מטעמו של  משום צ

(ב"מ לב:ד"ה  בשטמ"ק  ועי'    ., ע"כמה"ת  דאיכא באדם משום צעב"ח  יודו ד  י"להאי טעמא    א שייךמהראוי לו, א"כ במקום דל

 .)' צורעה"ת פ( שארית יעקבהושכן הקשה  ,ה"ל הרשב"א החו"י ע"פשהקשה על  בברכ"י שועיי" .בשם הראב"ד והראב"ד)
שלעולם מודה בכל זה החו"י, אלא דס"ל שאין צער זה דוחה איסור דאיבעיא   כת' )שם(שבחבילים ועימים ועתה העירוי 

  .ליה ליתובי דעתיה, עיי"ש
בבהמה מי פושע הוא בממוו כשהטעיה  'אפיד  דחה דבריו רשב"א, והשםשואל ברשב"א ה כתב הרדב"זסברת כהה ו

, ואעפ"כ התורה חייבה לפרוק שמא תפול עם משאה בדרך שאין שם אדם לסייעו משאוי שאיו יכול לטעון הוא לבדו
כל הכתפים הושאים משאוי הראוי יכולין הם לשאת ולעמוד תחתיו אחר טעיה ובשעת שהרי דם כן הוא באו .משאה
ערך בעלי  (   בפלא יועץ  'ועי[.  , ע"כוי מה עשה לתקל ורובץ תחת משאובמשאוי הרא  'ען. ועוד דאפיצריכין אחרים לסיי  טעיה

  פלוגתא ה"ל וסיים דעכ"פ קוט מיהא שצער ילדים קטים שאין בהם דעת הוא מדאו' לכו"ע].שהביא  חיים)
  הברכ"יוכן דעת  וכן מוכח מדברי השו"ע וו"כ ה"ל.  אף באדם.    הוארוב הראשוים מוכח דצער בעלי חיים דאו'  מ  ולמעשה

   בגליון קכ"א.בס"ד עוד מש"כ ועי' . (ח"ד סי' קכה) והבצל החכמה)  חי"ב סי' תלא( שה הלכותהמכן פסקו שו"מ ש. ו(שם)
  אנשים (טרמפ) הסיעל/  וכדו')(מחמת פנצ'ר בצד הדרך  ו עומדתמכונית. ט
לתקו   חברו אין בידאם  ,מכויתו או התפצ'ר הגלגל השעמד בכביש מחמת שהתקלקללפי"ז י"ל שה"ה אם רואה חברו ו

(אות ח   בערוה"ש וכן מבואר שהות במקום.שלא יצטרך לזרו ע"מ להצילו מצערו ואו שהדבר כרוך בטרחא גדולה, חובה לע

ותו מעט ואם שברה אופן מהעגלה או היד שהאופן מתגלגל בו מחוייב לסייע ולתקן בכל מה דאפשר וללשכתב שואות יג) 
   , ע"כ.שיראה שהולכת יפה וזהו ג"כ ממצות פריקה וטעיה

דלאו דוקא בהמת  וכוותו מיירי בעגלה וסוס,הוא ז"ל שדחה הראיה מהערוה"ש כי  (סי' קסד) פאת שדךמה אלא שהעירוי 
שקט   (רוצח פי"ג הי"ד)הרמב"ם  שמ"מ הדברים כוים ע"פ  שם    'כת. וה"ה כשהיא מושכת בקרוןשאוי על גבה אלא  הושאת מ

תו עד שיראה שוסעת כראוי כי דבר זה  וומ"מ אין מצוה ללוודבריו שייכים אף ב"ד,  .שיש מצות פריקה וטעיה באדם
לעין   יב"ם שכתב שיעשה כן שלא יבוא השי לידי סכה. ורא' דכת' כן כי מיירמר (ועיי"ש ב כמעט דלא יתכן במכוית

  , ע"כ.ישראל רשע, אבל לעולם אף ללא חשש סכה חייב כמבואר ברמב"ם, החיוך ושאר הפוסקים ה"ל אות ט')
 ,בכביש ואין בידו להגיע למחוז חפצו כגון בשעות מאוחרות שאין כלי תחבורה מצויים וכדו'  חברואם מוצא  ה"ה  לכאורה  ו

דעד כאן לו חייבה תורה  קצת    לדחות  [ושמא יש  אם הדבר בידו (ואין חשש סכה בדבר).  ולקחתו למקום ישוב,  זרווחייב לע
. , דזיל בתר טעמאבפשטות ראה שאין לחלקאבל  ),עכ"פ מצות גמ"ח איכא(ומ"מ , אבל לא לקחתו עמו ,אלא לעזור לשי

 ועי'  .)פ"א מ"א(דומיא דמש"כ בפאה    צא יד"חויי"ל דכי כל שעשה או יעשה חסד פ"א    שום מצות גמ"ח ראה דאין לחייב,מו
  . ]והארכו בזה בס"ד בגליון מ"ח ,(לגרח"ק פ"א מ"א ד"ה דהוי) בשערי אמוהו (חגיגה ז. ד"ה וגמילות חסידים)  בטורי אבן

  שכר   קבלת .י
שצער ישראל שלא   (לב:)  בב"מאע"פ שחייב לעזור לחברו ע"מ להצילו מצער השהיה, מ"מ רשאי לדרוש שכר. שהרי מבואר  ו

כמבואר   בשכראף א יוטעיה הרי ה (ושם מדובר אף כשעוזר לו לפרוק משא מבהמה), הצטרך לשהות שם, בכלל טעיה
ודלמא ס"ל לחלק בין מצות    .המשא שעליו בכלל פריקהים ה"ל משמע שהיכן שפורק עמו  ואלא שבראש(שם סע' א).    בשו"ע

שאם הלה לא מוכן לשלם פטור. (ובמקום צער הגוף ממש  (צעב"ח אות ג) בגר"זמבואר ומ"מ  פריקה ממש לשאר צער, וצ"ע.
   .כמ"ש לעיל אות ו') שו"עמהן משמע לו אף בחים אפי' אין חשש פקו". וכי"ל שחייב להצי

  או הפסד  ממון הוצאת. אי
ח גופו  ע"י טור כי איו מחויב להציל אלא ערלהציל מצ חייבה תורהכל זה במקום שאין לו הוצאת ממון, אבל בלא"ה לא ו

(עוברי דרכים וצבע"ח    הגר"זכמ"ש    אדם להאכיל בהמת חבירו או של הפקר משלוחובה על  . ולכן אין  ןממו  ע"י הוצאתאבל לא  

ות משוה שאפי' פח (קו"א אות ג) בגר"ז. ועיי"ש (דרים פ"ד בועז אות ג) י" בתפארוכן קט  אפילו הוא מיעת הריוח פטור.ו אות ג) 
   .פטור או הפסד הוצאת ממון גורם ישובן רכב חברו או לקחתו למקום וקיתולפ"ז אם פרוטה איו חייב להוציא. 

  בגר"ז  עי'. ולעין השבת אבדה שבכה"ג חייב סימן רס"ה סע' א'חו"מ אם חברו מוכן לשלם עבור ההפסד מבואר באלא ש
אם לא בטוח בעייו  מ"מ ומבואר מדבריו ש , ע"כ.חייב שחברו ישלם לו מעצמוידוע לו בבירור שאם שכתב ) מציאה אות לג(

מר: שלי קודם, אם לא בהפסד מוכח. ואם אידקדק וילא  דמ"מ (חו"מ סי' רסד סע' א) השו"עומ"מ כתב  שישלם לו איו חייב.
מיירי לעין השבת אבדה,  (השו"ע והגר"ז) אע"פ דשם[ו , ע"כ.וסוף שיצטרך לבריות גמ"חתמיד מדקדק, פורק ממו עול 

  .(ח"ז סי' יא אות ד) בשבט הלויועי'  ].(צעב"ח אות ג) גר"זב  ן הואוכ , ילפין דיים אלו מדיי אבדהדרע"ב  'עי' בסי

  
אם  להצילו מצער הבא עליו. ועל כן הרואה חברו הטעון משא כבד,וחברו ישראל חובה מה"ת לעזור ל' א העולה לדיא,

, אם וכדו'מכויתו  האם עמד בכביש מחמת שהתקלקלוכן  .לפרוק או לטעון על גבו או על רכבו זרווחייב לע צריך עזרה,
 כמו כן  '  ב   .זמן ארוךשם    שהותשלא יצטרך לזרו ע"מ  ואו שהדבר כרוך בטרחא גדולה מאוד, חובה לע  האין ביד חברו לתק

אם הדבר   ,בכביש ואין בידו להגיע למחוז חפצו כגון בשעות מאוחרות שאין כלי תחבורה מצויים וכדו' חברו את אם מוצא 
 .יש משום מצות גמ"ח)עכ"פ  ואף כשכלי תחבורה מצויים בד"כ. () עליו להביאו למקום ישוב(ואין חשש סכה בדבר בידו
אם וכן , מ"מ רשאי לדרוש שכר. ואם הלה לא מוכן לשלם פטור. כ"ללתקן מכויתו וכדו' אע"פ שחייב לעזור לחברו  'ג

או   שרו,ואדם מכובד כגון מחמת ע' ד .רווח מחמת שהייתו שם וכדו', פטורעזרתו כרוכה בהוצאת ממון, הפסד או מיעת 
ומ"מ אם רוצה לעשות לפים  .וכדו' עזור לחברו להשיא משאולמ  פטור, )שלו(אף ב לשאת משא וכדו'אין דרכו ת"ח ש

אסור לו להחמיר ע"ע מפי כבוד  ת"ח ש וי"א .וי"א שאף אם הוא ת"ח עושה. וכן עיקר לבי ספרד משורת הדין עושה.
  . וכן עיקר לבי אשכז יעשו בשבילו.שאחרים ל ספולפים מן השורה ישלם מכ עשותאם רוצה לוהתורה, 

  
  

  

לו, או כיון דמעיקרא אין חברו רוצה  למוכרה
במכירת החפץ אית ביה משום לא תתאוה ולא 

 תחמוד.
דיש לומר דמ"ש הרמב"ם "אע"פ שתן לו דמים 
מרובים הרי זה עובר בלא תעשה", הייו דוקא היכא 
ד"הכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממו", 
דאע"פ שתן לו דמים מרובים עבר בלא תעשה, אבל 

יכא דאין מפציר בו, אלא גורם לו לרצות במכר ע"י ה
 שמרבה במחירו אפשר דשרי.

שכתב ה') -(פרק כ"א ב'חרדים אלא דמציו בספר 
"וכשישתדל לקח הקרקע או המטלטלין מחברו שלא 
היה בדעתו למוכרן, אלא שהפציר עליו או הרבה עליו 
רעים או הרבה לו בדמים עד שלקחו, אז עבר על לא 

 תחמוד".
מבואר בדבריו דאף אם מרבה בדמים בלבד עד ו

 שלוקח החפץ עובר בלא תחמוד.
בברכת פרץ  הגר"י קייבסקי זצ"לוכן ראה מדברי 

(יתרו) דאיכא לא תחמוד בכה"ג דתן לו דמים הרבה 
 וע"י זה פעל שירצה.

ולכאו' כיון דהוא ספיקא דאורייתא יש להחמיר 
 בדבר. 

אלא דמאידך י"ל דיש כאן ס"ס להקל, חדא דדעת 
הראב"ד דהיכא דאמר רוצה אי ליכא משום לא 
תחמוד, ועוד דשמא אף לדעת הרמב"ם ליכא איסורא 
אלא היכא דצריך להפציר בו ע"מ שיסכים למכירה, 

לא אבל היכא דרק מרבה בדמים לית ביה משום 
תחמוד. [אולם אכתי י"ל דאף לדעת הראב"ד דליכא 
משום לא תחמוד היכא דאמר רוצה אי, מ"מ 

 באיסור לא תתאוה כן עבר]. וצ"ע.
ואי ימא דאית ביה משום לא תחמוד, יל"ע אם  -ד 

המוכר כעת רוצה אף הוא במקח מחמת ריבוי 
הדמים, אם רשאי הוא למכור לו החפץ, דהא י"ל 

תו מכשיל הוא את חברו באיסור לא דכיון דע"י מכיר
 תחמוד, יש במכירתו משום לפי עיור.

דאע"פ דעיקר הלאו הוא עצם החימוד וכמ"ש 
הרמב"ם דאין לוקין עליו משום דהוא לאו שאיו בו 
מעשה, מ"מ הא אין הלאו גמר אלא במעשה המכירה 
דהא אין עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד (וכמ"ש 

 ה"ה שם).
ו דלגר"ח ליטווין  בשערי דעתסתפק בכיוצ"ב ומצי)

היכא שהרבה עליו מעות קמא תשובה קמ"ט)  -זצ"ל 
והשתדלות אם המוכר מוזהר שלא למוכרו משום 
לפי עיור, וטה לומר דאית ביה משום לפי עיור. 

  והיח הדבר בצ"ע. ע"ש. 
(ח"ג סי'  ושבט הקהתי(ח"ג סי' ')  בצל החכמהובשו"ת 

(מצוה ל"ח ס"ק  המחת חיוךכתבו לדייק מדברי שכ"ט) 

דהמוכר לא קעבר שום איסור במכירה ואף לא ב') 
 איסור לפי עיור.

אלא דהיא גופא קשיא אמאי לא קעבר בלפי עיור, 
והלא אין גמר הלאו דלא תחמוד אצל הקוה אלא 
ע"י מכירתו של המוכר. ועיין מ"ש שם בצל החכמה, 

 וצ"ע.

 

 
 
 

 

 )(ט מצות הבדלה
 

"מברכין על  - ברכת הר במוצ"ש שאז ברא האש
[פסחים האור במוצאי שבת לפי שבו ברא האור של אש 

ובמוצאי שבת תן הקדוש ברוך הוא דיעה באדם  "ד.]
הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שי אבים 

ובפרקי דר' אליעזר [שם] וטחן זה בזה ויצא מהן אור 
איתא דבין השמשות של שבת היה אדם הראשון  [פ"כ]

יושב ומהרהר בלבו ואומר אוי לי שמא יבא החש 
ל אש שהטעה אותי בערב שבת שתלח לו עמוד ש

להאיר לו ולשמור מכל רע ראה אדם לעמוד של אש 
ושמח בלבו ואמר עכשיו אי יודע שהמקום עמי ופשט 

 ידיו לאור האש וברך בורא מאורי האש עכ"ל. 
ועוד אומר שם כשהרחיק ידיו מהאש אמר אדם 
עכשיו אי יודע שבדל יום הקדש מיום החול שאין 

לחול לבער אש בשבת אמר ברוך המבדיל בין קדש 
 (ערוך השלחן סי' רח"צ ס"א)עכ"ל". 

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
 

 


