
טעם מצות שילוח הקן וצער בעלי חיים

משנה וגמרא

האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו:מתניתין. 

  בשלמא מודים מודים משתקין אותו משום דמיחזי כשתי רשויות ועל טוב יזכר שמך נמי משמע על הטובה ולא על הרעהגמ'

 ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה אלא על קן צפור יגיעו רחמיך מ"ט פליגי בה תרי אמוראי במערבא

 רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא חד אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית וחד אמר מפני שעושה מדותיו של

1הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות

 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי אמר ליה זיל לכך נוצרת אמרי הואיל

 ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין וע"י מעשה הלכו יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביתא הוה שדיא בני כרכושתא וקא

2כנשא להו אמר לה שבקינהו כתיב ורחמיו על כל מעשיו אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה

דברים רבה

 ולמה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו עד שיהא בו כוחו. וכשם שרחמיו של הקב"ה על

 האדם, כך רחמיו על הבהמה. מנין? שנאמר (ויקרא כב): ומיום השמיני והלאה וגו'. ולא עוד אלא שאמר הקב"ה (שם): אותו

 ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכשם שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות. מנין? שנאמר: כי

3יקרא קן צפור לפניך:

תוספות

  ק' להר"ר אלחנן על מה שיסד הקליר בקדושת' שאנו אומריםמפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים והן אינם אלא גזירות.

 ביום ב' של פסח צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד דמשמע שר"ל שהקב"ה חס על אותו ואת בנו והוא אינו אלא

4גזירה:

רמב"ם

 מי שאמר בתחנונים מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח האם על הבנים או שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד ירחם

 עלינו וכיוצא בענין זה משתקין אותו. מפני שמצות אלו גזרת הכתוב הן ואינן רחמים. שאילו היו מפני רחמים לא היה מתיר

5לנו שחיטה כל עיקר.

 ענין מה שאמרו על קן צפור יגיעו רחמיך שייאמר כמו שחמלת על קן הצפור ואמרת לא תקח האם על הבנים כן רחם עלינו

 וכל מי שיאמר כן בתפלתו משתקים אותו מפני שהוא תולה טעם זאת המצוה בחמלת הקב"ה על העוף ואין הדבר כן שאילו

6היה מדרך רחמנות לא צוה לשחוט חיה או עוף כלל אבל היא מצוה מקובלת אין לה טעם.

 אבל הציווי בשחיטת החי הוא הכרחי, לפי שהמזון הטבעי לאדם אינו אלא מן הזרעונים הצומחים מן האדמה ומבשר בעלי

חיים, והמשובח בבשר הוא אשר הותר לנו אכילתו, וזה מה שלא נעלם משום רופא.

 וכיון שהביא הכרח טיב מזונו להריגתו, חפשנו לו המיתה היותר קלה, ונאסר לענותו בשחיטה הנפסדת ולא לנחרו ולא

מגילה כה., וכן בברכות לג:1
בבא מציעא פה.2
.דברים רבה, ריש פרשת כי תצא (פרשה ו')3
תוספות מגילה שם.4
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לחתוך ממנו אבר, כמו שביארנו.

 וכן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, סייג והרחקה, שמא ישחט מהם הבן לפני האם, כי צער בעלי חיים בכך גדול

 מאוד, כי אין הבדל בין צער האדם בכך וצער שאר בעלי חיים, כי אהבת האם וחנינתה על הבן אינו תוצאה של ההגיון, אלא

פעולת הכוח המדמה המצוי ברוב בעלי החיים כמציאותו באדם.

 ונעשה דין זה מיוחד בשור ושה כי הם אשר מותרת לנו אכילתם מן הביתיים שאכילתם רגילה על הרוב, והם אשר ידועים

האם מן הבן:

 וזהו הטעם גם בשילוח הקן, כי הביצים אשר כבר דגרה עליהם בדרך כלל, והאפרוחים הצריכים לאמן, אינן ראויין לאכילה,

 וכאשר ישלח את האם ופרחה לבדה אינה מצטערת בראיית לקיחת הבנים, ואפשר שיהא זה גורם על הרוב לעזיבת הכל,

 כיון שהנלקח אינו ראוי לאכילה ברוב המקרים. ואם הייסורין הנפשיים האלה חשה להן התורה בבהמות ובעופות, כל שכן

כלפי אישי מין האדם בכללותו.

 ואל תקשה עלי באומרם ז"ל האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וגו', כי זו אחת משתי הסברות אשר הזכרנום, כלומר: השקפת

7מי שסובר שאין טעם למצוות אלא הרצון המופשט, ואנו הלא הלכנו אחרי ההשקפה השניה.

רמב"ן

  - גם זו מצווה מבוארת מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד (ויקרא כב כח). כי הטעם בשניהםכי יקרא קן צפור לפניך

 לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אע"פ שהתיר השחיטה במין ההוא,

והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין ההוא:

 [ושוב הביא את דבר הרמב"ם במורה נבוכים, וכתב:] וזה העניין שגזר הרב במצות שיש להם טעם, מבואר הוא מאד כי בכל

אחד טעם ותועלת ותיקון לאדם, מלבד שכרן מאת המצווה בהן יתברך. …

 אבל אלו ההגדות אשר נתקשו על הרב, כפי דעתי עניין אחר להם, שרצו לומר שאין התועלת במצות להקב"ה בעצמו

 יתעלה, אבל התועלת באדם עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מידה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות הבורא יתברך

 ולדעת את השם. וזהו "לצרף בהן", שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אבל להוציא ממנו כל סיג,

וכן המצות להוציא מלבנו כל אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד:

 [ועיין שם שהאריך עוד בזה, וכתב:] וכן מה שאמרו (ברכות לג ב): לפי שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזרות,

 לומר שלא חס האל על קן צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו, שאין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו

 מלעשות בהם צרכנו, שאם כן היה אוסר השחיטה, אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר. כי

 האכזריות תתפשט בנפש האדם, כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים

 והנה המצות האלה בבהמה ובעוף אינן רחמנותמאד. ומפני זה אמרו (קידושין פב א): טוב שבטבחים שותפו של עמלק. 

 עליהם, אלא גזירות בנו להדריכנו וללמד אותנו המידות הטובות. וכן יקראו הם כל המצות שבתורה עשה ולא תעשה

 גזירות, כמו שאמרו (מכילתא בחדש ו): במשל המלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזירות, אמר להם כשיקבלו

 מלכותי אגזור עליהם גזירות, כך אמר הקב"ה קבלתם מלכותי אנכי ה' אלוהיך (שמות כ ב), קבלו גזירותי לא יהיה לך וכו'

8(שם פסוק ג): ...

רא"ה

 ועל קן ציפור הגיעו רחמיך, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית. ואיכא דאמרי מפני שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים והן

 אינן אלא גזירות, פי', טעמא דקן ציפור [אינו] משום חמלה, דמי עדיפא משחיטה שהותרה בהן ולאכול בשרן, הילכך

האומרו הרי זה טועה.

.מורה נבוכים ג:מח7
.רמב"ן על התורה דברים כב:ו8
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 ורבינו אחא ז"ל מפרש טעמא דקן ציפור, לחייב ענין השגחת השם ית' בשאר מן המינין, חוץ מן האדם, במינין, כלומר בקיום

המינין, לא בפרטיהם, אלא באדם לבדו שנאמר בו כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו (יספור) [יראה] (איוב לד:כא).

 ואפשר שזהו שכתוב במעשה בראשית ביצירת בהמה וחיה ועוף "למינה" “למינה", כלומר בהמשכת קיום המינין, וזהו טעם

9אותו ואת בנו לאסור בשחיטתן ביום אחד. כי מקצת המצוות להודיענו דעות אמיתיות. כענין שבת בחידוש העולם.

מאירי

 על קן צפור … ונראה לי מפני שהוא מיחד השגחה פרטית בבעלי חיים, וכבר אמרו [הנביא] כמתרעם, ותעשה אדם כדגי

 הים, הורה שאין השגחה פרטית בבעלי חיים רק על האדם לבד. ובגמרא נחלקו בטעם הדבר ונאמרו בה שני טעמים, האחד

 מפני שהוא מטיל קנאה במעשה בראשית, וזה אצלי רמז למה שבארתי והקנאה תסיר בהיות כל דבר מושגח כפי הראוי.

 ואחד אמר שאין מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים אלא גזרות, וזה נראה כנמשך לדעת האומר שפעולותיו יתברך

נמשכות אחר הרצון, והוא דעת יחיד.

 ומכל מקום אפשר לפרשו שאין הכונה לרחם על קן צפור, שאם כן לא התיר לנו השחיטה, אלא שהיא גזרה מוטלת על

 האדם להקנותו מדה טובה על דרך מה שאמרו בדרש מה איכפת להקב"ה בן שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף אלא כדי

10לצרף בהם את הבריות.

בבא מציעא

 [יסורי] דרבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכו ע"י מעשה באו מאי היא דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל

 תליא לרישיה בכנפיה דרבי [רש"י: החביא את ראשו תחת כנפי כסותו] וקא בכי אמר ליה זיל לכך נוצרת אמרי [רש"י:

 ברקיעא] הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין וע"י מעשה הלכו יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביתא [רש"י:

 מכבדת הבית] הוה שדיא בני כרכושתא [רש"י: היו מוטלין שם בני חולדה] וקא כנשא להו אמר לה שבקינהו כתיב ורחמיו

11על כל מעשיו אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה

תרומת הדשן

 אם למרוט נוצות לאווזות חיים אי דומה לגיזת כבשים או אי הוו צער בעלי חיים גם לחתוך לשון העוף כדי שידבר ואזנים

וזנב מכלב כדי ליפותו

 נראין הדברים דאין אסור משום צער בעלי חיים אם הוא עושה לצורכיו ולתשמישיו דלא נבראו כל הבריות רק לשמש את

האדם כדאיתא פרק בתרא דקידושין

 ותדע דבפרק ב' דבבא מציעא חשיב פריקה צער בעלי חיים ואם כן היאך מותר לתת משא כבד על בהמתו להוליכו ממקום

למקום הא איכא צער בעלי חיים …

 [ועיין שם שכתב עוד להוכיח כן, והעלה:] ומתוך הלין ראיות הוה נראה קצת דליכא איסור בכה"ג אלא שהעולם נזהרים

 ונמנעים ואפשר הטעם לפי שאינו רוצה העולם [לנהוג] מדות אכזריות נגד הבריות שיראים דילמא יקבלו עונש על ככה

12כדאשכחן פרק הפועלים …

חכם עובדיה

שאלה: האם מותר מצד ההלכה ללכת לאיצטדיון לחזות במלחמת השוורים?

 תשובה: הנה אין ספק כי עצם ענין מלחמת השוורים הוא בניגוד גמור לרוח תורתינו הקדושה, שהוא תרבות אנשים חטאים

חידושי הרא"ה ברכות שם.9
בית הבחירה מגילה שם.10
בבא מציעא פה.11
.תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן ק"ה12
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 ואכזרים, אשר לא כאלה חלק יעקב, כמאמר חז"ל (ביבמות עט.) שלש מדות יש בישראל, ביישנים רחמנים גומלי חסדים.

 ונודע שאיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה, שלכן ציותה התורה לפרוק המשא מעל חמורו של חבירו כשהוא רובץ תחת

משאו. ולמדו מכאן בגמרא (בבא מציעא לא. ולב:) שאיסור צער בעלי חיים מדאורייתא. …

 [ועיין שם שהוכיח "שחששו רבותינו לאיסור צער בעלי חיים יותר משאר מצות", וכתב:] וכאן מריעיבים ומצערים את השור

לפני כניסתו לזירת האיצטדיון, ואחר כך מתגרים בו ודוקרים אותו בכלי זיין, כדי שישתולל ויקפוץ לנגח בקרניו. ...

 [ועיין שם שהאריך בזה, והעלה:] ולפי זה דעת לנבון נקל, כי הנכנס לאיצטדיון כדי לחזות במלחמת השוורים ומשלם דמי

13כניסה כאשר יושת עליו, חבר הוא לאיש משחית, ומסייע ידי עוברי עבירה, ...

נודע ביהודה

 איש אחד אשר זכהו השם בנחלה רחבה ויש לו כפרים ויערות אשר ביערות תרמוש כל חיתו יער אם מותר לו לילך בעצמו

לירות בקנה שריפה לצוד ציד או אם אסור לישראל לעשות דבר זה ... 

14

ניסויים מדעיים בבעלי חיים

שבות יעקב

 שאלה … אי מותר לעשות רפואה דהיינו להמית בהמה טמאה כגון כלב או חתול מפני ספק פקוח נפש לפי שאותה [סם]

עדיין אינו בדוק ומנוסה ויש לבחון אותה על ידי שמשקה כן לחתול או לכלב לראות אם ימותו מזה …

 תשובה … [עיין שם שהוכיח שמותר לצער בעל חי בשביל רפואה (ואפילו ספק רפואה), וצורך אדם והרווחת ממון, והעלה:]

 אבל ודאי להלכה למעשה נראה לי ברור כמו שכתבנו דאין חשש איסור דבל תשחית או צער בעלי חיים כל שיש בו צורך בו

 ומותר לעשות אפילו לכתחילה אף שסיים הרמ”א שם באה”ע סוף סימן ה’ במריטת נוצות שהעולם נמנעים משום אכזריות

 היינו דוקא במריטת נוצה שעושה מעשה בידים והעוף מרגיש מאוד הצער בשעת כל מריטה ומריטה מה שאין כן בנדון

 שלפנינו של השואל שאינה מרגשת כלל צער בשעת אכילה ושתייה זאת רק שאחר כך גורמת חולי ומכאוב והוא לרפואת

15אדם נראה לי פשוט דאין כאן חשש איסור אפילו ממידת חסידות

חלקת יעקב

אם מותר לגרום צער בעלי חיים לתועלת אדם

בדבר השאלה אם מותר לגרום צער בעלי חיים על ידי נסיונות שונים בגופם, לשם חקירות מדעיות לתועלת חכמת הרפואה.

 [ועיין שם שמאריך בדין צער בעלי חיים בשביל צורך אדם, והעלה:] העולה לנו מכל הנ”ל דעל פי דין ודאי מותר לגרום

 צער בעלי חיים על ידי נסיונות בשביל חקירות מדעיות ולחכמת הרפואה – אבל על פי חסידות להנצל ממידת אכזריות,

 ודאי אסור כפסק הרמ”א אה”ע סוף סימן י’ לענין למרוט נוצות חיות, ודוקא בשחיטה מותר בסימן כ”ד ביו”ד משום דאי

 אפשר בענין אחר, אבל משום צורך אסור משום אכזריות … וגם מביאין ראיה מהאי דרבי דאמר להעגל לכך נוצרת. אבל על

16פי דין ודאי מותר.

שרידי אש

 על דבר השאלה אם מותר לגרם צער בעלי חיים לצורך נסיונות לשם חקירה בחכמת הרפואה וכת”ר ברוב בקיאותו הקיף את

שו"ת יחוה דעת ג:סו.13
.שו"ת נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן י'14
.שו”ת שבות יעקב חלק ג’ סימן ע”א15
.שו"ת חלקת יעקב חו"מ סימן ל"ד16
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 הענין מכל צדדין וצדדי צדדין ונהנתי מאד לראות איך עיניו משוטטות בכל ולא הניח אף מקום קטן בשבילי להתגדר בו כי

הכל עשה יפה במועצות ודעת ישרה ובינה רחבה …

 סוף דבר דינו של כת”ר דמותר לצער לבעל חי בשביל תועלת חכמת הרפואה [הוא אמת], ולא עוד אלא שלפני ע”ד אין גם

 מידת חסידות, דמידת חסידות אינו אלא במקום שנוגע רק לעצמו ורשות אדם להחמיר על עצמו, אבל לא במקום שנוגע

 לאחרים, ומאי חזית דצער בעלי חיים עדיף טפי מצער החולים אולי יוכלו לעזור להם … ולכן לפע”ד צריך להתיר לרופאים

17לעשות נסיונות בלי שום גמגום ופקפוק.

ציץ אליעזר

אם מותר לעשות מחקר בעינים של בעלי חיים וכן להמיתם כדי לאבחן במחלות עינים של בני אדם ולהמציא מזור ומרפא.

 קראתי בעיון במכתב-שאלתו שהמציא לידי אתמול, והנני לענות לו עליה, וז”ל שאלתו: רצוננו להמציא בדיקה חדישה

 לאבחן במחלות עינים, בגלל זה יש צורך לעשות מחקר בעינים של בעלי חיים, שדורש לאחר הבדיקה הקדשת העינים

 שלהם, ולאחר מיכן הריגת החיה למטרת שימוש לאחר מיכן באיבחון בבני אדם – האם יש היתר להקריב בעלי חי לצורך

מחקר, ומה הגדר של צער בעלי חיים? עכ”ל שאלתו

 [ועיין שם שהאריך בדיני צער בעלי חיים, והביא את דברי הפוסקים דליכא משום צער בעלי חיים כשעושים בשביל רפואה

 ולצורך אדם, אלא שהעולם נמנעים משום אכזריות, והעלה:] ועל כן פשוט וברור דגם כשעושים זאת לשם מטרת מחקר

 ושימוש באיבחון בני אדם, וכל הכוונה היא רק לשם כך כדי להועיל על ידי כן לבני אדם, כבנידוננו, שהוא גם כן בכלל

“צריך לרפואה או לשאר דברים” וליכא בכי האי גוונא משום איסור צער בעלי חיים.

 ואפילו במריטת נוצות מאווזות חיות שהעולם נמנעים מפני דהוי אכזריות, מכל מקום מדגיש הרמ”א וכותב מפורשות דמיהו

 ליכא למיחש בכי האי גוונא משום צער בעלי חיים, והיינו דמנהג העולם הוא לא מדינא אלא מחששא וכנ”ל, וליכא להדבר

בסיס בהלכה … ובלבוש כתוב בזה בלשון “יש נמנעים” ולא בלשון שהעולם נמנעים ע”ש …

 [ושוב הביא את דברי השבות יעקב הנ”ל, וכתב:] ודון מינה להתיר גם בנידוננו, מעיקרא דדינא, ואם יסדרו הוצאת העיניים

 על ידי הרדמת המקום וכדומה באופן שלא תרגיש צער בההוצאה, ויעשו זאת במהירות, אזי בכי האי גוונא לא יהא דמי

 אפילו לההיא דמריטת הנוצות שאיכא שם צער בכל מריטה ומריטה, וממילא לא יהא בזה חשש גם לא משום מידת חסידות,

 ובפרט שהדבר נעשה לצורך האדם ולרפואתו שיש על כן מקום לומר שבכל גוונא שהוא אין בכי האי גוונא חשש גם לא

 משום מידת חסידות בהיות שהדבר נעשה לא לשם סתם תועלת וריוח ממון, כההיא דמריטת נוצות, כי אם לשם מחקר רפואי

ולתועלת בריאת האדם, ומציאת מזור ורפואה למחלתו …

 מכל האמור נראה להלכה בנידון שאלתינו, שמותר לעשות המחקר בעינים של בעלי חיים וכן להמיתם לאחר מיכן למטרת

 שימוש באיבחון בני אדם, אלא דמהיות טוב יש לסדר את הדבר בצורה של הרדמת המקום וכדומה באופן שהבעל חי לא

18ירגיש צער, ואני מתאר לי שבין כך מחושב לבצע דבר כזה בצורה כזאת.

באר משה

 נשאלתי ממי שנחלה במחלה צבועה (געהל-זוכט בלע"ז) ורפואה בדוקה שבני יונים בבית ששורין עליו נוטלים ממנו מחלתו

ומתים מיד אם שרי לעשות כדבר הזה מפני צער בעלי חיים.

19השבתי בודאי שרי ואין כאן שום חשש. ...
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בית אבי

 ובדבר שאלתו אם מותר לקרות נסיונות מדעיים על בהמות חיות ועופות מחשש צער בעלי חיים. כבר נשאלתי בזה מרופא

 חרדי העובד בבית החולים מאנט סיני בניו ירק והשבתי להתיר כיון שיש בזה תועלת לצורך רפואות להציל אנשים חולים

20מלרדת שחת, וכן מבואר בתשובת שבות יעקב …

אמרי שפר

 וגם אין הדבר ברור שמותר לצער בעל חי בצער איום כזה, לצורך בחינות ונסיונות, ולא מצינו שהותר אלא לצורך רפואה,

 ולא לצורך בחינה, שאינו אלא ענין ספק, אולי יסתעף מזה תועלת בחכמת הרפואה, ויש גם בחכמי העמים שיתמרמרו

ויתאוננו על מעשה האכזריות שיעשו החוקרים בבחינותם בגופות הבעלי חיים, ויסדו להם חברת, “אנטיווייוויסעקצאניסטן”,

 וכבר נשאו ונתנו בהשאלה הזאת, באספת הקאנגרעס של גדולי חכמי הרופאים בלונדון בשנת תרמ”א, כאשר קראתי תוכן

 דבריהם במכתב עת האנגלי “טיימס” מיום ה’ אויגוסט [בהוצאה השבועיית], וכי הפראפ’ ווירכאוו מברלין נשא מדברותיו

 בקהל האספה, כי אין בזה עול ואכזריות, וכל עוד אשר ניתן רשות להאדם להמית הבעל חי לאכול מבשרה, לו הצדקה

 לעשות בחינות בגופי הבעל חי, אשר אך בעזרת הבחינות ההם תצעד חכמת הרפואה והפיזיאלאגיא צעדי ענק בימינו אלה,

 והאם נוכל להעמיס על הרופאים, אשר גם בלעדי זאת נכונים לצלע בהטפלם בחולי מחלות מתדבקות, כי יבחנו בגופותם

פעולות הסמים הארסיים וכדומה, ע”ש במכתב העת טיימס.

 ובכל זאת לא נוכל להחליט, אם על פי חוקי תורתינו הקדושה, הרשות נתונה לרופא ישראל, להטפל בבחינות ההם בגופי

 הבעל חי, כי במה נחשב הוא צער השחיטה והמיתה, אשר הוא אך רגעי מספר, מול הצער האיום שיסבול הבעל חי שעות

 וימים רבים מבחינות ההם, ומצאתי בתשובת הגאון שבות יעקב ז”ל (חלק ג’ תשובה ע”א) שנשאל מרופא מומחה אם מותר

 להבחין ולהשקות סמים ארסיים לכלב או חתול, למען ידעו פעולת הסמים ההם בענין רפואת האדם, והשיב שפשוט להיתר

 כמו שכתב הרמ”א באה”ע (סוף סימן ה’) … ומה שכתב הרמ”א שיש מעשה אכזריות במריטת הנוצות, היינו לפי שעושה

 מעשה בידים, והעוף מרגיש הצער בשעת מריטה, מה שאין כן בהשקאת הסם, שאינה מרגשת כלל צער בשעת שתיה יע”ש,

 ולא נתבאר בדברי השבות יעקב, אם יש להתיר גם לנתח ולפצוע אברי ועצבי הבעלי חיים בחיותם, שהוא מעשה בידים

21והצער מרובה במכאוב איום

ר' מיכאל בער ויסמנדל

 [זה] כעשרים שנה ששמעתי מפי הגאון הצדיק רבי מיכאל בער ווייסמאנדעל זצ”ל מנייטרא, שנפגשתי אתו על הרכבת,

 ומבעד החלון הראה לי פרות רועות באחו, שרצו הנה והנה ברצוא ושוב ממקום למקום, שלא כדרך הרועות, לצעד לאיטן

 צעד אחר צעד, והסביר לי סיבת אי שקטותן, שהוא מחמת עצבון שבהן, על שמונעים מהן תאותן הטבעית אחר הזכרים,

 וחיים בעיצבון ואי נוחיות, ואחר כך הביע את דעתו שאולי משום זה נתרבה בימינו העצבניות בעולם, על ששותין את החלב

22של הפרות העצבניות, ע”כ, ואם קבלה היא נקבל
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