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הרב שלמה אבינר

תרפיה באמצעות בעלי חיי
א .החזקת בע"ח טמאי למטרת תרפיה לילדי חריגי
שאלה:
התרפיה באמצעות בעלי חיי מסייעת לילדי בעלי חריגויות לתקשר
ע הסביבה ולשפר מיומנויות שונות .מחקרי מראי שתרפיה זו מביאה
שיפור לילדי מוגבלי שכלית ,רגשית ופיסית ,כמו ג לאוטיסטי .
הא תרפיה זו מוזכרת אצל חז"ל?
הא מבחינה הלכתית יש בעיה להשתמש בבעלי חיי טמאי ? בדר
כלל משתמשי בחיות פרוותיות ,כגו ארנב ,אוגר ,שרק וכלב.
תשובה:
איני מכיר מקור לזה אצל חז"ל .אמנ כתוב שמשה רבנו ודוד המל
נבחנו על רעיית את הצא ,ופיתחו ,בדר של דאגה לבעלי חיי  ,את
ראשית מנהיגות ; א זה רחוק משאלת.
על כל פני  ,א זה מועיל – מותר הדבר והוא ג מצוה .אי שו בעיה
בשימוש בבעלי חיי טמאי  ,לא על פי ההלכה ,לא על פי רזי התורה וג
לא כחומרא .אבותינו ורבותינו הראשוני רכבו על סוסי  ,חמורי ופרדי ,
וכ השתמשו בכלבי לשמירה .אמנ חכמי אסרו לעשות סחורה בבעלי
חיי טמאי  ,1גזירה שמא יאכל אות ; אבל בחיות טמאות שאי רגילי
לאכול ,מותר .2על פי זה כתב החיד"א שג מותר לגדל תוכי א $על פי
שאינו כשר ,כיו שאי רגילי לאוכלו ,3והוא הדי לשאר חיות מחמד .אמנ
החיה טמאה ,א המוב הוא שאסור לאוכלה והאוכלה נטמא ,א אי איסור
להשתמש בה.
רק חסידי חב"ד בהוראת רב נהגו שלא להכניס לבית חית מחמד
שהיא טמאה ,א שאר ע ישראל מעול לא הקפידו על כ .בנדו שלנו יש
לומר שג ה יסכימו שאי בכ איסור ,שהרי אי זו חית מחמד בעלמא,
אלא צור גמור לבריאותו של הילד והתפתחותו הטובה ,ולא גרע מהצור
שהיה קיי להחזיק ולהשתמש בסוס ,חמור או כלב.
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שביעית ,פ"ז משנה ג.
שו"ע יו"ד קיז.
ברכ"י ש אות ב.
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ב .די מוקצה בבעלי חיי המשמשי לטיפול רפואי
שאלה:
בעלי חיי הינ מוקצי מחמת גופ  ,מאחר ואי לה שימוש שבגופ
"דה בכלל מוקצה כעצי ואבני דהא לא חזו" .4הא ג בעלי חיי
המשמשי לריפוי יהיו מוקצי  ,או שמא משו שיש שימוש בגופ חזו
וחזו ,ולכ יפקע מה די המוקצה?
תשובה:
 .1לגבי בעלי חיי שמשמשי כחיות מחמד ,יש ראשוני שסברו שה
מותרי  ,כגו מהר"ח אור זרוע לגבי עופות מצפצפי  ,5אבל דבריו
נדחו על ידי הרא"ש ,שקבע שכיו שנתנו חכמי די מוקצה לבעלי
חיי 'לא פלוג רבנ' ,וכל בעלי החיי ) ג הראויי לשחק בה )
הינ מוקצה .6וכ כתבו התוספות בש רבי יוס $שמותר לטלטל
אפרוח חי כי ראוי להרגיע תינוק שבוכה ,א ה חלקו עליו .7הרי שזו
מחלוקת ראשוני  ,שבה אומנ נדחתה דעת הראשוני המתירי  ,א
בשעת הדחק כנדו שלנו אפשר לסמו על דעת יחיד.8
 .2יש ג אחרוני שפסקו שאי איסור מוקצה בחית מחמד ,ביניה רבי
יעקב חאגיז .9ג במנחת שבת הביא דעת כמה אחרוני שפסקו
שכלבי קטני מיוחדי לנשי להשתעשע ולהתחמ בימות החור$
אינ מוקצי כיו שה מיוחדי לכ ,וסיי " :ולמעשה ראוי
להחמיר" .10הרי לא סגר את השער ,אלא כתב שראוי להחמיר .א
בנדו דיד שיש בכ צור גדול ,אי הכרח להחמיר.11
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מ"ב ,ש"ח ס"ק קמ"ו.
שו"ת מהר"ח או"ז סו"ס פא.
ש סימ פב.
]הובא להלכה בכ $החיי סי' שח ס"ק קלה; יביע אומר חלק ה ,סי' כו; ובשלמי יהודה
– העור[
בדיני מוקצה )הרב יהודה אריה הלשטוק ,ירושלי  ,תש" ( ,פרק יג סעי $יא.
שבת מה ,ב ד"ה הכא.
ע"י שו"ת הרמ"א ס' קכה.
שו"ת הלכות קטנות ,ח"א סי' מה.
מנחת שבת ,סי' פח ס"ק י.
יש להוסי $כי בספר קצות השולח סי' קכא כתב לגבי המגדלי דגי קטני בתו כלי
זכוכית ע מי לנוי ותכשיט שמסתבר שמותר לטלטל הכלי זכוכית ע הדגי שבתוכו,
שכיו שעשויי לנוי ולקישוט הבית הוה ליה דבר שמלאכתו להיתר .בשו"ת יביע אומר
ח"ה סי' כו )הובא בשלמי יהודה ,יג ,יא( ,השיג עליו שאי קולא זו עיקר לדינא ,מאחר
שפוסקי להלכה כהרא"ש בדי עופות המצפצפי כנ"ל; וכ פסק בספר אז נדברו ח"ט סי'
כז .וכתב על זה הרב חיי פנחס שיינברג ,ראש ישיבת תורה אור )הובא בקונטרס בעניני
מוקצה סי' כה ,המודפס בסו $ספר שלמי יהודה( ,כי לדעתו "אי זו השגה ,כי יש לומר
שמי זה של דגי שה דגי זהב ) מי מיוחד שאינ עשויי אלא ליופי ולשמשנו ,וה בכלי
מיוחד לצור זה ,יש על זה די של שאר כלי המיוחדי לשאר תשמישי  ,ומה לי תשמיש
– העור
אחר או תשמיש של שמירת דגי בתוכ  ".עכ"ל.
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וביחס לכלב נחיה של עיוור ,אמר הגרש"ז אויערב ,שכיו שהוא
עומד ומיוחד לשימוש כזה שצריכי לטלטלו ,מסתבר שאינו מוקצה,12
והוא הדי לעניננו.
ועוד יש לצר $שבעל חיי זה דינו כמו תרופה ,שהיא מוקצה מחמת
גופה ,ובכל זאת עבור חולה שמותר באותה תרופה בשבת היא אינה
מוקצה .13כמוב ,נצטר להוכיח שעצ הטיפול בה בשבת מותר,
שהרי תרופה אינה מותרת לכל אחד אלא לחולה .א $על פי כ ,תרופה
שהיא ג מזו בריאי מותרת ג למי שאינו חולה אלא שיש לו מיחוש
בעלמא .14ולעניננו הרי ג בריאי רגילי ללט $בעלי חיי .
וא מדובר במטופל שטר הגיע לבר מצוה ,יש לצר $את שיטת
הרשב"א והר" שכל שהוא לצור הקט ,א $על פי שהגיע לחינו,
מאכילי אותו איסורי דרבנ אפילו בידי .15

סיכו :
מכל הסיבות האלה ג יחד ,יש מקו להקל בלא חשש ,לרח על
אות ילדי מסכני  ,לעשות עימ חסד ולרפא אות באופני אלה.
מקור :אסיא סה)סו ,עמ' (1999) 69)71
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שמירת שבת כהלכתה פי"ח הערה סב.
מנחת שבת סי' פח ס"ק ט"ז.
שו"ע או"ח שכח לז.
ריש פרק יו הכיפורי .

