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  סימ� שטז  �צד  
  
  
  

  )סעי� א(מקו הצידה  
  
  
  

  .מותר �ושאינו מחוסר צידה , אסור �כל המחוסר צידה :   זה הכלל:   א"רשבג � .ביצה כד
                     

  .כל שאומר הבא מצודה ונצודנו?  היכי דמי מחוסר צידה                   
  
  
  
  

ושאר ציפורי� וצבי לבית או לביבר שה� , וד בוהצד ציפור דרור למגדל שהוא ניצ � 'ע א"שו
  .פטור אבל אסור �וא� אינו ניצוד בו .   חייב �ניצודי� בו 

  
  
  
  
ולפי רוב ,  "כל שר" אחריו ומגיע אליו בשחיה אחת: "שהגמרא בביצה הביאה עוד הגדרה לשיעור צידה  ל"הביהוהעיר [  

, הוא שיעור אחר' התוסאמנ� לדעת ".    (הבא מצודה ונצודנו כל שאומר"שיעור זה זהה לשיעור של ) י"רש(הפוסקי� 
  .)  ]א' זוהי דעה יחידאה,   הוא בעופות' הבא מצודה'והשיעור של , והוא מדבר לעני� בהמה וחיה

  
  
  

דדוקא היכא דהדלת ,   שאפשר שאי� אפילו איסור דרבנ�, במקרה שהכניס עו( לבית והדלת פתוחה  ל"הביההסתפק 
עדיי� לא ניצודה , כ היכא דפתוח"משא,  רק צרי' עוד לדחיפה והשתדלות, פ במקצת"ה והעו( ניצודי� עכדהחי, נעולה
שהרי , כ עובר על איסור דרבנ�"א' יש לדחות שבזה ג       ".) ונעלהכניסה לטרקלי� : "�"וכ� משמע מלשו� הרמב. (כלו�

  .שבכל אופ� אסור מדרבנ�ומשמע , בתוספתא נאמר שהצד צבי לחצר שיש לה שתי פתחי� פטור

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סוג בעל החיי הניצוד 
  
  
  במינו ניצוד. 1

  
  
  . מ"דברי ר,  חייב �צרעי� ויתושי� בשבת , גזי�, הצד  חגבי�  �  :שבת קו   

  .פטור �וכל שאי� במינו ניצוד ,  חייב �כל שבמינו ניצוד :  א"וחכ                        
  
  
  

.   פטור אבל אסור �אי� במינו ניצוד ,     חייב עליו �ל שבמינו ניצוד כ  :כחכמי פסק' ע ג"שו
  .פ שאי� במינ� ניצוד אסור לצוד�"זבובי� אע, הלכ'
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  ח"מצבו של בע. 2
  

  .       פטור �חיגר זק� וחולה ,   חייב �סומא ויש� :   הצד צבי � :שבת קו
  

  והני,  )להישמט כשמרגישי� יד אד�(עבידי לרבויי  הני?     ומאי שנא הני, מאי שנא הני                   
  .         לא עבידי לרבויי                   

  

  הא בחולה, )קדחת(הא בחולה מחמת אישתא , לא קשיא!    חייב �חולה : והתניא                   
  .)עייפות(מחמת אובצנא                    

  
  
  

י א� רד( אחר חיה "ל נסתפק אי' הדי� לרש"בבה(.              פטור �נא שכשחולה מחמת אובצ  י"רשופירש  

או אפשר אי� דר' צידה ,  א� חייב עבור זה ג� משו� צידה א( שלא תפסו בידו, כדי לצודו עד שעשהו עיי( שאינו יכול לזוז ממקומו

  .)דדר' צידה ליטלה אחר שצדה או להכניסה למקו� משומר, בכ'

  
  .חייב �שמחמת אובצנא ,  שפירש להיפ'נראה  "מהרמבא' 

  
  
  

  
  ,   חייב �יש� או סומא : )ה שאר מיני�"וה( הצד צבי  :כתב בסת� ' ע  ב"שו

  .]אבל  אסור[פטור  �או זק�  חולהחיגר או                                                                             
  

  .י"דהמחבר סובר כרש  צידדז "הט
  

  וממילא מחמת, )דהיינו מחמת אישתא(דמדסת� המחבר משמע דאיירי בסת� חולה    כתב ל"א$ הביה
  .�"כרמב �אובצנא חייב                                
  

  .כיו� שמדרבנ� אסור בכל עניי� לא חש לחלק בי� איסור תורה לאיסור דרבנ�, ע לא חילק"שהשו  כתב ש"ובערוה

  
  

  .וקט� נקרא קוד� שיכול לרו".   כזק�קט� דינו   :ב"משנ
  
  
  

כ "משא,   אלא שהוא חולה, כ שייכת בה� צידה"ח כאלה שבדר"דלא אסור מדרבנ� אלא בבע  א סובר"הגרשז
ח "ולא רק בבע,    מ אי� זה גדר של צידה"מ  ,ג� א� דרכה להתחבא, אפשר לקחתה שבנקל' בנמלה וכדו

א� אי� דרכ� לברוח ובנקל , כגו� צב, � מצויי� בי� אנשי� כללכאלה שאינ' אלא אפי, המצויי� בי� אנשי�
ומסתבר דאי� זה צב האמור (, מסתבר דרק משו� מוקצה אסור לתופש� ולא משו� צידה, אפשר לאחוז בה�

  .דהואיל ובקל יכול לתופס� אי� זה צד:) שבת קו(וכ� מוכח מחגבי� המקלחות  , )בתורה
  
  

  
  

  המשסה כלב
  

  .הוי צידה �המשסה כלב אחר חיה בשבת  � בופ הכל"ע  'א  ב"רמ
  

זהו איסור  �והכלב תופס את החיה , שכשהאד� לא עושה שו� מעשה מלבד שיסוי הכלב  ב"המשנוביאר 
 �) י זה"והיה הוא רוד( אחריו והשיגו הכלב ע, כגו� שברח החיה מ� הכלב(וא� עשה בעצמו מעשה .     דרבנ�

  . הוי צידה גמורה
  

  . )את הכלבו כפשוטו ומיירי כשהכלב ודאי יצוד ביאר ז"באבנ( 

  
שכ� דר' , כ תולדה דצידה וחייב"הוי ג �שא� רק עמד בפניו והבהילו עד שתפסו הכלב   ב"המשנעוד כתב 
  .הציידי�
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  )סעי� ד(ג כוורת  "פריסת מחצלת ע
  

ובגשמי� מפני , ג כוורת דבורי� בשבת בחמה מפני החמה"פורסי� מחצלת ע � .ביצה לו
  ...ובלבד שלא יתכוי� לצוד, שמי�הג

' ולא תימא לר).  חלונות(דאית ביה כוי : והכא במאי עסקינ�.  יהודה היא' לעול� כולה ר
מהו !  פשיטא �.   'ובלבד שלא יעשנה מצודה'אלא אימא ',  ובלבד שלא יתכוי� לצוד'יהודה 

  .ל"קמ, שלא במינו ניצוד מותר, דתימא דבר שבמינו ניצוד אסור
  

,  ש מותר"ולר, י אסור"שלר,  שלא יכסה את כל החלונות �' שלא יעשנה מצודה'שפירוש   'התוסו וכתב
  .  ש"ובזה די לפי ר, א' אינו נראה, כי יש חור קט� בכוורת, ר שיהיו ניצודי� ש�"ומדובר בעניי� שאי� זה פ

  .יהודה בעי חור גדול שיהיה נראה לדבורי�' א' ר
  
  

  :ג דבורי� מותרת בשני תנאי�"חצלת עשפריסת מ  'ע  ד"שווכתב 
  .שלא יתכוי� לצוד. א
כגו� שיש בכוורת איזה חור קט� ויכולי� לצאת  :ב"משנ(       .   ר שתהיה צידה"במקרה שאי� פ. ב

  .)ש דדבר שאי� מתכוי� מותר"ל כר"דקי, ה שרי"אפ,  ז"ג דאי� נראה להדיא לדבורי� עי"ואע,   מש�

  
  

שבמינו  ל שדבורי� ה� ג� דבר"חידשה שקמ' והגמ(בכלל דבר שבמינו ניצוד   דדבורי� ה�  משמע י"מהב

  .)כפשט הסוגיא(חולקי�    )א"א וגר"מג, ז"ט, ח"ב( הפוסקי א' ,    )ניצוד
  
  
  

    )סעי� ג(צידת זבובי
  

פ "זבובי� אע, הלכ'.  פטור אבל אסור -אי� במינו ניצוד ,   חייב עליו -כל שבמינו ניצוד  - 'ע ג"שו( 
  . )שאי� במינ� ניצוד  אסור לצוד�

  

דהוי , שלא לסגור תיבה קטנה או לסתו� כלי� שזבובי� בו בשבת יש להיזהר � 'א ג"רמ

  .]א"ח והמג"פ הב"וכ,  י"וכ' הכריע בב[ כתרומה   .                         = ר שיצודו ש�"פ
  

ג "דאע(  הטור.     = יברחו �מש�  במקו� שא� יפתח הכלי ליטל� ויש מקילי�                   
מ זבובי� "מ ,  ]'כדבסעי( ד[ר "דגבי כוורת דבורי� א� מכסה אותו באופ� שאי� בו נקב אסור משו� פ

כ בכוורת "משא, דלרוב קטנות� מצוי שכשפותח הכלי בורחי� הכל מש�, שאני דלא מיקרי צידה כלל
  .)י זה"ולכ' חשיב צידה ע, וס אחד מה�א שלא יתפ"א, דבורי� שהיא מלאה מה� וה� גדולי� קצת

  
  

ואז אי� צרי' לעיי� ולדקדק אולי יש ש� עוד איזה , שיפריח הזבובי� שרואה בעיניו  ז הכריע"הט
ל כתב דבענייננו "ובבה(        ].ר מותר"ז דספק פ"וחידש הט[ר "כיו� דזה לא הוי אלא ספק פ,  זבובי�

לכ� ג� א� לא נקבל את חידוש ,   כ אינו אלא איסור דרבנ�"וא, כיו� שהזבובי� ה� דבר שאי� במינו ניצוד
  .)ז אמת"ולכ� די� הט, מ בזה כיו� דהוא רק ספיקא דרבנ�"מ כא� אי� נפק"מ,  ר"ז לעני� ספק פ"הט

  
ר "שפ) א/שיד�ב(כיו� שלהלכה פסק , ע לא הביא דבריה�"מ בשו"מ, י כתב להחמיר כתרומה"פ שבב"כתב שאע בלוית ח�
ע שבכל מקו� שאפשר למצוא סיבה כלשהיא לתת טע� להשמטת "שכ� כתבו כוללי הכללי� בדברי השו(,   מותרבדרבנ� 

משו� שראה שאינו , יש לומר כ' בפה מלא שמשו� כ' השמיטו, ולומר שהדי� הוא שלא כהלכה, י"ע לדי� שכתב בב"השו
  .ע להקל"ל שדעת השו"י, ר בדרבנ�"וג� בנידו� דיד� שהוא פ, )כהלכה

  
_____________________________________________________________  

  
א' א� נכנסה .    חייב �ובשעת פריסתו נכנסה החיה לתוכה , הפורס מצודה  :ב"המשנכתב 

  .ומכא� מוכח שאסור בשבת להעמיד מצודה לצוד בו עכברי�.          פטור אבל אסור �כ "אח
  

  א"לחזו:    כגו� שפורס המצודה במקו� גדודי חיות, דאי יצודא' א� פרס מצודה וידע מראש שבו[ 
ז משמע שהוסי( "ומהאבנ.    (גרמא אי� פטור �כיו� דסובר דבמלאכות שדרכ� להעשות בגרמא כבישול וצידה [   . חייב

הרי , השכיו� שבשעת פריסתה היה פוטנציאל של ציד, לחדש שלדעה זו יש לחייב אפילו א� הסיר המצודה קוד� שניצוד
, שיצוד א( שהיה בודאי, כ"מבואר שא� נכנסו אח  א"א' ברשב.)]           ח כבר נמצא ברשות'"כאילו הבע

  . ]שאי� זו צידה בידיי�, פטור
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  )ו�סעיפי ה(צידת צבי  
  
  

   :פ משנה קו"עו  �ע  ה"שו
  
  
  

� אחד יכול לנעול אי.       פטורי� �נעלו שני� ,  חייב �צבי שנכנס לתו' הבית ונעל אחד בפניו 
  .חייבי� �ונעלו שני� 

  
  

 �ואפילו א� עמד הראשו� והל' לו ,   יכול השני לשבת בצידו, ישב אחד על הפתח ומילאו
שמדובר שבעת   )ב"והובא להלכה במשנ(ט "התיוכתב [                  .והראשו� חייב, השני פטור ומותר

יו� דאינו עושה מעשה חדש אלא הוא שומר לצבי שכבר ומותר כ,  שהל' הראשו� לא זז השני ממקומו כלל
יהא  �דאטו מי שיש לו תרנגולת בתו' ביתו ונפתח הפתח ,  ותימה: "שחלק על זה א"ודלא כמג.          ( ניצוד

, א לסגור הדלת שנפתחה"ל דהיתר המג"וכתב בביה".    שרי �כ כיו� שהוא ניצוד כבר "אלא ע?  אסור לסתמו
ה ג� "דאל,  הוא רק כשסוגר הדלת ומכוי� לשמור ביתו ולא כשמכוי� לצוד העו(, ד פע� אחדהיכא שכבר ניצו

  . )  ]א אסור"למג
  
  
  
  
  

א�  �כ נודע לו "ואח) שגגת שבת או שגגת מלאכה(כשאחד ישב על הפתח בשוגג   ל"הביההסתפק 
יעזוב את ולא יתקנו בכ' ש, כיו� שכבר נעשה האיסור, מותר להמשי' לשבת ש� עד צאת השבת

אמנ� א� לא עבר איסור דאורייתא במה שישב .         והסיק שאסור לישב כשנודע לו.    המקו�
מותר לו לישב  �כ נודע לו שיש ש� צבי "כגו� שישב על הפתח ולא ידע שצבי בתוכו ואח, מתחילה

  .מפני שקדמה צידה למחשבה, ולשמור עד שתחש'
  
  
  
  

פ שאי� "אע, ביתו א� יודע שיש צבי בתוכו�שמור כליאסור לנעול את ביתו כדי ל  :ב"משנ
 �"כר.      [ש א� מתכוי� בשביל שניה�"וכ, ר ואסור מ� התורה"דהוי פ, מתכוי� לצידת הצבי

  ]א"ודלא כרשב
  
  
  
  
  
  
  
  

   )סעי� ז(  המזיקיצידת נחשי ורמשי
  
  

א� :  קי�הצד נחשי� ועקרבי� בשבת או שאר רמשי� המזי � פ משנה בעדויות"ע' ע ז"שו
  .מותר �וא� בשביל שלא ישכנו ,  חייב �לרפואה 

  
  
  

כ הוא "וא(ג "דהוי משאצל משו�,   כשצד בשביל שלא ישכנו טע ההיתר   ב"המשנוכתב 
הטע� ) ג חייב"שסובר שמשאצל( �"ולרמב.       ובמקו� היזק לא גזרו רבנ�, )איסור דרבנ�

כיו� שאי� רצונו בעצ� , מתעסק בעלמאל דזה לא מיקרי מלאכה כלל והוי כ"דס הוא משו�
  .ואדרבה כוונתו להבריח אותו מעליו, הצידה כלל

מ שכתב דהא דמותר בצידה הוא משו� דכיו� דרבי� ניזוקי� בו "ודלא כמ,     ומדובר אפילו במקו� שאי� הנחשי� רגילי� להמית(
  .)חשיב ליה כסכנת נפשות
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    )סעי� ח(צידת שרצי וחבלה בה
  
  

  , חייב �הצד� והחובל בה�    :שמונה שרצי� האמורי� בתורה � .משנה קז
                       

  , פטור �החובל בה�   :ושאר שקצי� ורמשי�                     
  )ש"כר(.    פטור �שלא לצור' ,  חייב �הצד� לצור'                                                           

  

  
  צידה . א

  
כיו� , ולא פירשו א� לצור' או לא לצור', שבשמונה שרצי� נאמר שהצד� חייב   'התוסכתבו 

שמסתמא , ואילו בשאר שרצי� צרי' שיתכוי� לשו� צור',   שסתמייהו ניצודי� לצור' עור�
  .לאו לצור' קיימי

  
 כ"משא,    וסתמייהו ניצודי� לאיזה צור', ששמונה שרצי� אי� דרכ� להזיק   כתב �"והר

א' לא [ג ופטור "בשאר שרצי� דדרכ� להזיק וסתמייהו ניצודי� כדי שלא יזיקו  והוי משאצל

או מטע� דהיתר מתעסק הוא רק ,   כיו� שאי� נשיכת� קשה מאוד,  )'סעי( ז(מותר לכתחילה כרמשי� המזיקי� 

� נובע שא� ימצא "ולשיטת הר(  .            ]ל"בה �כשמתכוי� בפירוש להבריח מעליו שלא יזיקנו ולא כשצד בסתמא 

  .)ג"פמ �שרצי� ' כ חייב כמו בהח"בשאר שרצי� איזה מי� שאי� דרכו להזיק יהיה ג

  
  
  

כיו� שהמשנה היא ,  חייב �שבשאר שרצי� בי� צד� לצור' ובי� שלא לצור'    פסק "הרמב
ג "ליהודה שמשאצ' ל כר"א' להלכה קיי,  )'פ העמדת הגמ"ע(ג פטור "ש שסובר שמשאצל"כר

, כיו� שהיתר מתעסק הוא רק כשמתכוי� בפירוש בשביל שלא ישכנו',   ואי� כא� היתר של מתעסק כדבסעי( ז[.    חייב

לא יתבטל ש� צידה בשביל דסתמייהו דהני , מ נתכוי� לצוד"הואיל ומ, כ כשצד� סתמא או אפילו שלא לצור'"משא

  .]ל"ביה �שרצי� ניצודי� בשביל שלא יזיקו 

  
  
  

שלא , חייב �הצד� לצור' : ושאר שרצי�...   חייב �הצד� : שמונה שרצי�'(כתב כלשו� המשנה     'ע  ח"שו

  .)'� חייב"ולהרמב'(�  "והביא ג� את דעת הרמב,   )'פטור אבל אסור �לצור' או סת� 
  
  
  

  
   חובל. ב

  
  : שלושה טעמי� נאמרו בסיבת החיוב בחובל

  
1 .  טילת נשמה שבאותו מקו� מחמת נ :)ב"והובא במשנ(רוב הפוסקי

  .חייב, אפילו יצא הד� כל שהוא ז"ולפ).                      תולדה דשוחט(שחבל 
  

בעינ� שיצא ד� כשיעור גרוגרת  ז"ולפ.          תולדה דדש � מפרק  :"רמב. 2
ג� א� חבל בשרו לאחר מיתה .    כמו בדש, ממקו� למקו� לעני� חיוב חטאת

  .חייב, ויצא ד�
  
  כגו� שנצטבע העור כשיעור,   פעמי� שחייב א( משו� צובע  :א"רשב. 3[ 
  . ]י הד� שנתקב" תחתיו מ� החבלה ויש לו איזה צור' בצביעה זו"צביעה ע                           

  
לא איכפת ל� במה שד� החבלה ניתז לאר"  לשיטת רוב הפוסקי     ):לרפואה(במקיז ד� 

ג כיו� שאי� "הוא בכלל משאצל "כ לשיטת הרמב"משא   ,    )כמו שוחט(ויוצא לאיבוד 
  ).כמו חולב לאיבוד(צרי' לד� 
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 �א' א� לא , שבכל המקרי� שחייב בחובל בשרצי� הוא רק כשצרי' לד�  "הרמבכתב 
שג� כשאינו צרי' לד� אינו בכלל מקלקל   המאיריאמנ� דעת .            מקלקל הוי ופטור

  . להכות� כדי להחליש� שיהיו נוחי� להיכבש שדר' העול�, אלא מתק�
  
  
  
  
  

  :  נחלקו הראשוני� א� בשאר שרצי� פטור כשחבל ג� כאשר יצא ד�
  

ושמונה שרצי� חייב (שכשיוצא לחו" חייב משו� נטילת נשמה א( בשאר שרצי�   כתב �"הר
ואלמלא העור , העור מעכב את הד� מלצאת, שכיו� שיש לה� עור, ג� א� לא יצא ד�

  ).יכבו היה יוצאשע
  

  .)ע"וסיי� דצ, הקשה על דבריומ "והמ( .    שפטור ג� כאשר יוצא לחו"  משמע "מהרמב
  
  

, פ שלא יצא מה� ד� אלא נצרר תחת העור"אע, החובל בה�:  שמונה שרצי�'(  .        �"פסק כר    'ע ח"שו
כיו� , � לא יצא הד� הרי ישוב הד� לקדמותודא['  כ יצא מה� ד�"אינו חייב החובל בה� אא:  ושאר שרצי�.    חייב

  ].  )שעור� ר' ממש כבשר�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )סעי� ט(צידת� והריגת�   �פרעוש וכינה 
  
  

דמשו� צערא דעקיצה לא  :ב"משנ(כ הוא על בשרו ועוקצו   "אסור לצודו אא  פרעוש  � 'ע ט"שו

,         )כיו� דהוא דבר שאי� במינו ניצוד, איסורו הוא רק מדרבנ� דהרי(גזרו רבנ� על איסור צידה ומותר לצודו ולהשליכו 

וא� אפשר לו להפילו לאר" בלי ,  ויש מקילי� ג� כשהוא על חלוקו מבפני� ליטלו בידו ולהשליכו פ� יבוא לידי עקיצה

, יהרגנווא( לא ימללנו בידו שמא : א"רמ[ואסור להורגו     ,     .)בודאי נכו� להחמיר בזה, נטילה ביד
  ].        אלא יטלנו בידו ויזרקנו

  
  

                     

דכיו� (והמפלה בגדיו מכיני� לא יהרג� .   )דאינו פרה ורבה( מותר להורגה אבל כינה                     

,  ]ל"בה � אמנ� סמכו העול� להקל בזה כדעת הרבה ראשוני�)   [כ פרעושי�"גזרינ� שמא יהרוג ג, שמצויי� ש� פרעושי�
  .)דבראש אינו מצוי פרעושי�(אבל המפלה ראשו מותר להורג� ,  אלא מולל� בידו וזורק�
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  )סעי� י(הריגת מזיקי�  
  

  .    המזיקי� נהרגי� בשבת כל:  ל"אמר ריב � :שבת קכא
                        

  וצרעה, זבוב שבאר" מצרי�: ואלו ה�, נהרגי� בשבת חמישה:  מתיב רב יוס(                       
  ! ...     י וכלב שוטה בכל מקו�"ונחש שבא, ועקרב שבחדייב, שבנינוה                       

                         

  .      ברצו אחריו ודברי הכל:  ...ר יוס("א                       
  

  
  

  ":ברצו אחריו ודברי הכל"    . . . . 1111
  

כשרצו אחריו   :ולכ�      .     ל"על דברי ריבל מוסבת "האוקימתא הנש      פירשוי  ועוד  "רש
     .          ]ל"ואלו ה� דברי ריב[=  יהודה מודה בזה ' ואפילו ר, מותר להרוג את כל המזיקי� ההורגי�

ואלו ה� דברי [=ש  "ואליבא דר, ל ותו לא"מותר להרוג רק את החמשה הנ �וכשלא רצו אחריו 

.)                                                                                                     י לפי שהיזק� מצוי הוי פיקוח נפש בהראות� בלבד"� יבאר שזה א( אליבא דר"והרמב( .  ]הברייתא
  '                   ע  י"פ  שו"וכ

  
הברייתא מיירי שמותר   :ולכ�.    רייתאעל דברי הבל מוסבת "שהאוקימתא הנ   פירש'  תוס

א' השאר אסור להרוג אפילו רצי� אחריו ,  להרוג את החמשה ברצי� אחריו והיא דברי הכל
א' להלכה (ש שמותר להרוג השאר ג� כשאי� רצי� אחריו        "ל סובר כר"וריב , יהודה' לר

  ).תירו בדריסה לפי תומואלא רק כאומרי� בסיו� הסוגייא שה, ל"שאי� להקל כריבי "רכתב 
  
  
  
  

ה לכל חיה ורמש שה� "אלא ה, שהחמשה הנזכרי� לאו דוקא  משמע "מהרמב.  2

  'ע  י"פ  שו"וכ.            והשאר ה� כל אלו שה� ספק ממיתי�, נושכי� וממיתי� ודאי
  
  
  
  

  .עקרב דורסו לפי תומו...     נחש דורסו לפי תומו � :שבת קכא.  3
  

אלא כשהוא הול' לתומו ונחש או עקרב , שיעמוד עליו ויהרגנו להדיאלא  � פירש י"רש
  .בפניו אי� צרי' לישמט ממנו אלא דורסו והול' וא� מת בדריסתו ימות הואיל ולא נתכוי�

  
אלא שהוא עושה לפי תומו שמראה עצמו כאילו אינו , דורסו ואפילו במתכוי� � פירש �"הר

אלא שיראה לפני הרואה , אפילו מדרבנ� לא גזרו כשאי� הורג� להדיא, קי�והכא כשה� מזי, ג היא"דמשאצל(מכוי�  

ומיהו להורג� להדיא אסור ,    )שלא יאמרו זה נוטל נשמה בשבת במתכוי� ולא ידעו לחלק, כאילו אינו מתכוי�
  .דכיו� שאי� היזק� מצוי כחמשה השנויי� בברייתא כל כמה דאפשר לשנויי בהריגת� משנינ�

  'ע  י"פ  שו"וכ                                                                                                       
  
  
  
  
  

,      נהרגי� בשבת אפילו אי� רצי� אחריו, כל חיה ורמש שה� נושכי� וממיתי� ודאי � 'ע י"שו(  
וא� לאו , אחריו מותר להורג� במקו� שאינ� ממיתי�  א� רצי�, כגו� נחש ועקרב, ושאר מזיקי�

  )  .א שמראה עצמו כאילו אינו מכוי�אל, אבל מותר לדורס� לפי תומו ואפילו במתכוי�   , אסור
  

אבל נמלי�  ותולעי� הנמצאי� בפירות , שרק מזיקי� מותר להרוג בדריסה לפי תומו ב"המשנוכתב 
  .אפילו דר' הילוכו אסור לדרס� �ב "וכיו
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    )סעי� יב(צידת חיות ביתיי
  
  
  

  ח שהרגיל� בביתו ונעשו בני תרבות"כולל כל מיני בע( חיה ועו( שברשותו        �   .משנה קז

  : "] )חוזרי� לכלוב� לערב["                                                                                                                      
  )שהרי ניצודי� ועומדי�(.      פטור �הצד�                          

  
  .הצדו בשבת חייב –שור שמרד    �     ירושלמי

  

  
  

  ובלבד שלא יטל�: ב"משנ(לצוד�    מותר חיה ועו( שברשותו   �  א"ש ורשב"פסק כרא' ע יב"שו

  ,      שלא ימרודו והוא,    )בפניה� אלא רוד( אות� עד שיכנסו למקו� צר ונועל, ח ה� מוקצי�"שכל בע, בידו       
  

  א� החצר גדול שא� לא, לתופס� אפילו בחצר אסורא� ה� מורדי�  אבל                    
  )דמיחזי כעי� צידה(.   גדלו בי� בני אד� היו צריכי� מצודה                    

  
  

  ,     וא� צד� פטור, תולצוד חיה ועו( שברשו אסורא ד"וי � יראי ועוד, מ"פסק כהגהא "רמ
  

  .   וכ� עיקר,  חייב חטאתא� צד� , שמרדו,  ש שאר חיה ועו("וכ, פרה וסוס אבל                   
  ]פ האחרוני�"וכ[                                                                                                                      

  
  
  
  

כי , לא שיי' צידה כלל אפילו מדרבנ�, א� לא מרדו �בפרה וסוס שה� מיני בהמות   :ב"נמש
  .אי� עשויי� להישמט מתחת ידי אד�

  
  

כמו שיש מ� התרנגולות שתכ( היא , א� דרכו של אותו העו( שאי� נשמט מ� היד  :חיי אד�
ע א� "לל לכואי� בו איסור צידה כ �יושבת כשרוצי� לתופסה ואי� צרי' לרדו( אחריה 

  .י דחיפה או לרודפה א( לבית קט� או לכלוב שלה"ומותר להכניסה ע, הורגלה כבר בבית
  

  .]כ להקל באווזי� ותרנגולי� דלא עבידי לרבויי"מצדד ג א"הגר[
  
  

  
  
  
  

  ריסוס כנגד מזיקי
  
  

שלפעמי� , מהמשו� איסור נטילת נש, ב"לזל( ריסוס הממית זבובי� וכיו אסורש  כתבו ויסודי ישורו� א"צי
פ "הרי הנוזל מתפשט מיד מכוחו ע, וג� א� לא מזל( עליה� ממש, וממית� בידיו, מזל( בידיו על הזבובי�

כב התיר גרמא רק /שלד א"הרממ "מ,  פ שיתכ� להגדיר זאת כגרמא"ואע(וממית בודאי אחדי� מה� , החדר
  .    מתי� זבובי� אחדי� שמיד, ר שימותו"הרי הוא פ �וג� א� החלו� פתוח ,     )במקו� הפסד

  
  :   או לתינוק בשני תנאי�) אפילו א� אי� בו סכנה(לרסס בחדרו של חולה  מותרש  כתב כ"השש

  .חלו� או דלת פתוחי� בחדר. 1                     
  .    לא ירסס על החרקי� עצמ�. 2     


