
  זטש' ס
  

  'א �סעי
: ג אומר"רשב .חייב, צפור למגדל וצבי לבית ולגינה ולחצר ולביברי�: וחכמי� אומרי�. חייב, וצבי לבית, הצד ציפור למגדל: יהודה אומר' ר" – משנה

  ".חייב, שאינו מחוסר צידה, מחוסר צידה פטור: זה הכלל. לא כל הביברי� שוי�
מפני שדרה , למה נקרא שמה צפור דרור: ישמעאל' דתנא דבי ר, לפי שאינה מקבלת מרות, בצפור דרור עסקינ�הכא : אמר רבה בר רב הונא"... – גמרא

כל : אמר רב אשי? היכי דמי ביבר גדול והיכי דמי ביבר קט�. הא בביבר גדול הא בביבר קט�, חיה אחיה נמי לא קשיא, השתא דאתית להכי. בבית כבשדה
  :)שבת קו( ."ואיד$ ביבר גדול, )מרוצה אחת(חד שיחייא היכא דרהיט בתריה ומטיא ליה ב

 
לאפוקי בני� גדול שלא יכול לתפוס אות� ( שצד ציפור דרור למגדל ושאר ציפורי� וצבי לבית או לביבר שה� ניצודי� בו, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

  .אסור פטור אבל, )ביבר קט�( וא� אינו ניצוד בו. חייב, )כלומר ביבר גדול, בריצה אחת
ובזמ� שקר ויש צער . כי אסור מדרבנ�, ג שלא ניצודה ש� אסור לסגור את החלו�"אע, צפור דרור שנכנס לבית דר$ הפתח או החלו�, לכ� – משנה ברורה

אסור לסגור את , אבל בשאר חיה ועו� ששיי$ בה� צידה דאורייתא בבית, ג דהוי פסיק רישיה בדרבנ�"ואע, מותר לסגור כשאינו רוצה בצידת הצפור, בזה
  .שזהו פסיק רישיה, בגלל הקורהחלו� אפילו 

  .כי נשמט ש� לחורי� וסדקי�, לתו$ ברכת מי� לא הוי צידה, שזוהי צידה, לתו$ ספל של מי� חיב – ב"מ :שולה דג מהי�
  

  'סעי� ב
סומא ויש� ( עבידי לריבויי הני? ומאי שנא הני, נא הנימאי ש: ל אביי לרב יוס�"א. פטור, חיגר וזק� וחולה, סומא ויש� חייב, הצד צבי: ר"ת" – גמרא
שבת ". (הא בחולה מחמת אובצנא, )חמימות( הא בחולה מחמת אישתא: אמר רב ששת לא קשיא? חולה חייב: והתניא. הני לא עבידי לריבויי, )יברחו

  :)קו
  .אבל מחמת אישתא חייב, פטורוא ניצוד ועומד הואז  היינו עייפות שאינו יכול לזוז, א� הוא מחמת אובצנא – י"רש
כי הוא , והצבי התעיי� וצדו חייב, כמו ששלח כלב לרדו� אחר הצבי, מחמת אובצנא חייב – )א"והגר הבית יוס� ,פ פרוש המגיד משנה"ע( �"רמב, ח"ר

  .כי זה עייפות שבאה מצד עצמו, פטור) חולי(ומשו� אישתא , גר� לעייפות של הצבי
  

  .כי ה� ניצודי� ועומדי�, אבל אסור פטור) או קט�(זק� או חולה , אבל חיגר, חייב, צבי יש� או סומא פסק כגמרא שצד – מחבר
שחולה הכוונה מחמת , השוו זאת לזק�כי , ע לא הזכירו את סו� הגמרא שמחלקת בי� עייפות לחולה מחמת חמימות"הטור והשו – ע הרב"שו, ז"ט

  .י"משמע שפסקו כדעת רש .אבל חולה מחמת חמימותו חייב, שניצוד ועומד יגיעתו שהוא עיי� והוא כמו זק� ולכ� פטור
משמע . פטור בזהו, כגו� קדחת שחולה הכוונה לחולה סת�, �"כדעת הרמב ע"טור והשווהסביר את ה, ז"על הט וחלק – ל"באה, חיי אד�, א"גר

י שא� לא "� יודה לרש"שהרמב) מחצית השקל ונשמת אד�, יה רבהאל(וסיי� שמשמע מכמה אחרוני�  .חייב היינו עייפות ותשישות, שמחמת אובצנא
  .זה כאשר מחמת עייפותו לא יכול לרו% מהר וניצוד בקלות, ומה שחייב מחמת תשישות, יכול לזוז ממקומו שפטור

ג שלא תפסה בידיי� הא� "אע, הא� כאשר רד� אחרי חיה לצודה עד שהתעייפה ואינה יכולה לזוז, שפוטר מחמת עייפות, י"ל הסתפק לדעת רש"הבאה
  .שדר$ צידה ליטלה בידיי� או להכניסה למקו� משומר, שהרי כרגע היא כניצוד ועומד או שפטור כי אי� זו דר$ צידה, חייב
  .ה יש להסתפק ג� במכה בעל חיי� עד שנעשה חיגר א� חייב בזה עבור צידה או לא"וה
  

  צד באמצעות כלב
  .ואפילו בחול אסור לעשות זאת משו� מושב לצי�, ר חיה בשבת הוי צידההמשסה כלב אחש, פסק ככלבו – א"רמ

בי� לצוד צביי� וברח הצבי מהכלב ורד� אחריו והבהילו עד שהגיע ל� שמי שמשלח כ"פ הרמב"א שהביא בש� הכלבו ה� ע"דברי הרמ – מג� אברה�
ב הוסי� "והמ .והכלבו שאסר ג� בלא מעשה לאיסורא בעלמא אמר. פטור, אלא רק הכלב, משמע שא� האד� לא עשה מעשה בעצמו. אליו הכלב חייב

  .לחייב א� א� עמד בפניו והבהילו עד שהגיע הכלב שכ� דר$ הציידי�
  

  'ד& 'ג פי�סעי
י� במינו ניצוד וכל שא, חייב) כמו חגבי� וגזי�(כל שבמינו ניצוד : וחכמי� אומרי�. מ"דברי ר, צרעי� ויתושי� בשבת חייב, גזי�, הצד חגבי�: ר"ת" – גמרא

  .� כחכמי�"ופסק הרמב:) שבת קו". (פטור) כמו צרעי� ויתושי�(
ובארה הגמרא בהמש$  .)ביצה לו( ".ובלבד שלא יתכוו� לצוד, בחמה מפני החמה ובגשמי� מפני הגשמי�, ג כוורת בשבת"פורסי� מחצלת ע" – גמרא

כ יכסה ג� את החלונות שאז עשה את הכוורת "אא, אלא אפשר שיהיו ניצודי� ,ניצודי�ממש הדבורי� לא ו, ")כוי("שמדובר שיש בכוורת חלונות 
  )י"רש. (כמצודה ואסור
יהודה ' ולר, ואז לא הוי פסיק רישיה, מותר א� יש חור קט� שדרכו הדבורי� יכולי� לצאת) הסובר שדבר שאי� מתכוו� חייב(שמעו� ' שלר, ובארו תוספות

  ".דבר שאינו מתכוו�" ולא יהיה כא� די�, ו הדבורי� בקלות מהכוורתכדי שיצא, י$ חור גדולצר) הסובר שדבר שאינו מתכוו� חייב(
  

, א� לא יוכלו לצאת מש� )כי פטור אבל אסור(ול בשבת את התיבה שיש בה זבובי� אסור לנע, לכ� – אגור בש� תוספות, מרדכי בש� ספר התרומה
  .שיוכלו לצאת מש�אלא ית� סכי� או שו� דבר בי� הכיסוי לתיבה בעני� 

ואי� זה דומה , כי א� יפתח את התיבה ה� יברחו ולא יוכל לתפוס אות�, כי אי� הזבובי� ניצודי� בתיבה, כתב שאי� צרי$ לדקדק בזה – טורדחית 
  .של זבובי�כ בתיבה "משא, כי כוורת היא קטנה והדבורי� ניצודי� בתוכה, לדבורי� בכוורת שפורסי� עליה מחצלת רק א� לא מתכוו� לצוד

שהרי ראינו שחייב להיות איזשהו פתח קט� כדי שלא יהיה פסיק , דחה את דברי הטור, פ באור התוספות לעיל"ע – על דחית הטור בית יוס�קושית ה
  !ה לא שמענוואת ז, ואז ג� יש לחלק בי� כוורת גדולה לקטנה, א� נחלק בי� תיבה לכוורת נתנו דברנו לשיעורי�, ועוד? שמעו�' רישיה אפילו לר

  פ הבית יוס�"דחית ספר התרומה ע

וכ� איתא . לא נחשבי� ניצודי�, � מקו� צידת�אבל זבובי� שתיבה וכוורת אינ, כוורת היא מקו� שבו דרכ� של הדבורי� להיות ניצודי� .1
 :)שבת קו". (הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו לגורהקי שלו: ר ירמיה בר אבא אמר שמואל"א: "בגמרא

אפילו , אבל זבובי� ויתושי� שאי� במינ� ניצוד, זה בדבורי� שבמינ� ניצוד, "פסיק רישיה"שמעו� הכריח להשאיר חור קט� משו� ' כל מה שר .2
 .כי זהו פסיק רישיה באיסור דרבנ� דלא ניחא ליה ומותר לכתחילה, "פסיק רישיה"פ שזהו "אע, ר בתיבהבלא חור קט� מות

  .כי קשה מאוד להקל כנגדו, רומהמ פסק הבית יוס� כספר הת"מ
  .א"ז והמג"והסכימו לזה הט. וג� המכניס אריה לבית אסור מדרבנ�, דבורי� אי� במינ� ניצודי� – ח"י הב"דחית הבית יוס� ע

שא� יפתחו , ועוד. כ לא חושש יותר"ואח, והיינו שמפריח מה שרואה בהתחלה, הטור מתיר רק כשיש ספק א� יש ש� זבובי� – ז"פ הט"הסבר הטור ע
  .כ הרבה וודאי יצליח לצוד אחת"כ כוורת דבורי� שיש ש� כ"משא, את התיבה יברחו הזבובי�

  
  מחבר

 .)א"מג(אפילו צד� לצור$  פטור אבל אסור, ושאי� במינו ניצוד, )או צבי כגו� דגי�( שכל במינו ניצוד חייבי� עליו, פסק את הברייתא וכחכמי� .1
  .שאי� במינ� ניצוד אסור מדרבנ� לצוד זבובי�, לכ�
והביא כיש מקלי� את . משו� פסיק רישיה שיצודו ש�, שהזבובי� בתוכה קטנהפסק כספר התרומה שאסור לסגור בשבת תיבה  – א"רמ

  .כשיפתח את התיבה יברחו מש� כי, לסגור את התיבה שיש בה זבובי� אפילו היא קטנה שכתב שמותר, הטור
אבל  ,אלא צרי$ להפריח קוד� את הזבובי� ,גור תיבה קטנה שיש בה זבובי� כדעת ספר התרומהיש להחמיר ולא לס – מג� אברה�, ח"ב

 .לפי שא� אד� היה עומד בתוכה לא היה יכול לתפוס ביד אחת את הזבובי� תיבה גדולה מותר
א� ו, אי� לחשוש יותרואז  פריח את מה שהוא רואהומשא� רואה זבובי� בתיבה במקרה , א"וכיש מקלי� ברמ להקל כדעת הטורפסק  – ז"ט

  .כ"זהו ספק פסיק רישיה במילתא דרבנ� שהוא דבר שאי� במינו ניצוד ואי� להחמיר כהוא לא רואה זבובי� יכול לסגור כרגיל כי 
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את  כי הוא לא רוצה שיטנפו לו, ר דלא ניחא ליה"ג שאז זה פ"ובפרט א� יש ש� אוכלי� שכבר אמר הפמ, ז"כתב ג� להקל כדעת הט – ל"באה

  .האוכל ויש לצדד בזה יותר להתיר

  .כי אחרת הוי פסיק רישיה ואסור, וכל זה כאשר יש ספק א� יצודו .ג הכוורת ובלבד שלא יתכוו� לצוד"פסק כגמרא שפורסי� מחצלת ע .2
יש , ניצודי� במינ� פ שדבורי� אינ�"ואע. כדי שלא יהיה פסיק רישיה, אפילו שאינו נראה, מ צרי$ שיהיה איזשהו חור קט�"מ – מג� אברה�

 .כא� חשש של פסיק רישיה
  

  העמדת מלכודת עכברים בשבת
  .ה מתירי�"אי� פורסי� מצודות חיה ועופות ודגי� אלא כדי שיצודו מבעוד יו� וב: ש אומרי�"ב" – משנה

, חר זמ� לתוכה פטור אבל אסוראבל א� נכנסה לא, הפורס מצודה בשבת ובשעת פריסתו נכנסה החיה לתוכה חיב חטאת – ב"מ, א בש� תוספות"מג
  .י�להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכבר שיש להיזהר שלא, א"מכא� הוכיח המג. גזרה שמא יפרוס כשתיכנס מיד לתוכה

 
  'ו&'סעיפי� ה

  .ש פוטר"ור. חייבי�, לא יכול אחד לנעול ונעלו שני�. פטורי�, נעלו שני�. חייב, צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו" – משנה
  .השני חייב, ישב השני ומילאהו, ישב האחד על הפתח ולא מילאהו

לנועל את ביתו ? הא למה זה דומה. הראשו� חייב והשני פטור, פ שעמד הראשו� והל$ לו"אע, ובא השני וישב בצידוומילאהו ישב הראשו� על הפתח 
  :)שבת קו". (לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו

  :ולכ�, פסק כמשנה – מחבר

  .שניה� חייבי�, וא� לא יכול אחד לנעול ונעלו שניי�. נעלו שני� פטורי�. חייב, נכנס לתו$ הבית ונעל אחד בפניוצבי ש .1
  .מותר לנועלה במנעול, וא� הפתח כבר מגופ� – א"רמ

  .היכול חייב והשני נחשב כמסייע ואי� בו ממש ופטור, וא� האחד אינו יכול ואחד יכול – �"מג� אברה� בש� הרמב
, אבל א� לא ידע שיש ש� צבי בפני� ונעל, זה רק א� ידע שהצבי בפני�, מה שמדובר שחייב כשנעל את הצבי – )�"א ורמב"פ רשב"ע( ל"באה
כי קדמה צידה , ויכול להשאיר את הדלת נעולה עד הערב. ונחשב כמתכוו� לקחת מהתלוש והתברר כמחובר, הרי הוא אנוס, כ נודע לו"ואח

 .למחשבה
  .והראשו� חייב ,)בגמרא(השני פטור ומותר , והל# לוואפילו א� עמד הראשו� , יכול השני לשבת בצדו, פתח ומלאוישב אחד על ה .2

השני זז כדי לפנות לו מקו� לצאת ואז השני חוזר , כי א� יצא, כתב שמדובר שהראשו� נכנס לתו$ הבית – ועוד אחרוני� ט"תוספות יו
  .ב"פ המ"וכ .למקומו ונמצא שהוא צד לכתחילה

א לומר שיהא אסור "שא, כמו מי שיש לו תרנגולת בתו$ ביתו ונפתח פתח. מותר, וכיו� שניצוד כבר, כתב שאי� לחלק בזה – מג� אברה�
  .א מותר רק א� לא מתכוו� לצוד"שג� למג, ל"וכתב על זה הבאה .לסותמו

  
  נעילת הבית כדי לשמור מה שבתוכו כשיודע שיש צבי בפני�

  .ובלבד שלא יתכוו� לצידת הצבי, הירושלמיפ "מתיר ע – א"רשב
  .ש א� מתכוו� לשניה�"וכ, משו� פסיק רישיה ואסור מ� התורה, פ שלא מתכוו� לצידת הצבי"אסור אע – א"ריטב, �"ר

  .א"� והריטב"פסק להחמיר בזה כדעת הר – משנה ברורה
  

  ?הא� מותר לצאת מהבית ולסגור את הדלת ובכ# לצודה שוב, חיה שניצודה כבר
  .כ ניצוד שוב"שאי� ניצוד ואח, ראינו שהתיר בזה – מג� אברה�

  .חלקו עליו ואסרו את זה – משנה ברורה, רוב האחרוני�, ט"יו' תוס
וכ� א� עדיי� לא הורגלה החיה או העו� בביתו ונפתחה הדלת אסור לסוגרה ואפילו א� רק מתכוו� , א מדובר שלא מתכוו� לצוד"ג� למג – באור הלכה

  .ר ואסור"שזהו פס, על ביתולשמור 
  .ועוד א� החיה מורגלת כבר בביתו, שאז אסור רק מדרבנ� הקל לסגור כאשר הבית הוא גדול ולא ניצוד בחד שחייה – ג"פמ
  .די� חתול כדי� חיה ועו� שאסור לצודו מדרבנ� –) ב"סי( א"רמ
  .בזהש "מותר לכתחילה לצוד חיה ועו� שברשותו כשלא מורדי� וע –) ב"סי( ע"שו
  

  'סעי� ז
  )ה"ב מ"עדויות פ". (חייב, וא� לרפואה. )ומותר( פטור, א� מתעסק שלא ישכנו, הצד נחש בשבת" – משנה
כופי� קערה : דתנ�, וממאי דפטור ומותר...ואיד$ הצד נחש בשבת...לבר מהני תלת דפטור ומותר, כל פטורי שבת פטור אבל אסור: אמר שמואל" – גמרא

  .)שבת קז". (שלא יש$ בועל צואה של קט� ועל עקר, חוז בקורהעל הנר בשביל שלא תא
ונחשב  לצוד אות� לכתחילה כיו� שמזיקי� מותר, פ שלא ממיתי�"שאע, ב"ה כל רמשי� ושקצי� המזיקי� כגו� נחשי� ועקרבי� וכיו"ה – �"רמב

  .קושר� כדי לא יזיקווכופה עליה� כלי או מקי� עליה� או . והוא שיתכוו� למנוע מה� לנשו$, כמתעסק בעלמא
  .מותר, וא� בשביל שלא ישכו, א� לרפואה חייב, שהצד נחשי� ועקרבי� בשבת או שאר רמשי� המזיקי�, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

  .אפילו במקו� שאי� רגילי� להמית שאז אסור להורג�) לכפות כלי או לקשור אות�(מותר לצוד את הנחשי�  – משנה ברורה
  ?כדי למנוע נשיכהלמה מותר לכתחילה 

  .� מחייב עליה"ולכ� לא שיי$ כא� מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרמב, אינו צד כדרכו אלא מתעסק בו – �"רמב
משו� שאי� , ואפילו אי� ממיתי� מותר, לא גזרו רבנ� ובמקו� הזק, צ לגופה שאסורה מדרבנ�"משו� שזוהי מלאכה שא – פ תוספות"ע מג� אברה�
  .במינו ניצוד

  

  '� חסעי
ושאר שקצי� , )כי יש לה� עור(הצד� והחובל בה� חייב  )תנשמת, חמט, לטאה, כח, אנקה, עכבר� צב, חלד( שמונה שרצי� האמורי� בתורה" – משנה

  .)שבת קז( ."פטור, שלא לצור$, הצד� לצור$ חייב). אי� לה� עור(החובל בה� פטור , ) נחשי� ועקרבי�, תולעת(ורמשי� 
". פטור עליה, דאמר מלאכה שאי� צריכה לגופה, רבי שמעו� היא: אמר רב יהודה אמר שמואל? מא� תנא: $ חייב ושלא לצור$ פטורהצד� לצור" – גמרא

  :)ש� קז(
  ?מה טע� חייב כשחובל בשמונה שרצי�

 – �"רמב .וחייב משו� צובע, הוא צובע את העור – י"פרוש שני ברש. תולדה דשוחט, יש לה� עור וזוהי חבורה שאינה חוזרת – י"פרוש אחד ברש
  .משו� מפרק תולדה דדש

  ?ומה הדי� בחובל בשאר שקצי� ורמשי� ?מתי חייב כשחובל
  .וזוהי חבורה שאינה חוזרת, פ שלא יצא"נצרר הד� אע – גמרא

כ בשאר שקצי� "משא, שמהולפיכ$ חייב משו� נטילת נ, ואלמלא העור מעכבו היה יוצא, והעור מעכב את הד� מלצאת, יש לה� עורהטע� הוא  – �"ר
ג�  �"לפי הר לכ� .כל שלא יצא לחו% פטור, וא� היה נעקר ממקומו היה יוצא לחו% ומשו� כ$, ואי� מה שימנע מהד� לצאת, ורמשי� שאי� לה� עור
  .א� חבל בה� ויצא הד� לחו% חייב משו� נטילת נשמה, בשאר קצי� ורמשי�

  .פטור, שאפילו הוציא מה� ד� הרבה, וכתב המגיד משנה. י� ורמשי� פטור לגמריופסק שהחובל בשאר שקצ, �"חלק על הר – �"רמב
  

  ?למה בשמונה שרצי� אי� חילוק בי� לצור# או שלא לצור# ובשאר שקצי� ורמשי� כ�
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צרי$ שיתכוו�  אבל בשאר שקצי� ורמשי�, וסתמ� שניצודי� לצור$ עור� ולכ� חייב בסת�, בשמונה שרצי� האמורי� בתורה יש לה� עור – תוספות

  .כפי שראינו בגמרא היא ובלי כוונה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אי� לה� עור, לשו� צור$ כדי להתחייב
והיינו , אבל שאר שקצי� ורמשי� שדרכ� להזיק פעמי� אד� צד� שלא לצור$, עור� היאאי� דרכ� להזיק וצידת� מ� הסת� לצור# שמונה שרצי�  – �"ר

  .כדי שלא יזיקו
חייב ג� בשאר שקצי� ורמשי� אפילו בצד� שלא  ולכ�, יב עליהשמלאכה שאינה צריכה לגופה חי, אלא כרבי יהודהפסק שלא כרבי שמעו�  – �"רמב

  .לצור$
  

  הלכה
  מחבר

  .חייב, פ שלא יצא מה� ד� אלא נצרר תחת העור"אע, והחובל בה�, ששמונה שרצי� האמורי� בתורה הצד� חייב, פסק כמשנה .1
וכל זה שחייב בחבלה . שכול� יש לה� עור וחיב אפילו נצרר הד�, יש חיוב חבלה ג� בבהמה חיה ועו� ולא רק בשמונה שרצי� – רורהמשנה ב

  .זה כשצרי$ לחבלה לכלבו או לאיזה עניי� או לבשר שנצרר בו הד� להאכיל לכלבו אחרת הוא נחשב כמקלקל ופטור אבל אסור
  .ע והעול� נכשלי� בזה"כי על כל פני� יש איסור בדבר לכו, יכול לבוא לידי חבלהולכ� יזהר לא להכות שו� חי בשבת ש

  .ע חייב כי זו חבלה לצור$ ומלאכה הצריכה לגופה היא"לכו, וא� חובל לרפואה
לא חייב יש בזה איסור א$  – ז"גר, מאמר מרדכי. יש בזה איסור תורה כמו חובל לרפואה – חיי אד�, פרי מגדי�, א"מג :הוצאת ש� בשבת

 .י זה לא צרי$ לגופה"כי חבלת הד� הנעשה ע, חטאת על זה
כי  ,פטור אבל אסור, ושלא לצור$ או סת�, שהצד� לצור$ חייב, וכתוספות, כ יצא מה� ד�"אינו חייב החובל בה� אא, שבשאר שרצי�, �"כר .2

  .� חייב"ולרמב, ופטור עליה זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה
  .כי אי� זו מלאכת מחשבת, כדעה ראשונה שפטור מחטאתהאחרוני� פסקו  – ב"מ

הרי א� זה שלא לצור$ מ� הסת� זה , מדוע פסק כא� המחבר שא� צד שאר שקצי� ורמשי� שלא לצור$ פטור אבל אסור, ל"והקשה הבאה
ילה זה רק ברמשי� המזיקי� שמה שמותר לכתח, %ותר ?ח לגבי נחש שלא יש$"כ היה צרי$ להיות מותר לכתחילה כמו בס"וא, כדי שלא יזיקו

  .כמו נחשי� ועקרבי� שנשיכת� קשה מאוד
ז לגבי צידת נחש התיר לכתחילה מדי� מתעסק "הרי בס, � יהיה חיב על זה"מדוע לרמב, א"ל את קושית רעק"אלא שהקשה עוד הבאה

אבל כא� שצד� סת� או , ז מכוו� לצוד כדי שלא יזיקו"שש� בס, %ותר ?ה שניצודי� שלא לצור$ ומ� הסת� כדי שלא יזיקו"כ ה"וא, בעלמא
  .מתכוו� לצוד ולכ� חייב, שלא לצור$

פ שזה "ח פטור אבל אסור כי מתכוו� לצוד אע"ובס, ז מותר לצוד נחש לכתחילה כדי שלא יזיקנו"שבס, לפי זה תתור% ג� הקושיה הראשונה
  .� חיב ולשאר פוסקי� פטור"שלא לצור# וזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה שלרמב

  

  טעם חיוב החובל
מ "כי מ, ואז חייב אפילו א� לא יצא הד� החוצה, ויהיה בד� זה שיעור גרוגרת, והוא שיהיה צרי$ לד� שיצא מ� החבורה, מפרק תולדה דדש – �"רמב

  .ה א� חבל לאחר מיתה ויצא ד� שחיב"וה. נעקר ממקו� חיבורו
כ "משא, החובל לרפואה ואינו צרי$ לד� חייב, לפי זה. כ אי� בזה שיעור"וא. חובל חיב משו� נטילת נשמה – אירימ, א"ריטב, א"רשב, �"רמב, י"רש

  .� חייב עליה"מ לרמב"� שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה שבכ"לרמב
  .צבעי הד� שהתקב% תחתיו ויש לו צור$ ב"יש שחייבו ג� משו� צובע כגו� שצבע את העור בשיעור צביעה ע – א"רשב

  
� סובר כמותה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב "וזה כדעת רבי יהודה שהרמב, שכעת ינוח יצרו, כי איננו בכלל מקלקל, חייב – �"רמב :קורע בחמתו

  .פטור אבל אסור כמו כל המקלקלי� – ד"ראב. עליה
כי קורע למצווה ולא יכול ללבוש בגדש , חייב – תוספות. רוע עליוא� שזהו מת שחייב לק, פטור מדי� מלאכה שאינה צריכה לגופה – י"רש :קורע על מתו
  .ע"חייב לכו, אמנ� רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה .וזהו תיקו� גמור ומלאכה הצריכה לגופה, אינו קרוע

  .ד"חייב ג� לשיטת הראב: קורע להטיל אימה
  

  'סעי� ט
  צידת פרעוש

אלא דמר סבר דבר שאי� במינו , עד כא� לא פליגי רבי אליעזר ואבי יהושע "...רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר, ד פרעוש בשבתהצ: ותניא..." – גמרא
  :)שבת קז( ".אבל לעני� הריגה אפילו רבי יהושע מודה, ומר סבר פטור, ניצוד חייב
  .בל אסורמ פטור א"מ, וכא� פטור, פ שהלכה כרבי יהושע בכל מקו�"אע – בית יוס�

  
, אבל א� הוא על בשרו ועוקצו מותר לצודו, מבחו%כגו� על סרבלו  זה דוקא מעל בגדיו או מעל האר%, כל מה שאסור – י פורת"ש בש� ר"ורא תוספות

מארבע אמות  ר שמותר לטלטלו ולהוליכו פחות"כמו קו% ברה, ואי� בזה משו� איסור מוקצה .כי משו� צער מותר, כגו� לקחת אותו ולהשליכו מעליו
  .ואי� הוא מוקצה, ר"ברה

  הדי� כשהפרעוש נמצא על בגדיו מבפני� אבל לא ממש על הבשר
כי מה שהתירו זה רק א� היא על הבשר ויש חשש שתעקו% , אסור לצוד אותה ולהוריד אותה – טור, בש� רב יהודאי גאו� מרדכי, מ"הגה, ק"סמ, ג"סמ

  .יש לאסור, אבל בלא זה, ואז הוא כמתעסק
אבל א� היא על בגדיו , שאז אי� חשש שישכנו, דוקא כשהיא על סרבלו מבחו% הוא שאסור – י"וכ� נראה מרש, א"מגיד משנה בש� תוספות ורשב, �"ר

  .כיו� שיש לחשוש שמא ישכנו מותר ליטלה, מבפני�
סו� משמע שרק כשהיא על סרבל מבחו% יש ומה, שמתחילת דבריו משמע שסובר לאסור, מצא סתירה לכאורה בדבריו – פ הבית יוס�"תוספות ע
  .אבל בלא זה יש להתיר, לאסור

  הא� מותר להרוג את הפרעוש כשהוא על בשרו
שמותר להרוג : ומה שכתוב לגבי שאר מזיקי� בד� קכא. וזהו שכתוב בגמרא שעל הריגה כול� מודי� שחייב, אסור להורגו אפילו הוא על בשרו – טור

  .כ בפרעושי�"משא, ני שדרכ� לנשו$ נשיכה עוקצתזה מפ, אות� כשבאי� לנשו$
ומשו� צער מותר , משו� מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור עליה, ב"ה פרעוש וכיו"וה, מותר להרוג שאר מזיקי� שרודפי� אחריו – ת"ר, מרדכי

  .לכתחילה
  .יש להחמיר בזה – בית יוס�

  
כ הוא על בשרו ועוקצו "אא, )מ הוייתו מהעפר וכאילו נברא מזכר ונקבה"מ, רה ורבהפ שאינו פ"כי אע( פסק כגמרא שפרעוש אסור לצודו – מחבר

  .אלא יטלנו בידו ויזרקנו, שא� לא ימללנו בידו שמא יהרגנו ,א"וכתב הרמ. )כשזה לצור$ וההורגו חייב( בשו� מצב שאסור להורגווכטור , )תוספות(
  .לצודואסור , משמע שא� הוא על בשרו ולא עוקצו – מג� אברה�

א "י ורשב"ל לסמו$ על רשא אז א� הוא על חלוקו מבפני� יכו"וא� א, פסק שבכל עני� שאפשר להפילו לאר% בלי נטילה ביד בקלות יש לעשות כ� – ז"ט
  .להפילו לאר%שמקלי� וליטלו בידו ו

  

  צידת כינה
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מולל וזורק : הלכה: אמר רב הונא. נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול: אבא שאול אומר. ובלבד שלא יהרוג, המפלה את כליו מולל וזורק: תנו רבנ�" – גמרא

, בשבת) כינה(אי� הורגי� את המאכולת : רבי שמעו� ב� אלעזר אומר: תניא...רב ששת מקטע להו, )הורג אות�(רבה מקטע להו  .ואפילו בחול, וזהו כבודו
  .)שבת יב". (ובית הלל מתירי�, דברי בית שמאי

ה נכ כי"משא, חניקה או נחירה, ה הכאה"וה ולכ� רק דבר שפרה ורבה אסור להורגו בשבת, ושחטו אות� עורות אילי� מאדמי� במשכ� הביאו – י"רש
  .שאינה פרה ורבה אלא מבשר אד� היא שורצת

שאול סובר כרבי אליעזר  ואבא. כי הריגת כירה היא שבות, אבל לא ימלול בדוחק ויהרוג, מולל וזורק להתיש כוח� שלא יחזרו, וא� הוא מפלה בגדיו
  .שמא יהרוג ולכ� ג� לא ימלול, שחייב חטאת על זה

ולכ� במפלא את כליו להסיר מה� , אבל פרעוש אסור, ומותר תמיד להרוג כינה, ק לאבא שאול בעני� הכיני�"שאי� מחלוקת בי� ת, סבר – טור, ש"רא
  .ואבא שאול מחמיר לגזור אפילו מלילת כיני� אטו פרעושי�, פרעושי� ק סבר שגזרו הריגת כירי� אטו הריגת"שת, י� ופרעושי� נחלקונכי

שש� לא מצויי� פרעושי� שה� הרגו אות� כשהיו על הראש בו , ותר%? אי$ רב ששת ורבה הרגו כיני� וחלקו על התנאי� שאסרו, והקשה הבית יוס�
  .ש יהיה מותר כמו שבארנו"ולרא, שהריגת כינה שבות, אסוריהיה י ג� ש� "לרש, �"ולר י"ש לרש"מ בי� הרא"וזו תהיה נפק. ואי� סיבה לגזור

ואי� הלכה כמות� אלא כמו . וסוברי� שאסור להרוג כלל כינה בשבת וזהו שבות, ק ואבא שאול חולקי� על בית הלל"וכתב שת, ש"חלק על הרא – �"ר
כ "וכ. כ זהו כבודו ויש להימנע מלהרוג"ואעפ, וג כינה כמו בית הללשלרב הונא מותר להר, כלומר, ולכ� כתב רב הונא שהלכה שמולל וזורק. בית הלל

  .�"וכתב שכ� דעת הרמב, � שרק משו� כבודו יש להימנע"א והרמב"המגיד משנה בש� הרשב
  

בגדיו  שהמפלא ,ש"וכדעת הרא ק"וכת, )שאינה פרה ורבה אלא באה מזיעה ולא חשובה בריה( פסק כגמרא וכבית הלל שמותר להרוג כינה – מחבר
  .אבל המפלא ראשו מותר להורג�, אלא מולל� בידו וזורק�, )גזרה שמא יהרוג ג� פרעושי� וזה אסור( מכיני� לא יהרג�

  

  ?מהי כינה ומהו פרעוש
ה בנכינה ל – ש"דעת הרא, �"רמב, מרדכי, ת"� בש� ר"ש ור"רא, תוספות. כינה שחורה ולב� הוא פרעוש – ר יוס�"� בש� הר"ש ור"רא, תוספות

  .פ הבית יוס� והמג� אברה�"וכ. ופרעוש שחור
  

  הריגת תולעים בשבת
וכתב המגיד משנה . פטור א� הורג� כמו כיני�, או בקטניות) ל"באה –שנתהוו לאחר שהתעפשו (תולעי� שה� בבשר או בפרות תלושי�  – �"רמב

  .פ המג� אברה�"וכ. גמור אבל פרות שבמחובר יש בה� איסור דאורייתא להורג� שנחשבי� כשק%. שפטור ומותר
  .פטור אבל אסור מדרבנ� – משנה ברורה, אליה רבה, לח� משנה

  

  'סעי� י
מעשה בא לפני רב� יוחנ� ב� זכאי : אמר רבי יהודה. ועל צואה של קט� ועל עקרב שלא תיש$, כופי� קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה" – שנהמ

  ).שבת קכא)". (כי לא ר% אחריו ויש ספק א� חייב משו� צידה(טאת חוששני לו מח: ואמר, )ש� מקו�(בערב 
, זבוב שבאר% מצרי�: ואלו ה�, חמשה נהרגי� בשבת: מתיב רב יוס�. נהרגי� בשבת )שיכולי� להרוג( כל המזיקי�: אמר רבי יהושע ב� לוי" – גמרא

! הא אמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, אילימא רבי יהודה, ימנ. וצרעה שבנינוה ועקרב שבחדייב ונחש שבאר% ישראל וכלב שוטה בכל מקו�
  :)שבת קכא". (הכלברצו אחריו ודברי  ... :אמר רב יוס�!...אחריני לא, והני הוא דשרי, רבי שמעו�, אלא לאו

  
בשאי� רצי� לו הברייתא דיברה יוא, נפש משו� פקוח, כשרצי� אחריוכל המזיקי� נהרגי� אפילו לרבי יהודה  – א"� ורשב"מגיד משנה בש� רמב, י"רש

אבל שאר , ולכ� רק אלו החמשה נהרגי� אפילו אינ� רודפי� אחריו, שלרבי יהודה אי� זה פקוח נפש גמור ויש לאסור, אחריו ורק לדעת רבי שמעו�
  .ו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסור כשלא רצי� אחריוכי ז, המזיקי� לא

 בשאי� רצי� אחריוברה ילו הברייתא דיוא, משו� פקוח נפש, כשרצי� אחריול המזיקי� נהרגי� אפילו לרבי יהודה כ – טור, ש"רא, �"רמב, �"רי
  .הרי זה פקוח נפש, פ שלא רצי� אחריו"אע, ברגע שרואה אות�, שאלו חמשה כיו� שהזיק� מצוי, והטע� לכ$ הוא. ולדברי הכל

והכוונה בשאר , שהורגי� אות� בשבת, ה ורמש שה� נושכי� וממיתי� ודאי דינ� כחמשה אלואלא כל חי, שאלו חמשה לאו דוקא, �"וכתב עוד הרמב
, והורגי� אות�, א� רצי� אחריו הרי זה ספק פקוח נפשאפילו לדעת רבי יהודה , פקוח נפש וכיו� שה� ספק, זה לכאלו שספק ממיתי� ספק לא, מזיקי�

  .ש פטור ומשו� צער התירו"כה שאינה צריכה לגופה לרכי מלא, ולרבי שמעו� הורגי� אות� אפילו מטע� צער
ואילו רבי יהושע ב� לוי פוסק , אסור לדעת רבי יהודה, מזיקי�אבל שאר , הברייתא מדברת ברצי� אחריו ודברי הכל ואפילו לדעת רבי יהודה – תוספות

ובשאר מזיקי� שלא בטוח , שאי� הלכה כרבי יהושע ב� לוי, כרבנו חננאלופסק תוספות . כרבי שמעו� שמותר להרוג את השאר אפילו לא רצי� אחריו
  .מותר רק כשדורס לפי תומוממיתי� 

  
ושאר , נהרגי� בשבת אפילו לא רצי� אחריו, )כגו� אלו החמישה( שכל חיה ורמש שה� נושכי� וממיתי� ודאי, כרבי יהושע ב� לויפסק כגמרא ו – מחבר

  .וא� לא אסור, להרג� א� רצי� אחריו מותר, �מזיקי� כגו� נחש ועקרב במקו� שאינ� ממיתי
  .אלא כל דבר שממית אפילו נחש ועקרב, ואלו חמשה דברי� לאו דוקא, �"י ורמב"כרש – א"גר. כתוספות – באר הגולה ?כמי פסק המחבר

ק שמא ממיתי� ואז א� רצי� שמה שמותר בשאר מזיקי� כשלא ממיתי� זה רק כשיש ספ, �"נית� להסביר את המחבר ג� כדעת הרמב – משנה ברורה
, אז מותר להורג� אפילו א� ודאי לא ממיתי�, אבל להלכה שאנו פוסקי� במלאכה שאינה צריכה לגופה שפטור, אחריו מותר להורג� משו� פקוח נפש

  .כ"כ הריגת פרעוש שאסורה כי אי� בעקיצתו צער כ"משא, משו� צער גדול
  

  דין נחשים ועקרבים בשבת
פגע בו : איבעיא להו. פגע בו כיוצא בו: אמר רבי. ועמד ניותי אחד והרגו, בבית המדרש) נחש(פע� אחת נפל אחד : אבא בר כהנאאמר רבי " – גמרא

בעו  :נפק מילתא מבינייהו, דרבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא ורבי זירא הוו יתבי אקילעא דבי רבי ינאי: תא שמע? או לא, דשפיר עביד ,כיוצא בו
 & רוק : דאמר רב יהודה ,דילמא לפי תומו & !?נחש ועקרב לא כל שכ�, צירעה אני הורג: אמר להו? מהו להרוג נחשי� ועקרבי� בשבת :ינאי מיניה מרבי

  :)שבת קכא( ."דורסו לפי תומו & עקרב : ואמר רב קטינא. נחש דורסו לפי תומו: ואמר רב ששת. דורסו לפי תומו
  

, הרגו, וא� הרגו, אי� צרי$ להישמט ממנו וימשי$ ללכת כדרכו, אלא שיל$ כדרכו וא� רואה נחש או עקרב מולו, לא שיעמוד עליו ויהרגנו ממש – י"רש
  .ולא גזרו על מזיקי�, וזהו דבר שאי� מתכוו� שלרבי יהודה מדרבנ� הוא

אלא שייראה כאילו עושה זאת כדרכו לפי מותר ג� להרוג בכוונה נחשי� ועקרבי�  – �"כ� נראה מדברי הרמב, א"� ורשב"מגיד משנה בש� רמב, �"ר
  .כל כמה שאפשר לשנות משני�, כי כיו� שאי� הזיק� מצוי, אבל להורג� להדיא אסור, תומו ולא מתכוו�

  
אלא , שאפילו א� מתכוו� לדרוס מותר, שנחש ועקרב וכאלו שלא בטוח ממיתי� מותר לדרוס עליה� לפי תומו וכרוב הראשוני�, פסק כגמרא – מחבר
  .ראה עצמו כאילו לא מתכוו�שי

, פשוט שאסור לדרוס אותו, אבל דבר שאי� ממית לעול�, ולכ� מותר לדרוס עליה� במתכוו�, פ רוב ה� ממיתי�"זה דוקא בנחש ועקרב שע – מג� אברה�
  .ויש למחות ביד מי שנוהג כ$

  

  'סעי� יא
  )י"לעיל בס...". (רוק דורסו לפי תומו: דאמר רב יהודה"... – גמרא

  .משו� מאיסותא ,א� לא מתכוו� זה מותר, ג שממילא מתמרח"ואע, אי� מתכוו� למרח ולהשוות גומות – י"שר
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אלא שאי� זה עיקר , אבל א� מתכוו� למרח זה אסור. ראינו לעיל שמותר אפילו כשמתכוו� אלא שמראה שזה לפי תומו – בית יוס� בש� הראשוני�

  .חהמעשה ומ� הסת� מתכוו� רק לדרוס ולא למר
  .אבל לא לשפש�, כי מה שמותר זה רק לדורסו, אי� לשפש� את הרוק ברגליו – �"רמב, � מרוטנבורג"מהר
אבל מותר לדורסו לפי תומו שאינו מתכוו� למרח ולהשוות , ג קרקע משו� שמשווה גומות"שלא ישפש� ברגליו רוק ע, �"פסק כגמרא וכרמב – מחבר
  .י הוא לא מתכוו� ומשו� שזה מאוס התירומותר כ, ג שזה ממילא מתמרח"ואע. גומות

ג ריצפה צרי$ להיות מותר "ע – ג� אברה�מ. ש שכא� יאסור"וכ, אסר לכבד את הבית ג� כשמרוצ� –) ב"שלז ס' ס( א"רמ :ג ריצפה"שפשו� רוק ע
  .בקרקעאלא שיבלע , כי לא רוצה שימרח כא� ,ולא שיי$ כא� עניי� של ממרח. לדברי המתירי� כיבוד הבית במרוצ�

  .ולא רוצה שימרח אלא שיבלע, ע מותר כי לא מתכוו� להשוות גומות כלל"לכו – משנה ברורה :ג ספסל"שפשו� ע
  

ודאי יש בזה , אבל ליחה היוצאת מהפה או מהא�, ולכ� יזהר שלא ישפש� כשדורס עליו, כ"כ על רוק וזה לא מאוס כ"כיו� לא מקפידי� כ – מג� אברה�
  .ה רוק בבית הכנסת"וה, לפי תומו ליוומותר לדרוס ע, מאיסה

  

  'סעי� יב
  .)שבת קז)". (כי יש לה� עור(והחובל בה� חייב ) משו� שניצודי� ועומדי�(הצד� פטור , חיה ועו� שברשותו...שמונה שרצי� האמורי� בתורה" – משנה
 &למה זה דומה : דקתני סיפא &וממאי דפטור ומותר  .הא –חדא ; לבר מהני תלת דפטור ומותר, כל פטורי דשבת פטור אבל אסור: מואלאמר ש" – גמרא

  .)שבת קז( ."לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו
כי א� לא , א� החצר גדולה, צריכי� ישראל להיזהר שלא לתפוס בשבת סוס או פרה המורדי� העשויי� לרבויי אפילו בחצר – מ בש� רבנו ברו#"הגה

  .כי� מצודהגדלו בי� בני אד� היו צרי
אבל בהמות מותר כגו� פרות ורחלי� ושאר , כגו� צביי� שמגדל� בביתו, אסר לקחת אווזי� ותרנגולי� וחיות שיש לאד� בתו$ ביתו – הגהות אלפסי

  .ה חתול אסור לקחת בשבת"וה. בהמות
  

, )אותו ב� תרבות שיחזור לביתו בערב ונוח לתופסו או כל בעל חיי� שהרגיל� בביתו ועשה( פסק את המשנה ולכ� חיה ועו� שברשותו של אד� – מחבר
שא� לא גדלו בי� בני אד� היו צריכי� , א� החצר גדול, שא� ה� מורדי� אסור לתופש� אפילו בחצר, וכרבנו ברו$, והוא שלא ימרודו, מותר לצוד�

  .מצודה
  .צר ונועל בפניה� אלא רוד� אות� עד שיכנסו למקו�, מה שמותר לצוד� זה בלבד שלא יטל� בידו – ז"ט

  .מותר לכתחילה, שבלאו הכי אי� צריכי� מצודה כדי לתפוס אות�, וא� מרדו בחצר קט�, א� מרדו בחצר גדול אסור מדרבנ�, לגבי מרדו – משנה ברורה
  

וא� צד� , )בשחיה אחת א לתפוס אות�"כשה� בחו% או בפני� בחצר גדולה שא( שאסר לצוד חיה ועו� שברשותו, א את הגהות אלפסי"הביא כי – א"רמ
וכ� , א� צד� חייב חטאת, היינו שלא יחזרו בערב אלא לני� בשדה, ש שאר חיה ועו� שמרדו"וכ, אבל פרה וסוס. אבל פרה וסוס מותר לכתחילה, פטור
  .וחתול דינה כחיה ואסור לתופסה בשבת. עיקר
שמותר אפילו לקחת אותה בידיי� ולהכניס אותה , ל כתב"והרש. �כשלא מורדי, שמותר לצוד חיה ועו� שברשותו, פסק כדעה הראשונה – ל"רש

  .אבל לטלטל אותה בידיי� ודאי אסור, ואמר שמותר רק לרדו� אחריה עד שתכנס לבית או דוחה אותה בידיי�, א חלק"אבל המג, הביתה
  .שאסור לצוד שו� חיה ועו�, א"הכריע כדעת הרמ – ר בנימי�"מהר

  
י ישראל א� רק "ע. 3. י נכרי"ע. 2. שלא למחות בקטני� הצדי� אות�. 1: א$ הקל באופני� הבאי�, א להחמיר"ביא הרמא שה"פסק כי – משנה ברורה

כדי . 6. שדומה לסוס ופרה שלא נשמטי� ובורחי�, בעו� שלא נשמט כלל. 5. א� צד� למקו� גדול שלא יכול להשיגו בשחיה אחת. ד. עומד בפני� העו�
  .יר באווזי� ותרנגולי�א מת"הגר. ז. שלא יזיקו

אפשר שיש , וא� רוצה להכניס� שלא יזיקו בבית. שש� המקו� צר ומקרי צידה) לול(שלפי זה אסור להכניס העופות בשבת למקו� הכלוב שלה� , וכתב
, סור צידת� הוא רק מדרבנ�וכ� כשרגילי� לחזור לבית� בערב שאז ה� כניצודי� ועומדי� ואי, בצרו� מלאכה שאינה צריכה לגופה וכרבי שמעו�, להקל

  .א שאי� איסור בצידת אווזי� ותרנגולי� שברשותו"ובצרו� שיטת הגר
אבל סוס ופרה אפילו , שאינ� באי� לכלוב� בערב, שבעלי חיי� חדשי� שלא הורגלו עדיי� בביתו יש בה� איסור צידה, והוסי� עוד המשנה ברורה

  .כל עוד שלא מרדו, ניצודי� ועומדי�חדשי� אי� בה� איסור צידה כי לא ישמטו מידו וכ
  

שזהו מושב לצי� וכל העושהו אינו רואה , וכ� אסור לצוד ע� כלבי� אפילו בחול, המשסה כלב אחר הצבי בשבת חייב משו� צידה – אור זרוע, כל בו
  .בשמחת לוית�


