
 

האם מותר לשנות 
 בדיבורו מפני הבושה

 

הביאו לפניו שמן והדס, ת מג:[ ]ברכו ת"ר
ב"ש אומרים מברך על השמן ואח"כ 
מברך על ההדס, וב"ה אומרים מברך 
על ההדס ואח"כ מברך על השמן. אמר 
ר"ג אני אכריע, שמן זכינו לריחו וזכינו 
לסיכתו, הדס לריחו זכינו לסיכתו לא 
זכינו, א"ר יוחנן הלכה כדברי המכריע. 

ריה דרב רב פפא איקלע לבי רב הונא ב
איקא אייתו לקמייהו שמן והדס, שקל 
רב פפא בריך אהדס ברישא והדר בריך 
אשמן, א"ל לא סבר לה מר הלכה כדברי 
המכריע, א"ל הכי אמר רבא הלכה 
כב"ה, ולא היא לאשתמוטי נפשיה הוא 

 דעבד.
לא אמר רבא הלכה  -ולא היא  ופרש"י

כב"ה, אלא רב פפא אכסיף לפי שטעה 
 .והשמיט עצמו בכך

ומבואר דשרי לשנות בדיבורו מפני 
 הבושה.
 -לא גריס לה, וכתב ]לא:[  דהרי"ףואע"פ 

אמר רב יוחנן הלכה כדברי המכריע, 
רבא אמר הלכה כב"ה, והלכתא כרבא 

 דבתרא הוא.
רב פפא  -כתב ]פ"ו סי' ל"ט[  וברא"ש

איקלע לבי רב הונא בריה דרב איקא 
אייתו לקמייהו שמן והדס, א"ל לא סבר 

מר הלכה כדברי המכריע, א"ל הכי לה 
אמר רבא הלכה כב"ה, ולא היא 
לאשתמוטי נפשיה הוא דעבד. רב אלפס 
כתב דהלכה כרבא, ונראה שלא היה 
כתוב בספרו ולא היא לאשתמוטי וכו', 
וכן מסתברא, דהלכה כב"ה, דהכרעה 
דר"ג לאו הכרעה היא אלא שנתן טעם 

 לדברי ב"ש. ע"כ.
דשרי מ"מ הא בדברי הרש"י מפ' 

לשנות בדיבורו מפני הבושה, ובדברי 
הרי"ף והרא"ש לא מצינו דפליגי עליו 
בההיא דינא, והא דלא גריס לה הרי"ף, 
י"ל דהוא מפני דלא היתה הגי' שלפניו 
כגי' הרש"י, א"נ כמ"ש הרא"ש דהכי 

 מסתברא דהלכה כב"ה.
דכתב דבאמת ]אות ב'[  מעדני יו"ט)וע"ע 

אמר  דוחק גדול לומר דמפני הבושה
בשם רבא מה שאינו, ובודאי 
שהשומעים ישמעו ולא יחדלו מלעשות 

 כדבריו ונמצא מכשיל את הרבים(.
]כלל פ"ב ס"ק  בתשובהגופא  דהרא"שתדע 

כתב דמצינו בכמה מקומות בתלמוד א'[ 
שהאמוראים שנו בדבריהם מחמת 

 כיסופא.
כדבריו  דפרש"יומצינו עוד דוכתא 

איקלע  איתא]נח.[  בע"זבברכות, דהנה 
רב הונא בריה דר"נ למחוזא, א"ל רבא 
לרב אליקים שמעיה טרוק טרוק גלי 
דלא ניתו אינשי דניטריד, על לגביה 

)שיכשך עכו"ם ביינו של א"ל כי האי גוונא 

מאי, א"ל  ישראל שלא בכוונת ניסוך לעכו"ם(
אסור אפי' בהנאה, א"ל והא מר הוא 
דאמר שיכשך אין עושה יין נסך, א"ל 

מרי אנא לבר מדמיה דההוא אימר דא
חמרא, דמי דההוא חמרא מי אמרי 

 . )בתמיה(
סגור הדלת,  - טרוק גלי ופרש"י

שמתיירא היה מר"ה שלא יקפחנו 
 דמי ההוא חמראבהלכות על דברי מח'. 

דהוה בדוולא מי אמרינן, מודינא ביה  -
דצריך להוליך דמיו לים המלח, ודמי 
שאר היין שבחבית מותר, ומשום 

א קאמר הכי אבל איהו כוליה כיסופ
 שרי.

הקשה כמה ]שם ד"ה איקלע[  שבתוס'ואע"פ 
קושיות על פרש"י, מ"מ הא חזינן דלא 
הקשה על עיקר דינא דהרש"י דהתיר 
לשנות מפני הבושה, ומשמע דמשום 

 הא לא קשיא ליה.
אמר רב יהודה  -אמרינן ]כג:[  ובב"מ

אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן 
לייהו, במסכתא ובפוריא דמשנו במ
 ובאושפיזא. 

אם בעל קרי היה  ]ד"ה בפוריא[תוס'  ופי'
ולא בא לבית המדרש ושאלוהו למה לא 
בא ישנה ויאמר שחולה היה או שאר 
אונס אירע לו. א"נ שאלוהו שכבת על 
מיטה זו, לא יאמר לו כן, פן יראה בה 

 קרי ויתגנה.
שן שי ]פי"ד מהל' גזילה הי"ג[ הרמב"םוכן פי' 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / דה'תשע" ויחי פ' –' קסהגליון 

 שאר צלקת תשלא  חתך בשבת כדי ורפהאם מותר לת
את השבת ולא רק סכנה ודאית דוחה  .)סי' שכח סע' ב( שו"עוב )פד:( יומאבכמבואר  ,מצוה לחלל עליו את השבת סכנה חולה שיש בו ידועכ

)סי'  בערוה"ש ,)ח"א סי' יג( בשבות יעקב]ואפי' בכמה ספיקות הדין כן, עי'  .סע' ה, וסי' שכט סע' ג( )שם השו"עוכמ"ש  את השבת, ק סכנה דוחהספ ףאלא א

 .בגליון ק"י[ו )פל"ב הגה ב( ובשש"כשל אות ה( 
דאע"פ  ()סי' שכח( והטור)לפי המ"מ  פ"ב ה"י() הרמב"םדעת  ]א'[חולה שאין בו סכנה איזה מלאכות הותרו עבורו, באלא דנחלקו הראשונים 

 )שם( ב"יה דעת]אמנם  )ח"ג סי' ערב( הרשב"אע"י ישראל. וכן נקט  דרבנן ותמלאכדמלאכות דאו' לא הותרו עבורו מ"מ מותר לעשות עבורו 
דמלאכות  (, ועיי"ש לט: ד"ה ומהא. ברי"ף ד"ה גרסינןא)שבת ס הר"ןדעת ]ב'[  ,מלאכה דרבנן שיש בה סמך דאו'[ הלא הותרדעת הרמב"ם לדד

 הרמב"ןדעת  ]ג'[ .אליבא דדעה זו[ )ס"ק נג( במ"ב]וכ"כ  בשינויאפי' ע"י ישראל  םדרבנן לא הותרו אלא ע"י נכרי ואם א"א ע"י נכרי מותר לעשות
בשינוי לצורך שאב"ס  לגופאין מלאכה שא"צ ]ולענ לצורך חשאב"ס. בשינוי שרו דרבנן דאמירה לנכרי, ומלאכה שער המיחוש, ושבת קמד: ד"ה הא( ה"א)תו

 .והארכנו בזה בס"ד בגליון קס"ט[ .דשרי שם(תוה"א ) ברמב"ןמבואר 
וע"י ישראל  ,דלצורך חשאב"ס מותר לעשות ע"י גוי אפי' מלאכה דאו' דעת הרמב"ן עיקר הדנרא 'כת )סי' שכח סע' יז( השו"עולמעשה 

דאם א"א ע"י שינוי ולא ע"י נכרי, סמכינן על המקילין ומתירינן לעשות מלאכה לל סט אות יב( )כ הח"א 'מלאכה דרבנן ע"י שינוי. ומ"מ כת
 .)שם ס"ק קב( המ"בוהביאו  דרבנן אף כדרכו.

)שם(  הטורבשינוי, דעת  א' שריוהאם ה"ה מלאכה דא ,אלא דנח' הפוסקים אליבא דהסוברים דמלאכה דרבנן בשינוי שריא ע"י ישראל
וכן  .)א"א ס"ק יד, מ"ז ס"ק כד( פמ"גוה )ס"ק י( ט"זה דעתבדעת השו"ע. וכן  )טוחן ס"ק לח אות י( באג"טוכ"כ  ,בשינוי דאו'התירו מלאכה  דלא
 .)פל"ג אות ב(והשש"כ  ח"ב סי' כז() קובץ תשובותה ,)ס"ק נד, ס"ק נז, ובשעה"צ סי' תצו ס"ק ט( המ"ב ופסק

 התהל"ד ולדעת ,)סי' שכח אות כב( והתהל"ד יח( ס"ק)טוחן האגלי טל  כן נקטוו ,י שריאפסק דאף מלאכה דאו' בשינו )אות יט( הגר"זאולם 
דמכיון דכל  )שש"כ פל"ג הגה יח( הגרשז"א זצ"לולמעשה דעת  )עיי"ש אות נ"ז וסי' ש"ז אות ה'(.מלאכה דאו' כלאחר יד קילא מאמירה לנכרי 

 .)ח"ב פל"ו הגה ד( והאור לציון )ח"ח סי' צ"ג( הלוי השבט"י נכרי. וכן פסקו אלה הגדולים מתירים, מסתבר דיכולים ודאי להקל אם א"א ע
 [.)סי' קלד אות ד ס"ק ו( השולחן קצותבו )ח"ה סי' ע"ד אות ח(בבצל החכמה  ,)ח"א או"ח סי' כ( פעלים ברבועי' עוד ]

)שבת קכט. ד"ה וכל,  הרשב"א, ת האדם שער המיחוש()ע"ז כח: ד"ה עין, תור הרמב"ןאבל במקום "סכנת אבר" דעת  ,ולם כל זה בחולה שאב"סא
, אבל הדמותר לעשות מלאכה דרבנן ע"י ישראל אפי' כדרכ ,(סי' שפז) ריב"שוה )הובא באו"ז הל' יוה"כ סי' רפ( הראבי"השו"ת ח"ג סי' רעב(, 

, אבל בלא"ה לא. י דעינא בליבא תלומשום דשוריינמלאכה דאו' אלא לעין שמרדה  )כח:(בע"ז , דעד כאן לא התירו המלאכה דאו' אסור
 אלא דמספ"ל דשמא רק הותר אמירה לנכרי דהוי שבות דלית ביה מעשה[. )ע"ז פ"ב סי' י(הרא"ש ]וכן דעת 

כדאמרי' )סוכה קמח ע"ג(  האגודהאת השבת במלאכה דאו'. וכן דעת  ,מחללין חדדאף בסכנת אבר א )ע"ז כח: ד"ה עין( המאיריאולם דעת 
מאיבריו אני קורא  'ון אדדאפי' דאב)הובא באו"ז הל' יוה"כ סי' רפ(  ר"תוכ"כ  ומבואר דסכנת אבר כסכנת נפשות. ,רדה מחלליןבע"ז עין שמ

 . )סוכה כו. ד"ה ואפילו( תוס'ב הואסכנה ומחללין עליו את השבת כדאמר גבי מכה של חלל אע"פ שרוב אינם מתים. וכן 
בשפת אמת ו ד"ה תד"ה( שם)ברש"ש ו .טן כי על סכנת אבר לא מחלליןוע"כ לא אתו כפשרי ר"ת הנ"ל דעל דב 'כת )אות ה ד"ה ועוד( בב"חשאלא 

 )ח"ו סי' כה אות ה(. בשבט הלויכן משמע בפסקי תוס'. וכן נקט , וכסכ"נ)ולא סכנת אבר(  שט"ס הוא בתוס' וצ"ל דסכנת עין 'כת )שם ד"ה בתוס'(
בסכנת אבר מחללין שבת ומהא דע"ז בעין שמרדה ילפינן לשאר איברים, נראה לכאורה  אולם אחר שמצאנו בכמה ראשונים שנקטו דאף

שהביא  ס"ק ג( קנז)יו"ד סי'  ש"ךב. וכן מצינו )שבת פ"ב ה"י( ובצפנת פענח )יו"ד סי' לב( בשו"ת מלמד להועיל דדברי התוס' אתו כפשטן, וכ"כ
יצא שם ול"ת, אבל א"צ למסור נפשו אלא לג' עבירות חמורות.  לתת כל ממונו שלא לעבור עלצריך הא דפסק הרמ"א שם שאדם 

י"ל זה בשאר לא תעשה, הא דכתב )סי' שכח מ"ז ס"ק ז(  פמ"גשה. ]אלא לקולא, ופסק סכנת אבר אי דמי לממון או לנפש להסתפק במקום
 [. ועין לקמן בשם הרופאים.שבת דחמיר לא

ת רוב הראשונים דמלאכה דאו' לא הותרה לצורך סכנת אבר )בתנאי דליכא חשש סכנת כדע )סי' שכח סע' יז(הטשו"ע ולמעשה כבר הכריעו 
 . )ח"ח סי' טו פ"י בסוף התשובה, וחי"ד סי' פט אות ב( בצי"א דעות הנ"ל הם צירוף להקל בעוד צדדים, וכן נקטהנפשות(. אלא דעכ"פ 

שכת' דגדר סכנת אבר היינו סכנה חלק מסוים  ,)פל"ג אות א( ובשש"כ עוד()ח"ד עמ' קצט ד"ה  בחוט שני, )סי' קלח סס"ק יח( השולחן בקצותועי' 
לא יהא ראוי למלאכתו כדרך העולם. ומ"מ יש לידע דע"פ הרופאים רוב סכנת אבר כרוכה בסכנת  רק אפי' אם האברוגוף האדם, ב

 . )ח"ח סי' טו ספ"י( בצי"אנפשות, ושו"ר שכבר כת' כן בשמם 
 בשש"כועי'  .וע"כ מותר אפי' לתופרו בשבת כדי למנוע סכנת נפש ,ם שיש בו משום סכנה ע"י זיהום וכדו'הנה פצע וחתך עמוק פעמיו

את  , אלא דלפני כן חייבים לנקותשעות לפני תפירת החתך ג'דמ"מ אפשר תמיד לחכות במקרים כאלה במשך עד כ )פל"ה אותיות ב, ד ויב(
צוע לחכות כמה שעות עד מוצ"ש לפני שהולך לחדר מיון שמא עקב העומס לא יתפנה מקום החתך ולכסותו עם גזה סטרילית. אך אין לפ

 ,ום אפי' אם הפצע נראה נקיהו דבכל גוונא יש להזדרז לבית חולים לצורך חיתוי הפצע משום חשש זי)ומרופאים שמענ ., ע"כעוד זמן תהרופא מיד ויצטרכו לחכו
  .(עד סגירת הפצעאפשר לחכות עד שש שעות באמת שעוד אמרו ו ואין לסמוך על החיתוי הנעשה בבית.

או  עכו"ם ע"י האם מותר לתפוריש לדון  ,יש בה משום כיעורששאר צלקת תלא יתפרו עתה אם אלא ד ,משום סכנה דליכא גוונאאולם ב
למעבד הכי  שריהאם  ,כדי שלא ישאר צלקת יםלהרבות בתפרצורך  דישיש לדון אף במקום דאיכא סכנה אלא  ו"כע"י ישראל, וכמ אפי'

 .ע"י ישראל 'ע"י עכו"ם או אפי
וכן פסק  )יט:( ברכותבוראשית היה נראה לדון להתירא במקום דאיכא משום בושה )וכגון שהחתך בפנים וכדו'( ע"פ הא דאמרו חז"ל 

איסור תורה בשב ואל תעשה בקום ועשה אף במקום בזיון קטן. ו 'גדול כבוד הבריות שדוחה איסור דרבנן אפיד )סי' יג ס"ק טו( במ"ב
 )סי' שיא ס"ק י( במ"בעי' אלא ד]האיסור נדחה כדי שלא יתבייש.  עבור השנידאפי'  סי' עט ד"ה בתוך(ר) בביאור הלכהומבואר  .במקום בזיון גדול

 עליה. ועי' עוד בזה בגליונות ל"ד, נ"ה, נ"ו וקכ"ה[.בשבת שלכמה פוסקים אינו דוחה מלאכה שא"צ לגופא כיון דאית לה עיקר מה"ת ושם מלאכה  בוד הבריותשכתב בענין כ
הגר"י כעיקר להלכה הד (יח 'כ סי"ח) "אציבוכמ"ש י"ל דעל גוף האדם אינו אלא מדרבנן  ,מלאכה דאו' היא "תופר"והנה אע"פ ד

נשאר  )חוט שני ח"ד עמ' קפג( שליט"אוהגרנ"ק ] .שהשיב בזמנו שאין איסור תורה של תפירה באדם באשר אין דרך תפירה בגוף האדם "לצאברמסקי ז
 .[בצ"ע בזה

א משום בונה כדבתפירה בגוף האדם אי ח"ד סי' שמ ס"ק ב ד"ה ואמר( "אמא, פמ"ג אות ד, הגה ד, נשמ אותאשרי האיש ח"ב פל"ו ) הגריש"א זצ"ל אלא דדעת
לחשוש דמלאכת תופר שייכת  ש"כ פל"ה הגה סו()שהגרשז"א זצ"ל  )אלא דכתב שם דכשאומר לנכרי ואין ישראל עושה מאומה מותר(. ודעת

ועוד דאית ביה משום בונה ומכה בפטיש, אלא דמ"מ מותר להדביק פרפרת על הפצע לשם איחוי שוליו, וכן מותר לתת  ,גם בגוף האדם
בתפירה מהאי צ"ע דאמאי לא נתיר  'במשך הזמן הם מתאחים, ע"כ. ולכאוו דבק רפואי דהרי אינו אלא מקרב את קצוות הפצע זל"ז

 .[י"שעילחלק, שהגרשז"א זצ"ל יצא לבאר הטעם  עמ' תקפג( 2)תנ' סי' שמ ס"ק ז מס'  בנשמת אברהםושו"מ ]צידדו להתיר מה"ט.  גה רנט(כ ה")פ שבת ארחותבסברא גופא, ובאמת 
דהוי  ,אף למחמירים ליכא איסור דאו' וני()אלא דהוא בד"כ בעומק של הפצע אבל לא בחלק החיצ ומ"מ אכתי י"ל דאף היכן שתופרים ע"י חוט שנמס

 ו, ואע"פ דדבר זה אינמשם רשב"ם )סי' רו(וראבי"ה רבינו יואל בשם  )ססי' שיז(הב"י וכמ"ש  ,תפירה שאינה מתקיימת דבכה"ג לית לן בה
)כלל ג סי' יז ד"ה  בגינת ורדיםאלא דעי' ] .סוף אות ז(כה  'ו סי"חט) צי"אב ושו"מ שכ"כשומעים להקל, אפשר דדפשיטא מ"מ בשעת הדחק כבנ"ד  אמילת

 .()ח"ה סי' נ שבט הלויה . וכ"כדהכריע לחומרא את דברי רבינו יואל "ע שלא הביא כללושהמדנר'  ()ח"ח סי' לא ד"ה הנה המנח"י. ודעת מגיהבועיי"ש  שכת' דהב"י סותר דברי עצמו לענין הלכה בזה. ולכאורה(

 ובדעת .(סי' ס ח)ח"משנה הלכות בועי'  ,(, פל"ו הגה טוו הגה )ח"ב פכ"ט אור לציוןוה (רט גהפט"ו ה כ")ששזצ"ל רשז"א הג ו להקל בזה, וכן דעתפסק והגר"זהב"י כת' ד (טכב אות  ק")סי' קמו ס קצה"שהאולם 

סי' ו אות  "זחט) בצי"א . וכן נקטנקט לדינא להקל בין בקריעה ובין בתפירה שאינה של קיימא"דהרמ"א "שכת'  )ארחות שבת פי"א סוף הגה מג, שש"כ פט"ו הגה רט( הגרשז"א זצ"ללמצינו )סי' שיז סעי' ג(  הרמ"א

 [.שם() במנח"יכת' דדעת הרמ"א להקל דוקא לענין קורע ולא לענין תופר. ועי'  ()ח"ה סי' נ שבט הלויוה ,וח"כ סי' יח אות ד( ג

 'כת )פל"ד הגה לח אות ו( תורת היולדתבשים קשר בראש החוט, והנה שהרי על כל תפירה עו ,"קושר"לא דאכתי יש לדון מצד מלאכת א
 .)סוכה לג תמרים בכפותמ"מ חייבים עליו כמבואר  )כי לאחר כמה ימים קורעים אותו(דבקשירת חוט התפירה אף שאינו עשוי להתקיים לעולם 

אם אף ד ירו חייב משום קושר, ע"כ. ועיי"שושש להתאם אינו ח מ"מרש"י שאע"פ שא"צ לקשור הלולב אלא רק לז' ימים ע"פ  ד"ה ואמאי(
חוט הוא נמס הכיון ש מ"מ ,פסק הבית מאיר ןכו ,פו להתייבשואין קשירה בחבל גמי שס )שבת פ"י ה"ג(לדעת הראב"ד ד אע"פהחוט נמס 

ימות בשרו מעברת מה לכותב על בשר האדם דחייב אע"פ שחמווד ,גורם להמסתו מסתבר דחייב על קשירתוהבתוך חלל הגוף והוא 
 .ח"ב עמ' רכ( שם) והגרנ"ק זצ"לא(  ס"ק מהד"ב סי' שמ "א)נשהגריש"א זצ"ל , ע"כ. וכן דעת פי"א( ם)שהכתב לאחר זמן כמבואר ברמב"ם 

 )ודברים אלו שייכים גם לענין מלאכת תופר הנ"ל(.
ואינו בגדר של קיימא כלל, וכ"כ  מסשי חד לכךגופא עשוי במיו חוטההיה מקום לדון דלא דמי זה לכותב על בשרו, דהכא הרי  אולם
דבתפרים שתופרים לאחר ניתוח והם נמסים מאליהם, הר"ז מלאכה שאינה מתקיימת ופטור.  )עמ' קלז אות ה ד"ה אמנם( איל משולש בספר

הגרשז"א . ודעת יימתובכה"ג אינו בכלל תפירה שאינה מתק שהוכיח דדעת הרמב"ם דלא כרש"י הנ"ל )סוכה לג:(להחת"ס ובלא"ה מצינו 
דקשר שעושים הרופאים בחוט התפירה של חתך או של ניתוח אין דינו כקשר של  (1ס"ק ז אות  שם "א)מנח"ש ח"ב סי' לד ס"ק לב ונשמ זצ"ל

 וכן דעת .ימים ואח"כ חותכין את החוט בלי להתיר את הקשרי' קיימא ואינו דומה להא דהכפות תמרים אע"פ שנשאר במשך כ
 . [, ע"כיש להתיר הקשר ממש בכה"גד הגריש"א זצ"לבשם  (2)תנ' סי' שמ ס"ק ז אות  בנשמת אברהם]ועי' . יח( 'סי "כח) בצי"אוכן פסק  )עמ' שכח( יסקיןמהרי"ל דה

 חותך, ווקושר ראש החוטא' אלא עושה תחיבה  "אאינו תופר כמה תחיבות בב רופאה בחתכים שיש בהם חשש זיהום רך כללבדבפרט ש
 הרמ"אעכ"פ לדעת  מלאכה מה"ת כאן וא"כ י"ל דאין ,ממושכת( ירהאבל בניתוחים בדר"כ עושים תפ) חב במקום אחר וקושר כל תפר בפנ"עושוב תו

 יו"ד שם() שו"עה. אלא דדעת )סי' שמ ס"ק כז( מ"בב כן משמעו] ויקשור ראשי החוט ב' תחיבותעד שיעשה חיוב אין דאף בכה"ג  דס"ל )יו"ד סי' ש סע' ב(
ותופר תפירה שניה במקום  'במקום א 'שאינו חייב, אם תופר תפירה א 'סופק בתופר תפירה אמ"ואני  ()מוסך שבת תופר אות ב "חמנבהסתפק ש שו"ר מיהוחמיר אף בכה"ג. לה

המהר"י כת' לפשוט ספקו של המנ"ח לקולא ע"פ ש ב אות ג(")תופר פ בנין שבתבספר . ועי' "צריך שתי תפירות 'אחר באותו בגד, אם הוי כשתי תפירות, או אפשר דבמקום א
 [.(א"יריש פ) ארחות שבתוב . ומשום חצי שיעור י"ל דליכא דהוי כחצי מלאכה, עי' בגליון צ"ח)כלאים פ"י הכ"ד ד"ה והיותר נכון(קורקוס 
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  העלון נתרם ע"י

 חת רוזנברג"פשמ"
 לרגל הקידוש להולדת הבת 

יה"ר שיזכו לגדלה לתורה, לחופה 
 ולמע"ט יחד עם שאר ילדיהם

במיטה זו ואומר בזו אני ישן שמא ימצא 
דהיינו שמא ]יג.[  תר"ישם קרי. וכתבו 

 ימצאו בה קרי ויתגנה.
דאם  -]שם[  הרמב"םובפי' מסכתא כתב 

היה עוסק במסכת נדה ואמר במקוואת אני 
שונה כדי שלא ישאלו אותו שאלות בענין 

 נדה, הרי זה מותר.
כדי שלא ישאלוהו  הלחם משנהופי' 

כלומר כדי שלא  -בענין נדה  שאלות
 יתבייש אם לא ידע להשיב.

 -כתב ]קונטרס הסמיכה א'[  מהרלב"חובשו"ת 
ובר מן דין דאשכחן באמוראים דחיישי 
ליקרא דידיהו ומשום דלא לכספו היכא 
דטעו הוו אמרי מימרא בשם אחר מאי 
דלא הוה מעולם, ובפרט אם עשו מעשה 

אמר דק]מג:[ בטעות, כגון ההיא דברכות 
רב פפא לפי גי' רש"י ז"ל מימרא משמיה 
דרבא דלא אמרה רבא מעולם משום 
כיסופא דטעה במאי דעבד, אע"ג דרב 
פפא גופיה הוה ידע דלא אמרה רבא וכו', 
הא קמן ראיה ברורה דזימנין משום 
כיסופא יאמר חכם מאי דלא הוה ובפרט 
היכא דעביד עובדא בטעות כההיא דרב 

והי עליה דרב פפא וכו'. וליכא לאתמ
מפפא אמאי עביד הכי ולא קיים בנפשיה 
מתני' דמודה על האמת, כהנהו עובדי 
דרבה בר רב הונא ודרבא דלעיל, דהתם 
לא עבוד עובדא אלא מימרא הוא 
דקאמרי, ואע"ג דדרשוה בפרקא אפ"ה 
הדרו בהו, דהיכא דקאמר החכם מימרא 
לחוד ולא עביד עובדא לא הוא ולא 

א כולי האי ואדרבא אחריני ליכא כיסופ
איכא יקרא, אבל היכא דעביד עובדא 
איכא כיסופא טובא, ומש"ה אפשר דלימא 

 מאי דלא הוה. עכ"ל ע"ש.
שכתב ]שם ד'[  מהר"י בי רב)וע"ע בתשובת 

וההיא דרב  -לסייג דברי המהרלב"ח וז"ל 
פפא דכיצד מברכין לפי גי' רש"י, התם 
כבר עשה רב פפא מעשה שבירך על 

ה, ומה שעשה עשוי ולא היה ההדס תחיל
תיקון בדבר, וגם לא היה נמשך שום היזק 
מדברי רב פפא, ואם מפני שלא יקבעו 
הלכה לדורות, ודאי צ"ל לדעת רש"י 
שכשעבר אותה שעה הודה להם שטעה, 
ומשם ידע בעל התלמוד ואמר ולא היא 

 וכו'(.    
 
 
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[
 

 פניני מוסר
 בטבת תענית עשרה

 בעת בתענית התורה שצוותה מה"

 שנחסום כדי, הכפרה ובקשת התשובה
 החזקים שהם, התענוגים מכל תאוותנו

 הפרישות שער ל"חוה)". העברות שבסיבות

 (ו"פ

"מובא במ"ב בהלכות תענית בענין  -
הד' צומות, שאין עיקר התענית אלא כדי 

לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה 
מעשינו הרעים ולמעשי ויהיה זה זכרון ל

אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם 

להם ולנו אותם הצרות, ואותם האנשים 
שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים 

 בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר.
ודברים אלו יש בהם נפק"מ למעשה, 

דאם העיקר היא התענית אז בצאת 
הכוכבים כשנגמר הצום נגמרה גם עבודת 

לם אם העיקר הוא התענית, או
ההתעוררות, אז ביום הזה מתחיל החיזוק 

ולא שייך לומר שהוא נגמר בסוף הצום, 
ואפשר וצריך גם למחרתו להתבונן במה 

הגרי"י בורודיאנסקי ) ".שלומדים מתענית זו

 שליט"א, שיח יצחק מועדים ח"ב עמ' רכג(

 

 נערך ע"י מחבר סדרת 
 "עבודת המועדים"

 

א בשתי תנאים לדאו' אקושר הרמב"ם אין איסור לדעת הנה , דבדבראכתי יש לדון  ,ואף אם נימא דאיכא משום קשר של קיימא בכה"ג
 אםאף )אבל הרמ"א חושש דאיכא משום קושר דאו'  )סי' שיז סע' א(השו"ע וכוותיה פסק  ",של אומן"וקשר  "של קיימא"שיהיה קשר 

הנשמת  קמג(,)סי'  החות יאירהלא המה  ,כבר נקטו הרבה פוסקים דקשר אחד בראש החוט אינו מעשה אומןו, (הוא אינו קשר אומן
מ"מ בשעת  ,להחמיר בזה )ס"ק טו, ובה"ל ד"ה דינו( המ"בואע"פ שדעת  .)סי' קפח אות ד( והאבנ"ז)תופר אות א(  המנ"ח, )כלל כח ס"ק א( אדם

ושמענו  .[)סי' קכג ס"ק י( השלחן ובקצות )כלל פ ות מה( בקשו"ע, )כלכלת שבת אות כב( בתפארת ישראלועי' ] הדוחק כבנ"ד חזי לצרופי דעת המקילין לשאר צדדים הנ"ל.
 כמבואר קשר אומן קשר זה אינו בודאי שהוא בכללו .ע"י שתי קצוות של החוט "קשר ע"ג קשר"עושים על כל תפר  בד"כמרופאים ש

ים כמה קשרים זה על זה ואע"פ דפעמים שעוש] כלל אינו בכלל קשר אומן )סי' נב ס"ק יז ד"ה כתב( החזו"א, ולדעת )שם(ובמ"ב  )סי' שיז סע' א(ברמ"א 
ועוד דב"כ  אם אינו מכוון למידה מדויקת. דאו' והנה בחתיכת החוט ליכא משום מחתך דאכתי דינו כקשר ע"ג קשר.)שש"כ ח"ג פט"ו הגה הגה קעב( הגרשז"א זצ"ל מ"מ דעת 

מלואים, יז, -הגה טזכ פכ"ח ")שש זצ"לרשז"א הגדעת והידוקים ם במקום תפרים לפעמים )כגון אחר ניתוח( עושיו . וכן)סי' תקט ס"ק יז(במ"ב אחר התפירה חותך את החוט, עי' 

 והגריש"א זצ"ל דאפשר דחשיב כמדביק ניירות דאסור משום תופר, והמסיר חשיב כקורע את חוט התפירה.אדם( הבגוף  ימיירלא )ושם  אות ד( שולחן שלמה סי' שמ ס"ק טו
קלו ד"ה מהדק, ועמ' )ח"א עמ'  חוט שניבוכן נקט  אין איסור תפירה במתכת אבל לדעת הקרבן נתנאל אסור וכן יש להחמיר למעשה.אמר שיש פוסקים ש ()אבני ישפה ח"ד סי' סב

 [.לא מיירי בגוף האדם( ם)וש יוםקכיון שנעשה ל 'דיתכן שיש בזה איסור דאו ס"ק יט ד"ה ובספר(תורת המלאכות ) הלוי שבטה בעל . ודעתט אות יג(קל
 שו"מ מנםא. )אם ליכא עכו"ם(נ"ל יש לצדד בשעת הדחק גדול מפני כבוד הבריות להתיר תפירה שלא ישאר צלקת ולפי כל ה

 הויתפרו , ויש חשש שאם לאלענין בחורה שיש לה חתך עמוק בפנים ואין בו כל סכנה נשאל (3)נשמ"א סי' שמ ס"ק א מס'  הגרשז"א זצ"לש
החתך בשבת.  , האם מותר לתפורנפשי רציני בעתיד עלול לגרום לדכאון הדבר אףו ,צלקת לא יפה שתקשה עליה להשתדך תשאר לה

. לשיטתו דיש להחמיר לענין תופר באדם(ואזיל ) פור את הפצעתרק מותר לבקש מרופא נכרי שי "איסור תורה"דאין לעבור על  והשיב
ן שצריך לתפור את הפצע משום חשש זיהום, ודי לו במספר במי שנחתך באופ( 4)מנח"ש תנ' סי' לה, הובא בנש"א שם מס' להסתפק אלא דיצא 

רא אף ע"י ישראל, דכיון שהותרה עצם תפירת יתשלא תשאר צלקת, וצידד יותר לה תפירות מסויים, ורוצים להוסיף עוד תפירות כדי
לה דכ"ז שלא פירש חוזר אף הפצע משום חשש זיהום שיש בו פיקו"נ יש להתיר לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, וכעין מה שמצינו במי

לצורך דברים שאין  'אפית כל צרכי חולה שיש בו סכנה דעת המגיד משנה שמותר לעשו ףלציצין שאינם מעכבין את המילה. וכן יש לצר
 . ["א פכ"א אות ח()ח במנוחת אהבהוכן פסק , ז(-)יבמות סי' יח ס"ק ו בקובץ הערות הוא]וכן  ., וכן דעת הסוברים דליכא תופר באדםם סכנהבהם משו

)ס"ק  במ"ב, עי' )אם א"א ע"י עכו"ם אף ע"י ישראל חשש זיהום( תחמ)כגון מ סכנהמשום לטפל בחתך שיש בו חיוב איכא עתה יוצא דמ

ואם  ,לטפל בה ע"י עכו"ם מותר ,ואם אין בו משום סכנה אלא דאם לא יתפרנו ישאר צלקת שיש בה משום כבוד הבריות של ממש (לט(
דשרי לסמוך לשיטתם  י"ל לדעת הגרשז"א זצ"ל אסור לתפור, אמנם לדעת המקילין הנ"ל לענין תופר באדם ע"י ישראלאלא א"א 

. אלא דאין היתר לנסוע ע"י ישראל להגיע עבור זה לבית )ובמה דאפשר יש לעשות בשינוי וזה ע"פ צירוף כל צדדים הנ"ל ,לטפל אף ע"י ישראל
א"ל דבשעת הדחק כזו סמכינן דתופר באדם אינו אלא  והגר"א וייס שליט"א. (פרט במקום דאיכא סכנה בדבר ,החולין אא"כ הוא ע"י נכרי

מלאכה דרבנן אף ע"י עבורו בכלל סכנת אבר והותר  זהמאבריו כגון  'כי כל נזק בלתי הפיך בא (ואף ללא טעם דכבוד הבריות שרי) מדרבנן
לצורך בשר חי בשר כדי לראות זרימת דם ע"מ לדעת שיגיעו להשתלה מחוץ לפעולות הנ"ל מחתתים בוצריך השתלה, דהרי ב טעה לו אצבע]וא"ל דכן הדין למי שנקישראל. 

אף אילו הנה אלא למצוא מקום של בשר החי, ע"כ. ו כי לא צריכים את הדם כללפל"ב הגה קנ"ח[  בשש"כ]עי' לגופא אף לדעת החזו"א  "צוזה בכלל מלאכה שא חיבור האצבע,
שוב מותר לבצע הטיפול ההשתלה  מחמת חשש זיהום ריך לתפור הפצעובגוונא דצ ,כיון דעתה איכא מצב של פקו"נש לדון להתירא ימלאכה שצריכה לגופה שום מה בזה הי

ועדיף זה מהא דס"ל למגיד  ,ג נמי שרישבת דחויה מפני פק"נ י"ל דבכה"אלא אף למ"ד דהדין כן, י"ל לא מבעיא למ"ד שבת הותרה מפני פק"נ  ,אע"פ שיש בה ריבוי מלאכה
או"ח סי'  נשמת אברהם) הגרשז"א זצ"ל. ושו"מ שכן פסק )ק' סי' ז ענף אות ו ד"ה אף שהלכות שבת( "שבמנחעי' וכי הפעולות הנוספות הם מוכרחות לצורך הטיפול, הנ"ל משנה 

 .[(ס"ק ב יו"ד סי' שסטו 4שמ ס"ק ז
 תפירה שאינה מוסכמת עושה מדיליהאם ע"כ ו ,הרופא המטפל בע"ה אינו שתו"מקרים מהבהרבה מהרי  ,מחמירים בזהדעת האף לו

. ועוד דהרי יש מתירין לעשותה וא"כ לא (בגליון כ"זכמבואר באריכות ו) )ק' סי' ז ענף ד אות ג( במנח"ש כמבוארלהיתר ליכא משום לפנ"ע, 
. דעת ת המקום]ולענין הרכבת המזרק בשבת לצורך הרדמ . ז"קטבגליון  ן לאו דלפנ"עעניב צדדים ועי' עוד (ועי' בגליון קנ") יך משום לאו הנ"לשי

דמותר  ,)פ"ח אות עב( שבת והארחות )חי"ג סי' מו, חט"ו סי' יז, חט"ז סי' ז( הצי"א, רח"ש פ"ח הגה קה, ועי' הל' שבת בשבת פט"ו הגה עד(ו)א הגריש"א זצ"ל)ח"ח סי' כ"ז(,  המנח"י
כתב דלדעת החזו"א יש לחוש בהרכבת המזרק לאיסור  )מנח"ש תנ' סי' יט אות א(הגרשז"א זצ"ל מי ואין בזה איסור, משום שהרכבה היא רפויה. אולם להרכיב מזרק חד פע

' דהיכן דא"א יש מקום להקל. כת )פל"ג אות ט( והשש"כ מחמיר בזה.)ח"ב פל"ו אות יט(  ובאור לציוןכיון שרק ע"י הרכבת שני החלקים יחד הר"ז נעשה ראוי לשימוש.  ,תורה
  .[()פל"ב אות נח ופל"ג אות ז שש"כבהוצאת דם כי אינה ניתנת לתוך הוריד, עי'  של לאיסור ובזריקה הניתנת בנ"ד לצורך הרדמה אין לחוש

 

  אם מותר לנעול הבית בשבת כאשר נשארים בו בני הבית ללא מפתחה
ת בעלי חיים שבמינם דליכא איסור מה"ת אלא בציד )קו:( בש"ס שבתומבואר  הל"ט מלאכות האסורות בשבת היא "מלאכת צידה".מ

אין  ,בעלי חיים שדרכם של אנשים לצודם לצורך שימושם כגון פרות וכדו'. אבל דבר שאין במינו ניצוד כגון זבובים וכדו'ניצוד, כלומר 
 .)אות ל( בערוה"שוד אטו במינו נצוד. וכ"כ דגזרו אין במינו נצ )ס"ק ג וס"ק ד( הט"זאלא איסור דרבנן. וכתב  םבצידת

משום דהויא ו ,היינו כשעושה כן שלא לצורך ,טור בצידת דבר שאין במינו ניצודהא דפד )קו: ד"ה שאין, קז. ד"ה שלא( רש"יוהנה דעת 
 המ"בכתוס', וכן פסק  ו( )ס"קהמ"א טור אפילו צדו לצורך. וכבר הכריעה פד )קז. ד"ה שלא( תוס'מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל דעת 

דנחשב אותו מין ליש במינו ניצוד, ומ"מ מסתבר דהדין כן רק לאותם אנשים  אות א( כ"אאשרי האיש ח"ב פ) הגריש"א זצ"לדעת  ,שצדים אותם במעבדות למחקר וכדו' יםחי י]ובעל .)ס"ק יב, ס"ק כח(

 [.בזה נשאר בצ"ע ומהגר"נ( )תורת המלאכות ס"ק יד ד"ה והגרנ"ק שליט"א. , ע"כשרגילים לצודם
דהיינו בריצה  ,שיחייאדאין משום צידה אלא כשהכניס את הבעל חי במקום סגור שניתן לתופסו בחד  )קה:(שם  בש"סעוד מבואר ו

 המ"בלא צורך בכלי צידה לתופסו, אבל בלא"ה אין בהכנסתו במקום סגור אלא משום איסור דרבנן. וכ"כ וללא לנוח בנתיים באחת 
 . ד וס"ק נ"ח, ובבה"ל על סעי' ה ד"ה ונעל()ס"ק 

שהגרנ"ק  סגור את הדלת. ושו"ראסור יהיה לכניס זבוב לתוך בית גדול דאם נ הרי לא עולה על הדעתד ,אלא דיש לעיין מהו השיעור בזה
י' איסור מדרבנן כיון גדולה מוקפת חומה אין בזה אפ צבי בעירלכאורה אם הכניס דעמד בזה )חוט שני ח"א עמ' קכ אות ב(  שליט"א

שיש הרגשה שהבעל חי נמצא שהמקום גדול והרי הוא כאילו נמצא מחוץ לחומה, ונראה שהשיעור הוא כשמכניס את הבעל חי למקום 
 אזי אסור מדרבנן אע"פ שאינו ניצוד ממש, ע"כ.  בשליטתו

אשרי ) הגריש"א זצ"ל דעת, ם יש בהם משום איסור צידהונחלקו פוסקי זמנינו לענין בעלי חיים שהילוכם איטי )כגון נמלה, צב וכדו'( א
)שש"כ הגרשז"א זצ"ל דעת  לאסור מדרבנן. אולם )מבית לוי ח"ו עמ' נ אות ח(שבט הלוי ובעל  אות ז ובנתיבות ההלכה ח"ט עמ' כח(האיש ח"ב פכ"א 

  עומד הוא.וד וצדאין בו משום צידה דנ פכ"ז הגה קמה(

צפור דרור )דאין בו צידה דאו'( בביתו בזמן הקור שיש צער צינה או צער אחר,  השכתב דאם נכנס"א אות א( )כלל ל אות ב ונשמ בח"א ועי'
אם אין כוונתו רק להציל מן הקור כיון דאין בו צידה דאו', אע"ג דהוי פסיק רישיה מדרבנן. אבל בשאר חיה ועוף  הבית מותר לנעול

)ח"א עמ' קכ"א ד"ה  ]ובחוט שני ד( אות) הכה"חו )סי' שטז ס"ק ה( המ"ב וין כלל, דהוי פ"ר. וכן פסקודשייך בו צידה בדאורייתא, אסור אע"ג שאין מכ

 .[טעם אחר להתיר, עיי"ש כת' ויש להסתפק(
דהמתכוון  )שם(שהקשו על הא דאמרו במנחות  )מנחות סד. ד"ה להעלות( בתוס'יש לדון האם שייך איסור צידה באדם, דהנה מצינו ו

דאמרו דהאופה מיו"ט לחול  )מו:(חייב )לדעת רבא(, דאמאי אינו פטור כהא דאיתא בפסחים ם בשבת והעלה דגים ותינוק ות דגילהעל
פטור נמי אדגים. ותירצו דהתם אפייתו הרי חזיא  ופטר ליה אתינוקפטור מטעם הואיל ומקלעי ליה אורחין, וה"ה הכא נמי הואיל 

 בשבת, ע"כ. לצורך יו"ט אבל הכא צידת דגים לא חזיא 
וע"כ הקשו דנימא הואיל דפטורים עליו  ,אלא דמחמת פק"נ פטורים עליו ,ומשמע מקושיתם דלעולם איכא איסור צידה על התינוק

"דבפריסת המצודה להעלותו חייב משום תולדת  )שבת פ"י הכ"ב( בקובץ על הרמב"םרך זה מצינו בדפטורים נמי על איסור צידת הדגים. ו
. לכתחילהאם אסור עכ"פ בירו לתופסו הרץ אחר חמסתפק האם )ססעי' ג(  המקור חייםו ".)שם(, כדמשמע במנחות של פק"נ()ללא היתר צידה 
ותמה על דברי התוס' הנ"ל דמשמע להיפך,  ,כי אינו צד אותו לכובשו תחת ידו ,דבאדם לא שייך צידהכתב )או"ח סי' קפט אות כב(  "זובאבנ

זירו לאביו חייב, אלא שבאדם גדול שהוא איש לעצמו פשיטא דלא שייך ביה צידה דלמי צד אותו וכתב דאפשר דכל שצד אותו להח
 ממיתה לבד, ע"כ.  התנוק ואינו אלא מציל

הוי הרי הצד תינוק אינו צד לצורכו כלל ו ו"כלא שייך חיוב על צידתו, וכמוחדא דלכאורה האדם אינו בכלל "מינו ניצוד"  ,צ"עאלא ד
או  חולההצד חיה דא )וכמבואר נמי באבנ"ז הנ"ל(. ועוד י"ל דבתינוק שאין בידו להשתמט לא שייך צידה כלל דומיא לגופ שא"צמלאכה 

 ., עיי"שמשום צידה בו דאין)ס"ק ח(  ובמ"ב ' שטז סע' ב(סי) בשו"עשמבואר  כולה לרוץיקטנה שאינה 
מי דרב שרירא גאון בשם  ()סי' ס בשבלי הלקטדיעוין , באדם גדול היכול להשתמט אין בו משום צידהדאפילו  כן יש להוכיחו

"ט אין מלקין ואין מכניסין לבית הסוהר ביודשעבר עבירה בשבת או בחול ולא נזכר אלא בשבת ומתייראין שמא יברח למוצאי שבת 
. )סי' שלט סע' ד( הרמ"אן פסק . וכע"כ, ואם ברח אין עלינו כלום )ביצה לו:(ושבת  "טדהני מילי דינא אינון ואין דנין ביו ,בשבת וכ"ש

ועוד  ,חילול שבת שרי והרי בשבת הוה, ואפשר כיון שהיה עלדהלא מקרא מלא הוא ויניחו אותו במשמר וכו' )שם(  הבגדי ישעוהקשה 
וכן מותר לקבל עדות  ,דבזה מותר היה לחבשו ,ן אשתוואין בכלל זה אם אחד רוצה לברוח כדי לעג (שלט ס"ק יד 'סי) במ"ב]ועי' . )שם אות כו( בכה"חלמגדר מילתא. ועי' היה  התם

ורק משום "דין"  ,ומשמע מכל זה דליכא משום מלאכת צידה באדם [.מאיש מסוכן וקרוב למות על אשה שמת בעלה היכא דחיישינן שלא ימצא אח"כ עדות אחרת
, אלא דאכתי ליכא ראיה אלא בצד אדם (דהיינו לצוד דגים סורדפטור על התינוק אע"פ שכוונתו היתה לאיק )וכוונת התוס' יש לדחואסור לעשות כן 

 ואע"פ דאין במינו נצוד מ"מ איסור דרבנן מיהא איכא. איסור אפשר דאיכא  בו אבל ע"ד להתשמש ,כשאין דעתו להשתמש בו
כת'  "ק קלא ד"ה ומהגרנ"ק()תורת המלאכות ס הגרנ"ק שליט"אשראיתי  כןו .אולם מסתבר דלא נאמר באדם איסור צידה כלל דבר דעת הוא

, על כן התופס אדם כדי לתכלית שיוכל להשתמש בדבר הניצודלדינא בודאי לא ניתן לומר דאיכא צידה באדם, דמלאכת צידה הוא ד
כיון מ"מ דבעבד כנעני שברח הרי תופסו כדי להשתמש בו, ע"פ להושיבו במאסר אין זה חשיב צידה, דלא תופסו כדי להשתמש בו. וא

אף שעכשיו תופסו כדי להשתמש בו אין בזה משום צורת מלאכת צידה  "כ, עבאדם כמו חיה, לא נאמר צידה כללהדרך להשתמש דאין 
 .לא נאמר דין צידה כלל "כמשום שאדם הוא בר דעת ע

ואף לדעת  ,כללור על ילדיו ועל רכושו ליכא חשש לשמ בשבת וע"כ הנועל דלת ביתו ,לפ"ז יוצא דלהלכה ליכא משום צידה באדםו
וכדו' סר בית אכלל. וכן הדין לענין לחבוש לבית הסוהר או מ םדבסגירת הדלת אין כוונתו לצודבכה"ג צידה  משוםהמחמירים ליכא 

 היכן שהשעה צריכה לכך וכמבואר בבגדי ישע.
נעול את , וא"כ יהא אסור להורים לבבנ"אצידה משום  שיש שרצה לנקוט )מד' קמא( כ"ששמההביא  )חי"א סי' לג, וחט"ו סי' מא( בצי"א וכן

ועוד  ,וכת' לדחות דבריו כנ"ל דאדם אינו בכלל מינו ניצוד , ויש איפוא להזהיר על כך.הבית בשבת אם נשארים בו בני הבית ללא מפתח
 שמביא )ס"ק נז(יעוין במ"ב שמחמיר שם רמ"א ל ואףשהרי בסי' שט"ז סעי' י"ב שם דחיה ועוף שברשותו מותר לצודן והוא שלא ימרודו, 

אין איסור צידה כלל לכו"ע,  ,פסהודאם דרכו של אותו העוף שאין נשמט מן היד כמו שיש מן התרנגולות שתיכף היא יושבת כשרוצין לת
 ., ע"כנועל ביתו כאשר בני ביתו נשארים בתוכו ללא מפתחולפי"ז ה"ה ב


