
 

 

 

 
 
 

 

 

   .לרסס רעל הממית לאחר זמן ו. .איסור צידה ה. .טשטוש בעלי חיים ד. .טלטול מוקצה בנטילת בעל חי המצערו ג. .הריגתם  ב. .צידת בעלי חיים עוקצים א.

   .מוקצה –טלטול רעל בשבת ט.  .גרמא במלאכת צידה ח. .גרמא במלאכת נטילת נשמה -הנחת רעל ז. 
 בעלי חיים עוקצים צידת א. 

עד כאן לא פטר רבי יהושע בפרעוש אלא משום דהוי  ועיי"ש ד  . א מחייב ורבי יהושע פוטר"הצד פרעוש בשבת ר (קז:)    בשבתאיתא  
לאין  ניצוד  מינו  ב  יש  נשמה אין לחלק בין  טילתנדב  ,דחייב,  הורגו מודה אם  אבל    צידה,דפטור במלאכת    דבר שאין במינו ניצוד

ניצודב הצד)    התוס'כתבו  ו  ,מינו  פורת  בשם  ר"י    בשם(ד"ה  פרעושהרב  לצוד  שאסור  ליקחנו    ,דאע"פ  מותר  האדם  נושך  אם 
  , אסור ליטלו ,כגון על סרבלו מבחוץ  ,אבל אם הוא באותו ענין על האדם שאינו ירא שינשכנו  , ולהשליכו מעליו דמשום צער שרי

אינו כמתכוין לצודו אלא כמתעסק שלא  רש דבכה"ג שרי כי  יופ  פי"ד סי' א)שם  (  הרא"שאבל יכול להפילו מעליו, ע"כ. וכן הביא  
 לטלטלו ולהוליכו פחות פחות מד' אמות, ע"כ.  ).(מב שבתב התירוד "רואין בו משום איסור טלטול מידי דהוה אקוץ ברה   ,ישכנו

אליבא  המגיד משנה  וכסברת  (אלא הוא בכלל מתעסק  ה,  משמע דההיתר בזה הוא כי אין זה בכלל צידהרא"ש  והנה מדברי  
ס"ל להתיר    דתוס'דכן ס"ל להרא"ש. ועיי"ש שכתב  (סי' שטז מ"ז ס"ק ח)    הפמ"ג. וכ"כ  )ב"י  "קססי' שט"ז    מ"א בהמובא    דהרמב"ם

 .דמשום צערא דעקיצה לא גזרו רבנן(ס"ק לז)   במ"ב וכ"כ .(עי' סי' שכ"ח סע' כ"ח) במפיס מורסאשהתירו משום צער כמו 
דמשמע    (ס"ק ח)  הט"ז  ' וכת.  אא"כ הוא על בשרו ועוקצו ,בידו ולזורקו  ליטלוכגון  אסור לצודו    פרעושדשפסק    ט)  '(סע  בשו"עועי'  

אבל על חלוקו שהוא סמוך    ,דוקא על סרבלו שהוא בגד העליון רחוק מבשרו אסורד  'וכת  זאת  ודחה   ,דדוקא כשעוקצו מותר
אפשר שאף השו"ע    וכ"ש כשהוא על בשרו ממש  והוא בכלל על בשרו דכשהחלוק על בשרו הוה הפרעוש על בשרו  , לבשרו מותר

אם אפשר להפילו לארץ יעשה כן ואם    ועל כן   ,לחוש למחמירים בזה יש  דסיק  מ ו.  ראוי לעוקצו  רושואמר פיקועוקצו ד  ,מודה לזה 
שמותר לטלטלו עוד    ר"ה לקוץ ברדלא דמי    משום   ,אינו עוקצו אסור דאם    השו"ע  נקט בדעת  (ס"ק יח)המ"א  ו   לאו רשאי לצודו.

דבריו משמע דס"ל להקל   וףמותר ליטלו מעל בגדיו מבפנים, ע"כ. ומסשאבל י"א    ,צער בעלמאלרק    חיי'דהכא  לפני שיזיק,  
 בשעה"צ   וכת'.  בשם יש מקילין  , כשהוא על חלוקו מבפנים ליטלו בידו ולהשליכושהתיר    הט"זהביא שיטת    (ס"ק לז)  מ"בהו  כהט"ז.

 כשהוא על הבשר ואפי' שעדיין אינו עוקצו. לצודו קל שמיועיי"ש  שאין למחות ביד המקילין.(אות סג) 
נקט  וכן    דלהלן.  בגר"זוכן מבואר    ה"ה יתושים. י"ל ד  ולפ"ז .  דשריזבובים  ה"ה  ד  ' כת  (לבעל החיי"א סי' לה אות א) בזכרו תורת משהו

אסור    ,מפריע את מנוחתו  ו שמצטער צער הנפש, כגון צרצור שנמצא בבית וקולבמקום  שמ"מ    (הגה כא)  ועיי"ש  .(פכ"ה אות ג)  בשש"כ
 .(כגון מחמת פחד) שיש להתיר אף במקום שיש צער הנפש (אשרי האיש ח"ב פכ"א אות י) הגריש"א זצ"לודעת   קו.רלתופסו ולזו

 םתריגהב. 
  , "בדה"ה פרעוש וכיוצ ר"ת ירש ופ ,רצין אחריו מותר ואם ,ר להרגןואסמזיקין שאין בהם סכנה ד 'שכת(שבת סי' תב)  במרדכיועי' 

] ואכיבוי גחלת שלא  )קז.(  שבת מידי דהוה אמפיס מורסא [  , פטור ומשום צערא שרי  משאל"גוטעמא משום דסבר כר"ש דאמר  
 מלצוד פרעוש אפי' מעל בשרם, ע"כ.   גאון מצאתי שכתב חזינא לרבנן קשישי דמימנעי  "יאבל משום ר  ,])מב.(  שבתיזוקו בה רבים [

  נקטינן לחומרא.   ,להורגו  היקל  מרדכישהדאע"פ  ב"י  ב  ועי'   .וואסור להרג  ועוקצו מותר לצודשאם פרעוש    ' כת  (סי' שטז)  טורה   אולם
  וכן   .המהרש"לעל היתר צידת פרעוש, ושכן פירש    קאי ר"ת  ד  ' כתש  (על המרדכי שם)  בגדי ישע הכ  וזה דלא .  (סוף אות ז)  ב"ח ה  "כוכ

 נקט בדעת ר"ת שמותר להרגו.   (אות כ) בביאורו הגר"א כן ו ."יהבגדחה דברי  )שם( בחי' אנשי שם
ולא    חומראלהוא  ש  משום   , "נקטינן לחומרא"הב"י לכתוב דדקדק  ש  ' כת  (אות ה)ובברכ"י    אסור להרגו.פסק ש ש(סע' ט)    שו"עב  ועי'

כוונתו דהוי איסור    ולא כתב שההורגו "חייב",  ש"אסור" להרוג פרעוש  'כתשהשו"ע  ש(מ"ז ס"ק ו וא"א ס"ק יט)    הפמ"גוכתב  .  מדינא
דשמא הברגוט פו"ר ולכו"ע חייב, או שמא אינו פו"ר אלא נוצר מהעפר ובכה"ג איכא  מרא  ותורה ולח ספק  שום דהוי  לחוד מ

 פסק אף אליבא דהשו"ע דההורג פרעוש חייב (אם צריך לגופה).  (ס"ק לו)והמ"ב    נהגו להחמיר.כן  ו  ,פלוגתא, וע"כ פסק להחמיר
 דחה דברי הפמ"ג.  (ד"ה ואסור) בה"לוב

  הנך מזיקין בסי' שט"ז סע' י' כאן אסר הטור כי  דאע"פ דשרינן להרוג שאר המזיקין אם היו רצין אחריו וכמ"ש  שם    הב"י   וביאר
ם לא  כגון צרעה וזבוב ויתושין ופרעושידכת'  (אות יח) גר"זהו .)ו(סס"ק ממ"ב ה כ"כו .םפרעושי שא"כדרכן לנשוך נשיכה עוקצת מ

כתב דהיינו מפני שניתן להשליך את  (א"א סס"ק כג)  הפמ"ג  ו   .כי אלו אינם מזיקים אלא מצערים בלבד  , התירו אלא לצוד אותם
 לנשיכתם מותר אף להרגם. אם האדם רגיש (אלרגי) כו"עלעכ"פ ו הפרעוש מעליו. ולפי"ז היכן שא"א להשליכו מותר להרגו.

 בנטילת בעל חי המצערו  טלטול מוקצה. ג
שהתירו לטלטלו שלא    קוץ ברה"רכמו  כי הוי    ,הטעם שאין לחוש לטלטול מוקצה בנטילת פרעוששמבואר    )שם(  רא"שב  והנה 

בענין  שכוונת הרא"ש ד(מ"ז ס"ק ח)  פמ"גה  וכת'. (אות ט) לבושה . וכ"כ(שם) ב"יהוהביאו  .כמבואר בסי' ש"ח סע' י"ח  יוזקו הרבים
שאם מפיל מעליו חשיב טלטול    י"שועי  התירו.(אע"פ שאין בו נזק)  כי מוקצה קיל טפי וע"כ אף במקום צער    ,ילפינן מקוץ   מוקצה 

   .קע"אגליון   בשמעתא עמיקתא  בענין טלטול בגופוועי'  מן הצד דשרי בכל גוונא.
 . ע"י ריסוס וכדו' ויש לדון האם מותר לטשטשו אולם מותר לצודו.  ,מעתה יוצא שאסור להרוג בעל חי העוקצו ומצערו

 טשטוש בעלי חיים  ד. 
אמר רב הונא   , אבא שאול אומר נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול ,המפלה את כליו מולל וזורק ובלבד שלא יהרוג (יב.) בשבתאיתא 

בשבת מולל, להתיש כחן שלא יחזרו אליו, ובלבד שלא ימלול    - מולל וזורק  ופרש"י  הלכה מולל וזורק וזהו כבודו ואפילו בחול.  
מחייב חטאת, הלכך גזרינן מלילה שלא  דס"ל דההורג כינה    כר' אליעזר ס"ל  הריגת כינה שבות, ואבא שאול    "ל בדוחק ויהרוג, דס

   מבואר דגזרינן מלילה אטו הריגה במקום נטילת נשמה מה"ת.  יהרוג, ע"כ.
 גזר מלילה דכינה אלא דשאין משום נטילת נשמה בכינה דלא כר"א,  דס"ל  דאבא שאול סובר כרבנן    ופירש(שם ד"ה נוטל)    והתוס' 

 . (פ"א סי' כט)הרא"ש אטו מלילה דפרעוש ומלילה דפרעוש שמא יהרוג. וכן פירש 
פליגי האם גזרו מלילה  ו  , שפירש דגם ת"ק דאבא שאול ס"ל שאסור מה"ת להרוג כינה   ה. ברי"ף ד"ה אמר רב הונא)(  בר"ןאלא דעי'  

ועי' לעיל שהבאנו    .לא גזרו מלילה אטו הריגה אטו הריגה. מבואר מדבריו שבהתשת בעל חיי ליכא איסור תורה. ולדעת ת"ק  
 ולפי"ז ק"ו שמותר למלול אותו.  .דס"ל שאף מותר להרוג את הפרעוש ר"תבשם  המרדכיבשם 

. (אות א) הדרכ"מלגבי פרעוש דלמלול באצבעותיו ולזרקו אסור גזירה שמא יהרגנו. והביאו   'כת (תולדות אדם וחוה ני"ב ח"י פ.)רי"ו וה
 בה"ל בו  .מקיליןל  נוציי  (ס"ק לט)המ"ב  ו  (מ"ז ס"ק ט)  פמ"גהו.  נקט להקל בזה   הנחלת צביע"פ    (אות כג) והא"ר  .(שם)  הרמ"א   וכן פסק

 .משום נטילת נשמה בזה אין , אבל להתיש בעל חי משום חשש דשמא יהרגנו יוצא דאסור .נקט להחמיר (ד"ה לא ימללנו)
דוקא במלילה גזרו דלמא  ד  ,אם גזרינן שמא יהרגנו ,קצת חומר ריסוס ע"מ לטשטש את הבעל חי  תיזלה   אם מותריש להסתפק  ו

כי    ,יבוא לחלופי בהריגת פרעוש  לא חיי' לשמא  למים  ורק כיניםזשמבואר דהיכן ש  המחצה"שכי עושה בידיו. ועי' להלן בשם  
אולם אם מרסס חומר שאינו הורג אלא רק דוחה אותם  .  דאסורי"ל    בנ"ד דליכא שינוי וא"כ  משנה לזורקן במים אית ליה הכירא  

   . ליכא איסור כי יש כאן שינוינראה ד
 מנו את חירותו. מ כי ע"י טשטוש הבעל חי מפקיע )  ץ(כשלא עוקצידה  איסוראכתי יש לדון דדלמא יש לאסור בזה משום דאלא 
 צידה   איסורה. 

  ., ע"ככלומר: שצריך לבקש תחבולות לתפשו  ופרש"י  מה בכלל אינו ניצוד "כל שאומר הבא מצודה ונצודנו".   (כד.)  בביצהאיתא  
המלאכה היא תפיסת הבהמה לרשותו ולא שינוי  שמשמע    ,וכדו'   "דנווונצחץ וקשת    הבא"לא אמרו שמדברי הש"ס    'והנה לכאו

 בגוף הבהמה המגבילה שלא תוכל לברוח. 

        
 

      
 
 

 
 
 
 

 

ב.)  תנן   וכו' בכסף  (קידושין  דרכים  נקנת בשלש  האשה 
 בשטר ובביאה.  

(ה:) ת"ר כיצד בכסף נתן לה כסף או שוה כסף    ובגמ'
 ואמר לה הרי את מקודשת לי וכו'. 

לקדש בטבעת ויש    דנוהגין(ריש סי' כ"ח)    הרמ"א וכתב  
 .  בתיקוני הזוהרלהם טעם 

ובגינה איתמר    -(ריש תיקונא חמישאה)  תקוני הזוהרוז"ל 
 לגבי כלה תהא לי מקודשת בטבעת זו ע"ש.  

ומקדש אותה    -שכתב    (עמ' שנ"ט)    באבודרהםוכן מצינו  
פרוטה   בשוה  או  בפרוטה  או  אבן  בה  שאין  בטבעת 

 וכו'. ע"כ.  
האשה   לקדש  ישראל  תפוצות  בכל  פשוט  המנהג  וכן 

 בטבעת.
נתן בזה טעם ע"פ הפשט  (פ' כי תצא מצוה תקנ"ב)    ובחינוך

לעשות   התורה  שתצוונו  קידושין  מצוות  דמשרשי 
עמה,   שיהיה  קודם  זיווגם  על  המראה  מעשה באשה 
ושתתן על לבה לעולם שהיא קנויה לאותו האיש, וכן  

בש  לעולם  וקימתם  שיבתם  ויתקיים  תהיה  לום, 
הישוב ברצון האל שחפץ בו, והיות וזהו מיסוד המצוה 
תמיד  בידה  להיות  בטבעת  לקדש  ישראל  נהגו 

 למזכרת. ע"ש. 
  ברוקח ולענין האצבע שעליה יתן את הטבעת, מצינו  

שכתב)   שנ"א  וכו',    -שכתב  (סי'  האשה  את  אדם  משדך 
טבעת   לה  נותן  ואם  פרוטה,  ובשוה  בפרוטה  בכסף 

ש שני  מקודשת  באצבע  לי  תהי  אומר  לגודל  סמוך 
 בטבעת זו כדת משה וישראל. 

וצריך החתן לקדש    -(סי' ק"ט)    במהר"ם מינ"ץוכן הוא  
בימין דידיה וגם בימין הכלה, ובאצבע בסמוך לאגודל 
לו   היה  להקשות  ואין  הטבעת.  ישים  אצבע  שנקרא 
לקדש באגודל כי אין מעבירין על המצות, י"ל הטעם  

 שאת הטבעת באגודל וכו'. דאין דרך הנשים ל 
ובגין טבעת    - בתיקונא עשיראה איתא    בזוהראמנם  

איהו י' בגוונא דא בה אתקדש כלה, וצריך לאעלא לה  
ואינון   וכו'.  ו'  דאות  דיוקן  דאיהו  דילה  באצבע 
ברישא   זהב  עטרת  דרישא  תפילין  דכלה,  תכשיטין 

 דכלה, ותפילין דיד טבעת דדרועא וכו' ע"ש.
נן לה, היה נראה יותר לתת הטבעת  ואי לתפילין מדמי 

וכ"כ  התפילין.  דכריכות  דומיא  האמצעית  באצבע 
ביד  (הובא  ז"ל על ספר התיקונים    מהר"י וילנא בהגהות  

ראיה למנהג    דמדברי הזוהר הללואהע"ז סי' כ"ז)    -  אהרן
אם   כי  הקידושין  טבעת  מניחים  שאין  הספרדים 

 בראש אצבע אמה. 
ללב זצ"ל  (לגר"ר    וביפה  ד')    - פלאג'י  אות  כ"ז  סי'  כתב  ח"ד 

ומצוהדמצא ראיה לזה ממ"ש בספר   ע"ב)   נגיד  (דט"ז 

ז'   ויקיף  תחילה  יקשור  יד  של  תפילין  כשמניח  וז"ל 
כריכות סביב זרועו כנגד ז' הנערות וכו', ואח"כ ישים  
תפילין של ראש, ואחר שבא בעלה שהוא תש"ר, אז  

באצ כריכות  ג'  שהם  הקידושין  לה  האמצעי יתן  בע 
דהקידושין   מדבריו  מתבאר  הרי  ע"כ.  אמה.  הנקרא 

 הם באמצע האמצעי הנקראת אמה.   
דלא שמענו    להעיר,(אהע"ז סי' כ"ז)  יד אהרן  אולם כתב ה 

ולא ראינו בשום מקום שמניחין הטבעת  בראש אצבע  
אמה, כי אם בראש אצבע הסמוך לגודל הנקרא אצבע.  

 . עכ"ד.וכן מנהג כל ספרד אשר שמענו שומעם 
ויעויין ביפה ללב הנזכר שכתב דדברי הפוסקים אשר  
דברו בזה לתת באצבע הסמוך לגודל לא נמצא שמץ  

 מינהו בתלמוד, ותמה שם על היד אהרן. 

 משיעורי הרה"ג הרב יוחנן בֹורגר שליט"א
 רמות ב'מו"ץ וראש כולל הוראה  
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כן   יש להוכיח  פ"י הכ"ב)    הרמב"ם מושמא  והיה הוא רודף אחר הצבי או שעמד בפניו  שאם  שכתב  (שבת  ברח הצבי מפני הכלב 
מחמת    ח עייף"דאם צד בעשמקורו מהגמ' דאמרו    המגיד משנה  ' הרי זה תולדת הצד וחייב. וכת  , עד שהגיע הכלב ותפשו  והבהילו 

(א"א ס"ק ד)    שהפמ"גשמחמת שעשה את הבהמה עייפה עדיין לא חשיב שניצודה. ואע"פ    ומבואר  דבר אחר הרי זה חייב.   כלב או 

נו תופסה אינו  שאם אדם מעייף אותו וטפסו ודאי חייב. אכתי משמע דאם אי ,ח ולא האדם"דמיירי שהכלב מעייף את הבע 'כת
כי עתידה להתאושש  צידה  חשיב  דלא  לומר  ואין  חגבין שמתע  (קו:)  בשבת   דעי' ,  חייב.  ניצודים  ו לענין  הטל דחשיבי  בעת  ורין 

 ורר חשיב ניצוד.ובמקום שעתיד להתע 'דאפי(על סע' ב ד"ה או)  בבה"לועומדים אע"פ שעתידים לחזור ולראות. וכן הוכיח 
איך הדין אם רדף אחר איזה    ,דס"ל דעייפות חשיב כניצוד וע"כ פטור הצדו אח"כ  שמסתפק לרש"יסע' ב ד"ה או)  (על    בבה"ל ועי'  

אם חייב עבור זה   תה חיגרתבאיזה דבר עד שנעש  אותה   או שהכה   ה לזוז ממקומ  ה יכול  ה שאינ  פה ייע  ה אעששעד    ה חיה כדי לצוד 
או להכניסה למקום    אותה   דרך צידה לטלה אחר שצדכי    , צידה בכך  דרך  זה   אין ש או אפשר    , בידו  ה גם משום צידה אף שלא תפס

 מלאכה כלאחר יד. חשיב כי  יש מקום לפטור בכה"גד. אלא שנראה מדבירו משומר, ע"כ. ומבואר דמספיקא ליה בספק דידן
  הגריש"א זצ"לדעת    ' וכן נר.  (פי"א ה"א)  אור שמח ב  מבואר  כשנהרגים הרי הם ניצודים. וכן  "ח ת' דבעכ  (שבת סי' קצד)  ראבי"הוב

 לא חשיב צד. דבכה"ג ס"ק ט אות ג)שלחן שלמה (  הגרשז"א זצ"ל  דעת אולם .(פי"ד הגה ג)
להתיר לרסס בשביל חולה אף שאין בו סכנה או בשביל תינוק, אם החלון או    החזו"א מביא בשם ספר מנוחה נכונה  בסוף  והנה  

. וכתב אף שלא במקום חולי התיר בזה ע"פ ספר הנ"ל  (פכ"ה אות ו) והשש"כהדלת פתוחה, בנימוק שדרכם להמלט טרם יתעלפו. 
אי אית ביה משום צידה, אך כיון  דיל"ע בריסוס התכשיר, אם הזבובים נחלשים או נרדמים,  הגרשז"א זצ"לבשם (אות לד) בהגה 

שהמטרה היא להבריחם ומשום כך פותחים את החלון, אפשר דחשיב כאינו מתכוין ומותר כי זה לא פס"ר, ע"כ. משמע דלא  
שכת' שאסור לרסס על יתושים חומר שמשפיע עליהם שיתעלפו  (ח"א עמ' קכה)    בחוט שניברירא ליה אם חשיב צידה בכה"ג. ועי'  

אולם    ,ע"מ להתישם משום צידה   על בע"ח אסור לרסס  ש   יוצא לפי"ז    אם אינו מרסס כנגדם מותר, ע"כ.  "מידה, ומצ  משום   'וכדו
 אלא שאם הם עוקצים והם על בשרו הרי מותר לצודם וכמ"ש לעיל.  שרי.באופן דלא הוי פס"ר אם מרסס באויר 

 לאחר זמן רעל הממית לרסס ו. 
שאין כוונת המ"א להתיר  (א"א שם)    ובפמ"ג  במחצה"שבגמ'. ועי'    ן משמעדמותר לזרקן במים וכנ"ל  דשכתב  (ס"ק כא)    במ"א עי'  ו

שבכלים וכדו' דאע"פ שאין בכינים משום נטילת נשמה בכה"ג גזרו אטו  בכינים בזה  כוונתו להתיר  אלא    , לזרוק פרעושים למים
 , ע"כ.  שמא יבואו להרוג פרעוש משנה לזורקן במים אית ליה הכירא ולא גזרו ש  ון כי הכאו ,הריגת פרעוש

  , "ל כממיתםו שאינם מתים רק זמן רב אחר זריקתם מ"מ ה   דאע"פ , תוך המים אסורו כתב דלזרוק פרעושים  (סי' קסד) בחו"י כןו
אע"ג    ,לפני שנאפה   ו סילק  "כח אאם עבר והדביק פת בתנור ווהרי האופה שהוא אב מלאכה    , "ל גבי כבשו לתוך מיםייכמו דקו

 הרשב"א מ   יוצא   זה וכיסוד   .(אות יג)  ה"טבב  והובא לא יתעבד מחשבתו. כי    תיקן רק דחומר האיסור    , מ"מ עביד איסורא  דפטור,
   גליון קע"ו. בשמעתא עמיקתא עוד  ועי'. )(או"ח ח"ד סי' ח באג"מו (סי' לח סס"ק ה)   חזו"א ב ,(יו"ד סי' שע) אבנ"זב עי' ,ד"ה לעולם)  בת קכ:(ש
 גרמא במלאכת נטילת נשמה -הנחת רעל ז. 

אלא דאע"פ דלא קיי"ל כר"ת שהתיר    דגרמא אסורה,  , דאסור לגרום איסור נטילת נשמה שכתב  (ח"ב סי' מה)    בשבות יעקבעיין  ו
  היכא שיש יתושין וע"כ    , צער  במקוםאבל גרמא בעלמא לכ"ע שרי    , היינו דוקא להרג בידיםדמ"מ י"ל    להרוג פרעוש המצערו,

ומה"ט היה נ"ל להתיר היכא שעכברים מצויין דמזקי ומצערא שמותר להניח לפניהם סם הממית    , מותר  הרבה שמצערין לו
המות  להעמיד סם    כתב דאסור  (סי' קלה)  אלף לך שלמהבויש לאסור גרמא.  שאין משום צער  , ע"כ. ומבואר מדבריו דהיכן  אותן 

 .במקום הפסדהוא  פסק שגרמא אסורה אא"כש (סי' שלד סע' כב) רמ"א ה ע"פזה ו. , ע"כמשום דגרמא אסירא לפני זבובים
  ומותר, דעד כאן לא החמיא הרמ"א אלא   כלל  לא חשיב גרמאבכה"ג  אפשר דהקשה על השבו"י דש(שבת סי' כז)    אמרי בינהבעי'  ו
ודאי  באינו ש  המות עמיד סםממשא"כ באסור,  ה יבא האש שכבר דולק גם לשם ויתכב כיון שבודאיד ע"י נתינת מיםגרם כבוי ב

 .הביא דברי השבו"י (סי' שטז אות לא)ובכה"ח ממיתן מיד.  נו שיבאו הזבובים ואדעתא דנפשייהו אוכלים וגם מה שאוכלים אי
 גרמא במלאכת צידה ח. 

  איתא יכא פטור דגרמא. דאבמלאכה זו  האם אלא דיש לדון בזה לפי הפוסקים דבהריגת בעל חי איכא נמי משום מלאכת צידה, 
  ורבי שמעון פוטר.  , לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבין  , נעלו שנים פטורין ,צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב  (קו:)  בשבת

סי' תכ סע'  (  חו"מב  בשו"עמצינו    כןו  הוי גרמא כיון שאינו עושה מעשה בגוף הצבי.  'קשה ע"ז דלכאושה (סי' קצד אות ב)    באבנ"זועי'  

אף דבנזקין כה"ג הוי גרמא בשבת    , בזורה ורוח מסייעתו  (ס.)בב"ק  . ועל כורחין לחלק כדמחלק ר' אשי  חשיב גרמא בכה"ג  ד  יא)
משא"כ כשלא    ,מחשבת אסרה תורה ולהכי איכוין. והכא נמי כיון שנתכוין לצוד הצבי  דמלאכת   , חייב משום דניחא לי' בהכי

 . נו מכווןימלאכת צידה היכן שא ומבואר דיש פטור של גרמא בנתכוין הוי גרמא, ע"כ. 
בגרמא    'צידה אפידב(אות יא)    ערוה"שהכ  וזה דלא   .ה זו אף במלאכגרמא  דאיכא פטור דשטז אות יג)   (סי'בשעה"צ    להדיא  מבואר   וכן

(כגון שפורס מצודה והבע"ח בא לאחר   בגרמא גמורה   הוא מודה   דמוכח שגם  )אות י(י"ש  עיכו'. אלא דצבי שנכנס לבית    חייב כדתנן
 )ד"ה ומיהו (סי' לו ס"ק א בחזו"א ועי' עוד  גה ליכא משום צידה.יהרבדלמא ס"ל דו ,שהתיר גרמאהשבו"י   בשם לעילועי'  . זמן)

(ס"ק  המ"ב    וכן פסק  ,אסור להעמיד בשבת מצודה לצוד בו עכבריםד  שפסק   ס"ק ט)סי' שטז  (מ"א  ה   ע"פונראה דבנ"ד אין לאסור  

דנו ונמצא עובר על איסור תורה, אבל בנ"ד לא שייך חשש  ו' שבשעת פריסת המצודה ממש יבוא בעל חי ויצדשאני התם דחיי ,יח)
תוספות מיירי מחיה דבמינה ניצוד, משא"כ  דשכתב על דברי המ"א דצ"ע דאפשר  (על המ"א ס"ק ט)  בנזירות שמשון  עי'  זה. ועוד ד

 .(כלל ל אות ז) חיי"א בכן הוא ו ע"כ.דבלאו הכי אסור לטלטל המצודה משום מוקצה,  אלא עכברים,
 מוקצה  -טלטול רעל בשבת . ט

מוקצה כיון שהוא    משוםרק מצד אחר יש חשש איסור  ד  סיים והתיר לתת רעל במקום שזבובים מצערים אותו,    שם   י"בשבווהנה  
 ). או"ח סי' יד אות כט(עקרי הד"ט בוכן הביא  .מידי דלאו בר אכילה אסור לטלטל אותו בשבת כדאיתא בא"ח סי' ש"ח 

מותר לחתוך ענף מן  כתב ששסע' כג)  סי' שח( שו"עב כמבואר ,ה צין מוקנקטילת יתושים וכדו' חשיב שימוש בעשל ואע"פ ששימוש 
על אין לרמ"מ הכא כיון ש  ומותר להניף בו על השלחן בשבת להבריח הזבובים, כיון דלצורך חתכו עשאו כלי גמור.  ,הדקל מבעו"י

 דבקעת עץ העומדת להסקה חשיב מוקצה כי אין לה תורת כלי.  (סע' ז) שו"עה כהא שכת'ו ,ה י"ל דחשיב מוקצ כלי תורת
להגרשז"א תוך כלי ומשתמשים רק דרכו הוי כדבר אחד ואגבו מקבל תורת כלי. וכעין זה מצינו  היכן שהרעל נמצא  מיהו י"ל ד

ו(  צי"א ב  עי'בלא"ה  . ו(שש"כ פי"ח הגה סב ופכ"ז הגה קא)  זצ"ל ) שח סע' לח (סי'  השו"עפסק  שמהא  ע"ז    מקשיםשהביא    )ח"ט סי' כב אות 

והכא כיון    .כגון ליטול ממנו לכסות צואה   "י מלא קופתו עפר ומייחד לו קרן זוית ועושה בו כל צרכיו בשבת,ומכניס אדם מבע
 גליון רמ"ז.  בשמעתא עמיקתא ועי'  ויש לו שימוש מותר עכ"פ לטלטלו לצורך גופו. שייחדו בער"ש

ע"י הרעל עושה ו  ,ש"ח סע' ל"ה  ' כי אסור לעשות גרף של רעי לכתחלה כמבואר בסי שכתב עוד טעם לאסור בות יעקב בשועיי"ש 
הם   שאוכלים את הרעללאחר  בגוונא ש  טעמו  . ולפיע"כ  ,"ע"ש שרי לכורמעאם נותנו  ו  להפיל הזבוביםלכתחלה  רעי  גרף של  

ועוד י"ל   .)שש"כ פי"ד הגה לט( הגרשז"א זצ"ל  שרי. וכן צידד    עוברים שם  א להולכים למקום אחר או שנותן את החומר במקום ש
, )שם (בה"ל  הו   ז)  אות(סי' שלז    שעה"צהדהוי טלטול מן הצד כמ"ש    אותם  טותא כי אין הדרך לטלטלם בידים אלא לט  ישרדהכא  

(שולחן הגרשז"א זצ"ל    וכן דעת ,  מ)  אות(  התהל"ד  כמ"ש  , אין איסור  בכה"גכשדעתו לטלטל את הגרף  ו  ,)א(סי' מז ס"ק כחזו"א  בועי'  

צרכיו שאין בהם משום עשית גרף של רעי לכתחלה עשיית זה בכלל  שאפשר  ועוד    .)חוט שני ח"ג עמ' קמ(  והגרנ"ק זצ"ל) שלמה ס"ק סט
 .כשעושה שלא לצורךהוא זה  דאיסור  )ביצה כא: ד"ה וכי(בשטמ"ק עי' ובענין אכילה ושתיה.  (ס"ק קטו)במ"ב  כמבואר

 
  ו אף אם אינם עוקצים אותו   ,על בשרו  םה   ם א  ,יתושים וכדומה   ים,פרעושבעלי חיים עוקצים כגון    אפילו בידיו  לצוד  מותרא'  

ל עומדים  אלא  נמצא  . אותוקוץ  עבפועל  אם  לצוד  ים ואף  לגופו המיקל  הסמוך  בגדו  בידו.    םעל  מוחין  לו  כשומ"מ  אין  אפשר 
  במקוםן (מלשאצ"ל)  רבנצידה ד  התירוד  ,םלצודשאז רשאי לכתחלה    ממש  אותו   יםאא"כ עוקצ  לכתחלה יעשה כןלארץ    םלהפיל

  פילום אאות  ג ואסור להר ג'.  לעקיצות אלו  יש בעקיצתם משום נזק וכגון באדם אלרגי  אבל להרגם לא התירו אלא אם כן,  צער
אולם אם   ,םלהורגיבוא מא ש אותם אסור  ש שמטשטואף אם מרסס עליהם קצת באופן  לאחר זמן.  אם ימותו  אף  על ידי ריסוס

במקום   ד' .כשהם על גופו לטשטש אותםלרסס עליהם ע"מ  רמות  ,)וכדו'  יםש(דוחה יתו מרסס עליהם חומר שאינו יכול להרגם
שדרכם להמלט טרם    מחמת   , יםאם החלון או הדלת פתוח   ,שהזבובים נמצאים   ה איפ  החדרחומר קוטל בחלל  לרסס    מותרהצורך  
ומ"מ    , גרמאמשום  אין להניח רעל כדי שהבעלי חיים יאכלו ממנו וימותו כי יש בזה   ' ה  אין בזה משום פס"ר.ו או ימותו    יתעלפו

  אא"כ  ,בגופו משום חשש טלטול מוקצה   ע"י טלטול  ולכתחלה יטלטל את הרעל.  וכדו' יש להקל  כאלוכגון שיש הרבה  צער  במקום  
 . חשש מוקצה  משום   איןזה  באופן ש  (כגון ספריי) רק דרכומוציאים אותו  תוך כלי ובנמצא  הרעל

 
 

 ) א( סעודת שבת
 

  "א"ר שמעון בן פזי א"ר   -  מעלת המקיים ג' סעודות
שלש   המקיים  כל  קפרא  בר  משום  לוי  בן  יהושע 
של   מחבלו  פורעניות,  משלש  ניצול  בשבת  סעודות 

(גמ'  משיח, ומדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג...".  

 שבת קיח.) 

סעודת ליל שבת היא כנגד  "  -  ענין ג' סעודות בשבת
בראשית דיני   שבת  אחד  בפרק  ז"ל  רבותינו  כמ"ש 

ני מה נברא אדם בערב שבת מפ  (סנהדרין לח א)  ממונות
כדי שיכנס לסעודת מצוה בליל שבת מיד שימצא הכל  

חכמות (משלי ט א ב)    מוכן ויאכל מאשר יחפוץ שנאמר
 בנתה ביתה וגו' טבחה טבחה וגו'.  

על שם שנאמר    סעודת שחרית כנגד שבת מתן תורה 
הביאני אל בית היין וגו', לכו לחמו בלחמי    (שה"ש ב ד)

, וברבה ריש פרשת שמיני  (משלי ט ה)  ושתו ביין מסכתי 
ג) סי'  יא  וגו'    (פרשה  ביתה  בנתה  חכמות  כן  גם  דורש 

 טבחה טבחה מסכה יינה וגו' על מתן תורה. 
שלעתיד  שבת  כנגד  ערב  לפנות  שלישית    סעודה 

...". (ב"ב עד ב)דיעשה סעודה לצדיקים מלויתן ובת זוגו  
 (ב"ח סי' רצ"א) 

* 
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מיהו נהי דאין לכך מקור בתלמוד, מ"מ הרי העיד היד 
הטבעת   לתת  מקום  בכל  פשוט  המנהג  דכן  אהרן 

 הוא.   באצבע הסמוכה לאגודל. ומנהג ישראל תורה 
(ח"ב סי' זצ"ל בספרו חיים ושלום    הגר"ח פלאג'יוכ"כ  

באצבע  י"ט)   ימין  ביד  לכלה  הטבעת  לתת  דהמנהג 
 הסמוכה לאגודל.

כשמקדש    -(ש"ר פרשת שופטים אות ט')    בבן איש חיוכ"כ  
בטבעת כפי הנראה מדברי התיקונים כפי הסוד דראוי  
לשים הטבעת בשלישית הנקראת אמה, אף פה עירנו  

ים לשום הטבעת באצבע הסמוכה לגודל הנקרא  נוהג
ע"פ  לזה  טעם  אמרתי  אחר  ובמקום  סתם,  אצבע 
הסוד.  ובספר קמח סולת מפ' טעם לזה וכו'. ושמעתי  
באצבע  הטבעת  לשים  נוהגים  הקודש  בעיר  שגם 

  הסמוך לגודל.   
שכן העיד  (ח"ב סי' א')    סוד ישריםוהאריך בזה בספרו  

מני מ  מהר"א  על  ירושלים  נר"ו במכתבו  עיה"ק  נהג 
כתב   ושם  לאגודל.  הסמוך  באצבע  הטבעת  להשים 

 כמה טעמים לדבר ע"פ הסוד. ע"ש. 
דאחר שהביא דברי  (סי' י"ב)    בנחלת שבעה ויעויין עוד  

הסמוכה  באצבע  הטבעת  ליתן  מינ"ץ  המהר"ם 
שרוצים   דהיכא  לדבר  טעם  ליתן  כתב  לאגודל, 
באצבע  להראותו  הוא  רגילות  דבר,  איזה  להראות 

זו  ה  באצבע  מקדשין  ולכן  לאגודל,  הסמוכה  שניה 
תשא   דאם  אצבעות,  משאר  יותר  כל  לעין  שהיא 
הטבעת ביד ימין ובאצבע זו יראו הכל שהיא מקודשת  

 ע"ש.   
כ"ז)    ובכנה"ג סי'  הטור  דברי (הגהות  שהביא  אחר 

הקידושין   טבעת  לתת  דהמנהג  מינ"ץ  המהר"ם 
ב  באצבע לפי שמנהג הנשים לתת הטבעת באצבע, כת

הקטנה,   באצבע  הטבעת  לתת  מנהגם  שעתה  דאע"פ 
מפני   באצבע,  הקידושין  טבעת  נותנים  אנו  מ"מ 
הטבעת   לתת  נוהגים  שהיו  מזמן  כן  המנהג  שנשאר 

 באצבע. 
לדינא   תקוני  -העולה  שמדברי  נראה   אע"פ  הזוהר 

שביד, מכל   האמצעית  האצבע  על  הטבעת  שיש לתת 
מקום המנהג פשוט בכל קהילות ישראל לתת הטבעת  

 על האצבע הסמוכה לאגודל.
 

י  " ע ב  ת כ  נ

א  ט" י שלי ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
ם  י מ ו ד א ה  ל מע ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  "  מו
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