
האם מותר לסגור , ציפור נכנסה לבית דרך החלון
  ?את החלון

ט "שהיא מל" צידה"נידו זה הוא מעני מלאכת 

  . אבות מלאכה

שצד את הבעל כאיסור צידה אינו אלא , מ התורה

חי באופ שמעתה הוא יהיה תחת שליטתו 

נה שצרי ואי הכו, ותחת שליטתו. 1המוחלטת

 שהכניסו למקו אלא כל, שיתפוס אותו בידו ממש

 פירוש, שמעתה יכול לתופסו בשחיה אחת, סגור

הרי , 2בריצה אחת שלא צרי להנפש קוד שיתפסנו

מ  וחייב, זה נחשב שהוא תחת שליטתו ממש

  .התורה

מדרבנ אסרו אפילו באופ שמכניסו למקו , אמנ

  . 3שאינו יכול לתופסו ש בשחיה אחת, גדול

אסור לסגור את , תציפור שנכנסה לבי, ומשו כ

 שאמנ המקו גדול ואינו יכול לתופסה ,החלו

  . הדבר אסור מדרבנה"אפ, בשחיה אחת

א כל זה בזמ שאי לו צער כשמשאיר את החלו 

כגו , כשיש לו צער משו החלו הפתוחאבל , פתוח

בימי החור שצרי לסגור את החלו משו הקור 

ו כשהחלו או משו איזה צער אחר שיש ל, שנכנס

מכיו שצידה , והטע. מותר לסגור את החלו, פתוח

 ווהוא אינו מתכו, יתאיזו היא מדרבנ ולא מדאור

, לצידת הציפור אלא רק להציל את עצמו מ הצער
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, הרי זה פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנ

  .4ומותר

, שכל מה שכתבנו זה רק באופ הרגיל, ויש לשי לב

א לתפוס אותה בשחיה "ת לבית אשכשציפור נכנס

אבל א נכנסה למקו קט שאפשר לתפוס , אחת

הדבר אסור מ התורה לסגור , אותה בשחיה אחת

ואי בזה שו היתר אפילו במקו של , את החלו

  .צער

האם יש איסור בסגירת הדלת או החלון כשיש 
  ?זבובים בבית

שמ התורה אי , 5ישנו כלל נוס במלאכת צידה

 פירוש, אסורה אלא בבעל חי שבמינו ניצודצידה 

ח זה בשביל איזה "שרגילות אנשי לצוד מי בע

אבל . )'כגו לעורו או חלבו וכדו(צור שיש לה בו 

  .ח שאי במינו ניצוד"ל אסרו את הצידה ג בבע"חז

שהרי אי , 6ח שאי במינו ניצוד"זבובי נחשבי כבע

כ צידת ומשו , רגילות לצוד למטרה כלשהיא

  .זבובי אינה אסורה אלא מדרבנ

 כל זה כשצד את הזבובי לקופסה קטנה ,אמנ

אבל לסגור . שאינו יכול לתפוס אות בשחיה אחת

ש לסגור את דלת הבית או את "קופסה גדולה וכ

 מכיו , והטע. בתוכ זבובי מותרכשיש, החלו

 שאינו' ב, שאי במינו ניצוד'  א שיש בזה תרי דרבנ

ו לצוד ווג אינו מתכ, יכול לתופס בשחיה אחת

   .7ה פסיק רישאזפ ש"הדבר מותר אע, את הזבובי
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אם נכנסו זבובים לקופסת הלחם כיצד אוכל לסוגרה  
  ?בשבת

 קטנה שבתוכה זבובי הלעיל התבאר שסגירת קופס

 מביא בזה דעת 8א"ואמנ הרמ. אסורה מדרבנ

סוגרה כשיש הטור הסובר שא קופסא קטנה מותר ל

 משו שמיד שיפתח את , וטעמו.בתוכה זבובי

כ "וא,  יברחו הזבובי ולא יוכל לתופסהספהקו

א . האינ נחשבי לניצודי בסגירת הקופס

ולאסור , הסכימו האחרוני להחמיר כדעה הראשונה

  .9 קטנה כשבתוכה זבוביהסגירת קופס

שבעת שרואה זבובי בקופסת הלח , כ יוצא"וא

  .אסור לסוגרה

 הסובר שמספיק להבריח, ז"א ישנו חידוש של הט

צרי לחפש ואי , את הזבובי שרואה בעיניו

משו , והטע. ולדקדק אולי יש ש עוד זבובי

  .10שזה אינו אלא ספק פסיק רישא באיסור דרבנ

  ?האם יש איסור לתופסו בשבת, דג באקווריום

ומשו כ צידתו , ח שבמינו ניצוד"דג הוא בע

  .אסורה מ התורה

שבאקווריו גדול , א יש לחלק בגודל האקווריו

הדג אינו ניצוד כלל , ש בבריכת דגי או בי"וכ

אבל . והצד אותו עובר על איסור צידה מ התורה

 קט באופ שאי הדג חופשי כלל באקווריו

 הוא ניצוד ועומד הרי, שבקלות ממש אפשר לתופסו

  .ואי בצידתו איסור צידה כלל

א יש לדעת כי , ז לעני איסור צידה"אמנ כ

  .תפיסתו כרוכה באיסור מוקצה

 , דג גדול העומד לטרוף דג קטן באקווריוםאני רואה

  ?האם מותר לי לתופסו ולהציל את הדג הקטן

ועיי לעיל , איסור צידה' א. נידוני' יש בזה ב

, איסור מוקצה' ב. צידת דג באקווריושהתבאר די 

שהרי כל בעלי חיי הינ מוקצה בשבת ואסור 

היה מקו ' כא לכאו, אמנ. להזיז ממקומ
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 .ה ולכ יש ליזהר"ועיי ביאור הלכה ד, ב ש"מ 10

א דעת . להתיר איסור מוקצה מפני צער בעלי חיי

שמכיו , 11ל"הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ

ורק , ח"שאינו עושה בזה שו מעשה לצער את הבע

וג כ , ח אחר הרוצה לטורפו"מפני בעאינו מצילו 

ה בבריאה שדג גדול אוכל דג "הוא מטבע שטבע הקב

וכ הוא בחתול הרוד אחר עכבר לאוכלו [קט 

וממילא לא . אי בזה משו צער בעלי חיי, ]ב"וכיוצ

  .יותר משו כ איסור מוקצה

ולעני א מותר לבקש מגוי להעביר את הדג 

   . שאלת רביש לעשות, לאקווריו אחר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :בגליון הבא

ג השולח ומפריעה מאד "דבורה המסתובבת ע −

 ?הא מותר לצודה בשבת, לסועדי

 .כללי עשיית אהל בשבת −

מ "ג עריסת תינוק ע"הא מותר לפרוס שמיכה ע −

 ?להצל על התינוק מהשמש

) ברזנט(הא מותר לכסות את הסוכה ביריעת ניילו  −

  ?מ  שלא יכנס הגש לתוכה"ע
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