
ג השולחן ומפריעה מאד "דבורה המסתובבת ע
  ?האם מותר לצודה בשבת, לסועדים

ישנו חילוק בי סוגי בעלי החיי הנושכי או 

  .וכדלהל, 1עוקצי לעני צידת בשבת

,  כגו נחש ארסי– בעלי חיי שעקיצת ממיתה

מותר וצרי , )הנגוע בכלבת(כלב שוטה , עקרב ארסי

ואפילו אינ . 2וד אותפ לצ"להרוג אות או לכה

, רודפי אחריו צרי הוא לרדו אחריה ולהורג

או שאינו בקי , וא סכנה היא לו לרדו אחריה

צרי לקרוא למומחי לדבר אפילו א זה , בלכידת

  .מצרי לעבור על איסורי שבת

 כגו  בעלי חיי שעקיצת קשה א אינה ממיתה

צוד א מותר ל, נחש או עקרב שאינ ארסיי

ומותר בזה אפילו . מ שלא יזיקוהו"מתכוו בזה ע

אלא , עומדי במקומ ואינ רודפי אחריו

  .שחושש שיזיקוהו ומשו כ צד אות

 כגו – בעלי חיי שאי עקיצת קשה כל כ

מ שלא "אפילו ע, אסור לצוד כלל', יתושי וכדו

 שפרעוש הנמצא על 3ע"אמנ כתב השו. יזיקוהו

ואינו יכול לנערו ממנו כגו שהוא תחת , קצוגופו ועו

, )אבל לא להורגו(מותר לצודו ולהשליכו , בגדיו

פ שיש באופ זה א "ואע, ואפילו ליטלו בידו מותר

שהרי אי (ל צידה דרבנ "התירו חז, איסור מוקצה

, 4צ"וכתב בשעה. ומוקצה במקו צער) במינו ניצוד
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מותר , שיופ שאינו עוקצו עכ"שא הוא על בשרו אע

משו שמצוי לבוא לידי , מ שלא יעקצנו"לצודו ע

שיש מקילי אפילו עומד על ,   כתב5ב"ובמ. עקיצה

  .בגדו מבפני ולא דווקא על בשרו

, ג השולח"ולעני השאלה בדבורה שמסתובבת ע

מפני שאי , לפי המבואר לעיל אסור לצודה כלל

במקו זה אד ישנו כ "אלא א. 6כ"עקיצתה קשה כ

, רגיש לעקיצת דבורה עד כדי שזה יכול לסכ אותוש

  . שאז מותר להרוג את הדבורה או לצודה

וא נמצאי ש ילדי המפחדי מאד מהדבורה 

על , נראה שמותר לצודה, עד שאינ יושבי בשקט

ב בפרעוש העומד על גופו או בגדו "פי מה שכתב המ

  .7פ שעדיי אינו עוקצו"שמותר לצודו אע, מבפני

  ? בשבת לכלובוהאם מותר להחזירו, ב שברחכל

חיה ועו  "8ע"כתב השו" חיות בית"לגבי צידת 

. 'וכו" דוווהוא שלא ימר, שברשותו מותר לצוד

ויש אומרי דאסור לצוד חיה "א "ז הרמ"וכתב ע

, 9ב"ופירש המ". וא צד פטור, ועו שברשותו

שהמדובר הוא באופ שחיה ועו אלו הורגלו בבית 

וג נוח לתופס משו , א יחזרו לבית בערבוממיל

לצוד אפילו ה מחו  שמותר ע"ובזה כתב בשו. כ

  .א סובר שיש בזה איסור מדרבנ"והרמ, לבית

 א החיה אבל, וכל זה רק באופ הרגיל שלא מרדו

דהיינו שאי נוח לתופס משו , ועו האלו מרדו
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, וקובזה ישנו חיל. 10אסור לצוד, שה בורחי ממנו

שא החיה ועו מרדו באופ כזה שא לא יחזרו 

אבל א יחזרו . אסור לצוד מ התורה, לביתו בערב

איסור , לביתו בערב אלא שמרדו רק לעת עתה

  .11צידת הוא מדרבנ

א האוסר לצוד חיה ועו "ג לפי הרמ, אמנ

היינו רק כל זמ שצרי מעשה מסויי , ברשותוש

כ נוח "הוא אינו מורד ועס "אלא שס, מ לצוד אותו"ע

דרכו של אותו עו שאינו נשמט  אבל א ,לתופסו

כמו שיש מ התרנגולות שמיד כשרוצי , מ היד כלל

מותר , צ לרדו אחריה כלל"לתופסה היא יושבת ואי

ה לחיה "וה .12ואי בזה איסור כלל, ע לצוד אותו"לכו

ונשמעת לה מיד לכל המכירה היטיב את בעליה 

  .מה שירצו

אבל אסור , שכל זה מעני איסור צידה, וצרי לדעת

, לתפוס את הבעל חי בידו כלל משו איסור מוקצה

י שרוד אחריה עד "והיתר הצידה תיעשה רק ע

  .13'שנכנסי לכלוב וכדו

האם מותר לפתוח ולסגור את דלת הכלוב של 
  ?בשבת' התוכי וכדו

 משו שהכלוב קט ,התוכי בכלובו הרי הוא ניצוד

וכשפותח את הדלת . שיכול לתופסו בשחיה אחת

, של הכלוב נעשה עכשיו באפשרות התוכי לברוח

וא כ כשסוגר שוב את הדלת הוא צד את התוכי 

  .14איסור צידהמשו  ואסור הדבר ,בתו הכלוב

 יש אפני בה מותר לפתוח ולסגור את דלת ,אמנ

 רב כיצד ובכל אופ יש לעשות שאלת, 15הכלוב

  .לעשות זאת בצורה נכונה ומותרת

 כללים באיסור עשיית אהל בשבת

,  עשיית אהל בשבת אסורה משו מלאכת בונה.א

. וסתירת אהל בשבת אסורה משו מלאכת סותר

שעשיית אהל קבע , וישנו חילוק בי סוגי האהלי

ל גזרו א על עשיית אהל "וחז, אסור מ התורה
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נו שלא יבוא לעשות אהל דהיי, עראי אטו אהל קבע

  .16קבע

כל שעושה את האהל ודעתו בזה ?  מהו אהל קבע.ב

כל ? ומהו אהל עראי. 17שישאר ש כמה ימי

מ להשאירו ש באופ "שעושה את האהל שלא ע

פ "ואע, קבוע אלא דעתו לפרקו לאחר זמ קצר

. שעושה אותו בשביל להג מפני החמה או הגשמי

שביל הגנה או שימוש או באופ שעושה אותו שלא ב

 .בחלל שתחתיו
היינו אפילו ,  עשיית אהל קבע האסורה מ התורה.ג

או בעשיית מחיצות בלא , בעשיית גג בלא מחיצות

ישנו , ל"אבל בעשיית אהל עראי שאסרו חז. גג

שא בא האהל בשביל להג על החלל . חילוק

אסור לעשותו , שתחתיו או בשביל שימוש תחתיו

אבל א בא האהל שלא . 18ותא בגג בלא מחיצ

אי איסור בעשייתו אלא א , בשביל החלל שתחתיו

, 19עושה בשבת ג את המחיצות וג את הגג

שלכתחילה טוב לחוש לדעת ,  כתב20ובביאור הלכה[

א לא , א האוסר בזה א בעשיית הגג לבד"הרשב

 ].בשעת הדחק
ו היינ, ל בעשיית אהל עראי" כל מה שאסרו חז.ד

אבל תוספת עראי על ,  האהל מתחילהווקא עשייתד

והיינו שא יש מקצת , 21אהל הקיי כבר מותרת

כמבואר לקמ שזהו , לכל הפחות טפח[אהל קיי 

מותר להוסי על זה ולהמשי את , "]אהל"שיעור 

אלא שצריכה תוספת זו להיות באופ עראי . האהל

מ לפרקו "אלא ע, מ להשאירו ש כמה ימי"שלא ע

  .לאחר זמ קצר

 איסור עשיית אהל אינו אלא באופ שיש תחתיו .ה
 אבל חלל פחות, 22חלל טפח על טפח בגובה טפח

.  ואי עשייתו אסורה בשבת, לאהלאינו נחשב  מזה
  .בגליונות הבאיויש בזה עוד פרטי דיני שיבוארו 
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