בס"ד

שבת קו) .המשנה( עד קז) .סוף הפרק(
ביאורי מושגים
דבר שאין במינו ניצוד ,למשל זבובים ויתושים  -מותר מהתורה לצודו .אולם חכמים אסרו זאת מדבריהם.
נחש המסכן את האנשים  -גם אם ניתן להתחמק ממנו בדרכים אחרות  -מותר לכתחילה לצודו בשבת.

המשנה
מתי בע"ח נחשב כניצוד
ציפור  -כשהכניסה לארון.
צבי -
ר' יהודה :כשהכניסו לבית.
חכמים :כשהכניסו למקום מגודר.
רשב"ג :תלוי בגודל השטח  -אם הכניסו למקום שאין צורך
להתאמץ כדי לצוד  -חייב ,ואם צריך להתאמץ  -פטור.

זבובים ויתושים:
ר"מ :אסור לצודם מהתורה,
חכמים :כיוון שאנשים לא נוהגים לצודם אין
איסור מהתורה על צידתם.
הלכה כרשב"ג) .לא ברור האם חכמים
חולקים עליו או שהוא מפרש את דבריהם(.
'מחוסרי צידה'  -יש צורך להתאמץ
כדי לצודם ולכן המכניסם למקום
'מחוסר צידה' פטור מחיוב של צידה.

באילו מקומות בעלי חיים נחשבים מחוסרי צידה
דגים  -אין מקום שבו הם נחשבים כניצודים  -אפילו בבריכות קטנות.
ציפור דרור  -מוגדרת ניצודה רק בארון .בבית היא מוגדרת חסרת צידה.
סתם עופות  -מוגדרים ניצודים רק בכלוב עם תיקרה ,בכלוב ללא תקרה הם חסרי צידה.
חיות  -מוגדרות ניצודות רק במכלאה קטנה.
אריה  -מוגדר ניצוד רק כשהוא בכלוב הייעודי שלו.

מהי 'מכלאה קטנה':
 .1מקום שניתן להגיע אל החיה בקפיצה אחת.
 .2מקום שרוחבו קטן מגובהו.
 .3מקום נטול פינות שבהם החיה יכולה להסתתר.

באילו מצבים בע"ח נחשבים מחוסרי צידה
ארבה  -ת"ק :מוגדרים ניצודים בשעת הטל )כיוון שעיניהם מסומאות(.
אלעזר בן מהבאי :מוגדרים ניצודים גם בשעת הטל וגם כשהם בלהקות גדולות.
צבי  -מוגדר ניצוד כשהוא זקן או חולה מחמת תשישות ,צבי סומא ,ישן או חולה בחום  -נחשב מחוסר צידה.

משנה
אדם בודד שחסם את פתח היציאה של הבע"ח :חייב.
שניים שחסמו יחד :אם כל אחד יכל לחסום לבדו  -פטורים,
אם היה צריך את שניהם  -ת"ק :חייבים ,ר"ש :פטורים.
חסם הראשון את הפתח .מאוחר יותר הגיע אדם נוסף
והוסיף חסימה לחסימה הראשונה ,בסוף קם החוסם הראשון
והלך :הראשון חייב השני פטור.
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זהו אחד משלושת המקרים היחידים במסכת שבהם
כתוב פטור והכוונה לפטור אבל מותר.
שני המקרים הנוספים המותרים לכתחילה:
 .1המבקע פצע מוגלתי כדי להוציא ליחה.
 .2הצד נחש כדי שלא ינשך.

כל מקרה שבו יש בע"ח שהוכנס למקום סגור
 מותר לכתחילה לשמור בשבת על המקוםסגור.

©עמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

