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 פסקי הלכות
 

 גליון כ"ה  

 ' תשפ"בבאדר  

 
 בשבת הלכות צידה 

 
 נושאי הגליון: 

.  לנעול כלוב תוכי בשבת. האופן שמותר לצוד ציפור בשבת. מצודה או רעל לעכברים
.  סגר דלת על חתול אם צריך לפותחה. ירת חלון או דלת חצר על ציפור או חתולסג

ריצה אחר . צד ארנבת לבית כשיש דלת אחרת פתוחה. תוכיהכלוב של בסגירת חלון 
צידת דבורה, זבוב, יתוש, . דין ספק פסיק רישיה. תעייף הכלב מאדמכלב בשבת כש

. תולעים הנמצאים במעי התינוקהוצאת  . סגירת ארון על יתוש. נמלים  או מקקדבור, 
ירעה שנמצאת צ. לחצוץ שיניו בקיסם בשבת. איסור צביטה בשבת אם נצרר הדם

 בשבת בת פצועיםנלטלטל כלב או אר. נמלים לדורסן לפי תומו. תינוק בקירבת
 

 
 מצודה או רעל לעכברים 

האם מותר להניח בשבת מצודה לעכברים? וכן האם מותר להניח רעל לעכברים   שאלה:
 בשבת?

כך   אחר  ואם  חייב חטאת,  לתוכה,  נכנס  ובשעת פריסתו  מצודה  הפורס  כתב הרמב"ם: 
 נכנסה החיה לתוכה, פטור. 

ס"ק יח( שאסור לפרוס מצודה  סי' שטז  ועל פי זה כתבו במגן אברהם ובמשנה ברורה ) 
 לעכברים בשבת. 

 הוי גרמא בדרבנן.  והוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אין לו צורך בעכברים, והנה כאשר 
, ואע"ג דהוי גרמא, חיישינן שמא יכנסו למצודה שאסר  במנוחת אהבה )ח"ג פי"ז סי"ד(  ועיין

  כתב להקל, משום דהוי גרמאש חזון עובדיה )שבת ח"ה עמ' קיח(ע"ש. ועיין בבשעה שצד.  
 ע"ש. במשאצל"ג. 

להקל   להוסיף  יש  דרבנן,  ולכאורה  בתרי  גרמא  משאדמלדהוי  שהוא  לכאורה בד  צל"ג, 
מעבדות, והצד  בצוד". שאמנם צדים עכברים לניסוי  נקראים "אין במינו ני בזמננו העכברים

, מ"מ לכאורה זה זן אחר של עכברים ולא העכברים המצויים  (סימן שטז ס"ח)לרפואה חייב  
.  יש לדחות שכולם נקראים עכברים ושמא עדיין מיקרי שיש במינו ניצודושמא  בבתים.  

 וצ"ע. 
 בקובץ ויען שמואל.   וע"ע לידי"ן הרה"ג רבי תומר בוכריץ

 לבין העמדת נייר דבק.  ואין חילוק בין מצודה בכלי 
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ל רעי. )וע"ע בספר  בית לאשפה, דהוי גרף שאל מחוץ לנלכד העכבר, מותר לטלטלו  אחר ש
   נתיבי עם ס"ג(.

 
 

 האופן שמותר לצוד ציפור בשבת 
והאדם חפץ שתישאר בביתו לבית דרך החלון  יפה שנכנסה  לזמן    שאלה: צפור  )לפחות 

 , האם יש מקום להתיר לסגור מעט החלון?(מסויים, כגון שיראה הציפור לילדיו
תשובה: אם משאיר מקום קטן שיוכל לעבור שם, אסור. אך אם משאיר פתח גדול, מותר. 

 .  )ביאור הלכה סי' שטז ס"ד סוד"ה ובלבד(
 

 
 לנעול כלוב תוכי בשבת 

ילד המשחק בכלוב של התוכי, ומנסה לפותחו, האם מותר להרים את הכלוב או    שאלה:
 לנעול במנעול? 

תשובה: אסור לטלטל את הכלוב מדין מוקצה. אך לנעול מותר, משום שהכלוב סגור ואין 
 (.  האיסור להוסיף מנעול. )רמ"א סי' שטז ס"

 
 

 סגירת חלון או דלת חצר על ציפור או חתול 
אחר  שאלה:   דלת החצר  לסגור  וכן  ציפור,  שנכנסה  אחר  בבית  חלון  לסגור  מותר  האם 

 שנכנס חתול?
 . מאחר ואין כוונתו לצוד, הוי פסיק רישיה דלא אכפת ליה תשובה:

ולגבי חתול הוי תרי דרבנן, אין במינו ניצוד, וגם חתול בחצר דלא מטי ליה בחד שחיא  
 דלא איכפת ליה בתרי דרבנן ומותר.אסור רק מדרבנן, ולכן הוי פ"ר 

ומכל   .ולגבי סגירת חלון על ציפור, מאחר שיש במינו ניצוד הרי צידתו אסורה מדאורייתא
מקום מאחר ולא מטי ליה בחד שחיא אין סגירת החלון אסורה אלא מדרבנן, והוי פסיק  

 דלא איכפת ליה בדרבנן. )שיש מקילים. ויש מחמירים. ואכמ"ל(.   רישיה
 היקל במקום שיש קור משום צער צינה או צער אחר.   ובמשנה ברורה )סי' שטז סק"ה(

שכתב שבבית גדול מאד, אין   וראיתי בשם הגר"נ קרליץ בספרו חוט שני )ח"א פט"ו סק"ב(
 ת האדם. אפילו איסור דרבנן אם אין האדם חש שהבע"ח בשליט

 
 
 

 סגר דלת על חתול אם צריך לפותחה 
שאלה: מי שנכנס לבנין וסגר הדלת, ולאחר מכן ראה שיש שם חתול, האם צריך לפתוח  

 הדלת עבורו?
תשובה: אין צריך לפתוח הדלת, שרק אם יודע מתחלה שיש שם חתול יש מקום לאסור  

פטור, שדומה לנתכוין להגביה את התלוש   ,סגירת הדלת. אבל אם אחר הסגירה נודע לו
וחתך מחובר, שאנוס הוא. ביאור הלכה )סי' שטז ס"ה ד"ה חייב(. ובחזון עובדיה )שבת ח"ה  

 עמ' צט( כתב שמותר לכתחלה. 
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 תוכי הכלוב של בסגירת חלון 
לסגור  שאלה:   להכניס עבורו אוכל, האם מותר  מי שפתח חלון כלוב של תוכי על מנת 
 החלון?

 נחלקו בזה האחרונים, ולהלכה אין לסגור החלון. )משנ"ב סי' שטז ס"ק כה(.  תשובה: 
)אף    לצאת מחמת שנחסם על ידי גוף האדם  ואם עמד על הפתח באופן שהתוכי לא יכל

 מותר לסגור. בשעת פתיחת הדלת(, 
ולענין הצד צבי או כלב או חתול מערב שבת, ופתח הדלת )שכפי שנתבאר אסור לסוגרה(,  
אך עמד על הפתח באופן שהחיה תחשוש לצאת מחמת האדם, דנו בזה האחרונים. וראיתי  

 שכתב שאין בזה הכרע.  בשם הגרש"ז אוירבך בשלחן שלמה )סי' שטז ס"ק יב, ב(

 
בענין צידת נמלה או צב שהליכתם אטית, נתבאר בהרחבה בספר פסקי הלכות )סי' ב  

 שיש להחמיר.  ס"ד(
 

 צד ארנבת לבית כשיש דלת אחרת פתוחה 
אדם שהכניס ארנבת בשבת לחצר על מנת לצוד ולתופסה, ונעל הדלת, אך יש   שאלה:

 איסור? דלת אחרת לחצר שנותרה פתוחה. האם עבר על
 נסתפק בזה.  ד"ה שהם(סו בביאור הלכה )סי' שטז ס"א  תשובה:

 שכתבו להקל.  וחזון עובדיה )שבת ח"ה עמ' צו( וראיתי בשם מנוחת אהבה )ח"ג פי"ז ס"ב(
 

 
 תעייף הכלב מאד מריצה אחר כלב בשבת כש

יכולת שאלה: ילדים שרצו אחר כלב קטן הרבה מאד עד שנפל ארצה מגודל העייפות מבלי  
 לזוז, האם עברו על איסור בשבת?

תשובה: עברו על איסור. ויש צד שעברו על איסור דאורייתא )ביאור הלכה סי' שטז ס"ב  
 . 1סוד"ה או חולה(

 
 

 דין ספק פסיק רישיה 
לחוש   שאלה: לסוגרה בשבת או שיש  מותר  זבובים, האם  מגירת מטבח שיש שם כמה 

 לאיסור צידה? 
נחלקו הפוסקים אם מותר לסגור קופסא או מגירה שיש בה זבובים, בספר התרומה אסר, 

התיר, שאם בא לפתוח התיבה יברחו הזבובים. ונשא ונתן בזה. וגם מרן   והטור )סי' שטז(
בעל התרומה והמרדכי החמירו, מי יקל ראשו שלא לחוש שצידד להקל, אך סיים שאחר  

לדבריהם. ומרן בשלחן ערוך לא כתב לאסור, והרמ"א כתב להחמיר. ועיין בחזון עובדיה  
 שכתב שמאחר והוי פ"ר דלא איכפ"ל בדרבנן, מש"ה השמיטו בשלחן ערוך. 

 
הנה מקור הדין בגמרא במסכת שבת שהצד צבי חולה חייב, והתניא חולה פטור, ומשני לא קשיא הא   1

חייב. ]ומבואר דס"ל שפעולה   מחמת אובצנא הא מחמת אישתא. ורש"י ביאר שמחמת אובצנא )עייפות(
 לגרום עייפות לצבי, חשיב צידה[. ור"ח פירש איפכא, שמחמת אישתא חייב. 

לא הכריע בהדיא כאיזה ביאור נקט, אלא סתם וכתב שהצד צבי   סי' שטז ס"ב() והנה מרן בשלחן ערוך
חולה פטור. ודעת כמה אחרונים שהש"ע איירי בסתם חולה, והיינו מחמת אישתא, ולפ"ז חולה מחמת  

 עיפות פטור. 
עלמא אם עייף כל כך שאינו יכול לזוז ממקומו נחשב    שאפשר דלכולי וכתב בביאור הלכה )ד"ה או חולה(

 ניצוד והצד אותו פטור, וגם ר"ח מודה בזה. וע"ש שמר"ח משמע דאיירי בכל גווני.
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מתיר, דאינו יכול לתפוס בריצה    שגם הרמ"א ובתיבה גדולה, כתב המגן אברהם )סק"ז(
 אחת, והוי פ"ר דלא איכפת ליה בתרי דרבנן.  

התיר בספק אם יש זבובים, שספק פסיק רישיה   הט"ז )סק"ג(והנה אחר שהפריח הזבובים,  
 מותר. 

הביא ראיה לט"ז להקל בספק פסיק רישיה, ודחה   ובביאור הלכה )ס"ג ד"ה ולכן יש להזהר(
ושוב הביא ראיה מהרמב"ן להקל דשאני התם דספק להבא מותר, אך בספק לשעבר אסור.  

בספק פסיק רישיה. ע"ש. ומ"מ במשנ"ב )ס"ק טז( כתב שהט"ז הכריע להקל בספק פ"ר  
 בדרבנן. )ולא כתב קולא בדאורייתא(. ובחזו"ע כתב להקל בספק פסיק רישיה.  

 
 
 
 

 נמלים  או מקקדבור, צידת דבורה, זבוב, יתוש, 
נמלים או דבור, האם יש היתר לצודם    ,מקק  ,יתוש  , זבוב  , מי שיש בביתו דבורה  שאלה:

 בשבת או להורגם?
 סביב המקום.   לכתחלה יפתח החלון ויתיז תכשיר קוטל חרקים תשובה:

רסס תכשיר  דהנה כאשר פותח החלון, אינו מתכוין ואינו פסיק רישיה שייהרגו, וכאשר מ
ישירות עליהם  אינו מתיז  אם  וזבובים,  יתושים  הוי   קוטל  וגם  שימות.  רישיה  פסיק  אינו 

 גרמא, וגם הריגתם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. 
 

להתיר, אך רק במקום שהחלון פתוח. וכשהחלון   וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב )פל"א סט"ו(
 פתוח אינו פסיק רישיה שיהרוג הזבובים.  

עיון אך   יחשיב   צריך  ייצאו,  אינו מתכוין  אמא  כוונתו שהזבובים שייצאו מהחלון  , דהרי 
והרי כל ההיתר באינו פסיק רישיה שייך כשאינו  והזבובים שיישארו בביתו, כוונתו שימותו.  

 מתכוין, אך כשמתכוין מה שייך לדון בפסיק רישיה.  
אלא אם כן נאמר שהתזת התכשיר גורמת לריח רע וכדומה, הגורם לחרקים שייצאו החוצה,  

 ואינו מתכוין שימותו כאן הזבובים בביתו כלל. ]וצריך בירור במציאות[. 
 ואם יהיו זבובים שלא ייצאו אלא ימותו בביתו, הוי אינו מתכוין ואינו פסיק רישיה. 

ג(  ועיין בשו"ת לז אות  סי'  )חאו"ח  שהביא שהעיר חכם אחד שפתיחת  יביע אומר ח"ד 
החלון אינה מצילה מפסיק רישיה, כיון שפעמים רבות אחר הזילוף רואים שכמה זבובים  
נופלים ארצה מתים, גם אם חלון אחד פתוח, ואכתי הוי פסיק רישיה. והשיבו היבי"א, שגדר  

ינו בודאי, אפי' הוא ע"פ רוב, שרי. וגם שהט"ז  פסיק רישיה הוא רק בודאי גמור, אך כשא
 מתיר בספק פ"ר. ע"ש.  

 ועי' בשו"ת תורה לשמה )סי' שצז( בשם האר"י, שהזהיר שלא להרוג פרעושים אפי' בחול.  
 

בכל אופן מותר לנער יתוש או זבוב או נמלה שנמצאת על מלבושיו או על מלבוש חבירו, 
 המותר )ש"ע סי' שיא ס"ח(.   שהניעור הוא טלטול מן הצד לצורך דבר

 צידת והריגת מזיקים 
 יש חילוק בין מזיקים שנשיכתם קשה, למזיקים שנשיכתם קלה. 
 

 נשיכה קשה מאד, מותר לצוד על ידי כפיית כלי )סי' שטז ס"ז(. 
 

נשיכה קלה אך מצערת, אם נמצא על בשרו ועוקצו, מותר לצוד אך לא להרוג. )סי' שטז 
 ס"ט(. 
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]והחילוק בין נשיכה קלה לנשיכה קשה מאד, מבואר בביאור הלכה )סי' שטז ס"ח ד"ה או  

ז'( )סעיף  לומר דמה שכתב המחבר  היינו דומיא   סתם( שכתב, אפשר  המזיקים,  רמשים 
מזיקה מאד, שלכן התירו חז"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה.    דנחשים ועקרבים שנשיכתן

מה שאין כן בשאר שרצים אסור. ופרעוש )סעיף ט(, אף שנשיכתו קלה, מכל מקום עומד  
על בשרו ועוקצו, משא"כ כאן. אם לא שהשרץ רץ אחריו להזיקו, שבזה בודאי מותר לצודו,  

 ואולי אפילו להורגו. וכדלקמן סעיף י'. ע"ש[. 
 

ך, מותר לצוד דבור על ידי כפיית כלי. )אין במינו ניצוד, ומלאכה שאינה צריכה לגופה,  לפיכ
 ובמקום צער(.

 
 , רק אם נמצא על בשרו מותר. דבורה ויתוש, שנשיכתם נשיכה קלה

 
.  הוי כעין על בשרו ועוקצואם מותר לצוד, עיין סעיף י'. ]וגם  ודבורה ויתוש שרצים אחריו,

 .  [ו מבחוץ. אלא שהב"י פליג על זהכעין שהתיר הט"ז בנמצא על חלוקו
 

לדרוס לפי תומו, או ברצין אחריו, מותר להרוג במזיקין כגון נחש ועקרב )אפי' במקום שאין  
 ממיתין. ש"ע סי' שטז ס"י(. 

 
אסור לכאורה  ומזיק.  מקק.  נושך  אינו  שאינה    שהרי  ומלאכה  ניצוד,  במינו  אין  הנה  אך 

צריכה לגופה, והוי תרי דרבנן, ובמקום שגורם לבהלה וצער גדול, הוי שבות דשבות ע"י  
 ישראל.  

 דלא מטי ליה בחד שחיא. אי מיקרי וגם יש לדון 
שהתיר כשהאשה מפחדת,  וראיתי בשם הגרי"ש אלישיב בספר אשרי האיש ח"ב )פכ"א ס"י(

 במינו ניצוד ושיש לה צער. שאין 
 

 סגירת ארון על יתוש 
מותר לסגור ארון על יתוש. דהוי תרי דרבנן, שכן אין במינו ניצוד, וגם לא מטי ליה בחד  

 שיחיא. 
 אסור לסגור על דבורים. ודו"ק(.  מאידך ם, ו)ויש לדון לסוברים שמותר לסגור על זבובי

 , הוי פסיק רישיה בתרי דרבנן דשרי. אינו מתכוין לצודוכיון שו
 וקל וחומר במקום צער שחושש שיעקוץ.

 
 

 תולעים הנמצאים במעי התינוק הוצאת 
ולהשליכם, דהוי כצירעה להוציאם  שעומדת על    תולעים הנמצאים במעי התינוק, מותר 

 בשרו ועוקצו ומצערו שמותר להוציאו )סי' שטז ס"ט(. 
דינם   להקל. שמא  ספיקות  ב'  יש  יהרגם,  אם  גם  אך באמת  להורגם.  שלא  להזהר  ונכון 
כתולעים שהוייתם מהגללים והפירות שהבאישו, שבמשנה ברורה )ס"ק מא( כתב שפטור 

ורגם אלא להוציאם, והו"ל פ"ר דלא  ואסור מדרבנן. ויש מתירים לגמרי. וגם אינו מתכוין לה
 איכפ"ל בדרבנן, ובמקום צער.  

 
 איסור צביטה בשבת אם נצרר הדם 
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שנים שהתקוטטו בשבת והיכו זה את זה, או אפילו אחד צבט את או    ,אדם שצבט את בנו
 חבירו ויצא דם או נצרר, עברו על איסור דרבנן. ולהרמב"ם חייב. )משנ"ב סי' שטז סק"ל(.  

ארא סי"ב( שיש הרבה נכשלים בזה, שאע"פ שאינו מכה  וכן הזהיר בזה הבא"ח )ש"ב פ' ו
את חבירו אלא רק צובט בחוזק כדי לצערו, ונצרר הדם תחת העור, אסור )וכבר העירו 

 עמ"ש הבאח"ח במשאצל"ג. וע"ש(. 
 ומכל מקום אם לא נצרר הדם, פטור ומותר מדיני שבת. 

 
 

 לחצוץ שיניו בקיסם בשבת 
מלאכה  דבר שאינו מתכוין באם ייצא דם, הוא    ףשא  בשבת,מותר לחצוץ שיניו בקיסם  ד.  

 .וגם אם הוא פסיק רישיה, הרי לא ניחא ליה .שאינה צריכה לגופה
 

 " חשש "(: טוב ליזהר מלחצוץ שיניו במחט, דיש  כתב הרב בן איש חי )ש"ב פ' וארא סי"ד
 שיוציא דם.  

ולכאורה אם אינו פסיק רישיה מותר מעיקר הדין, כיון שאינו מתכוין, ובודאי דלא ניחא  
 ליה. והוי דבר שאינו מתכוין ומותר. 

 )וייתכן שמחמת כן כתב הבא"ח "טוב להזהר", ולא אסר מעיקר הדין(.  
הוי פסיק רישיה דלא ניחא  שאפילו הוי פסיק רישיה,  כתב   כו(  ואכן בהליכות עולם ח"ד )עמ'

 ליה בדרבנן, דקי"ל מקלקל בחבורה פטור.
 

תינוק, מותר להורגה, שיש חשש שהעקיצה תסכן התינוק.  )וע"ע    צירעה שנמצאת בקירבת
 חזו"ע שבת ח"ה עמ' קכד(.  ב
 

 נמלים
מקום שאינו יכול לעבור אם לא ידרסם, נתבאר בהרחבה בספר  בנמלים לדורסן לפי תומו, ו
 פסקי הלכות )סי' ב' ס"א(.

 
 

 בת פצועים נלטלטל כלב או אר
איתא שאסור  , בש"ע )סי' שטז ס"ב(כשמצאו ברחוב,  אם מותר לטלטל כלב פצוע בשבת

 "ד אסור גם כן משום מוקצה.  נמדרבנן לצוד בעל חיים חיגר או חולה או זקן. וב
  שהתירו איסור ביטול כלי מהיכנובהמה שנפלה לאמת המים,  ב ועיין בש"ע )סימן שה סי"ט(

)ס וכתב במשנ"ב  להעלותה (, שמ"מ  ק"עדרבנן משום צער בעלי חיים דאורייתא.  אסור 
דאין לנו לדמות גזירות  ,  אסור  ,איכא צער בע"ח. ואע"ג דבידים דכל בעלי חיים הם מוקצים

ועיין בא"ר שהביא דיש פוסקים שמקילים  .חכמים זה לזה ]מ"א ותו"ש שכן מוכח מרמב"ם[
 . ע"ש. לכו"ע מותר. ועל ידי גוי ע"י כרים וכסתות אף להעלותה בידים אם א"א

ומן האמור נלמד שבודאי מותר לקרוא לוטרינר גוי שיטפל ויפנה בעל החיים הפצוע, דאתי  
 צער בעלי חיים דאורייתא ודוחה איסור דרבנן דאמירה לנכרי. 

ובעצם גידול כלב בתוך ביתו, אמרו רבותינו שלא יגדל אדם כלב "רע" בתוך ביתו. ומכל  
 מקום גידול ארנבת בודאי שהוא מומלץ יותר. 

וטלטול הבע"ח הנ"ל על ידי שני בני אדם או בשינוי, הוי תרי דרבנן במקום צער בעלי  
 חיים דאורייתא.

 
 כ"ו סיון תשפ"א -י"ט 
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. לכאורה היה  )שמואל א' טו יז(  קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה". "הלא אם  ענוה 
ואכן כן פי'  )  ראש שבטי ישראל אתההלא  צריך לומר "אף" שקטן אתה בעיניך, מכל מקום  

קטן אתה בעיניך, אזי ראש שבטי ישראל אתה. שאם    . ומשמעות פשט המילים,(הרד"ק
 וענוה גדולה מכולן.  

 
 משלוח מנות בפירות שביעית  –תגובה לגליון כד 

 מידי"ן הרה"ג רבי אלחנן פרינץ שליט"א 
 

בירח אדר, שלמא אשדר, לאריכות ימים ושנים, לצולל במים אדירים, כבוד ידידנו מאד  
 נעלה הרה"ג יצחק מאזוז שליט"א

 שלומך ישגא לעולם 

לגבי משלוח מנות בפירות שביעית. הנני מצרף מה    " פסקי הלכה"האחרון    ן במה שדן בעלו
 .שכתבתי בזה בשו"ת אבני דרך כרך יד סימן קמ

 

שבנתינת פירות   האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות בפירות שביעית? והספק הוא דמכיוון
שביעית הוא מקיים דבר שחובה עליו ליתן, ממילא "נמצא פורע חובו מפירות שביעית".  

 "לאכלה ולא לסחורה". )עיין עבודה זרה סב, א(  ולמדנו

פסק לגבי מעשר עני שאי אפשר לפדות עמו שבויים, וזאת   דעה שלא, סקקס"ו(-)יורה הש"ך
יימת ללא קשר למצוות מעשר עני, ואם ישתמש מפני שמצוות פדיון שבויים הינה חובה הק

בכסף זה, יצא שפורע חובו במעשר עני. ולכאורה עפי"ז נצטרך למימר בשאלתנו דאין 
 היתר לשלוח במשלוח מנות פירות שביעית. 

שביעית במסכת  המשנה  מדברי  לכך  ראיה  להביא  ניתן  ח( ואולי  ש"אין  )ח,  נאמר  שם 
מי שביעית". וזה מסתדר היטב עם דברי הש"ך, שכיוון  מביאין קיני זבים וזבות ויולדות מד

שקיימת חובה להביא קינים אלו, אי אפשר להביאם מדמי שביעית, שכן נמצא פורע חובו 
בדמי שביעית, והכי ראיתי דפירש בנימוקי הרא"ה את המשנה. אולם אין זו ראיה גמורה  

"ט שהבין שאי הבאת  שכן יש שביארו את הטעם במשנה באופן אחר, ועיין בתוספות יו
קינים מדמי שביעית נובע מהטעם שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. וכידוע  

 שביעית קודש ולא חולין.

)א, ק(: "דכיון   וחזיתי שיש ששילבו את שני הפירושים לאחר, וזו לשונו של שו"ת אמרי יושר
כוונת התוס' יו"ט במ"ש    דקיני זבין חובה היא הו"ל כפורע חובו מדמי שביעית. ואפשר דוה
 סקי"ד(. -)יג, סקי"ג דהוי כדבר שבחובה ואינו בא אלא מן החולין". וע"ע בזה בחזו"א

כתב בשם השל"ה כי את מתנות לאביונים צריך  )תרצד, סק"א( ואכן מצינו שהמגן אברהם
לתת משלו ולא משל מעות מעשר. וציין בהמשך דברו שכל דבר שבחובה אינו בא אלא  

ן. אלא שאין דמיון בין משלוח מנות למתנות לאביונים )שהרי מעות מעשר אינם מן החולי
 שלו. אך פירות שביעית הם שלו(. 

פענח שהצפנת  טו( וראיתי  ז,  מגילה  בפירות  )הלכות  מנות  משלוח  לקיים  אין  כי  כתב 
)כז(. וע"ע בשו"ת משנת  שביעית. וכן החמיר הגר"א שלזינגר בספרו דברי הפורים האלה
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פ(-)אורח יעב"ץ זבולון חיים  זה   ובספר שערי  ועיין בדין  פ"ו, ט(.  פורים, שער ב  )ענייני 
 דציין דדווקא 'אין להחזיר משלוח מנות מפירות שביעית'.  )קצג( בשו"ת תורה לשמה

איתא: "מותר לשלוח מנות מפירות שביעית וכן  )פורים יט אות י( בספר הליכות שלמה
)אות יז(: "לפי  ך משום פריעת חוב". וביאר בדבר הלכה להחזיר למי ששלח לו מהם ואין בכ

שאין זה חוב ממון שניחן לתבעו בדיינים אלא חוב מחמת מצוה בלבד ולכן אין בזה משום  
)י, נז(: "אמנם נראה דשאני פירות שביעית דהן שלו  סחורה". וכן התיר בשו"ת מנחת יצחק

קיים בזה מצות משלוח מנות משא"כ  ויכול לאכלן ולחלק לאחרים... וא"כ ה"ה נמי דיכול ל 
מובא   )ח"ב עמוד שלד( מעות מעשר דאינו שלו דחייב לתתן לעני". וכן בספר אורחות רבינו

  נח(.  -)י, נז שהקהילות יעקב הקל בזה. וכן העלה להתיר לכתחילה בשו"ת להורות נתן

הלוי שבט  בשו"ת  קפג(  אך  הט )ז,  בעד  חזרה,  מנות  משלוח  לו  יחזירו  שמא  ובה  חשש 
)שביעית ו, סקט"ז עמוד   עיי"ש. אולם עיין בזה בחוט שני )ונמצא שמחזיקין לו טובה( ששלח

 טו(.-)ח"ב ט, יד  רחצ(. וע"ע בספר בית דוד שביעית

כתב בתחילה שלא נכון לשלוח מפירות שביעית ובזה לצאת  )א, כז( בשו"ת משנת יוסף
ן שלו, ויכול לאכלו הוא ובני  ידי חובת משלוח מנות לכתחילה, דהגם דפירות שביעית ה

ביתו, וגם יכול לתת למכיריו, מ"מ כשמשלם מפירות שביעית דבר שהוא חובה עליו, הרי  
כתב  שו"ת  ע"פ  להתיר  סניף  שם  הביא  אך  שביעית.  מפירות  סחורה  כעושה  זה 

שהיא  )קלט( סופר לאביונים,  מתנות  רק  הוא  מעשר,  ממעות  לתת  שיתכן שמה שאסור 
דקה )שלכן אינו יוצא בדבר שבחובה כמעות מעשר, שאין נותן משלו  מצות צדקה ככל צ

כלום(, אך מצות משלוח מנות שאני, שהיא בין לעניים ובין לעשירים, ואין כאן חיוב נתינה,  
אלא העיקר הוא קירוב. ולכן כתב שבדיעבד כשכבר שלח יצא. אולם הוסיף שם שאם כבר 

לעוד אנשים, בזה יש לדון אם יש בזה מצוה  יצא ידי המצוה של משלוח מנות וחפץ לשלוח  
עיי"ש שביעית,  מפירות  לתת מתנה  מותר  הרי  מתנה,  מדין  רק  זה  דאם  לא,  )וע"ע  או 

)עמודים  בשו"ת משנת יוסף ג, מא(. וכן הובאו דבריו גם בספר חשוקי חמד עמ"ס מגילה
 רפג(. -רפב

אין ליתן במשלוח מנות   חקר בזה והעלה הכי, כי )ג ,נז( וחזיתי שבשו"ת באהלה של תורה
בכך חייב  שהוא  ששולח  הראשון  המנות  במשלוח  דווקא  זהו  שביעית  פירות  )ועיין  את 

ההלכה סקקכ"א(. אך אם רוצה ליתן עוד משלוחי מנות, רשאי הוא -אמונה פ"ו ציון-בדרך
ליתן שם פירות שביעית, אך "חייב להודיע שהמשלוח מכיל פירות שביעית, הן כדי שלא 

ו טובה על כך... כדי שלא יראה כפורע חוב צריך להודיע ומכיון שאין מחזיקין לו  יחזיקו ל
 טובה על כך אינו נראה כפורע חוב. והן כדי שישמרו את הפירות בקדושת שביעית". 

)יח, שפה(, בשו"ת   )ז עמוד תמו(, בשו"ת משנה הלכות וע"ע בדין זה בשו"ת רבבות אפרים
)ב,   )פורים סי' יח עמוד תקנב ואילך(, בספר מעדני סופר )א, צד(, בנטעי גבריאל מנחת פרי

שפירא לגרא"ד  למעשה  הלכה  בספר  יעקב קיג(,  אמרי  בספר  טז(,  ו,  -)חכמת )נה,  אדם 
השביעית משמרת  בספר  רלח סקמ"ה(,  הערה  -)עמוד  יג  סעיף  מועדי  31ט  בספר   ,)

ראובן הגר"ח גינת  בספר  תשעה(,  לגרח"ש )א,  אודך  אני  גם  בספר  עמוד   סגל  )רי(,  )ב 
 )ב, י עמוד קלו(. ובספר גם אני אודך לגר"מ גבאי קפט(

 בברכת התורה

 מח"ס שו"ת אבני דרך  -אלחנן פרינץ 

 
 

 תגובת המשך לגליון כד 
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 לכבוד הרה"ג יצחק מאזוז שליט"א 

 
 שלום וברכה

 
הוא באופן שהתחיל בזמן הסמוך   א. מה שכתבתי בענין העמדת השומר וכו' כמובן שהכל

 .לשקיעה, היינו חצי שעה קודם צאה"כ, שלפני כן הרי שהתחיל בהיתר ואין מניעה

 
ב. נראה שכל מה שכתב כת"ר בענין שומר בסעודה גדולה משמיה דהרב שבט הלוי זצ"ל  
שתיית  זה  מהותה  שעיקר  פורים  בסעודת  משא"כ  סעודות,  בשאר  דהנ"מ  נראה  ועוד, 

פים, וכך היא מצות הסעודה, ועוד שהדרך לשתות עד שכרות, שאפשר דשאר  משקאות חרי
סעודות דשכיח שכרות, היינו שתיה יותר מרביעית וקרי לה שכרות כמו שמצאנו בש"ד.  

ד"ה התם. ע"ש. ומ"מ זיל בתר טעמא, נראה דלא מהני מידי מה    ע' היטב תוס' )שבת י.(
ימצא שיכור עד דלא   ידע בשעה שיזכירנו להתפלל, דבלא"ה שיניח שומר שיתפלל אם 

 .אסור להתפלל

 
ג. מה שהזכיר דברי האור לציון הנ"ל דכל היכא שיניח שומר שלא ישתה משקאות חריפים  
)ע'   מוסכמים  דבריו  לדבריו הנ"ל, אלא שמאחר שאין  בעניותין זכרתי  דמהני, הנה אנן 

יש להשיב ע"ד שם במה  בספר הלכה ברורה סי' רלב ס"ב ובבירור הלכה שם. אמנם לענ"ד  
שהקשה ע"ד מהאגודה והמג"א ועוד, דשאני התם דמיירי בשמש שיזכירנו לאחר שנשתכר, 
משא"כ הכא שהשמירה היא גופא על כך שלא ישתכר ועדיפא טפי. ודו"ק(. ועוד דלא שייך  
כ"כ ד"ז בסעודת פורים שימנע משתייה בסעודה זו. אלא שמ"מ אם ישמרנו שלא ישתה 

 .בתחילת הלילה ולאחר מכן ימשיך בסעודתו וישתה שפיר דמיויתפלל מיד 

 
 "ר,ביקרא דאורייתא ובאה

 יישר כחו דמר שמאיר עיני החכמים בדבריו המחכימים

 
  יוסף סעדו יצ"ו

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 אדר ב' תשפ"ב

 נכתב ונערך בחסד ה' עלי   

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט

 מח"ס שו"ת חקרי הלכה 
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