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 צידת מזיקים בחול המועד :יזסוגיה 

** 

 רקע

קת בדין ספציפי, צידת מזיקים, אבל יש לה משמעות כללית בגדרי מלאכה סוגייתנו עוס
 במועד.

 מקורות

 ז. "מתני' צדין את האישות... כמאן דעביד נטירותא לפירי שמע מינה"-א. ו:
 ב. תוס' ד"ה תניא

 רי"ף ב: באלפס, "מתני' צדין את האישות... כדרכו מפני הסכנה"    
 נמוקי יוסף ד"ה גמ'     
 ירוש המשנה לרמב"ם פ"א מ"דפ    
 ו-רמב"ם הל' שביתת יום  טוב פ"ח הל' ה    

 ג. שו"ע סי' תקלז סע' יג ומשנה ברורה ]בעיקר: סקל"ט[
 סי' תקמ סע' א ומשנה ברורה ]בעיקר: סק"ה[ 

 
ם " ב מ ר ל ה  נ ש מ ה ש  ו ר י  פ

העומדת אישות, מין בעל חי שאין לו עינים, ובעל חי זה משמיד את האילנות. ושדה הלבן, השדה 
לחרישה וזריעה. ואין מותר לצוד אותו בשדה הלבן אלא אם כן היתה קרובה לשדה האילן שאנו 
חוששים שמא יכנסו לשדה האילן ויפסידו את האילנות לפי שאין לה בשדה הלבן מה להפסיד. 
ואמרו כדרכו, שיחפור גומה בארץ ויעשנה מצודה. ושלא כדרכו, שיחפור אותן הגומות שלא כדרך 

רה, כגון שיתקע יתדות בארץ וכשיעקרם ישאר מקומם גומה. ומקרים את הפרצה, הוא שיתן חפי
את האבנים זו על זו ואינו טח אותן בסיד. במה דברים אמורים בכותל גנה בלבד אבל כותל חצר 

 שנהרס בונה כדרכו. והלכה כחכמים.

 הסבר הסוגיה

כדרכו במועד  "צדין את האישות ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן
ובשביעית וחכמים אומרים משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו ומקרין 

 ]משנה ו:[                                                                 .את הפירצה במועד"
 

נחלקו תנאים במשנה ובברייתא בדין צידת אישות ועכברים המזיקים את השדה. תנא 
]כך קמא במשנה סובר שצדים אותם כדרכם גם משדה אילן וגם משדה לבן, ורבי יהודה 

אומר שצדים משדה אילן כדרכו ומשדה לבן  הגרסה בגמ' וברי"ף. במשנה שלפנינו הגרסה "חכמים"[
שלא כדרכו. בברייתא מובאת דעת רבי שמעון בן אלעזר המחלק בין שדה לבן הסמוכה 

 לשדה אילן לבין שדה לבן הסמוכה לעיר, ונחלקו הראשונים בגרסה:
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כו לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה הגרסה שלפנינו: "כשאמרו משדה לבן שלא כדר
לעיר אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן אפילו כדרכו שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו 
את האילנות". לפי גרסה זו רבי שמעון בן אלעזר מתייחס לשיטת רבי יהודה, והוא מפרש 

א קמא שדין שדה לבן הסמוכה לשדה אילן כדין שדה אילן ומותר לצוד בו כדרכו. לדעת תנ
 מותר לצוד כדרכו אפילו בשדה לבן הסמוכה לעיר.

הרי"ף גורס: "כשאמרו בשדה הלבן כדרכו לא אמרו אלא בשדה הלבן הסמוכה לאילנות 
שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות". לפי גרסה זו רבי שמעון בן אלעזר מתייחס 

ילן. רבי יהודה חולק לשיטת תנא קמא ומתיר לצוד כדרכו רק בשדה לבן הסמוך לשדה א
 ואוסר לצוד כדרכו אפילו בשדה לבן הסמוך לשדה אילן.

לפי גרסתנו מפורש בדברי רבי שמעון בן אלעזר שבשדה לבן הסמוכה לשדה אילן מותר 
לכולי עלמא לצוד אפילו כדרכו, מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה היא בשדה לבן הסמוכה 

בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן, והדין בשדה  לעיר. לפי גרסת הרי"ף מחלוקת התנאים היא
 לבן הסמוכה לעיר אינו מפורש במשנה ובברייתא.

הרא"ש גורס כגרסת הרי"ף ופוסק כרבי שמעון בן אלעזר הפוסק כתנא קמא. לדעתו 
 מותר לצוד בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן כדרכו ובשדה לבן הסמוכה לעיר שלא כדרכו.

ים שהן מפסידין את האילנות צדין אותן במועד, בשדה פוסק: "עכבר ]פ"ח ה"ה[הרמב"ם 
האילן צד כדרכו... ואם היתה שדה הלבן סמוכה לשדה האילן צדין אותן בשדה הלבן 
בשינוי כדי שלא יכנסו לשדה האילן ויחריבוה". לדעת הרמב"ם בשדה אילן צדים כדרכו, 

אין צדים כלל. נראה  בשדה לבן הסמוך לשדה אילן צדים בשינוי, ובשדה לבן הסמוך לעיר
לפרש שהרמב"ם גורס כגרסת הרי"ף, ולדעתו רבי שמעון בן אלעזר מפרש את שיטת תנא 

שמותר לצוד  ]אולי הרמב"ם גורס "חכמים" ולכן הלכה כמותם[קמא, אבל הלכה כרבי יהודה 
 בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן, בשינוי בלבד.

 
 בן לצידה בשדה אילן:נחלקו הראשונים בהסבר ההבדל בין צידה בשדה ל

מפרש: "אינו יכול לצוד כדרכו בשדה לבן משום דלא ]ד"ה ובשדה לבן שלא כדרכו[ רש"י 
מפסיד כולי האי בשדה לבן". האישות והעכברים מזיקים גם בשדה לבן, אבל הנזק בשדה 

 לבן אינו גדול כנזק בשדה אילן. 

ין מותר לצוד אותו בשדה חולק על רש"י ומפרש: "וא ]פירוש המשנה פ"א מ"ד[הרמב"ם 
הלבן אלא אם כן היתה קרובה לשדה האילן שאנו חוששים שמא יכנסו לשדה האילן 
ויפסידו את האילנות לפי שאין לה בשדה הלבן מה להפסיד". האישות והעכברים מזיקים 

 אילנות בלבד ואינם פוגעים בשדה לבן.

אסור לדעתו לצוד בשדה  לדעת הרמב"ם אישות ועכברים אינם מזיקים בשדה לבן, ולכן
לבן הסמוכה לעיר. בשדה אילן הנזק מידי, ולכן מותר לצוד כדרכו. בשדה לבן הסמוכה 
לשדה אילן אין נזק מידי אלא רק חשש שהמזיקים ילכו לשדה אילן, ולכן מותר לדעת רבי 

 יהודה לצוד בשינוי בלבד. תנא קמא חולק ומתיר לצוד כדרכו.
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זיקים גם בשדה לבן, אבל כיוון שהיזקם שם אינו גדול, לדעת רש"י אישות ועכברים מ
נחלקו התנאים האם מותר לצוד אותם כדרכו. בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן יכול להיות 

 נזק גדול ולכן מותר לכולי עלמא לצוד בו ללא שינוי.

 מדברי הראשונים עולה שהם נחלקו בשתי נקודות:

ילן כדין שדה אילן, ומותר לצוד בה א. לדעת רש"י דין שדה לבן הסמוכה לשדה א
כדרכו, לפי הרמב"ם דין שדה לבן הסמוכה לשדה אילן אינו כדין שדה אילן, ונחלקו תנא 

 קמא ורבי יהודה האם צדים בה בשינוי או כדרכה.

ב. לדעת רש"י החשש לנזק קל בשדה לבן אינו מצדיק לדעת רבי יהודה צידה כדרכה. 
 ק כבד לנזק קל, וכל מלאכה למניעת נזק מותרת כדרכה.לדעת הרמב"ם אין חילוק בין נז

 
שיטת רש"י שהפסד גדול מתיר עשיית מלאכה כדרכה, והפסד קטן מתיר עשיית מלאכה 

 בצורה חלקית בא לידי ביטוי גם בתיקון פרצה. הגמ' מחלקת בין שלושה מקרים שונים:

 מותר לסתום בהוצא ודפנא. –א. פרצה בכותל גינה 

 בונה כדרכו. –חצר  ב. פרצה בכותל

 סותר ובונה כדרכו. –ג. כותל גוחה לרשות הרבים ויש בו סכנה 

מסביר שאסור לבנות כדרכו פרצה בכותל חצר "דליכא פסידא  ]ד"ה בכותל גינה[רש"י 
יתירא אי עיילי בה אינשי". אין בכותל גינה פסידא יתירא, אבל הפסד קטן יש ולכן סותם 

 ונה כדרכו.הפירצה בהוצא ודפנא ואינו ב
 

עשיית מלאכה בשינוי.  –בסוגייתנו מתחדש גדר חדש בהלכות מלאכה בחול המועד 
כשיש הפסד משמעותי ומידי מותר לעשות את המלאכה כדרכה. כשאין הפסד, אסור 

לשיטת הרמב"ם,  –לשיטת רש"י, או אינו מידי  –לעשות מלאכה כלל. כשההפסד אינו גדול 
. אולי ניתן לפרש שכשהחשש לנזק אינו חד משמעי, לא מותר לעשות את המלאכה בשינוי

ניתן להתיר את המלאכה בצורה גורפת אך גם לא ניתן לאוסרה, ולכן תיקנו חכמים 
שהמלאכה תעשה בשינוי, והקושי לעשות את המלאכה בשינוי יכתיב עשיית המלאכה רק 

 כשיש בה צורך אמיתי.

 סיכום

 ועכברים:נחלקו הראשונים בהבנת דין צידת אישות 

לדעת רש"י מותר לצוד אישות ועכברים כדרכו כשהיזקם גדול, ובשינוי כשהיזקם קטן. 
לדעת הרמב"ם מותר לצוד אישות ועכברים כדרכו במקום היזקם, ובשינוי שלא במקום 

 היזקם.

שיטת רש"י בצידת אישות באה לידי ביטוי גם בסתימת פרצה בכתלים, מותר לבנות 
 ד גדול, ובהוצא ודפנא בכותל חצר שאין בו הפסד גדול.כדרכו בכותל חצר שההפס

החיוב לשנות בעשיית המלאכה מיועד כדי שחול המועד לא יראה כיום חול, וכדי שבני 
 האדם ימעטו בעשיית מלאכה למינימום ההכרחי.
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 הלכה

פוסק כשיטת הרא"ש שמותר לצוד בשדה אילן ובשדה לבן  ]סי' תקלז סע' יג[השו"ע 
אילן כדרכו, ובשדה לבן הסמוכה לעיר בשינוי. הוא מביא את שיטת הסמוכה לשדה 

 הרמב"ם כיש אומרים.

פוסק את שלושת הדינים המובאים בגמ' לענין כותל שנפרץ: א.  ]סי' תקמ סע' א[השו"ע 
כותל גינה בונה בקנים וגומא או באבנים ללא טיט. ב. כותל חצר בונה כדרכו. ג. כותל 

 כדרכו. הנוטה ליפול, סותר ובונה


