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 למגדל אין לבית לא...אין צדין דגים

|  כד ע"א- כג ע"ב

 ואין, אין צדין אסור לצוד דגים מן מתוך הביברים בריכות דגים ביום טוב.משנה
ביאור
 אבל צדין מותר לצוד חיה ועוף מן הביברין,נותנין ואסור לתת לפני הדגים מזונות
.מתוך המכלאות שלהם ונותנין ומותר ליתן לפניהם לחיה ולעופות מזונות ביום טוב
 לא כל דין הביברין המכלאות שוין יש מכלאות שמותר לצוד מהן ביום:רבן שמעון בן גמליאל אומר
 זה הכלל שלפיו מותר או אסור לצוד חיה ועופות. ויש מכלאות שאסור לצוד מהן ביום טוב,טוב
 כל חיה ועוף [דף כד עמוד א] המחוסר צידה שצריך להתאמץ כדי:הנמצאים במכלאה ביום טוב
, ושאינו מחוסר צידה ואם ניתן לתפוס אותם בקלות, אסור לצוד אותם ביום טוב- לתפוס אותם
 מקשה הגמרא מברייתא ביברין: ורמינהו. גמרא. מותר לצוד אותם ביום טוב- בלי צורך להתאמץ
 ואין נותנין ואסור לתת לפניהם, אין צדין אסור לצוד מהם ביום טוב- מכלאות של חיה ושל עופות
 והברייתא, קשיא קשה שהמשנה מתירה לצוד חיה ממכלאה.לחיה ולעופות מזונות ביום טוב
 והברייתא, קשיא קשה שהמשנה מתירה לצוד עופות מהמכלאה ביום טוב,אוסרת לצוד חיה
 משום,אוסרת לצוד עופות? בשלמא מובן לנו חיה אחיה לא קשיא שאין סתירה לגבי דין החיה
 דתנן שהרי שנינו. הא והמשנה היא כשיטת רבנן חכמים,הא שהברייתא היא כשיטת רבי יהודה
 או הכניס צבי לתוך בית וסגר את הדלת, הצד צפור ומכניסה למגדל לארון:במשנה רבי יהודה אומר
 אבל כליאת, על צידת חיה לתוך הבית הוא דמחייב רבי יהודה בשבת. חייב משום צידה בשבת הסובר שהחיה, והברייתא היא כשיטת רבי יהודה. לא נחשבת לצידה- חיה לתוך ביברין מכלאה
 מי: וחכמים אומרים. ולכן התופסה ביום טוב יעבור על איסור צד,במכלאה לא נחשבת לניצודה
 ומי שהכניס צבי לגנה או לחצר או לביברין,שהכניס צפור למגדל לארון עבר על איסור צידה
 הסוברים שחיה הנמצאת במכלאה, והמשנה היא כשיטת חכמים. חייב משום צד בשבת,למכלאה
 אלא אך עדיין קשה עופות. ולכן התופסה ביום טוב אינו עובר על איסור צידה,נחשבת לניצודה
 הא נמי:אעופות קשיא הסתירה בין המשנה לברייתא בדין העופות? וכי תימא ואם תרצה לומר
 כי המשנה מדברת על עוף בביבר מכלאה מקורה-  הא,לא קשיא שגם שאלה זאת אינה קשה
 והברייתא מדברת על עוף בביבר מכלאה-  הא, ומותר לתופסו ביום טוב,ולכן העוף נחשב כניצוד
 אין. משום איסור צידה,שאינו מקורה ולכן העוף אינו נחשב כניצוד ואסור לתופסו ביום טוב
 ובין לשיטת, דכביבר מקורה דמי דומה למכלאה מקורה,אפשרות לומר כך משום והא שהרי בית
 אבל ציפור,  אין כן נחשבת לניצודה- רבי יהודה ובין לשיטת רבנן צפור למגדל לתוך ארון סגור
 ולכן גם ציפור הכלואה, כי היא יכולה לברוח מהאדם, לא נחשבת כניצודה- שהכניסוה לבית
. אינה נחשבת כציפור ניצודה,במכלאה מקורה
צידת דגים ביום טוב

עיון והלכה
 ז) נפסקה ההלכה כדעת רשב"ג ש"לא כל הביברין,בשולחן ערוך (אורח חיים תצז
 ואם לא צריך, אסור לצוד אותם ביום טוב, ולכן אם צריך מלכודת או מאמץ אחר בכדי לצוד את החיה או העוף,"שווים
 דעת הרמב"ם (יום טוב: ונחלקו הראשונים מה הדין לגבי דגים. מותר לצוד ביום טוב,להשקיע מאמץ רב ומלכודות
 מותר לתפוס אותם, ואפשר לתופסם ביד, ז) שדברי רשב"ג נאמרו גם לגבי דגים ולכן אם הם נמצאים בבריכה קטנה,ב
 לעומתו הראב"ד (בהשגות שם) חלק עליו וסבר שדברי רשב"ג. כי הם נחשבים כניצודים כבר,ביום טוב לצורך אכילה
. משום שהדגים מכוסים מן העין, אבל אסור לצוד דגים ביום טוב גם אם הם במכלאה קטנה,נאמרו רק על חיה ועוף
 א) הסביר שגם הראב"ד הסכים עם דעת הרמב"ם שדגים הנמצאים בבריכה קטנה נחשבים,הט"ז (אורח חיים תצז
 ולכן נימק הראב"ד. אולם הוא אסר לצוד אותם ביום טוב משום שהם מוקצים, ולא חל עליהם איסור צידה,כניצודים
. ולכן אסור לצוד אותם, הם נחשבים למוקצה ביום טוב,שבגלל שהדגים מכוסים מעין אדם על ידי המים
 לקיחת חיות הבהמה- צידה

מבט נוסף
' "הצד צבי" הרב דוד חי הכהן (מה ידידות עמ: ב) מלאכת הצידה מכונה,במשנה (שבת ז
 הצבי ניחן. שהתנא ביטא באמצעות הדוגמא של צידת הצבי את מהות המלאכה,) הסביר106
 שהרי על ידי מהירותו הוא יכול להמלט מחיות טורפות וציידים,במהירות המסמלת את אהבת החופש והחיים
 הצידה לעומת זאת היא פעולה. על ידי כך יכול הצבי להוציא לפועל את עדינותו ותאוות החיים שלו.ולחיות בלא פחד
 ואת יכולתה לחיות את חייה על פי רצונותיה וכישרונותיה, מכיון שהיא לוקחת מהחיה את חירותה,הדומה להריגה
 והתואר ציד, על כן שלא כמו הגויים ישראל סלדו תמיד ממסעות ציד לשם תענוג וריגוש.שהעניק לה הקב"ה בטבעה
. מסמל את היותם רשעים המפרידים בין העולם לריבונו של עולם,אשר ניתן בתורה לנמרוד ועשו
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