
 הגאון ר' זאב שמידט שליט"א 

 שיעור בענין 

 מראה מקומות 

 כשרוח מסייעתו.  לענין מלאכת זורה  ס ע"א,בבא קמא   •
 . סוף סימן יא  שם פרק ורא"ש  •
 . לענין חשמל בשבת שאינו גרמא  ,שו"ת אחיעזר חלק ג סימן ס •
(תאורה    Auto light  לענין  ,שו"ת בית יצחק יורה דעה חלק ב סימן לא במפתח •

 אוטומטית).
סימן  ב אורח חיים חלק  אגרות משה    - פתיחת מקרר שמדליק נורה על ידי גוי   •

 . א סעיף  לאפרק סח, שמירת שבת כהלכתה 
 . ירושלמיה  ל פיע  (קז, א) ד"ה תוספתא, חידושי הרשב"א סוף פרק האורג •
 לח ע"א בדפי הרי"ף ד"ה והרשב"א ז"ל.   תמיהת הר"ן שם •
 טז ס"ק יא. פסק המגן אברהם סימן ש •
חלקת יואב סימן    ,סימן קצד  חלק א  שו"ת אבני נזר  -יסוד פסיק רישא בגרמא   •

 . יא
 לענין הדלקת אור על ידי עין אלקטרונית.  ,הלוי חלק ט סימן סטשו"ת שבט  •
 . שלחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיף ג לענין הליכה על עשב •
 שו"ת שבט הלוי חלק י סימן ס לענין מצלמה המקרינה על גבי מסך  •
 . ישורון חוברת כו עמוד תקצ -להפסיק צלצול של אזעקת עשן   •
שמירת שבת כהלכתה פרק א    -סגירת ברז חמים שנפתח בטעות או מטפטף   •

 . חסעיף מ

 

 





















 מגן אברהם סימן שטז ס"ק יא: 

היאך אפשר שהשני ימלא מקומו של ראשון    כתב התי"ט שהלך לתוך הבית דאלת"ה 
מבלי תת תחלה המקום פנוי מאין יושב ואז הצבי אינו ניצוד ונמצא כשהשני חוזר  
וממל' הפתח הוא צודו וחייב אלא כדפי' עכ"ל ותימא דאטו מי שיש לו תרנגולת בתוך  
ביתו ונפתחה הפתח יהא אסור לסותמו אלא ע"כ כיון שהוא ניצוד כבר שרי ה"נ כן  
הר"ן   דלשון  ונ"ל  מאתמול  לו  שהי'  לצבי  כשומרו  אלא  זה  דאין  כתב  רש"י  דהא 
אטעיתיה ע"ש אבל באמת בא הר"ן לומר שאע"פ שמוסיף שמיר' על שמירתו מותר  
אצטריך   לא  דזה  להר"ן  וס"ל  דמותר  פשיטא  כלום  מוסיף  שאינו  היכא  וכ"ש 

, ומ"ש שהצבי קשור  לאשמועינן במתני' ולומר הא למה זה דומה וכו' כמ"ש התו' ע"ש
ובא א' ונעל מיירי כגון שלא ננעל הדלת עדיין משקשרו הצבי בתוכו ע"ש כתב מ"מ  
כתב הרמב"ן ישב על הפתח ולא ידע שצבי בתוכו ואח"כ נודע שיש שם צבי מותר לו  
נראה   שבירושלמי  כתב  והרשב"א  למחשבה  צידה  שקדמה  מפני  שתחשך  עד  לישב 

פי שעי"כ נצוד הצבי ממילא שרי ובלבד שלא יתכוין  שמותר לנעול לשמור ביתו אף על  
לשמור הצבי בלבד ע"כ ואין להקל כ"כ עכ"ל והר"ן הקשה ג"כ על הרשב"א דפסיק  
נכנסה לו צפור   רישיה הוא ובש"ג כתב ליישב דעת הרשב"א ע"ש ומ"מ אין להקל, 

קו  תחת כנפיו יושב ומשמרה עד שתחשך [גמ'], מותר לפתוח הבית מפני הצבי או לפר
 ממצודתו ובלבד שלא יטלטלנו (מ"מ): 
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