
ו  מגן אבוזת ד
 שיעור כגרוגרת גם קשה דלפיז צ״ל דגם באדם שייך דישה ומיקרי ג״כ
 גדולי קרקע וא״כ הקוצץ שער או ציפורן לחייב משום קוצר כיון דמיקרי
 ג״ק וע״ק בהך דמילה דחיובו משום חובל והא לא הוי דם כגרוגרת
 (וע׳ דף ע״ד רש״י ד״ה כי מותר כו׳ ובמשנה למלך פי״ח מהלכת שבת הלכה
 אי) ווה יש ליישב כיון דמצוה להטיף דם ברית דמשויה אין מלין בעודו
 ירוק כדכ׳ הרין פרק ר״א דמילה היל חשיבותו בטיפה א׳ אבל קדמיית׳
 קשה וליישב נ״ל דודאי בנשילת נשמה שנחלש מקום שנישל הדם ממצו
 מודה הרמבים דהוי נטילת נשמה רק דק״ל קושיית התום׳ בדף ע״ה
 הא גבי מילה אינו צריך לחלישת כותו דתינוק וכן בדם בתולים מ״כ
 הוסיף הרמב״ם דאיכא עוד משום מפרק גם ס״ל להרחב״ם אם החיוג
 משום חלישת כח במקום הנשאר היל מקלקל ואעיג שצריך לרם מכ״מ
 אין התיקון בגוף המלאכה כמו בחופר גומא ואיצ אלא לעפרה דמקרי
 מקלקל אע״ג דצריך להעפר כיון דהמלאכה הוא הגומא מקרי מקלקל
 הה״ד כאן אם המלאכה הוא תלישת כת בדבר הנשאר מקרי מקלקל בלי
 תיקין ע״כ צ״ל דחייב משום מפרק וצריך כגרונרס כיון שהמלאכה הוא

י התיקון דצריך להדם , מ  בפירוק הרס אף על גב דמקלקל בהא שפיר מ
 ולפי זה למיד דחקלקל בחבורה •חייב בלי תיקון בלא״ה תייב משום תלישת
 כת במקום הנשאר ואף על גב דאין צריך לאותה חלישה מכיח ה״ל
 מלאכה שאצל״ג וע״כ איש הא דהיצרך הש״ס בסנהדרין לשנויי דאיכא
 שגגת סקילה אי משים דמקלקל פטור ואו באמת פטור גם כן מטעם
 חסרון שיעור. או משום דאצ״ג פטור אבל אם מקלקל חייב וגם אצל״ג
 תייב היל.כאן תיובא בלי שיעור כגרוגרת מטעם נ״נ במקומו ונ״נ אין
 צריך שיעור דגם על הריגת פרעוש קטן חייב וכן בהך דב״ק דף פיז
 דמיירי להרמב״ם בחובל דרך נקמה דמתקן לגבי דעתו ׳לשכך חמתו
 לא ה״ל מקלקל וחייב משום נינ ר״ל תלישות כח במקום החבורה באמת
 בכה״ג ס״ל להרמבים דאין צריך שיעור כגרוגרת רק באינו חובל דרך
 מריבה שאז בעינן שיתקן על ידי שצריך להדם אז בעינן המלאכה בענין
 התיקץ וע״כ א״ת רק משוס מפרק ובעינן שיעור כגרוגרת ולפ״ז גם מה של•
 הרמביס דבשאר שרצים אפי׳ יצא מהם רם פטור ריל דאיני חייב משום
 דמפורק ועומד הוא כיון דא״ל עור ותמה הה״מ הא בחולין ר״פ י• א״ט
 איתא דביצא מהם דם חייב וי״ל בתרתי תדא דהתם בחובל לנקום מחברו
 ולהפסיד ממנו דמו כמו שכתב הרמב״ם גבי קורע יא"נ י״ל דאתיא כריש
 דסיל מקלקל בתבורה ת־יב בלי תיקון א״כ חיובו משום נ״נ דשייך גם,בשאר
 שרצים חבל לדיון דבעינן תיקון על ידי צריכות הדם א״ת רק משום
 מפרק ולפי י זה י״ל בחובל במילה לדש חיובו משוס נ״נ רק לר״י חובל
 במילה חיובו לאי מטעם נ״נ או מטעם מפרק אלא משים דמהקן גברא

 א״נ תיקון מצוה אך הא אינו כיון מטילת הרס אינו שנטילת נשמה להרמבים"
 דאל״כ הדר שייך בי׳ תיקון אלא ר״ל התלישות פח וזה לא שייך במילה
 כדכ׳ התום׳ אלאצ״לכדכ׳ מעיקרא דגבי מילה המציהאחשבי׳ כאלו הוי שיעור׳
 גס י״ל אף על גב דאינו מכוון להחליש מכ״מ כיון דפ׳׳ר היא ולל״ש

 בחבורה חייב גם באצל״ג כדפי׳ התוס׳ אליבי׳ דר״ש בסנהדרין פ״הוב״ק,
י דמקלקל צחבורה ד  ל״ד חייב שפיר לס״ז יש לחלוח פלוגתא ר״ש ו
 באלל״ג כששיטה דהא חבורה למילה הוא רק חלישת כת דתינוק והרי
 א״ח ע״ז וצ״ל דפ״ר הוא והרי היא אלל״ג (ולדש פטור -ולא ס׳׳ל תיקון
 גברא או תיקון מצוה) אע״כ בחבורה חייב גסי באצל״ג וממילא• הסיר
 במקלקל אבל לר״י חייב באצל״ג ועל הקלקול ם״ל דמתקן גברא'או תיקון
 מציה והתיקון היא לגבי התינוק שנחלש כחו וה״ל בדבר המקולקל גופא
 ודו״ק בזה. ולכאורה ארוות שמעתא להרחב״ם דלדידי׳ י״ל הא שמאשה
 התום׳ בדף ק״ו דהל״ל מקלקל בחבורה מרציחה רא׳׳ר שבתי־וב1ה ח״ש
 דהתם נ״נ ממש הוא אבל בעינן לאשכוחי מקלקל.בחבורה דחייב בהיות
 דחיובו לאו משום נ״נ אלא משוס מפרק ובכי הא מלתא א״א למילף רק.
 מחובל דחילה רק לפ״ז הסוגי׳ קאי אליבי׳ דר׳ יוחנן דס״ל אליבי׳ דר״ש
 דבעינן תיקון קצת כדפי׳ התוס׳ ואז א״ח בחבורה רק משוס מפרק אבל
 לדא דחייב במקלקל לחודא אז חייב משוס נ״נ. כדאמרן ליכא למימר
 הך תי׳ גם הא דאיתא בכריתות ס״פ ס' אכל דבחבורה מתעסק חייב
 ג״כ היינו בחבורה דמפרק דשם מלינו דמקלקל חייב אבל בחבורה דננףלין
 נשמה אין לנו ראי׳ שיתחייב במקלקל ד״ל דדוקא תיקון בעינן להוציאו
 מידי אבר מן החי מתעסק ג״כ פטור ולפ״ז הא דאיתא בפסחים עיב
 דחקלקל חייב י״ל שם בקדשים בעי הדס לזריקה צריך להדם והיל
 מפרק ולכן בדף ע״ה לקמן קאמי הגמ׳ דמתעםק הוא ולא קשה: קישי׳
 התוספות שס הא בחבורה מתעסק חייב י״ל גס כן דהיינו בחבורה ;1חפרלן

 אבל

א להוסיף דבעינן תיקון גמור וא״כ מוכת  צדן המקלקלין &טודם ד
י  ממילא דמקלקל בחבורה חייב דהא שם ה״ל רק תיקון קצת אבל ד
 דם״ל דאלל״ג חייב הך דמקלקלין פטורי[ נ״ל בא״צ כלל ולעולם לתיקון
 קצת מהני ומכ״מ התוס׳ לא פי׳ כן משום דלהאחת ס״ל דאצ״ג א״ל רק
 במחשבה לפ״ז לסיר דהתוס׳ שם א״ש מה שהקשה מהרש״א דה״ל לדתות
 פרש״י מכת הך קושי׳ והא״ש דלפום ס״ד המ״ל דתלי׳ בדדש ור״י בלאו
 פרש״י והמ״ל דודאי תיקון לאפרו לא מיקרי אצל״ג כדס״ל לתום׳ ורק תלי׳
 בדר״ש ור״י מטעם דאמרן רק להאמת של התום׳ דמשכתת לה אצל״ג
 בחישב להנות כו׳ תו ל״ל הכי ולמסקנא גם כן לא נדחה פרש״י בהא

 = מטעם תי׳ התיס׳ ודייק היטב :
ץ י״ל אליבא דרש״י דר״י פליג אדר׳ אבוהו בברייתא גם אליב׳ ע  ל
 דר״ש דלר״א צ״ל אליב׳ דר״ש רכל החקלקין צריך להיות תיקון גמור
 ולדי כלהמקלקלין אליבי׳־ דליי הוא וסגי בתיקון ק.־ת אבל לדש ב: נן תיקון
 גמור והך דכל המקלקלין לא אתמר כלל אליבי׳ דר״ש והטעם דס״ל לר״י הכי
 דאצל״ג חייב וא״צ להיות דימה ממש למשכן הה״ד דםגי בתיקון קצת אבל
 לדש דמצריך צריכא לגופה כעין משכן ממש לדידי׳ בעינן ג״כ תיקון גמור
 ואיש דקאמר פוק תנא לברא כו׳ (מכח סך רכל המקלקלין) רק שהתוס׳
 דייקו הך חוץ דחובל ומבעיר דצ״ל ג״כ לדי אליבי׳ דדי דבשאר מקלקלין

 בעינן תיקון גמור לא אפשר להו לפרש להו לפרש הכי ודו״ק :
 הצד צבי כו׳. נקט צירה בחיה משום רסתם בהמה ועוף מגודלים
 עם בני אדם ואין בהם משוס צידה אבל במרדו גס בבהמה
 ועוף יש צידה ומכ״מ גם בלי מרדה אסורים לצוד מדרבנן כ״א בייט
 הוא דשרי כמ״ש התיס׳ ר״פ א״צ ובהגהת מיימון פרק ד׳ ע״ש וע״ל דף י׳ת
 עיב במתני׳ דצידה ע״י מצודת פרוסה צ״ל החיה מזומנת לבוא •להמצודה
 מיד ועיין סיף שי״ו במגי״א וק״ק מסך דםוף פ׳ חפנין• תרנגולת שברמה
 כו׳ וצ״ע ובסוגי׳ דף ע״ה מציגו דגם בלגים יש צידה ובירושלמי משמע
 דאין בהם צידה רק קוצר וגם יש בהם משום נטילת נשמה כדלקמן בתים׳

 דף ע״ה :
 השוהיי(" חיובו משוס נטילת נשמה כדלקמן בסוגי׳ ואם ניחא לי׳
 דליזבן מיני׳ שייך ביה גם צובע כדלקמן ולכאורה זהו דוקא
 לדש דפיטר באלל״ג ע״כ בעינן נ״ל אבל בהא דקי״ל כליי דאצל״ג חייב גם
 בלא ניחא לי׳ איכא משוס צובע ולכן דייק רב לקמן דלא ליחכו עלי׳ דרי
 בתראה ר״ל דשמא יהי׳ סוברים כר״ש אבל לרב גופא דס״ל כר״י באצל״ג כ״ש
 דס״ל באינו מתנוין כר״י כדכ׳הה״מ בפ״א מהל׳ שבת גם בלא ניחא לי׳ חייב
 משוס צובע זולת הערוך דס״ל דפ״ר דלא נ׳׳ל גם לר״י שרי אבל להחולקים
 הוא רק לדש כדאמרן אך בביאורי מהרש״ל כתב כיון דאין זה צביעה
 ממש גס לר״י בטיק דוקא ניחא לי׳ ולדבריו אפשר לומר כן גבי שמנה
 שרצים לפי׳ הר״י הלוי לקמן ר״פ ח׳ שרצים ע״ש גם כ׳ דדוקא בשוחט למכור
 אבל בשוחט לעצמו ליכא משום צובע דלא ניחא לי׳ כלל ע״ש ואיתא
 בפסחים דף ע״ב דאפי׳ בשוחט בחוץ לא מקרי מקלקל דמתקן מידי אבר
 מ״ה וי״ל דזהו תיקון גמור מיהו הערוך פי׳ תיקון קצת מהני עכ״פ
 בחבורה שהיא נטילת נשמה כדכ׳ התום׳ בדף ע׳׳ה זולת הדי הלוי הביאו
 רש״י ריש פ׳ ח׳ שרלים דחיובו דחובל משוס צובע הוא ונ״ל דגם הוא
 מודה דאיכא משוס נטילת נשמה אלא רק״ל בהא דאיתא לקחן בדף
 ק״ו דלדי מקלקל בחבורה פטור אא׳׳כ בצריך לדם וק״ל לקמן בחי שרלים
 שנצרר הדם ולא יצא הדם מא״ל דהא אי אפשר שצריך לדם כיון דלא
 יצא והמאור יישב זה בדוחק וע״כ פי׳ הדי הלוי דשם החיוב משום צובע
 וה״ל שסיר תיקון לגבי הצביעה והש״ס דמלריך שצריך לדם היינו בחובל
 באדם או בבהמה ויצא הדס דתו ליכא משוס צובע ובהט א״ש הא דמקשה
 בש״ג דלהר״י הלוי דחיובו משו׳ צובע א״כ בשאר שרצים דל״ל עור ולא
 שייך גבי׳ לביטה אף בילא הדס לא לחייב ובחולין ר״פ אלו טריפות מפורש
 דביצא הדס חייב בכולן והשתא א״ש דבילא הדס דשייך צריך לדם מודה
 הדי הלוי דחייב מפום נ״נ ומכו״ה אינך שרצים דל״ל עור ג״כ הוצרך
 השים להך דלריך לדם יאייש. אמנם הרחב״ס יש לו בזה שיטה אתרת
 וס״ל דדוקא שוחט או חונק יש בו משום נ״נ אבל חובל בין באדם ובין
 בבהמה משום מפרק הוא והוי חולדה דדש וע״כ בעינן דוקא כגרוגרת
 כשיעור דישה וקשה מובא לדבריו הא דפה״ג בסנהדרין דף פ״ה דאמאי
 שרי ליטול את הקוץ דהא ה״ל שגגת סקילה. ומאי קושי׳ הא סתמא אף
 כשיעשה חבורה לא יצא כשיעור גרוגרת ואף למ״ד מקלקל חייב וגם
 אצל״ג חייב מכ״ח השיעור צריך להיות בכל החיובים לכ״ע וע״ק בב״ק
 לף' פ״ז קאמר דתובל בשבת פטור מהתשלומין' הא משכתת לה בליכא
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