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  באינו מתכוין פסיק רישיה
  מותר או אסור

  ס ובראשונים שהתירו אינו מתכוין גם במקום פסיק רישיה"מקרים בש

 ג."ק ה."ע שבת(אסור גם באינו מתכוין. ע מודה רבי שמעון ל"כלל שבמקום פסיק רישיה כוס בהרבה מקומות "נזכר בשא) 

  .וכן הוא בראשונים במקומות רבים מאוד ,)ה."כתובות ו. בכורות כ ו."ביצה ל ג:"סוכה ל ה."יומא ל ג."קמ ג."קל כ:"ק ז."א: קי"קי

במקרים רבים להתיר אינו מתכוין גם במקום פסיק רישיה [ופעמים  בגמרא בראשונים ובאחרוניםאמנם לעומת כלל זה נמצא 

  .ליה] דניחאאפילו 

שאינו א) שגוזז אדם שיער שחור מפרה אדומה ואין בו משום 'לא תגוז' בכור צאנך כיון "ה ע"א. אמרו בגמרא (בכורות כ

במספרים את ראשן המשחיר ואינו חושש משום ג) שגוזז "א מפרה ה"ם (פ"כ הרמב"וכמש ,מתכוין 'לתקן' את הפרה ולא לגוז

א בן "וכבר השתדל בה ר[מ שרי. "ר, ומ". הרי לנו עושה מעשה עבירה באינו מתכוין בפסשאין כוונתו לגוז -גיזה בקדשים 

א ועוד שאיסור קדשים הוא 'נטילת הגיזה ". ומה שתירצו בשפט"תשובה יט) "ם בברכת אברהם (נדפס בשנת תרי"הרמב

  .י]"ז משפט הסוגיא ורש"כ אי"וא ,י"ש ור"כ אינו ענין למחלוקת ר"עוד קשה דא ,א"לבד מה שדחה בזה השפלצורכו'. 

ש מותר להקיז דם מבכור במקום 'שעושה' מום. ויש מהראשונים שפירשו דמיירי באופן "ב) דלר"ג ע"ב. עוד אמרו שם (ל

בעושה מום ודאי כיון שאינו מתכוין. הרי לנו גם בזה עושה י נראה דהתירו אפילו "שאינו עושה מום ודאי. אמנם מדברי רש

  1ר, ומותר."איסור באינו מתכוין בפס

פ שעל ידי כן "אע ,דכיון שהוא צריך לשמור ביתו ,פ שצבי בתוכו"אע ,לכתחילה לנעול ביתו לשמורז) "א (ק". התיר הרשבג

  נמצא היתר מפורש למלאכה בפסיק רישיה באינו מתכוין. ובלבד שלא יתכוין לשמור הצבי בלבד. ,מותר ,ניצוד הצבי ממילא

דו ונעל בעדו ובעד עדאמרו היה צבי רץ כדרכו ונתכוין לנעול ב ,א תוספת חידוש"הוסיף הרשבירושלמי ומהמשך דברי 

עלותו מותר. היה מפקח גל ונתכוין לה ,מותר. ראה תינוק מבעבע בנהר ונתכוין להעלותו ולהעלות נחלה של דגים עמו ,הצבי

  מותר. ,ולהעלות צרור של זהובים עמו

שכל שאינו מכוין 'רק'  ,א שדוגמאות אלו מלמדות אותנו להתיר אפילו במכוין 'גם' לשמירת הצבי"ומעתה הוסיף הרשב

  גם זה מותר. ,לשמירת הצבי

'רק' למלאכה. [וכבר מ מותר כיון שאין כוונתו "ומ ,ומכוון למלאכה ,בפסיק רישיה דניחא ליה ,נמצא בזה היתר מופלג

  ן ועוד]. "א ור"עיין ריטב ,האריכו הראשונים לתמוה ולחלוק על שני החלקים

שאדם נוטל תבן בכברה ונותן לתוך א) "ע מ"שנה והראשונים. דאמרו במשנה (ק. דין דומה הוציא בחיי אדם מדברי המד

 ,מותר מתכוין שאין דבר דאמר ש"ר כשיטת ,יומאל נופל שהמוץ פ"אע האבוס בתוך ליתן בכברה שנוטלי "האבוס. ופירש רש

להתיר אפילו  דמדברי הראשונים נראה ח כתב"ר. אמנם בחיי אדם ובנשמת אדם בכלל י"מיירי באינו פסוהיה מקום לפרש ד

  מפני שאינו מתכוין. -ר "כאשר הוא פס

המלאכה אך אינו מתכוין ר אלא במקום שהוא עושה את "לא אסרו פס ,ר באינו מתכוין אסור"פ שבעלמא פס"ואע

דמלאכת מחשבת אסרה  ,פ שנופל דרך נקבי הכברה אין לחוש"אע ,אבל כאן שאינו מרקד כלל אלא שנוטל בכברה ,לפעולתה

                         
מ "ה אילימא) דמיירי בבהמה שתמות לולי ההקזה, ולכך דינה כבע"אמנם בזו יש מקום להשיב שמכוון ההלכה כדברי תוס' להלן מינה (ד 1

  מ."ל מטיל מום בבע"עוד קודם הקזה, והו
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  ].בע''ה - נעמוד בסימן  ,רר ספסל בפס''רו. ובביאור החילוק בין מקרה זה למקרה של ג[ונחלקו עליו כמה אחרונים תורה.

ר בכל "ו להתיר אינו מתכוין בפס"ף) בק"ח מדפי הרי"ל ,בשלטי גבורים (שבת פרק האורגלמד  א הנזכרים". מדברי הרשבה

  ר."שלא בדרך פס להיעשותמקום שהמעשה היה יכול 

דאין  ,ש שאינו מתכוין לכבות"דכתב בהיתר ניסוך יין על גבי מערכה לרב) "א ע"י בזבחים (צ"א ברשי. וכדבריו נראה להדו

ג דסגי בכך שהוא יכול לנסך באופן שאינו "כיון שיכול לנסך בטיפות דקות שלא מכבות. אמר בזה כהשר "בו איסור משום פס

ר באינו מתכוין כיון 'שיכול' "ושוב כבר אינו צריך לנסך בפועל בטיפות דקות. נמצא אדם עושה איסור בפס ,ר על הכיבוי"פס

  ר."לעשות שלא בפס

ר כיון "א בפסחים בלא אפשר ולא מכוין. דדעת הרבה ראשונים שם שאין פס. ויסוד הדין כבר עולה מעיקר דיני הסוגיז

  שהיה יכול לילך ולסתום אפו שלא יריח.

 ,ר"באופן שאינו פס לילךמ שרי מיסוד אינו מתכוין מחמת שהיה יכול "ומ ,ומריח ,והנה סופו הוא שהולך ולא סותם אפו

ק "[ושם אמרו בל 2ר."תכוין. הרי לנו גם בזה היתר אינו מתכוין בפסר' באינו מ"וזה מתיר את ההליכה אפילו בשעה שהוא 'פס

שהרי אינו יכול שלא  ,ז אמרו שם בתוס' שיודה רבי יהודה גם בגרירת ספסל כבד"ועפ ,י מודה בלא אפשר ולא מכוין"דאפילו ר

ולא דמי לריח  ,בשעת מעשהר גם "אמנם המקרה של ספסל אינו פס(בגרירה וגם אינו מתכוין לחרישה. ודלא כהסוגיא בשבת. 

  ר רק קודם ההליכה)]."שאינו פס

 ודפירש ,המידה עולה ביתר תוקף) נ"גה פרק חולין( ן"והר) ב"ע ו"ס ז"ע, ב"ע ו"ע' ה מלחמות פסחים( ן"הרמב. ומשיטת ח

הם מותרים באינו מתכוין  ,אבל איסורי תורה בהנאה ,ר זה באיסורים שאינם איסור הנאה"ש בפס"שכל דברי רבא ואביי שמודה ר

  ר."אפילו בפס

 ,תונתשהמכסכס כ )א"מ ע"דאמרו בגמרא (ק ,ר הוא בדין כסכוס המלבן"מצאנו היתר אינו מתכוין בפס. מקום נוסף שט

מ מותר כיון "ומ ,ר"פסמלבן בהרי זה 'מותר' על אף שבודאי מלבן. נמצא מעשה שהוא  ,ודעתו לרכך ואינו מתכוין ללבן

  ה."בע בפנ"עונדבר בו  ,א"ס ואינו מתכוין ללבן. וכבר עמד בזה הריטבשמתכוין לכסכ

דאמרו בסוגיא שהעושה בקרקע חבירו פטור.  ,א) בתולש עולשים ומזרד זרדים"ג ע". עוד מצאנו זאת בשיטת הסוגיא (קי

 ,ר"הקרקע נעשה בפס. והנה שם תיקון )ג"י משום דלא איכפת ליה בתיקון קרקע זו. (ותוס' פירשו משום משאצל"ופירש רש

  מ הועיל לו דבר זה שאינו מתכוין לפוטרו."ומ

אלא ששם יותר הגביל את ההיתר. דאמרו שהפוצע להוציא דם  ,א)"ה ע"י גם לענין פוצע חילזון (ע"ובדומה פירש רש. א"י

ן שם הוציא "אמנם ברמב( 'ורוצה שלא ימות'. ,מ שרי כיון שרוצה הוא שיחיה כי היכי דליציל דמו"ומ ,חלזון נוטל את נשמתו

  ר)."ופירש דכוונתו דוקא שלא במקום פס ,י מפשוטם"דברי רש

בסתירת  א"מ שרי כיון שמתכוין 'שלא ימות'. (וכבר העיר הגרעק"ומ ,שהוא נוטל נשמה ,הרי לנו כאן 'פסיק רישיה' כפשוטו

  3).ל"ממזרד זרדים הנ דבריו

אבל אינו סורק. ובטעם איסור  ומפספסם על סריקת שיער נזיר. דבגמרא אמרו נזיר חופף "עוד נוסיף את דברי הרמבב. "י

                         
  קושיא. ח בכלל ו', אין משם"כמשנת הח אמנם אם נעמוד שם בסוגיא 2

ס אינה מסכמת "מ בש"י בכ"ל שרי, וזה מכוון דבריו. אלא ששיטת רש"ר דלא ניח"י את שיטת הערוך דפס"והיה מקום לראות בדברי רש 3
גחלים תחתונות פירש  ר במנסך על אש המערכה. וכן בכריתות כ' במכבה"ט אין חיסרון של פס"א מ"לשיטת הערוך, כדחזינן בביאורו בזבחים צ

  מ שכאן מילתא חדתא קאמר ולא את דברי הערוך."מטעם אחר ולא מטעמיה דהערוך. ש
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שהוא מטעם יש מפרשים מיסוד דברי הגמרא בנזיר שכל סורק מכוין לתלישה. אמנם יש מפרשים  ,סריקה נחלקו הראשונים

  ד)."ה מנזירות הי"ם (פ"ר. וכן פסק הרמב"פס

פ שהוא "ם דאע"ב. ואילו בסורק כתב הרמב"ם שם בהי"כ הרמב"וכמש ,בין עליווהנה תלישת שיער בנזיר היא דבר שחיי

ואינו עומד במשפט האיסור אלא נחית חד  ,ר"מ אין חייבין עליו. הרי לנו דבר שאינו מתכוין בפס"מ ,אסור כיון שודאי תולש

  4שאסור ואין לוקין עליו. ,דרגה

להתיר מילה בצרעת מחמת שאינו ג) "ד דאביי (שבת קל"א הסוהדבר הראשון ה ,ועל כל האמור נוסיף עוד שני דבריםג. "י

  ר."ש בפס"וכך היתה דעתו עד שחידש לו רבא דמודה ר ,ר"על אף שהוא עובר איסור בפס - מתכוין 

ס בהרבה מקומות בהלכות שבת ובשאר הלכות להתיר אינו מתכוין "ד. והדבר השני הוא שיטת הערוך הידועה שראה בש"י

  בכל גוונא דלא ניחא ליה. -ר "בפס גם

וכמו  ,תכויןדין מאינו מתכוין ב נותןר "אתה הראית לדעת מכל האמור כי על אף שהדבר מושכל ופשוט לכל בר בי רב שפס

מ אפילו במקום "מ עוד רבים המקומות והמקרים כמו רבים שבהם נוהג היתר א"מ ,מקומות ס בהרבה"הששהבאנו מדברי 

וצריכים  ,כפרוץ מרובה על העומדניצב ר "ם לאסור במקום פסח. ונמצא התחום התול"ר דניח"ולפעמים אפילו בפס ,ר"פס

  5הגדרים ולבנות את הפתחים.להעמיד את את הגדרות וגדולים לקבץ רחמים 

  תקציר המידה העולה בסוגיא

. א. היתר ש בדבר שאינו מתכוין"י ור"מחלוקת ר ביסוד (יסוד הפלוגתא) - שלמדנו בסימן  ונזכיר מהב) לברר ולהבין נקדים  

גם האיסור של אינו מתכוין  ממילא ,עיקר ההיתר הוא סבראדכשם שומינה  כוין' הוא היתר הבא מסברא צרופה.'אינו מת

  ר אף הוא סברא."במקום פס

גם כלפי הגדרת הגברא  בחקירה האם דיני התורה באיםש היא "י ור"למדנו להשכיל מדברי המפרשים כי יסוד מחלוקת ר. ב

י סבר שאין הדין מתחשב אלא בעצמו של מעשה, ועל כן גם כאשר הגברא לא נתפס בשם 'חורש' ", דראו לא הנולדת מהמעשה

  אין בכך כלום, שאין הדין מחייב אלא על עצמו של מעשה.

איסור אלא על מעשה המחיל שם ש ראה סברא לומר שמשפטי התורה ניתנו כלפי תואר הגברא כעושה, ולכך אין "ואילו ר

 שכל, הוא מותרפ שם העושה לא נקבע על שם המעשה, לכך "וכיון שסברא היא שבכל אינו מתכוין לכה .'עושה' על הגברא

  על הגברא אין חייבין עליו. 'שם חורש'מעשה חרישה שלא החיל 

שבשביל להגיע למידתו של רבי שמעון שהדין  ,ועל פי זה המרחק בין רבי שמעון לרבי יהודה עומד על שתי מדרגות. ג

רק כאשר בדרך כלל ש ,צריך להקדים ולראות דבר ראשון שהמעשה עצמו יעמוד על שמו ,מזהיר על חלות שם גברא כעושה

אבל אם המעשה עצמו אינו מוגדר  ,המעשה מוגדר 'מעשה חרישה' אפשר להוסיף קומה נוספת ולומר שהעושה מוגדר 'חורש'

ו אם המעשה אינו נתפס "דהדברים ק ,הגברא לא יוגדר 'חורש' ,אז אפילו אם הקרקע מוכשרת לזריעה על ידו ,ה''מעשה חריש

                         
ל "ד. אמנם בביה"ש שצ"ר שאחת מתוכם תהיה איסור, שדברו בזה עפ"ד הריב"אלא שאפשר להשתדל בה בנידון של רצף פעולות שפס 4
 ר."לומר שזה נידון כאינו פסה לשום, נראה דלא הסכים לסברא זו, אלא נטה "ט ד"ח מ"שכ

מוגדר 'יצירת מלאכה' מחמת העדר הכוונה. וכגון העושה אוהל על ידי קדרות  אינו הדברש ,ה נוספת שמקופיא גם היא דומהקיימת בחינ 5
בזה בספר נתיב  . (עיין ליקוטוכהנה הרבה ,ב)"ב ה"מ (פי"וכן המטיל ברזל מלובן למים שלא על מנת לצרפו שהזכיר הה ,ג)"י בביצה (ל"ברש

  .ב סימן א')"קנובליך ח -חיים 

כלים לענין ב גמר מלאכהיני ודגמת ד ,התחדשות יצירה ללא כוונהששם המתיר זה העדר  ,אך באמת זה לא נוגע לנידון שאנו אוחזים בו
  ד. "א י"א נ". ועיין חזושחלות שם כלי תלויה ביעודו טומאה
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מתחילה צריך שהמעשה  ,צריך תרתי ש"ולכך לעולם ר ,ש שהגברא לא יהיה נתפס על ידו בתואר 'חורש'"כתבנית חרישה כ

  'עושה המלאכה'. ועל זה אפשר להוסיף את הגברא הנתפס בשם ,יעמוד בשם המלאכה

ממילא שוב אין לו סיבה לשתף  ,שהזהירה תורה למנוע את 'שם העושה' הדכיון שלא סבירא לי ,דה פליג מתחילהוורבי יה

  אינו רואה בחיובי הדין אלא אזהרה על המעשה קוף שבכל דבר ותו לא. ולכך ,באזהרה את שם המעשה

  תוכן המושג 'שם מעשה' ומהותו

ונראה כיצד על פי  ,ה מה שהארכנו במקומו ביסוד הפלוגתא. ועתה נבא להוסיף בנין על היסודעד כאן הבאנו בקצרג) 

כאשר נהפוך את הנוסח וההגדרה  - הדברים הללו מתבררים כמה נוסחאות שאמרו גדולי האחרונים בכללי המעשים ושמותיהם

  ואז נשכיל. ,לטעם וסברא

. מעתה יש לנו לבחון את 'העושה'. ב. שם 'המעשה'וכיון שלמדנו שבנין שיטת רבי שמעון הוא משתי קומות. א. שם 

ולאחר מכן בחלק של 'שם העושה' הנולד  ,תחילה בחלק של 'שם המעשה' ,החילוקים הקיימים והאפשרים בשני מישורים

  מהמעשה.

החוזר על עצמו בהרבה מפרשים בשינויי לשון מסוימים הבאים חילוק ונפתח בחלק של שם המעשה להשתדל להבין את ה

  6.'שם מעשה בעיקר החפצא' ובין ,'שם מעשה סתםלבטא רעיון אחד של חילוק במידת ההגדרה של 'שם המעשה' בין '

' ובין פעולה שלא נתפס בה 'שם ,פעולה שנתפס בה 'שם' המעשה האסורש לחלק בין "הגרשמ הנזכרוהיינו לבד מהחילוק 

  המעשה האסור כלל.

ועל פי מה הוקבעו  מה הם המידות הקובעות מ לא פרטו"מ ,אמנם על אף שהמפרשים הרבו להשתמש בסוגיא ביסוד זה

. ובודאי שלא ביארו מהו תוכן ההגדרה שבחלות שם בין שם מעשה בעלמא ובין שם מעשה בעיקר החפצאהמחלקות  המידות

  שם בעיקר החפצא.מעשה סתם לעומת תוכן ההגדרה של חלות 

) את תוכן המושג של 'שם המעשה' בכללות על פי דוגמה ה"ולהגיע לבינה בזה יש לנו להקדים להביא מה שביארנו (שם סק

  ממשפטי הבעלות.

 בעלות שאם הצדדים בפירושנהגו לומר ו. החפצא' בעיקר 'חלות שהיא או, גברא' 'זכות היא בעלות האם ט הלומדים"דשו

 עוררין בלא להשתמשות ממון שעמד שכל הממון במשפטי הפשוטה הסברא רק זה שבעלות היא הכוונה ראאינה אלא זכות גב

 ששם היא הכוונה בחפץ חלות זו בעלות אבל אם. להפקיעו ולא הזה המצב את לשמר תביעה זכות נותן זה וצדק ובזכות

 בדין מוגדר גופא זה שם, פלוני של חפצו הוא זה שחפץ העולם כלפי עליו הנקרא השם שהוא - החפץ על הנקבע הבעלים

                         
 עושה אתה אי דלעשותלהתיר בצרעת  גזה״כבד. ימות ולא רישא בפסיק מודה ר״שד הדבר באורד בכתובות סימן ט' ב"כ הגרב"וכגון מש 6
 דאיזה הגזה״כ הוא דכך, 'בחפצא' בהרת קציצת אינו מתכוין באין אותו עושה דאם למעט הגזה״כ בא, רגלו שע״ג בסיב אותו עושה אתה אבל

 ותיפוק בגמ׳ ופריך. 'בחפצא' בהרת קציצת אינה מתכוין באינו עושה הוא אם אבל במתכוין עושה הוא אם לעשות דוקא הל״ת בא בהרת קציצת
 באנו מתכוין שאינו דבר משום דאי ימות ולא רישי׳ פסיק לענין אלא נצרכה דלא רבא ומשני, התורה בכל מותר שא״מ ודבר הוא שא״מ דדבר לו

 אבל, קציצה מעשה דאיכא מתכוין דבר הוי דעי״ז לחייבו, רישיה פסיק דין מהני היה בזה, הוא דממילא, בגברא עברה מעשה דאינו ידי על להתיר
 דסו״ס, רישיה דפסיק דין בזה דיועיל שייך לא 'בהרת קציצת של חפצא דאינה' מתכוין באינו בהרת קציצת דנתמעטה דלעשות גזה״כ משום
  .כלל 'פצאחב בהרת קציצת דאינה' תורה עטתוימ מתכוין באינו שעושה מאחר

אלא כינוי עדכני כיון שעיקר ההגדרה אינה  ,שינה אלא את הנוסחאך לא . 'מעשה מובהק'ויש מי שהמציא כינוי חדש למושג זה וקרא לו [
(ובאמת נראה כי יותר טוב לקרא לנער בשמו 'שם מעשה בעיקר החפצא' אחר שלשון 'מובהק'  .ג הישן הנקרא שם מעשה בעיקר החפצאלמוש

כמו 'סימנים מובהקים' 'טעם  ופעמים בלשון 'חוזק' ,'רב מובהק' 'תלמיד מובהק'כמו בתלמוד משמש בכמה לשונות פעמים בלשון 'עיקר' 
  .])בלשון 'דבר ברור וידוע לכל' כמו 'מום מובהק'ופעמים  ,ופעמים בלשון 'רגילות' כמו 'שמות מובהקים' ,מובהק'
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  .חפץ של בגופו בעלות כחלות

כדבר  החפץ בעיני כל אדם על הקבוע הבעלים שם את לראות מחליט ובמהותה של אותה 'חלות חפצא' פירשו שהדין

להוויתו, הוא כאשר הדין מכיר בקיומו ונותן חשיבות  -שהדין מכיר בתוקפו כדבר בר משמעות, ורושם מציאותי זה בחפצא 

  בעיקר החפצא. בעלות חלות הנקרא

ומדוגמה זו נלמד לכל דבר שתחילת המושג הנקרא 'חלות שם' הוא בא מהשם האמיתי שהדבר נתפס לעיני כל אדם, וכאשר 

פירושו שהדין מכיר באותו שם כדבר בעל משמעות, וזאת מחמת שהשם הניתן לו  'חלות שם בחפצא'אמרו בדינים שונים שיש 

  משקף נכונה את יחודו או שימושו לאותה תכלית ולאותה מטרה כפי הנגזר ועולה משמו. -די כל על י

  "שם מעשה בעיקר החפצא"חילוק המפרשים בין מעשה סתם ובין 

שגם תחילתו של חילוק  ,ומעתה נשכיל בפירוש דברי המפרשים לחלק בין 'שם מעשה' ובין 'שם מעשה בעיקר החפצא'ד) 

והדין חוזר ומכיר בחילוק זה כחילוק  ,ללי של כל אדם כלפי תואר המעשהכשהחילוק מתחיל מהיחס ה ,רשזה נולד מאותו שו

בין מעשה שצורתו מודיעה על תכליתו ותוכן  -בעל משקל נכון בדין. וכיון שבדעת כל אדם יש חילוק ברושם שהוא רואה 

לכך אף בתואר הדבר כלפי הדין יש  ,עניינו ומכוון תכליתועניינו ובין מעשה שצורתו לחוד אינה מספיקה להעיד על תוכן 

  .אלא הוא רק הכרת הדין בשם השגור בפי כל ,'שם' נפרד וחדש וכיון ששם הדבר בדין אינ ,חילוק

הוא מעשה שנקרא שמו בפי כל על פי עיקר  ,ובזה בא חילוק המפרשים שמעשה שצורתו מודיעה על תכליתו ותוכן עניינו

ולכך  ,שם המעשה מוגדר תיקון המקום לזריעה מחמת עצם צורת המעשה ,חורש בשדה כדרך כל החורשיםוכגון ה ,בנינו

וזה נקרא אצל המפרשים חלות שם  ,כשהדין מכיר באותו שם כתואר הדבר הוא משתמש בשם עיקר החפצא מחמת עצמו

  בעיקר החפצא.

וקע בשופר שההכרעה האם זו 'תקיעה' או 'שיר' כ כאשר הדין משתמש בשם הנקבע רק בצירוף דעת העושה וכמו בת"משא

בזה אין אנו מגדירים את הדבר 'שם בעיקר החפצא' כיון ששמו אינו מחמת עיקר  ,היא יורדת למעשה רק מכח דעת העושה

ולכך הדבר מוגדר 'שם הדבר' אך אינו 'שם בעיקר  ,אלא שמו ניתן לו בפי כל בצירוף גורמים שאינם חלק מעצמו ,צורתו

   '.החפצא

הנקבע מחמת 'צורת העשיה'  הבין שם מעש ואם נרצה למצות את החילוק במילים קצרות ובנוסח אחר נאמר שהחילוק הוא

  .ובין שם מעשה הנקבע על ידי 'הגברא העושה'

  , ובצורת בנין החלות'העושה'חילוקים שונים בדפוס חלות שם המעשה על 

ועכשיו נבא לחילוק ההגדרה בקומה  ,ש שזה החלק של 'שם המעשה'"רעד כאן עמדנו על הקומה הראשונה שבבנין שיטת ה) 

שסוף דין  ,את הווית המעשהולא רק למנוע  ,שאיסורי תורה באים למנוע חלות שם 'עושה' על הגברא -ש "השניה שבשיטת ר

החורש' 'ת 'הזורע' וכלשון המשנה דאבות מלאכו ,האיסור הוא למנוע את הגברא שלא יהיה 'חורש' ולא רק שלא תהיה 'חרישה'

ולא רק הווית החפצא. (ועיין במגן אבות בתחילת  שסוף הדין הוא החלות שם 'עושה' על הגברא ,החרישה'' 'ולא אמרו 'הזריעה

  הספר).

ואין העושה צריך את 'שם המעשה'  ,נקבע מחמת מעשיו ופעולותיו לחודששם הגברא  יתכןובחלק זה נבין לחלק. א. 

ה' דהגברא הוא זה החוזר 'שם העוש שם הגברא מתואר המעשה, עד כידעוד עדיף  ויתכןעושה'. ב.  ליו 'שםעבשביל שיחול 

אף 'שם שעל  ויתכןמהמעשה היא החוזרת וקובעת את 'שם העושה'. ד.  'שהתוצאה' יתכןהמעשה' עצמו. ג.  ומוליד את 'שם

  ולא תעמוד העשיה אלא בשם מעשה לחוד. ,בכל זאת לא יחול על העושה 'שם עושה' 'התוצאה'אף המעשה' ועל אף 
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ולאור האמור נדע כי יתכן ששם אחד מהחלקים יקבע את שם החלק השני. ויתכן כי כל חלק וחלק בפני עצמו יעמוד בסיבת 

 ,שם עצמו מחמת עצמו. וגם יתכן כי הדברים יעמדו בסתירה כאשר שם המעשה ימשוך לצד אחד ושם העושה ימשוך לצד אחר

  .ובזה נצטרך להכריע איזה רושם יתגבר ויקבע את השם

דבר זה ש, אבל ", וכסברת הגרש' קבוע כמו הדבר המוכרח שיצא מהמעשההמעשה'שם  ומעתה נבין כי הן אמנם בכל פס''ר

ן וההכרעה בזה יכולה ליפול באופתלויה ועומדת, עדיין הכרעת שם העושה אלא , 'העושה'שם  עדיין לא מכריע במוחלט את

  פרטים נוספים. שונה מחמת

ר הוליד את "ש אנו יודעים שצירוף הפרטים נתן שחיתוך המעשה בפס"ומעתה בכל פעם שאנו מוצאים את הדין אוסר לר

ש גם "שאנו מוצאים את הדין מתיר לר בכל פעםא נתפס באיסור על אף העדר הכוונה. ואילו ושם המעשה על העושה, וה

ה, ועל אף ששם במקרה זה היו פרטים שגרמו לכך שכח דעת העושה יותר חזק מתואר המעשר אנו למדים כי "במקום פס

לכך הוא ' מעשה איסור, עושהגברא 'העושה לא נתפס על ידו בתואר כיון שמ "בשם מעשה איסור, מ המעשה נתפס מיסודו

  מותר.

על פי המעשה. אמנם יתכן להעלות  והנה מה שאמרנו עד כאן הוא ששניהם מתנגדים, והכרעת ההנהגה על פי העושה ולא

  7.נו כפי שם העושה במעשה זהצד נוסף שבכזה מקרה תואר העושה יחזור ויעקור את שם המעשה ויקבע

אחר שמצאנו פעמים  -ר "ש אינו מתכוין בפס"לעיין מה התחום שבו אסר ר שאמרנו) ומעתה כאשר נחזור על הראשונות ו

אלא באשר הקו המתיר הוא העדר חלות שם המעשה  ,א מחתא מחתינהוילתא לאו בחדנבין דהאי מ ,ר"רבות להתיר אפילו בפס

  .דבר זה נתון לשינויים מהרבה סיבות וגורמים ,והקו האוסר הוא חלות שם המעשה על העושה ,על העושה

עקירה  מחמת גורמים המולידיםפעמים והשינוים יכולים לבא מכיוונים שונים, פעמים מחמת 'העדר' שם העושה לחוד, 

אפילו לשם המעשה, ופעמים שם האיסור מסתלק מחמת 'התחדשות שם חדש' על העושה, ופעמים מחמת התחדשות שם חדש 

והדבר יכול גם להשתנות מחמת היחס הנקבע בין המעשה לתוצאה, שחשיבות התוצאה כלפי המעשה  8על עצמו של מעשה.

  והמעשה כלפי התוצאה אף הם משתתפים בהכרעה.

שזה  - שם העושה חלות ולענין  ,מאורע ומאורע יש לנו ללמוד ולבחון לגופו מה מידתו לענין חלות שם המעשה על כן בכל

, לכך ומדוע ,ורק על פי זה נבין להשכיל מי הוא בעל שם עושה ומי אינו בשם עושה ,בדרך כלל נקבע רק כתולדה משם המעשה

ה בחלק מהמקרים נבאר "ובע .ל אחד למשמש ביסוד כל מקרה ומקרהבסימן זה נסתפק בכללים והצדדים שהזכרנו כהתעוררות לכ

 ע."בהרחבה בפנ

                         
חוזרת רצוא ושוב בין העושה והמעשה, לתת את שם העושה במעשה, ואת שם המעשה הזיקה וההכרעה בזה תהיה על פי המבט הכולל על ה 7

ב "ק ל"א ס"א כלים ל"ודיין. ועיין בחזו ואין בזה כלל, אלא כל מקום לגופו, והוא דבר הנתון לשינוי בעיני כל דן לראות איזה מהם עדיף. ,בעושה
  .ש ורבנן לענין סתם יאוש בגנב או בגזלן, וממידתו שם תבין כאן"ה וה, במחלוקת ר"ד

 אינה חולין לשם עקירה אבל, לשמה מבטל חדש קרבן שם שרק בקדשים לשמה בסוגית וכמבואר, אחר שם לעקור מועד יותר חדש דשם 8
 .לחוד העדר אלא' חדשה קביעות' שאינה אחר מפסידה


