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  ושאר אינו מתכוין חרישהובין גורר ספסל ב ,בין נוטל תבן בכברה
  בשיטת החיי אדם

  ר"היתר נטילת תבן בכברה גם במרקד בפס

 שנוטל י"רש ופירש. האבוס לתוך ונותן בכברה תבן נוטל שאדם) א"ע מ"ק( יי אדם בביאור המשנההחא) ידועים דברי 

 ובנשמת אדם וכתב בחיי, מותר מתכוין שאין דבר דאמר ש"ר כשיטת, מאליו נופל שהמוץ פ"אע האבוס בתוך ליתן בכברה

  .מתכוין שאינו מפני - ר"פס הוא כאשר אפילו להתיר נראה הראשונים דמדברי ח"י בכלל אדם

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

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

  .אחרונים] כמה עליו ונחלקו. [תורה

שגם כאן  ,פ שאינו מתכוין"ר שיעשה חריץ אע"וכל אחד מתפלא מה בין זה ובין הדין שלא יגרור אדם ספסל במקום שפס

ומה סברת חידוש  ,מ דהא לאו מילתא היא"נטען אותה טענה שזה אינו חורש כלל אלא נוטל ספסל. ואם בגמרא לא אמרו כן ש

  החיי אדם בכברה.

שאם יש נר אחורי הדלת או מדורה כנגד הדלת אסור  ,'ז ב"ע רע"ב ונפסק בשו"כ ע"דין הגמרא קעוד העירו על דבריו מ

מ "מ ,פ שעוסק הוא בפתיחת הדלת ולא בכיבוי והבערה"ואע ,ר על כיבוי או הבערה"לאדם לפתוח את הדלת מפני שהוא פס

שה באינו עבשם עיקר המ להתחשבהחיי אדם נמצא שאין הגמרא מקבלת את המידה שטבע  ,ר"אין בכך היתר אינו מתכוין בפס

  ש דינו מהדינים הנזכרים בגמרא."ר. ומ"מתכוין גם במקום פס

סיבת  בנזיר ש"והרא בשבת י"רש ולדעת ,לסרוק שיער ב)"נזיר מ ,(שבת נ וכן יש להקשות גם מהאיסור שאמרו בגמרא

א דבריו אלא במלאכת "לא חידש החיש ת"ואואין אנו מתירים מפני שאינו תולש אלא סורק. [ .רישא פסיק מטעם האיסור היא

עדיין נקשה מפסק  דין זה האמור בגמרא לענין נזיר.ן להקשות מכ אי"וא ,שבת וכמו שהזכיר מטעם 'מלאכת מחשבת'

  ז) שאסור לסרוק בשבת משום שודאי משיר שיער]."ג סעיף כ"ע (שהראשונים והשו"

  ק בין מעשה חדש בעיקר בניינו ובין מעשה חדש רק בעטיפתוחילו

המתבונן יראה כי הקו החוצה ומשם נפנה ללמוד את סברת החילוק.  ,ב) ותחילת דברינו יבאו להעמיד את דפוס החילוק

על ומחלק בין המקרים הוא האם כאשר נבקש מהאדם להגיע לתוצאת המלאכה הוא יעשה את אותה פעולה (גם אם זה יהיה 

אלא  ,או שהוא יעשה פעולה שונה. כאשר נבקש מאדם לרקד הוא לא יטלטל את הכברה כטילטול הילוך ,ידי 'כלים' אחרים)

ונמצאת פעולת הריקוד בדרך הילוכו מולידה את המלאכה על ידי 'פעולה' שונה בעיקר  ,הוא 'יקפיץ' אותה או 'ינענע' אותה

  בניינה ולא רק בצורתה החיצונית.

ספסל וחורש  ונמצאת פעולת גורר ,הוא יטול חפץ כהה ויגררנו בחזקה על פני האדמה ,שר נבקש מאדם לחרושואילו כא

וכן הוא גם בנועל ביתו ונמצא צבי  ואין בו אלא שינוי חיצוני כשינוי עטיפה. ,שווה בבנינה לפעולת הנצרך לחרישה בעלמא

וכשנבקש  ,י נעילתו במסגרת שמורה"מצם את מרחב מחיתו עשכאשר יבא אדם לשמור צבי כך הוא תהיה פעולתו לצ ,בתוכו

  .לתלוש שערה ימשוך אותה בחזקה

מ ובין שאר מקומות שלא השתמשו בהיתר זה הוא "ר בא"נמצא החילוק המוחזק בידינו בין חידוש החיי אדם להתיר פס
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העושה את המלאכה היא 'פעולה או שהפעולה עצמה  ,האם פעולת המלאכה שווה לכל מקום ואין בה אלא 'שינוי חיצוני'

  חדשה' ביחס לעיקר דרך המלאכה.

  חילוק בין מעשים ששמם 'מתחדש' על ידי הדעת ובין מעשים ששמם 'מתקיים' על ידי הדעת

א לא התיר אלא "שהרי גם החי ,מה הסברא להתיר על ידוב "צמ "מ ,דעל אף שחילוק הוא זה ,ג) אמנם הסברא עדיין חתומה

דאחר שהכלל  ,מה הסברא להתיר ,ר כמתכוין"אנו יודעים מדברי הראשונים בעלמא שכל פסש וכיון ,לרקד כאשר אינו מתכוין

ר זה יגרום "כל שהוא פסדהיינו  -כ גם מה שנמצא 'בדין מתכוין' "א ,ובמתכוין ממש אסור בכל גוונא ,ר כמתכוין"אומר שפס

וונה ובין כאשר נעשית פעולה חדשה שאינה צורת המלאכה במל מקרה בין כאשר הפעולה שווה לפעולת המלאכה בכ לו איסור

  .הרגילה

ר באים 'לקיים' את שם "ובין מקום שהכוונה או הפס ,ר באים 'לחדש' שם למעשה"ונבין לחלק בין מקום שהכוונה או הפס

 ,ת התוארוכוונת האדם אינה נצרכת בהם כדי לחדש א ,המעשה. שיש מעשים שתואר עניינם קבוע בהם מחמת עצם תבניתם

בזה הוא  ,ואם האדם יתכוין ,כפי הניבט בהם המעשה וענינו וין הוא יעקור וימחק את תואראלא אדרבה אם האדם לא יתכ

כאשר  ,'יקיים' את תוארם ועניינם. ומאידך ישנם מעשים שרק כוונת העושה היא זו שמחדשת בהם את שמם ותואר עניינם

  .אלא אדרבה מקיים אותו על גופו ועניינו הראשון ,העושה אינו מתכוין 'אינו עוקר' את תואר המעשה

 תמציאות הפעולה היא השווא ,גומות להשוותואינו מתכוין  - ונביא דוגמאות לשני הצדדים. המכבד את ביתו (רצפת עפר) 

 וונתו לכבד באה לעקור ולמחוק מהמעשה את תואר עניינואלא שכ ,וזה תואר המעשה ,שכך משווים פני אדמה ,פני האדמה

  כמשווה ולהעמיד אותו על מעשה כיבוד לחוד.

י שאין מתכוין למרח "ופירש רש ,א) 'רוק דורסו לפי תומו'"שאמרו בגמרא (שבת קכ ,ומאידך גיסא הדורס על גבי רוק

מקרה זה משמש דוגמה נכונה לפעולה שאין  1ותא.כוין שרי משום מאיסכי לא מג דממילא ממרח הוא "ואע ,ולאשוויי גומות

ורק אם יתכוין במעשיו אלו להשוות  ,בה שם 'השוואת פני הארץ כיון שלא זו צורת הבנין של פעולה המשווה בעלמא פני ארץ

  שם חרישה על מעשיו.ז "פני ארץ יחדש עי

ר מעמיד את שם המעשה גם ללא "בזה פס ,ונאמר שהכלל הוא שכל מקום שאנו באים לקיים את שם המעשה על ידי הכוונה

  ר."שהעדר הכוונה אינו מספיק 'למחוק' שם מעשה במקום פס ,כונה

בזה גם  ,והכוונה היא זו שנצרכת בשביל לחדש שם מעשה ,אבל כאשר אדרבה העדר הכוונה מקיים את המעשה כמו שהוא

ר באינו מתכוין הוא רק 'לקיים' את שם המעשה שלא יעקר "שכל כח פס ,ר לא מתחדש השם על המעשה ללא כוונה"במקום פס

במקום  -ר לחדש על המעשה שם האמור 'להתחדש' על ידי כוונה "אבל אין בכח פס ,שהעושה אינו מתכויןמהדבר מחמת 

  שאין כוונה. וסברא היא.

הוא מעשה ששמו 'מתקיים' על  מעשה חדש בעיקר בניינו הוא מעשה ששמו 'מתחדש' על ידי הדעת ואילו מעשה חדש רק בעטיפתו

  ידי הדעת

כבר הצטרפו הפרטים לאחד בידינו להוליד כלל שכל מעשה שאין בו  ,ואחר שאנו יודעים את הכלל ומבינים את סברתוד) 

                         
  מ."י שם על נחש. ואכ"י שם היינו כדי להתיר את המעשה אפילו לרבי יהודה, כמו שפירש"ומה שהוצרכו לטעם של 'מאיסותא', לשיטת רש 1
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וממילא יש בו איסור במקום  ,ואינו מתכוין בא לעקור ממנו את תואר עניינו ,אלא שינוי חיצוני שמו קבוע בו כפי עיקר בניינו

  גם ללא כוונה. -ר שמו קבוע עליו כעיקר עניינו "שכל שהוא פס ,ר"פס

ר "וכל מקום שאינו מתכוין גם כאשר זה פס ,בו הכוונה באה לחדש לו שם ,אבל דבר הנעשה בצורה חדשה מעיקר העשיה

תחדש על ידי ר אינו אלא מקיים שם שלא יעקר בהעדר הכוונה אבל אינו מחדש שם הצריך לה"דפס ,אין מה שיחדש עליו שם

  ר."ולכך יש בו היתר גם במקום פס ,כוונה

  פרטי הדינים וחילוקיהם

נחזור העמיד את פרטי הסברות בדינים הנזכרים. ועוד נוסיף עליהם כמה  ,עמדנו על כלל ההיתר לעומת האיסורוכאשר ה) 

  דינים וכמה חילוקים.

  בין גורר ספסל ובין מוליך תבן בכברה

לכך העדר  ,דכיון שבנין פעולת חרישת הגרירה היא כבנין פעולת חרישת מחרשה ,גורר ספסל ברורהחילוק בין כברה ובין 

כ במרקד בדרך הילוכו שזו "ר העדר הכוונה לא מסלק כלום. משא"וכל מקום פס ,הכוונה צריך 'לסלק' מהגרירה שם חרישה

לכך כל שאינו מתכוין  ,ר אינו 'מחדש' שם"ופס ,בזה אדרבה הדעת צריכה לחדש שם ,צורת פעולה חדשה בבנין פעולת הריקוד

  הרי זה מותר.

  בין פותח דלת מול מדורה ובין מוליך תבן בכברה

 ר"בפס ז)"ע רע"בשו ,ב"כ ע"כיבוי והבערה (שבת ק מתפתיחת דלת במקום נר או מדורה מחאיסור שהקשו על דבריו מומה 

לכל כיבוי והבערה שמשתמשים לכך  פתיחת דלת, הוא דומהגם מובן, שהכח המכבה והמבעיר וכן תנועתו כפי שזה נפעל ב

  לספסל ולא לכברה. הוכל החילוק הוא רק מהיכן וכיצד באה הרוח וממילא הרי זה שוו ,במשב רוח

  בין סורק שיער ובין מוליך תבן בכברה

ואין אנו מתירים מחמת עסק תיקון הסריקה לומר  ,ר"וכן נבין להשיב במה שהקשו מהאיסור לסרוק ראשו מחמת פס

אלא שזה מושך על ידי  ,שהתלישה לא נמצאת בשם המעשה. שגם בזה התלישה היא ככל תלישה הנעשית במשיכה בחזקה

  אבל העקירה שוה בזה כבתולש ביד שהיא על ידי משיכת השערה. ,כלי

  ג נמלים ובין מוליך תבן בכברה"בין דורס ע

ר שיהרוג נמלים. כיון שדרך "ב) שאסר לדרוס בדרך הילוכו במקום שפס"ז כ"ז (שט"לעמוד בשיטת הגר א"וכן יוכל החי

  2הריגת נמלים היא על ידי מיעוכם בקרקע, וגם זה דומה לספסל ולא לכברה.

  ר שישווה גומות"ז להתיר לדרוס על רוק גם בפס"ביאור היתר הט

ר על "נוהג אפילו במקום פסג) "ל סק"(הנרש שהיתר הגמרא לדרוס על רוק ז י') דפי"ז (שט"ולדברינו נבין נפלא בשיטת הט

  ר לאיסור."רבי שמעון בפסוהרי מודה השוואת גומות. והקשה עליו בעולת שבת 

דבמעשה זה הדעת  ,ר"ש מתיר אפילו במקום פס"דאכן בזה ר ,ת מדברי המפרשים הדבר מתפרש כפתור ופרח"ולמשנ

                         
מתכוין. וכבר הרגיש בזה גם בהליכות מרדכי דבר שא''מ אמנם במ''ב נראה שנמנע מכוון לקבוע בדבר זה איסור על מהלך בפס''ר ואינו  2

 . ועפ''ז צ''ל בהמ''ב מחלק בין הילוך ע''ג עשבים בא''מ ופס''ר הנזכר להלן סק''ו ובין מקרה זה של דורס ע''ג נמלים. ואולי יהיה מובן-ס''ק 
  'יצירה'. אמנם עדיין צ''ב. -לחילוק ע''פ מש''כ בסימן 
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ג כל שאינו מתכוין לא מתחדש השם "ובכה ,דמעשה מירוח אינו צורת מעשה השוואת גומות ,משמשת 'לחדש' שם למעשה

  .ר"אפילו במקום פס

  הולך בשדה ועשבים נתלשים ברגליו

ש מותר לאדם להלך יחף על "ב) שאליבא דר"ע 'דאמרו בגמרא (עירובין ק ,ו) אמנם אי איכא למתמה מהא איכא למתמה

ר שיתלשו. ומדבריהם "ר דהיינו טעמא מפני שאינו פס"א ועו"א והריטב"ו. ופירשו הרשבגבי עשבים ואינו חושש אם יתלש

נראה כי פעולת התלישה נעשית באופן  ר שיתלשו. ושם"ג עשבים במקום שפס"שאסור להלך ע) -ו "פסק בביאור הלכה (של

  שונה מכל פעולת תלישה בבנין עצמו של מעשה ולא רק בצורתו החיצונית.

ר, דכתב ואין בה 'משום' "א מלמדת שהתיר גם כאשר זה פס"חדא, דקדוק הלשון ברשב ומתלת. ,ינה קושיאאמת זו אאך ב

ב לא היו דברי "ז אדרבה משם סייעתא להאי דינא. (ולפני המ"ר. ועפ"ר אין בו דין פס"ר, משמע שגם כאשר הוא פס"פס

  א, שדבריו על פרק זה באו לדפוס אחר זמנו)."הרשב

ר ולא גזרו עלה. נראים דבריהם שהם מזכירים זאת לא "א גמרו את ההיתר בכך שהוא לא פס"וגם הריטבא "ותו גם הרשב

אלא כחילוק למה על אילן גזרו שלא יעלה ועל עשבים לא גזרו שלא יהלך, וכיון שהם פירשו מאורע ומאורע כסיבת היתר כל 

ר ולא על "ה אמרו דגזרו רק באילן שהוא בדרך כלל פסר, על ז"י שמא 'יתלוש' אלא שמא 'יתלש' בפס"בגזירת אילן לא כרש

  ר."ר בדרך כלל. אבל אין בדבריהם איסור מעיקר הדין למאורע מקרי של עשב הנתלש דרך הילוך במקום פס"עשבים שאינו פס

ובה שלישיה, נראה דקושיא מעיקרא ליתא, דכאשר נמקד את המבט על פעולת התלישה לא נמצא בה אלא את התלישה 

, שאם ניטול את פעולת העקירה לחודה הרי זה שווה לכל העקירות שהם משיכת כאשר היא נעשית ברגל -לה ביד הרגי

המחובר מחיבורו, והחלק של ההליכה אינו אלא שינוי סביבתי חיצוני, וממילא שמו קבוע בקרבו עד שיעקר, ואינו דומה 

  יך התחדשות קריאת שם.לנדנוד ההילוך המרקד שהנענוע עצמו שונה מעיקר המלאכה, וצר


