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  ובין צידת צבי בנעילת ביתו ,סכוס המלבןבין כ
  א"בשיטת הריטב

  ר ומכוין"י כסכוס גם בפס"היתר ליבון כתונת ע

 לאולודי דילמא או ,דמי ושפיר מיכוין קא כיתניתא לרכוכי ,בשבתא כיתניתא לכסכוסי מהו) א"ע מ"ק( בגמרא אמרוא) 

מ כיון "ומ ,שהכסכוס יוליד ליבון ר"פסדהוא ודברי הגמרא מורים  .דמי ושפיר כויןמ קא לרכוכי ל"א .ואסיר קמיכוין חיורא

  .מלבן שבודאיולא איכפת לן ' מותר' זה הרי ללבן מתכוין ואינו לרכך דעתוש

ר באינו מתכוין. אמנם "שבזה אין לנו אלא חידוש מועט שהתירו פס ,ובפשוטו היה אפשר לומר דמיירי באינו מתכוין

 ,ל בגמרא"שהרי אם הדבר תלוי בכוונתו מאי מספ ,לאו דוקא אמרו ,שמה שאמרו בגמרא 'אינו מכוין' א הוסיף חידוש"הריטב

נמצא לדבריו מחודש הסוגיא גדול  המעשה בכך שיהיה המעשה האחר טפל. אפשר לשאול את פיו. אלא הכי קאמר מהו עיקר

אלא שהוסיף בה ביאור שהמתיר הוא מה שהמעשה איסור 'טפל'  שהסוגיא התירה אפילו במקום שהוא מתכוין. ,כמה מונים

  ר ומתכוין."דדבר זה מתיר אפילו במקום פס ,לעיקר

והרי העושה עושה בדעת מכוונת להוליד 'גם' את  ,מוחקת את הדעת ודין זה תמוה וקשה מכמה. חדא תימה כיצד הטפלות

ולהיכן הלכה דעתו שבכאן המכוונת גם לתועלת חלק  ,ובכל מקום המעשה מתפרש על ידי הדעת ,תועלת המלאכה הטפלה

  1המלאכה.

  ר."תר מכל איסורי פסומאי שנא דין זה להי ,ר"ש בפס"וכללא היא שמודה ר ,ר"הרי מעשה זה הוא פס ,ותו גם לולי הכוונה

וגם בזה נתיר אפילו  ,ספסל עיקר וחרישה טפלדגרירת  ,ובה שלישיה אם מידה היא זו מדוע לא נאמר כן בכל גורר ספסל

  ר ואפילו מתכוין שהרי אין לך אדם חורש קרקע על ידי ספסל."במקום פס

ז) להתיר "א (ק"דלעיל מינה בענין הירושלמי שהביא הרשב ,א כסותר משנתו"נראה הריטבבמה ש ועל ארבעה הוסיפו בה

א דנראה ששיטת הבבלי אינה "כתב שם הריטב ,כל שעיקר כוונתו לשמור ביתו -לסגור דלת ביתו וצבי בתוכו ואפילו בכוונה 

הנטפל  יבוןהתיר את הלעשה נעילה כדרכו שנטפל לו צידה ובין שיטתו כאן למה בין שיטתו שם לאיסור במ ע"כן. ומעתה יל

  מתכוין.ב לריכוך אפילו

  המיוחד בהצהלת לבנונית זה 'שאינו יכול' לבא כיצירה עצמית, אלא כנטפל לריכוך

ש דנחלקו "י ור"מ המתבונן ימצא אותו פשוט. למדנו בעיקר הפלוגתא דר"מ ,ונראה שעל אף שהדבר נראה קשה מאודב) 

ולא באה תורה  ,וע את הגברא מלעמוד בתואר בעל מעשה עבירההאם דיני תורה ניתנו למנוע את עצמו של מעשה או למנ

וכיון שבדרך כלל שם חורש לא נולד אלא אם כן הגברא עשה  להפריש מחרישה אלא למנוע את הגברא שלא יהיה 'חורש'.

מעשה שיש בו 'שם מעשה  . א.ש הוא"לכך בעלמא הדין נותן שמעשה אסור לר ,מעשה ששמו מיוחד לו 'מעשה חרישה'

  .והוא גם הצליח להחיל על הגברא תואר 'חורש'ב.  .חרישה'

שמקרה מסוים זה של הולדת חיוורא על ידי הכסכוס לאור כך נבין דנקודת חידוש דבריו  א"הריטבוכאשר נבחן את דברי 

  ואפילו במתכוין. ,שהואפילו לא את שם המע ,המרכך בכיתונא זה דבר שאינו מסוגל לקבוע את שם העושה כמלבן

                         
י "גם במתכוין שתכבה, אין לראות משפט זה. דכבר פירש שם בב -ד ג') דיש מתירים לבישת טלית שאחז בה האור "ע (של"אמנם מדין השו 1

  מ."כ, ואכ"א גזרו רבנן על דוגמת זה במקום פסידא. וכבר האריכו בנור וגם הוא כיבוי כלאחר יד, ול"שסיבת ההיתר שם היא מחמת שאינו פס
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ולכך אין  ,אלא כל כולו הוא תולדת ריכוך הבגד ,והיינו טעמא כיון שמעשה זה של הצהלת לבנונית בגד אינו מעשה עצמי

  בעולם עסק עצמי ונפרד המחדש הצהלת לבנונית.

 ,ה שתכליתה ליבוןואין לך אדם שיחשיב את הכסכוס כפעול ,וכיון שכל היצירה היא לעולם תוצר נלווה של פעולת ריכוך

מ "מ ,בזה אפילו שהוא מתכוין לתועלת נלווית זו ,אלא לעולם דעת אדם בה שהיא פעולת ריכוך המועילה על הדרך גם לליבון

גם הכוונה  ,שבזה שאין פעולה עצמית הנקראת ליבון הצהלת לבנונית ,כיון שלא עשה מעשה ליבון ,לא יחול עליו שם 'מלבן'

  מי.לא תועיל להמציא שם עצ

י יש בו איסור שהרי הקובע את האיסור הוא עצמו "ש אין איסור. אמנם לר"וכיון שאין שם מעשה אין שם עושה וממילא לר

  אסור. ,וכיון שיש בדבר מציאות של תיקון ליבון ,של מעשה ולא שמו

  חילוק הריטבא בין כיתונא לסודרא מחמת שדנים כל מין בגד לעצמו

י "דבסוף דבריו בהמשך הסוגיא דטה בדעתו לשיטת רש ,אסוראבל בסודרא  ,נכון בכיתונא א כל זה") אמנם לדעת הריטבג

  דסודרא נפשט לאיסור.

ופירושו שאין אנו דנים על מעשה הצהלת הלבנונית כבריה עצמאית להחליט עליה בעצם האם היא עשיה בעולם. אלא בכל 

חנים האם הוא דבר בעל תכלית לעצמו וממילא ימשוך הוא את תואר הכסכוס לשמו שהכסכוס הוא בגד ובגד לעצמו אנו בו

וכיון שאין בבגד ממין זה יצירה  ,ובבגד זה לא בא לעולם כיצירה עצמית ,אלא שהוא לעולם בא כנספח הנגרר ,יצירת חיוורא

  ממילא גם במכוין לתועלת נגררת זו אין בו תפיסת שם מלאכה ואין בו איסור. עצמית הנקראת אולודי חיוורא


