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  גרמא
  )א( וגידרו הפטור יסוד

  'העושה' שם מיסוד

  באיסורים גרמא

 שחיטה מצות כגון, עשיה אינה גרמא - עשיה הצריכות במצות כאשר, גרמא שפטרו מוצאים אנו בתורה רבים בדינים) א

 תשלומי ובחיובי. סירוס ואיסור, השם מחיקת איסור כגון, אסורה אינה גרמא - נאסרה שעשייתם ובאיסורים. חטאת מי וקידוש

  .חיוב אין גרמא שעל היא ובהלכה בגמרא השיטה עיקר גם ממון

', ישיר ולא עקיף מעשה' היא' גרמא' המוגדרת הפעולה' שמציאות' דכשם לימודו מתחילת אחד כל אצל הפשוט והמושכל

 מיד יבא שהמעשה היא הדין דרישת הללו המקומות דבכל, מועילה אינה שגרמא המקרים בכל' הפטור סיבת' גם היא זו כך

  .עקיפה בצורה ולא ישירה בצורה האדם

 לו שנזדמנה שמי יוסי רבי לדעת) ב"ע כ"ק( בגמרא דאמרינן', הפטור סיבת' היא זו שלא עולה הראשונים מדברי אמנם

 פסק וכן. (תורה אסרה לא גרמא בדרך דמחיקה, ישפשף שלא ובלבד כדרכו וטובל יורד בשרו על כתוב שם והיה מצוה טבילת

  ).מ"ובכס ש"עי, ו"ה ת"מיסוה ו"פ ם"הרמב

, כמעשה נידון שהוא אמרו שעליו אש כיבוי למקרב דומה הוא והרי, גרמא נקרא זה דבר מדוע א"והריטב א"הרשב והקשו

  .מותר ט"ומ השם מחיקת את מקרב למים השם את המכניס זה ואף

 דמקרב דומה זה היה מוחק ודאי היה אם אבל, גרמא נקרא הוא לכך תמחוק זו רחיצה האם ספק אלא שאינו דכיון ותירצו

 עוד הוסיף א"ובריטב. כמשפשף היא הרי למים כניסתו, נמחק ודאי היה שאם הוסיף א"וברשב. כגרמא נידון היה ולא כיבוי

  .כיבוי למקרב ולא כיבוי לגרם דומה הוא לכן, לטבול אלא למחוק' מתכוין שאינו' דכיון, פרט

 אלא, לחוד התוצאה ובין דהגברא קוף המעשה בין הישירה הזיקה בהעדר התלוי דבר לא זה' גרמא' כי למדנו מדבריהם

 אחד יחסר ובאם, תוצאה אותה לתכלית יכוין לא שהעושה צריך וכן, מהמעשה לבא המוכרח דבר תהיה לא שהתוצאה צריך

 אלא דהגברא המעשה של מעצמו באה אינה שהתוצאה אף על דבר לכל גברא כמעשה המעשה את נראה הנזכרים מהתנאים

  .מתולדותיו

 ב"ח ד"יו( שלמה בבית והשתדל), והנה ה"ד א"ס ד"יו( אפרים בית עיין, בדבריהם הרבה האחרונים והתעוררו עוררו וכבר

 לגרמא דאיסורים גרמא בין דמיון לקבל הסכים דלא ב"בסקי בדבריו ש"ועי. ט"סק ב"י, מטלז( אליעזר רבי ובתשובות), ב"קכ

 בה השתדל') ה ח"ל ח"או( א"ובחזו. מפשטם א"הרשב דברי את להוציא רצה) ולכאורה ה"ד ח"מ ב"ח( ובאחיעזר). דנזקין

  .חדשה בדרך

 כפי אינה' גרמא' תיבת של דהמובן הראשונים לימדונו דכפשוטו, מכמה חתום עדיין נדפס שהוא כפי דבריהם פשט אמנם

 העושה בין המעשה בעולם הקיים הניתוק של החלק כלפי שהרי', ישיר שאינו עקיף מעשה' אדם כל בדיבור מתפרשת שהיא

 או הגרמא לתוצאת מכוין העושה אם וכך, מסופקת או מובטחת התוצאה האם ושינוי השפעה כל אין התוצאה ובין והמעשה

  .הראשונים ד"עפ' גרמא' התיבה בתוך וגלומה המקופלת המשמעות היא מה להבין ויש, לא

  בנזקין גרמא

 אנו כך, העשיה' כוונת' מחמת או התוצאה' ודאות' מחמת הנגרמים הגרמא בדפוס שינויים באיסורים שמצאנו כשם) ב

  .נזקין במשפטי גרמא בדיני אף זאת מוצאים
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 הוא החיוב האם הראשונים נחלקו גרמי שמחייב מי ובדעת. לא או חייב' גרמי' פטור' שגרמא' אף על האם בגמרא נחלקו

' ט פרק ק"ב ש"יש, ח"כ בנימין משאת ת"שו( האחרונים נקטו ש"הרא ובשיטת. קנס אלא שאינו או המשפט מידת מעיקר

  .המשפט וחובת הדין משורת משלם שגרמי דדעתו) ו"סקכ

 זה דגרמא הזכיר לגרמי גרמא בין החילוק מהו לברר') ב ט"פ סנהדרין, ז"י ב"פ ב"ב, ט"פ ק"ב( ש"הרא ירד כאשר ומאידך

 זה, לבא הנזק שמובטח כל או מיד בא שהנזק כל אבל'), הזיקא ברי' אינו( מובטח ההיזק ואין, מיד נעשה לא שהנזק במקום

 בגרמא שאמדנו מידה באותה נזקין בגרמת אף לשיטתו עומדים נמצאנו]. ש"הרא לשיטת ל"כנ הדין מעיקר וחיובו[ חייב

 העושה בין הזיקה של בחלק חילוק שאין אף על ממנה הנולדת התוצאה' וודאות' פי על למעשה הופכת שהגרמא, באיסורים

  .שבהם קוף המעשה בחלק התוצאה ובין והמעשה

) ב"ה מ"מחו ד"פ( ם"הרמב דכתב, מתכוין אינו ובין מתכוין בין הראשונים בדברי הנזכר החילוק את גם מצאנו לזה ובדומה

  ].וכדלהלן, שהזיקה מה כל על' חייב' והיינו. [חייב ובריא חזק גדר היה אם, הזיקה ויצאה חבירו בהמת בפני גדר שהפורץ

 את השאירו אלא' הוציאוה' לא אם אבל, חייבים לסטים לסטים הוציאוה שאם מהדין זה דין שנא מאי לוניל חכמי לו והקשו

 לפני שפרץ חבירו ובין הדיר שפירצו ליסטים בין יש גדול הפרש" ל"וז) עוז במגדל נדפס( להם ותירץ. פטורים פתוחה הדלת

 ובעת, ברשותם נעשית ולא נתחייבו לא הבעלים מרשות הוציאוה שלא כל לפיכך, הבהמה לגנוב כוונתם שהליסטים, בהמתו

 ולפיכך, הגנבה שהיא -' לו שנתכוונו הנזק עשו לא' הרי שם הניחוה אם אבל, בנזקיה וחייבים ברשותם נעשית שיוציאוה

 באותו, חייב הוא ולפיכך, בנזקיה הבעלים ויתחייבו ותזיק הבהמה שתצא אלא לגנוב כוונתו אין חבירו גדר הפורץ אבל, פטורין

  .רקתא לענין משכנים א"פי ם"הרמב בדעת ד"סוסק ח"תי ך"הש פירש זה וכעין". מזיק כל כדין נזק

 גרמא דכל ל"דס וכשיטתו, להזיק במתכוין אלא חייב שאינו רק הוא דגרמי ל"וס" בקצרה סיכם) ח"סק ו"שצ( א"הגר וביאור

  ".ש"עי ג"ס ה"כ' בסי כ"כמש לא או מתכוין בין אלא מחלק ואינו, ו"שפ' בסי כ"כמש חייב

 נידון מה שההכרעה, איסורים בדיני שהבאנו מתכוין לשאינו המתכוין בין בחילוק משפט לדיני שהשתמש ם"ברמב נמצא

 מה מכריע כגורם משמשים הם וכוונתו העושה דעת אלא, שבדבר קוף המעשה חלקי על הקבועה בזיקה רק מתחשב לא גרמא

  .לחייב מעשה נקרא ומה לפטור גרמא נקרא

 ובין והמעשה העושה בין המעשה בעולם הקיים הניתוק של החלק שכלפי כיון באיסורים ל"כנ תימה בזה גם ונמצא

 להבין יש, לא או הגרמא לתוצאת מכוין העושה אם וכך, מסופקת או מובטחת התוצאה האם ושינוי השפעה כל אין התוצאה

  '.גרמא' התיבה בתוך וגלומה המקופלת המשמעות היא מה

 בגמרא דאמרו', גרמא' בגמרא נקרא הדבר מ"ומ, מכוין והעושה, מובטחת שהתוצאה מקרים שישנם ודאי הרי תימה תו

, דמיא בסרנא הא דפחרא בסרנא הא ק"ל, פסולה שחיטתו והתניא, כשרה שחיטתו במוכני השוחט מר אמר) "א"ע ז"ט חולין(

 לחבריה דכפתיה מאן האי פפא רב דאמר הא וכי, שני בכח הא ראשון בכח הא קשיא ולא דמיא בסרנא והא הא אימא ואיבעית

". הוא בעלמא' גרמא' שני בכח אבל ראשון בכח מ"וה ביה דאהני הוא דידיה גירי ט"מ חייב ומית דמיא בידקא עליה ואשקיל

 אלא מיד האדם מיד בא שאינו אלא בוודאות התוצאה את המביא באופן הנעשה ודעת בכוונה מעשה כי בזה מפורש

  .זו גמרא הראשונים יפרנסו וכיצד', גרמא' נקרא בהשתלשלות

  באיסורים בגרמא והחיוב הפטור מידת

 בין מרחק' מידת' פי על המוכרע דבר אינו' מעשה' המושג לעומת הניצב' גרמא' המושג כי מהדברים רואה המשכיל) ג

, התוצאה ובין והעושה המעשה בין הקיימת והשייכות הזיקה' רושם' פי על נופלת הכרעה אלא, התוצאה ובין והעושה המעשה

 על לגופו מקרה כל לבחון ויש, רבים במאורעות מתמדת ותנודה לתנועה ונתון שונים וגורמים רבים מפרטים מושפע זה ורושם
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  '.גרמא' של או' מעשה' של הוא הרושם האם הסובב כל פי

 חושן בדיני לגרמא ונבוא נוסיף ומשם באיסורים הגרמא מהות את נפרש מתחילה כאשר לשנים הפירוש את ונחלק. ונפרש

  .המשפט

 שהתחדשה הגברא שם חלות. ב. מעשה של עצמו. א. לשנים וקלקולו העוון את לחלק) - סימן' (מתכוין אינו' בדיני למדנו

 אלא כלל תורה הקפידה שלא היא סברא שמעון רבי ולדעת. החטא אותו' עושה' בתואר נתפס שהוא, החטא מעשה מחמת עליו

 מזיד בזה חלוק יהודה רבי לדעת ואילו, חוטא שם עליו חל דלא מותר מתכוין אינו ולכך - מהחטא העולה גברא שם החלות על

 על אלא כפרה צריך אינו בשוגג ואילו, מתכוין באינו גם חייב ולכך, מעשה של עצמו על גם תורה הקפידה דבמזיד, משוגג

 שכפרת תורה גילתה שבזה, מתעסק לפטור כ"מגזה תורה חידוש הוא אלא, סברא אינו זה דבר אמנם. [כחוטא גברא שם חלות

  )].מתעסק יסוד - בסימן בזה ועמדנו. (מעשה של גופו על ולא גברא שם החלות על רק היא השוגג

 שם הגברא על מוליד הוא האם רק אלא לבחון לנו אין שמעון לרבי, ולאיסור להיתר מעשה כל לבחון נבא כאשר ומעתה

 של עצמו את בעצמו עשה שהוא לחילופין או, הגברא על עושה יש האם, תרתי לבחון לנו יהיה יהודה רבי לדעת ואילו, עושה

  .האיסור בכלל זה גם שבמזיד, מעשה

 קוף המעשה של בחלק שהרי, העושה יד אינו ודאי מעשה של גופו של החלק, בגרמא הנעשה במעשה נמצאים אנו וכאשר

 של שעצמו ודאי התוצאה עם מחובר אינו שהמעשה וכיון, התוצאה ובין והמעשה העושה בין מרחק רואים אנו ודאי שבדבר

  .בה לן לית מעשה של עצמו על לחייב יהודה רבי שבשיטת החלק מצד אם כן על, עצמו מצד איסור יצירת מוגדר לא מעשה

 אף על' עושה' בשם נתפס לא הגברא האם זה שמעון רבי לשיטת ובין יהודה רבי לשיטת בין לבחון עלינו שמוטל מה כן ועל

 כל שבעיני, התוצאה כלפי' עושה' שם הגברא על יולידו הנסיבות כלל שאם, התוצאה ובין קוף המעשה חלק בין הקיים הריחוק

 הישירה הזיקה מ"מ, לתוצאה המעשה בין הקיים הניתוק אף על בזה, התוצאה ואבי היצירה אדון ברושם יעמוד הוא אדם

 מודים ע"כו מ"מ, מועיל אינו המעשה שחלק פ"דאע, לחיוב סיבה תהווה גם היא לתוצאה העושה בין אדם כל בעיני הקיימת

, התוצאה' עושה' בתואר הגברא את שנראה מקום כל ולכך), החיוב סיבת הוא' רק' ש"ולר( חיוב סיבת גם הוא' עושה' שתואר

  .החיוב משפט בעיקר יעמוד הוא

 או איסור בו ואין גרמא הוא האם מעשה על להחליט באים אנו וכאשר, מאוד התרחב כבר שהמבט מבין אחד כל ומעתה

 יכול אלא, התוצאה ובין והמעשה העושה בין והכמותי המידתי המרחק מהו לבחון מספיק לא, מעשה כעושה אסור שהוא

  .התוצאה ובין המעשה בין במציאות הקיים הריחוק אף על' עושה' בשם הגברא את שנראה יגרמו שונים שגורמים להיות

 המקרה בין וכן, ודאית תוצאתו שאין המקרה ובין ודאית בו שהתוצאה המקרה בין הראשונים חילוק בא שמכאן ונבין

 שבמקרים. בגרמא לו נגרר והאיסור, אחר לדבר מתכוין שהעושה המקרה ובין האיסור תוצאת לצורך מעשיו מכוון שהעושה

 קיים בזה, התוצאה ובין העושה בין רואה אדם שכל בזיקה מ"מ, הדברים שבין קוף שבמעשה בזיקה חילוק שאין פ"אע הללו

 במידת אדם בעיני נתפס הוא, הנגרמת התוצאה את להוליד בכוונה מעשה העושה או, ודאית שתולדתו מעשה שהעושה, חילוק

  .המחייבים הראשונים לדעת לחייב מספיקה סיבה גופא וזה, גדול יותר הרבה בשיעור התוצאה על' עושה'

 

  המשפט בדיני בגרמא והחיוב הפטור מידת

 בא לכאורה נראה הדבר המשפט בדיני זאת לבחון באים אנו כאשר אבל, והאיסור המצוה בדיני ונכון יפה זה כל אמנם) ד

 למנוע בעיקרם באים תורה שאיסורי כך על נשען בו שעמדנו היסוד דכל. שביארנו מה לכל שייכת אינה אשר שונה ממידה

 נגזרות אינם הממון דחובות, כלל בו שייך נראה לא הדבר המשפט למידת באים אנו וכאשר. האיסור' כעושה' גברא שם חלות
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 המשתלשלת תוצאה וכל' מעשיו' היא ידו מתחת הבאה תוצאה שכל, עשייתו ממציאות אלא, המזיק על עושה' שם' מחלות

 המשפט במידת אף הראשונים בדברי שמצאנו מה על עומדת במקומה קושיא עדיין, המידה שזו וכיון', גרמא' היא ממעשיו

  .העשיה בכוונת והן, התוצאה בוודאות הן מתחשבים שאנו

 מלוה' הם נזקין דהנה. כעושה גברא שם בחלות יפה תלוים הם שאף נמצא, נזקין חיובי ביסודות נתבונן כאשר אמנם

, מלשלם פטור היה המזיק התורה חידוש שלולי והיינו), ג"י קידושין, ו"נ כתובות' תוס( הראשונים כ"וכמש', בתורה הכתובה

 מ"מ, החיוב סברת מה מובן לנו יש תורה שחידשה דאחר, פרה כחק כ"גזה זה שאין פ"ואע. המחייב זה התורה חידוש ורק

  .מלוה כחיוב אדם בני דדעת מעיקר המובן פשוט חיוב ולא היא מילפותא הידועה סברא

. מחייבת כן שהיא וחידשה תורה השתמשה שבה חיוב סברת היא' ומה, 'תורה שחידשה החידוש' מה' האחרונים ט"ושו

 היא שמלוה מחמת זה בתורה כתובה שאינה מלוה שהיא הלואה לעומת בתורה הכתובה כמלוה נזקין את שרואים הסיבה דהנה

 ושני. הלוה לרשות הכנסה. ב. מהמלוה הוצאה. א. חלקים משני מורכבת הלואה נטילת כאשר'. איבוד' זה נזק ואילו' נטילה'

 חלק וגם, אין ודאי המזיק לרשות הכנסה, קיימים לא החלקים שני בנזק זאת ולעומת. החיוב ליצירת מצטרפים יחד אלו חלקים

 הוא עניינו שכל' והפסד כילוי' אלא' הוצאה' ענין זה במעשה שאין, כמוציא נתפס אינו מזיק דבפשוטו, שאין נראה' הוצאה' של

  .לחוד היש ביטול

 שאנו בזה אמרו האם האחרונים חקרו, וההעדר הפחת את להשלים המכלה את לחייב הלכה ונתחדשה תורה ניתנה וכאשר

 המזיק את רואה שהדין תורה חידשה ד"א. ולהשלימו לתקנו המכלה את מחייב עצמו וההעדר, חיוב סיבת בהעדר רואים

 אינו נזקין ואז, ההוצאה את להשלים לחייבו מחבירו ממון' מוציא' שהגברא זה בחלק וסגי, בעלים מרשות' מוציא' בבחינת

 תורה וחידוש, בתורה כתובה שאינה שבמלוה ממון המחייב מכח חצי בו רואים אנו אלא, סופו עד מתחילתו חדש חיוב חידוש

 חבירו יד על מכה של נזק מעשה ציור ידי על טוב יותר יובן זה וצד. [החיוב את להביא המחייב מכח בחצי להסתפק הוא

  ].מחבירו ממון' מוציא' רואה אדם כל דעת שבזה, עכורים למים מטבע ז"עי והשליך

' מוציא' בבחינת המזיק את לראות השני כהצד זה שבנזקין תורה שבחידוש החיוב שבחינת מקומות מכמה להוכיח והשתדלו

. לחולין יצא שניזק והדבר, בהקדש כמועל נידון הקדש שמזיק) מ"ובעו ב"ע ז"כ( בפסחים י"רש שיטת. א. מעט ונביא. מחבירו

 שחייב בענין ההקדש את ומפסיד מזיק שכל ופשוט דברור')  פסחים( יעקב קהלת בספרו יעקב משכנות הרב בזה האריך וכבר

 מה ועיין. אליעזר דברי ספר שבסוף לאברהם זכור בקונטרס ועיין. (מקומות מהרבה דבריו והוכיח. לחולין יוצא הוא הרי לשלם

  ).בהערה ה"סק ב"ח באחיעזר הדברים על שהשיב

 רחבה הבנה נותנת זו הגדרה שרק', מוציא' בבחינת המזיק את לראות היא נזקין חובת של החידוש כי מוכיחה זו הלכה

 חובת מחמת רק משתלשלת לחולין שהיציאה משמע דלא. (הנזק יד על' מהקדש הוצאה' בקודש שהתקיימה, לחולין ביציאה

  ).ואחריה התשלום

 אלא אינו או, לניזק אומר אתה. לניזק לו יהיה והמת חזקיה דבי תנא וכן, לניזק' לו יהיה והמת) 'ב"ע' י ק"ב( בגמרא אמרו. ב

 והמת ולישתוק השור תחת שור רחמנא ליכתוב הויא דמזיק נבילה ד"ס אי אביי אמר היה כך לא מאי. היה כך לא אמרת, למזיק

' י( י"רש פירש וכן. נבלתו דמי' ששמין' ללמד הוא שהמחודש הדגישו) א"י משפטים( ובמכילתא. לניזק מ"ש לי למה לו יהיה

  ).אלא ה"ד א"ע א"י, לניזק ה"ד ב"ע

 דכיון, הסברא מעיקר העולה דבר זה אלא ילפותא צריך אין זה דלדבר) שמין אין ה"ד א"ע א"י' (תוס בזה עוררו וכבר

 הפחות את ויטול הניזק הדבר ערך כל את אותו שנחייב ת"מה, השבור ובין השלם שבין הערך את אלא הזיק לא שהמזיק

  .האחרונים בזה עמדו וכבר. לי למה קרא חתומה הסוגיא ושיטת. לעצמו

 וזה, בעליו בעם הניזק הדבר את כמוציא נידון שהוא' מזיק' חיוב בחידוש רואה שהתורה המידה את רואים אנו זה בדבר גם
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 אלא מוציא דאינו קרא ל"וקמ, כולן כנגד חייב והיה, החפץ כל על כמוציא נידון היה הוא הילפותא ולולי. חיובו סיבת גופא

 ת"מה, הפשוטה הסברא יסוד זו דאם. (מוציא מדין מתחייב עדיין הוא הילפותא למסקנת גם מיהא הא אבל, הנזק ערך כפי

 באה רק שהילפותא נעמיד כאשר אחר קיום לה יש אם, במוחלט הסברא את לעקור באה לו יהיה דהמת שהילפותא לומר

  ).החידוש את לצמצם

 שאנו משפט לאותו באנו שוב', מוציא' בבחינת הגברא בהעמדת נקבע נזקין חיוב שמשפט זו חדשה לבינה זוכים אנו כאשר

 החיוב כח בנזקין גם כך, כעושה הגברא תואר פי על נקבעת הדין הכרעת סוף שבאיסורים דכשם, איסורים בגרמת עליו דנים

  '.מוציא' הגברא הגדרת פי על יוכרע

 או, בכוונה שעושה הסברא באה ומינה. הנזק של החלק על' מוציא' מוגדר אינו שהגברא מחמת גרמא פטור תחילת בא ובזה

  .חייב הוא ולכך, גרמא במקום גם' מוציא' של גברא בתואר להתפס יכול הגברא הזיקא בברי

  הזיקא וברי בכוונה גם וברציחה בשחיטה הפטור

 גם, ומוחלטת ברורה וגרמתו, וכוונה בדעת הנעשה מעשה שגם ושחיטה רציחה לגבי דאמרו ערוכה מגמרא שתמהנו ומה) ה

  '.החפצא בעיקר גברא כח' צריכים ורציחה ששחיטה המפרשים שהוכיחו מה פי על ברור יתבאר זה דבר. כגרמא נידון הוא

 יש אם אלא בהם מתחייבין דאין מקומות שיש שם דחילק) ז"י ק"ב ש"ברכ( חציו משום דאשו בסוגיא ד"הגרב כ"מש והוא

  . לתרוויהו דבעינן מקומות ויש', בחפצא כוחו' יש אם אלא בהם מתחייבין שאין מקומות ויש', בגברא בידים מעשה'

 לעיין צריך כוונתו ולידע. בזה ד"הגרב כוונת את להבין זכה אם לדעת יכול אדם ואין. ועמוקים נסתרים הם אלו דברים והנה

 יותר הרבה הדברים ושם) תלמידיו מגדולי( פנטל מ"הגר י"ע שנכתבו כפי') ה ב"ובב ד"י ק"ב ד"הגרב ב"חו( בשיעוריו

  .מפורשים

 חלבים חיוב ודוגמת, שליחות בהם שאין שבגופו מצות דין ודוגמת' גופו מעשה' היא הכוונה' בחפצא שכוחו' שם ומבואר

 דחציו', גופו מעשה' בעינן שלא לומר זה אין, חציו ידי על שמחייבים בשבת דאשכחן והא. [גופו נהנה על שחיובן ועריות

 דבר סוף ולא. חשיבא עצמו גופו ועשיית, לשם עד גופו את האריך וכאילו, דמי דיליה אריכא דכידא, ממש כגופו חשיבא שפיר

 גופו כעשיית זו ועשיה, חשיבא גופו כעצמות - כחציו שהוא דכל, הכי דינא נמי חציו משום באשו אפילו אלא, לחוד בחציו

  ].נידונת היא

 גופו מתחכך כאילו תחשב לא העשיה שמידת עד אלא, כעושה גברא שם חלות מספיק לא הללו שבדברים נבין ומכאן

  .גרמא במקום הזיקא וברי כוונה יועיל שלא ודאי ולכך, הנצרכת כעשיה זאת נראה לא בתוצאה

  הלכות שאר ובין ורציחה שחיטה בין לחילוק נוסף נוסח

 על חוזר העושה ששם מקרה ובין המעשה עצם מחמת נקבע העושה ששם מקרה בין נחלק שונה אך -  דומה בנוסח) ו

 בו עשה שהוא מחמת אלא, מת שחבירו התוצאה מחמת לא רוצח נקרא בסיף חבירו את דההורג, התוצאה מחמת רק העושה

 בזה, כעושה הגברא שם את קובע הזיקא ובברי בכוונה שגרמא הראשונים מדברי שלמדנו ביסוד כ"משא. הריגה מעשה

 וצירוף פרטים מקיבוץ נולד זה גברא ותואר, התוצאה על' עושה' בתואר אותו וקובעת הגברא על שחוזרת זו היא התוצאה

  .זאת קרא לחוד מעשה של עצמו ולא כעושה גברא לרושם המתחברים נסיבות

 רק ולא מעשה של עצמו מחמת בו יהיה כעושה הגברא שתואר עד מספיק שאין התחדש ושחיטה שברציחה נבין ובזה

  .גרמא של במקרה באלו מספיקים אינם והוודאות הכוונה ולכך, התוצאה מחמת

   


