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  גרמא
  )ב( וגידרו הפטור יסוד

  ')המעשה' שם מיסוד(

  םבאיסורי 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

 למקרב 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

 צריך אלא, לחוד התוצאה ובין דהגברא קוף המעשה בין הישירה הזיקה בהעדר תלוי אינו' גרמא' כי למדנו מדבריהם

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

 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

  'המעשה שם' המושג הגדרת

 בדרגות שניהם בין השילוב ואת' העושה' את' המעשה' את רואה הדין כיצד לבחון לנו יש הדבר את להבין בשביל) ג

 עניינים בכמה מתכוין אינו בסוגיית בזה למדנו שכבר ממה נביא הדברים את ולחיות להחיות ובשביל. שונים ובמקרים השונות

  .במצות והן באיסורים הן וזאת, העושה' ושם' המעשה' שם' המושג ביאור ומה, והעושה המעשה תוכן מה

 ובין מצוה תקיעת בין חילוק בגמרא דאמרו, מצוה במעשה זה מאירה היותר בצורה ניכר' המעשה שם' שהמושג המקום

 אינה וזו מצוה זו מ"מ, למצוה לתוקע בצורתו שווה גברא שהמעשה פ"דאע', מתעסק' שגדרו תקיעה לו ויצאה לנפיחה המכוון

 זאת. מצוה אינה וזו מצוה זו מ"ומ, מצה שהיא ויודע מצה שאוכל למי במעשיו שווה בשר שהיא וחושב מצה האוכל וכן. מצוה

 לך ויש, מצוה אינו והוא - ואכילה תקיעה של קוף מעשה לך ויש, מעשה של עצמו ליצירת משמשת הדעת - שבמצות אומרת

  .מצוה מעשה של חדש' שם' בעל מעשה והוא -  ואכילה תקיעה בדעת מעשה

 ש"ר שיטת ביסוד האחרונים שהאריכו וכמו, בעבירות גם הוא קיים כך, במצות קיים' המעשה שם' של זה שמושג וכשם
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' העושה שם' של החלק היא הפטור נקודת מתכוין באינו ש"ור י"ר יסוד - בסימן הארכנו שכאשר פ"ואע. מתכוין אינו בפטור

 י"ולר, לעולם ש"לר[ הפוטר הכח דכאשר, הפטור בבנין גדול כעיקר ודאי משמש זה חלק מ"מ', המעשה שם' של החלק ולא

 הוא כעושה הגברא שם על גדול היותר המפסיד, מהגברא' עושה' שם העדר הוא]  -הערה מתעסק יסוד - בסימן כ"כמש בשוגג

  .מעשה של מעצמו המעשה שם העדר

, משפטים בדיני לשנות אפילו תועיל' המעשה שם' נפילת שלפעמים) התפר קו על - בסימן( להשכיל זכינו מכך ויותר

 באינו והזיק ספסל והגורר, באיסורים כמו מתכוין אינו של פטור טענת אין משפט חושן שבדיני הוא הכללי שהכלל פ"דאע

 בחלק מתחשבים אין התוצאה מניעת על היא שהקפידא מקום שבכל משום טעמא היינו האחרונים ביארו וכאשר, חייב מתכוין

 א"החזו שחידש מה והוא, משפט בדיני אפילו מועיל זה דבר מופלגת במידה באה השם הפקעת כאשר מ"מ', המעשה שם' של

 ויכול, רבים אנשים להרוג הולך חץ רואה באחד ע"ויל" ל"וז' הצלה' מעשה ובין' הריגה' מעשה בין לחלק) ה"כ סנהדרין(

. בחיים ישאר והאחד הרבים יהרגו כלום יעשה לא ואם, יצולו זה שבצד ואלו, אחר שבצד אחד רק ויהרג - אחר לצד להטותו

 אחרים הצלת ליכא זה ובפעולת נפש הריגת של האכזריה פעולה היא המסירה דהתם, להריגה אחד למוסרים דמי דלא ואפשר

, מישראל נפש להריגה שמוסרין במה קשור האחרים הצלת גם. לאחרים הצלה עכשיו גרם המקרה אלא, הפעולה של בטבע

 במקרה עכשיו רק, אחר שבצד היחיד בהריגת כלל קשורה ואינה, הצלה פעולת בעיקרה היא אחר לצד זה מצד החץ הטיית אבל

 ישראל אבדת למעט להשתדל לנו דיש אפשר, אחד ובזה רבות נפשות יהרגו זה שבצד ואחרי, מישראל נפש אחר בצד נמצא

  '.וכו" דאפשר מאי בכל

 את להחליף תועיל שהיא עד גדול כך כל משקל בעלת תהיה העשיה שסיבת יגרום הנסיבות שצירוף פעמים כי הרב חידש

, ונרדף רודף בדיני הידועים הכללים פי על שלא בידיים חיים להפסיד נפשות בדיני אפילו היתר להוליד מעשה של עצמו תואר

 בהמתנה המאזנים בכף נתון המעשה כאשר' הצלה' למעשה' רציחה' מעשה להחליף יכולה המעשה על הכוונה שהשפעת

  .והנסיבות הסובב צירוף מחמת -  הדעת להכרעת

 הוא כי לימד שהדין אלא - אדם בני בדעת התלוי דבר הוא ורובו דראשו, שמימי מושג אינו' המעשה שם' הנקרא זה מושג

 והיינו", אדם בני דעת הכרעת פי על מתחשבת המעשה דשם" ה"פכ ג"ש י"בשע ש"הגרש כ"וכמש, אדם בני בדעת מתחשב

 שיש שונים בדינים אמרו וכאשר, אדם כל לעיני נתפס שהדבר כפי האמיתי מהשם בא הוא' שם חלות' הנקרא המושג שתחילת

 משקף - כל ידי על לו הניתן שהשם מחמת וזאת, משמעות בעל כדבר שם באותו מכיר שהדין פירושו בחפצא שם חלות איזה

  .משמו ועולה הנגזר כפי מטרה ולאותה תכלית לאותה שימושו או יחודו את נכונה

  התוצאה וודאות או העשיה כוונת פי על גרמא מעשה' בשם' השינויים

 כי נכונה מבינים אנו, מעשה' המושג לעומת' גרמא' המשג את לבחון באים ואנו אלו הקדמות בידינו מונחים וכאשר) ד

 בשם יעמוד מהם אחד מ"ומ, קוף המעשה של בחלק - בהם שווה התוצאה ובין המעשה בין שהמרחק מעשים יתכן שפיר

  '.גרמא' בשם יעמוד מהם ואחד' מעשה'

 שם בדבר יש האם הדבר עצם גם, פרטים וכמה מכמה הנולד הרושם פי על בדעת המוכרע דבר הוא המעשה שתואר דאחר

 מעשה או בכוונה הנעשה שמעשה נותנת הכללית הדעת ואם, אדם בני דעת פי על המוכרע דבר זה גם' גרמא' שם או' מעשה'

 או הכוונה מחמת גרמא ולא ישירה הכאה זה במעשה רואה אדם בני שדעת', גרמא' ולא' מעשה' כל בפי מוגדר הזיקא שברי

 מ"מ, שוות הפעולות קוף המעשה שבחלק פ"אע ולכך, גורם כדבר ולא' עושה' כדבר זה במעשה יכיר הדין גם בזה, הודאות

 גמור כמעשה' נשק כלי' ידי על מעשה לראות לו וגורם אדם כל בדעת המונח הוא זה וסוד. [מעשה יהיה ואחד גרמא יהיה אחד

  ].מברר לכל כמבואר גרמא מעשי וכמה כמה ידי על נפעל שהוא אף על

 נעשה הוא אם, בגרמתו שווה מעשה כיצד \איסורים בדיני הן משפט בדיני הן נפלא ברורים הראשונים דברי נמצאו ומעתה



  "עיון הסוגיא"                                                                                'העושה המעשה והתוצאה' - "יצרת"אתה 
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                              כללי מעשה ומלאכה בשבת ובכל התורה  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 ובשחיטה ברציחה שמצאנו ומה'. [מעשה' הוא הזיקא ברי או בכוונה נעשה הוא ואם' גרמא' הוא הזיקא ברי לא או כוונה ללא

  ].-"סק) א( גרמא -  בסימן שנופיר כבר, בכוונה ונעשה הזיקא בברי גם' גרמא'

   


