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  ליבה וליבתו הרוח

  מדוע שניים שעשו נקרא 'גרמא'

  יצירת אש בשותפות נקראת גרמא

א) ליבה וליבתו הרוח, אם אין בליבויו כדי ללבות פטור. ומקשה גמרא מה בין זה ובין זורה "ק ס' ע"א) אמרו בגמרא (ב

זורה ורוח מסיעתו הני מילי לענין פ שאינו יכול לעשות מלאכתו בלי הרוח. ותירץ רב אשי כי אמרינן "שחייב במלאכת שבת אע

פ שהאדם אינו יכול לבדו, אבל לענין "שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, וצירוף האדם עם הרוח נקרא מלאכת מחשבת אע

  נזקין פטור כיון שמעשה זה הוא עדיין מעשה גרמא על אף שהוא מלאכת מחשבת, וגרמא בנזקין פטור.

א) דמהדברים הללו עולה חידוש תימה שאם שניים הביאו עצים ואש וליבו שניהם ה והכ"על דברי הגמרא הוסיפו תוס' (ד

ב) הביא זאת ולא הזכיר "ק ס"ואין בכל אחד כדי ללבות שניהם פטורים, שהרי הם שווים לליבה וליבתו הרוח. ובמרדכי (ס

  ח ט') להלכה בשם יש אומרים."א (תי"שהיא תימה, וכוותיה הביא הרמ

הגדרת היצירה היוצרת מזיק של אש כאשר האדם משתתף עם הרוח מיצירתה היא 'גרמא', ועל זה עולים דברי הגמרא ש

הוסיפו תוס' שגם שניים שעשו בצוותא אש וזה וזה אינו יכול, גם זה עומד בהגדרה שווה, ואף זה נקרא 'גרמא' שכל אחד 

  מהשותפים נקרא 'גורם' ולא עושה.

מאי שיאטיה לגרמא אצל שניים שעשו, הרי מעשה זה הוא ממש שניים שעשו, וכל אחד רואה כי דין זה מפליא פלאות ד

שבין אם נפטור ובין אם נחייב אין זה שייך לגרמא אלא לחידוש חדש של שניים שעשו, (ובמשפט שניים שעשו בכל דיני תורה 

בור בין דבר זה ובין 'גרמא' שהרי י"ב סידור ברור של השיטות), ופלא גדול מה החי - ק י"א "ד ס"ק י"עיין קונטרסי שיעורים ב

גרמא זה מעשה שאין לו זיקה ישירה לתוצאה אלא זיקה עקיפה [דוגמת מניח כדי מים העתידים להתבקע ולכבות את הדליקה], 

  וכיצד השותפות ביצירת הדבר מחליפה את ההגדרה ממעשה לגרמא על דבר שאילולי השותפות הוא היה נקרא מעשה.

כמה דברים, כגון מה בין ליבה וליבתו הרוח שפטור ובין דיינים שפסקו פסק טעות או עדים עוד עוררו המפרשים ב

ם פסק שליבה וליבתו הרוח חייב. עוד הקשו המפרשים "ד מדוע הרמב"שחייבו בשקר שהם חייבים. וכן מה שהקשה הראב

  ה."מדוע שניים שעקרו חוליא ויצרו בור חייבים. ונעמוד בדברים להלן בע

  מפרשים שהגרמא היא לא ביצירת 'המזיק' אלא ביצירת 'הנזק'יש 

ה מיהו, במאמר המוסגר) נראה שהרגיש בקושיא זו ובא להשיב עליה, ופירש שהנקודה של "ד ד"ק ב' סק"א (ב"ב) בחזו

ת האש הגרמא אינה ביחס ליצירת המזיק, אלא ביחס לקלקול הנזק, שכאשר אמרו בגמרא 'גרמא היא' לא אמרו זאת על התהוו

  בשותפות, אלא על סוף הנזק שהזיקה האש ממון אחרים.

ופירושו דמעיקר הדין לולי חידוש תורה לחייב על אש הדין היה נותן שנראה כל שריפת אש כגרמא בעלמא, שזיקת המבעיר 

. אלא להיזק שנולד בסופו מן האש אינו יותר גדול מזיקת המזיק לנזק הנעשה בבדקא דמיא בכח שני שהוא נקרא גרמא

שחידשה תורה שזיקת המבעיר לבערה היא כזיקת הזורק חץ לחיצו, ובזה חידשה תורה לראות את כל נזקי האש כמעשה גברא 

  דחציו (ובכלו לו חציו יהיה כממונו).

ומעתה כאשר נחליט ששנים שעשו אש האש לא מתייחסת לאף אחד מהם, ממילא נמצאת האש עומדת ללא זיקת 'מעשה' 



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

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

נא כאש לולי חידוש תורה לראות את האש כחציו, ולא נראה את הנזק אלא כנולד בגרמא וככל בדקא דמיא בכח לאדם, והדר די

  שני.

פ שבשניים שעקרו חולית בור יחד הבור כן מתייחס "אע -ומה שבשניים שעשו אש האש לא מתייחסת לאף אחד מהם 

ורה 'מבעיר' את הבערה, שמתנאי החיוב ויצירת הזיקה זה אש הצריכה תפ) דב"ק י', ועומ"ש ב"לשניהם, ביארו בזה (עיין ברכ

  שיהיה 'מבעיר', ובשניים שעשו אין מי שישא בתואר 'מבעיר' לכך אין בה את חידוש התורה של מזיק דאש.

ם כתוב שהנקודה הנקראת בגמרא 'גרמא' בליבה וליבתו "ה רב אשי) ובהרחבת פירושם במהר"אמנם בדברי תוס' שם (ד

ח בהלכות שכנים "גרמא, ועיין בדברי הגרירת אש בשותפות זה יצירה הנולדת יצירת האש המשותפת, שיצ הרוח זה עיקר

ו). ומינה לדעת תוס' גם -ק ג"ק (י' ס"ר ב"ד), ועיין אריכות בחידושי הגרש"א בסו"שכתב כן לענין יצירת המזיק דרקתא, (פי

והאש היוצאת מתחת ידם היא עצמה נקראת יצירת שותפות.  שנים שעשו אש יחד, עצם יצירת השותפות נקראת יצירת גרמא,

  והדרא קושיא לדוכתא מה השייכות בין יצירת שותפות ובין גרמא.

  'גרמא' משמשת כאן במובן שונה מבשאר מקומות

ס 'מעשה בהשתלשלות', אלא תיבת גרמא משמשת "והיה אפשר להשתדל ולומר שהמכוון כאן 'גרמא' אינו כמו בכל הש

כאן כביטוי כולל לכל מה שאינו 'מעשה', דאחר שישנה זיקה קרובה בין העושה ובין העשיה המוגדרת 'מעשה' וישנה זיקה 

, אפשר להבין שפעמים כל מה שיצא מהזיקה המוגדרת 'מעשה' יפול להגדרת 'רחוקה בין המעשה והעושה הנקראת 'גרמא

לא מכוונים כאן לגרמא של השתלשלות אלא לגרמא הבא לבטא 'לא מעשה'. אך כל אחד מבין בעצמו עד כמה ביאור 'גרמא', ו

  זה דחוק.

  הגרמא שבמעשה הנעשה בשותפות רוח

  ג) ואחר העיון נראה כי הדבר פשוט, ולהעמיד את הבנין נחזור מעט אל אחור ונראה את הביאור קומה אחר קומה.

אינו יכול וזה אינו יכול, אך במעשה שאינו נעשה על ידי שותפים בזמן אחד אלא בזה אחר זה,  נתבונן בשותפות של זה

כ באה רוח משך חצי "וכגון גחלת הזקוקה להבערתה משב רוח של שעה שלמה, ועשה האדם רוח חצי שעה והלך לו, ואח

ום השעה, האם היא מעשה שותפות ז נשלמה שעה ופרצה הבערה, כיצד ידונו החכמים את הבערה שהובערה בת"שעה, ועי

  לאדם עם הרוח, או שבמקרה זה נגדיר את הגברא רק כגורם על הבערת הבערה.

הסברא הפשוטה נוטה לראות בדבר זה גרמא גם על החלק של יצירת המזיק, דאדם זה במעשיו רק גרם שהרוח תוכל 

את האש לא באה ממעשיו אלא משתלשלת להבעיר אש שהוא הכשיר את התנאים היכולים להתפתח עד שיהיה אש, ונמצ

  ממעשיו.

ואחר שעמדנו על הגדרת קומה זו נעלה מדרגה ונבין שזה הוא יחס הגמרא גם לליבה וליבתו הרוח בבת אחת, שגם בזו 

אנו רואים את האדם כגורם לכך שהרוח תוכל לייצר אש, שהוא מכין ומשלים את כל הנתונים הנצרכים לכך שיהיה ברוח את 

  פשרות להוליד אש, ונמצא חלקו בבנין האש כגרמא הגורמת את השלמות הכללית של אותה קומת יצירה.הכח והא

  הגרמא במעשה הנעשה בשותפות בני אדם

ועל זאת הוסיפו הראשונים עוד מדרגה ואמרו שמשפט זה נכון גם בשני בני אדם שנראה כל אחד כגורם לשלמות מעשה 
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אם היו המעשים נעשים בזה אחר זה באופן שהשלמת השני ידועה ומובטחת לבא אחר חבירו. ופירושו שהרי גם באדם ואדם 

מעשה דראשון אפילו  ,(דאם מעשה השני אינו מובטח לבא מעשי הראשון, היה הראשון נקרא גורם והשני היה נקרא עושה,

ו, וזרק אדם חץ ממקום רחוק, וכגון כלי על שפת הגג הצריך מכה אחת שתנדנד אותו ומכה שניה שתפיל אות ,גרמא לא מקרי)

וחץ זה היה ראוי לנדנד, ושוב הקדימו אדם ממקום קרוב וזרק חץ הגורם נדנוד, ואז כאשר הגיע חץ הנזרק ראשון הוא הפיל 

ושבר, בזה כל אחד מבין שאותו חץ שנזרק שני והגיע ראשון הוא 'גורם' לכך שהחץ שנזרק ראשון והגיע אחרון יהיה מזיק, 

  ומה להיזק הנעשה בזורק אבן והוציא הלה את ראשו).(אלא שהזקו ד

ונמחיש זאת על ידי דוגמא הנבנית מדברי הגמרא והראשונים לגבי הזורק כלים וקדם וסילק כרים וכסתות שהיו תחתיהם 

פירש ב). דאמרו בגמרא זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות בא אחר וסלקן או קדם הוא וסלקן, פטור. ו"ו ע"ק כ"(ב

י דכיון שמזריקתו אין סופו לישבר עד שינטלו הכרים, ונטילת הכרים היא גרמא, לכך אי אפשר לחייב. ובפשוטו פטור זה "רש

כ זרק אחר חץ שיפיל את הכלים בעוד ארבעה "נוהג לעולם ואפילו בזרק אחד חץ שיסלק את הכרים בעוד חמשה רגעים ואח

ום שאינו מזיק, ורק ידיעת העתיד מלמדת שהמקום יתחדש ויהיה מקום מזיק. רגעים, כיון שהמעשה גברא נעשה ביחס למק

  א וכו')."ק ב' י"א ב"(ועיין חזו

עד כאן דיברנו במעשים אלו בזה אחר זה, ומכאן נביט כאשר שניים עשו זאת בבת אחת שאחד זרק חץ להפיל הכלי ואחד 

ה היא שהזורק גרם שהסילוק ישבור ואילו המסלק גרם זרק חץ לסלק הכרים כיצד נגדיר זאת, ונראה כי ההגדרה הנכונ

  שהזריקה תשבור.

ועל זה באה קומת דברי תוס' לראות זאת אף בשני בני אדם שליבו את האש שגם בזה נראה כל אחד כגורם להצלחת מעשה 

כרים, ודוגמת חבירו, וחידושם בא לומר שלא תחלק בין מעשים שונים ונפרדים דוגמת החיבור בין השלכת כלים וסילוק 

א מכשיר וגורם לכך שהחלק "החיבור בין ליבוי רוח וליבוי אדם, עד שתנקוט שדוקא בזה היחס הוא כשני דברים נפרדים שכ

השני יצליח לגמור, אלא אפילו במעשה שווה המתחבר כביכול למעשה אחד גדול שהוא דומה לאדם אחד שליבה וליבה עד 

מוחלקים והם בני אדם נפרדים עדיין שווים הם לליבה וליבתו הרוח שכל אחד מכשיר שהשלים, גם כאן כיון שיש בהם גופים 

  1וגורם שמעשה השני יצליח לגמור, ומשפטו 'גורם' וגרמא בנזקין פטור.

  ביאור דין הרמב"ם בליבה וליבתו הרוח

יפה ונפלא מה שביארו  ד) כאשר זכינו להבין במידה זו שעצם יצירת המזיק גם נקראת גרמא ולא רק יצירת הנזק, נבין

ח "ך (תי"כ הש"ם שפסק ליבה וליבתו הרוח חייב, דהוא מיסוד שיטתו שגרמא בנזקין חייב וכמש"האחרונים בשיטת הרמב

                         
שכבר ידענו דגרמא  ,ל משום גרמא"תיפו ,אמנם מעתה תעלה שאלה לשחטה זו מדוע צריך מיעוט על שניים שעשו מדכתיב 'בעשותה' 1

  בשבת פטור דעשה אסרה תורה ולא גרמא.

כ תוס' לענין נזקין. "וח מסייעתו כמשדשניים שעשו שוו לזורה ור ,ויש לישב דקרא אתא למימר שלא תלמד מזורה לחייב אף בשניים שעשו
והארכנו  ,כ הראשונים והאחרונים"וכמש ,וזורה הוא דין מיוחד לחייב דוקא בה בשיתוף כוחות עשיה ,ל קרא דשנים שעשו פטור בשבת"קמ

  .-בסימן 

יש הגדרה עצמית כחלק נפרד דבזה  ,והם עושים בזה אחר זה -שכל אחד עשה חצי מלאכה  ,ל שהילפותא נצרכת לזה עוקר וזה מניח"עוד י
והשני עשה מעשה  ,שבזה יש מקום לומר דהראשון עשה מעשה מוגדר של ביטול הקביעות הראשונה ,ע"בבנין המלאכה לכל מעשה גברא בפנ

ו נתפס הוא אינ ,ואף אין בו גרמא בבנין המעשה אלא רק בשלמות המלאכה ,ובזה שכל אחד חולק תואר לעמצו ,מוגדר של יצירת קביעות חדשה
  ולכך אינו מתמעט מגרמא אלא משניים שעשו. ,בתואר גרמא על כל חלק כלפי חבירו
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  ט)."א (סקי"ד) ובקצרה בביהגר"סק

א ם לחלק בין מקום שהנזק היה בכוונה ובין מקום שהנזק היה לל"כ היה להרמב"דאם החלק של הגרמא זה יצירת הנזק א

חייב, וכל  להזיק גם בגרמא דאין חילוק בין גרמא לגרמי אלא כל המתכוין) ח"סק ו"שצ( א"כ הגר"כוונה, שהרי דעתו כמש

  כ תימה מדוע סתם לחייב ולא חילק בין מתכוין לנזק ובין אינו מתכוין."שאינו מתכוין פטור בה. וא

, בזה לעולם המלבה עם הרוח הרי הוא מלבה בכוונה אמנם למה שזכינו להבין שהגרמא המחייבת היא עיקר יצירת המזיק

ך גופא נראה שמספיק לו "שהרי הוא בר דעת, וכיון שיצירת המזיק היא מחייבת ממילא שוב חייב אף על הנזק. [אמנם בש

  ם על גרמת התוצאה, דסברתו היא שלעולם הוא מתכוין מחמת שהוא מכוין להרחיק מעצמו את האש]."לחייב לשיטת הרמב

  לוק בין שניים שליבו ובין דיינים שטעוהחי

ג) מאי שנא ליבה וליבה חבירו שיש פוטרים ואילו דיינים שחייבו "ה סקי"ה) ומכאן נבין נפלא במה שהקשה שער משפט (כ

בטעות וכן עדים שהעידו בשקר חייבים, והרי גם שם נראה כל אחד כעושה בשותפות ואינו יכול לעשות לבדו ויהיו כולם 

  פטורים.

ולדברינו נבין שכל הבנין מתחיל רק במקום שיש מבט של עשיה בזה אחר זה, ואז הדין אומר לראות גם את הנעשה בזה 

ט כיון שרק האפשרות שהדברים יעשו בזה אחר זה מחשיבה אותם לחלקים נפרדים הנתפסים "אחר זה כנעשה בבת אחת. וה

  במראה זה היכול להתפרש כאחד הגורם להשלמת חבירו.

בדיינים ועדים שהכל חפצא אחת ואינו בר בנין דבזה אחר זה לעולם הכל נידון כיצירה אחת כמו באדם אחד ואין יחס  ולכך

  גרמא מחלק אחד לשני כלל.


