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  ה"שיטת ראבי
  בפסיק רישיה דלא ניחא ליה בין אפשר באופן אחר לאי אפשר באופן אחר חילוק

  בגדרי השיטה והסברא

  ש פסיק רישיה דלא ניחא ליה"ה להתיר לר"ראיות הראבי

ש באינו מתכוין במקום שלא ניחא ליה, וכל "א) ידועה שיטת הערוך (ערך סבר וערך פסק) שגם במקום פסיק רישיה התיר ר

ט הראשונים טובא בהאי מילתא. וכבר הארכנו "ר זה דוקא בדניחא ליה בתוצאה. ושו"ש לאיסורא בפס"מה שאמרו דמודה ר

  .-בדברים בסימן 

א) שבעיקר הבנין אף הוא דרך בשיטת הערוך מראיותיו הוא, "ב, תשפ"ד, תשס"צה (ק"ועתה נבא למשמש בשיטת ראבי

אלא דהוסיף בה צמצום אחד להחמיר. ובתחילה נביא את ראיותיו לעיקר היסוד, ואחר כך נעיין על החומרא שהוסיף בה 

  לצמצם את ההיתר.

ל במלאכה. ב. "והיינו טעמא כיון שלא ניחר שישווה גומות. "א) גם כאשר פס"ה ע"ש (שבת צ"א. התירו לרבץ את הבית לר

ל במלאכה. ג. מותר לפנות אוצר "ט כיון שלא ניח"ר שיתלוש. וה"ב) גם כאשר פס"התירו להלך על גבי עשבים (עירובין ק' ע

במלאכה. ד. מותר לדרוס על רוק לפי תומו  ל"ט כיון שלא ניח"ר שישווה גומות. וה"א) גם כאשר פס"ז ע"לגמרי (שבת קכ

ל במלאכה. ה. מזלפין יין נסכים על גבי האישים "ט כיון שלא ניח"ר שישווה גומות. וה"ב) גם במקום שפס"א ע"(שבת קכ

ל בכיבוי. ו. מותר לגזוז שיער פרה אדומה שהשחיר, ואין "ט כיון שלא ניח"ר שיכבה. וה"ב) גם כאשר פס"א ע"(זבחים צ

ל בתיקון הגזיזה שבה. ז. "ט כיון שלא ניח"ר. וה"פ שהוא גוזז בפס"א) אע"ה ע"ן משום איסור 'לא תגוז' (בכורות כחוששי

ל "ט כיון שלא ניח"ר מהכלאים. וה"פ שהוא נהנה בפס"ט ה') אע"מוכרי כסות לובשים בגדי כלאים לצורך המכירה (כלאים פ

  בהנאה.

ולא מחמת דבר אחר.  -לא ניחא ליה. ואין רצונו שיתקים חפצו לא מחמתו ר ד"ה להתיר בכל פס"מראיות אלו יסד ראבי

  ואפשר שיתקיים חפצו באופן אחר בצורה שלא תהיה בה מלאכה.

  ל דוקא למקום שאפשר להעמיד את התוצאה גם במעשה שאין בו איסור"ה לצמצם את ההיתר של לא ניח"יסוד הראבי

צמצום אחד לחומרא, דדעת הערוך להתיר בכל גוונא דלא ניחא ליה, ואילו  נמצאו דבריו כדברי הערוך, אלא שהוסיף עליו

ה הוסיף תנאי אחד שאין ההיתר נוהג אלא בדבר שאפשר להגיע לתוצאה הרצויה על ידי מעשה שאין בו עבירה, שאז "ראבי

תוצאה שאי אפשר ל באיסור, אבל "כשאינו מתכוין ולא ניח -ר על העבירה "מותר לעשותו על ידי מעשה אחר שהוא פס

ל בחלק האיסור. והסמך המפורש "לעשותה אלא על ידי מעשה העבירה (כגון מילה בצרעת) בה האיסור עומד גם כאשר לא ניח

ר "י בזבחים (שם) דכל שיכול לזלף בטיפין דקין, גם אם יזלך בטיפחן גסות דפס"הנזכר בדבריו ליסוד זה הוא מדברי רש
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  1שיכבה, שרי.

ה מהו המקרה שבו מחמיר עלינו כלל זה לכאורה באיסורי שבת נתקשה למצוא את "ד הראבי"להתבונן עפוהנה אם נבא 

ה לבאר את המקרים המותרים מדוע אין בהם חיסרון זה, נמצא "אותו מקרה, כיון שעל פי הכללים שהשתמש בהם ראבי

  שבאיסורי שבת אין לך מקום שהחיסרון קיים בו.

ע התירו בבכורות לגוז שערות שחורות מפרה אדומה, והרי אי אפשר לגזוז את השערות בלי דכאשר ירד לבאר לשיטתו מדו

ב) שיכול הוא להסירם בשינוי וכלאחר יד. [ומה שזה מוציא מאיסור תורה, "ד, וביתר בהירות גירסא בתשס"איסור. פירש (קצ

ד תולש לאו היינו גוזז, והמכוון "יירי למפ שלא במלאכת שבת עסקינן ושינוי אינו מתיר בהם. פירושו דהשתא גמרא מ"אע

י שהסרה כלאחר יד היא "ביכול לעשותו בשינוי כלאחר יד הוא שיכול להסיר את השיער בתלישה, וכמו שפירש שם רש

ה שאפשר לו לתקן "כ זהו עצמו של היתר הראבי"בתלישה, והיא נקראת כלאחר יד כיון שאין דרך לתלוש צמר אלא לגזוז. וא

  י עוון גיזה בקדשים].את הפרה בל

כ כאשר אנו מדברים על איסורי שבת, שבהם כל שינוי מוציא מכלל איסורי תורה, "ואחר שהיכולת לעשות בשינוי מתירה, א

מעתה לכאורה יהיה מקום לומר ששוב אין לך דבר שאי אפשר לעשותו בדרך היתר, שהרי כל דבר אפשר לעשותו בהיתר תורה 

  בדרך שינוי.

אך באמת זו אינה טענה, שהרי כללי איסור באינו מתכוין קיימים גם באיסורי דרבנן, וכדאמרו בגמרא בבכורות להדיא על 

כ גם כי אפשר לעשות מלאכת שבת בשינוי ולא יהיה בהם איסור תורה, "וא 2איסור גיזת פרה אדומה שהיא קדשי בדק הבית.

עדיין חשיב אי אפשר לעשותם באופן אחר גם כשיכול לעשותם בשינוי, ולכך איסור דרבנן עדיין איכא, ובכללי אינו מתכוין 

ל מחמת כלל זה שאי אפשר לעשותם באופן "מילה בצרעת ונטילת ראש תרנגול לשחק צריכים להיות אסורים גם בדלא ניח

אחר. והארכנו בו ל. אלא דמפרש לה במטבע "אחר. (אמנם בנטילת ראש תרנגול גם הערוך מודה לאיסור אפילו אם לא ניח

  ).-בסימן 

                         

 
הזכיר סברא זו להתיר מחמת שאפשר  ג"פ שגם הש"וכאן המקום להדגיש שבפשוטו חלוקה היא שיטתו משיטת השלטי גבורים לגמרי, דאע 1

ג ראה בדבר זה עילת היתר מוחלטת ועצמאית, והתיר "מ לא קרב זה לזה, שהש"להביא את התוצאה גם על ידי מעשה אחר שאין בו איסור, מ
יה כהערוך, ה עיקר ההיתר הוא החלק שלא ניחא ל"כ להראבי"כל שאינו מתכוין. משא -מחמתה אפילו כאשר ניחא ליה בתולדות המלאכה 

וסברא זו שאפשר באופן אחר באה לו כחומרא להגביל את ההיתר מחמת לא ניחא ליה שלא יתיר אלא אם מתקיים גם תנאי נוסף זה שאפשר 
 לעשות את רצונו באופן אחר.

אינו דומה לדין הגמרא. ב דין דרבנן מחמת שינוי יש להתיר, ו"ד ע"והנה לקושטא דבר זה אינו מוחלט, חדא כאשר האריכו תוס' בככורות כ 2
ר לעשותו בצורה שאין בה "נ נמצא היתר לכל פס"ז איה"ע (באינו מתכוין), ועפ"ר באיסור דרבנן שרי לכו"ו) שפס"ד, ס"ד (ס"ותו גם שיטת תרוה

היתר על ידי שינוי.  ל כיון שאפשר לו בדרך"ה יהיה מותר כל איסור תורה באינו מתכוין ולא ניח"ד לדעת הראבי"איסור תורה. ומעתה אם בתרוה
  ל."ר דלא ניח"והוא כבר שווה לדעת הערוך דשרי כל פס

ה. "ח כ"א או"ר. [ובדעת המחבר, עיין אור לציון ח"ד ה') שגם באיסור דרבנן איסור בפס"א (שי"אמנם כבר עיקר הכרעת הפסק הא כהמג
  ד]."ובמגילת ספר שבת י

ד לאסור במקום שרק 'שינוי' גרם להיות "א סימן ז' שהאריך להראות שמודה תרוה"ח ח)"ובר מן דין עיין מלאכת מחשבת (חזן, אופקים תשנ
  דרבנן. ולא עמדנו בזה.
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  ה על צמצום ההיתר"בסברת הראבי

ב) אחר שביררנו את דין השיטה, נבא לעיין בסברא. א. עיקר הצמצום צריך ביאור, דאחר שעיקר עילת ההיתר בדבריו היא 

שה כמתכוין. ר לחזור ולעשות את המע"סברת הערוך, שזה החלק של האינו מתכוין בצירוף עיכוב הלא ניחא ליה המונע מהפס

יש להבין מה תוספת כח היתר יש בכך שהתוצאה יכולה להוולד על ידי מעשה אחר, הרי המעשה שנעשה בפועל הוא מעשה 

כ כלפי מעשה זה מה בין אפשר לעשות מעשה אחר "ר מיירי, וא"שהרי בפס -אחר, ובמעשה זה האיסור מונח באופן מוחלט 

  דרך איסור.שאין בו איסור ובין אי אפשר לעשות אלא ב

ב, ובאריכות "ט ע"ב. ויותר יש להפליא דממידת הגמרא יש לנו ללמוד שהסברא נותנת להיפך, שממה שאמרו (שבת כ

מ שחוסר האפשרות ליצור את "ב) דמודה רבי יהודה להתיר אינו מתכוין במקום שאי אפשר בלא טורח, ש"ה ע"פסחים כ

כ יותר יש להבין מדוע כאשר עלה הדבר ונעשה לאי אפשר כלל בלי האיסור, נוספה בו "ההיתר בלי האיסור זה עילת היתר. וא

  א)]."א משבת ה"ל. [ועיין מרכבת המשנה (פ"ר דניח"ל ובא לכלל איסור כפס"ר דלא ניח"ש מהיתר פס"חומרא שיצא לר

ד) שלדבריו אפשר למול "לה, שהרי כתבו תוס' בשמו (יומא "ג. בשיטת הערוך הוכיחו שנחלק על החומרא שהחמיר ראבי

ל "ש מעיקר הדין בלי חידושים מילפותא, כיון שלאותו אחר אין ניחותא בקציצת הבהרת, והו"י אחר אליבא דר"בצרעת ע

ה הדבר צריך להיות אסור, שהרי אי אפשר לקיים את המילה בלי מציאות "ל באינו מתכוין, ואילו לדעת ראבי"ר דלא ניח"פס

ש "ד דאביי שלא ידע שמודה ר"ה כשאר ראשונים שהם לא נאמרו אלא בס"הגמרא יפרש הראביהסרת הנגע. (ואת דברי 

  ר)."לאיסור בפס

וכאשר אנו מוצאים מחלוקת בכח הצמצום שבמידה זו של אי אפשר לעשותו באופן אחר, יש לנו לעיין מה יסוד הנידון ומה 

  צדדי הפלוגתא.

  "יקר החפצאחילוק המפרשים בין מעשה סתם ובין "שם מעשה בע

בחילוק המפרשים בין 'שם המעשה' סתם ובין 'שם המעשה בעיקר  -ולהבין בדבר נקדים את הביאור שהבאנו בסימן ) ג

מתחיל מהיחס הכללי של כל אדם כלפי תואר המעשה, והדין חוזר ומכיר בחילוק זה כחילוק בעל משקל  זה חילוקהחפצא', ד

בין מעשה שצורתו מודיעה על תכליתו ותוכן עניינו ובין  - ברושם שהוא רואה  נכון בדין. וכיון שבדעת כל אדם יש חילוק

מעשה שצורתו לחוד אינה מספיקה להעיד על תוכן עניינו ומכוון תכליתו, לכך אף בתואר הדבר כלפי הדין יש חילוק, כיון 

יר בתוקפו וחשיבותו של תואר זה אלא שהדין מכ - ששם הדבר בדין אינו 'שם' נפרד וחדש, אלא הוא אותו שם השגור בפי כל 

  לקבוע את מהות דבר על פיו.

ובזה בא חילוק המפרשים שמעשה שצורתו מודיעה על תכליתו ותוכן עניינו, הוא מעשה שנקרא שמו בפי כל על פי עיקר 

לכך בנינו, וכגון החורש בשדה כדרך כל החורשים, שם המעשה מוגדר תיקון המקום לזריעה מחמת עצם צורת המעשה, ו

כשהדין מכיר באותו שם כתואר הדבר הוא משתמש בשם עיקר החפצא מחמת עצמו, וזה נקרא אצל המפרשים חלות שם 

  בעיקר החפצא.

כ כאשר הדין משתמש בשם הנקבע רק בצירוף דעת העושה וכמו בתוקע בשופר שההכרעה האם זו 'תקיעה' או 'שיר' "משא

אנו מגדירים את הדבר 'שם בעיקר החפצא' כיון ששמו אינו מחמת עיקר  היא יורדת למעשה רק מכח דעת העושה, בזה אין



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

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

צורתו, אלא שמו ניתן לו בפי כל בצירוף גורמים שאינם חלק מעצמו, ולכך הדבר מוגדר 'שם הדבר' אך אינו 'שם בעיקר 

  החפצא'. 

נקבע מחמת 'צורת העשיה' ואם נרצה למצות את החילוק במילים קצרות ובנוסח אחר נאמר שהחילוק הוא בין שם מעשה ה

  ובין שם מעשה הנקבע על ידי 'הגברא העושה'.

  סברת היתר פסיק רישיה דלא ניחא ליה (ערוך)

בעיקר היתר אינו ש "סברת רל. ד"ערוך) בסברת ההיתר המונחת בחלק שלא ניח -עוד נקדים את הביאור שביארנו (בסימן ) ד

שלא באה תורה למנוע את החרישה אלא למנוע את הגברא  ,תורה באים למנוע את החלות שם גברא היא דמשפטימתכוין 

שמשפטי התורה באים להעמיד את התבנית גברא ש את משפטי התורה היא מסברא "והסיבה שכך ראה רמלהיות 'חורש', 

האיסור אינו קיים אלא אם הוא מעשה הנצרכת ולמנוע את התבנית גברא המקולקלת, ולכך לעולם מידת כל איסורי תורה זה ש

  הראוי להחיל על העושה את שמו.

ר על האיסור, כשם ששם המעשה "ר פירושו שכל מעשה שהוא פס"ש בפס"כ שאמרו מודה ר"וכאשר זו היא המידה, א

  קבוע בו על אף העדר הכוונה כך שם העושה נקבע על ידו על אף העדר הכוונה.

פ "ל לעושה באותה תוצאה מוכרחת, כאן הסברא נותנת דאע"הסברא במקרה שלא ניחעל פי זה את  אנו בוחניםוכאשר 

על אף שהוא 'נטפל' למעשה,  -שלענין 'שם המעשה', כאשר החלק הטפל מוכרח להוולד כפס"ר, בזה שמו קבוע במעשה 

ק זה הוא נכון שההכרח שעולה מהמעשה הוא עצמו נקבע בכלל תואר המעשה, והעדר הכוונה אינה מוחקת את השם. וחל

וקיים אפילו בגוונא שלא ניחא ליה בחלק הטפל. מכל מקום בחלק של 'שם העושה', סברא גדולה היא שכאשר לא ניחא ליה 

  לא יחול על הגברא שם עושה.

וסברת החילוק בין שם המעשה ובין שם העושה זה מחמת שאת שם המעשה העדר הניחותא צריך 'לעקור' כאשר הוא קבוע 

דר ניחותא אינו מספיק 'לעקור ולמחוק' שם קיים. משא"כ החלק של 'שם העושה' הוא דבר 'המתחדש' ונקבע על בפס"ר, והע

ם אלא 'למנוע' התחדשות חלות שם, וחלק זה נפעל ֵש הגברא על ידי עשייתו, וממילא בו החלק שלא ניחא ליה אינו בא 'לעקור' 

  מסברא אפילו במקום פס"ר.

  תוה ומחלוק"ביאור שיטת הראבי

ה וסברותיהם, דהערוך סבר שהכרעת הדין "ה) ואחר שחזרנו על הראשונות נעמיד את נקודת הפלוגתא דהערוך והראבי

ל בשם המעשה דרביעא עליה דעושה "מוחלטת על ידי שם העושה לחוד, ואם נמחק שם העושה במוחלט, שוב לא איכפ

  כעושה מעשה בעל 'שם'.

וונה למחוק גם את שם המעשה חוץ ממחיקת שם העושה, עדיין לא יונח לנו, ה סבר שאם לא יעלה בידי הכ"אמנם ראבי

דכל עוד ששם המעשה קיים עצם הוויתו תחזור ותעמיד את העושה ברושם 'שם עושה' גם כנגד הכרעתו על עצמו, בעצם זה 

  ר מותר או אסור)."פס - שהוא אחראי למעשה בעל 'שם מעשה'. (וכאשר הרחבנו בכלל זה בסימן 

בא חילוק דבריו בין מקום שחוסר הכוונה וחוסר הניחותא משנה ומוחק גם את שם המעשה, ובין מקום ששם המעשה  ובזה

  קבוע בעיקר החפצא, ואינו בר ביטול ומחיקה.
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ועל זה קבועה שיטתו שכל מעשה המוכרח לתולדת האיסור, שמו כיצירת האיסור קבוע בו בעיקר החפצא ואינו שם המעשה 

מו לא יסור ממנו לעולם, והעדר הניחותא לא ימחוק אלא את שם העושה. ולהערוך דסגי במחיקת שם העושה בעלמא, ולכך ש

ה שאם לא תמחוק את שם המעשה הוא יחזור ויעורר את שם העושה במידה מסוימת, ולשיטתו גם "הרי זה מותר, אבל להראבי

  ל."הוא באיסורו אפילו בדלא ניח רושם מועט זה אוסר, לכך כל המוכרח להיות מגולגל עם האיסור הרי

  

  פסיק רישיה שאפשר לקבל את התוצאה במעשה אחר שאין בו עבירה
  שיטת השלטי גבורים

  א"סברת השלטי גבורים וראייתו מהרשב

, כל זה דוקא כאשר אין העושה יכול לקיים את ש בפסיק רישיה"פ שאמרו מודה ר"פ האורג) דאע"א) כתב שלטי גבורים (סו

רצונו אם לא יעשה את העבירה, ודוגמת מנתק ראש חי לצחק בו, שבזה אנו חושבים את רצונו כרצון רחב המכיל בכללו רצון 

לקבל גם על ידי מעשה אחר שאין בו עבירה, מותר לעשותו גם על ידי מעשה המוליד  שאפשרלעשות עבירה. אבל תכלית 

וכמה מעליא הא שמעתתא בענין זה, דבזה יתיישבו הרבה דברים "ז ה') סיים עלה "ר את העבירה. ובישועות יעקב (שט"בפס

  3."והיה לאחדים על פי כלל זה -ר, והרבה דברים נראין כסותרים "בעניין פס

ר על הכיבוי, "בהם פס ב) שהיכול לזלף על גבי מערכה בטיפין דקין שאין"ב ע"י בזבחים (צ"וכשיטתו נראה אף בדברי רש

ב) שהיכול לבעול "י בכתובות (ה' ע"ר שיכבה. ובישועות יעקב (שם) הוסיף כן מדברי רש"רשאי לזלף אף בטיפות גסות דפס

  ר הוא שיוציא דם."פ דפס"בהטיה רשאי לבעול גם ללא הטיה אע

מ "בדברי הירושלמי לנעול ביתו עז) "א (ק"א גבי צידה, שאם התיר הרשב"ו בדברי הרשב"ג הביא ראיה לשיטתו בק"והש

ג מהווה עילת היתר להתיר מחמת האפשרות לעשות את רצונו "ו הוא שסברת הש"כ ק"פ שצבי ניצוד בתוכו, א"לשומרו אע

  במעשה אחר שאינו מוכרח לעבירה.

  צבי.א בצידת "ו מחידוש הרשב"וכל אחד מבין שצריך לברר הן את עיקר סברת השיטה, והן כיצד היא נלמדת בק

ר על האיסור, הרי "בעיקר השיטה יש להבין איזו מעלה יש בכך שהגברא יכול להשיג את רצונו על ידי מעשה אחר שאינו פס

  ר הוא עושה."השתא מיהא מעשה מלאכה ועבירה בפס

                         

 
ה "כ הראבי"ר, אחר שכל ספסל יכול להעתיק את מקומו ללא עשיית חריץ, וכמש"ולדבריו צריך לבאר מתי אסרו בגמרא לגרור ספסל בפס 3
  ד) שאפשר להגביהו על ידי כמה בני אדם."(קצ

ג שהמידה היחידה היא שאי אפשר להגיע לתוצאה "ל בחריץ, אבל לדעת הש"ל איסור במקום שניח"ה גופא משכח"בשלמא לשיטת ראביו
  ללא העבירה, תימה כיצד נפרש את האיסור בגרירת ספסל.

ה. [ולגרור על גבי "ראביג אלא כאשר העושה יכול לעשות את מעשיו לבדו, ולא על ידי אחרים, ולא כדברי "ושמא נפרש שלא התיר הש
  ר שיחרוץ בספסל כבד]."מטלית סבר שיתכן עדיין פס
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א "בו מזה לזה, והרי יסוד חידוש הרש"א יותר קשה, מה השייכות בין ההלכות עד שנלמד ק"ו מדברי הרשב"והחלק של הק

ג עולה מבחינה "סובב על קוטב הכרעת תואר המעשה על פי עיקרו לעומת נטפליו, והיינו על פי תואר 'החפצא', אבל סברת הש

שונה לחלוטין, שזה בא למחוק את שם המעשה מחמת אפשרויות העשיה השונות שישנם ביד 'הגברא'. ונמצאת גם עיקר 

  4א."השיטה קשה, וביותר דמיון השיטה ליסוד הרשב

שלש מחלקות בדברי הראשונים לצמצום איסור פסיק רישיה. א. הפקעת תואר 'גברא'. ב. הפקעת תואר 'חפצא'. ג. הפקעת שני 

  החלקים

  ר."ש בפס"ב) ולהבין יפה נציב שלש מחלקות בראשונים בתחומי הלכה זו דמודה ר

  ל שרי."ר דלא ניח"מכוין לו, אבל פספ שאינו "אע - ל בחלק האיסור "א. שיטת הערוך לצמצם את האיסור למקום דניח

ר על האיסור, "ג לצמצם את האיסור למקום שאינו יכול להשיג את רצונו אלא על ידי אותו מעשה שהוא פס"ב. שיטת הש

אבל במקום שאפשר לו להשיג את חפצו על ידי מעשה אחר שאינו מביא עבירה, בזה יכול לעשות חפצו גם על ידי מעשה 

  ר על העבירה."פס

ה להרחיב את האיסור עד שיהיו שני הצמצומים קיימים, גם שיהיה לא ניחא ליה בחלק האיסור, וגם יהיה ". שיטת ראביג

ל' 'ואפשר באופן אחר', מותר לעשות רצונו אפילו "יכול להשיג חפצו במעשה שאין בו איסור, דכאשר חברו אלו יחדיו 'לא ניח

  ר על האיסור."במעשה פס

ת לפנינו כל רואה מבחין כי חלוקת המחלקות בנויה על החילוק בין המבט כלפי חלק הגברא וכאשר תבנית זו מונח

ל בשיטתו שזה צמצום ביחס לגברא), וצירוף "ג (ולא כהנ"שבעשיה לדעת הערוך, ובין מידת החפצא של המעשה לדעת הש

  ה."שני החלקים לדעת הראבי

ל נפסד תואר גברא כעושה ושוב אינו "כעושה, שכל שלא ניחל זה נמצא בתואר הגברא "דצמצום הערוך להתיר בלא ניח

  'חורש'.

ג להתיר באפשר במעשה אחר שאינו מוליד איסור, הוא נמצא בתואר שם המעשה, דבזה האיסור הנולד "ואילו צמצום הש

  ר אינו מספיק בשביל להחיל 'שם מעשה בעיקר החפצא'."בפס

                         

 
ר שיעשה חריץ. וכבר עמדו בזה המפרשים "א מה החילוק בין דבריו ובין המקרה של גורר ספסל בפס"ובאגב נפרש בעיקר דברי הרשב 4

  בכמה לשונות, ונזכיר את הפשוט שבהם.

ואף תוצאת המלאכה היא אחת, שהמעשה הוא 'שמירה' והתוצאה היא שכל אשר בבית  במקרה של צידת צבי המעשה גברא הוא אחד,
א שתואר השמירה ועניינה נקבע על פי "'שמור', אלא ששמירת חפצי הבית אינה מלאכה ואילו שמירת צבי היא מלאכה. ובזה נאמרו דברי הרשב

  וצאה' אינם 'מלאכה'.עיקר המעשה ועיקר התוצאה, ובמקרה זה גם עיקר 'המעשה' וגם עיקר 'הת

כ בגרירת ספסל אמנם יש מעשה אחד, אבל תוצאותיו שתים, שהספסל העתיק את מקומו, והקרקע נחרצה, ובזה שהמעשה מוליד "משא
ר תוצאות נפרדות, חוזרת התוצאה הנפרדת ונותנת למעשה שם נפרד של יצירת חריץ, מאחר שחלק התוצאה אינו יכול להבלע באותו תואר "בפס

 צאת העתקת מקום הספסל.של תו
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ר או בהגדרת 'שם מעשה בעיקר החפצא', או בתואר "צירף את שני החלקים, שכל עוד שהדבר קיים מחמת פס ה"והראבי

'שם גברא' (חלות שם 'חורש'), גם אם ימחק החלק האחד החלק השני יחזור ויעורר אותו ויקבענו מחדש, ויחזור הדבר לעיקר 

ל, ושם המעשה בעיקר "כחורש נמחק מחמת שלא ניח האיסור, ורק כאשר יש לכל פרט סיבת מחיקה נפרדת, ששם הגברא

החפצא לא קיים כיון שהתוצאה הרצויה יכולה לבא ללא חרישה, רק צירוף שתי מחיקות אלו יחד נותן את ההיתר לעשות רצונו 

  ר על האיסור."בפס

  "ביאור החילוק בין מעשה סתם ובין "שם מעשה בעיקר החפצא

ג זה "ן, מובן לנו שהנקודה שמתוכה יש לבאר את מעלת צמצום האיסור שבדברי השג) וכאשר אנו עומדים על תבנית הבני

הבינה הברורה מה המכוון בהגדרת המפרשים 'שם מעשה בעיקר החפצא', שהרי כל יסודו בא להתיר מכח הפקעת המעשה 

  ומחיקתו מהגדרה זו. וכיון שכבר הארכנו בזה זה כמה, נבא בקצרה.

בין מעשה שצורתו מודיעה על תכליתו ותוכן עניינו ובין מעשה  - ק ברושם שהוא רואה שבדעת כל אדם יש חילומאחר 

שצורתו לחוד אינה מספיקה להעיד על תוכן עניינו ומכוון תכליתו, לכך אף בתואר הדבר כלפי הדין יש חילוק, כיון ששם הדבר 

כיר בתוקפו וחשיבותו של תואר זה לקבוע את אלא שהדין מ -בדין אינו 'שם' נפרד וחדש, אלא הוא אותו שם השגור בפי כל 

  מהות דבר על פיו.

ובזה בא חילוק המפרשים שמעשה שצורתו מודיעה על תכליתו ותוכן עניינו, הוא מעשה שנקרא שמו בפי כל על פי עיקר 

ולכך בנינו, וכגון החורש בשדה כדרך כל החורשים, שם המעשה מוגדר תיקון המקום לזריעה מחמת עצם צורת המעשה, 

כשהדין מכיר באותו שם כתואר הדבר הוא משתמש בשם עיקר החפצא מחמת עצמו, וזה נקרא אצל המפרשים חלות שם 

  בעיקר החפצא.

כ כאשר הדין משתמש בשם הנקבע רק בצירוף דעת העושה וכמו בתוקע בשופר שההכרעה האם זו 'תקיעה' או 'שיר' "משא

ן אנו מגדירים את הדבר 'שם בעיקר החפצא' כיון ששמו אינו מחמת עיקר היא יורדת למעשה רק מכח דעת העושה, בזה אי

צורתו, אלא שמו ניתן לו בפי כל בצירוף גורמים שאינם חלק מעצמו, ולכך הדבר מוגדר 'שם הדבר' אך אינו 'שם בעיקר 

  החפצא'. 

הנקבע מחמת 'צורת העשיה' ואם נרצה למצות את החילוק במילים קצרות ובנוסח אחר נאמר שהחילוק הוא בין שם מעשה 

  ובין שם מעשה הנקבע על ידי 'הגברא העושה'.

  ביאור סברת ההיתר דהשלטי גבורים

ד) והנה כל סוגיית אינו מתכוין מדברת במעשה הנעשה לצורך תכלית היתר שיש לו נטפל הנגרר שהוא איסור. (ועיקר וטפל 

  עושה).אלו מוכרעים בכל מקום לפי צירופי נסיבות המקרה המעשה וה

ג לומר לך שכל תכלית שהיווצרותה מגולגלת בהכרח עם מעשה עבירה הנספח לה, בזה "וכלפי מידה זו באו דברי הש

מ האיסור המגולגל עמו "פ שהשם החיצוני הוא יצירת היתר, מ"מעשה יצירת המותר נתפס כתבנית של יצירת איסור, ולכך אע

ה שעיקר תבנית שמו מכילה גם תואר יצירת איסור מאחר שיצירת כחלק מעצם יצירת ההיתר נותן את שם המעשה כמעש

  שזה עיקר, גורר עמו את האיסור. - ההיתר 



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

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

כ במקום שהעמדת התכלית הרצויה אינה מגולגלת עם יצירת איסור, ָשם 'ֵשם המעשה בעיקר החפצא' נקרא רק על "משא

גולגל עם יצירת העיקר דההיתר', ולכך פלט הדבר ויצא שם ההיתר ללא שם האיסור, מאחר שהאיסור הוא גם 'טפל' וגם 'אינו מ

  ר על האיסור."פ שהוא נעשה במעשה פס"להיתר אע

  א"ג מדברי הרשב"ו לדין הש"סברת הק 

  א."ו מדברי הרשב"ג ללמוד סברא זו בק"ה) וכאשר ברורה לנו עיקר הסברא, נבא להוסיף ולהשכיל היכן וכיצד ראה הש

ג דיבר על החלק של תבנית "ונבין דעתה התהפכו הדברים ממה שאמרנו בקושיא, דעל פי העולה עתה יותר נראה כי הש

  א דיבר על הכרעת גברא."החפצא, ואילו הרשב

ר, והכרעת כוונתו על "א יסד לומר שהכרעת האדם על תוכן עיקר העשיה גוברת על הדפוס היצוק בו מחמת פס"דהרשב

  גוברת על הצורה המורחבת הכוללת 'שמירת בעל חי'.'שמירת בית' 

ג יסד להתיר מצד תבנית החפצא שבנין החפצא מוכרע מצד עצמו כדבר שיש בו ניתוק בין הטפל לעיקר על אף "ואילו הש

ר, וזאת מחמת שדבר טפל הנגרר ונספח, והוא לא מוכרח להולדת התוצאה הרצויה, אינו מוגדר "שהנטפל נספח לעיקר בפס

  מו של מעשה.כעצ

ר הקבוע על עצמו של מעשה, "ג, שאם הגברא שליט בדעתו למחוק את רושם הפס"ו שקבע הש"ומעתה נבין שזה גופא הק

  ר מהתוצאה יועיל להפקיע את הגדרת המעשה כחפצא דאיסורא."ש ששינוי תבנית עיקר החפצא המורה על ניתוק הפס"כ

  


