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  המתעגל בשמן על גבי עור
  ד שאינו בדין 'אינו מתכוין' כיון שהוא 'כעושה מעשה בידים'"בדברי הראב

  ת הראשונים להתעגל בשמן שיש בו שיעור עיבוד לרבי שמעוןמחלוק

 ג"ע ומתעגל שמן גופו כל וסך הסנדל בתוך או המנעל בתוך ומניח שמן רגלו את סך"ב) "א ע"א) אמרו בגמרא (שבת קמ

האיסור  . ופירש המאירי בטעם"אסור לעבדו שיעור אבל לצחצחו שיעור אלא שנו לא חסדא רב אמר חושש וכו', ואינו קטבליא

  ח."ף את דברי ר"ר שהוא אסור אף שאינו מתכוין. ופסק הרי"ש בפ"ר על העיבוד, ומודה ר"מפני שהוא פס

ח אלא כיון שסבר בדבר שאינו מתכוין כרבי יהודה, אבל "ן הרחיב דבריו) דעד כאן לא אסר ר"אמנם בעל המאור פליג (והר

  שיעור לעבדו.מ מתעגל אדם אפילו ב"ש שהתיר דבר שא"ל כר"לדידן דקי

מה לנו למחלוקת, דבסך את גופו כשיעור לעבד את הקטבלא "ל "ן) וז"ד (הובא במלחמות ה' ובר"והשיב עלה הראב

ומתעגל עליה, הלא בידים הוא מעבד, ומה לי מעבד בידו ומה לי מעבד בגופו, ואין זה כדבר שאינו מתכוין אלא כעושה הוא 

  ."א כמצחצח את גופובידים. אבל שיעור לצחצחו אינו נראה אל

ר "ד. דאם כפשוטה של סוגיא שהנידון במקום פס"מ והן בדברי הראב"וכל לומד עומד משתומם ומשומם הן בשיטת הבעה

ר. ותו גם דחיית "ש בפס"מ, והלא דין פשוט הוא בגמרא דמודה ר"כ תימה מאי טעמא דבעה"על העיבוד וכדברי המאירי. א

  ר."ש בפס"מטבע חדש 'שזה כעושה בידים', ולא פליג מהטעם הפשוט דמודה רט הוצרך להמציא "ב, מ"ד צ"הראב

מ את ההיתר "ט סתם בעה"כ תימה מ"ר על העיבוד, ולא כשיטת המאירי. א"ואם לדעתם הסוגיא מדברת במקום שאינו פס

ד דפליג, וכי "הראבט ד"ר על המלאכה מ"ר. ותו אם אנו מדברים במקום שאינו פס"ולא הגביל דבריו דוקא למקום שאינו פס

ש אינו מדבר בעושה מעשה בידים, הגוזז את הפרה והמכבה אש מערכה ונזיר החופף והלובש כלאים ועוד "כל אינו מתכוין דר

ש מחמת שאינו מתכוין, ומה נשתנה מתעגל זה שאינו מתכוין לעבד אלא "מ שרי ר"הרבה כהנה כולם עושים מעשה בידים ומ

  כיון שהוא עושה מעשה בידים. והדברים נעלמים.להתעגל, שאנו אוסרים אותו 

ר, "מ למד דאינו פס"ר על העיבוד או לא, דבעה"ף במקום פס"ולתלות את המחלוקת בדבר זה גופא האם מיירי גמרא והרי

מ והן "ר ולכך אסור. זה ודאי דבר רחוק מכמה. חדא דעיקר הלשון הן של בעה"ד למדו שהוא פס"ף והראב"ולכך מותר, והרי

ע מודו לאיסור וכאשר אינו "ר כו"כ אין כאן פלוגתא, אלא במקום פס"ד מורה שלא זה הנידון. ותו אם זה הנידון א"הראב של

  ע מודו להיתר."ר כו"פס

ר על העיבוד, זה ודאי דבר מופלג, שהרי זה תלוי בכל מקום לגופו כמה שמן נתן "ת שנחלקו בדבר זה גופא האם הוא פס"וא

  1גל, ומה שייך שיחלקו בזה מחלוקת כללית וכוללת.וכיצד וכמה הוא מתע

 - מ (הובא בסימן "ן והה"ז) השתדל להעמיד את הנידון על המידה שחידשו הרמב"מ סק"ובשביתת השבת (כללי דשא

ן "ש, וכמו שאמר הרמב"י ור"יצירה) שיש דברים שהעדר הכוונה מרוקן מהם את כל תוכן היצירה, ואין זה תלוי במחלוקת ר

                         
ר, "כיון שאינו פס -א רבנן בכיבוד בית ואינו מכוין לאשוויי גומות, לרבנן מותר "רה) דוגמה כזו, במה שנחלקו "והנה מצאנו בגמרא (שבת צ 1

  ים וכי מחלוקת במציאות אמרו כאן.תמהו רבר, ו"כיון דהוי פס -א אסור "ואילו לר

ה ובעוד אחרונים) שהנידון הוא על הרושם הכללי הנוצר "ג פכ"י ש"ד', ובשע ש כתובות סימן"עיין בחידושי הגרשאך שם כבר פירשו (
  ד בעניינו."מאותו מעשה בכללותו. ודבר זה אינו נכנס בלשון הראב
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  הדס כשאינו צריך לו למצוה הרי הוא כמתקן הדס בפסח. שהמתקן

ש. ותו כאשר נבא לבאר את "ש וכאן תלו את ההיתר דוקא לר"י בין לר"אך זה נראה עדיין רחוק. חדא דמידה זו היא בין לר

ן יחזיק "שהרמבד יהיה עלינו לומר שהוא חלוק על עיקר היסוד, ודבר זה חוץ ממה שהוא רחוק בעצם, עוד תימה "סברת הראב

  בדבריו אחר שהוא מאריך להשתמש בהיתר זה כמה פעמים.

  ר"היתר נטילת תבן בכברה גם במרקד בפס

ר "ב) ולבינת הדברים נקדים ונביא מה שביארו המפרשים בחילוק בין דין המשנה להתיר נטילת תבן בכברה גם במקום פס

בהיפוך השיטה,  -ד "ץ. ומתוך כך נבין שהיא עצמה סברת הראבר שיעשה חרי"על הריקוד, ובין גרירת ספסל שאסרו במקום פס

  שהסברא שם להתיר היא הסברא כאן לאסור.

 פ"אע האבוס בתוך ליתן בכברה שנוטל י"רש ופירש. האבוס לתוך ונותן בכברה תבן אדם נוטל) א"ע מ"ק( אמרו במשנה

 הראשונים דמדברי ח"י בכלל אדם ובנשמת אדם בחייוכתב  מותר. מתכוין שאין דבר דאמר ש"ר כשיטת, מאליו נופל שהמוץ

  .מתכוין שאינו מפני -  ר"פס הוא כאשר אפילו להתיר נראה

 מתכוין אינו אך המלאכה את עושה שהוא במקום אלא ר"פס אסרו לא, אסור מתכוין באינו ר"פס שבעלמא פ"ואע

 אסרה מחשבת דמלאכת, לחוש אין הכברה נקבי דרך שנופל פ"אע, בכברה שנוטל אלא כלל מרקד שאינו כאן אבל, לפעולתה

  .אחרונים] כמה עליו ונחלקו. [תורה

פ שאינו מתכוין, שגם כאן "ר שיעשה חריץ אע"וכל אחד מתפלא מה בין זה ובין הדין שלא יגרור אדם ספסל במקום שפס

מילתא היא, ומה סברת חידוש מ דהא לאו "נטען אותה טענה שזה אינו חורש כלל אלא נוטל ספסל. ואם בגמרא לא אמרו כן ש

  החיי אדם בכברה.

  חילוק בין מעשה חדש בעיקר בניינו ובין מעשה חדש רק בעטיפתו

והמתבונן יראה כי הקו החוצה ומחלק בין המקרים הוא האם כאשר נבקש מהאדם להגיע לתוצאת המלאכה הוא יעשה את 

עשה פעולה שונה. כאשר נבקש מאדם לרקד הוא לא יטלטל אותה פעולה (גם אם זה יהיה על ידי 'כלים' אחרים), או שהוא י

את הכברה כטילטול הילוך, אלא הוא 'יקפיץ' אותה או 'ינענע' אותה, ונמצאת פעולת הריקוד בדרך הילוכו מולידה את 

  המלאכה על ידי 'פעולה' שונה בעיקר בניינה ולא רק בצורתה החיצונית.

ץ כהה ויגררנו בחזקה על פני האדמה, ונמצאת פעולת גורר ספסל וחורש ואילו כאשר נבקש מאדם לחרוש, הוא יטול חפ

  שווה בבנינה לפעולת הנצרך לחרישה בעלמא, ואין בו אלא שינוי חיצוני כשינוי עטיפה.

מ ובין שאר מקומות שלא השתמשו בהיתר זה הוא "ר בא"נמצא החילוק המוחזק בידינו בין חידוש החיי אדם להתיר פס

כה שווה לכל מקום ואין בה אלא 'שינוי חיצוני', או שהפעולה עצמה העושה את המלאכה היא 'פעולה האם פעולת המלא

  חיי אדם). -חדשה' ביחס לעיקר דרך המלאכה. (ובסברת החילוק הרחבנו בסימן 

  מתעגל בשמן בשיער עיבוד, המלאכה עיקר והסיכה טפל

אבל בחלק של המלאכה, דטענתו שבמקרה זה החלק  -עגל ד במת"ג) ואחר שבאנו למידה זו נבין שזה שורש טענת הראב

  של המלאכה הוא נעשה כצורתו והחלק של ההיתר הוא שונה מצורתו.

שמן הנתון על גבי עור. ומאידך גיסא מטבע  -דמטבע הבנין של מעשה העיבוד הוא דחיקת כח הגוף להבליע בדרך כבישה 

  המבליע שמן.הבנין של מעשה סיכת אדם היא חיכוך גוף בגוף 
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ד שכאשר אנו מעמידים זה לצד זה וזה לעומת זה, עדיפות צורת עסק המלאכה על פני צורת עסק הגוף "ובזה טענת הראב

מעמידה על המעשה כמעשה שעיקרו מלאכה ועסק ההיתר הוא הטפל, דכיון שתבנית המלאכה היא הצורה השלמה של 

מתבנית בניינו בעלמא, בזה נוצרת תבנית כוללת של מעשה שעיקרו המלאכה, ואילו תבנית חלק ההיתר הוא שונה ומשונה 

  אלא שהוא תכלית רצונו של אדם. -מלאכה ונטפל לו חלק של היתר 

ד דכיון שעיקר המתיר בדבר שאינו מתכוין זה שהכוונה גורמת לראות את החלק של העיקר ולמחוק "וכאן קמה טענת הראב

שם הטפל. כאשר תבנית האיסור היא העיקר וחלק ההיתר הוא הטפל, בזה  את החלק הטפל עד שלא יקרא שם העושה על

הכוונה לא מספיקה בשביל למחוק את שם העושה משם עושה המלאכה עד שיעמוד רק על שם 'עושה' ההיתר, וממילא עומד 

  הוא בשם 'עושה מלאכה' וזה עצמו של איסור.

מ להתיר אליבא "ט סבר בעה"ר, ולא כהמאירי. ומה"א בפסומעתה יהיה יותר ברור ומאיר אם נפרש דהסוגיא מיירי של

ש יודה לאיסור כיון שהתבנית בנויה בצורה שהמלאכה עיקר וההיתר "ד שכאן גם ר"ש ככל אינו מתכוין. ועלה טען הראב"דר

  טפל.


