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  גרמא במקום הפסד או מצוה
  בנזקין בשבת ובאיסורים

  היתר מחיקת השם בגרמא רק לצורך מצוה

א) בשלשה מדיני גרמא השנויים להיתר או לאיסור מצאנו חילוק בין העושה סתם ובין העושה לצורך מצוה או להנצל 

אלו המתירים לו את הגרמא. בדיני מחיקת השם. מהפסד, והיינו שהעושה סתם היה אסור, ואילו המצוה או מניעת ההפסד הם 

  ע בזה יפה."בדיני נזקין. ובדיני שבת. ויל

 במקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחוץ לא זה הרי בשרו על לו כתוב שם היה"ב "כ ע"בדין מחיקת השם אמרו בגמרא ק

 שלא ובלבד כדרכו וטובל יורד לעולם אומר יוסי רבי ,וטובל ויורד גמי עליה כורך מצוה של טבילה לו נזדמנה ,הטינופת

. נמצאת "שרי גרמא דאסור הוא עשייה אלהיכם' לה כן 'תעשון' לא ההוא המקום מן שמם את ואבדתם קרא דאמר וכו' ישפשף

כ אמרו את ההיתר דוקא אם 'הזדמנה לו טבילה של "ילפותא מפורשת להגביל את האיסור דוקא למעשה ולא לגרמא, ואעפ

  פ שאינו מוחק אלא בגרמא."אע -ה לא ירחוץ "מ דבלא"מצוה', ש

 מן האחרון עונש גדול' מים של בספל ברכות של טומוסב על ההוא ששיקע "ו ע"וכזאת יש לראות גם לעיל מינה קט

מ שעל אף שהביאה גמרא ילפותא "א לאסור כפיית ערבה של טיט על הכתובים. ש"', וכן אמרו שם לעיל מינה בעהראשון

  1ב."מ אין הדבר מותר אלא במקום מצוה לחוד, אבל שלא במקום מצוה איסורו ברור. והוא צ"השם בגרמא, מלהתיר מחיקת 

  היתר גרמא בנזקין במקום הפסד

 ובדומה) המוכר ה"ד ב"ע ז"קמ ב"ב' (תוס. ומכאן הקשו אסור בנזקין דגרמא) ב"ע ב"כ ב"ב(ב) ובדין נזקין אמרו בגמרא 

 בטובת לכתובתה זבינתה נחמן דרב קריבתיה על מה שאמרו בגמרא בכתובות (שם) )א"ע ו"פ כתובות ג"עה נדפס( ד"בתורי

 לגבי דאמה לכתובתה ותיחלה עצה תיזיל לה דליסבא ליכא נחמן רב להו אמר לברתה לה תבעי קא אתו ושכיבה איגרשה הנאה

 דגרמא בגמרא אמר והא אמן כתובת למחול עצהנ "ר השיאה איךאחילתא. והקשו תוס'  אזלה שמעה מיניה ותירתה אבוה

  .שרי לדבר הפסד לה שהיה דכיון י"ר . ותירץאסור בנזקין

פ "אעד, לחבירו היזק הגורם מעשה לעשות בהצלתו רשאי ממון מהפסד עצמו להציל שהבא נמצא בדבריהם מחודש

וקדק שאפילו אין צריך הצלה שהכלל הוא שגרמא בנזקין 'אסור' יש היתר לאיסור זה כאשר הדבר נעשה לתועלת העושה. ויד

  .מהפסד, אלא להציל ממניעת ריוח גם משמש כהיתר, שהרי במקרה שם באה המחילה להציל ממניעת ריוח

כאן מוצאים אנו את אותה הלכה כמו ההלכה הקודמת אלא שהיא נבנתה בצורה הפוכה, שגם כאן אנו מוצאים 'איסור 

שם עיקר הדין לימד על ההיתר, ובא צמצום ההלכה ולימד להתיר רק  גרמא', הניתר מחמת צורך, אלא שבהלכה של מחיקת

מחמת הצורך. ואילו בנזקין עיקר שורת הדין אוסרת את הגרמא, ובא תירוץ זה בתוס' ולימד לצמצם את האיסור ולהתיר במקום 

  הפסד.

                         
ל שאין המכוון לאיסור המעשה, אלא "איות אלו ניתנו לידחות, דעל מה שאמרו בגמרא 'גדול עונש אחרון מן הראשון', יוהנה באמת ר 1

שההפסד שמחמתו גזרו נעשה על ידי זה ביתר שאת, שכל מה שגזרו שלא יכתבו ברכות זה בכדי שלא יבאו לידי בזיון, וזה שהכניסם למים עשה 
  שממנו באה הגזירה להציל.להם בזיון יותר גדול מהבזיון 

ת בשבת שהוא "ל שדבר זה הוא מחיקה בידים, ודוגמת דברי האחרונים על הסרת שעוה מעל אותיות ס"ומה שאמרו בגמרא על נתינת הטיט, י
האחרונים  מ"ה כמחיקה בידיים [ולכך קרו ליה בגמרא איבוד ביד]. אלא דמ"כותב, כך נבין שעצם חיבור הספר עם טיט הנדבק עליו ומכסהו ה

  כ שזה היתר רק לצורך מצוה."נקטו בדין כמש
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  היתר גרמא בשבת במקום מצוה או הפסד

. וחידש רבינו יואל שרי גרמאאבל  דאסור הוא עשייה מלאכה כל תעשה לא ב)"כ ע"ג) בענין שבת אמרו בגמרא (שבת ק

ב), "ד כ"א (של"ט לא שרינן גרם כיבוי לכתחילה אלא במקום היזק דוקא, וכן פסק הרמ"ט) שאפילו ביו"(הובא במרדכי שצ

  א דהיינו דוקא במקום הפסד."דהמחבר כתב שגרם כיבוי מותר, והוסיף הרמ

ה והמסתפק), שעל דברי הגמרא דהמסתפק "א ד"ב ע"שכך היא גם שיטת תוס' בביצה (כ ע"א בגליון שו"והוסיף שם הגרעק

ובשבת  -ט "מן השמן חייב פירשו שאין הכוונה מפני שממהר את הכיבוי, דדבר זה אינו אלא גרם כיבוי, וגרם כיבוי מותר ביו

  .א 'להדיא' שגרם כיבוי בשבת 'אסור'"נמי 'אינו חייב', בדבריהם אלו ראה הגרעק

ש בן ננס ורבי יוסי בגרם כיבוי, היינו "ונראה בעיני דהא דפליגי ר"ל "ח) וז"ש כ"ז (הלכות ע"וכך נמצא בתוך דברי האו

א ומדברי ערוך דגרם "ע דאסור', והיינו שמשמע מדברי ריב"מודו כו -דוקא להציל מפני הדליקה, 'אבל גרם כיבוי שלא להציל 

  2."ו להצילהיינו בגרם כיבוי שאינ - כיבוי אסור 

גם בזו אנו רואים שיטה בראשונים העומדת על דין המוזכר בגמרא כדין כולל בכל מקרה, ובאו הראשונים וראו את הדין 

  באור אחר בצמצום גדול לומר כי ההיתר הנזכר בגמרא בסתם אינו בא להתיר את הגרמא אלא כאשר היא נעשית למנוע הפסד.

  וההפסד מתיר בהם גרמאהמאחד והמחלק בין הדינים שהצורך 

ד) נמצאנו מחזיקים בכל שלשת ההלכות במידה אחת, דמילתא דסברא היא לראות חילוק גדול בין גרמא 'לצורך' ובין 

גרמא 'סתם', ולכך גם כאשר אנו רואים ילפותא מפורשת להתיר גרמא, הסברא לחוד תספיק לנו לצמצם את הילפותא להתיר 

א כאשר קיימת הלכה שנותנת איסור פשוט מסברא על מעשה מזיק בגרמא, מוסיפה את הגרמא רק לצורך. ומאידך גיס

  הסברא ומצמצמת זאת דוקא לגורם סתם, אבל הגורם במעשה הבא להציל את עצמו מהפסד, אין בו איסור.

תורה  אלא שעל אף הקו המאחד ביניהם מכל מקום יש ביניהם חילוקים גדולים, דבמחיקת השם הנידון הוא לחלק באיסורי

ה והא דאמרינן) שהמוחק בגרמא שלא לצורך "ז (ד"א ידים ח' י"כ חזו"בין העושה גרמא סתם ובין העושה לצורך מצוה, וכמש

מצוה יש בו איסור תורה. ואילו דברי הראשונים על גרמא בשבת שלא במקום הפסד אינם אלא איסור דרבנן, אבל מדאורייתא 

ין הוא הפוך, שהסברא היא להטיל איסור על הגרמא, וכח ההפסד הוא המחדש את אין איסור בגרמא כלל. ובנזקין כל הבנ

  ההיתר.

ועל כן כאשר נבא להתבונן ולעיין בהלכה יש לנו לבחון גם כל דין בעצמו לעצמו מה הם סברותיו, וכן יש לנו לעיין בסברא 

אך  -וד הסברא הכללית הוליד דין פרטי דומה המאוחדת לדינים יחד, ואחר זאת יש לנו לעמוד ולהעמיד מדוע בכל דין ודין יס

  שונה.

נקדים לעיין בסברת כל דין לעצמו. א. במחיקת השם תימה אם אנו מחליטים שמשפט האיסור הוא החיוב לדאוג לקיום 

כ יש לאסור את הגרמא אף במקום מצוה, ואם הילפותא לימדה שלא זה משפט האיסור אלא משפטו זה איסור "השם, א

  לא צורך.שכ כל שאינו 'עושה' אלא 'גורם' כבר לא יהיה בו איסור תורה אפילו אם עושה זאת "קה, א'מעשה' מחי

על אף  - ומעתה קשיא בתרתי. חדא 'מדוע' לפרש את הילפותא שהיא באה להתיר רק מקום מצוה ולא היתר כללי 

פותא בצורה הנראית כסותרת את הדין שהילפותא נאמרה בנוסח כללי וכולל. ותו יש להבין גם 'כיצד יתכן' לפרש את היל

  מיניה וביה.

                         
  ח."מלאכת מחשבת סי' נ -והרוצה בהרחב דבר ועוד שיטות יעיין בנתיבות שלום  2
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הראשונים הסוברים שהיתה גזירה יפרשו  3ס גזירה מפורשת על גרם מלאכה,"ב. בהלכות שבת תימה, אחר שלא נמצא בש

ל שמכך למדנו בסברא כי הדעת נותנת שאף "שמעשה זה של גרמא הוא דבר שגזרתו ידועה מהרושם הכללי העולה מגזירות חז

  כ ודאי שומא עלינו לעיין מה המקור או מה הסברא בזה."ל בגזירה. וא"רחיקו חזזאת ה

ג. והחלק הקשה מכולם הוא ודאי מה שכתבו תוס' דסברא היא להתיר איסור גרמא בנזקין כאשר המעשה נעשה להציל 

ור מזיק ולהפסיד ממון עצמו מהפסד ולדאוג לרווחיו, שבזה כל אחד עומד שומם ומשתומם איזו סיבה היא להתיר לאדם איס

  אחרים בשביל הרווחת עצמו.

ובחלק של הסברא הכללית המאחדת את כל הדינים ומחלקת בין גורם סתם ובין גורם לצורך מניעת הפסד או לצורך מצוה, 

מה [אשר פעמים חילוק זה גורם איסור תורה ופעמים שאינו אלא סברת איסור דרבנן, אבל חילוק בעצם ודאי איכא], גם תימה 

סברא ומה מידה היא זו המולידה את החילוק ומעמידה את הדין, וסברא כל כך גדולה וחזקה היא עד שאנו מצמצמים מכוחה 

  ג."את סתימת הילפותא והגמרא וקובעים דין חדש. והוא צע

  סברת הגרמא בדברים שעיקרם 'מעשה' לעומת סברת הגרמא בדברים שעיקרם 'תוצאה'

ה שלימדו האחרונים במצוות שיש מצוות שעיקרם התוצאה ויש מצוות שעיקרם המעשה, ויש ה) ולהשכיל בהלכה נזכיר מ

דוגמא גדולה לדבר היא מצות מילה, שחוץ ממצות המעשה יש גם מצוה  4מצוות ששני הדברים עיקר גם המעשה וגם התוצאה.

ל "קיום מצוה, ומאידך אמרו חז ועל הווית התוצאה כדחזינן בדוד המלך שמצד אחד אמרו בגמרא שהוא ראה בהווית מילת

(ומה שאמרו צריך הטפת דם ברית,  אינו צריך מעשה כללט) שדוד המלך נולד מהול, ונולד מהול "ט תהילים פ"(מדרש שוח

מצוה בהוויתו קיום מ שגם מי שנולד בצורת מהול מהשמים, יש לו "שזה אינו מהול), ש -מחשש ערלה כבושה  היינו רק

  5כמהול.

שהדבר מהווה נידון במצוות כך הוא גם נידון באיסורים כגון כאשר אמרו אש תמיד תוקד על המזבח 'לא  ונראה דכשם

אלא שהמחויב על המציאות של  -תכבה', יש לנו לחקור האם האיסור הוא 'מעשה כיבוי' או שהאיסור הוא שיהיה מכובה 

  שכבתה.המכובה הוא מי שעשה זאת, אבל גופו של העוון הוא העדר אותה גחלת 

ומעתה כאשר אנו ממשמשים ביסוד ההיתר של גרמא כל אחד מבין שככל שעיקר עניינו של העוון יעמוד על החיוב למנוע 

ל שאיסור מחיקת השם בגרמא שלא "א הנ"כ החזו"את התוצאה, כך נראה בו סיבה יותר גדולה למנוע את הגרמא. והוא מש

, השם שם עליו שנקרא דבר של כל לכבודו ורה בזה היא חיוב לדאוגמחמת שמצות הת התורה מן במקום הפסד הוא איסור

ז "בכבודן, שאין המכוון מזה מחמת 'המעשה' אלא הציווי הוא לדאוג לתוצאה שיעמוד השם בכבודו. ועד פוגם כליון והגורם

בשבת לגרמא במחיקת ז ו' ותמה על דמיון הגמרא להקשות על רבנן ולהשוות בין גרמא "ד קט"ת בית יצחק יו"כבר דיבר בשו

  השם, ותמה והרי שבת זה איסור גברא ואיסורו על העשיה, ואילו מחיקת השם זה איסור חפצא, ואיסורו על התוצאה.

מיסוד זה לבאר מה הסברא הפשוטה לאסור גרמא בנזקין, וביארנו דכאשר יסוד  - גרמא סברא  -ובאמת שכבר עמדנו בסימן 

כ עדיין איש "נים המחייב להעמיד עולם מתוקן, דבר זה מחייב גם למנוע את הגרמא, דאלאיסור נזקין בא מחמת החיוב על הדי

                         
ואין להביא כן מדברי הגמרא בגזירה לא ליתן כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, ששם גזירה שמא יכבה היא. תדע שאף על נתינה מערב שבת  3

 ב)."ז ע"גזרו (שבת מ
  רנ"ג, קו"ש ב"מ לדף י' (סק"ח). -קו"ש כתובות רמ"ט ו, "ק כ"ש ביצה ס"קוב,  -קו"ש ח"ב כ"ג ו', קוה"ע י"א א עיין  4

 אם -' ערל' שם חלות בר הוא אז שרק, אהוהל השמיני מיום אלא מצווה קיום אין לזה גם ד"א, לידה משעת מצווה קיום בו יש אם ע"ויל 5
  .מ"ואכ. ערלה לו היתה
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  את רעהו חיים בלע.

וכאן נוסיף דוגמא לחידוד הדבר מכך שאין אדם שיעלה על הדעת לפטור שומר בפשיעה אם מעשיו באו בגרמא, כיון שכל 

ץ שמור, לכך כל נידון על פטורי גרמא אינו אלא חובת השמירה אינה חובת מעשה אלא חובה להעמיד את התוצאה שהחפ

  בחלק של חובת המעשה ולא בחלק של חובת התוצאה.

ז נבין שבנין הסברא הבא לצמצם את היתר הגרמא עומד על משקל התוצאה בכל דין ודין עד כמה 'המעשה' בו "ועפ

  עיקר ועד כמה 'התוצאה' בו עיקר.

ל, על כן כאשר אנו "א כנ"כ בית יצחק וחזו"תוצאה היא עיקר גדול, וכמשה - ובזה בא משפט הסברא למדך שבמחיקת השם 

מחליטים כן לאסור את הגרמא (והיינו שלא במקום הפסד) איסור זה עומד כאיסור תורה, אחר שסברת האיסור עומדת יפה גם 

  בהפסד הנולד בגרמא.

הגרמא כחילול השביתה, שהרי השביתה היא ובשבת על אף שעיקר מידת תורה ביסוד ענין השביתה נותן שלא לראות את 

ל "מ במשפט גזירות חז"שביתת האדם שלא יעמוד במידת 'יוצר', ולכך אי משום הא הסברא היתה נותנת להתיר את הגרמא. מ

ח "מ (או"ל כחובת מציאות עולם הישראל שובת ועומד, והוא מה שהאריך בשו"ת אג"אנו מוצאים את חובת השביתה על פי חז

) על איסור השמעת קול בריחים של חיטים, שאמרו - ב "א רנ"א, ונפסק ברמ"ח ע"ה אבל) בביאור שיטת רבה (שבת י"דד ס' "ח

  6ל הלכה על מציאות מושבתת."בזה חז

ל זה זמן שאין בו חידושי יצירות "ומכאן ראו הראשונים האוסרים גרמא שלא במקום הפסד שמעמד השבת בגזירות חז

ת כל דבר שהווית "ברורה לסברא פשוטה לשלול התהוות תוצאת מלאכה בשבת מכח גרמא, דכמשנ מלאכה, ולמדו זאת כסיבה

מציאותו נשללת גם גרמתו אסורה. וזה הכריח להם שמה שאמרו בגמרא להתיר גרמא בשבת זה רק במקום הפסד וצורך, שבזה 

  יש סברת היתר שונה וכדלהלן.

  בנין הזיקה בין העושה והמעשה והתוצאה בגרמא

) ואחר שזכינו לעמוד על החילוק במשקל הווית התוצאה בין הדינים הנזכרים, עתה המקום להעמיד את היסוד המאוחד ו

והוא  - שבכל ההלכות שבכולם אנו רואים שגרמא במקום הפסד זה דבר יותר קל. ומתוך כך נבין גם את החלק היותר מחודש 

  .מה שפירשו תוס' להתיר מחמת הפסד אפילו גרמא בנזקין

מסגרת היסוד הנשנית בזה היא שכאשר הגרמא נעשית לצורך הפסד או מצוה מידת זיקת העושה לתוצאה משתנה וכבר אינו 

בין איסור תורה (במחיקת השם) בין איסור דרבנן (בשבת) בין איסור מסברא (בסברת איסור נזקין העולה  -עומד כסיבת איסור 

  מהציווי על הדינים).

הביאור והסברא, בתחילה נעמיד את הביאור בלשון קצרה ושוב נפרש בהרחבה. העושה מעשה וכאשר נבא להעמיד את 

לצורכו בצורך גדול, צורכו של אדם מחבר את המעשה עם החיסרון שהוא בא להועיל לו ומוליד בו רושם 'מעשה שנעשה 

על המעשה והעושה שם 'עושה' להשלמת אותו חסר', ורושם זה מנתק את המעשה מהתוצאה באיזו מידה, וממילא לא יחול 

  התוצאה באותה מידה שהיתה חלה עליו כאשר לא היה הדבר נעשה לאותו צורך גדול.

                         
א הנזכר נראה כי למד ביסוד הגזירה שזה חשש 'שמא יאמרו' שהישראל עשה מעשה מלאכה "א על דברי הרמ"אמנם דע כי מדברי המג 6

  מ לאסור את עצם התהוות היצירה המתחדשת בשבת."ר אין ראיה ליסוד שאנו לומדים בדברי האג"ז לפו"בשבת. ועפ
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עתה נרחיב. עילת איסור גרמא היא מחמת הזיקה הקיימת בין העושה ובין התוצאה, וזאת על ידי שהתוצאה חוזרת ומגדירה 

  7העושה על שם המעשה שקיבל את שמו מרושם התוצאה. את המעשה, ושוב חוזר המעשה ומוליד רושם אחור ומגדיר את

אלא שרושם זה הנקבע על הגברא 'כעושה' אינו תואר עצמו של גברא, מאחר שהוא חזר אליו אחור רק לאחר הווצרות 

מ כיון שגם זה רושם תואר 'עושה', לכך זה נותן מובן מוקדם "התוצאה, ולכך דבר זה אינו עיקר האיסור כעושה מעשה, אך מ

  בסברא להחליט להרחיק מעשה גרמא מחמת עיקר האיסור מאחר שגם מעשה זה יוליד בסופו רושם תואר גברא 'עושה איסור'.

וזאת מחמת שכולה היא תולדה  - שהדעת רואה את העושה המעשה והתוצאה כחטיבה אחת מגולגלת  -אמנם כל זה בסתם 

ליה לחברתה, בזה כבר מיקלש קליש הרושם המאוחד המאחד את מתולדה. אבל במקרה שהדעת רואה ניתוק בגלגל בין איזו חו

  הכל לחפצא אחת ונגרע מאוד.

וכאן באה נקודת החילוק בין הנעשה מחמת צורך 'מוכרח' מסוים ובין הנעשה מחמת רצון פשוט, שאצל הנעשה מחמת 

ת שלצורכה הוא עשה, ואילו הכרח הדעת תופסת את הגלגל כדבר שיש בו אחדות בין 'העושה' ובין אותה 'תועלת' מוכרח

'המעשה' עצמו נתפס כמאוחד עם 'התוצאה' שנוצרה, זה גורם ניתוק ביחס המאוחד שבין כל חלקי הגלגל ונמצא 'העושה' 

יותר מנותק 'מהתוצאה', וממילא לא חל עליו שם גברא 'כעושה' בשיעור הרגיל העושה גברא לחוטא, וממילא אין כלפיו את 

חילתו, שכל שבסופו לא יחזור עליו שם עושה חטא מחמת התהוות התוצאה כבר מתחילתו אין כלפיו הכוח המונע ומפריש מת

  עילת איסור.

                         
עד שהוא נעשה כלפי זה  -ת השבת אבידה המחייבת לדאוג לקיום רכושו של אחר ואין לפרש שבנזקין הזיקה לתוצאה היא מחמת חוב 7

  סברא או ילפותא. -ל בסימן "בבחינת שומר במידה מסוימת. שהרי גם הגוי נתבע על הגרמא כנ

שהניתוק הנוצר  עד -מ אנו צריכים את הזיקה של העושה לתוצאה "ומכאן גם תבין מדוע על אף שיסוד מניעת הגרמא בא ממניעת התוצאה, מ
מ הוא גורם חורבן לעולם במעשיו וזה הכח המניע של "בין העושה והתוצאה מחמת שמעשיו נעשו לצורך עצמו מספיק להתירו, ולא אמרינן דמ

  המניעה.

בזה  דפירושו שלולי הזיקה הקיימת בין העושה ובין התוצאה הרי הוא שווה לכל המתעלם מנזקי חבירו במקום שהוא יכול להציל, שאין
 תביעת ממון כלל לא בדיני ישראל ולא בדיני בני נח לא בידי אדם ולא בידי שמים, ורק הזיקה בין התוצאה והעושה בשיעור הרואה בו 'מקלקל'

פ מידת השקפת ההלכה היא זו המחייבת, והניתוק בין העושה והתוצאה הקיים בעושה להצלת עצמו מספיק בשביל להפריד בין "סדרי עולם ע
  ולבטל את משפט חיובו. הדברים


