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לעחק ספיר
ענלנל של פרק הנינה על פי רש״י

,

׳הבלגה כמה לבנה ילהא חללב הבלגה כלשה לא להמסתת
תנן )שבה קב( :
להמכה בפסלש ובמעעד להקלדה כלשהרא׳ .
א .משנה זל עריכה עלון

א .מדוע האריכה בלשלנה ,הלה אפשר לקער
ולשנות הבלגה כלשהלא חייב )עיין בהלס׳
רא׳׳ש שהקשה כך(
ב .לא ברלר חללבל של המסתת ,כללז שאל?
המסתת אב מלאכה להלא מלפלע כיז בלנה
למכה נפסיש הדי נראה שהלא שללך לבלנה,
אך בלשון חל לב שבמשנה הלא נכלל עם
המכה בפסלש לנראה שבכך נחלקל רב לשמלאל
־ג .מהל מכה בפסלש לבמעעד?
ד .קלשלת תלד׳׳ה הברגה־ .ערלך ללת 7סעס
אמאי תגי כלנה אחר זריקה להלעאה.

ב .רש״י דייה י המכה בפעלש׳ כתב רז׳׳ל :גס הלא באבלת מלאכות להלא
בלע״ז פיק שמפלעץ בל את האבך מך הסלע לאחר שחעב את האבך סנלב ,רמבדלל
מך ההר קעה ,למכה בפטיש מכה גדללה להל א מתפרקת לנלפלת ,לזה גמר מלאכה
לכל הגומר בשבת מלאכה תללדת מכה בפטיש הלא.
של חרעבי אבן.
ע"ע,מדלע פירש רש״י כך ללא פרש כפי שפרש בתחילת פרק ׳כלל גדדל׳ רכל
הקשו התלס׳ דייה ,מכה בפטיש :ראיך נראה לר״י רבמשכך לא הלה משכן אבגלם
ללא שביק תנא גמר מלאכה .דכלים דהלל במשכן לנקט מכה בפסלש דאבן  ,דלא
הלה במשכן.
׳החלרש כלשהלא המנכש להמקרםם והמזרד כלשהלא חייב.׳
ג .תנן•.
מזרד  -זרדים לחיס
פרש״י סקרסס  -קרעץ ענפים יבשים מן האילן לתקנר.
חדשים של שנה זל ,פעמים שהם מרדניז למכחשלן האילן דמתילבשין רקלעעין
אלתן ממנל.
לרש״י ,מנכש ומקרסם שניהם תדלדלת זלרע שכוונת המנכש להמקרסס
לתקן את האילן ;לאעפ״י .שאם נתכרלן לתקן_.את הקרקע  -חייב סשרס חררש
גלמב׳׳ס פייה ה״א( כתב רש׳׳י כפי שכהב ,שכן מלפרדיס הם בלשלן המשנה מן
החלרש(.
ועי׳ע ,מדלע לא נשנה במשנתנל זלרע עעמל שחייב אף הלא בכלשהלא
)רמב׳׳ס פ״ח ה״ב( וראה' במגיד משנה שמקורו במשנה ריש פרק ׳המעניע׳ -
׳המצניע לזרע ...להלעלאל כשבה הילב בכלשהוא.׳ מכאן שאף שיעלר זריעה
בכלשהלא.
כדי לתלץ את כל הקושיות נדון באופייה של מלאכת בונה.
ד.
הבלגה בית  -מניח אבן ללידה אבן נוספת וכך עד שהוא מסיים את הנדבך
הראש י  7ועליל הלא בונה נדבך נוסף ,וכך עד לםידס הבנין  ,היינו הבניה
מורכבת מהרבה מאוד פעולוה זהות ,הנחה האבן האחרונה זהה להנהת האבן
הראשונה ,חנחת האבן הראשונה אינה בנין וגם הנחת האבן האחרונה אינה
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במצב לזה לש לדרך האס החיוב הואי
בניז בלא הנחה כל האבנים שלפניה.
על פעולה; לאם כך ,יתחייב בהגהה האב; הראשונה *אד שהחילב הלא על
ההר?נאה ,לאס כך יש להגדיר ,מהל שיעלר הבניה הנחשב בניך כדי להתחייב
עלי ל.
גראה כי לשאלה זל גתכללנה המשגה בשאלה :׳הבלגה כמה יבנה ליהא
חייבי ,היינו האם הלא חייב על התוצאה אל על הפעולה לאז השיעלר -
כלשהלא.
א'ף מנכש למקרםם דומים לבונה ,שכך הקוצץ ענף יבש אחד לא תיק7
את העץ ,כדי להק 7אה העץ יש לקצץ ענפים רבים ,לאם כך ,לפנינל
מלאכה המורכבת מפעלללת רבלת זהלת ,שאחת מהך לעצמה אינה כללם,
רפערלרת רבדה בהצטרפז  -ר׳ 7תיקלז האיל.7

ילצא אס כ , 7כי המשנה עלםקת במלאכות  /א ב ו ת אל תולדות( המורכבלת
מפעולות רבות זהות ,ובכך מתורצת .קושיית תוד״ה ׳הנוגה׳ שכ 7המשנה,
אינה עוסקת במלאכת בונה לעצמה ,אלא כאחת מכמה מלאכלת בעללת אופי שווה
ומי והד.
אב המלאכה זורע אלנו כזה ,שכ 7הטמנת זרע אחד היא מלאכה שלמה,
ואס בך החיוב בכלשהוא במלאכת .ז ורע ,אל נ ו ממיז המלאכות הנידונות בפרקנל
ולכך לא נשנה!
אן! אב מלאכת מכה בפטיש הוא מלאכה הד-.פעמי ת ואם כ , 7אינה ענלז
למשנתנו ,ולכך שנה רש"? ופירש כפל שפירש ,שכד מלאכת חציבת אכז מ7
הסלע מורכבת מהכאות.רבות ,שכל אחת מי׳ז מפרידה כמעט את האבך מך הסלע,
מכה אחרונה זו היא אחת מסידרת מכלה
עד למכה האתרלנה המנתקת אלתה.
לאיז לה ערך בלאי קלדמלתיה להז היא זהה.
אלא- ,שכאז לש להכחיד ביך בכנה למנכש בהם היה מקלם ללמד שלא
יתחייב על הפעולה הראש לנה לביז מלאכה מכה בפטיש ,בה לש מקלם ללמר
שלא יתחייב על הפעכלה האהדבנה.
מסתת ,איד צריך לומר שהוא ממיז הפעולות הנידלנלת ,אם נאמר כי
מסתת הלא תללדת מכה בפטיש לאף מכה בפטיש במשנתנו ,אינו אב המלאכה
אלא הולדתה) ,יו נראה כי כך מפרש ,רש״י ,עלידיבדבריל דייה 'המכה בפטיש'/׳(
הדל לא יקשה סדיר הפעולות שבמשנה ,שכז  ,מסתת למכה בפטיש ,שבמשנתנו,
זו גם זו תולדת מכה בפטיש חך ,להקדים התנא מסתת למכה בפטיש והוסיף
שבמשנתגו אב
"בפטיש ובמעצר" ,כדי שלא נטעה לומר כי מכה בפטיש
מלאכה הוא.

בהמשך הפרק נידונית מלאכת כותב ,שאף היא מורכבת מכמה
ה.
אך -בניגוד
פעולות )כתיבת אותיות׳( שכל אחת לעצמה אינה כלום.
למלאכות הקודמות ,איז הפעולות היוצרות אה המלאכה זהות ,ולכז איז
החיוב בכלשהוא ,אלא רק בהצטרף הפעולות לתוצאה בעלת משמעות.

מלכים :פרק הבוגר! עוסק בכמה מלאכית ,אברת ותולדות ,שכל אחת
כשלעצמה אינה כללם ,וצירופז יוצר מוצאה
מלרכבה מכמה פעלללת שכל אחת
המשנה דנה האס במלאכלת כאל ל החל לב הוא על הפעולה אל על
שהלא מלאכה.
אס כל הפעולות זהות החיוב הלא על הפעולה למהחללב בכל שהלא,
התוצאה.
ואם אלנץ זהות חייב על ההוצאה.
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