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  אינו מתכוין
  ביסוד מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון

  'עיקר' מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון

יהודה ורבי שמעון האם דבר שאינו מתכוין מותר או אסור. וכבר קיבצנו במחלוקת רבי  ס הרבה דינים התלויים"הזכירו בש

כי הם עיקר (שבת ל.) ש. לכך לא נזכיר כאן אלא את המקרים שאמר עליהם בעל המאור ". עי-את הדברים כעמיר גורנה בסימן 

ו:). "מ ,ט:"(שבת כ חריץ לעשות יתכוין שלא ובלבד וספסל כסא מטה אדם גורר אומר הא דתניא רבי שמעוןהפלוגתא. והם. א. 

' כר לה סבר עזריה בן אלעזר' ור. פיןמקרצ אבל חבורה שעושה מפני טוב ביום הבהמה את מקרדין אין אומר יהודה רביב. 

 דם לו מקיזין אין מת' אפי דם שאחזו בכורג:). ג. "(ביצה כשרי  קרצוף ובין קרוד ובין ,מותר מתכוין שאינו דבר דאמר שמעון

  ג:)."(בכורות למום  בו עושה שהוא פ"אע יקיז אומר ש"ר ,יהודה רבי דברי

ב. "ו ע"ז ס"ב, ע"ו ע"ן פסחים מלחמות ה' ע"שכן נהנה. (רמב -[ומודה רבי שמעון בחלבים ועריות שאסור גם באינו מתכוין 

רישיה. (לשיטת רוב הראשונים נ). ומודה רבי יהודה להתיר אינו מתכוין באיסורי שביעית, ואפילו בפסיק "ן חולין פרק גה"ר

  אינו מתכוין בשביעית)]. -והאחרונים, וכמו שהבאנו בסימן 

  פטור אינו מתכוין, והחיוב בפסיק רישיה הם מילתא דסברא

ומלאכה שאינה צריכה לגופה. אך כל  ,כגון אונס ומתעסק ,בדיני התורה בכלל ובדיני שבת בפרט נשנו כמה וכמה פטורים) א

  .מילפותאאלא  ,מסבראנאמרו הפטורים הללו לא 

ט) אשר חטא 'בה' פרט למתעסק. ועל מלאכת שבת אמרו שהמתעסק פטור כיון "אמרו במשנה (כריתות יבאיסור במתעסק 

  ת מחשבת'.מלאכנה 'שזו אי

לא תעשה דבר. [אמנם פירשו הראשונים שהילפותא ד.) דפטור מקרא דולנערה "ז נ"ע ,ח:"ק כ"אמרו בגמרא (ב באונס

  מ אם עבר ולא מסר הרי זה פטור מכלום]."ומ ,נצרכת לגוונא שהחיוב מחייב למסור את הנפש

ומלאכה שאינה צריכה לגופה דפטר בה רבי שמעון אמרו בגמרא (חגיגה י') שהפטור הוא מפני שאין זו מלאכת מחשבת 

הוא משום שאינו 'דומיא דמשכן'.  רוב) פירשו שהפט"ד ע"א (יומא ל"במק 'ותוס ,טפי)ה "ה ד"ותוס' שבת ע ,י שם"(רש

  ולא מסברא לחודא. ,ילפותאמ שבכולן שפטורןש "הצה

מפורש שלא נזכר בגמרא מקורו. אלא הוא נראה כמו מסברא. ואכן כך  ,לרבי שמעון 'שונה הוא הפטור של 'אינו מתכוין

  1שאם איתא דילפינן לה לא היתה הגמרא שותקת מלהביא לה.שכתב ) ה אי"ד' דא (יבמות "ברשב

ודבר זה בנה  ,ב) דלימדה תורה בשבת לפטור אינו מתכוין משום שאינו 'מלאכת מחשבת'"ד ע"א ביומא (ל"כ ריטב"ואף מש

בה דברים שהרי הר ,אב לכל התורה למילף לפטור אינו מתכוין בכל מקום. אדרבה מדבריו אלו נלמד שאינו מתכוין סברא היא

 ,ש"לפינן לפטור מלאכה שאינה צריכה לגופה לדעת רידמינה  ,למדנו לצמצם בדיני שבת מכך שהצריכה תורה מלאכת מחשבת

  אלא זה דין מיוחד במלאכות שבת. ,ת"ט לא אמרינן שגם זה בנה אב לכה"ומ ,ע"מעשה כלאחר יד או מקלקל לכוומינה פטרינן 

                         
 ,ה)"ג סק"ז קכ"כ בחלקת מחוקק (אהע"והוא פטור מטעם מלאכת מחשבת כמש ,ג.)"ק ,ב."ומה שפטרו במשנה מלאכה כלאחר יד (שבת צ 1

כ ממלאכת מחשבת הוא בא. "ע ,פטור מיוחד למלאכות שבתא דכיון שמוכח מהמשניות שזה "מ לא נזכר הטעם בגמרא ובראשונים. פירש ג"ומ
  ע."וצ

  ע יפה]."יל ,פ שאין שינוי בתוצאה של המלאכה"אע -[ובעיקר החידוש ששינוי בדרך המלאכה מהוה חיסרון במלאכת מחשבת 



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

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

מ סופו סברא "מ ,וילפינן לה בשבת ,פ שלשיטתו תחילתו דין"לכך אע ,פטורא דסברא הואשמעינן אף מדבריו דאינו מתכוין 

  ש בכל מקום גם כאשר לא לימדה בו תורה תנאי של מלאכת מחשבת."ר לרווילפינן מינה לפט

ורם מה שיותר גו. ילפותאולא על  ,סברת רבי שמעון ומחלוקתו עומדת על אדני הסברא הצרופהכי ומהדברים הללו נלמד 

שהמתיר מתיר דבר תורה  ,אלא היא מחלוקת קוטבית ,מחלוקת זו אינה מחלוקת במידת חומר האיסורלהתעורר בזה הוא ש

ובנזיר  ,ש התיר למוכרי כסות לכתחילה"טת לכל חיובי עונשי תורה. שהרי רלוהאוסר אוסר בצורה מוח ,חילהתאפילו לכ

א "ן והריטב"וכן דעת הרמב ,י (כריתות כ') שחייבין אף בשבת"רשאמר י "וכן הרבה. ואילו לר ,התיר לחפוף לכתחילה

והשאילתות שהובא בתוס'  ,ד"ז וביומא ל"גם בשבת קיא "והריטב ,ו)- ן בכתובות (ה"א והר"והרשב ה) גבי חילזון."(שבת ע

הם מסכימים ת גם "מ בכה"מ ,י בשבת שאינו אסור אלא מדרבנן"ב שמודה ר"א ע"ב. וגם לדעת תוס' בשבת מ"ו ע"שבת ק

י הוא איסור תורה או איסור "א במערכה י' נחלקו רב ושמואל האם בכל התורה לר"שאיסורו איסור תורה. [ולדעת הגרעק

  ובמה פליג רבי יהודה. ,סברת רבי שמעוןויש לעיין הרבה מה  דרבנן].

  סברות האחרונים בפטור אינו מתכוין

פ שנאמרו "ואע ,מדברי האחרונים עיקריותנביא שתי נוסחאות ו ,כבר עמדו הרבה מהמפרשיםובביאור סברות הפטור ) ב

רוב  שלשהם המרכז  ,מ לעמוד על נקודת המרכז נעיין ונבחן שתי נוסחאות"מ ,נוסחאות רבות עם כמה שינויים פרטיים

  .הפירושים

דסברא ] )א"סק' נ ח"או( א"וחזו), ו"סק ג"כ ב"ח( ש"וקו) ו"סק' ז כתובות ש"ברכ( ד"[הגרבצד אחד אמרו האחרונים 

 ,פ שהדבר נעשה בדעת וידיעת התוצאה"ואע ,אלא הרי הוא כנעשה מאליו ,שכל הנולד ללא כוונה אינו מתייחס לעושההיא 

ה אלא כמעשה דממילא הנעשה שתוצאה זו אינה נידונת כמעשי העו ,מ כיון שנעשה שלא בכוונה תחילה לאותה תוצאה"מ

  רואים אותו כניצוד מאליו ולא כניצוד בידי אדם. ,צא צבי ניצודולכך הנועל ביתו לשומרו ונמ מאליו.

כיון ד ]ח"והגר הלוי דהבית משמיה) א"י סימן שם( ד"הגרב זו בדרך והאריך). ה"פכ ג"ש( י"בשע ש"הגרש[ צד שני אמרו

הנועל ביתו לשומרו . ולכך 'שם המעשה' אין בו אתלכך כל שנעשה ללא כוונה  ,סברא היא ששם המעשה נקבע על ידי כוונהש

[צד נוסף נמצא בדברי האחרונים הנזכרים שאיסורי  2ולא 'צידה'. ,שם המעשה דידיה הוא רק 'שמירת בית' ,ונמצא צבי ניצוד

  תורה מכוונים לאסור 'לרצות' את המעשה בעשייתו. וכיון שדעתינו נמצאת בקוטב אחר על כן לא נשתמש בצד זה].

זה אמר תחילה וזה אמר סוף. דהצד  ,וכל אחד אמר מחצה ,ני הצדדים מכוונים לדבר אחדוש ,אך לדידן נראה דאחת שנו בה

  והם משלימים זה לזה. ,הצד השני חסר סוףאילו ו ,הראשון חסר תחילה

ולכך לעולם קיימת זיקה  ,זה במה שהוא 'אחראי' על מעשיו שאר הברואיםהצד הראשון חסר תחילה שהרי מעלת האדם על 

נתק כיצד החליט ר"ש מסברא לחוד ל ,ן שזו היא הגישה הכוללת בכל משפטי התורהוברורה בין מעשיו לתולדות מעשיו. וכי

תכלית אותה אלא שלא נעשה בכוונה תחילה 'לצורך'  -את התוצאה מהעושה או מהמעשה במעשה שנעשה בדעת ובידיעה 

ואחר שבדיני  מעלת האדם וחובותיו הן במערכת המשפט והן במערכת המצוה והתורה. הרי זה דבר המתנגד לכל ,אסורה

מה היא הסברא הפשוטה לומר שבשאר דיני התורה  ,את כל הנעשה בידיעה כמעשה גברא בידים ולא בגרמאמשפט אנו רואים 

  והמצוה מעשה זה הוא מעשה הנעשה מאליו.

כ "וא ,עשה באונס כמעשה לאו דידיה דמי אינו מסברא אלא מילפותאשאפילו מה שהוכיחו המפרשים הרבה שמהגע עצמך 

מעשה הנעשה בידיעה ברורה ואינו נעדר אלא  ,כ"ו אם אונס של נפשרה אוזנו היה נידון כמעשה דידיה אילולי גזה"הדברים ק

                         
  .שם ואות' לעקירת' גורם שהוא או, שם' להעדר' גורם מתכוין אינו האם, צדדים שני לראות אפשר גופא זה ובצד 2
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  3'כוונה ורצון' לתוצאת המעשה כיצד הוא נידון מסברא לחוד כמעשה לאו דידיה.

ל שאסרה תורה רק 'שם מעשה' ולא את נפעלות "ומנ ,ל שאין שם מעשה"דיש להבין מה איכפ ,ר סוףואילו הצד השני חס

  המעשה.

. אסרה תורה 'לשחוט' בחוץ ואסרה תורה 'להקטיר' בחוץ. ואחד ונביא דוגמה מדיני תורה וכך יותר נבין את הקושיא

הט"ז) אף על פי שזה הדם ק "ממעהכמש"כ הרמב"ם (פי"ח ו מהחילוקים שביניהם הוא שהשוחט בחוץ לשם חולין חייב

ודבר זה מורה למה שחילקו  ות את השוחט לשם איש.בדכתיב איש איש אשר ישחט לר ,במחשבתו כדם הנשפך לא כקרבן

 .וזה נעשה גם שלא בכוונת הקרבה -המפרשים שתוכן העוון בשחיטה זה הפסד הפנים או המעשה קוף דהגברא בזביחת חוץ 

בהקטרה תוכן וכאן נלמד ש ,כיון שאמרה תורה לעשות אותו לה' ו המקטיר בחוץ לשם חולין פטור עד שיקטיר לשם גבוהואיל

  וזה אינו נעשה אלא בכוונת הקרבה. -העוון הוא על יצירת 'קרבן חוץ' 

שאין 'שם הקרבה' אל בדעת  ,הקטרה לימדה תורה לאסור 'שם' הקרבה בחוץחד מבין כי בובחילוק הלכות אלו כל א

ואילו בשחיטה לימדה תורה לאסור 'מעשה שחיטת קרבן'  ,וכיון שהקטרה ללא כוונה אינה 'בשם הקרבה' לכך פטור ,הקרבה

  גם ללא 'שם שחיטת הקרבה'.

רק וא 'עצמו של מעשה' או שהאיסור הוא כ האם האיסור ה"כ כאשר אנו נמצאים בכל דיני התורה שלא למדנו בהם גזה"וא

ט אינו "שאין איסור אלא על 'מעשה בשם' ולפטור מהמסברא ש להחליט "ל לר"מנ ,'שם מעשה' לעשות פעולה שיש בה

  מתכוין מסברא לחוד מחמת שאין בו 'שם מעשה'.

א דילפינן משבת ששם אסרה תורה 'שם מעשה' שאף זה מונח בחידוש 'מעשה במחשבה'. "ת זה גופא מה שאמר הריטב"וכ

ה מה ראינו לדמות את כל דיני התורה לשבת בפרט זה ולא לדיני המשפטים או לדיני האיסורים האוסרים את היא גופא תימ

  עצמו של מעשה גם ללא 'שם המעשה' (כחלבים ועריות).

להיכן הלכה מעלת האדם כאחראי על מעשיו וכל תולדותיהן. ומאידך במהלך השני  ,ומשום שבמהלך הראשון קשה תחילתו

ל מסברא שלא אסרה תורה אלא 'שם "ומנ ,מ היה מעשה שהוליד איסור"ל שאין בדבר 'שם מעשה' הוא מ"מה איכפ ,קשה סופו

ואת אשר התחיל זה יגמור זה ואת אשר  ,שהמידה הנכונה היא לאחד את שני הפירושים לפירוש אחדמשכיל . כל מבין 'מעשה

א הזכיר את הצד השני "הזכיר את הצד הראשון ואילו בסימן ישבסימן ז'  ,ד"מדברי הגרב נראהכך אכן ו ,חסר זה ישלים זה

  והדבר צריך תלמוד. .בלא להזכיר שאלו הם ביאורים שונים

  ביאור המושג 'שם מעשה'

ולחיות ולהחיות את הביאור המאחד את שני הפירושים יש לנו להקדים ולבאר בשפה פשוטה מה זה המושג 'שם ה) 

החילוק בין מעשה את בטא חלות, ובמה נבלי שם, והרי מעשה אינו בעל חלות ולא בר מעשה', מה בין מעשה עם שם למעשה 

הסברא הצרופה ולא על חידושי על  באופן שהוא ישעןבעולם המציאות  לפרשו נשתדלכאשר אנו  - עם שם למעשה בלי שם

  דין.

באמת ראשו ורובו אינו אלא  ,בשמים שראשווהמשכיל יבין כי על אף שהמושג של 'חלות שם' 'ושם מעשה' נראה כדבר 

ונביא לדבר  דתחילת 'חלות שם' אינה נובעת מהלכה וקבלה אלא מהנהגת בני אדם בדעתם בעולם המעשה. ,סולם מוצב ארצה

  משפט הממון בחלות שם בעלים.דברי המפרשים בדוגמה נכונה מ

                         
 של גופו את למנוע כדי תורה שאסרתו איסור ובין ,בנזקין כמו' התוצאה' את למנוע כדי תורה שאסרתו איסור בין לחלק מקום שיש פ"ואע 3

 הנעשה שדבר לחוד מסברא להמציא מחודש הדבר כמה עד להמחיש אלא ,ולתרץ לשאול זו בדוגמה באנו לא. תורה איסורי ברוב כמו מעשה
  .מאליו כנעשה נידון יהיה וידיעה בדעת
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 פירשו המפרשים הצדדים פירושוב. החפצא' בעיקר 'חלות שהיא או, גברא' 'זכות היא בעלות האם לעיין בשערים נודעד

 להשתמשות ממון שעמד שכל הממון במשפטי הפשוטה הסברא רק זה שבעלות היא הכוונה זכות גברא אינה אלא בעלות אםש

 היא הכוונה בחפץ חלות זו בעלות אםאבל . להפקיעו ולא הזה המצב את לשמר תביעה זכות נותן זה, וצדק ובזכות עוררין בלא

 מוגדר גופא זה שם, פלוני של חפצו הוא זה שחפץ העולם כלפי עליו הנקרא השם שהוא - החפץ על הנקבע הבעלים ששם

  .חפץ של בגופו בעלות כחלות בדין

כדבר  בעיני כל אדם החפץ על הקבוע הבעלים שם את לראות מחליט שהדין פירשושל אותה 'חלות חפצא'  ובמהותה

הוא  ,כאשר הדין מכיר בקיומו ונותן חשיבות להוויתו -ורושם מציאותי זה בחפצא  ,משמעותבר בתוקפו כדבר שהדין מכיר 

  בעיקר החפצא. בעלות חלות הנקרא

וכאשר  ,שתחילת המושג הנקרא 'חלות שם' הוא בא מהשם האמיתי שהדבר נתפס לעיני כל אדם ,ומדוגמה זו נבין לכל דבר

וזאת מחמת שהשם  ,ר בעל משמעותבפירושו שהדין מכיר באותו שם כדאמרו בדינים שונים שיש איזה חלות שם בחפצא 

  משקף נכונה את יחודו או שימושו לאותה תכלית ולאותה מטרה כפי הנגזר ועולה משמו. -הניתן לו על ידי כל 

  האם כשם שיש 'שם מעשה' כך יש 'שם עושה'

מעתה יש לנו לבחון  ,ליד תואר אצל כל בני אדםזה הכרת הדין ברושם המו 'חלות שם'ו) וכאשר אנו לומדים שהמטבע של 

ששם המעשה מורה על התוכן המגולם בפעולה כדבר שהרי כשם שהדבר נכון  ,'בגברא'אלא אף  'במעשה'את הדבר לא רק 

כך מעשה גברא הקובע את שם הגברא בשם העשיה אף הוא מורה על הזיקה במידה היותר מוחלטת בין המעשה ובין  ,מהותי

  העושה.

 ששם המעשה חוזר - שם מעשה ועל זה יש מקום לקומה נוספת מתחילה בדבר שחל בודוקא כל זה נכון בדרך כלל אמנם 

אבל איפכא בדרך כלל לא  ,שהעוסק בחרישה נתפס בשם חורש ,על שם המעשה האדםומוליד בעושה רושם הקורא את שם 

הוא כמעט לעולם לא יוגדר  ,מציאות תיקון קרקע לזריעהשהעושה מעשה שאינו מוגדר 'חרישה' אלא רק נולד ממנו  ,שייכא

  ששם הגברא משתלשל רק דרך תואר הפעולה ולא מחמת התוצאה. ,'חורש'

או ששם זה  ,מעתה יש לחקור האם הדין מתחשב בשם זה ,וכאשר כל אחד מבין ששם זה קיים על הגברא במקרים רבים

מ כלל. שאם הדין מתחשב בשם זה נוכל לומר שדיני תורה "בו נפק אבל אין הדין מתחשב בו ולא רואה ,נכון בעיני אדם

או לאידך באיסורי התורה  ,גברא דוגמת חובת עבודת מקדשלחדש תואר לצוות על הגברא במצות התורה באו מסוימים 

 ,זה . ואם הדין אינו מתחשב בתואראותו מעשה שלא יעשהתואר זה של חידוש למנוע את הגברא מ נאמרו איסורים הבאים

  4ולא נתחשב בתואר העושה. ,יצטמצמו כל משפטי ההלכה רק בשם המעשה

ועל כן  ,אין הדין מתחשב אלא בעצמו של מעשהברוב משפטי התורה י סבר ש"כאשר ר ,ש"י ור"ונבין שבחקירה זו נחלקו ר

ק דהגמרא "שאין הדין מחייב אלא על עצמו של מעשה. [ומה שלל ,גם כאשר הגברא לא נתפס בשם 'חורש' אין בכך כלום

  י לפטור. צריך לעמוד בו במקומו]."בפסחים במקרה של לא אפשר ולא מכוין מודה ר

                         
 ,והנה בחובת שביתת הארץ בשנה השביעית למדו המפרשים שלדעת רוב הראשונים המצוה היא שלא יעמוד האדם כאדון הארץ בשביעית 4

ר. "ום פסט סברו הראשונים שבשביעית אין איסור מלאכה באינו מתכוין אפילו במק"וציווי זה הוא ציווי הבא למנוע חידוש תואר גברא. ואכן מה
  מ בשביעית."א -וכבר הבאנו את הדברים בסימן 

ועל פי הצד שזו חובת חפצא  ,)-(עיין נשמת שביעית סימן  ,פ שכבר האריכו הקדמונים לדון האם שביעית חובת גברא או חוובת חפצא"ואע
  ואין זה בא למנוע חידוש שם בגברא. ,הציוי הוא למנוע מהקרקע את רושם כיבוש האדנות

מ בשביעית עומד יפה "כ עדיין ההיתר של א"וא ,הה'ת לחלות שם כיבוש אדון על הקרקע זה בהקדם חלות שם כובש על הגברא מ הרי"מ
  ממשפט זה גם על הצד ששביעית חובת חפצא. וכבר עמדו בזה במקומו.
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ולכך אין איסור אלא על מעשה המחיל שם  ,ש ראה סברא לומר שמשפטי התורה ניתנו כלפי תואר הגברא כעושה"ואילו ר

ולכך  ,לכך התיר בו ,פ שם העושה לא נקבע על שם המעשה"ברא היא שבכל אינו מתכוין לכהוכיון שס ,'עושה' על הגברא

  מעשה חרישה שלא החיל שם חורש על הגברא אין חייבין עליו.

 ,שמצאנו חילוקים רבים בין המקרים השונים לאיסור ולהיתר ,ר על האיסור"וחילוק ההלכות במקרים השונים שהם פס[

ר אין בו "ד על אף היותו פס"א ,ר"אם יש במקרה זה תפיסת שם 'חורש' על הגברא מחמת שהוא פסהם סובבים על ציר זה ה

  .ה]"ע בע". ונעמוד בזה בפנמספיק להוליד שם 'חורש' על הגברא

דמה שאמרו שהמעשה  ,שתי הסברות שאמרו האחרונים בפטור אינו מתכויןשיש חיבור לנמצאנו זוכים להבין. א.  התומע

אלא מעשה  ,ואין המכוון בנעשה מאליו שאין זיקה לעושה ,כאילו נעשה מאליו פירושו שהגברא העושה לא מקבל שם 'חורש'

  והסיבה שהגברא לא קיבל שם 'עושה' זה מחמת זאת ששם המעשה לא נתפס.על הגברא שם 'חורש'.  שנעשה ולא החיל

בזה אנו משיבים שודאי שה אדם בדעת נידון כנעשה מאליו. שתמהנו כיצד מע . מהובזה נסתלקה התמיה משני החלקים

  מ לא חל עליו השם המסוים של הפעולה כשם גברא כיון שאין שם דבר נקבע אלא על פי תוכן עניינו."אך מ ,מעשיו הם

כל זה קשה רק  ,תכויןלאינו מואז אין חילוק בין מתכוין  ,ש דילמא אסרה תורה 'מעשה' ולא 'שם מעשה'"שתמהנו לרמה ו

'שם מעשה' לחוד. אבל כאשר אנו מביטים על  ין סברא לצמצם את איסורי התורה עלדבזה א ,'איסור המעשהשל 'מסגרת העל 

וכיון שהוא לא  ,בזה עיקר האיסור הוא 'שם' הגברא ,את תואר הגברא כעוסק בדבר כציווי הכולל בכללו אזהרה למנועהאיסור 

  .לכך סברא היא לפוטרו באינו מתכוין תנאים אשר המרכזי שבהם הוא הכוונהקיים אלא בהשלמת כמה 


