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  לא אפשר ולא מכוין
  גיא בפסחיםוביאור יסוד הס

  במשקל הכוונה והאפשרות כלפי המעשהו

הולך ומריח כגון  .אסורה אמר ורבא מותרת אמר אביי כרחו בעל לאדם לו הבאה הנאה איתמר )ב"ה ע"אמרו בגמרא (פסחים כ

חובל בבועל בתולה  ,לובש כלאים לצורך מכירה ,יושב בצל היכל ,ב)"ט ע"(שבת כ בשבת וחורץ בקרקע גורר ספסל כבד ,ז"ריח ע

  1.ה לא)"(תוד בשבת

שאמרו שתי לשונות במחלוקת אביי ורבא מה היא שיטת  ,וקודם שנבא לסברות היתר הסוגיא נסכם את השיטות הרבות

  מחלוקת ורבי יהודה ורבי שמעון.

  ש."י בין לר"בין לר -בין לאביי בין לרבא  -לעולם אסור  ,'מכוין' ק:"לל

  ש מותר."י אסור לר"לר ,ש "י ור"בין לאביי בין לרבא מחלוקת ר ,'לא מכוין' 'ולא אפשר'

ורבא אסור גם  ,ש מתיר"לאביי ר ,ש נחלקו אביי ורבא"ובשיטת ר ,מודים אביי ורבא שאסור י"בשיטת ר ,'לא מכוין' 'ואפשר'

  ש."לר

  ש מותר."י אסור לר"לר ,ש"י ור"בין לאביי בין לרבא מחלוקת ר ,'לא מכוין' 'ואפשר' ב:"לל

  ש."י בין לר"בין לר - בין לאביי בין לרבא  -לעולם מותר  ,'לא מכוין' 'ולא אפשר'

 ,לרבא אסור כיון שמכוין ,ובשיטת רבי יהודה נחלקו אביי ורבא ,ש מודים אביי ורבא שאסור"בשיטת ר ,'ולא אפשר''מתכוין' 

וההיתר ליהנות הוא  ,ז שהיה יושב ודורש ונהנים כולם מצל היכל"והדוגמא לזה בגמרא היא ריב י מתיר כיון שלא אפשר."ולאביי ר

  קום זה.כיון שאין אפשרות להכיל את כל העם אלא במ

  באם יטרח - הסוגיא קוראת 'בעל כרחו' 'ולא אפשר' לדבר הנעשה מרצון ואף יש אפשרות לא לעשותו 

על ס תיבות 'ב"שבכל הש ,'ולא אפשר' מטבע הלשון של 'בעל כרחו'בכבר  ,עוד קודם ההבנה נמצאא) תחילת כאב הסוגיא 

וכאן הסוגיא מדברת במעשים הנעשים מתוך הכרה ברורה  ,כרחו' משמשים לתיאור פעולה הנעשית שלא ברצון אלא בכפיה

כ "במטבע לשון כ ,השתמשו לפעולה זו שנעשית מתוך בחירהורצונית על כללות העשיה וללא כפיה כלל. וצריך להבין מדוע 

                         
וכבר העירו הראשונים בכמה מקרים מדוע זה נוגע למחלוקת ר"י ור"ש והרי מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות, וכאן מקרים רבים הם הנאה  1

  בפס"ר.

ותירצו הראשונים בכמה דרכים. א. תוס' אמרו דלעולם מיירי שלא בפס"ר, וברוב מקומות זה מתפרש כפשוטו, אבל בהולך ומריח ע"ז הוא 
רש תורא"ש ותורשב"א ועו"ר שאינו פס"ר כיון שיכול לסתום פיו וחוטמו. ואע"פ דמיירי בהולך ואינו סותם, מ"מ כיון שיכול לסתום קשה. ופי

  סגי בזה שלא יהיה פס"ר. (ופירש בזה יפה בח"ח לה"ר כלל ו' באמ"ח ס"ק י"ד בהגה"ה).

  ם בסוגיא בלא ניח"ל.ב. דרך הערוך שפס"ר דלא ניח"ל שרי לר"ש, וא"כ נעמיד את כל המקרי

ר, ג. הרמב"ן (פסחים מלחמות ה' ע"ו ע"ב, ע"ז ס"ו ע"ב) והר"ן (חולין פרק גה"נ) פירשו שבאיסורי הנאה מותר לר"ש באינו מתכוין אפילו בפס"
  ואינו כשאר איסורים.

אינו מתכוין בפס"ר בכל מקום  ד. שיטת רש"י בזבחים בזבחים (צ"א ע"ב) והשלטי גבורים (שבת פרק האורג, ל"ח מדפי הרי"ף) להתיר
  שהמעשה היה יכול להיעשות שלא בדרך פס"ר.

  סימן זה אינו מקום נכון לזה.שיטה ושיטה חולקת רשות לעצמה, ו ויש להאריך בשיטות הרבה, אך כל
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  מופלג של 'בעל כרחו'.

ואילו המקרים בגמרא  ,סורשמשמעותו שאין כל אפשרות אלא לעבור על האי ,וגם המטבע לשון של 'לא אפשר' אומר דרשני

כניסה מ "ומ ,כ תוס' שאפשר להוריד את האומנין בתיבות"וכמש ,אלא שקשה לו ,מדברים שיש לו אפשרויות רבות שלא לעבור

לא במקום דישה. וזה ודאי מעורר תינק עגלה ששהויכול  ,וכן יכול לסתום אפו בשעת הילוכו ,'לא אפשרלתיקון ללא תיבה נקרא '

  תמשו במטבע לשון כל כך מוחלט 'לא אפשר' אחרי שאפשר גם אפשר.ט הש"לעיין מ

על דברי הגמרא 'באפשר והוא במה שכתב לבאר  ,ועל החלק שהגמרא קוראת לזה 'בעל כרחו' נראה שרבינו דוד השתדל

מכוין ליהנות מן פ שהוא "אע"ל "וז ,ומכוין' כיצד נכניס מקרה זה של 'אפשר ומכוין' במסגרת שנקראת דבר הבא 'בעל כרחו'

מכיון שלא בא לכאן על  ,היא בכלל הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו ,וגם שהיה אפשר לו לילך בדרך אחרת והוא הולך בזו ,הריח

  ."והנאת הריח הזה הגיעתו מאיליה ,אלא שהוא בא לכאן לעשות דרכו ,מנת כן שיהנה מזה הריח

באמת הזיקה בין העדר הרצון החיובי לקלוט ריח להנאתו ובין תיבות אמנם גם אחר דבריו עדיין צריך הרחבה לביאורו מה 

  ל ופועל בכפיה ובאונס.עַ ס ביטוי לפו"בעל כרחו המשמשות בכל הש

  החידוש שבהיתר מחמת 'לא אפשר'

דבעלמא דיברו  .היתר של 'לא אפשר'וזה  ,ס"בדרך כלל לא נמצאת בששסוגיא דידן הוסיפה עילת היתר כאשר הבאנו ב) 

 ,על ידי האיסוראת החלק שאי אפשר לאדם להשיג את רצונו אלא הוסיפו ואילו בסוגיא  ,של 'אינו מתכוין' להתיר מחמת הפרט

 ,סברת היתרשגם זה משמש כעילה וסברא להתר. ויותר מכך הוכיחו הראשונים שלא רק חוסר האפשרות המוחלטת משמשת 

  .ה נחשב לגמרא 'לא אפשר'גם ז ,אלא אפילו אם להתרחק מהאיסור גורם 'טורח'

ש שלא "ק לרבא לר"וכח המתיר של 'לא אפשר' מפורש. א. בל את סיכום השיטות בגמרא. ת הסימןוכבר הבאנו בתחיל

שזה גורם היתר בין לאביי בין  ,'ולא אפשר' 'ב בצירוף בין 'אינו מתכוין"התיר 'אינו מתכוין' אלא בצירוף 'לא אפשר'. ב. לל

כל שהוא  ,י דסבר שאפילו במתכוין"ב בדעת ר"זה אביי בלפלג ש. ג. המקום שכח ההיתר הוא יותר מו"רי בין ל"לרבא בין לר

  'לא אפשר' הרי זה מותר.

וכי מה סברא היא להתיר לפגוע באיסור בתורה  ,י ועוד)"כמו שהקשו המפרשים (עיין פנ מאודוסברת המשפט מפליאה 

  באיסור.מחמת שאי אפשר לאדם לעשות כרצונו בלא שיפגע 

בלא אפשר במוחלט תימה מה ההיתר. ב. יותר תימה שההיתר נכון אפילו רק  אפילו וקושיא זו מתחלקת לכמה פרטים. א.

עד שרצו תוס' להתיר לבעול בתולה בשבת כיון שלא נוח לו לקבוע נשואין ולבעול בזמן  ,פן אחרוכאשר קשה להסתדר בא

  אחר.

ב אנו רואים שיש מעליותא "ק וגם בל"שגם בל ,בין 'אינו מתכוין' ובין 'לא אפשר' ג. דבר נוסף שצריך להבין הוא 'הצירוף'

מ שכל אחד גומר מה שאין חבירו "ש ,לצירוף בין שניהם עד שדבר שאין לו היתר מכח אחד לחוד יש לו היתר בצירוף שניהם

  ויש להבין מה כח ההיתר הנולד מהצירוף. ,יכול להתיר

דוגמת  ,ב שהתיר כל לא אפשר אפילו במתכוין לדבר האסור"י בל"סברת ההיתר דאביי לרוהפלא הגדול ביותר הוא ד. 

מ יש לו היתר מסברא הואיל וקשה עליו לחיות בטוב "ומ ,שאדם עושה מעשה בידים ביודעין בכוונת איסור ,ישיבה בצל היכל

דה שמחמיר ולא א ופלא כיצד רבי יהוובזה יש עוד להוסיף ולהפליא הפל וזה היותר קשה. ,ובנעימים בלי שיפגע באיסור

רבא.  טענת בכלל הוא מיקל להתיר אך ורק מחמת הגדרת אי אפשר. (והיא ,באינו מתכויןאוסר גם ל מהכוונה אלא "איכפ
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  2ותימה על אביי).

מדוע תואר המעשה בסוגיא נקרא 'בעל כרחו'. ב. מדוע הקושי בקיום רצונו בלי שיפגע באיסור נקרא נמצאנו באים לברר. א. 

'אי אפשר'. ג. איזה כח מתיר יש בכך שאי אפשר. ד. מה עילת ההיתר הקיימת בכך 'שטירחה' היא להוציא את רצונו לפועל 

ב "י לאביי לל"מה סברת רונה עם חוסר אפשרות. ו. ללא שיפגע באיסור. ה. מה הצירוף היוצר היתר כאשר מחברים חוסר כו

  להתיר את המכוין מחמת שאי אפשר. ז. כיצד היתר זה יותר קל לבא מאשר ההיתר של 'אינו מתכוין'.

  ד בביאור הסוגיא"דברי תוס' רי

 ,אביי ברבי יהודה"והרבה יש ללמוד מדבריו.  ,ד כי הוא היותר מועיל"ג) ולהבנת הסוגיא נקדים להעתיק את לשון התורי

 ,כגון בגרירת מטה וספסל כיון דלא אפשר בהגבהה אלא בגרירה ,ג דמיכוין שרי"פירוש אביי סבר דכל היכא דלא אפשר אע

שהוא שמח בו וצריך  -כיצד הוא מתכוין  -פ שהוא מתכוין לעשות חריץ "כ כל כוונתו אינו גורר אלא כדי לישב עליהן. ואע"א

מותר כיון שעיקר גרירתו אינה אלא כדי לישב בהן הנאת החריץ בעל כרחו ומאליה היא באה והלכך אפילו הכי  ,לאותו חריץ

  היא מותרת.

ועביד גרירה היה אוסר. דכיון דאפשר  ,פ שאינו מתכוין לאותו חריץ ואינו צורך לו"אע ,אבל אם היה אפשר בהגבהה וגיררן

  היא חשובה לו כוונה. ,זאת

י מיקל "ג דאפשר. נמצא במה שמחמיר ר"והיכא דלא מכוין שרי ואע ,ג דלא אפשר"ה אסר ואעורבי שמעון היכא דמכוין הו

  י."ש מחמיר ר"ובמה שמיקל ר ,ש"ר

נמצא שאינו עובר להריח אלא לעשות  ,אחרת לעבור אלא משם שאין לו דרך -ז כיון דלא אפשר "וכן נמי כשעובר לפני ע

ז לא אפשר "שזאת היא הנאה הבאה לו בעל כרחו מאליה. וכן נמי ריב ,מותר פ שבדרך עברתו הוא מתכוין להריח"צרכיו. ואע

פ שהיה שם צל "ואע ,וכל כוונתו לא היתה ולא הלך לשם אלא להכיל את העם ,ליה לדרוש לציבור אלא ברחוב הר הבית

  שעיקר הליכתו לא מפני צל היתה.כיון  ,היה מותר ,ההיכל והיה שמח ומתכוין בצילו

ובכולן היה מתיר אביי  ,אלא כולן שוין הן ,תניינאוק "ת הספסל כאשר חילקתי במהדורז ובין גרי"ן ריח עלחלק בי ואין

ואם היה עובר לפני  ,דלא חשיבא ליה כוונה לאביי אלא אם היה גורר בעבור החריץ ולא כדי לישב עליו ,מ"י. ולק"אליבא דר

אבל כל זמן  ,אם היה לו מקום אחר פנוי והלך לשם מפני הצלוצל ההיכל נמי  ,ז להריח שאין לו צורך אחר לעבור שם"ע

  ."י"פ שמתכוין באותה הליכה ליהנות מן האיסור היה מתיר אביי אליבא דר"שהליכתו מחמת דבר אחר אע

  הדפוס העולה מדבריו לביאור הסוגיא

בנידון 'אינו מתכוין' אנו רואים כאשר אנו מביטים על כל הדברים השנויים הנה  .ומהם ואחר שהבאנו את דבריו נבין בהם

וזה או  ,(וכסתימת לשון הרמב''ם פ''א משבת ה''ה) כמו שאמרו המפרשים שמדובר בדבר שיש לו עיקר ויש לו אגב וטפל

דוגמת  ,שישנם שני מעשים בבת אחת ,בר כמה וכמה דרגות ובחינות של אגב לעומת עיקרדפ שיש ב"ואע ,בתועלת או בתכלית

ויש מעשה אחד בעל תוצאות  ,ויש חורש בגרירת ספסל שזה כח אחד המוליד מעשים שונים ,ח ריח איסורהולך לדרכו ומרי

או עוד בחינה במלקט ענבי הדס שניתוק הענבים  ,נפרדות דוגמת המטיל עששית ברזל ומחמם את המים ומצרף את העששית

  .מ בכולם יש עיקר ויש אגב וטפל", מהוליד אוכל ותיקן את ההדס

או מחיקת החלק הטפל 'משם' הסברא) ששורש ההיתר הוא  עוד לפניאנו רואים זאת אנו מבינים כי חשבון הדין (וכאשר 

                         
ל. ונעמוד בזה "לא ניחט חשיב "חלק נוסף בסוגיא הוא האמור לגבי פרה ועגלה בחילוק בין ניחא ליה ולא ניחא ליה. ודברי הראשונים מ 2

 ע."ה בפנ"בע



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

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 שהמרכזית שבהם היא החלק של האינו מתכוין -כאשר סיבות שונות  וזאת ,הניתוק בין המעשה ובין העושהאו  ,המעשה

היחס היחיד הוא בין ו ,העיקרית שלשמו הוא נעשההשם היחיד למעשה הוא שם התכלית גורמות לנו להכריע כי  ,ש"לר

  העושה ובין החלק העיקרי שבמעשה ותולדותיו בלבד.

אנו  ,עה בנגרר אגבאת החלק של חוסר האפשרות להגיע ליעד המרכזי ללא פגילסיבת ההיתר וכאשר הסוגיא מצרפת 

למחוק את משמש עילה וסיבה הוא גם  ,לומדים שפרט זה שאי אפשר להגיע לתכלית העיקרית ללא גרירת התוצאה המשנית

  לנתק את העושה מאותו חלק משני שבמעשה ותולדותיו.ו ,החלק הטפל 'משם' המעשה

  סברת הסוגיא

מוטל עלינו לברר. א. מדוע חוסר ו ,ראאנו צריכים לסב מעתה ,לנו אבני הבנין שבחידוש הסוגיא הוגדרוש ואחרד) 

לנתק את העושה מחלק זה ו ,למוחקו 'משם' המעשהמשמש סיבה  ,התועלת המשניתהאפשרות להגיע לתועלת העיקרית ללא 

י. ג. ומה היא נקודת "ב אליבא דר"לדעת אביי בל - שבמעשה. ב. מדוע ניתוק זה גדול במשקלו מהניתוק שבאינו מתכוין עצמו 

י העדיף את "ואילו ר ,המשני ש העדיף את הניתוק שנולד מחמת חסרון הכוונה לדבר"ב שר"ש לאביי לל"י ור"הפלוגתא דר

  הניתוק שנולד מחוסר האפשרות להגיע לתכלית העיקרית ללא גרירת התוצאה המשנית.

 ,עושה'כשם שיש 'שם מעשה' כך יש 'שם ולהבין בסברא נקדים דבר אחד קצר ממה שלמדנו בפתיחה לדין אינו מתכוין. ש

שאמר התנא אבות מו . וכעל הגברא 'שם חורש' נותנתיש דרגה של מעשה ה ה הנקרא 'מעשה חרישה' כךדכשם שיש מעש

  לא אמר 'הזריעה' 'החרישה'.החורש' ו''הזורע' מלאכות 

וכאשר אנו יודעים זאת אנו מבינים כי יתכן שאיסורי תורה נקבעו למנוע 'עצמו של מעשה'. ויתכן שאיסורי תורה נקבעו 

  למנע חלות 'שם עושה' על הגברא עושה המעשה. למנוע מעשה שיש בו 'שם מעשה'. ויתכן שאיסורי התורה נקבעו

האפשרות וחוסר האפשרות משמשים משקל בו הסברא נותנת שנראה כי  ,וכאשר נצמצם את המבט על 'שם העושה' לחוד

עיקר  דבר הנעשה מחמתדבחלק של 'שם העושה' הסברא נותנת ש ,ואינו דומה לחלק של 'שם המעשה' - מכריע בקביעת שמו

בזה אם הוא מוכרח להגרר עמו אינו קורא את שמו  ,אבל דבר הנגרר עם העיקר ,שמושם העושה על את וא קורא ה ורצונו חפצו

שכלפי החלק המוכרח לו הוא עינו  ,כיון שחסר ברושם 'עושה' הנתפס עליו מחמת עשיה זו ,יודע ומכוין לו אגם אם הו -

אבל אם הוא לא מוכרח  תו על עשיית החלק הטפל שבמעשה.עשה אומֶ שהחלק של עיקר המעשה הוא  ,שה'ּו'ֶמע'עושה' אלא 

עליו וממילא הוא 'עושה' עליו ככל עושה  'שהּוֶמע'כבר אינו  ,דכיון שאינו מוכרח לחלק זה ,הוא כן קורא את שמו ,להגרר עמו

  .דעלמא

גם  -כשם תכליתו ל את שמו מקב ,שם המעשה' בזה כל מעשה הנעשה לדעת'בחלק של  אבל ,וכל זה סברא רק בשם העושה

  התכלית העיקרית אלא תכלית משנית. אם אינו

בזה לא יעמוד העושה בשם אותה עשיה  ,שאם אנו מחליטים לקבוע את שם העושה מחמת עצמו ומעתה יעלה בחשבון

ששם המעשה מעתיק את  ,משם המעשה בתולדהאם אנו קובעים את שם העושה רק  אבלגם כאשר הוא מכוין לה.  -מוכרחת 

ממילא יחול השם על העושה על אף  ,וחל שם על המעשהבזה כל שמכוין  ,מחמת שהוא עושה מעשה שזה שמו - לעושה  שמו

  שלא בא לו גררא זו אלא מחמת ההכרח והרצון על העיקר.

על אף שאי  -וממילא יחייב בכל מתכוין  ,ש נותן משקל לשם המעשה בכח המחיל את שם העושה"ומעתה נשכיל שר

  ושם העושה נקבע בתולדה משם המעשה. ,שבשם המעשה אין משמעות לחלק של 'אי אפשר'כיון  ,אפשר

שכל דבר משניי  ,על פי המוכרחמדד ודבר זה נ ,חילה את שם העושה לחודי סבר שאנו מודדים מת"אבל אביי בדעת ר



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

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

ולכך יש סברת היתר בלא  3,'שהּוֶמע'כיון שבחלק זה העושה מוגדר  ,ל לעיקר מחמת ההכרח אינו נותן את שם העושההנטפ

  אף שהוא מכוין. אפשר על

וממילא  ,קובעת את שם העושה לאלתר כיון שהאפשרות ,י אליבא דאביי"לא מכוין ואפשר אסור לדעת רזה גם הסיבה שו

  גם שם העושה וגם שם המעשה נתפס ברושם האיסור.

אולם בכל שלשת הפרטים שירדנו להם. א. לא אפשר משמש כסברת היתר למחוק את החלק  בריאנמצאת בידינו הסברא 

העושה נקרא  ,כאשר הוא מוכרח לבא בטפלות לעיקר -הנטפל באגב מחמת שבתואר הגברא 'כעושה' כל חלק הנגרר באגב 

ולא  ,די המבט על הגברא לחודגם כאשר הוא מרוצה בגררא זו. ב. רבי יהודה מודד את שם 'העושה' על י 'שהּוֶמע'כלפיו 

כיון  ,ובמידת תואר עצמו של גברא לחוד ההכרח יותר גורם להסיט את החלק הטפל מתאר שם העושה ,כתולדה משם המעשה

ואכן החלק הטפל המוכרח רחוק מחלות שם 'עושה' יותר מהמרחק הנגרם כלפי השם עושה  ,'שהּוֶמעכ'שהוא נתפס כלפיו 

י סבר "ש היא דר". ג. ונקודת הפלוגתא עם ר)אך ללא רצון (אינו מתכוין -ן שתי אפשרויות במעשה הנעשה 'בבחירה' בי

  שה נקבע רק כהשלכה מכח שם המעשה.ש סבר דשם העו"ואילו ר ,שהכרעת תואר 'העושה' נידון תחילה לעצמו

                         
נ "א. בתולדה יהיה לא באב אין ואם, העושה משם נולד המעשה שם שלשיטתו, למעשה משתלשל אינו אף העושה שם נקבע שלא וכיון 3

  .העושה שם פי על רק נמדדת וההיתר האיסור מידת מ"מ, בו נתפס כן המעשה ששם נאמר אם אפילואפשר לומר 


