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  שבין אינו מתכוין ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה התפרעל קו 
  בשיטת הראשונים ובדברי האחרונים

  הגדרת החילוק בין אינו מתכוין ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה

 'מותר לרבי שמעון בכל התורה, ואף בשבת לא נאסר מדרבנן, ואילו 'מלאכה שאינה צריכה לגופה -א) 'דבר שאינו מתכוין' 

  לא הותר אלא בשבת לרבי שמעון, ואף זאת נאסר מדרבנן.  -

והגדרת נקודת החילוק העולה מהמפרשים היא שהמידה 'לדבר שאינו מתכוין' זה מעשים נפרדים הנולדים כאחת ממעשה 

גברא אחד, כאשר אחד מהם עיקר והשני טפל לו דוגמת גורר ספסל ונוצר חריץ שיש מעשה אחד של 'העתקת ספסל' ומעשה 

ף חלק זה בכלל עשייתו, ואילו אם אינו מתכוין יפה כח כוונתו שני של 'חריצת חריץ', שבזה אם האדם מכוין לחלק הטפל א

  למחוק את החלק הטפל מתואר המעשה ושם העושה, ונשאר תואר המעשה ושם העושה כעיקר המעשה לחוד ואין בו איסור.

 ואילו מידת 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' היא מעשה אחד שהתוצאה ממנו נותנת שימושים שונים דוגמת מוציא מת,

שהוצאתו מפנה את הרשות שהוא היה בה וקובעת אותו ברשות חדשה. ובעלמא הסיבה להוצאה היא הרצון שהיוצא יהיה 

במקומו החדש, ואלו בהוצאה זו סיבת ההוצאה היא הרצון שהמת לא יהיה ברשות שהיה בה. ובזה בא ההיתר של מלאכה 

הסיבה שלכן עושים את המלאכה בעלמא או במשכן אינו ג לומר לך שהנעשה מחמת רצון לקבל שימוש שאינו עיקר "שאצל

  בכלל חיובי שבת.

ובלשון קצרה שנינו בה שהדעת בדבר שאינו מתכוין היא להכריע 'מה' המעשה, שכוונת האדם באה לקבוע 'מה' הוא עושה. 

  ואילו הדעת במלאכה שאינה צריכה לגופה היא לברר 'למה' האדם עושה.

המשתקפת מדברי הראשונים והאחרונים, עמדו הראשונים והאחרונים לעיין ולהקשות מכמה וכאשר זו היא נקודת החילוק 

וכמה מקרים שנראים קבועים בהגדרה שונה מההגדרה הראויה להם. ונביא מדבריהם ונשתדל לעמוד בסוד ההגדרה ובשורש 

  הנידון.

  הבין אינו מתכוין ובין מלאכה שאינה צריכה לגופ התפרהמקרים העומדים בקו 

  גוזז שתי שערות שחורות בפרה אדומה

 המשולם בן יוסי בירא) במה שאמר "ה ע"י בפירוש הגמרא בבכורות (כ"ב) המקרה הראשון שיש לעיין בו הוא שיטת רש

, והיינו טעמא כיון דסבר שדבר שאינו מתכוין מותר, חושש ואינו במספרים גוזז משחיר וראשן מאדים עיקרןש שערות שתיד

ט הוי "י מ"ג). ופירש שם רש"א ה"ם (פרה אדומה פ"בזה לאיסור דרבנן לגוז בקדשי בדק הבית, וכן פסק הרמב ולכך לא חששו

  ר]."פס -ר. עיין בסימן "פ שהוא פס"[ומה שהוא מותר אע .שרי 'לתקן' אלא 'גיזה' לשום מתכוין איןדבר שאינו מתכוין כיון ש

וגוזז, וכל השינוי שהוא משנה  - ך לאינו מתכוין, שהרי הוא מתכוין לגזוז ה גוזז) דדבר זה אינו שיי"וכבר עוררו שם תוס' (ד

מהדרך הרגילה שעליה אמרו את האיסור זה 'בתכלית' המעשה, שאינו מכוון לתכלית הגוזזים אלא לצורך שונה, ודבר זה שייך 

ט פירשו "'אינו מתכוין'. (ומה ומדוע הוא נקראהוא מתיר בשאר איסורים  כיצדלהיתר מלאכה שאינה צריכה לגופה דשבת, ו

  1ס)."באופן אחר, דאינו מתכוין דהכא הוא במשמעות שונה מכל הש

                         
י ממקום חדש ונפרד, וזאת אם ננקוט שהשחרות בפרה אינה פגם בעצם החפצא בכך שיש לה שיער "אפשר לבאר בשיטת רשובזו היה  1

ה "ל ד"ה ביה"א ה"שחור, אלא זה רק פגם 'בחזותא' דידה, ושיער שחור בבית הסתרים אינו פוסל, וכמו שהסתפק בטעם ודעת על הלכות פרה (פ
  אין).
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  תולש עולשין ומזרד זרדים בקרקע חבירו

ר על החרישה. "פ שהוא פס"בקרקע חבירו אינו חייב משום חורש אע זרדים והמזרד עולשין התולשש ג אמרו"ב. בשבת ק

  ר]."פס -ר עמדנו בסימן "מתכוין דלא איכפת ליה. [ובחלק של ההיתר בפסט כיון שאינו "י דה"ופירש רש

וגם בזו מיאנו תוס' ופירשו שאף דין זה משום מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואסור הוא מדרבנן. והיינו שגם בזו יש לטעון 

ק בחלק של 'למה' הוא ומסיר, וכל מה שיש למעט את המעשה ממלאכה זה ר -שהוא מתכוין להסיר את הגידולים מהקרקע 

י ועוד ראשונים "עשה אותו, שלא עשה 'לצורך' תיקון קרקע, אבל המעשה שהוא עושה הוא ניתוק מהשדה. ותימה שיטת רש

  שראו בדבר זה היתר של אינו מתכוין.

ונוסיף שכאשר נראה למי הוא דומה נמצא אותו דומה מאוד לדוגמא שרגילים להשתמש בה להמחיש מה היא מלאכה 

א זו "א, ולהדיא בתוס' ביצה ח' ע"שאינה צריכה לגופה, שזה 'החופר גומא לצורך עפרה', (שעל פי סתימת הגמרא בחגיגה י' ע

ג), דכשם ששם הדבר לא מוגדר 'אינו מתכוין' מחמת שכוונתו ליטול עפר ולא לתקן את הקרקע, אלא "היא מלאכה שאצל

ין לנתק עפר מקירות הקרקע' אלא שאינו עושה זאת לתכלית תיקון הקרקע, הדבר מוגדר אינה צריכה לגופה כיון שהוא 'מתכו

ה הנוטל עולשים מן הקרקע שווה ממש לזה, וגם הוא צריך להיות אינה צריכה לגופה, ותימה מדוע הוא מוגדר כאינו "ה

  מתכוין, מה בין זה לזה.

  מניח קדרות באופן היוצר אוהל

י שהדין המוזכר שם לא להניח את הקדרות "א) דפירש שם רש"ג ע"ל - ב "ע ב"י ותוס' בביצה (ל"ג. בדומה נחלקו רש

מותר להניח קדרה כיון שאינו  רבי שמעון שדבר שאינו מתכוין מותררבי יהודה, אבל לבצורה היוצרת אהל זה רק לשיטת 

  ר]."פס -ר. עיין בסימן ". [ומה שהוא מותר אפילו בפסמתכוין לבנות אהל

 כגון היינו מותר מתכוין שאין דבר שמעון ר"דא דהא לאיסור, מודה ש"ר אפילובזה ואמרו שבזו ואילו תוס' שם מיאנו 

כ אי אפשר לדון עליו אלא מכח החלק של ". ואעושה שהוא מה לעשות מתכוין הכא אבל ,לעשותו מתכוין שאין דבר שעושה

ה). ועיין "א (א' סק"ת בית הלוי ח"בזה בשו 'למה' הוא עושה, שאינו עושה זה לצורך השתמשות באותו חלל אהל. וכבר עמד

  א)."ב י"א (נ"חזו

  מפשיט עור שלא על מנת להשתמש בו

שלא על מנת להשתמש בו, הוא מלאכה באינו מתכוין, ואיסורו הוא משום  -א שהמפשיט עור "ז ע"ד. אמרו בגמרא קי

  ר."שהוא דבר שאינו מתכוין בפס

ך מקרי זה בשם 'אינו מתכוון', הא במתכוון מפשיט להעור בידים, אלא שאינו לא זכיתי להבין אי"א "וכבר תמה שם הגרעק

. [וכבר עורר על כך המאירי שם, ומכח "ג"אלא שאינה צריכה לגופה כמו כיבוי וכו'. וצע -עושה כן לצורך העור. ומקרי מכוון 

בכמה תנאים) ולא לאינו לכתחילה  טענה זו פליג ופירש שכוונת הגמרא להתיר מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהותרה

  מתכוין].

                                                                                

גיזת קדשים לגיזת פרה בעצם המעשה ולא רק בתכלית, דגיזת קדשים באה לאסור את שינוי החפצא, וכך לי גוזז דעל פי צד זה יש חילוק בין 
בית הסתרים כגוזז בכל מקום, ואילו גיזת פרה באה לגרום שינוי מראה, וזה מעשה אחר ולא רק תוצאה שונה, והרי זה דומה למה שחילקו 

ז הדבר מובן מדוע הוא נמצא בדיני אינו מתכוין בחילוק 'מה' נעשה ולא רק בחילוק "מכלאים. ועפהראשונים בין 'לבישת' כלאים ובין 'הנאה' 
  'למה' נעשה.
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  מילה בצרעת

ש מטעם "ר) דעל מילה בצרעת יש היתר לר"ש בפס"א) בתחילה סבר אביי למימר (לפני שידע שמודה ר"ג (ע"ה. ובגמרא קל

 כ מפורש כאן שמעשה מילה בצרעת הוא מעשה של"ר. וא"ש בפס"'אינו מתכוין', אלא ששוב קיבל את דברי רבא דמודה ר

א שמעשה זה דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה שצריך הוא לקוץ ורוצה "'אינו מתכוין' כלפי הסרת הנגע. וכבר תמה הרשב

  לקוץ וקוצץ, אלא שסיבת הקציצה אינה להסרת הנגע אלא לתיקון של מילה, ומה דבר זה שייך לנידון של 'אינו מתכוין'.

להמנע מלטהר את עצמו, וממילא הקוצץ למצות מילה ולא לתכלית א שדפוס האיסור לקוץ את הנגע הוא "ותירץ הרשב

הכוונה היא חלק מעצמו של איסור. והוא דוגמת מה שכתבו הרבה  -טהרה לא עשה את עיקר האיסור, שבאיסור זה 

על  ר"פ שהוא פס"מהראשונים לגבי כלאים דכיון שלא אסרה תורה אלא 'הנאה' כל הלובש שלא להנאתו כבר אין לו איסור אע

  עצם מעשה הלבישה.

כמו בכלאים, ומה אמרה  -ר "כ יהיה מותר אפילו במקום פס"אמנם היא גופא קשיא על דבריו כמו שתמהו המפרשים, דא

ר כל שאינו מכוין עצמו של "ר, והרי כאן גם במקום פס"ש בפס"גמרא דחזר בו אביי מחמת שקיבל את דברי רבא דמודה ר

  2איסור אין לו איסור.

וסיף תימה דהא תינח לשיטת הראשונים שאין האיסור אלא בקציצת נגע טמא, שבזה שייך לקבוע גידרו של א ה"ובשפ

ד שאסור לקוץ גם נגע טהור, שבו עניינו של איסור זה עצמו של קציצת הנגע, מאי "איסור כאיסור להתעסק 'בטהרה', אבל למ

ט סבר אביי שדבר "עסק לטהר, וקושיא במקומה עומדת מאיכא למימר, שהרי לשיטה זו האיסור הוא עצמה של קציצה ולא ה

א יבמות ד' הערה "וקוצץ. [ועוד האריך בזה במשנת ר -זה נמצא בתחומי 'אינו מתכוין' אחר שהוא מתכוין לקוץ וצריך לקוץ 

  3ד]."י

  נוטל ראש תרנגול בכדי שתינוק ישחק בו

מ דינו כמתכוין. "המקרה נתון במסגרת של 'אינו מתכוין' מו. דין הוא שמודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות דאע"פ ש

 ,הקטן בו לצחק עוף לראש שצריך הרי כיצד"ו) "א ה"ם (פ"והדוגמא המונחת במה שאמרו 'פסיק רישיה' היא מה שכתב הרמב

 אלא ויחיה החי ראש שיחתוך אפשר שאי ידוע שהדבר ,חייב בלבד העוף להריגת מגמתו סוף שאין פ"אע ,בשבת ראשו וחתך

  ."בשבילו בא המות

ואף בזו יש להעיר מה הוא אינו מתכוין יותר מחופר גומא לצורך עפרה, והלה עצמו של מעשה זה הניתוק המפסיד את 

ג ולא אינו "ולא לצורך תיקון הקרקע מוגדר מלאכה שאצל -כ כשם שניתוק העפר מהקרקע לצורך תשמישי העפר "החיים, וא

                         
והדבר דומה למה שעוררו להבין כיצד תולש אדם משיער זקנו ואינו חושש שמא עלתה שערה לבנה בידו ואסור הוא מטעם לא ילבש.  2

אלא שהוא לא  - קודם שיתלוש הדבר כבר מבורר מה בידו  - שהרי אחר שהשערה אחוזה בידו  ר. זה אינו,"ת דספק הוא מה בידו, ואינו פס"וא
  ר לשעבר, וכיצד הוא מותר."ל פס"ידע, והו

א שכל עניינו של איסור זה דלא ילבש הוא 'שלא יעסוק' בתיקוני נשים, וממילא בו הדעת המוחלטת היא חלק מעצמו של "וביאר בה ג
  ר."עוסה בדעת תיקון אינו מוגדר 'עוסק' בתיקוני נשים ולכך אין בה איסור גם אם הוא נידון כפסאיסור שעד כמה שאינו 

א שאם האיסור הוא להתעסק בטהרה, כל שאינו עושה לדעת טהרה חסר הוא את עצמו של איסור וראוי הוא "ז אנו תמהים בדברי הרשב"ועד
 ר."להיתר אפילו במקום פס

ה דחיתוך מילה וחיתוך בהרת אינם נעשים במקום אחד, דלחיתוך הנגע סגי לחתוך את החלק "משמיה דהרא ח הביא לתרץ"א הנדמ"ובריטב 3
ז המעשה חלוק לגמרי, אלא שהנוטל כפי הנצרך למילה כולל במעשיו "העליון של העור, ואילו למצות מילה צריך ליטול את כל עובי העור, ועפ

ד מקרה זה אינו שייך לנידון שאנו עומדים בו של המקרים העומדים בקו הגבול בין ", ועפגם את המעשה של הסרת הנגע דבכלל מאתיים מנה
 ג."אינו מתכוין למלאכה שאצל
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חילוק בהגדרה 'מה' המעשה אלא רק 'למה' המעשה נעשה, כך ניתוק מהחי לצורך תשמישי משחק  מתכוין, שאין אנו רואים

ג שאין בו שינוי אלא 'למה' הוא נעשה ולא יהיה בפרשת אינו מתכוין, "ולא לצורך ביטול החיים גם הוא יהיה מלאכה שאצל

  ר'."ומדוע הדבר מוגדר 'אינו מתכוין בפס

  י שלא יזיקבכד - ם בצידת מזיק "שיטת הרמב

ש "עיקר שיטת הראשונים שפטור זה הוא מיסוד שיטת ר .א)"ב, קכ"ז ע"ז. הצד בעלי חיים בשביל שלא יזיקו פטור (ק

ח "להשתמש בבע -ג, שגם כאן האדם 'צד', אלא שהסיבה 'מדוע' הוא צד אינה לתכלית עיקר המלאכה "לפטור מלאכה שאצל

  הניצוד, אלא בשביל שלא יזיק.

ה) "י הכ"כ פסק (פ"ג חייב, ואעפ"י שמלאכה שאצל"ם אי אפשר לפרש כן, שהרי הוא פסק כר"מבאמנם בדעת הר

 - בשבת  אותם לצוד מותר ונושכין הואיל ממיתין שאינן פי על אף - בהן  וכיוצא ועקרבים נחשים כגון המזיקין שרמשים

  מ שיש היתר לצידת מזיקים מטעם נוסף."ש .מנשיכתן להנצל שיתכוין והוא

הוא דמשום דבר שאינו מתכוין נגעו בה, שכיון שהוא מכוין לשמור  מהדרכיםופירשו בה המפרשים בכמה דרכים, ואחד 

עצמו זה גורם לשינוי בהגדרת תואר עצמו של מעשה שאינו מעשה צידה אלא מעשה הצלה, ונעשה אינו מתכוין לצידת החי 

ה צמצום מקום חיותו של בעל חי אלא שיפור תנאי המקום של ג אין אנו רואים בציד"אלא לשמר את עצמו מן החי, דבכה

  האדם.

גם בזו אנו מוצאים מעשה שהוא אחד, הפרשת החי והכנסתו לתוך מסגרת מחיצות, והחילוק הוא רק 'מדוע' הוא ניתן לתוך 

  מ יפה כוח 'סיבת' המעשה לשנות את שם עצמו של מעשה להתירו ככל אינו מתכוין."המחיצה, ומ

  סאמפיס מור

ז) "ם (שם הי"ם והן משיטת התוס' בדין 'מפיס מורסא', שאף בזו פסק הרמב"הביאו הן משיטת הרמב עוד דין דומהח. 

  מותר. וזאת על אף ששיטתו שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. זה הרי ליחה בשביל להוציא הפיס אם בשבת, שחין שהמפיס

א) שאמרו דהמפיס מורסא על "ה, כתובות ו' ע"ל - ד "לא, יומא לה "א תוד"ג ע"וכזאת מצאנו אף בדברי תוס' (שבת ק

פ "ל, שהוא עושה 'פתח' אלא שאינו מתכוין לו, ואע"ר דלא ניח"עושה מלאכה באינו מתכוין בפסמנת להוציא ליחה הרי הוא 

  ל והוא מותר לדעת הערוך."מ לא ניח"ר מ"שנעשה הפתח בפס

ומכוין  -כ עושה הוא מלאכה "דכיון שהמלאכה היא לעשות פתח למורסא אא (ביומא ובכתובות) "וכבר עורר בזה הגרעק

למלאכה, שהוא עושה פתח ומתכוין לעשות פתח, רק שכל העושה פתח עושה זאת לתכלית 'להכניס ולהוציא' ואילו תכליתו 

ושה את המלאכה, ג' שהשינוי הוא רק בחלק של 'למה' הוא ע"של המפיס היא רק להוציא, אבל דבר זה נקרא 'מלאכה שאצל

י (שבת ב', "ז) ובקה"י הי"ח (פ"א על הגר"ם ותוס' דבר זה בכלל 'אינו מתכוין'. ועיין אריכות בגליונות חזו"ומדוע כללו הרמב

  ר יבמות ה'.", ובחידושי הגרשג"ש כתובות י"ברכע "כתובות ה'), וע

  לבישת כלאים לצורך מכירה

 שלא ובלבד, כדרכן מוכרין כסות מוכריבדין המשנה בכלאים שאמרו דה) הקשה גם "א סימן א' סק"ט. בבית הלוי (ח

ר וכיצד הכוונה מתירה, ותירצו בכמה "ותמהו הראשונים והלה הוא פס .הגשמים מפני ובגשמים, החמה מפני בחמה יתכוונו

  אופנים.

מו של איסור כלאים ל מותר. נמצא לדבריו שעצ"ר דלא ניח"והערוך מוכיח מכאן את שיטתו דדבר שאינו מתכוין בפס

ר "כ הוא מותר כיון שמועיל לו היתר אינו מתכוין גם בפס"הוא מעשה לבישת כלאים גם ללא הנאת לבישה, אלא דאעפ
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  ל."משום שלא ניח

כ נמצא שכאשר אנו "וכאן עולה הקושיא דלובש זה רוצה ללבוש ומתכוין ללבוש, ואחר שעצמו של איסור זה הלבישה א

שאינו  -וא רוצה ומתכוין לעצמו של איסור, וכל השינוי שיש בו הוא רק בחלק של 'למה' הוא לובש דנים 'מה' הוא עושה ה

  לובש לתכלית הרגילה בקרב הלובשים, ותימה מדוע ראה הערוך בדבר זה 'דבר שאינו מתכוין'.

  הקזת דם אביו

בידו שבן רשאי להקיז דם לאביו מפני ב) כפי שהיה מצוי "ד ע"ג) את נוסח הגמרא בסנהדרין (פ"א (קל"י. הביא הריטב

כ זה רוצה לחבול ומתכוין לחבול, אלא שעושה זה "שהוא 'דבר שאינו מתכוין'. ותמה עלה דהקזה היא עצמה של חבלה, וא

בשביל תיקון רפואה ולא בשביל קלקול הגוף, אבל שינוי זה הוא רק בחלק של 'למה' הוא עושה ולא בחלק של 'מה' הוא 

  ה נכלל בכלל דבר שאינו מתכוין.עושה, ומדוע ז

המקרים שנמצאו בידינו עומדים על קו התפר בין דבר שאינו מתכוין ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה הם. א. גוזז שערות 

שחורות בפרה אדומה. ב. תולש עולשין בקרקע חבירו. ג. מניח קדרות באופן היוצר אוהל. ד. מפשיט עור שלא על מנת 

לשיטת  -לה בצרעת. ו. נוטל ראש תרנגול בשביל שישחק בו תינוק. ז. צידת מזיקים בשביל שלא יזיקו להשתמש בו. ה. מי

לגירסת  - לדעת הערוך. י. הקזת דם לאביו  -ם והערוך. ט. לובש כלאים להבריח מכס "ם. ח. מפיס מורסא לשיטת הרמב"הרמב

  א בגמרא בסנהדרין."הריטב

נים והאחרונים, ונמצאו הדברים מדומעים ויגעים הרבה. ויש משתדלים לבאר וכמו שהבאנו כבר התקשו בדברים הראשו

גם לא נעמוד  ע"לע , אך אנו, ואכן כך נכון לעשתבכל מקרה ומקרה בפני עצמו להעמיד את גדרו ותחומו ביחס לשאר מקרים

היכן נוטים הדברים בכל את הכלל ונשתמש אף בדוגמא ובמשל, ומתוך כך כל אחד יוכל להבין כיצד ולרק בזה אלא נאמר 

הם שייכים לקו התפר, ויש בהם הטיה ונטיה לצדדים השונים, ולכך נחלקו מקרה לגופו. ואף יבין מדוע כל הדברים הנזכרים 

  להיכן הם נוטים.עליהם הראשונים והאחרונים לדון ולהחליט 

  כל נידון על 'שם מעשה' מתחיל מהמבחן 'למה' הוא נעשה

ע באחד רואה חץ הולך "ויל"ל "ה) לחלק בין מעשה 'הריגה' ובין מעשה 'הצלה' וז"(סנהדרין כ א"ג) ידועים דברי החזו

ויהרג רק אחד שבצד אחר, ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא יעשה כלום יהרגו  -להרוג אנשים רבים, ויכול להטותו לצד אחר 

סירה היא פעולה האכזריה של הריגת נפש הרבים והאחד ישאר בחיים. ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה, דהתם המ

ובפעולת זה ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה, אלא המקרה גרם עכשיו הצלה לאחרים. גם הצלת האחרים קשור במה 

שמוסרין להריגה נפש מישראל, אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת 

עכשיו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל, ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות ובזה אחד, אפשר דיש  היחיד שבצד אחר, רק

  וכו'. "לנו להשתדל למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר

כאשר מביטים על דבריו מתוך העסק בסוגיית אינו מתכוין כל אחד מרגיש שהרוח הנושבת מדבריו היא הרוח העולה 

העשיה היא הקובעת 'מה' המעשה. ונמצא מחודש גדול בדבריו שעל אף שאנו יודעים שבכל דיני מהסוגיא כולה 'שסיבת' 

מ פעמים וצירוף הנסיבות גורם שסיבת העשיה תהיה "המשפט אינו מתכוין אינו משמש פטור, וכמו שדיברו המפרשים, מ

תר אפילו בדיני נפשות להפסיד חיים בעלת משקל כל כך גדול עד שהיא תועיל להחליף את תואר עצמו של מעשה להוליד הי

שהשפעת הכוונה על המעשה יכולה להחליף מעשה 'רציחה' למעשה  ,בידיים שלא על פי הכללים הידועים בדיני רודף ונרדף

  מחמת צירוף הסובב והנסיבות. -'הצלה' כאשר המעשה נתון בכף המאזנים בהמתנה להכרעת הדעת 

וי שם המעשה בשיעור המופלג ביותר ששייך, וכל מה שהחליף את שם המעשה א הוא שינ"והנה מעשה זה שדיבר בו חזו
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שזה 'למה'  -ג' "היה רק 'הסיבה' 'למה' הוא נעשה. זאת אומרת שהחלק שאנו מגדירים אותו כעיקר לענין 'מלאכה שאצל

  אלא 'הצלה'. המעשה נעשה הוא יכול להחליף את שם המעשה ולהחליט 'מה' נעשה אפילו לומר לך שלא היתה 'רציחה'

ופירושו שגם כאשר אנו מדברים על מעשה להחליט בו 'מה' נעשה, כמעט לעולם ההכרעה 'מה' נעשה תשתלשל מהדעת 

המוקדמת 'למה' הוא נעשה, שרק מכח הכרע הדעת 'למה' המעשה נעשה אנו יכולים להתקדם ולבחון ולאבחן בצירוף הפרטים 

  נעשה.והנסיבות האם נולד שינוי גם בחלק של 'מה' 

ר אין זה נכון לומר שאחד מהם מדבר על 'מה' נעשה "ועל פי זה כאשר אנו קובעים את החילוק בין דבר שאינו מתכוין לפס

ה שאינה צריכה לגופה זה הדבר והשני מדבר על 'למה' נעשה. אלא שניהם מתחילים בחלק של 'למה' המעשה נעשה, ומלאכ

 - , ואילו דבר שאינו מתכוין הוא דבר שמכח הנידון 'למה' המעשה נעשה נגמר בחלק של 'למה' המעשה נעשה גם הנידוןש

  ובצירוף כל מיני פרטים ונסיבות נולד שינוי גם בחלק של 'מה' המעשה שנעשה.

וניתן בזה משל ממילי דעלמא. הצובע כותל שלם, בין אם סיבת הצביעה היא לנאותו ובין אם סיבת הצביעה היא להסתיר 

קיר, רוב בני אדם מכנים את שתי הפעולות בתואר אחד של 'צובע', וכל החילוק בין הפעולות הוא רק אותיות שנרשמו על ה

  בחלק של 'למה' הוא צובע.

כ המכסה דף נייר בגודל רגיל בצבע, בזה רוב בני אדם יחלקו גם בשם עצמו של מעשה בין העושה כן בשביל צביעה "משא

  ובע סתם נקרא 'צובע' והצובע להסתיר את הכתב נקרא 'מוחק'.ובין העושה כן בשביל להסתיר את הכתב, שהצ

וסיבת החילוק יכולה להתפרש מכמה כיוונים, ואולי גם כולם נכונים, אך לא הבאנו את הדבר אלא למשל, כי ממנו נלמד 

ה לחוד, שפעולה דומה בתבנית היצירה שבה, פעמים וסיבת העשיה אינה משנה את עיקר שם המעשה אלא רק את 'סיבת' מעש

  ופעמים שסיבת העשיה מוצאת פרטים המצטרפים יחד וגורמים לשינוי עצמו של מעשה עד שהשתנה החלק של 'מה' נעשה.

וכאשר יש לנו משל נתקדם צעד נוסף ונעתיק זאת גם לחלק של הנמשל במקרה ושניים. הלובש כלאים על מנת למכור, 

בש, ששינה בכוונתו מכוונת כל הלובשים. וכאן באה שיטת הערוך תחילת השינוי שבמעשה היא אכן הכוונה 'למה' הוא לו

לומר שבמקרה זה יפה כח הדעת 'למה' המעשה נעשה לעלות דרגה נוספת ולהחליף גם את התואר של 'מה' המעשה שנעשה, 

ובש' שכוונת הלבישה לצורכי מכירה מחליפה את תואר המעשה ממעשה 'לבישה' למעשה 'משא', והחליף האדם את תואר 'ל

  העולה מצורתו לתואר 'נושא' הראוי לו על פי כוונתו.

ובדומה בפורש מחצלת על גבי כוורת של דבורים על מנת לעשות להם צל, צורת המעשה הוא מעשה צידה, אלא שהסיבה 

ותן 'למה' האדם עושה צורת מעשה צידה היא לא לצורך הצידה אלא לצורך הצל, ובזה בא הדין ורואה כי צירוף הנסיבות נ

שבמקרה זה החלק של 'למה' המעשה נעשה יכול לשנות את התואר של 'מה' המעשה שנעשה ולהגדיר את המעשה כמעשה 

  הצללה ולא כמעשה צידה.

ביחס לצירוף  -כ יפה כח החלק של 'למה' המעשה נעשה "א שבמקרה ההצלה שהוא דיבר עליו, כ"וזה מה שהעמיד החזו

עד שסיבת העשיה מועילה להחליף את עצמו של תואר המעשה ממעשה רציחה אסורה  הפרטים והנסיבות המוזכרים בדבריו,

  למעשה הצלה מותרת.

  יסוד נידון הראשונים והאחרונים במקרים השונים

ד) אחר שהבאנו את עיקר הבחינה בתוספת משל ודוגמא, נבין ונשכיל כי הכלל העולה מהמערכה הוא כי אכן 'אין כלל', 

שבכל הדברים תחילת הנידון זה על הדעת 'למה' הדבר נעשה, ועל פי הפרטים השונים התלוים בדעת אלא בנין ההלכה היא 

בני אדם אנו בוחנים האם השינוי בסיבת העשיה גורם להוליד גם שינוי במואר 'מה' נעשה והדבר עובר לפרשת 'דבר שאינו 

  ג'."נמצא רק במסגרת 'מלאכה שאצלמתכוין' או שהדבר עדיין נמצא רק בשינוי 'בסיבת' העשיה והוא עדיין 



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

                                                                                             הן בן פורת          ר הכאליעזהרב 

וכיון שהדבר נתון להכרעה על פי דעת בני אדם במבטם הכולל פרטים רבים ומורכבים, ברור מאוד מדוע אנו מוצאים 

מקרים כל כך רבים השנויים במחלוקות מהראשונים ועד האחרונים, שכל אחד רואה את הדברים באור שונה מנקודות שונות, 

יתר או לקושיא. ועל פי זה אין בדבריהם מחלוקת ביסודות ההלכה אלא אך ורק בבנין הראוי למקרים ועל פי זה מכריע לה

  השונים על פי העולה מצירוף הפרטים המרכיבים את המאורעות השונים.


