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  תעסקמ
  י והראשוניםשיטת רש"

  פטור מתעסק הוא דוקא בשגגה של החלפת חפץ בחפץ

ט שפטור "ן) בשבועות י"א ור"ריטבא "ן רשב"ב וכך היא שיטת הראשונים (רמב"ט ובשבת ע"י בכריתות י"א) שיטת רש

מתעסק דילפינן מאשר חטא בה זה במקרה שהטעות בין שני חפצים בלבד, ולא כאשר הטעות במידת המציאות בעצם הדבר 

שבו נעשית העבירה, ולכך אין המתעסק פטור אלא כאשר חשב לפעול בחפץ אחד ונשמטה ידו ועשה בחפץ אחר. אבל החושב 

קרו ונמצא שהיה מחובר, הוא לא נפטר מקרא דאשר חטא בה, דטעות שאין בה שינוי מחפץ לחפץ שהחפץ שלפניו תלוש, וע

  אינה מתעסק.

  מתנאי 'מתעסק' שיחשוב שהחפץ הראשון היה 'היתר'

כ חשב בתחילה "י שגם כאשר שגה האדם והחליף את החפצים שבהם עשה, לא יהיה לו פטור אלא א"עוד תנאי הוסיף רש

ידו לאיסור, אבל אם חשב בתחילה לעשות בחפצא דאיסורא אחד ושגה והלכה ידו לחפץ אחר, זה אינו  לעשות בהיתר והלכה

  מתעסק, וחייב.

אמנם אין צריך שהחפץ הראשון יהיה היתר אמיתי, אלא מספיק שלדעתו הוא היה היתר, כל ששגה והחליף לחפץ אחר, הרי 

  ורא.גם אם באמת החפץ הראשון כן היה חפצא דאיס -זה מתעסק 

ולכך החותך דבר ובדעתו הוא חותך דבר תלוש, נמצא דבר זה עצמו מחובר, הוא שוגג בעלמא, כיון שעשייתו היתה באותו 

דבר שחשב לעשות, ואינו מתעסק. וכן החושב לעקור מחובר זה ועקר מחובר אחר חייב, כיון שלא היתה מחשבתו לעשות דר 

גם אם נמצא  -ד, ושגה ועקר דבר אחר שהיה מחובר, הוא פטור מדין מתעסק היתר. אבר החושב שמעשיו יהיו עקירת תלוש אח

שהדבר הראשון שסבר שהוא תלוש באמת היה מחובר, דכיון שדעתו היתה על דבר אחר ודעתו החליטה שאותו דבר הוא 

  חפצא דהתירא, זה גורם שמעשה האיסור שנעשה על ידו בשגגה בדבר אחר מוגדר מתעסק.

אמנם כל צמצום המתעסק לתבנית זו היא רק על מתעסק הנפטר מאשר חטא בה, אבל מתעסק הנפטר מקרא דמלאכת 

ט "י בכריתות י"כ רש"זה והלכה ידו וחתכה מחובר אחר, וכמש מחוברמחשבת הוא פטור יותר רחב, ופוטר גם בחשב לחתוך 

  ה אפילו."ב ד"ע

ל שגם השוגה באותו חפץ עצמו וחשב שהוא תלוש "ב דס"ים בשבת עס והראשונ"ושיטה זו עומדת דלא כשיטת תוס' בש

  ונמצא מחובר פטור משום מתעסק מקרא דאשר חטא בה.

  להעמיד את סברת השיטה על החלק של שינויי דרגות השגגה בין המקרים

הוא חפצא  ב) ויש להבין ביסוד השיטה מה היא המסגרת המונחת בהלכה זו שרק השוגה מדבר לדבר, וגם חשב שהראשון

כ כל מחליף חפצים יפטר גם אם הוא "דהתירא, רק הוא 'מתעסק'. אם הסברא נותנת שהחלפת חפצים מוגדרת מתעסק, א

כ גם המחליף מאיסור "החליף מחפצא דאיסורא לחפצא דאיסורא. ואם החלפה בין חפצים שווים אינה מוגדרת החלפה, א

, גם הוא יהיה חייב, שהרי באמת החליף מאיסור לאיסור. ואם המכריע אלא שהוא חשב שהראשון הוא חפצא דהתירא -לאיסור 

כ גם השוגה באותו חפץ שחשב שהוא תלוש והיה מחובר, גם הוא יפטר, שהרי בדעתו עשה "את המתעסק זה טעות הדעת, א
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  1מעשים שונים. והשיטה חתומה.

גגה שבו, ששגגת המתעסק היא שגגה ובכמה ספרים השתדלו לפרש שיסוד שיטתו היא לפטור מתעסק מחמת עומק הש

י ששגגת המחליף מחפץ לחפץ "יותר גדולה, ומשום כך התביעה עליה יותר מועטת ודוגמת קרוב לאונס היא, ובזה סבר רש

  היא יותר גדולה משגגת הטועה במציאות החפץ עצמו וכו'.

ק בתביעה על הטעות בין החושב על אך המתבונן בדעת בני אדם ימצא את הדבר רחוק מן הלב, שהאדם אינו רואה חילו

דבר שהוא תלוש ונמצא מחובר, ובין החושב לעשות בתלוש זה ועשה במחובר שעל ידו, אלא בשניהם האדם ראוי לשימת לב 

ט נטה אחד לכיון האונס יותר מהשני. לכך קשה לנו להתקיים במידה זו, ועדיין מוטל "ונתבע על חוסר שימת הלב בשווה, ומ

  ן במידת תבנית המעשה ולהסביר בה.עלינו להתבונ

  ביאור סברת השיטה מחמת החילוק הקיים בין המקרים בחלק של שינוי השם גברא

י בא כאשר האדם נתון בתרתי. חדא 'החלפת "י. פטור מתעסק לרש"ג) וקודם שנבא להסביר, נגדיר מהו הבנין לדעת רש

חפצא', ותו 'התנגדות הגברא לעוון'. והיינו שהפטור יבא רק כאשר האדם אינו רואה את עצמו כעושה עוון. וגם כאשר משוגת 

העשיה החליפה בין חפצים שונים. וכאשר זו היא התבנית יש לנו לברר מהו הכח המיוחד העולה בצירוף שני דברים אלו שיש 

  פטור מתעסק. בכך בלבד סיבה להוליד

ונעמיד את סוד הביאור בתמצית, ואז נרחיב. א. יסוד פטור מתעסק הוא בהעדר שם 'עושה' מגברא, וכאשר הארכנו בסימן 

יסוד. ב. האדם הוא הקובע את תוכן עשייתו, ועל פי זה נקבע שמו. ג. אמנם אם המעשה חוזר וסותר את קביעתו, בזה יתכן 

נה ויחזור ויקבע כפי עיקר תבנית המעשה. ד. האופן בו המעשה יותר ראוי לעקור את שמו ולקובעו על פי צורת שתוארו ישת

המעשה, זה במעשה 'שהוסמך' על ידי העושה להיות מעשה שקובע את תוארו של עושה. ה. מעשה אחר שלא הוסמך על ידו 

כח ומעט משמעות כדבר המשנה את תואר עניינו וחלות  של עושה לעמוד כפעולה הקובעת את תוארו ועניינו, יש בו פחות

  י."שמו של העושה. עד כאן היא תמצית הכלל המונח בסברת שיטת רש

ועכשיו נפרט. החושב שחותך תלוש ונמצא מחובר, הגברא קבע את עצמו כחותך, אמנם כיון שהעמיד את עצמו כחותך 

ר ענינו וחלות שמו במעשה זה, ולכך כאשר נמצא דבר זה עצמו כלפי חפצא מסוים, בזה הסמיך את אותו חפץ לברר את תוא

שהוא מחובר, נתפס הגברא בתואר 'קוצר' וכבר אין בו פטור מתעסק, שהרי כל פטור מתעסק זה בהעדר השם גברא כבעל 

  מלאכה, ואילו עושה זה שהסמיך את החפצא לקבוע את שמו, ונקבע שמו כבעל מלאכה.

ד ועשה מעשה באחר ונמצא קוצר, בזה מעשה הקצירה דהחפץ השני לא ישנה את תואר אמנם כאשר חשב לחתוך חפץ אח

עניינו מחותך לקוצר, כיון שאותו דבר אחר שעשה בו מעשה בטעות לא הוסמך על ידי העושה ולא התייחד מבחינתו לשמש 

הגברא בתואר 'חותך' ולא  כמפרש את תוכן תואר הגברא דידיה כעושה, שהרי הלכה ידו עליו שלא בכוונה, וממילא נשאר

  נעשה 'קוצר', ואין בו שם גברא דעושה מלאכה, וזה עצמו פטורו של מתעסק.

אך כל זה הוא דוקא במי שמתחילה חשב 'לחתוך' חפץ אחד ושוב 'קצר' חפץ אחר, אבל מי שמתחילה חשב 'לקצור' חפץ 

י אינו סותר את התואר שהעושה קבע על עצמו, אחד ושגה 'וקצר' חפץ אחר, בו אין את כל מהלך הפטור, שהרי המעשה השנ

  אלא אדרבה הוא מקיימו, לכך אין בו את כל הכח הפוטר שבמתעסק, וחיובו כדקאי קאי. ונכון.

                         

1
גם אם ספיקא  - מיסוד ההלכה של 'חתיכה משתי חתיכות' שהיא סברא לחיוב דאורייתא ואי אפשר להשתדל לבאר  

מדאורייתא לקול, ולפרש על ידה במידה הפוכה דכיון שודאי היתר לפניו, לכך מידתו יותר נוטה להיתר. כיון  -דאורייתא 

 היתר אלא רק טעות של היתר. פ שאין לפניו מציאות של"שהטועה וחושב את האיסור הראשון להיתר אף הוא נפטר, אע
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י שאם הפטור הוא ממלאכת מחשבת, גם שוגה באותו חפץ נפטר, והיינו שהחושב על תלוש ונמצא "ומה שהסכימה דעת רש

  א בה הוא חייב ואם מקרא דמלאכת מחשבת הוא פטור.הוא עצמו מחובר, אם מקרא דאשר חט

מחשבת, נמצא את הדבר ברור, דיסוד המשפט דמלאכת מחשבת הוא ללמד שחילול השביתה זה  -על פי מה שלמדנו בסימן 

רק כאשר יעמוד האדם בתואר 'מעל מלאכה', ומחמת תואר זה יצא המתעסק ונפטר, דתבנית עשיית מתעסק אינה עשיה 

י בפטור זה, דסבר שגם המתעסק החושב על המחות "העושה תואר 'בעל מלאכה'. ומעתה נבין שזה יסוד רש המולידה על

  שהוא תלוש ועסק רק בו אינו בתואר 'בעל מלאכה' בעסק קצירה זה, וממילא פטור מתעסק דמלאכת מחשבת שפיר איתא ביה.


