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  שיש בהם הנאת אכילה מתעסק במצות
  סברת הראשונים בדין הכוונה במצות של הנאת אכילה

שהתוקע לשיר יצא, דמצות אינם  א כפהו פרסים אכל מצה יצא. ומינה אמר רבא דהוא הדין"ח ע"ה כ"א) אמרינן בגמרא ר

  צריכות כוונה.

א שזו הלכה "וספת זו של תקיעה יותר ממה שידענו ממצה. ותירצו דאם ממצה לחוד סדתל רבא ב"והקשו בגמרא מאי קמ

ה ל רבא דהלכ"והרי אכל, אבל בתקיעה לא תועיל לו תקיעה ללא כוונה, קמ -מסוימת במצה מפני שאמרה תורה לאכול מצה 

  ת כוונה.וצריכ יא בכל המצות דמצות אינןכללית ה

ד דמצה שאני מפני שבציווי לאכול מצה אמרה תורה לעשות דבר שיש בו הנאת אכילה, וכיון שאכל זה "י את הס"ופירש רש

  שכן נהנה. -ונהנה באכילתו לאו מתעסק הוא, שהרי אף לענין חיוב חטאת אמרינן המתעסק בחלבים ועריות חייב 

ע אמרו הראשונים שסברא זו קיימת "ם והכרעת השו"ד, אמנם בשיטת הרמב"א וס"את הסברא רק כהו והנה בגמרא אמרו

  להלכה.

דמצות צריכות כוונה,  )ט ח'"ח ס' סעיף ד'. תקפ"ע (או"ה בשו"ה) וכ"ב ה"ד. מגילה פ"ב ה"ם (שופר פ"דפסק הרמב

ה ד') דהאוכל מצה "ע (תע"ה בשו"ג) וכ"ו ה"פ מ"ם (חו"והעושה מצוה ללא כוונה לא יצא. ומאידך בדיני מצה כתב הרמב

  מ דמצות אינם צריכות כוונה. ונסתרה השיטה."ללא כוונה יצא, ש

ף. והובא "ב ברי"ה ז' ע"ן (ר"מ) והר"מ בהלכות חו"ה. והובא ברבינו מנוח על הר"ג דר"ד (כתוב שם סופ"ופירש הראב

מן ההלכה, ולכך הכרעת ההלכה היא שמצות בעלמא  הנדחמ בהלכות שופר) דהדמיון שדימה רבא בין מצה לשופר "בכס

'שכן נהנה', דכשם שבאיסורים מחייבים  - ח גם ללא כוונה"צריכות כוונה, אבל במצות שיש בהם הנאת אכילה יוצא אדם יד

ז אינו "בחלבים ועריות 'שכן נהנה' כך גם בכוונת המצות העושה ללא כונה ויש בו הנאת אכילה יצא 'שכן נהנה' ונעשה עי

  מתכוין כמתכוין.

  דין המתעסק במצות שיש בהם הנאת אכילה

ה שם) את דברי "ן (ר"ע מיניה וביה. דהנה הביא הר"אמנם כנגד הדברים הללו שבו גדולי האחרונים והקשו מדברי השו

באותה  - ת מצה ע בהלכו", וכדבריו פסק שו"יצא לא ודאי, מצה ואכל בשר לאכול כסבור או, מצה ואכל - חול כסבור"ה "הרא

  הלכה שפסק להכשיר באוכל מצה ללא כוונה.

ואם נפרש שיסוד דין ההכשר עולה ממשפט המתעסק בחלבים ועריות, יעלה הדין כפלא נשגב, שהרי משפט הנהנה בחלבים 

 וואילא), "ג ע"ועריות הוא לחייב על אדם ששוגה בעיקר העשיה, דהחושב שבולע רוק ובלע חלב חייב שכן נהנה (שבת ע

מצות אינה כדין הנאת אכילה בלא יצא, זאת אומרת שדין הנאת אכילה מתעסק ממין זה ע ש"ה ופסק בשו"במצות אמר לנו הרא

  באיסורים.

כ ייצאו במצות "פ אם מידת המצות כמידת האיסרים א"ומעתה תימה כיצד מרכבינן לה אתרי רכשי ופלגינן לה לחצאין, ממנ

, והעושה ללא כוונת לכ אי אפשר ללמוד משם כל"הוא אוכל, ואם מצות שאני מעוונות, אאכילה גם במתעסק שאינו יודע מה 

 מנוח רבינו על ג"ה מ"מחו ו"פ החדש זמנים פ"בסהמ ח גם במצות אכילה. וכבר עמדו בזה המפרשים, עיין"מצוה לא יצא יד

  והדברים עדיין חתומים. .פ"עכ ה"ד לזבחים פתיחה א"קרובהגהות על ה ,ד"לפי ה"ד
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  בין עבירות לענין הנאה במתעסקהחילוק בין מצות ו

ב) המתבונן ימצא חילוק גדול בין הכוונה במצוה ובין הכוונה בעבירה, שהכוונה בעבירה אינה יוצרת את המעשה, אלא היא 

' את החיבור של האדם למעשה, שהמכבה את אש המערכה גם אם לא יתכוין לכבות, הפעולה היא פעולת 'כיבוי אש המערכה

  .'אלא שלא כוונה אנו לא נראה את האדם כנושא בתואר 'מכבה את אש המערכה

כ כאשר אנו עומדים במצות, בזה הכוונה היא זו שיוצרת את אותה בריה של מעשה המצוה, שהתוקע לשיר והתוקע "משא

ייבה תורה לתקוע היא תוקע', שבכך שח'מ הוא נקרא 'משורר' והוא נקרא "למצוה שווים בכל פעולותיהם באופן מוחלט, ומ

חידשה מושג חדש של 'תקיעת מצוה', ואותו מעשה יכול להתהפך משירה לתקיעה מכח אותה כוונה. וכזאת הוא גם בנטילת 

  לולב וישיבת סוכה ועוד הרבה מצות.

 -ון שה מסוים של אותו עוענמצא כי בעוונות לאחר שחידשה תורה על מעשה שהוא עוון, מעתה עיקר צורתו קבועה בשם מ

באם לא תהיה כלפיו 'עקירת שמו'. אבל במצות לעולם צריך הגברא לחדש שם מעשה לכל מצוה ומצוה, ורק הדעת היא זו 

  שעושה את המעשה למעשה מסוים כגון 'מעשה תקיעה' ובזה הוא בא לפרשת המצוה הדורשת את הווית אותה עשיה.

'באכילת' איסור חייב ואילו מתעסק גמור 'באכילת' מצות לא ואחר שאנו רואים חילוק זה אנו מבינים מדוע מתעסק גמור 

יצא. דבאיסורים עצם המעשה מוגדר לחפצא המסוימת שהוא האיסור מחמת עצם צורתו, ואין צריך לחלק זה דעת, ומה שצריך 

  רו 'שכן נהנה' דהנאה קובעת שם גברא גם ללא דעת.לפי החלות שם גברא דידיה, ובזה אמדעת זה כ

במצות צריכים את הדעת לא רק בשביל חלות שם גברא אלא בשביל תחילת הבנין של תואר עצמו של מעשה, דעד כ "משא

, שההנאה היא דבר בר משמעות רק 'נהנהל מעשה מצוה, ולדבר זה לא יועיל 'שאין דעת אין מציאות מעשה שהוא עצמו ש

הנאה אינה מוסיפה ולא כלום, לכך  ,ם תבנית המעשהבזיקה בין המעשה והעושה, אבל כאשר אנו באים לטבוע את יציקת עצ

מ במצות הנהנה לא יועיל לראות את המתעסק הגמור כעושה "ב את המתעסק מיעל אף שבעוונות הנהנה משמש סיבה לחי

  ן 'המעשה' חסר תבנית מצוה.ימצוה, כיון שעדי

ר במצות מהמתעסק בעבירה, כיון שהחלק של ומכאן גופא נבין מדוע את חסרון הכוונה למצוה אנו כן יכולים ללמוד להכשי

לצורך יצירת תואר מעשה, אלא באה כגון באוכל בכפיה, בזה הדעת אינה  - העדר כוונה במקום שקיימת דעת על המעשה

לצורך החיבור בין המעשה ובין העושה, בכדי לחדש על הגברא שם 'עושה', ובזה שפיר ילפינן מעבירה דכשם שהתם 'נהנה' 

עושה' גם ללא דעת עשיה, כך גם נהנה במצוה כאשר חסר לו רק תואר 'עושה' דהמעשה, בכל מקום שהמצוה היא עומד בשם '

  ונכון. ח."אכילה, שפיר יצא יד


