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  ישיהריק ודה רבי שמעון בפסמ
  ש"לר רישיה פסיקיסוד האיסור ב

  ר"ש בפס"דברי הראשונים בסיבת האיסור לר

 בכורות. ו כתובות. ו"ל ביצה: ג"ל סוכה. ה"ל יומא. ג"קמ. ג"קל: כ"ק. ז"קי: א"קי. ג"ק. ה"ע שבת(א) אמרו בגמרא 

  ר ולא ימות שהוא אסור וחייב."ש בפס"דמודה ר .)ה"כ

ר במקום "וביסוד סברת האיסור פירשו הראשונים בשתי דרכים. הדרך האחת היא בדעת הערוך דצמצם את היסוד רק לפס

א "ה ע"ר דלא ניחא ליה מותר. ובשיטה זו כתבו תוס' (יומא ל"על אף שאינו מתכוין לה, אבל כל פס - ל בתוצאה "דניח

ש לא מחייב "ז ח') דר"ש (שבת פט"כ הרא"ר ונהנה אנן סהדי שהוא מתכוין. וכ"יון שהוא פסה הני) דהאיסור בא כ"בד

  ל באותה מלאכה, דאיכא למימר אנן סהדי דקמכוין."ר אלא היכא דניח"בפס

ר אינו נאמן לומר שאין בדעתו כוונה לדבר, שהדין רואה אותו כמי "נמצא לדבריהם שהנהנה מהמלאכה במקום פס

  שמכחיש עדים המעידים שהוא מכוין. 

ג) "א (ק"ל. ופירש בה הריטב"ר דלא ניח"ר האוסרים גם בפס"הדרך השניה היא הסברא שהזכירו הראשונים לדעת שא

  דכל שלא סגיא דלא אתעביד מלאכה הרי הוא כאילו נתכוין.

ב) אמר יותר בתוקף, דבגמרא אמרו שאינו סורק "רא בענין נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק (שבת נ' עובסוגיית הגמ

י לפרש "ר. ותימה מה ראה רש"י פירש בה מפני שהוא פס"מפני שכל הסורק להשיר נימין המדולדלות הוא מכוין, ואילו רש

  דבר חדש מהגמרא.

כ להסיר נימין המדולדלין מתכוין, דלא סגיא בלאו הכי, ואפילו "ק כל הסורק ע"א דחדא מילתא היא וה"וביאר הריטב

  אינו מתכוין הרי הוא כמתכוין גמור.

ה והא) באומר אחתוך ראש בהמה זו בשבת ואיני רוצה שתמות, דאי אפשר "ב ד"ג ע"י בסוכה (ל"ודומה הוא ללשון רש

  שלא תמות, כמתכוין חשיב ליה.

  ר הוי כמתכוין בכל איסורי דאורייתא."ים בסתם (לא דוקא בשיטת הערוך) דפסב ב') כתב את הדבר"ש בפסחים (פ"והרא

ל 'אין מקבלין את דבריו' שאינו מתכוין. ואילו לשיטת "ר וניח"נמצא שבשיטת הערוך נקטו הראשונים שכאשר הוא פס

קומו יחד עם בירור ר נותן למעשה תוקף מעשה שכיוונו בו. ובסברת הראשונים בדעת הערוך עמדנו במ"שאר ראשונים פס

  שאר ראשונים. עיקר שיטתו. ועתה נבא להשתדל בשיטת

  ש"ר ואינו מתכוין לר"י ובין פס"דמיון הראשונים בין אינו מתכוין לר

מקופיא דבריהם נראים מתאימים למה שאמרו הראשונים בשיטת רבי יהודה שהיה עושה 'שאינו מתכוין כמתכוין' ב) 

ר ולא "לזה מעיקר דברי הגמרא שאמרו אביי ורבא דאמרי תרוויהו מודה רבי שמעון בפסג). ויש לראות סיוע "(מאירי ק

כ אמרו "ר), וא"ג ועו"א קל"י בר פלוגתיה, (ודוגמת מה שדקדק הריטב"לר - ש מודה, למאן מודה "ימות, ואם אמרו דר

י לחייב בכל "כיסוד דינו של רש עומד "ר שחייב לר"מ שפס"י באינו מתכוין, ש"ר מודה לר"ש במקרה של פס"בגמרא שר

  אינו מתכוין.
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ג) המה גופא מלמדים שבחינות שונות לגמרי שנו כאן, ולא הרי חיובו "אך המעיין יראה שדברי המאירי הנזכרים (שבת ק

  י באינו מתכוין. ולראות את החילוק ולהבינו נביא את דבריו בהרחבה."ר כהרי חיובו של ר"ש בפס"של ר

  ש "ר באינו מתכוין לר"י ובין פס"ין אינו מתכוין דרדברי המאירי לחלק ב

 מתקן קא והא .ממעטין אמרו שמעון' בר אליעזר' ר משום טוב ביום ממעטין אין ר"תב) ""ג ע"אמרו בגמרא בסוכה (ל

 והא .מותר מתכוין שאין דבר דאמר כאבוה לה סבר שמעון' בר אליעזר' ור -  לאכילה שלקטן כגון אשי רב אמר .ט"ביו מנא

  ."אחריתי הושענא ליה דאית ע"הב .ימות ולא רישיה בפסיק ש"ר מודה תרוייהו דאמרי ורבא אביי

א) "ן (שבת קי"כ הרמב"י שרי וכמש"ש אלא גם לר"י ור"ובפשוטו למסקנת הגמרא שוב הדברים אינם תלוים במחלוקת ר

י, והרי הוא כמתקן הדס בפסח "אפילו לר ב) דכל שהדעת לא רואה במעשה חידוש יצירה אין כאן מלאכה"ב ה"מ (פי"והמ

  שאינו מלאכה.

י, דסבר "ש ולא לר"הערוך פירש את הסוגיא גם למסקנא אליבא דר בשיטת לברר ירד כאשר) א"ע ג"ק( המאירי אמנם

 הסוגיא המאירי את קבע דמתחילה י."ש ולא לר"מ אינה יפה אלא לר"ן והמ"שבמקרה מסוים זה של הדס סברת הרמב

 שהוא והסיבה, ל"ניח דלא ר"פס הוא הנוסף ההדס תיקון שוב הדס עוד לו יש דכאשר הערוך שיטת מיסוד תרלהי בסוכה

. זו היא מצוה מה אחריתא ליה דאית כיון תימה וקצת. א"ע' ו בכתובות' תוס כ"וכ. (מצוה שהוא מחמת זה לכתחילה מותר

  ).ע"ויל. דמצוה חפצא על' גזרו לא' בחינת כאן שנו ושמא

 שהרי, כלל תיקון אינו הדס תיקון אחר הדס לו יש שכאשר מפני זה לכתחילה מותר שבהדס שהסיבה ואמר הוסיף ושוב

 ן"הרמב סברת היא זו (וסברא. לו צריך אין שהרי ואינו, מצוותו לקיום תיקון אלא הכלי בגוף תיקון אינו שבזה התיקון

  .יצירה) - מ שהארכנו בה בסימן "והמ

 עושה יהודה דרבי, חייב י"לר אבל, ל"ס כאבוה ש"שראבר שאמרו וכמו, ש"לר רק הוא הסוגיא היתר שכל הוסיף זה ועל

מ "ן והמ"פ שעיקר סברת הרמב"[ואע .למצוה הדס לו להכשיר כמתכוין אותו דנים אנו וממילא, כמתכוין מתכוין שאינו

מ יש מקרים שסברא זו אינה מועילה  אלא "י, וכנזכר בדבריהם להדיא. מ"במקרים רבים מועילה להתיר אפילו אליבא דר

ה. והמאירי סבר שתיקון הדס באית ליה הושענתא "בע - בהערה  הרחבנור, וכאשר "על אף שהוא פס - ש להתיר לשיטתו "לר

  י]."ש ולא לר"אחריתי נמצא במסגרת זו של הדברים המותרים מכח סברא זו רק לר

י עושה שאינו מתכוין כמתכוין הם "מתכוין כמתכוין וכאשר אמרו דרר עושה אינו "נמצא לדבריו שכאשר אמרו דפס

י אינו מתכוין נעשה כמתכוין לחשוב מעשה שאינו יצירה כאילו הוא יצירה ואסור אפילו ביש "דברים נפרדים וחלוקים, דלר

אינו יצירה ליצירה, ולכך ר כמתכוין אין בכוח זה לעשות "ש דפס"אחר ואינו מתכוין לתיקון הדס זה למצוה. ואילו לרלו הדס 

  מותר לו לתקן הדס באינו מתכוין ויש לו אחר.

י אמרו שהדין 'לא צריך כוונה' והמכוון 'אינו מתכוין כמתכוין' הוא לומר לך "ומכאן יבין הלומד ששינוי המידה הוא דלר

ושב אלא את 'תבנית היצירה', שאין משקל לכוונה גם כאשר היא נמצאת, וממילא כך לי אינו מתכוין כמתכוין, שאין הדין ח

  1והיא קיימת בלא כוונה כמו בכוונה.

                         
מ גם הוא מסכים שצריך שיהיה לדבר שם "אך הא מיהא צריך להדגיש כאן שאף על פי שרבי יהודה מכריע את הדין על פי תבנית היצירה, מ 1

שאם העושה אינו מתכוין הרי זה  'יצירת חפצא' כלפי בני אדם, שאם הדבר אינו חשוב בעולם אלא 'כיצירה כלפי גברא' בזה גם רבי יהודה מודה
מותר, שכל שאין בני אדם מביטים על הצריך לדבר ועושהו כעושה תיקון חפצא אלא כדואג רק לתשמישי גברא, דבר זה העומד ללא כוונה אינו 

נו בחילוק גם במשל וגם י. וכבר הארכ"ן שהוא כמתקן הדס בפסח, ואינו יצירה ללא כוונה אפילו לר"כ הרמב"נקרא אפילו 'צורת' יצירה, וכמש
  .-בביאור בסימן 
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ר כמתכוין פירושו "ש לעולם אין דנים מעשה אלא על ידי התוכן הנוצר ומתהוה בו על ידי הכוונה, ומה שפס"ואילו לר

  ר מועיל ליצוק למעשה את אותו תוכן העולה לו בדרך כלל על ידי הכוונה."שפס

  ש "ר באינו מתכוין לר"י ובין פס"מתכוין דריסוד החילוק בין אינו 

ש ביסוד פטורא דאינו מתכוין, "ג) וכאשר עמדנו בדפוס החילוק נעמיק ונשכיל בשורשו. ונראה שעל פי מה שיסד הגרש

) נבין פשוט. דלמדנו שיש 'צורת מעשה' ויש מעשה בעל חלות 'שם -וביותר על פי מה שהוספנו קומה על דבריו (בסימן 

על זה הוספנו שעשיית מעשה בעל 'שם מעשה' מוליד בדרך כלל על העושה 'שם עושה', והעושה מעשה הנקרא מעשה', ו

  ז שם 'חורש'."'חרישה' יכול לקבל עי

י. או שאסרה תורה לעשות מעשה בעל 'שם "והיא סברת ר -ש האם אסרה תורה לעשות תבנית מעשה "י ור"וכאן נחלקו ר

  ש."והיא סברת ר - עושה' המתחדשת לבא מעשיית מעשה בעל 'שם מעשה' מעשה' כדי למנוע את החלות 'שם 

גם לולי כוונת  -ר על היצירה "ר כמתכוין פירושו ששם המעשה קבוע במעשה שהוא פס"ש פס"ומכאן כאשר אמרו דלר

ר "וין, שבפסר כמתכ"העושה, וממילא אף שם העושה תיכף יורד על ידו, ונמצא הגברא 'חורש', וזה המכוון של מה שאמרו פס

  נקבע המעשה והעושה באותו תואר מעשה ועושה שיורד להם במקרה שהם מתכונים.

י כך לי בכוונה כמו בלא כוונה פירושו להיפך שלעולם אין אנו מתייחסים לא לשם העושה ולא לשם המעשה אלא "אבל לר

  ה אינו מתכוין כמתכוין.לתבנית המעשה, וזה סיבת האיסור באינו מתכוין, ולזה כיוונו כשאמרו שהיה עוש

י, המכוון הוא להודאה בדין, שדינם שווה בזה לאיסור, אבל באמת "ש, דמינה נשמע שמודה הוא לר"ומה שאמרו 'מודה' ר

  יסוד האיסור בא לשניהם שלא בשווה.


