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  וביאורו ,למלאכה שאינה צריכה לגופהאינו מתכוין  ןם בי"חילוק הרמב

  חילוק אינו מתכוין ממלאכה שאינה צריכה לגופה

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

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

ממעשה  דמעשים נפרדים הנולדים כאחזה  'לדבר שאינו מתכוין'ובהגדרת נקודת החילוק ביארו רבים וטובים שהמידה 

ומעשה  'ספסלונוצר חריץ שיש מעשה אחד של 'העתקת  ספסלדוגמת גורר  כאשר אחד מהם עיקר והשני טפל לו ,גברא אחד

אף בזה אם האדם מכוין לחלק הטפל והעתקת מקום הספסל היא עיקר ואילו חריצת החריץ זה טפל, ו ,שני של 'חריצת חריץ'

תואר המעשה ונשאר  ,חלק הטפל מתואר המעשה ושם העושהאת ה דעתו מוחקתואילו אם אינו מתכוין  ,חלק זה בכלל עשייתו

  ואין בו איסור. ושם העושה כעיקר המעשה לחוד

 ,מוציא מתדוגמת  מעשה אחד שהתוצאה ממנו נותנת שימושים שוניםהיא  'ואילו מידת 'מלאכה שאינה צריכה לגופה

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

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

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

  בכלל חיובי שבת.

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

והוא צף ועולה במרחבי  ,ואילו הדעת במלאכה שאינה צריכה לגופה היא לברר 'למה' האדם עושה. וחילוק זה נכון וישר

  הסוגיות פעמים רבות כאשר הראינו לדעת.

ם אלשקר "מהרוז) "א ה"מ (פ"ם הידועים שהביא הכס"מפרשים הראו מקום לחילוק זה בדברי הרמבאלא שכמה וכמה 

או מילתא  ,לבחון האם אכן אלו הם דבריו. ועל זאת באנו עתה לחלק בין פסיק רישיה למלאכה שאינה צריכה לגופה ד)"(ק

  אחריתא היא וממקום אחר בא ולמקום אחר הוא הולך.

❖  

  ם בין אינו מתכוין בפסיק רישיה ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה"חילוק הרמב

ם אלשקר נוסף בנוסח שאלת "ת מהר"ר ולא ימות [ובשו"ההפרש בין מלאכה שאינה צריכה לגופה ובין פס" מ"הכס כתב

אינו מתכוין למלאכה כל עיקר, אלא  ר"דגבי פסר באינו מתכוין הוא גם אינו צריך לגופה של מלאכה']. "השואל 'והלה בכל פס

שהיא נעשית בהכרח, כגון מי שסגר פתח ביתו והיה שם צבי, שהוא לא כיון לשמירת הצבי, אלא שהמלאכה נעשית בהכרח, 

  ."אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף המלאכה, אלא שאינו מתכוין לתכליתה

דוע אנו מחמירים מ ,ם אלשקר"ת מהר"שאלה הנזכרת בדברי השואל בשווכל מדקדק בדבריו יראה שכוונתו לענות על ה

ממה שאינו מתכוין עוד הוא מלאכה שאינה  ר ואין אנו פוטרים מחמת שחוץ"לחייב בדבר שאינו מתכוין בגוונא שהוא פס

  פ שהיא אסורה מדרבנן."ש אע"וזו פטורה לר ,צריכה לגופה

נמצא שבכל אחד יש חומרא וקולא כלפי מת מלאכה שאינה צריכה לגופה דכאשר נציב דבר שאינו מתכוין לעו ,ופירושו

ר חייבין "ואף בשבת לא גזרו עליו. ומאידך הוא חמור שבמקום פס ,דבר שאינו מתכוין קל במה שהוא מותר בכל התורה ,השני
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ואף בשבת גזרו עליה חכמים. ומאידך קולא יש בה שהיא  ,שהיא היתר מיוחד לשבת לחודג חמורה "עליו. ואילו מלאכה שאצל

  ר."מותרת אפילו במקום פס

בשבת ם מדוע לא נבטל את החומרא של דבר שאינו מתכוין "וכאן באה שאלת השואל שכלפיה מכוונת תשובת הרמב

שביל' חלק היצירה של ג שאינו מכוין לחלק האיסור הוא גם לא עושה 'ב"ר מטעם אחר שכל כה"ונפטור בה במקום פס ,גמריל

  וצריך להיות פטור מחמת החלק של 'למה' המעשה נעשה. ,המלאכה

) תירצו שמדובר במקרה דניחא ליה ה טפי"א ד"ה ע"ע. ותוס' (םונשאלה על ידי כמה מהראשוני ,וזו אכן שאלה גדולה

  לו בקיום החריץ.ונוח  ,ר שיהיה חריץ"וכגון גורר ספסל בפס ,הפעולה לא נעשית לצורכהשפ "אע -בתוצאה 

אבל  ,אלא שמדין אינו מתכוין הוא חייב ,ר לא התכוונו לחייב"שבאמת בעלמא שדיברו על אינו מתכוין בפסש מפרשים וי

  צריכה לגופה בשבת הוא יהיה פטור.ינה בדין א

לגופה שיש בה כל מלאכה שאינה צריכה דאמר שה לפיכך אני אומר) "א ד"ו ע"א. ק"ש הריטב"ן (נדפס לפנים ע"הרומדברי 

שאינו מגופה יותר חשוב, כך יש בו יותר  -ש, וככל שהתיקון "תיקון אחר שאינו מגופה של מלאכה זה סיבת פטור אליבא דר

. נלמד לפרש לחייב בגוונא סיבת פטור, שאז המלאכה תהיה יותר נגררת אצלו ונעשית יותר טפילה לחלק זה שאינו המלאכה

  כ עד שעיקר המלאכה תהיה טפילה לו."כ שהתיקון שאינה מגופה אינה חשוב

דצריך  ,ג)"ב ל"ש (רמ"תירוצו חתום כמו שכבר עורר בערוהאך  ,תרץ באופן אחרמ בא ל"ל שהביא הכס"הנם "אמנם הרמב

מה הכלל המונח בדבריו שמחמתו נחייב על צד צבי בנעילת ביתו לצורך שמירת חפציו ולא נפטרנו מחמת להוסיף ביאור 

  וסיבת עשייתו אינה לצורכו. -הצבי לשימושו שאינו צריך את 

שתוכן החילוק הוא לומר שבאינו מתכוין שישנם שתי תוצאות  ,ל בכלל דבריו"ן הנ"ומקופיא היה אפשר לראות את דברי הר

שאנו פוטרים  םכ במקרי"משאולכך הוא מוגדר 'שומר' בפני עצמו 'וצד' בפני עצמו.  ,נפרדות אין אחת מהם נטפלת לשניה

בזה לעולם חלק האיסור שביצירה נבלע בהיתר ונגרר אחריו. אך  ,שיש חילוק בכוונה ולא במעשים ,ת אינה צריכה לגופהמחמ

אלא החילוק בא  ,דבר זה גם אינו נמצא בלשונו. וגם אינו מחלק בין החלק של האינו מתכוין למלאכה שאינה צריכה לגופה

  לחלק בין מידת החשיבות ביחס בין חלקי העשיה.

ח) "ם הנדמ"נדפס הספר הליקוטים להלכה זו ברמב -ח (במים חיים "הפרוהמתבונן בלשונו יראה שכוונתו בדרך שהעמיד 

  ח."ם והפר"כאשר נצמד בעיקר למקרים שעליהם דיברו הכס ,ונפרש ונעמיד את הדברים בלשוננו ,ש (שם)"והרחיב בערוה

ית לשמור מה שמונח בו אף הוא מוגדר מעשה 'שמירה'. וכיון וכמו כן מעשה נעילת ב ,מעשה צידה מוגדר מעשה 'שמירה'

נמצא שהוא עושה שמירת ממילא  ,שכאשר האדם נועל ביתו תואר מעשיו הוא מעשה 'שמירה' והוא 'שומר' לתכלית 'שמירה'

הוא עושה כיון שבשביל לומר ש ,ר על שמירת האיסור. ובזה אי אפשר לומר שאינה צריכה לגופה"היתר ואיסור בבת אחת בפס

ולכך הוא חייב על  ,והרי הוא צריך את 'השמירה' ,מלאכה שאינה צריכה לגופה יהיה עלינו לומר שהוא לא צריך את 'השמירה'

  פ שאינו צריך את הצבי."הצידה אע

דכיון שעצמו של מעשה היא 'גרירה החורשת' ממילא מעשה  ,ר על החריץ"ובאותה מטבע נבין אף בגורר ספסל בגוונא דפס

אלא חלק  ,כיון שהחריץ אינו דבר עצמי ,ומעתה שוב אינו יכול לומר שאינו צריך לחריץ ,יסור נקבע על 'מעשה גרירה'הא

וכיון שהוא 'רוצה לגרור' 'וצריך  ,יהיה עליו לומר שאינו צריך לגרירה לגופה ובשביל לומר שאינו צריך ,הרמעצמה של גרי

  ר על המלאכה."כיון שהוא פס ,פ שאינו מתכוין"אע -הצריכה לגופה  במלאכהלגרור' עומד הוא 

וממילא  ,עם עצמה של מלאכה בתואר אחד כרוך וכלולשם הצורך של השמן אינו  ,אבל בגוונא של מכבה לצורך השמן

מדין אינו מתכוין ולכך אין חייבין עליה  ,ר"התכלית אינה יכולה להתחבר עם עצמה של מלאכה על אף שהיא יוצאת ממנה בפס
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  ר."בפס

 - אינו מתכוין החלק המתיר שבנמצאו דבריו באים ממקום אחר לגמרי ואינם מתייחסים כלל לחילוק שאנו מוחזקים בו בין 

ת העשיה. ועל אף שאין בהמניח את המבט על סי -צריכה לגופה מלאכה שאינה ובין  ,המניח את הדגש על חילוקי המעשים

  רמז על חילוק זה.מ אין בדבריו מקום ל"מ ,בדבריו סתירה לחילוק זה


