הרב נחום אליעזר רבינוביץ

בענלך פסיק ריטית
הרבה התלבטו בקידוש דברי הרמב״ס בהל' שבת א ,ה-ל:
דברים המיותרים לעשותך בשבת ובשעת עשייתך אפשרי שתעשה
בגללך מלאכה ואפשר ,שלא תעשה ,אס לא ,נתכווך לאותה מלאכה

הריי זה מלתר .כיעדי? גורר אדם טסה וכסא ומגדל וכיוצא
בהך בשבת ובלבד שלא יתכויך לחפלר חריץ בקרקע בשעת גרירת?,
ולפיכך אם חפרו הקרקע  -אינו חושש.בכך, ,לפי שלא _נתכררך.
וכך מהלך אדם על גבי עשבים בשבת ובלבד שלא יתכדיך ,לעקדר
ורוחץ ידיו בעפר חפירות
אותז ,לפלכל א 0נעקרו  -אלנו חושש.

וכל.ועא בו ובלבד שלא לתבללן להשיר השער .לפלכל אס נשר -
אלגו חושש..-׳ .עשה מעשה ונעשלת בגללו מלאכה שודאי תעשה בשבלל
אותו מעשה ,אע״פ שלא .נתב דיך לח  -חייב .שהדבר ידוע שאל אפשר
שלא תעשה אותה מלאכה .כיעד? הרי שערך לראש עוף לשחק בו לקט?
וחתיך' ראשו בשבת ,אע״פ שאין סוף מגמתו' להריגת העוף בלבד -
חייב ,שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה ,אלא המות
בא בשבילך .רכך כל כיועא בזה.
בהלכה ה משתמש רבלנו בטונה טך הגמרא "לא נתכוון".
מופיע מונח הדש ״שא' .7סוף מגמתו״ ,והרי זה אומר דרשני,

אולם בהלכה ו

 (1נראה להקדים _שיש להבחלז בין הכוונה לפעול איזושהי פעולה
רביך התכלית של אותה פעולה .הכוונה לפעול הלא של העדשה את הפעולה.
אס הלא מתכללז למה' שהוא עושה הרי לש כאן פעולה מכוונת ,לאם לאל הרי
זה מהעסק .התכלית של הפעולה" אילנה נקבעת דווקא ע״ל העושה ,ויתכן שפעולה
מםליימת״מתייחםתלתכליוה .שונות הנקבעות ע״י בני אדם שונים .למשל ,בעל
הבית שוכר מאן .דהו לבנות לל איעטבא בגנו .יתבז שהפועל לא איכפת לו
כלל .אם תתקיים ,האיעטבא או לא. ,בשבילו תכלית פעולתו היא לקבל משכורתו
ותו לא.

מה שאין יכן בעל

הבית' ,הוא רוצת

שהאיצטבא תשמש ,תכלית ,לישיבה

בגן כנהוג .ויתכן שאף היא אי 7דעהו להכללת לשלבה כל אס לתכלית אחרת
כגל 7לנוי או אפילו כדי שתהיינה לו הועאות לנכות ממס הכנסה.
 (2כבר ביאר באתיי 7דיאלרייתא לך״ י ענגל ז׳׳ל סי׳ כד שאם אינו
טתכורך ב השב שלאי האדם עשה את המעשה כי אס נעשה מאליל,כי מה שעושים
איברי האדם בלי כוונתל איגו מתייחס אליו כלל .הוכחתו היא מיבטות צר ,ב
מעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא שנחלקו בו ר׳ אליעזר
לר׳ יוסי עד שקרעו ספר הורה בחמת .7ופריך :קרעו םלקא דעתך? ומשנל:
אלא אימא שנקרע ספר הורה בהמתן .ובתוד״ה קרעו כתבו :קרעו משמע בכוונה.

נ

"?'־ן מעשה• מס ל ל לס של איםלר נקרא "מלאכה" .בהגדרת מלאכה נכללת
תכלית המעשה ההיא ,אלא שאיך אנל צרלכלס שהאדם העישה להשיב על התכלית
ההיא ,כל שדרך העילם היא

לעשרת מעשה זה לשם

תכלית זי ,הרי

התכלית

מיבנת מתיך המעשה .יהעלשה מלאכה זי לא לעמך במענה ,לא עלתה על דעתי
התכללת של מלאכה זל .כל שנתכייז לעשית המעשה ,הדל המעשה מתללחס אללי,
לאי3לי 7המעשה כמלאכה היא ע״פ התכללת המקלבלת' אצל .כל העילס .למשל,
כתב באלתילת בהלררת בדלי המתקללם לבי׳ ׳ אלז לני .עסקי אס .כאמת הלצרך
לכתלבה זל ,לאפילל יאמר שלא עלתה על דעתו מהשבת תכלית לכתיבה זל,
)והשררה הל׳ לל״ס ה ,לב :יממעשיל
הריהי חייב כל שכתב בדעת רבכררנה.
ילכד לאיזה דבר היא מתבווך(.
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נמצא כל מלאכה יש לה

תכלית.

מעשה שאיך לו

תכלית אי 7לל שם
ל

מלאכה .אבל הערשה מלאכה יתבך שאיני שס לב לתכלית ,אבל א  7זה מהסד
מאיפל המלאכה .בלשי 7רביני ״תכלית״ מכינה סוף מגמה לכדאי להעלר
שרבלנל משתמש במינה מגמה ימללחסה לדברלס שונים ,דהיינר שהנושא אינני
אדם דווקא.

ראה בראש מאמך

העיברך

)ליפסיא יה״ ב דף לז׳( "מגמת העלביר״

ל״מגמת שאלתך״׳ "מגמת הספר״ לעלד כהנה.
יבז צריך לעמיד על דברי תלמידי של רבינל .ר״י ב 7עקנלז בספר
המוסר )ה ,ט(:

ידע כי העילה מתחלקת לארבעה חלקים א׳

עיקר הדבר רשרשו

ב׳ הצלרה
ג׳ הפיעל

*

ד׳ המגמה ...המגמה שבשבילה
נברא היצלך ,ךמלת בריאת• האדם לעשלת יעיז קיני.
" (4דברים המיתרים לעשותך .בשבת ובשעת עשייתך אפשר שתיעשה בגלל7
מלאכה לאפשר שלא תיעשה"  -הרי באך מעשה שלתב 7שתהללנה לד שתי תיצאלת;
האחת של היתר היא התלצאה הרגילה להצפללה ,ילתכ 7שתתלסף גם תיצאה אהדת -
מלאכה של איםיר .אס .לא נתכיי 7לאיתה מלאכה הרי זה מלתר .הסעס היא
שאדתל מעשה שעשה אי 7לד אדפל של מלאכה שהדל המעשה ההוא יתב 7שלא תהיה
תיצאתי שלם מלאכה .לאס תאמר ,הלא באמת נעשתה כאז מלאכה? על זאת לש
לדמר שלכל הידתר יש לדי 7כא 7כאללי געשי שנל מעשלם  -האהד מעשה ,של היתר,
אילם מאהר שלא ־נתכיי7
שנתכווך לו ,והשני מעשה של מלאכה שלא נתכורך לד.
למלאכה הרי היא נעשית מאליה יכנ״ל .לכך כתב "הפרו הקרקע"  -לא האדם חפר

כי אס הכסא המסה יהמגדל חפדד .יכ 7גבי עשבים "נעקרי"  -לא שהלא עקר אית7
אלא מעצמך נעקרו .רכך גבל שיער "נשר״  -לא שהיא השלד איתי אלא מעצמי נשר
 (5עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי תיעשה בשביל איתי מעשה -
הרי מעשה אחד שיש לו כמת תוצארת מחרייבות .מהך תכלית אחת שהיא מספיקה

להשרות למעשה זה שם מלאכה .אע״פ שישג 7גס תכללית אחרית,
זה יש לל גס מגמלת אהרית מרתררת ,כל שלש לי בהכרח גם מגמה
הלא נקרא מעשה מלאכה לאסיר .להקרא מלאכה אל 7צלדך שהמעשה
לי יי־ ,מגמה אחוז בלבד והיא תהא אסירה .כל שלש לי מגמה אהת

דהיינו מעשה
לאיסור הרי
הנידוך תהיה
אסירה אפללי

?

4

ההוא .שם מלאכה -לאסיר ,שהרי מגמה
ישנז גס מגמות להיתר ,.הל על .המ;י
זו אף הלא מאפיינת' את המעשה ה ני ז  .ז״.
יבמר שנתבאר" לעיל ) (3א  7זה ממעט .מאופל המעשה אס האדם העושה
לא עלתה על דעתו התכלית האסורה ,

ו
ן
!

י

מעתה זהו שכתב רבינו :עשה מעשה דנעשלת בגללו מלאכה ...כיצד?
הרי שערל 'לראש העוף לשחק בר לקטך וחתך ראשו ,בשבת אע״פ טאיז סיף מגמתו-
להריגת העוף' בלבד  -פירוש :המעשה .שעשה ,לש לו שתי מגמות ,האהת -׳ לספק
אמנם מעשה ,דה יש לו שם מלאכה
צעצוע לתלנוק ,והשניה  -להרוג את העוף.

אע״פ שאל 7סוף מגמתו לאיסור בלבד ,כי כל שהמגמה להריגת העוף הלא הכרחית:,
הדל לש באז מלאכה.
בשתל הלכות אלה הוברר ההבדל ביך מעשה שלש לו תוצאות.שונות אפשרללמ
ובלז מעשה שלש לו תוצאות שונות שר׳ 7מהוללבות ) = הכרחיות( .אס לש בלך
התוצאות האפשריות גם מלאכה אי 7זה גורם לאלסלר ,אבל אס ביך התרצאךת
ההכרהיות לשנה אחת שהלא מלאכה  -המעשה כולו נקרא עללל שם מלאכה.
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אמר ר׳ חלא בך אבא:
״סוב מלא כף נתת״ )קהלת ד ,ר(  -זה לום השבת.
״ממלא תפנים עמל ורעות רוח״ )שם(  -אלו ששת למל המעשה.
שאמר ך׳ היא ברי אבא ,איז לשדאל נגאליז אלא בזכות שבת
שנאמר -׳בשובה ונחת תוושערך׳

)ישעיה ל ,שר(

בשובה ונלה תישעיז.
)קהלת

רבא ד(

