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  מלאכת מחשבת
  וגדריהבתבנית ההלכה 

ג) ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל 'מלאכת מחשבת'. "ה ל"אמרה תורה במעשה המשכן בפרשת ויקהל (ל

ל להתאים את מלאכות שבת למלאכות המשכן להשוותם הן לקולא והן לחומרא "ומכך שנסמכה פרשה זו לפרשת שבת למדו חז

  ס בזה הן בדינים העולים להקל והן בדינים העולים להחמיר."'מלאכת מחשבת'. ונביא את דברי השלהצריך בהם שיהיו 

  מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכן מקלקל, אינם בכלל איסורי שבת כיון שאינם 'מלאכת מחשבת'

כות מרובות. ואין א) הדבר הראשון הוא מה שאמרו בחגיגה (י') הלכות שבת כהררים התלוין בשערה, שהן מקרא מועט והל

המכוון לעיקר ההלכה האוסרת 'מלאכה' בשבת, כיון שדבר זה נשנה במקרא פעמים רבות, ומאידך אין הכוונה להלכה הלומדת 

ל מלאכות, שפרט זה של חילוקי המלאכות אינו עולה מן המקרא כלל אלא כולו מן המסורה, ואי אפשר לקרא לו "ממשכן ט

  מקרא מועט.

א שהמכוון הוא על פטור מלאכה שאינה צריכה לגופה אליבא דרבי שמעון, ולמקלקל (גם) אליבא אלא פירשו לה בגמר

ה). שכאשר אמרה תורה שהדפוס והמסגרת זה 'מלאכת מחשבת' יצאו "דרבי יהודה. (ולענין מקלקל הביאו זאת תוס' בשבת ע

  ס חגיגה שעמד בסוגיא יפה)."ם עמאלו מן הכלל כיון שהם לא נכללים במסגרת דפוס זה. (ועיין בספר אבני המקו

) שסבר שגם מלאכה לצורך דבר ע''ב ד''ה לעולם א"י (שבת ל"ג, פירש רש"[ובסברת רבי יהודה דמחייב במלאכה שאצל

  אחר נקראת 'מלאכת מחשבת'].

  מעשה שאינן 'מלאכת אומנות' מתמעט מחמת שאינו 'מלאכת מחשבת'

מ בשבת אינה "פ שהיא מלאכה לענין חיובי מעשרות, מ"ב) אמרו שהעמדת ערמת בצלים בתוך ביתו אע"ג ע"ב. בביצה (י

מלאכת  -י מלאכת מחשבת אסרה תורה "מלאכה, כיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה, וזו אינה מלאכת מחשבת. ופירש רש

  אומנות אסרה תורה.

  לאכת מחשבת'המוציא שיעור חשוב רק בעיני חבירו פטור כיון שאין זו 'מ

א) אמרו שחשיבות הוצאה נקבעת על פי המוציא, דכיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה יצא מן הכלל דבר "ז ע"ג. בזבחים (מ

  .שאינו חשוב בעיניו אלא רק בעיני חבירו

  מתעסק ונהנה, וכן התכוין למחובר זה ותלש מחובר אחר, פטור בשבת כיון שאין זו 'מלאכת מחשבת'

ב) אמרו שהמתעסק בשבת פטור כיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה. ופירש שם "ט ע"ב) ובכריתות (י"ב ע"ד. בסנהדרין (ס

  שחשב לעשות זאת. - י מלאכת מחשבת "רש

פ שמתעסק פטור מילפותא בכל איסורי תורה, ואינו פטור רק במקום המצומצם כמלאכת מחשבת. פירשו הראשונים "ואע

ת 'שכן נהנה', ואילו "ריתות שם) בשני אופנים. האחד, מתעסק שנהנה חייב בכהק בכ"מ. ובהרחבה בשטמ"(תוס' שם ובעו

  .מטעם מלאכת מחשבת בשבת אף זה פטור

השני, מתעסק דכל התורה הוא דוגמת התכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, שהתעסק באותו חפץ שהתכוין לו, 

המתכוין למחובר זה ותלש מחובר אחר, שעסק בחפץ אחר אלא שטעה בידיעת תוכן המעשה. ומחידוש מלאכת מחשבת נפטר 
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  שלא היתה כוונתו לעסוק בו, ועסק כזה אינו 'מלאכת מחשבת'.

  מודה רבי יהודה שבשבת לא אסרה תורה 'אינו מתכוין' מפני שאין זו 'מלאכת מחשבת'

ה דדבר שאינו מתכוין אסור פ שבכל התורה סבר רבי יהוד"ג:) דאע"סוכה ל ד:"יומא ל א:"ס (שבת מ"ה. כתבו תוס' בש

ש שאין בו איסור תורה, דמלאכת מחשבת אסרה תורה, והעושה באינו מתכוין "מ במלאכת שבת מודה הוא לר"דבר תורה, מ

  אינו 'מלאכת מחשבת', וכן דעת עוד ראשונים.

  מעשה כלאחר יד בשבת פטור כיון שאינו 'מלאכת מחשבת'

ל "בת כלאחר יד אינה אסורה דבר תורה. אך לא פירשו בגמרא ובראשונים מנו. דין ברור הוא במשנה ובגמרא שמלאכת ש 

  ט."ומ

י אינו "הפטור הוא מדין מלאכת מחשבת, דמעשה כלאח דג) שיסו"ש אבן העזר סימן קכ"מ וב"וכתבו גדולי האחרונים (ח

ט פתיחה ג', "[ועיין אגלט אין שינוי זה משנה את הדין אלא בהלכות שבת ולא בשאר דיני תורה. "מלאכת מחשבת, ומה

  ש כתובות לדף ס']."ובקו

  סברת חיוב זורה ורוח מסייעתו מפני שהרחיבה תורה באיסורי שבת לאסור 'מלאכת מחשבת'.

מלאכת חידוש ז. עד כאן הבאנו את המקרים שהילפותא דמלאכת מחשבת גרמה להם היתר. ועכשיו נוסיף עוד שני דברים ש

א) דהזורה ורוח מסייעתו חייב בשבת כיון 'שמלאכת "ק (ס' ע"להם איסור. האחד הוא השיטה בגמרא בב ורםמחשבת ג

י דהתקיימה מחשבתו דניחא ליה ברוח מסייעתו], ואילו בנזקין פטור דגרמא הוא, וגרמא "מחשבת' אסרה תורה, [ופירש רש

  1בנזקין פטור.

  מחייב הוא 'מלאכת מחשבת'דברי הראשונים לחייב בשבת בתיקון כל דהו משום שה

פ שהיא איסורי הנאה, כיון שהשחיטה אינה "ז מותר לשחוט בה אע"א) דסכין של ע"ח. דין נוסף הוא האמור בחולין (ח' ע

  י שקודם שחיטה דמיה מרובים מלאחר שחיטה."הנאה אלא קלקול. ופירש רש

דון כמקלקל מפני שמתקן להוציא מאבר מן החי. ש דין זה מדיני שבת שאמרו בגמרא שהשוחט אינו ני"והקשו הראשונים מ

  א)."פ י' סק"(ועיין כו

פ שקלקולו "ותירצו תוס' דשאני שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה, ולכך סגי בה בתיקון פורתא, דכיון שהתכוין לכך, אע

רה בהם מלאכת ז משבת לפי שאסרה תו"מ כתב ביתר חידוד דזה קל בע"מרובה על תיקונו הרי זו מלאכת מחשבת. והבעה

מחשבת, כלומר במחשבת תיקון כל דהו הוי מלאכה, לפיכך השוחט בשבת חייב כל היכא דלא הוי מקלקל גמור, בתיקון כל 

  דהו.

  הגדרת החידוש במלאכת מחשבת זה לאסור על 'הגברא' להיות 'בעל מלאכה'

נות' (לאפוקי עורם ערמה). ב. ב) נסכם את כל ההלכות העולות מהדפוס של 'מלאכת מחשבת'. א. צריך 'מעשה אומ

המלאכה תעשה לצורך תכליתה (לאפוקי מלאכה שאינה צריכה לגופה). ג. מלאכה שיש ממנה תיקון (לאפוקי מקלקל). ד. 

. ו. )הדבר הנעשה יהיה חשוב בעיני 'העושה' (לאפוקי שיעור שחשוב רק אצל אחר). ה. הדבר יעשב במחשבה (לאפוקי מתעסק

                         
בת. וכבר הבאנו את דברי ט לא יפטר מטעם זה גם בש"וכל אחד צריך לתמוה, והרי גם בשבת גרמא פטור, ואם היא גרמא לענין נזקין מ 1

 זורה. -יצרת שבת סימן  ההמפרשים בזה באת
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. ז. המעשה יעשה כדרך העושים (לאפוקי מעשה כלאחר יד). ח. יש )'מלאכה' (לאפוקי אינו מתכויןהעושה יכוין לתכלית 

  יעתו). ט. סגי בתיקון כל דהו (שוחט).יאיסור גם על מעשה הנעשה בסיוע כוחות הטבע הפועלים (זורה ורוח מס

אכת מחשבת', ומה הם הפרטים המביט על מכלול התמונה ומשתדל להבין מה הם הפרטים הבונים את דפוס הגדרת 'מל

  היוצאים מכלל 'מלאכת מחשבת', יראה כי המושכל הראשון שעלה בדעתו לבאר את המטבע 'מלאכת מחשבת' אינו נכון.

דהמושכל הראשון אומר בחפזון שהמטבע בא לצמצם את המלאכה על הנעשה 'במחשבה' תחילה, או על המעשה 

מן הכלל מחמת חידוש התורה להעמיד את דפוס החיוב על 'מלאכת מחשבת'  'החשוב'. אבל הפרטים הרבים שלמדנו להוציאם

מלמד אותנו כי הדפוס שחידשה תורה 'מלאכת מחשבת' נותן דפוס הרבה יותר מצומצם מצד אחד, ומתרחב מצד אחר, ולכך 

  מתמעטים ממנו פרטים כל כך רבים מצד אחד, ונוספים בו פרטים אחרים מצד שני.

לאכת מחשבת' לא באה למעט בזאת פרטים מסוימים ומקרים שונים. אלא אמרה תורה שהחיוב יורד שכאשר אמרה תורה 'מ

רק לדפוס מסוים, וכל שאי אפשר לכוללו בכלל דפוס זה מאיזה טעם בעולם יצא הוא מן הכלל על אף שהוא 'מעשה' ועל אף 

  שהוא מלאכה בשאר דיני התורה.

הפרישה תורה את הגברא שלא יהיה 'בעל מלאכה', שלא יקבע הגברא לעצמו  ומכוון דפוס זה הוא לומר לך שבאיסורי שבת

תואר 'חורש' 'מבשל' 'צד' וכל כדו'. שאין מכוון השביתה להפריש את האדם מיצירת המלאכה, אלא להפרישו מחלות שם 

  גברא הנקבעת עליו 'עושה מלאכה'.

בכתר 'יוצר' וצר צורה, כך נצטוו ישראל על  דכשם ששביתת שבת בראשית מכילה בכללה שהבורא לא שימש ביום זה

השביתה להמנע מיצירה להפריש עצמם מחלות שם גברא של 'יוצר' הסותר לתואר 'שובת'. אלו הדברים המקופלים בצמצום 

  והרחבת מלאכות שבת למלאכת מחשבת.

עושה את התואר של 'בעל ומהגדרה זו יצאו כל היוצאים מן הכלל והתרבו כל המתווספים לכלל, שכל שינוי המפסיד מה

מלאכה' ממילא מפסיד ממנו את הרושם של 'יוצר', ואינו בכלל האיסור. והם אלו כל המתמעטים והמתרבים הנזכרים וזה תוכן 

  עניינם.

מה בין סברת רבי שמעון להיתר אינו מתכוין מחמת שכל התורה הם למנוע חלות שם גברא כבעל עבירה, ובין חידוש איסור חלות שם 

  ל מלאכה' בשבת'בע

י באינו מתכוין) בכל "ש ור"יסוד מחלוקת ר -ג) יבא הלומד ויתמה שהרי כבר למדנו להשכיל בשיטת רבי שמעון (בסימן 

התורה שמידה זו היא סיבת הפטור באינו מתכוין בכל איסורי תורה, דכיון שבכל איסורי תורה באה תורה להפריש את האדם 

אר הפחת של 'בעל עבירה', ולכך רק המתכוין נאסר ולא שאינו מתכוין, דאינו מתכוין לא מחלות שם גברא שלא יחול עליו תו

  נתפס בחלות שם גברא של בעל עבירה.

כל פטורי מלאכות שבת אלא פטור אינו מתכוין לחוד,  ומ בכל איסורי תורה לא נאמר"ואם זו המידה בכל איסורי תורה, ומ

כ נפל "מטעם 'מלאכת מחשבת' אינם מפסידים את התואר 'עושה' דהגברא, ואמ שכל השינויים הנזכרים בפטורי שבת "ש

  הביאור כולו בבירא.

אך באמת יבין המבין כי אין בזה קושיא כלל, דחלות שם בעל עבירה וחלות שם יוצר צורה הם דברים חלוקים ונפרדים 

כ שם יוצר צורה איו שם 'פחת' אלא "מאוד. שחלות שם בעל עבירה נקבעת רק כשם גברא בעל פחת 'מעשה עבירה', משא

  אדרבה שם 'בר מעלה'.

וכיון ששם בעל עבירה הוא שם הנולד רק מכח זה שהדבר הוא מעשה עבירה, לכך המידה היחידה אם הוא חל על העושה 

  או לא זה רק אם הוא מוגדר 'עושה', ולא יוצא מכלל שם זה אלא העושה באינו מתכוין.
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להפריש את האדם מתואר אמיתי הקיים אצל כל בין בחול בין בשבת, שתואר בר מעלה כ מידת שביתת השבת באה "משא

זה של בעל מלאכה היוצר צורה הוא תואר נכון הקיים על כל בעל מלאכה גם בחול, וכל חובת השביתה היא שלא יכניס האדם 

  את עצמו בשבת לתואר הידוע אצל כל בכל עת של 'בעל מלאכה היוצר צורה'.

אנו אוחזים בהלכה זו התנאים לקבלת תואר גברא זה מרובים יותר מאשר בשאר מעשים, דסברא ברורה היא ולכך כאשר 

ל הנזכרות בכל הפרטים היוצאים מהכלל "שלא נראה כל עושה בשם גברא של בעל מלאכה היוצר צורה, ובזה באו סברות חז

על מלאכה יוצר צורה, וממילא אינו עומד בתואר בר דמלאכת מחשבת ולימדו דעת ששינויים אלו מפסידים את התואר גברא דב

  בזמן המצווה לשבות. -מעלה דיוצר 

מ כאן "ש. מ"ת בעיקר שיטת ר"פ שגם בזו סוף האיסר נגמר ככל האיסורים שהעוון קובע את האדם בפחת ובזיון כמשנ"ואע

יתה, ולכך רק כאשר יש במעשיו עילה בזמן הראוי לשב -בנין הפחת המוליד את הבזיון הוא בהעשותו בר מעלת יוצר צורה 

  נכונה להעמידו כבר מעלה 'בעל מלאכה יוצר צורה' הוא הנכנס בשערי עבירה ולא אחר.

ומכאן באו דברי הראשונים שגם רבי יהודה מודה בשבת דדבר שאינו מתכוין אסור, דעד כאן לא נחלק רבי יהודה אלא בכל 

ר בהם ולא החלות שם גברא. אבל במלאכת שבת שאסרה תורה מלאכת איסורי תורה ואמר שהחפצא של המעשה הוא האסו

מחשבת, בה ודאי אסרה תורה רק חלות שם גברא בעל עבירה דיוצר צורה, ולכך מודה הוא שאינו מתכוין פטור, שכל אינו 

כרים הנלמדים ט אף מודה הוא לכל התנאים הנז"מתכוין אין בו אלא את המעשה, אך לא נקבע על ידו שם גברא 'חורש'. ומה

  ממלאכת מחשבת חוץ ממלאכה שאינה צריכה לגופה. וברור.

י דסבר רבי יהודה "ומה שנחלקו במלאכה שאינה צריכה לגופה היא מחלוקת פרטית בפרט פרטי, וכמו שהבאנו בדברי רש

[ואכן הביא  צדדי נקרא צורך, וממילא הוא קורא את הגברא על שם המעשה, אך אין בזה שינוי בעיקר בנין היסוד. ךשאף צור

א שאם אין במלאכה תועלת כלל, מודה רבי יהודה דפטור מטעם מלאכה שאינה "ה ומרן) משמיה דהחזו"ו ד"י (שבת מ"בקה

  צריכה לגופה].

קר השיטה הנזכרת להדיא בראשונים שמודה רבי יהודה באינו מתכוין בשבת, אמנם זאת יש להוסיף שכל דברינו על פי עי

א "ד. אמנם עוד לנו בזה שיטת הריטב"ש שצ"ם והריב"א בן הרמב"ג:, וכן דעת ר"ד: סוכה ל"א: יומא ל"כ תוס' שבת מ"וכמש

ו גם שבת ככל התורה שהחיוב ז נמצא דלדברי"ד) דפליג וסבר שגם בשבת מחייב רבי יהודה דבר שאינו מתכוין, ועפ"(יומא ל

  ד עדיין לא העלינו רפואה."הוא על עצמו של מעשה ולא על החלות שם גברא. ועפ


