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  לאכה שאינה צריכה לגופהמ
  ביסוד הפטור

  מלאכת מחשבת בחובל ובמבעיר

. 'בשערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות הלכות שבת כהררים התלויןעל מה שאמרו במשנה 'בחגיגה (י') א) אמרו 

שכאשר  ועל פטור מקלקל גם אליבא דרבי יהודה. שהמכוון הוא על פטור מלאכה שאינה צריכה לגופה אליבא דרבי שמעון,

  1ס והמסגרת זה 'מלאכת מחשבת' יצא אלו מן הכלל.אמרה תורה שהדפו

א"ל רבא לרב נחמן והא  ."מתעסק בשבת פטור מלאכת מחשבת אסרה תורה ב) אמרו"ט ע"והנה בגמרא כריתות (י

אחר השבת ושכח ומל את של אחר  שהיו לו שני תינוקות אחד למול בשבת ואחד למולתינוקות דכי מתעסק דמי ותנן מי 

דבר השבת בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר עד כאן לא פטר רבי יהושע אלא משום דקסבר טעה ב

מצוה ולא עשה מצוה פטור אבל מתעסק בדבר דלאו מצוה אפילו רבי יהושע מחייב אמר לו הנח לתינוקות הואיל 

  .ומקלקל בחבורה חייב מתעסק בחבורה חייב"

 חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן' דר קמיה אבהו' ר תניא) "ו ע"י דהמכוון הוא למה שאמרו בגמרא (שבת ק"ופירש רש

 הא מילה למישרא קרא מדאיצטריך דמחייב, שמעון' דר ט"מומפרש  .שמעון רביכ כו', ומוקי לה רבי יוחנןו ומבעיר מחובל

  .חייב בעלמא מבעיר מינה שמע כהן בת גבי הבערה רחמנא ומדאסר ,חייב בעלמא חובל

רבי שמעון כאשר אמרו שחובל ומבעיר חייב במקלקל, לא חידשו בזה חידוש פרטי  ס דלדעת"עולה מפורש מדברי הש

ט כשם שיצאו לחיוב על אף "לחייב על אף הקלקול, אלא הפקיעו את המלאכות הללו מכל הכלל של 'מלאכת מחשבת', ומה

לל של מלאכת מחשבת הקלקול, כך גם חייבין עליהם במתעסק, כיון ששניהם התמעטו ממלאכת מחשבת, ומי שלא נכלל בכ

  חייב בתרויהו.

ג בחובל ומבעיר, דכיון "ה טפי) דעל פי חשבון זה עולה שרבי שמעון מחייב על מלאכה שאצל"א ד"ה ע"הקשו תוס' (עו

צ תנאי של מלאכת מחשבת, בדין "ג נלמד ממלאכת מחשבת, ואמרו בגמרא שילפותא היא דבחובל ומבעיר א"שפטור משאצל

  ג."הוא שיהיו חייבין בהם במשאצל

לענין מבעיר), דהיה  -ב "לענין חובל, ובכריתות כ' ע - ב "ד ע"ב סנהדרין פ"א ע"ותימה על מה שאמרו בגמרא (שבת קכ

לאכת ג גם בחובל ומבעיר, וזה קשה שאם מלאכות אלו אינם כלולים בכלל שכללה תורה 'מ"ש פוטר מלאכה שאצל"ר

ג, שכולם צריכים לעמוד "כ כשם שחייבין בהם במקלקל ובמתעסק כך צריכים להתחייב בהם על מלאכה שאצל"מחשבת', א

מ "אחר שכולם יוצאים ממקום אחד. (ולמטבע הקושיא באופן זה כבר לא מועיל מה שתירץ בהגהות הגרא -במטבע אחד 

                         
, מהמעשה אחרת ותועלת אחר צורך לו שיש כיון מ"מ, לגופה צריך ואינו הנעשה שגם דסבר כיון הוא ג"שאצל במלאכה דמחייב יהודה ורבי 1

  (ודלא כמש''כ בערוה''ש רמ''ב כ''ח). .לעולם ה"ד ב"ע א"ל שבת י"רש כ"וכמש. מחשבת במלאכת הדבר את לכלול המספיק צורך חשוב זה גם

שהעושה ללא צורך כלל פטור גם לרבי יהודה. ועיין מה שהקשה  ,א"ו משמיה דחזו"י שבת מ"ובקה ,א"ש ביצה סקע"ז כתב בקו"[ועפ
. ועיין תרוה''ד שהביא מג''א שי''ד סק''ה דסבר לאידך גיסא דבחופר גומא ואין צריך לא לעפר ולא ב מכמה מקומות"ע ע"בברכת אברהם שבת ל

  ].לגומא, חייב אפילו לרבי שמעון
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  2הורביץ).

  משום שהצורך שהיתה המלאכה נעשית בשבילו במשכן הוא גוף המלאכה ושורשו ג"ביאור דברי תוס' שפטור מלאכה שאצל

ה הני מילי) דמלאכה "ב ד"ד ע"ש. וביתר אריכות ביומא ל"ה ר"א ד"ד ע"ב) ויש משתדלים לתרץ על פי מה שכתבו תוס' (צ

א גוף המלאכה ג פטור לא מטעם מלאכת מחשבת, אלא משום שהצורך שהיתה המלאכה נעשית בשבילו במשכן הו"שאצל

ז מתרצים דפטור זה לא מחובר עם הפטורים התלוים במלאכת מחשבת, אלא הוא פטור עצמי, ולכך הוא פוטר "ושורשו. ועפ

אף בחובל ומבעיר שאין בהם את ההגבלה של מלאכת מחשבת. ויש גם מסייעים לדבר מדברי הבית יעקב בכתובות ו' מסברא 

  דנפשיה.

ל, "בשני המקומות הנ 'וק הרבה מפשט שיטת התוס'. חדא. גם אם נקבל שזו היא שיטת התוסאך כל מעיין רואה כי הדבר רח

עדיין תימה משיטתם בשאר מקומות ומשיטת שאר ראשונים, כיצד נפרנס את סתימת דברי הגמרות הנזכרות דמחד אמרו 

אכת מחשבת, ומצד שלישי ג נפטר מטעם מלאכת מחשבת, ומאידך אמרו שבחובל ומבעיר אין תנאי של מל"דמלאכה שאצל

  ג."ש פוטר מלאכת מחשבת גם במלאכה שאצל"אמרו דר

ד וביומא חידוש כנגד דברי הגמרא הוא עצמו דבר רחוק, שיחדשו תוס' מעצמם "ותו עיקר הדבר לראות בדבריהם בדף צ

  גד שיטת גמרא.והם יחדשו זאת כמילתא דפשיטא ולא יזכירו שזה כנ -טעם אחר כנגד טעם וילפותא המפורשים בגמרא 

ס בענין זה יראה דבריהם כולם מכוונים למקום אחד, ומה שסתמו במקום אחד "ויותר נוסיף שהמעיין בכללות דבריהם בש

. וענין דבריהם לומר כי הדפוס העולה ממלאכת , וכמו שעולה בדברי הפנ''י שבת צ'ד ע''א לתוד''ה ר''שלימדו במקום אחר

, ושורשו המלאכה גוף הוא במשכן בשבילו נעשית המלאכה שהיתה שהצורךפרט זה מחשבת הוא להצריך דומיא דמשכן ב

  אבל ודאי הדבר עדיין נובע מיסוד חידוש התורה לצמצם את הדין למלאכת מחשבת.

ש מהכלל דמלאכת מחשבת, לא יתחייבו עליהם במלאכה "ט חובל ומבעיר שיצאו לר"כ עדיין קושיא במקומה עומדת, מ"וא

  יבים בהם במקלקל ומתעסק.ג כשם שחי"שאצל

  ולא לענין מקלקל  ,ג"לרבי יהודה 'צורך צדדי' נקרא 'מלאכת מחשבת' לענין מלאכה שאצל

ה לעולם) בטעמא דרבי יהודה דמחייב מלאכה "ב ד"א ע"ל(דכתב  ,י יש לעיין באותו ענין מאידך גיסא"ג) ובשיטת רש

ינו דלשיטת רבי יהודה הבחינה של 'מלאכת י. וה- ל בהערה "'. וכנהוא מחשבת מלאכת אחר לדבר וצריכה הואיל' ג"שאצל

וכל צורך ותועלת מהמלאכה גם אם הוא רק בתולדה ותוצאה צדדית ומשנית מועילה להחשיב את  ,מחשבת' היא רחבה

  הפעולה למעשה מלאכה שמוגדר 'מחשבת'.

 דסותר קסבר דפטור טעמא היינו"כתב ט פטר רבי יהודה מקלקל "י לפרש מ"ומאידך גיסא מיד בהמשך דבריו כאשר בא רש

 דמיחייב מלאכות באבות דתנן וסותר מחשבת מלאכת היינו דלאו פטור הוי דשבת מקלקל כל ,סותר הוי במקומו לבנות מ"ע

 הוא ובונה חוזר במקומו דאם סבר י"ור הוא קלקול לאו והשתא סותרו כן אם אלא לבנות יכול ואינו הוא לבנות מ"ע סותר

                         
ה מאן), דלדבריו אותו הכרח שהכריח לחייב על המקלקל "ב ד"ד ע"י הקושיא יותר קשה, וכמו שהקשו תוס' בסנהדרין (פ"ובשיטת רש 2

ז עדיין אין לנו תירוץ. וצריך לעיין אחר שתתיישב כל סוגיית הגמרא בדף "ג. וע"ריך להכריח גם לחייב בהם מלאכה שאצלבמלאכות הללו, הוא צ
  ו על הלב."ק
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  . ועוד האריך בביאור מטבע זה בכיבוי הנר."לא לא ואי אסתירה דמחייב

. אינה מספיקה לתת למעשה הגדרת 'מלאכת מחשבת' ,נמצא בדבריו שתועלת הנולדת מן המלאכה ואינה עיקר המלאכה

ממלאכה  ,מחשבת'מלאכת מכבה שהתועלת השמן הנותר לא מועילה להגדיר את המעשה 'מקלקל דוגמת ותימה מאי שנא 

  מחשבת'.מלאכת שהצורך להשתמש בעפרה מועיל להגדיר את החפירה ' אחופר גומשאינה צריכה לגופה דוגמת 

  ' מלאכת היתר.ג יש בה 'מחשבת"מקלקל ומתעסק הם 'חסרים' בחינת מחשבת, ואילו מלאכה שאצל

ת מבנה התירוץ ואחר כך נפרש. מבנה . ונציג א, והחילוק כבר מפורש בדברי הראשונים) ואחר העיון נמצא כי הדבר פשוטד

התירוץ הוא שכאשר חידשה תורה לחייב בחובל ומבעיר על אף שאין בזה 'מלאכת מחשבת', אין המכוון שלא צריך 'מלאכת 

מחשבת' כלל, אלא המכוון הוא שגם במקום שיש 'פחת' במלאכת מחשבת חייבים, אבל אם נגיע למצב של 'העדר' מלאכת 

ולכך  .ם בחובל ומבעיר יהיה פטור. וכאן נבין שמקלקל ומתעסק נמצא בבחינת 'פחת' במלאכת מחשבתמחשבת במוחלט בזה ג

שדבר זה  -ג "כאשר אנו מוצאים שחייבה תורה בחובל ומבעיר במקום פחת, לא נוכל לדעת שחייבה תורה גם במלאכה שאצל

  .פ במידה יותר גדולה]"קבוע 'בהעדר' תורת מלאכת מחשבת [במוחלט, או לכה

ונפתח בדברי הר''ן (שהיו נדפסים לפנים ע''ש הריטב''א. ק''ו ע''א ד''ה לפיכך אני אומר) דכל מלאכה שאינה צריכה לגופה 

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

  יותר נגררת אצלו ונעשית יותר טפילה לחלק זה שאינו המלאכה. בו יותר סיבת פטור, שאז המלאכה תהיה

לא נקבע פירוש הדברים דהמקלקל חסר לו 'בחשיבות' מעשיו, והמתעסק חסר לו 'במחשבת' מעשיו, אבל שני החסרונות 

  , שהדבר 'אינו' מעשה 'חשוב' או 'במחשבה'אלא חסרה לה מלאכה ,משהו חלף המלאכה

ג פירושו שהמעשה תפוס במחשבה וחשיבות של תכלית שונה שאינה המלאכה, "שאצלכ הבחינה של מלאכה "משא

שהחופר גומא ואין צריך אלא לעפרה, אינו רק 'נעדר' חשיבות יצירת חרישה, אלא תכלית מעשיו למחשבה וחשיבות אחרת 

  של העמדת עפר לתשמישו, ונמצא אין זה רק 'העדר' אלא המעשה 'נמשך' למקום אחר. -הנולדת 

ש לחייב בחובל ומבעיר אלא על דבר שהוא 'חסר' מלאכת מחשבת, שזה "מעתה זה החילוק וסברתו, דעד כאן לא למד רו

ג שאינה 'חיסרון' חשיבות ומחשבה, אלא בעל חשיבות ומחשבה של דבר אחר שאינו עיקר "מקלקל ומתעסק, אבל משאצל

  המלאכה, זה לא ידענו לחייב.

  ולא לענין מקלקל  ,ג"יהודה 'צורך צדדי' נקרא 'מלאכת מחשבת' לענין מלאכה שאצל י דלרבי"ביאור חילוק רש

י דלשיטת רבי יהודה תועלת צדדית מגדירה את הדבר 'צריכה "ה) ועל דרך חילוק זה ומאידך גיסא נבין במה שחילק רש

  ט במקלקל."אך עדיין אין זה 'מלאכת מחשבת' לחייבו מה ,לגופה' לכוללו במלאכת מחשבת

סבר רבי יהודה דתכלית זו מספיקה 'לשמר' את  ,אלא שתכליתו שונה מתכלית עיקר המלאכה ,דכאשר הדבר מוגדר 'יצירה'

  ועדיין זה נקרא יצירת 'מלאכת מחשבת'. ,מעלת יצירת מלאכה' הגלומה במעשה

נה מספיקה לחדש בזה התועלת הצדדית אי ,שהפחת המרחיקו ממלאכה זה 'העדר' יצירה ,אבל כאשר אנו במעשה קלקול

  ולכך עדיין אינו בכלל מלאכת מחשבת. ,במעשה תורת 'יצירה' מחדשת


