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  מה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה
  י, תוס', והראשונים"בסברת הדין לשיטת רש

  י במידת הצורך למלאכה הצריכה לגופה"שיטת רש

בשערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות'. ומפרש לה בגמרא  י') 'הלכות שבת כהררים התלוין -א) אמרו בחגיגה (ט' 

שהמכוון הוא על פטור מלאכה שאינה צריכה לגופה אליבא דרבי שמעון, שכאשר אמרה תורה שהדפוס והמסגרת זה 'מלאכת 

  מחשבת' יצא זה מן הכלל.

י צמצם את ". ורש-ן ובבנין הדפוס של תחומי מלאכת מחשבת נחלקו הראשונים לכמה שיטות, וכאשר הבאנו בסימ

המלאכה החשובה צמצום יותר גדול, שכל 'דבר סילוק', 'וברצונו לא בא', אינו מלאכת מחשבת. ותמהו עליו הראשונים הרבה 

  ממקומות הרבה. אמנם דברינו יבאו עתה כלפי עיקר הסברא.

שברצונו לא באה לו אנו  י"וכאשר אנו באים לחבר בין הרושם העולה ממלאכת מחשבת ובין הדפוס המתחדש בשיטת רש

נמצאים בפני דלת הננעלת, שכל אחד תמה ומתפלא מדוע הרצון המוקדם של האדם שלא יקרו המקרים שהובילו למלאכה 

  מהווים סיבה לביטול חשיבות המלאכה ומחשבתה לאחר שאירע מה שאירע ונעשה מה שנעשה.

  שיטת התוס' בדפוס הצורך למלאכה הצריכה לגופה

ס שהילפותא דמלאכת מחשבת מלמדת שאין לך מלאכה אלא הנעשית לאותו צורך שהיא "בכמה מקומות בשב) תוס' כתבו 

היתה במשכן, דכיון שכל מלאכות המשכן היו צריכות לגופן, לכך כל מלאכה שאינה צריכה לגופה כבר אינה דומיא דמשכן 

  ופטור.

א) שתמה על מי שפירש שאין הוצאה בחי "ד ע"שבת צש ("והנה בעיקר המידה הנקראת 'דומיא דמשכן' ידועים דברי תורא

מ בכך של מצאנו במשכן הוצאה "משום שלא אשכחן במשכן הוצאה בחי, דזו קשה וכי מה נפק -מפני שהחי נושא את עצמו 

  תרוה''ד].[ועיין עד''ז בחזו''א נ''ז ד''ה ומש''כ ב מן החי, כיון שמצאנו 'הוצאה' במשכן, כך לי מוציא חי כמוציא צומח ודומם.

יסד בזה הרב יסוד גדול שגם כאשר אנו מוצאים הגבלה המצמצמת מלאכה לדומיא דמשכן, אין הצמצום בא על התבנית 

דומיא דמשכן, כך אין לנו לצמצם בכל המלאכות אלא  -מעשה קוף שבזה, דכשם שאין אנו מצמצמים בישול רק לסממנים 

  ה כמו שהיתה במשכן.צמצום בעל משמעות המשנה את המלאכה מתוכן היציר

וכאשר אנו מוחזקים בדבר זה, ומאידך אנו רואים שפירשו תוס' דמלאכה הצריכה לגופה הוא דבר המתחדש מתבנית 'דומיא 

דמשכן', אנו מבינים שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא בעלת תוכן שונה בעיקר תבנית בנין היצירה שבה ממלאכה הצריכה 

  האם הדבר מובן לנו. לגופה. ויש לנו לעיין ולבחון

א "מ (פ"ם שהביא הכס"א בן הרמב"ותחילת המבחן יהיה על ידי שנדע 'מה' מוגדר מלאכה הצריכה לגופה. וידועים דברי ר

ה "ר ולא ימות (א"ההפרש בין מלאכה שאינה צריכה לגופה ובין פס"ל "וזובדומה הביא במהר''ם אלשקר (ק''ד) ז) "משבת ה

ר אינו מתכוין למלאכה כל עיקר, אלא שהיא נעשית בהכרח, כגון מי שסגר פתח ביתו והיה שם "פסר) דגבי "אינו מתכוין בפס

צבי, שהוא לא כיון לשמירת הצבי, אלא שהמלאכה נעשית בהכרח, אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף 

  ."המלאכה, אלא שאינו מתכוין לתכליתה

נאמר כי הנידון באינו מתכוין הוא 'מה' המעשה, ואילו הנידון במלאכה שאינה ואם נבא למיצוי המידה המגולמת בדבריו 
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  צריכה לגופה זה 'למה' המעשה נעשה.

וכאשר זה נקודת האמצע שעליה דנים במלאכה שאינה צריכה לגופה, צריך להבין מה זה שייך לצמצום המסגרת העולה 

  מהכלל של 'דומיא משכן'.

הבא לדון 'מה' המעשה, הכוונה משפיעה על 'תוכן' המעשה ששם המעשה נקבע על פי דבשלמא בחלק של 'אינו מתכוין' 

  שונה מעיקר המלאכה. ןושם המעשה משקף את תוכן עניינו, על כן כל מעשה באינו מתכוין הוא מעשה בעל תוכ 1דעת העושה,

שה את המעשה, בזה שם אבל כאשר אנו נמצאים 'במלאכה שאינה צריכה לגופה', שבזה הנידון הוא 'למה' העושה ע

המעשה עומד במקומו כמו שהיה, ועל פי זה הגדרת תוכן המעשה שווה באינה צריכה לגופה כמו בצריכה לגופה, ופלא גדול 

דברי התוס' שהעמידו את הצמצום על מידת דומיא דמשכן שכל עניין מידה זו נולד ומשמש רק לחלק בין מעשים בעלי תוכן 

  יצירה שונה מיצירת משכן.

  שיטת הראשונים מה בין מלאכה הצריכה לגופה למלאכה שאינה צריכה לגופה

ג) השיטה הרווחת בראשונים במידת ההלכה של מלאכת מחשבת היא שמלאכה 'הצריכה לגופה' זה כאשר המעשה נעשה 

צריכה לצורך השתמשות בעצמה של תוצרת היצירה דוגמת החופר גומא להשתמש בעצמה של גומה, ואילו מלאכה 'שאינה 

לגופה' זה כאשר המעשה נעשה לצורך השתמשות בפרטים נוספים היוצאים בגררא מהיצירה ואינם עצמה של תוצרת היצירה, 

  דוגמת החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה.

דכאשר אמרה תורה 'מלאכת מחשבת' בסמוך למצות שביתת השבת, סבר רבי שמעון שבאו לצמצם את הדין גם לדבר זה 

שהנעשה לצורך השתמשות בעצמה של תוצרת היצירה הוא נקרא מעשה 'מלאכת מחשבת', ואילו הנעשה לשאר ולומר לך 

  צרכים הוא 'אינו מלאכת מחשבת'.

מ המתבונן בדעת יראה שגם זה צריך "פ שבשיטה זו הכאב פחות מורגש, מ"ונראה שגם מידה זו צריכה תוספת ביאור. ואע

וגם במלאכה שאינה צריכה לגופה, חלק זה של היצירה נעשה במחשבה ודעת לייצר  ביאור, דהנה חלק המלאכה זה היצירה,

ולברוא את עצמה של יצירה, וכל השינוי הוא רק במטרה, שהמטרה והתכלית של היצירה היא לצורך תכלית שונה, ודקדוק 

  'למה' המעשה נעשה. הגדרת השינוי היא כמו שכבר הזכרנו, שאין אנו מתעסקים בחלק של 'מה' המעשה אלא בחלק של

וכאשר נקודה זו עומדת לנידון, הדעת הפשוטה רואה בחלק זה שינוי רק בחלק 'מחשבת' שאצל הגברא העושה ולא 

בחלק 'מחשבת' של המעשה, ומאחר שהגבלת התורה היא על 'מלאכת מחשבת' שזה דבר הנתפס כלפי עצמו של מעשה, 

  ה עיקר תוצרת היצירה.מדוע נוציא מכלל זה את העושה לצורך תכלית שאינ

כ, דאמרה תורה 'מלאכת מחשבת'. זו אינה טענה, שהרי מקרא זה ממעט גם מקלקל "ת שבאמת אין בזה סברא אלא גזה"וכ

  ומתעסק, ואין לנו יתור המכריח גם לזו. וקושיא במקומה עומדת.

את האדם שלא יעשה נמצאנו תמהים לשיטת כל הראשונים מדוע הפרט של 'למה' המעשה נעשה משפיע על הדין המונע 

  'מעשה מלאכה'.

                         
ר על המלאכה 'שם המעשה' קבוע בעצם ואינו ניתן "ר זה מחמת שבכל מעשה שהוא פס"ומינה פירשו שסיבת החיוב באינו מתכוין בפס 1

 לשינוי על ידי הדעת
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  איסורי מלאכה באים למנוע חלות שם גברא כבעל מלאכה

התורה בכלל להוסיף על דברי האחרונים ביסוד פטור אינו מתכוין בכל  - - -ד) ולהבין בדברים נקדים מה שלמדנו בסימן 

  ע)."(לרבי שמעון), ובשבת בפרט (לדעת תוס' לכו

דכאשר ציוותה תורה על השביתה ירדה תורה להפריש את האדם שלא יחול עליו שם 'בעל מלאכה', שתכלית ציווי השביתה 

כה אינו למנוע 'מלאכה ומעשה מלאכה', אלא למנוע את 'החלות שחלה על הגברא' כתוצאה ממעשה המלאכה, שהעושה מלא

נתפס בשם בעל מעשה אותה מלאכה, וכגון העושה מעשה חרישה נקרא 'חורש', ועל מניעת התחדשות תואר גברא זה בא ציווי 

  התורה להזהיר וממנו באו להפריש.

  הזיקה בין חלות שם הגברא ובין סיבת העשיה

ה של העשיה, שכאשר אנו באים ה) וכאשר זו הגדרת עצמו של איסור, בחלק זה כל אחד מבין שקיימת השפעה גדולה לסיב

לבחון מה השם גברא שנקבע מחמת המעשה, הסיבה 'למה' הגברא עשה מה שעשה היא בעלת משקל גדול בהכרעה 'מה' 

  הגברא נקרא.

 - דכיון שהמידה הנקראת 'שם' מעשה או 'שם' גברא וכל הדומה אינה חלות שם מלעילא, אלא כמו שכבר הארכנו בסימן 

ר שהדבר נתפס בעיני הבריות, שתואר זה משקף את תוכן הדבר ותכלית עניינו, והמידה הנקראת 'חלות מידת 'שם' היא התוא

כדבר המשקף נכונה את תכליתו ומורה על עיקר  -שם' היא לומר שהדין מכיר בתואר השם הקבוע על הדבר או על האדם 

  עניינו.

פע הרבה מסיבת העשיה, לכך דבר נכון ואמיתי הוא ומאחר שרושם דעת בני אדם על תואר השם גברא הנולד ממעשיו מוש

להחליט את האסור והמותר בהתחשבות עם הבחינה 'למה' המעשה נעשה, ולכן כאשר אנו בוחנים את איסורי שבת הבאים 

למנוע שם 'בעל מלאכה' מהגברא יש לנו לצרף למבחן האיסור את סיבת העשיה, ועל פי זה להכריע את המותר והאסור, לראות 

  ואסור. -ומותר, או ששם העושה עומד במקומו  -ם 'סיבת העשיה' מרחיקה את שם העושה הא

  ביאור הסברא בשיטת התוס' לקבוע 'דומיא דמשכן' על צריכה לגופה

י הן בשיטת תוס' והן בשיטת "ו) וכאשר זו היא נקודת האסור והמותר, כבר נוכל להבין יפה במה שתמהנו הן בשיטת רש

טת תוס' הדבר כבר מובן מאליו על פי מה שהבאנו. דכיון שזכינו להשכיל שמידה האסורה היא 'חלות שאר ראשונים. בשי

העשיה, לכך ברור מדוע אנו רואים שינוי 'בתוכן המלאכה' המהוה שם גברא', וחלות שם גברא מושפעת במידה ניכרת מסיבת 

עשים הנעשים כמלאכה 'שאינה צריכה לגופה'. סיבה לחלק בין המעשים שנעשו במשכן כמלאכה 'הצריכה לגופה' ובין מ

דכאשר שם הגברא העושה הוא חלק עיקרי בדין, שינוי שם הגברא מהשם הנקבע עליו על ידי מעשה משכן הוא שינוי בכל 

  עיקר בנין האיסור העולה מהיצירה, והוא מהוה חילוק גדול ומובן.

גברא של 'יוצר' מהוה סתירה וקלקול לשביתה. המידה היא  וכאן באה ההלכה להורות כי ַאמת המידה למוד בה מהו התואר

מידת התואר שמצאנו ביוצרי יצירות המשכן, שזה גופא מונח בילפותא דמלאכת מחשבת להצמד לאמת מידת היצירתיות 

  שביצירת יוצרי משכן.

  ביאור הסברא בשיטת הראשונים ששינוי 'סיבת' העשיה גורמת לבטל את התואר 'מלאכת מחשבת'

על  -ה גם נבין יפה לשיטת שאר ראשונים, דכיון שבמשפט התורה לאסור 'מלאכת מחשבת' באנו לאסור חלות שם גברא ובז

שם מעשה מלאכה, דבר זה ודאי נופל מדרגה גדולה כאשר הוא נעשה שלא לצורך היצירה, שבאמת לא קורים לגברא 'חורש' 

  כאשר שם עצמו של מעשה עדיין נקרא 'מעשה חרישה'. אם תכלית חרישתו היתה לצורך נטילת עפר המקום, וזאת גם
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  י שצריך שתבא המלאכה 'לרצונו'"ביאור הסברא בשיטת רש

י שכלל בסברת האיסור שהדבר יבא 'לרצונו', וכל 'שברצונו לא בא' אינו בכלל 'מלאכת "ומכאן אף נשכיל בסברת רש

  מחשבת'.

דכאשר אנו באים למנוע חלות שם גברא 'כבעל מלאכה', יש לראות חילוק בין העושה מלאכה לצורך 'התחדשות יצירה' 

ובין העושה מלאכה בעל כרחו 'למניעת הפרעה', שהעושה בעל כרחו למניעת הפרעה הוא 'מוכתב' על מעשיו ואינו 

שיו הוא 'מונע נזקיו', ותואר זה עצמו מפסיד 'מכתיב' את מעשיו, ומשום כך התואר גברא המתחדש עליו מחמת מע

  מתמימות התואר גברא דידיה כיוצר וצר צורה.

כ הוא שלא חייבה תורה במלאכת שבת אלא על "י את הילפותא דמלאכת מחשבת, שמחודש בגזה"וכלפי זה פירש רש 

לא על התואר הפחות במעלה החלות שם גברא כבעל מלאכה במידה המוחלטת והשלמה העולה על ידו 'מהכתבת' היצירה, ו

  העולה ממעשים המוכרחים ומוכתבים לתיקון נזקים שאינם רצויים.

❖  

  מדוע לא מעתיקים פטור אינה צריכה לגופה לכל התורה

ז) אמנם מעתה נמצא נתהפכה קערה, דאם כנים אנו דמילתא דסברא היא שכל העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא 

כ בדין הוא דאליבא דרבי שמעון יהיה לו היתר בכל התורה, שאף זה יצא מכל "המלאכה, א נעדר חלות שם גברא דעושה

  איסורי התורה על פי מה שיסד לנו רבי שמעון בדבר שאינו מתכוין.

(אינו מתכוין ביסוד) הסברא שמכוחה התיר רבי שמעון דבר שאינו מתכוין בכל התורה היא  - דכאשר למדנו בסימן 

תורה הם למנוע חלות שם בעל עבירה על הגברא. ואם השכלנו להבין שמלאכה שאינה צריכה לגופה ההכרעה שכל איסורי 

שבת ככל התורה, דכיון שלא חל עליו שם 'עושה' הדבר, אין לנו אינה מחילה על העושה שם 'בעל מלאכה', בזה כך לי 

  מיוחדת דמלאכת מחשבת.לחייבו בכל דיני תורה, ובמה התייחדו מלאכות שבת, ומדוע צריך לזה ילפותא 

  החילוק בין 'שם גברא' שחל בשאר איסורים ובין 'שם גברא' שחל במלאכות שבת

שבכל המקרים שאנו באים לפטור ממת מלאכה שאינה צריכה לגופה אין אך באמת יבין המבין כי אין בזה קושיא כלל, 

בת המעשה גורמת לכהות בחדות תואר 'היוצר' המכוון לומר שהעושה נעדר שם 'יוצר' באופן מוחלט, אלא המכוון הוא הסי

  שבו.

לולי הילפותא המיוחדת של מלאכת מחשבת, היה הדבר מוחזק עדיין באיסורו, שחלות שם  -ולכך בכל התורה, וכן בשבת 

  גברא פחותה וגרועה היא עדיין חלות שם.

יטול שביתה בשיעור האסור אלא ולזה ועל זה חידשה תורה את הילפותא דמלאכת מחשבת לומר לך שאין אנו רואים ב

על חידוש חלות שם 'יוצר' באופן שלם ומוחלט, אבל סתירת השביתה העולה מחלות שם יוצר בשיעור גרוע ופחות אינו 

  בכלל האיסור.

שם בעל עבירה וחלות שם יוצר צורה הם דברים חלוקים ונפרדים מאוד. שחלות שם  דחלותל "אך שונה אפ -ובנוסח דומה 

כ שם יוצר צורה אינו שם 'פחת' אלא אדרבה שם 'בר "בעל עבירה נקבעת רק כשם גברא בעל פחת 'מעשה עבירה', משא

  מעלה'.

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

  או לא זה רק אם הוא מוגדר 'עושה', ולא יוצא מכלל שם זה אלא העושה באינו מתכוין.



  "עיון הסוגיא"                                                                                'העושה המעשה והתוצאה' - "יצרת"אתה 
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                              כללי מעשה ומלאכה בשבת ובכל התורה  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

כ מידת שביתת השבת באה להפריש את האדם מתואר אמיתי הקיים אצל כל בין בחול בין בשבת, שתואר בר מעלה "משא

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

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

ועתה נשכיל שכל מה שתואר השם גברא מושפע מהסיבה 'למה' הגברא עשה את המעשה, זה רק על החלק של התואר 

  אין לו השפעה כלל.'מחדש ויוצר' דידיה, אבל על עיקר התואר כעושה 

ומעתה ברורים בבת אחת שני החלקים שתמהנו, גם מדוע זו אינה הלכה להתיר מחמתה בכל התורה, וגם מדוע צריכים לכך 

כ מיוחדת של 'מלאכת מחשבת'. דבכל דיני תורה אנו מחייבים על פי תואר 'עושה' לחוד, אבל בשבת חידשה תורה "גזה

  הוא למנוע את האדם בשבת מחלות שם 'מחדש ויוצר'.כ דמלאכת מחשבת שרצון התורה "בגזה

ש שמונח להוציא מן הכלל גם מעשה 'שנפגם' החלק של הצריך לגופה, שאם אין הצורך להדיא "ובחידוש זה למד ר

י סבר דסגי לן בזיקת תואר 'מחדש ויוצר' "כ ר"ביצירה, כבר נגרע תואר העושה משלמותו כמחדש ויוצר, ולכך פטור. [משא

עליו מחמת כללות התועלת הנופלת מן היצירה, ולכך לא מיעט בזה אלא את המקלקל או את העושה ללא תועלת העולה 

  2במוסגר]. - ג ביסוד, בהערה "אצל - כלל כנזכר בסימן 

                         
מ שגם בשבת אסרה תורה את עצמו של "ולשיטת הראשונים שסברו שאליבא דרבי יהודה העושה באינו מתכוין בשבת חייב חטאת, דש 2

ט סבר לחייב אף "י, דמה"ל שהם סברו שזה עצמו תחילת יסוד דעתו של ר"פ שאינו לא חלות שם עושה ולא חלות שם מעשה. י"מעשה, אע
  א)."י (שבת ל"צ מחדש וצר צורה. ודלא כפירוש רש"ש שא"ו אם אין צריך 'עושה' בשבת כ"באינה צריכה לגופה, דהדברים ק

ם. דהמכוון בזה הוא שאנו מקבלים את הסברא להצריך "ג, ונפטור באינו מתכוין, וכפסק הרמב"[אמנם להיפך שייך, שנחייב על אינה צל
  ואר זה].לחיובי שבת 'עושה'. אבל 'מחדש ויוצר' לא בעינן, אלא חייב בלי ת


