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  ידת הצורך לענין מלאכה הצריכה לגופה במלאכות המקלקליםמ

  (מכבה סותר וקורע)

  בשיטת תוספות

  חידוש תוס' דחיוב מלאכות המקלקלים הוא רק בצריך 'לגופו' 'ולגופה'

(מכבה סותר ש) שהמידה המחליטה שהמלאכה 'צריכה לגופה' במלאכות המקלקלים "ה ר"א ד"ד ע"א) כתבו תוספות (צ

ה וסותר). ותחילה נפתח ונעמיד "ה (ד"א ע"פן דומה עם תוספת פרטים כתבו גם בדף לאינו שווה לשאר מלאכות. ובאו וקורע)

  את דפוס המידה הנצרכת על פי דבריהם במלאכות השונות, ולאחר מכן נרד להשתדל בסברא.

הלכה זו של מלאכה הצריכה לגופה עוסקת בחלק של 'למה' המלאכה נעשית, וזאת בשונה מהחלק של אינו מתכוין 

מ "ם שהביא הכס"א בן הרמב"סק בחלק של 'מה' היא המלאכה שנעשית, וכמו המיצוי העולה ממה שלימד דעת רשהוא עו

  .פ"א משבת ה"ז)(

בכל המלאכות הצמצום שתהיה מלאכה הצריכה לגופה בא לומר שסיבת העשיה תהיה לתועלת מעיקר תוצרת היצירה של 

סיפו תוס' תנאים נוספים בשביל להגדיר את המעשה 'מלאכה המלאכה על פי מנהג העולם. אמנם במלאכות המקלקלים הו

  הצריכה לגופה'.

א. מלאכת סותר צריכה להעשות בשביל לבנות בנין חדש יותר טוב מהראשון. [ולהעתיקו למקום חדש, גם זה נקרא טוב 

  מן הראשון. והוא מה שהיה במשכן].

די שהיה מתחילה הבנין הראשון שעכשיו אנו מקלקלים ב. מכבה צריך להיות לתועלת שלא שייך שתבוא לעולם אלא על י

  1על מנת להוליד תיקון אחר. -אותו 

ג. בכל המקלקלים צריך שהמעשה יעשה לצורך שיפור וקידום החפץ עצמו. שאין מספיק בכך שהשינוי יועיל לאדם עצמו, 

לקול משמשת כמדרגה בבנין אלא צריך גם שתכלית העשיה תהיה שמחמתה יתעלה החפץ עצמו, שעל ידי זה מלאכת הק

  התיקון העתיד לחפץ עצמו.

והמשל הוא שבמלאכת הוצאה המוציא ספסל לישב עליו עשה מלאכה לצורך עצמו, אבל לא עשה מלאכה לצורך הספסל, 

כ במקלקלים צריך שתכלית המלאכה תכיל בכללה גם לקדם ולשפר את החפץ, ולכך סותר הוא דוקא כדי "כ חייב. משא"ואעפ

  ת המקום או את אבני הבנין, ומכבה הוא דוקא לעשות פחם, וקורע הוא דוקא על מנת לקדם את הקרעים לדבר מתוקן.לשפר א

והשם שנתנו תוס' לחידוש תיקון זה הוא צריכה 'לגופה', שכל מלאכות מספיק מה שהם צריכות 'לגופו', שזה 'לתועלת 

  'לגופה' שזה לצורך עצמו של חפץ.עצמו של אדם', ואילו המקלקלים צריכים להיות גם צריכים 

דצריך שיהא על מנת  'מסתברא'במקלקלים כגון מכבה וסותר וקורע "כ "ושורש חידוש זה עולה לתוס' 'מסברא', וכמש

  ."ולא חשיבי המקלקלים צריכות לגופה עד דהוי לגופו ולגופה 'כמו במשכן'לתקן 

                         
הנה האמור במכבה נזכר בתוס' ל"א ע"ב, ואילו האמור בסותר נזכר בתוס' צ"ד ע"א. והיו מגדולי האחרונים שראו בזה פלוגתא בין בעלי  1

אמנם לפי מה שהבאנו הדברים יכולים לעמוד בשיטה אחת, וכמש"כ בחידושי הב"ח הנדפס בסוף הגמרא דפוס עוז והדר לדף צ"ד. וכן התוס'. 
  פירש חת"ס בשו"ת ח"ז כ"א.
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במה שאמרה תורה 'מלאכת מחשבת' מלמד דחיוב מלאכות שבת והיינו אחר יסוד שיטתם בתחילת דבריהם שצמצום הילפותא 

צריך לעמוד במסגרת של 'דומיא דיצירת משכן', וכמו שכבר הארכנו מדברי המפרשים דלשיטת תוס' כאן חידשה תורה שאין 

קלקלים לראות 'סתירה' לשביתה אלא בעשיית מעשה יצירה 'דיצירת משכן', בזה באו דבריהם לומר שדרגת היצירה הנצרכת במ

  היא 'דומיא דמשכן' גם בפרט זה שתכלית היצירה תהיה בשביל לקדם את המתקלקל לתיקון נוסף בו עצמו.

והנה אם נבחן בשאר מלאכות משכן נראה שהיו עוד מלאכות שנעשו בשביל לקדם את החפצא עצמה, וכמו שהביאו תוס' 

הנדבה כדי לתקנה את  ותו יותר מעולה, שהוציאועצמם מהוצאה, דבמשכן הוציאו בשביל לקדם את הדבר שמוציאים לעש

במה שהם  מ אין אנו צריכים בהם דומיא דמשכן גם בחלק זה, אלא הם חשובים 'צריכה לגופה'", ומוכליםלעשות ממנה משכן 

רך ס 'מלאכה הצריכה לגופה' התכוונו לאותו צורך שהוא 'צו"נעשים 'לצורך גופו' של אדם לחוד. וביותר כאשר אמרו בכל הש

  גופו' לחוד.

מ כאשר אנו באים למלאכות המקלקלים אמרו תוס' דהסברא נותנת להרחיב את היריעה של 'דומיא דמשכן' ולהצריך "מ

כ פשוטה וברורה עד שכל מי שרואה את "דמיון נוסף גם בחלק של צורך החפץ עצמו להתקים על ידי המלאכה. וסברא זו כ

מו שבמלאכות אלו משפט זה יותר רחב, ומכיל בכללו הן את הדרישה למלאכה הנזכר במקלקלים 'צריכה לגופה' מבין מעצ

  הצריכה 'לגופו' והן את הדרישה למלאכה הצריכה 'לגופה'.

  חידוש הדין לשיטת תוס, הוא דבר העולה מסברא

ברא הצרופה ב) עד כאן הבאנו את הדין, ועתה נעיין בסברא. כמו שהבאנו לימדו אותנו תוס' שכל דבריהם דברי סברא, שהס

היא זו שמלמדת לשנות את הלשון מפשוטה לכל צד, והסברא היא זו שמחליטה שמסגרת 'דומיא דמשכן' דכל המלאכות אחת 

  היא, ומסגרת 'דומיא דמשכן' של המקלקלים אחרת היא.

את עיקר וכל אחד מבין עד כמה צריך להשתדל ולקנות את הסברא בזה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה, תחילה צריך להבין 

פ אם מידת דומיא דמשכן ראויה להוליד מכללה את "הסברא המצריכה במקלקלים דומיא דמשכן בשיעור יותר מוחלט, ממנ

כ גם "הדמיון לתכלית התועלת של החפצא שעושים בו מלאכה, תלמד שכך היא המידה בכל המלאכות, ואם זו אינה מידה א

ברא יש במקלקלים באופן מסוים להצריך 'דומיא דמשכן' באופן יותר במקלקלים לא נלמד להצריך מידה זו, ומה טעם וס

  מצומצם ומוחלט.

הפלא היותר גדול הוא החלק שסברא זו כל כך פשוטה וברורה עד שכל אחד צריך להבין אותה מעצמו מתוך הלשון 

מלאכה לצורך גופו של הכוונה היא  -הסתומה והכללית, שכאשר הוא רואה תיבות 'מלאכה הצריכה לגופה' בכל מלאכות 

הוא מבין מעצמו שכאן הכוונה היא  -עושה, ואילו כאשר הוא רואה תיבות 'מלאכה הצריכה לגופה' במלאכות המקלקלים 

  2מלאכה המביאה תועלת הן לגברא העושה והן לעצמו של חפץ שנעשית בו המלאכה.

שהצמידו את ההלכה של צריכה לגופה דמלאכת וכן יש לנו להשים לב ששיטה זו שהיא יחידה ויחידית היא דוקא בתוס' 

מחשבת לדפוס 'דומיא דמשכן', שדוקא מחמת שאנו צריכים 'דומיא דמשכן' רק לכן יש מקום לחידוש חילוק זה לצמצם את 

  המקלקלים למלאכה הצריכה לגופו ולגופה, וגם בזה צריך לפרש.

                         
ולכאורה היה מקום לפרש דכיון שחפצא של מלאכה זה להוליד תועלת בעיקר החפצא, לכך בכל המלאכות עצם עניינם הוא תיקון חפצא,  2

ומשו"ה סגי בתועלת גברא לעשותם 'צריכה לגופה'. אבל המקלקלים שענינם הוא לפחות את החפצא, בהם אין אנו רואים 'חפצא של יצירה' עד 
  חוץ מהתועלת גברא שלצורכה הא עושה. -שיעשה בהם תיקון עצמם 

גם לרבי יהודה חיוב מלאכות המקלקלים יהיה רק אך זה טעות, ומתרתי. חדא, דדבר זה אינו ענין למחלוקת ר"י ור"ש, דעפ"ז בדין הוא ש
במקרה שהם נעשים לצורך תיקון עצמו של חפץ. ותו, דעפ"ז אין זו הלכה של 'דומיא דמשכן', אלא סברא כללית בעיקר מעלת יצירה. ואילו 

  וס' נראה שהלכה זו עולה רק מיסוד שיטתם שמלאכה שצריכה לגופה נלמד מצמצום דומיא דמשכן.תמ
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א דמשכן נגעו בה, לכך לדעת שאר ראשונים לא שייך וכי תימא אדרבה זו היא מידת הדין שבאמת רק מחמת שיטתם דדומי

  צמצום זה.

ש שמידת דומיא דמשכן לא נאמרה כהלכתא בלא טעמא, ואין אנו אומרים שאין בישול "מדברי תורא -כבר הבאנו בסימן 

כ אם "אדומיא דמשכן. אלא רק בשינוי המוליד תוכן שונה אנו מחלקים מכח הדפוס של 'דומיא דמשכן', ו -אלא בסממנים 

השתמשו תוס' בכלל של דומיא דמשכן לצמצם את דפוס מלאכת המקלקלים למעשה המוליך את החפץ לקראת תיקון עתידי 

טוב יותר, זה מלמד שיש למלאכה שבקלקול תוספת מעלה אמיתית בעיקר היצירה מתי שהיא באה גם לתקן את עצמו של 

לנו לעיין מדוע צמצום זה קיים דוקא לשיטת תוס' שקבעו את הדפוס חפצא. וכיון שסברא נכונה היא במידת היצירה, שוב יש 

  3'דומיא דמשכן' ולא לשיטת שאר ראשונים.

  קלקול לצורך מצוה חשוב מלאכה הצריכה 'לגופו' 'ולגופה'

ש (שם) דכל מקום שהקלקלול "ב) ויותר הרחיב בו התורא"ה ע"כ תוס' להלן (ק"דבר נוסף שיש לנו לעמוד בו הוא מש

י וסברו שקורע על מתו אינו דומה לקורע "ט נחלקו שם על רש"לצורך מצוה הרי זה נידון כמלאכה הצריכה לגופה, ומהנעשה 

  בחמתו, דמצות קריעה משווי ליה מלאכה הצריכה לגופה וחייב.

 ומעתה אם ננקוט שדעת תוס' שם מסכימה לחידושם כאן שמקלקל אינו חייב אלא במעשה הצריך לגופו ולגופה, נמצא

  לדבריהם דצורך מצוה מועיל כתרתי גם במקום צורך גופו וגם במקום צורך גופה.

ובשלמא צורך גופו הוא דבר המובן, דהאדם צריך את תשמיש המצוה. אבל כיצד דבר זה נעשה צורך גופה זה צריך 

החפץ לתיקונו תוספת ביאור, מה חלק המעשה מצוה דהגברא מועיל להחליף את הצורך בהתחדשות היצירה המקדמת את 

  העתידי על ידי הקלקול.

נמצאנו משתדלים להבין. א. מדוע יש חילוק במידה המחייבת 'דומיא דמשכן' בין כל המלאכות ובין מלאכות המקלקלים. 

ב. גם כאשר נבין את החילוק, צריך לבחון שיהיה החילוק פשוט עד שכל אדם יבין זאת על אף שאינו מפורש בגמרא. ג. מדוע 

קיים רק לשיטת תוס' שהילפותא למלאכה הצריכה לגופה היא מהגילוי של מלאכת מחשבת להצריך 'דומיא דמשכן'.  חילוק זה

  ד. מדוע 'צורך מצוה' משמש במקום 'לגופו' 'ולגופה'.

  החילוק בין משחק ובין שאר משמשי אדם

 אחד הצד וכו', שרצים נהומש אחד"א) "י משבת הכ"ם (פ"ג) ונראה לפתוח ממקום חדש ולהאיר אור חדש. כתב הרמב

  ".עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה. וצד - לצוד וןוונתכ הואיל חייב בהן לשחק או רךולצ שלא בין רךולצ בין לןומכ

עולה מדבריו שהצד בעל חי על מנת שישמש לו לשחוק ומשחק היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי צירף באחת את 

ש דפוטר על מלאכה שאינה "כ אליבא דר"לצורך, וחייבו משום מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואהצד לשחק עם הצד שלא 

מ לצחק בו זה גם מעשה המוגדר מלאכה שאינה "ה הנוטל ראש חי ע"צריכה לגופה יהיה פטור. ומכאן למדו האחרונים דה

                         
ים אלו אף נלמד לסתור מה שג"א השתדל לתרץ בזה, דיסוד היא דינא בא מהכלל הידוע שבכל דבר 'חידוש' אין לך בו אלא חידושו, ומדבר 3

שזה כאשר הקלקלול הוא לצורך גופו וגופה, ואל תחדש  -ת החידוש הפחות מחודש שבו וכיון שלחייב על קלקלול זה חידוש, אין לך אלא א
  רה פחותה מכך בקלקלול לצורך גופו לחוד.יותר מכן לחייב גם ביצי

אם כדבריו הסברא נכונה לדעת התוס' כמו לדעת שאר ראשונים, ואין החלק של 'דומיא דמשכן' גורם לצמצום כלל, דהצמצום בא מעיקר ד
אכת מחשבת מצומצמת הסברא הרואה בקלקול לצורך גופו וגופה יצירה יותר מועילה, ומדוע אנו מוצאים את השיטה דוקא בשיטת התוס' דמל

  לבחינת 'דומיא דמשכן'. אלא ש"מ מילתא אחריתא שנו כאן.
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  4ש יהיה פטור."צריכה לגופה ולר

לתחום מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרי זה עושה את המלאכה על מנת  ודין זה ודאי מפליא כל לב כיצד מעשה זה נכנס

להשתמש בתולדה ממש, וכך לי נוטל ראש לשחק כנוטל ראש להאכילו לכלבים, זה וזה נטילת נשמה על מנת להשתמש בחלקי 

  החי שהתפרקו, ומדוע זה אינה צריכה לגופה. והוא פלאי.

ות הנוספים שמצאנו שהדין מזלזל במעלת תשמיש משחק ומבטלו. והמתעורר ימצא מקום להשוות את ההלכה למקומ

  בהלכות שבת זה נמצא בדיני מוקצה, ובדיני תורה זה נמצא בדיני כלים לענין טומאה וטהרה.

ש בפירוש השני מפני שהיא תשמיש משחק, "ד משנה א) שדיצת הערביין טהורה מכלום. ופירש שם הר"דאמרו בכלים (פכ

ו) דפסק שסבכה שעושים בשביל "ז הט"ם (כלים פכ"שוב לעשות כלי. ובדומה אנו רואים בפסק הרמבותשמיש משחק אינו ח

  לשחק בה שותי שכר טהורה מכלום לפי שאינה ממשמשי אדם.

ט בכדור, ועיקר השיטה "ה) שאסור לשחוק בשבת ויו"ח מ"ובמוקצה הוא מה שדיברו הראשונים ופסק המחבר (ש

ז) שהיותו ראוי למשחק לא נותן עליו שם כלי, והרי הוא כאבן שהוא "ב שם (קנ"מו שמיצה במבראשונים ביסוד ההלכה היא כ

  מוקצה מחמת גופו.

וכבר השתדלו המפרשים בביאור ההלכה הן בדיני טומאה והן בדיני מוקצה, מה סברא וטעם בדבר זה שתשמיש משחק אינו 

  דמשום הכי אינו נתפס בשם כלי.עושה כלי, והרי תשמישי אדם הם וצורך לו בהם, ומה חסר בו 

ועוררו להתבונן מדוע בימים שהיו לא מצאנו בית מסחר לממכר משחקים, שכל צרכי האדם היו נמכרים במקומות ידועים, 

אבל משחק היה דבר שכל ילד ונער עשה לעצמו ודאג לעצמו. מונח בזה שהמערכת הכללית של תשמישי משחק היא דבר 

פ "ל כל צרכן לעצמו, אבל אין בזה תבנית כללית של צריכה ציבורית לקיום כלי משחק. ואעהנוצר מחמת הצורך הפרטי ש

ל מדברי המשנה והראשונים 'דיצת הערבין' 'וסבכה של משחק' וכן 'הכדור' הנזכר בהלכות מוקצה, הם דברים "שהמשחקים הנ

מחמת הרצון  - ת על כל חפצא וחפצא מ הדרישה להתהוות המשחק היא דרישה פרטית המתחדש"שכן נראים כמעשה אומן. מ

  הפרטי של כל דורש המבקש לעצמו.

מתוך אבחנה זו נשכיל לעמוד על כך שביחס לבנין העולם לא נראה את העולם 'חסר' ללא המשחק, ולא נראה אותו 'יותר 

  ונותיו.מתוקן' לאחר המשחק, שהמשחק אינו חלק מבנין העולם, אלא הוא רק מכשיר המשלים לאדם את מאוויו ורצ

דוגמא לדבר נראה בחילוק בין 'חסרון בית' ובין 'בית מלוכלך', שחסרון בית הוא לא רק חסרון מחסה גברא, אלא הוא 

כ בית מלוכלך הוא "חסרון בעיקר ישובו של עולם, ולכך הבונה בית העמיד את ישוב העולם ולא רק דאג לעצמו למחסה. משא

ל אינו שינוי בבנינו של עולם, ולכך מי שינקה את הבית אינו עוסק בישוב רק דבר המשבש את ישוב הדעת של האדם, אב

 העולם אלא עוסק בישוב דעת גברא.

  ם שמלאכה לצורך משחק מוגדרת מלאכה שאינה צריכה לגופה"ביאור שיטת הרמב

ם "רמבד) ואחר שאנו מבינים מה היא השקפת הדין על יצירת המשחק, נראה כיצד יש בזה מספיק לבאר את דברי ה

                         
, שצד ומשחרר צר ומשחרר. אמנם כפות 'המשחק בצידה' שהכוונה היא עלדברי הרמב"ם ופירש  סר מפשטותוהנה בחזו"א נ' סוס"ק ד'  4

ם ניא על צד בעל חי לשחק "כוונת הרמבאת השיטה כפשוטה שתמרים (סוכה ל"ג ע"ב) ובמשנה ברורה (שט"ז ס"ק ל"ג, ובשעה"צ נ"ב), הביאו 
  זה מלאכה שאינה צריכה לגופה.ש עמו
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ם "שהעושה מלאכה לצורך משחק היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. דמכאן נבין שהגדרת מלאכה הצריכה לגופה לדעת הרמב

פ "אע -היא מלאכה לצורך 'בנין העולם', אבל מלאכה הנעשית לצורך השלמת רצונו של אדם לחוד, זו אינה צריכה לגופה 

ג פוטר על העושה מלאכה לצורך משחק שזה לא יצר "הפוטר מלאכה שאצלש "ט לר"שהאדם ממלא על ידה את רצונו. ומה

  יצירה לצורך בנין העולם אלא יצירה לעצמו של גברא.

כל יצירה שעושים אותה על דעת  אל לצמצם את המלאכות לדברים הנעשים לצורך בנין העולם, דילמ"ת היא גופא מנ"וכ

נבין דדבר זה נולד מהצמצום של 'דומיא דמשכן', דכיון שכל מעשה שתועיל לגברא באיזה תועלת אף היא מלאכה גמורה. 

כל דבר ודבר בדידיה, אם מלאכת מחשבת לימדה להצמד  -המשכן היה יצירות שעשויים לדעת העמדת תועלת לבנין העולם 

רך השלמת ג, זה נותן את הדפוס הנזכר של מלאכה הנעשית לצו"ש מלאכה שאצל"למלאכות דומיא דמשכן ומתוך כך מיעט ר

  'בנין העולם' וממעטים כל מלאכה הבאה להשלים רצון גברא לחוד.

והוא החלק היותר נצרך לנו לביאור שיטת התוס' שפתחנו בה] זה כי קיים חילוק גדול מאוד  -המורם מתוך הדברים [

הדבר נלמד בצירוף בהגדרת המחייב דמלאכה הצריכה לגופה בין אם הדבר נלמד מהדין של 'מלאכת מחשבת' לחוד ובין אם 

הצמצום של 'דומיא דמשכן'. שאם זה נלמד ממלאכת מחשבת אין לנו סיבה להצריך שהמלאכה תהיה לצורך 'בנין העולם' אלא 

לצורך רצונו של אדם מספיק. אבל כאשר צרפנו לבחינת צריכה לגופה את הדרישה של דומיא דמשכן בזה נוספה דרישה 

 ולם ולא רק לצורך השלמת רצון גברא.שהצריכה לגופה יהיה לצורך בנין הע

  ביאור שיטת התוס' בצריכה לגופה במקלקלים

ה) ומעתה נראה כיצד שיטת התוס' ברורה ומאירה. כאשר זכינו להשכיל כי בחינת 'דומיא דמשכן' ראויה להוליד חיוב 

בין כל המלאכות ובין מלאכות לבחינה נוספת בתבנית היצירה, שהיצירה תעשה לצורך בנין העולם, מכאן בא חילוק התוס' 

המקלקלים, שכל המלאכות הם משמשים לבנין העולם מעצם טיבעם ועניינם, ולכך מתקיים בהם תנאי מסוים זה העולה 

מהמשכן בעצם הוויתם שלעולם עשייתם מתפרשת בסתמא כעשיה לצורך בנין העולם, ואינם צריכים דעת מסוימת לתכלית 

  מסוימת יותר מצורך האדם עצמו.

אבל המקלקלים הם אינם משמשים לבנין העולם מעצם טיבעם, אלא בנין העולם הנעשה על ידם זה רק במקרה שהם נעשים 

לצורך תוספת קומה עתידית בצורת תבניתם, ולכך לא נראה בהם מלאכה שלמה לרבי שמעון אלא כאשר הם נעשים לצורך 

  תכלית תיקון החפץ עצמו.

, דאחר שהוכרע מתחילה שהבחינה היא 'דומיא דמשכן' מכאן נולד הדפוס הנוסף של ט היא מילתא דפשיטא"וגם ברור מ

'בנין העולם', וכאשר כל אחד מחזיק במידה זו של 'בנין העולם' ובוחן את המלאכות, רואה הוא לעצמו את החילוק שבין כל 

אשר הם נעשים לצורך תכלית השלמת המלאכות שעצם עניינם הוא בנין העולם, ובין המקלקלים שאין בהם בנין העולם אלא כ

  שלמותם.

ומה פירשו תוס' דכל קלקול לצורך מצוה חשיב כצורך לגופו ולגופה, גם זה מתפרש יפה. דסברא היא שצורה הנדרשת למצוה 

ז כדומיא דמשכן כתבנית בנין העולם בעצם תבנית הדבר "היא שלמות צורה בבנין העולם, וממילא שפיר נתפס הדבר עי

  וברור. כמקולקל.


