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   חובל בחבירו וצריך לכלבו

  נקרא 'מתקן' הואמדוע 

  התיקון שיש במחשב להאכיל דם חבירו לכלב

שהם חייבים גם כאשר נעשה על  ,חוץ מחובל ומבעיר -כל המקלקלין פטורין  א) אמר רבי אבהו"ו ע"א) אמרו בגמרא (ק

  ידם קלקול.

הרי  ,ובנפש שנדון מפני מלשלם פטור בשבת בחברו החובלש) א"ע ז"פ( ק"וחיילא דרבי אבהו לחייב בחובל מדאמרו בב

  מ דבמלאכה זו אפילו המקלקל בכלל מלאכה."ש ,לך מקלקל שחייב מיתה

ק שהחובל בחבירו בשבת "ומה שאמרו בב ,ואמר דודאי המקלקל פטור גם בחובל ומבעיר כמו בשאר מלאכות ורבי יוחנן פליג

והיינו בגוונא שהוא עשה זאת על מנת ליטול מדם מכת חבירו ולהאכיל דם זה  ,'מקלקל' ומיירי בגוונא שחבלתו אינ ,חייב מיתה

זה מחליט את מעשיו של ראובן  ,דמו של שמעון שאכילת כלב דכיון שחבלת ראובן בשמעון נועדה בשביל להעמיד את ,לכלב

  אבל כל מקלקל בחבלה סתם פטור. ,ז הוא חייב"וע ,למלאכת 'תיקון' שהוא מתקן דם לאילת כלב

המובן הפשוט של המקלקל המחליף את עצמו הנה ד ,בדבר אך מעט יעמוד בהלכה זו כאשר הוא שומם ומשומםמתבונן הוכל 

אלא מחשבתו מועילה לשנות את  ,אינה רק שינוי מעשה גברא לחוד ,מחמת הדעת תיקון הקיימת אצל העושהמקלקול לתיקון 

החליף המעשה את עצם תואר עניינו מקלקול לתיקון כיון  ,דכיון שהוקבעה תכלית העשיה לתועלת ,הגדרת עצמו של מעשה

  שהוא באמת נעשה ליצירה מתקנת.

כ "והחלטתו תהיה כ ,כול ראובן להחליט להעמיד את דמו שמעון לאכילת כלבדבר זה שיועל פי זה כמה תימה יש ב

משמעותית עד כי יחליף בכך את תואר החפצא של המעשה הנעשה בגופו של שמעון ממעשה קלקול וחורבן למעשה תיקון 

  של 'יצירת אוכל לכלב של שמעון'. והוא פלאי.

  התיקון שיש בשוחט בשבת קרבן שלא כדין

א) דהשוחט פסח בשבת שלא לאוכליו "ג ע"הוא מה שאמרו בגמרא (פסחים עף שיש לנו עוד להשתומם עליו דבר דומה נוס

חייב גם לדעת רבי יוחנן שבעלמא מקלקל בחבורה פטור. דהיינו טעמא הואיל ותיקנו לכך שאם עלה לא ירד. וכן השוחט קרבן 

  בעל מום חייב הואיל ותיקנו במה שמוציאו מאיסור אבר מן החי.

וגם זו תימה, וכי תיקון הוא זה והרי דין הקרבן להשרף מחמת מעשיו, אלא שאם יעברו על משפטו ויעלו שלא לרצון יהיה 

דינו להשאר שם, ומה נחשיב זה 'מתקן' במה שקלקל קרבן לשריפה, ושינה דינו שגם אם יעלה לא יהיה לרצון. ובשוחט בעל 

לא לבן נח שמוזהר רק על אבר מן החי, או לישראל למעט באיסורים שיהיו מום הוא יותר תימה, שלא נמצא תיקונו תועלת א

  עליו אם יאכל ממנו, והיא תימה וכי זה יקרא מתקן שחידש כמה איסורים על הדבר, ואיסור אחד יצא לו חוץ.

  'מעלת' חובל מביאה לכך שחייבים בו במקלקל

את כל המבט על הצורך בתיקון במעשה חבלה, ונבין כי  ב) ויסוד הבנין להבין בדבר יהיה כאשר נשכיל לשנות ולהחליף

  הצורך בתיקון במלאכה זו שונה הוא והפוך משאר כל המלאכות.

בכל מלאכות הצורך שהמעשה יהיה יצירת תיקון לדעת תיקון זה בשביל ליצוק למלאכה בחינה של יצירה, שרק תבנית 

המעשה כמעשה המועיל נותנת לו תואר ורושם של מלאכת יצירה, פעמים והגדרתו כמועיל נגזרת מעצם צורתו ופעמים 

  דעת העושה המגדירה את המעשה.שהגדרתו כמועיל באה רק מחמת הגדרת המעשה כמעשה מועיל מחמת 
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  אמנם בחובל (ומבעיר) יש לנו לידע שלא כן הוא, אלא הדבר שונה והמידה הפוכה אפילו לרבי יוחנן שפטר בו מקלקל. 

מקלקל בחובל ומבעיר חידוש המלאכה שבחובל גדול הוא לאין ערוך מחידוש שאר מלאכות,  -שכאשר למדנו בסימן 

לקים שאינם מקבלים 'צורה', שהוא מעשה המפריד בין הגשם לנשמה, ושינוי ממין זה הוא מחמת שהוא שינוי העוסק גם בח

  חידוש יותר גדול מאשר שינוי דפוס וצורה לדבר גשמי הניתן למישוש.

וכאן באה הסברא לומר שככל שחידוש המלאכה יותר גדול כך נפילת הקלקול בה תהיה פחות משמעותית. דוגמא לדבר מדעת 

 פני על עצמו הגולם לגוף קלקול בכך יהיה אם ואפילו - לסביבה גדול קלקול בכך יהיה אם גם, נשמה בעל גולם וצרבני אדם, שהי

 על יצירה מלאכת יוגדר עדיין' לחיים ממוות' שהפכו החידוש שמעשה דעת בני אדם רואה סברא, נשמה נפיחת קודם בו שהיה מה

 על' מחשבת' כיצירת נתפס הדבר היצירה התחדשות דלגודל, ונורא גדול קלקול זה יהיה אם גם - הוליד שהוא הגדול הקלקול אף

  .היצירה מעשה על קלקול תורת המקרין הנפילה פחת אף

מ אין מידת הקלקול בה שווה "ואחר שזו נקודת יסוד המלאכה ומעלתה, גם רבי יוחנן דסבר שהמקלקל בחבלה פטור, מ

קול משמשת 'לעקור' את היצירה שבמעשה, שבזה אין הקלקול גורם 'שלא' למידת קלקול שאר מלאכות, אלא בהם דעת הקל

אלא באשר הדבר ראוי להיות יצירה על אף הקלקול, באה דעת ההשחתה שבמעשה ועוקרת ומבטלת את נראה בכך יצירה, 

  תורת היצירה שבה.

נעשות בדרך קלקול לא נמצאת מלאכה זו שונה בחלק של פטור המקלקל משאר מלאכות מקצה לקצה, שכל המלאכות ה

  נעשו יצירה. ואילו מלאכה זו כאשר היא נעשית בדרך מקלקל מחשבת הקלקול 'עקרה' את המעשה מתוקף יצירתו.

  ביאור התיקון שיש במחשב להאכיל דם חבירו לכלב

מפסידו כ גדולה עד שהקלקול אינו "שגם רבי יוחנן מודה בחובל שהוא יצירה חדשה שמידתה כ וכאשר אנו מכריעיםג) 

ין הוא עומד כיצירת מלאכה. נבין דלמידה זו מספיק שהדבר יהיה יוכל עוד שיש בו 'גרדומי' תיקון עד ,כ בקל"מתואר 'יצירה' כ

ינו נעשה מתקן אלא רק מחמת שהדעת משנה ל על מנת לתקן אועל אף שבעלמא מקלק ,תיקון גברא על אף שאינו תיקון חפצא

אבל בחובל שהדעת באה לשמר את היצירה  ,ה במעשה שהדעת צריכה 'לחדש' שהוא תיקוןמ כל ז"מ ,את החפצא להיות תיקון

גם זה  ,ז לחוד"בזה גם כאשר המעשה נעשה לדעת גברא לתקן עי ,החשובה שבו שדעת הקלקול לא 'תעקור' את היצירה שבו

המעשה להיות חפצא של מספיק כגרדומים למנוע את עקירת תורת התיקון מהדבר על אף שבאמת לא השתנה החפצא של 

  מחמת שאי אפשר לו לאדם לייחד את גופו של חבירו למאכל לכלב. - תיקון 

  ביאור התיקון שיש בשוחט בשבת קרבן שלא כדין

ובדרך זו נבין גם בשוחט קרבן שלא כדין ואין בו אלא תועלת לעלו לא ירדו, או אפילו פחות מכאן להתירו באבר מן החי, 

אלא  ,מעלתה היא יצירה גם לולי התיקון לולגוד ,דכיון שמלאכת שוחט היא יצירה גדולהבזה נאמר שגם  מדוע אינו מקלקל.

כל שיש בו הפחתה בקלקול המתבקש וקביעת  ,שהדעת לקלקול המוחלט 'מפקיעה' את מעלת היצירה אפילו מחידוש יצירה זו

וכל שהוא תפוס בגרדומי תיקון לא נעקר ממנו  ,גם זה נקרא 'גרדומי' תיקון ,חלות מסוימת המקדמת את הבהמה באיזו הלכה

  שם יצירת מעלה של 'בורא רוח' ועדיין מלאכה היא להתחייב עלה.


