
 שליט"א   אשר וייסהגאון הרב  

 מלאכת מחשבת בגרם מלאכה  בעניןשיעור 

 מראה מקומות 

 גרם כיבוי מותר. גמרא שבת קכ ע"ב,  •
 ליבה ולבתה הרוח.   ,גמרא בבא קמא ס ע"א •
 מגן אברהם אורח חיים סימן רנב ס"ק כ.  •
 אבן העוזר סימן שכח הביא דבריו ודחה  •
 גליון חתם סופר על המגן אברהם הנ"ל.  •
 . רא"ש בבא קמא פרק ו סימן יא •
 לז ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה גרסינן בגמ' (קד ע"ב) תנא הגיה אות אחת. ר"ן שבת  •
 ם סימן נז בשם שו"ת זרע אמת. ישו"ת בית יצחק אורח חי •
 חזון איש יורה דעה סימן קסד אות ב.  •
 שו"ת דובב מישרים חלק א סימן צט.  •
 ו. חזון איש אורח חיים סימן ל  •
 אות ד.  ם סימן רחהר צבי אורח חיי •

 

 

 2אחרי סריקה מס' 

 מגן אברהם אורח חיים סימן רנב ס"ק כ: 

ואיכא זילותא דשבת ואם הרחיים של עכו"ם פשיטא דשרי ליתן לתוכה מבע"י ואם  
הישראל נותן לעכו"ם החטים מע"ש אפי' העכו"ם טוחנן בשבת שרי כמ"ש ס"ב ובלבד  

כשלוחו וכמ"ש ס"ס ש"ז אבל אם השע' צריכה  שלא יעמוד הישראל אצלו דאז מיחזי  
לכך כגון סמוך לפסח רשאי הישראל לשמור הרחיים שלא יתחמץ דהא שבות דשבות  
היא אפי' נותן הישראל להרחיים בשבת ליכא חיוב חטאת עד שיטחון ברחיים של יד  
וכ"מ בתוס' דף י"ח ד"ה ולימא מר כו' דטעמא דב"ש דגזרינן כו' וק' דמ"מ קשה לימא  
גבי רחיים נמי משום גזירה אלא ע"כ אפי' נתנו בשבת ליכא חיוב חטאת וכ"כ הסמ"ג  
וסמ"ק בהדיא (וע' בתוס' ספ"ק דע"א מיהו ממ"ש סי' שט"ז גבי מצוד' בשם התוס'  
משמע דחייב חטאת בדבר דאתי ממילא וכ"פ התוס' במנחות דף נ"ו דומיא דמדביק  

ומר לעכו"ם ה"ל שבות דשבות דשרי  פת בתנור ונאפה) וכ"מ בפ"ח ברמב"ם א"כ כשא
במקום מצוה כמ"ש סי' ש"ז ס"ה וכ"ש היכא דלא א"ל כלל רק יושב ומשמר ועססי'  

 ש"ז:

 

 : סעיף מח אבן העוזר אורח חיים סימן שכח

[מג"א ס"ק נ"ג]. [אפילו אין מהדקו הוי מלאכה וכו']. להעמיד בשבת עלוקה שקורין  
רה. וראייתו מהא דהשיך בו נחש דסנהדרין  פייאפקו ולמצוץ דם באדם הוא איסור תו

דף ע"ח [ע"א] דמחייב (רבי מאיר) [רבי יהודה] והוי כאילו תוקע סכין בבטנו, ואפילו  



רבנן לא פטרי אלא דסבירא להו ארס מעצמו מקיא ע"ש. והנה מראיה זו שהביא יש  
"ג  ראיה להיפך דליכא איסור תורה. דהא התוספות פרק כיצד הרגל [בבא קמא] דף כ

[ע"א ד"ה תפשוט] [כתבו] שיסה בו נחש היינו שנטל את יד חבירו ותחב לתוך פי הנחש  
לכולי עלמא פטור, כי פליגי בהשיך את הנחש פירוש שדחק שיני הנחש תוך בשר  
חבירו, מר סבר ארס בין שיניו עומד והוי כמו שהרגו בידים, ומר סבר מעצמו מקיא  

עלמא לא עביד כלום. ותו נ"ל ראיה לכאורה  ע"ש. הרי מבואר דבעלוקה הנ"ל לכולי 
מהא דקיימא לן לעיל סימן שכ"ד [סעיף יג] מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים  
מחוברים בשבת ובהמתו תולשת מהקרקע אפילו הכי מותר. מיהו אם העלוקה שלו,  
אסור משום שביתת בהמתו, דהא כתבו התוספות סוף פרק הפרה [שם נה, א] ד"ה  

דילפינן במלאכת שביתת בהמתו מהרבעת כלאים לאסור דגים משום   המנהיג וכו', 
שביתת בהמתו בשבת ע"ש. ודוקא להעמיד בהמתו על גבי מחובר רחמנא שריא בהדיא  
כמו שכתבו התוספות [שבת] דף קכ"ב [ע"א ד"ה מעמיד] דכתיב למען ינוח בהמתך  

בל לעלוקה לית  [שמות כג, יב] ואין זה נייח אלא צער לבהמה אם לא תאכל ע"ש, א
ליה צער אם לא יעמידנה. אך דנראה לעניות דעתי מטעם אחר דלהעמיד עלוקה אסור  
מן התורה, משום דקשיא לי אהא דאמרו [שם] מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים  
בשבת, והא קיימא לן בחושן משפט סימן שצ"ד סעיף ג' העמיד בהמת חבירו על גבי  

יב נזק שלם דהוי מזיק בידים, וכיון דלענין היזק  קמת חבירו אפילו ברשות הרבים חי 
מקרי מזיק בידים ולא גרמא, א"כ אמאי שרי לעשות כן בשבת. ואין לחלק בין לענין  
נזיקין ובין לענין מלאכה, דהא אנן איפכא שמעינן והוא בש"ס [בבא קמא] פרק הכונס  

ופריך מאי שנא   דף ס' [ע"א] גבי אש שאין יכול להבעיר מעצמו ורוח הבעירתו פטור,
מזורה ורוח מסייעתו דחייב בשבת, ומשני רב אשי שם הני מילי לענין שבת דמלאכת  
מחשבת אסרה תורה, אבל הכא גרמא בעלמא, והכי קיימא לן כרב אשי [עיין ש"ך  
חו"מ סימן תיח ס"ק ד] ועל כן קיימא לן בחושן משפט סימן קנ"ה סעיף ל"ד בזורה  

ק חבירו, פטור, שהרוח הוא שהוליך ע"ש. הרי אף דלענין  גורנו ורוח מוליך המוץ ומזי
היזק פטור אפילו הכי בשבת הוי מלאכה לחייב, וא"כ בהעמיד בהמת חבירו על גבי  
קמת חבירו דחייב לענין היזק כמזיק בידים, קל וחומר דלהוי מלאכה בשבת. ועל  

בהמתו על גבי   כרחך צ"ל דלענין נזיקין הכל תלוי אי ברי הזיקא אי לא, לכן בהעמיד
קמת חבירו חייב משום דברי הזיקא, ובזורה ורוח מסייעתו פטור, אבל בשבת הכל  
תלוי במלאכת מחשבת, על כן בזורה ורוח מסייעתו דמחשבתו לברר מתוכו הפסולת  
ונעשית מחשבתו, אף שהרוח מסייעתו חייב דהא נעשית המלאכה על ידו, אבל  

תו ומחשבתו על שום מלאכה רק שבהמתו  בהעמיד בהמתו על גבי מחובר דאין כוונ
תאכל ותמלא כריסה ואין מחשבתו על המלאכה כלל, לכן פטור, כיון דהוא אין עושה  
כלום וגם מחשבתו לא היה על המלאכה כלל. ולפ"ז נתברר בעלוקה פייאפקו דעיקר  
מחשבתו שהעמידה כדי שתעשה חבורה באדם ושתמצוץ דמו דמלאכה גמורה היא  

י אליעזר דמילה [שבת קלג, ב], שפיר נלמד בקל וחומר מזורה ורוח  כדאיתא פרק רב
מסייעתו דפטורה בנזקין ואפילו הכי חייב בשבת קל וחומר לעלוקה דבכהאי גוונא  
ודאי חייב בניזקין, כמו מעמיד בהמה על גבי קמת חבירו דהוי כמזיק בידים כמו  

 שכתבתי מכל שכן דהוי מלאכה בשבת. 

דחושן משפט סימן (רצ"ד) [שצד] סעיף ג' דמקרי מזיק בידים,  וליכא לאקשויי על הא  
מהא דהשיך הנחש, י"ל שאני התם דאיתא הנאה בבהמה מאכילתה והוי ברי הזיקא,  
אבל לנחש לית הנאה בנשיכתו ולא ברי הזיקא. תו ראיה מדין צידה דסימן (שי"ז)  

ניו עד שהגיעו  [שטז] דפסק הרמב"ם [שבת י, כב] אם הבהיל האדם את הצבי ועמד בפ 
הכלב ותפסו הכלב, הוה צידה וחייב, עכ"ל. הרי אף דלא צודהו האדם רק הכלב חייב,  
ועל כרחך משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה והיינו כדפירשתי. ומזה ראיה דלטחון  
חטים ברחים של מים בשבת אף שהמים טוחנין אף על פי כן אסור ליתן חטים לתוך  

ו בנזקין כי האי גוונא בזורק של חבירו לרחיים וניזק  הרחיים מן התורה, דהא אפיל 



חייב, דהוי כזורק לתוך האש, וק"ו בשבת. וזה לא כמ"א סימן רנ"ב [ס"ק כ] שכתב  
שם דלא אסור רק מדרבנן וע"ש, זה אינו, דלכולי עלמא חייב מדאורייתא כטוחן  

ומר  ממש, מידי דהוי אזורה ורוח מסייעתו דמלאכת מחשבת אסרה תורה, קל וח
 בנותן לרחיים דאפילו בנזקין חייב כדפרישית. 

מה שכתב מ"א שם להביא ראיה מהתוספות דפרק קמא [שבת] דף י"ח [ע"א] ד"ה  
ולימא כו' עד דטעמא דבית שמאי דגזרינן כו', וקשה מכל מקום לימא גבי רחיים נמי  

לשונו, לאו  משום גזירה, אלא על כרחך דליכא חיוב חטאת ברחיים של מים עד כאן 
ראיה היא כלל, דלרבה על כרחך אתיא כבית הלל, דאם לא כן גבי מוגמר ודכוותייהו  
נמי לגזור וזה פשוט. גם מה שכתוב שם דכן משמע בסמ"ג וסמ"ק, לא משמע שם  

 מידי. 

העולה מזה להעמיד עלוקה בשבת אסור מן התורה וכן לטחון ברחיים של מים גם כן  
 ת מלאכות: מן התורה הוא אסור והן אבו

 

 גליון חתם סופר על מגן אברהם הנ"ל: 

(מג"א ס"ק כ) ליכא חיוב חטאת. נ"ב, עיין בספר אבן העוזר לקמן סימן שכ"ח שדוחה  
כל ראיותיו, והעלה שיש בו חיוב חטאת, וצ"ע לדינא. לכן כשיש שעת הדחק סמוך  

ואומרים  לפסח רגיל אני לצוות שימכרו להנכרי בעל הרחיים את החטים וכל הכלים,  
לו כשמניח אותם לשומרם מחמץ אז אפשר שיחזרו ויקחו ממנו הקמח אחר שבת,  
ועיין לקמן סימן ש"ז סעיף ג'. והישראל יושב ומשמר, ועיין ש"ך יורה דעה סימן (ק"כ)  
[קטו] [ס"ק כ], וק"ל. ומה שקשה על ראיות המג"א מתוספות, כבר תירץ יפה בתוספת  

אמר, דהיה ליה לרבה לומר דבמלאכה דאתיא ממילא  שבת [ס"ק כד], עיין שם דהכי ק
כעין רחיים מודו בית הלל לבית שמאי, דאיכא למטעי טפי, ולמגזר ערב שבת אטו  
שבת, שיאמרו שאין בו חטאת, אלא על כרחך דאין הכי נמי אין בו חטאת, ע"ש. ויותר  

רי  נראה מה שכתב בגליון שו"ע קטן בשערי תשובה [יד אפרים], והוא קרוב לדב
מחצית השקל. ופותקין מים לגינה נמי, מילוי מים כל היום אין בו חיוב חטאת, דוקא  
משקה מים לזרעים ממש, ועיין לשון רש"י במועד קטן דף ב' ע"ב [ד"ה משקה], אבל  
למלאות ניגרי הגן מים ליכא לא חורש ולא זורע. וכדברי המג"א מוכח בירושלמי  

"א בחידושיו [שם יח, א ד"ה ולענין]  [שבת פ"א הלכה ה] לפי מה שכתב הרשב
דמשמעותיה כרבה משום גזירה דלמא אתי למעבד בשבת, ומסיים התם בירושלמי  
דלבית שמאי פותקין מים וכו' אבל לא יתן חטים וכו' משום השמעת קול, אם כן שמע  
מינה דבחטים לתוך רחיים ליכא למגזר, משום דבשבת עצמו נמי ליכא איסור  

לומר שאני פת בתנור דכך היה במשכן, דכל בישול ואפייה נעשה   דאורייתא, וצריך
ממילא, אבל טחינה במשכן היה ברחיים של יד, וכן מצודה היה צד ממש, לא ע"י  
פרישת מצודה, לכן כל שנעשה ממילא פטור. וכן כתב הקרבן נתנאל [שבת פ"א סימן  

זורה ורוח מסייעו,  לג אות ר]. ואם כן אזדא ליה הראיה של אבן העוזר סימן שכ"ח מ
דהתם הכי הוה במשכן, דכל זורה הוה על ידי רוח, מה שאין כן רחיים של מים, שטחנו  
בשל יד. ומה שהקשה מצד צבי, לא קשה מידי, כיון דהצבי רץ מפני הכלב שרודפו,  
האדם העומד לפניו וגודר דרכו הוא הצד בידים, כצבי בבית ואדם יושב על הפתח  

 דחייב משום צד: 
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