
 

 

 בס"ד

 , מקורותמלאכת מחשבת, פקודי  -ויקהל פרשת 

 ד"ר חזות גבריאל

 משנה מסכת חגיגה פרק א  .1

היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלויין  
בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות הדינין והעבודות הטהרות והטומאות ועריות יש להן על מי 

 שיסמכו הן הן גופי תורה:

 דברים פרק ה . 2

ֹ֣֛ור ֶאת־֥יֹו֩ם ַהַשבָׁ    מ  יָך:)יב( שָׁ ָ֥֥֣ק ֱאֹלֶה ֶֽ֗ ֛֣ ר ִצְוָך׀ ְיקֹוָׁ ֹו ַכֲאֶש֥  ת ְלַקְדש ׁ֑֜

: ָךָ֒ ל־ְמַלאְכֶת  ִש֣֛ ָ֥֣יתָׁ כָׁ ד ְועָׁ ֲעב ֹ֔ ים ַת  ִמ֣֛ ֣֛ ֶָ֥֣שת יָׁ  )יג( ש 

ָך ְוַעבְ  ־וִבֶת֣֛ ה וִבְנָך  ֛֣ ה ַאתָׁ אכָָׁ֡ ל־ְמלָׁ ה כָׁ א ַתֲעֶש֣֛ יָך ל ֣֛ ֣֛ק ֱאֹלֶה ֶֽ֗ ֣֛ ָ֥֣ת׀ ַליקֹוָׁ י ַשבָׁ ׁ֑֜ ְרָךׁ֑֜ )יד( ְויֹום ַהְשִביִעֹ֔ ֶתָך ְושֹוְרָך  ַוֲחמ   ֲאמָׁ ־ַוַ֠ ְדָך 
מ  ֹוָך: ְתָך  כָׁ ַען יָׁ נוַח ַעְבְדָ֥ך ַוֲאמָׁ יָך ְלַמֶֽ֗ ֶרֹ֔ ר ִבְשעָׁ ְֵֽרָך ֲאֶש֣֛ ָך ְוג   ל־ְבֶהְמֶתֶֽ֗  ְוכָׁ

יָך  ׁ֑֜ ְיקֹוָׁ  ק ֱאֹלֶה   ֲאָך  ִצ  ִים ַוי  ֹ֔ ֶרץ ִמְצַרֶֽ֗ ׀ ְבֶא֣֛ יתָׁ ִי֣֛  ֥ ֶָ֥֣בד הָׁ י־עֶ ָּ֞֗ ִכ֣֛ ַכְרתֶָֽׁ֗ ק )טו( ְוזָׁ ֛֣ ן ִצְוָך ְיקֹוָׁ ַע ְנטויָׁ ה ַעל־ כ ֶֽ֗ ה וִבְזר ֣֛ קָׁ  ֥ ָ֥֣ד ֲחזָׁ ם ְביָׁ ִמשָֹׁ֔
ת: ֹות ֶאת־֥יֹום ַהַשבָׁ  יָך ַלֲעש   ֱאֹלֶהֹ֔

 שמות פרק לא . 3

ה: ה ְיהודָׁ  ֥ ור ְלַמט  י ֶבן־ח  ל ֶבן־אוִר֥ ם ְבַצְלא   י ְבש   אִת  ֛֣ רָׁ ה קָׁ  )ב( ְרא  

וחַ  ֹו ר֣֛ א א ת  ֥ ֲאַמל  ה: )ג( וָׁ אכָׁ  ל־ְמלָׁ ַעת וְבכָׁ ֥ה וְבַד  ה וִבְתבונָׁ ְכמָׁ  ים ְבחָׁ  ֱאֹלִה 

ֶשת: ֶסף וַבְנח   ב וַבֶכ  ֥ הָׁ ֹות ַבזָׁ ת ַלֲעש  ב   ב ַמֲחשָׁ  )ד( ַלְחש  

ה: אכָׁ  ל־ְמלָׁ ֹות ְבכָׁ ץ ַלֲעש  ֶשת ע   את וַבֲחר ֣֛ ֶבן ְלַמל   ֶשת ֶא   )ה( וַבֲחר ֥

...... 

ה ַדב     יֶכֹ֔ )יג( ְוַאתָָּׁ֞֗ ת  יֶכם ְלד ר ֣֛ ינ  י וב   יִנ  וא ב  ֹות ִהׁ֑֜ רו ִכ֩י א  י ִתְשמ   ַת  ְך ֶאת־ַשְבת  ר ַא֥ אמ ֹ֔ ל ל  א  י ר ֶאל־ְבנ  י ִיְשרָׁ ַעת ִכ  ַדַ֕ ם לָׁ
ם: ק ְמַקִדְשֶכ  י ְיקֹוָׁ   ֲאִנ֥

ֹו יהָׁ מ֣֛ ְלֶל  ם ְמַח  ֶכ  וא לָׁ ֶדש ִה  י ק ֥ ת ִכ  וא )יד( וְשַמְרֶתם ֶאת־ַהַשבָֹׁ֔ ה ַהֶנֶ֥פש ַהִה  ה ְוִנְכְרתָׁ  אכָֹׁ֔ ה ְמלָׁ ה בָׁ ֶש֥ ע  ל־הָׁ י כָׁ ת ִכֶֽ֗ ת יומָֹׁ֔
: יהָׁ ֶרב ַעֶמ   ִמֶק֥

ה ְמלָׁ  ֶשַּ֧ ע  ל־הָׁ ֶדש ַליקֹוָׁ ק כָׁ ֹון ק   ת  ת ַשבָׁ י ַשַבַּ֧ ֹום ַהְשִביִעֶֽ֗ הָ֒ וַבי֣֛ אכָׁ ה ְמלָׁ ֶש֣֛ עָׁ ֶשת יִָׁמים י  ֛֣ ת ֥מֹו)טו( ש  ה ְב֥יֹום ַהַשבָׁ  ת אכָׁ 
ת:  יומָׁ 

ם: ית עֹולָׁ  ם ְבִר֥ ר תָׁ  ת ְלד  ֹות ֶאת־ַהַשבָׁ  ת ַלֲעשַּ֧ ל ֶאת־ַהַשבָׁ  א   ְמ֥רו ְבנ  י־ִיְשרָׁ  )טז( ְושָׁ

ִים ְוֶאת־ ַמ֣֛ ק ֶאת־ַהשָׁ ה ְיקֹוָׁ שָׁ  ים עָׁ ִמֶֽ֗ ֶשת יָׁ ֛֣ ם ִכי־ש  וא ְלע לָׁ  ל ֥אֹות ִה  א ֹ֔ ֣֛י ִיְשרָׁ ין ְבנ  י וב  יִנֶֽ֗ ֶרץ )יז( ב  אָֹׁ֔ י הָׁ וַביֹום ַהְשִביִעֹ֔
ה: אכָׁ  ל־ְמלָׁ ֹות ְבכָׁ ץ ַלֲעש  ֶשת ע   את וַבֲחר ֣֛ ֶבן ְלַמל   ֶשת ֶא  ש: )ה( וַבֲחר ֥ ַפ  ת ַוִינָׁ ַב   שָׁ

 רש"י שמות פרק לה  .4

 הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת: -)ב( ששת ימים 

 שמות פרק לו  .5

ק ַלֲעש ֥ )ה(  ֥ה ְיקֹוָׁ  ה ֲאֶשר־ִצוָׁ אכָֹׁ֔ ה ַלְמלָׁ ֲעב דָׁ י הָׁ  יא ִמד   ִב  ם ְלהָׁ עָׁ  ים הָׁ ר ַמְרִב֥ אמ ֹ֔ ה ל  ֶש֣֛ ה:ַוי אְמרו ֶאל־מ   ת א תָׁ 



 

 

ה ִלְתרו אכָׁ  ֹוד ְמלָׁ ה ַאל־ַיֲעשו־ע  יש ְוִאשֶָֽׁ֗ אמ רָ֒ ִא֣֛ ַמֲחֶנה ל  ירו ֥קֹול ַב  ה ַוַיֲעִב  ֶשֶֽ֗ ו מ  ם )ו( ַוְיַצ֣֛ עָׁ  א הָׁ ֥ ל  ֶדש ַוִיכָׁ ת ַהק   ַמ֣֛
יא: ִב  הָׁ  מ 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף מט עמוד ב  .6

ואתם  -ואתם לא תזרעו, הם קצרו  -דתניא: אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, הם זרעו 
היחיד. הם ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות  -לא תקצרו, הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה 

ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, הם הוציאו מעגלה  -הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע 
אביי  -ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. מרשות היחיד לרשות היחיד, מאי קא עביד?  -לעגלה 

 ד דרך רשות הרבים.ורבא דאמרי תרוויהו, ואיתימא רב אדא בר אהבה: מרשות היחיד לרשות היחי

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף יב עמוד א  .7

ביום, שמא יהרוג, ורבי אליעזר היא. דתניא, אמר  -לא יפלה את כליו כו'. איבעיא להו: לא יפלה את כליו 
 רבי אליעזר: ההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל.

 ד א[ הכל חייבין ]המתחיל בדף ב עמו -תלמוד בבלי מסכת חגיגה פרק א  .8

 מאי כהררין התלויין בשערה? ]דף י עמוד ב[ מלאכת מחשבת אסרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבא.

 רש"י מסכת חגיגה דף י עמוד ב  .9

לפיכך פטור, וזהו רמז  -שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון לה, וזה לא נתכוון לה לבנין זה  -מלאכת מחשבת 
אלא במשכן הוא דכתיב, ולפי שסמך בפרשת ויקהל פרשת  מועט, דאילו מלאכת מחשבת בשבת לא כתיבא,

 אנו למדין מלאכת מחשבת לשבת. -שבת לפרשת משכן 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ס עמוד א  .10

פטור.  -חייב, ואם לאו  -כולן פטורין. ת"ר: ליבה ולבתה הרוח, אם יש בלבויו כדי ללבותה  -לבתה הרוח 
כגון שליבה מצד אחד, ולבתו הרוח מצד  -יעתו! אמר אביי: הכא במאי עסקינן אמאי? ליהוי כזורה ורוח מסי

אחר. רבא אמר: כגון שליבה ברוח מצויה, ולבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. ר' זירא אמר: כגון דצמרה 
ה"מ לענין שבת, דמלאכת מחשבת אסרה תורה, אבל  -צמורי. רב אשי אמר: כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו 

 רמא בעלמא הוא, וגרמא בנזקין פטור.הכא ג

 


