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בס"ד

מלאכת הוצאה בשבת,
ומקרא מגילה בפורים שחל בשבת
(שבת ב ע"א – ג ע"א)
מלאכת הוצאה היא האחרונה ברשימת ל"ט המלאכות (משנה שבת ז ,ב) ,אך היא הנושא הראשון בו
עוסקות המשניות הראשונות בפרק ראשון ,וזה נושא שעוסקים בו רבות במהלך המסכת .נעסוק בהגדרת
מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך ,וכן באיסור העברה ד' אמות ברשות הרבים :עקירה
– העברה – הנחה.
בשל הקירבה לפורים ,נעסוק בנימוק להלכה מדוע אין קוראים מגילה כשפורים חל בשבת" :שמא יעבירנו
ארבע אמות לרשות הרבים".

–



אלו פעולות בנוגע למלאכת הוצאה נמנו במשנה ואילו לא?



הסבר את הלימוד מהפסוק "בעשותה" בנוגע לחיוב קרבן חטאת .באיזה מצב יחיד יהיה חייב
קרבן על מלאכת הוצאה ובאיזה מצב שנים יהיו פטורים קרבן על מלאכת הוצאה?
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דרשת הפסוק "בעשותה" מופיעה גם בגמרא נוספת:

על המיעוט הראשון" :זה עוקר וזה מניח" העיר תוספות.



מדוע היה צורך לדרוש מהפסוק דווקא על מלאכת הוצאה כשאחד עקר והאחר הניח ,ולא
במלאכה אחרת כגון כותב ,כשהאחד כתב אות אחת וחברו כתב אות שניה?

המורכבות של מלאכת הוצאה -עקירה מרשות אחת ,העברה והנחה ברשות אחרת ,מציפה את
השאלה מהי ההגדרה המדוייקת של מלאכת הוצאה?
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מה הם שני צדדי החקירה של האפיקי ים ,בהגדרה של מלאכת הוצאה.



מה היא ההוכחה כצד אחד בחקירה מדברי התוספות בשבת צג ע"א ,ובדיוק לשונו ד"הוה
אמינא אהכנסה והוצאה קפיד רחמנא".
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מה הסתירה כביכול בין שני דברי התוס' בדף ג ע"א ובדף צג ע"א ,ומה התשובה לסתירה.



מה ההוכחה מהגמ' בפסחים ומדברי רש"י כצד האחר בחקירה מה היא ההגדרה של מלאכת
הוצאה.

טלטול מגילת אסתר כשפורים חל בשבת
מאחר שפורים חל בקרוב ,נעיי ן בקצרה בשאלת מקרא מגילה כשפורים חל בשבת [פורים
משולש] .האיסור לטלטל ארבע אמות ברשות הרבים הוא בסיס הנימוק מדוע לא קוראים מגילה
בשבת ע"פ רבה" :שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים" ,וכך גם בנוגע לתקיעת שופר בשבת
ובנוגע לנטילת ארבעה מינים בשבת.
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אחד האמוראים הסביר מדוע אין קוראים המגילה בשבת ,ואחד האמוראים הסביר מדוע
מקדימים לקרוא המגילה לפני שבת .הסבר את דברי רבה ורב יוסף בהתאם לכך.



ע"פ התוספות מה הסיבה לומר שרב יוסף לא חולק על רבה ,ומה הנפקא מינה ביניהם.

אך כנראה שהרמב"ם לא הבין כך את דברי רבה ורב יוסף.

…

…

לפי הגהות מימוניות ,הרמב"ם לא קבל את הסברו של תוספות ולפיו רבה ורב יוסף חולקים .יתכן
והדבר תלוי בשיטת הרמב"ם בנוגע לזמן בו יש לתת מתנות לעניים:

הרב לוי בן חביב ,שו"ת מהרלב"ח סימן לב

7



לפי הרמב"ם מה הזמן המועדף לתת מתנות לעניים ,ומדוע הוא לא פסק כרב יוסף?



לפי הרלב"ח רב יוסף אולי מסכים עם רבה ,ואף הוסיף עליו ,אך רבה חולק על רב יוסף.
הסבר את הוכחת הרלב"ח לדבריו.
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אמונה
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–

השבת אם כן איננה רק מקדש וזמן ,אלא לא פחות מכך מקדש המקום – ציווי על האדם לקדש את מקומו
ולא לצאת ממנו כל היום השביעי.

