 479שנה י"ג – ויק"פ
עורך הרב הלל מן
רבי ברו שמעו שניאורסו ראש ישיבת טשעבי
]תשס"א[ מכתב ידו

ביסוד גדר הוצאה
מרשות לרשות

הק' המפרשי לב עזאי למה ניחוש לשמא יעבירנו
ד' אמות ,כיו דלפי הירושלמי החיוב הוא רק
בקפיצה דהיא מילתא דלא שכיחי .והנה הרש"ש
במס' שבת ]צא ,ב[ כתב עפ"י מ"ש התוס' דהגמ'
בשבת לא ס"ל כהירושלמי ,אלא דד' אמות ברה"ר
הלכתא גמירי לה ,והמשי הרש"ש דא"כ זה רק
במעביר ,אבל בהוצאה מרשות לרשות לב עזאי לא
יתחייב ,כיו דלא נעשית ההוצאה בבת אחת ,כיו
דמהל כעומד דמי .ואתי שפיר דנקטו בגמ' שמא
יעבירנו ד' אמות ,ולא אמרינ שמא יוציאנו ע"ש.
אול בברכת שמעו למס' שבת סי' ג' כתבתי ליישב
דבמוציא מרשות לרשות יתחייב לב עזאי ,והוא
עפי"ד הראב"ד דעקירת רשויות חשיבה עקירה
אפילו לא נעשתה בבת אחת ,וקושית הרמב" עלה
בזה לא יקשה לב עזאי לשיטתו ע"ש.
וי"ל עוד באופ אחר ,דרק לדיד דקי"ל טעה בדבר
מצוה פטור ע"כ לומר דחיישינ שיעביר אח"כ ,אבל
לר"א לשיטתו בפסחי ]עב ,א[ דטעות בדבר מצוה
חייב ,י"ל דהגזירה היתה רק שיעביר קוד עשיית
המצוה ,ג י"ל עפי"ד התוספות חדשי בסוכה פ"ד
שיטעה שמותר להעביר ,אבל על אח"כ לא חיישינ
שאי מקו לטעות וג לא בהול .ובשאגת אריה סי'
נ"ו דעיקר הטע דבהול ,ובזה י"ל ברש"י פסחי
ס"ה שפי' בהזאה משו מתק ולא משו שמא
יעבירנו ,כמו דאמרינ בגמ' בד ס"ט ,דש קאי
לר"א ,ולדידיה הוא דאיכא למיגזר שמא יעבירנו,
והא דגזרינ שמא יעבירנו בשופר ולולב ג לדיד
משו דהוי כספיקא ,אבל בהזאה רק לר"א י"ל
שמא יעבירנו כנ"ל ,ולכ לא הקשו בירושלמי רק
אי משכח"ל מעביר ד' אמות לב עזאי יע"ש.
ולפ"ז שפיר י"ל דלדידיה הגזירה הוא משו שמא
יוציאנו והגמ' נקטה שמא יעבירנו דג לזה יש לחוש
לרבנ דב עזאי ,אבל לב עזאי החשש הוא שמא
יוציאנו.

חדש – מאת הרב יעקב שלמה שיינברגר

הרה"ג ירחמיאל קראם

'שבו איש תחתיו'
איסור הוצאה מרשות לרשות ,מרשות היחיד לרשות הרבי  ,מביתו של אד לרחובה של עיר ,נראה
לנו לפעמי כאיסור הפוגע בחופש התנועה שלנו .אנחנו לא יכולי לצאת ולטייל ע תינוק השוכב
בעגלה .אנחנו לא יכולי להחליט פתאו שיוצאי מהבית ,לוקחי איתנו את סיר החמי
והולכי לאכול במקו אחר .אנחנו רוצי לצאת לבקר ב משפחה בישוב סמו וצריכי לעבור
לש כ בשטח פתוח ללא בנייני צרי לבדוק א לא נעבור על איסור תחומי ,על יציאה מחו
לתחו שבת.
כאשר הקב"ה עומד לצוות את בני ישראל על השבת ,הוא אומר למשה רבינו "דבר אל בני ישראל".
תקדי ותאמר לה "א את שבתותי תשמרו"" .כי אות היא" "לדעת כי אני ד' מקדישכ " .ודרשו
חז"ל בגמ' "אמר הקב"ה למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי ואני מבקש ליתנה לישראל ל
והודיע " .השבת היא מתנה טובה.
וא תשאל איזה מתנה טובה יש בשבת ,הא האיסור לברור אוכל מתו פסולת נחשב כמתנה ?
הא הגבלות התנועה של רשויות ותחומי ה מתנה ? הא כל שאר ל"ט המלאכות האסורות
לעשות בשבת ה מתנה טובה .וא א אמנ יחשוב החושב כי יש בכ מתנה ,צרי להבי מדוע
באמת נחשבי איסורי שבת למתנה גדולה יותר מאשר איסורי אכילת שקצי ורמשי ? א
אליבא דאמת ,א נתבונ ונלמד נמצא כי השפע המיוחד שמשפיעה השבת על חיי האד היא
המתנה טובה .דווקא המגבלות והאיסורי ה המאפשרי לנו לצאת מחיי החולי לעול אחר של
שביתה של מנוחה .הנשמה היתרה ,הבינה המיוחדת שניתנה לאיש ישראל בשבת קודש ה אלו
העושי את יו השבת ליו שהכול משתוקקי לבואו ורואי בו יו של מתנה טובה.
אלא שלא הכול מביני כי מתנה טובה לפניה  .יש הרואי לפניה א יו של מחסומי והגבלות,
יו שבו הכול אסור ואסור .כאשר הלב אטו מסיבות שונות ,וישנ כאלה שליב הוא כזה ,הוא
לא חש בנפלאותיה של אותה מתנה .לאלה יש צור בידיעה על מהותה של המתנה .במעי פרוספקט
קצר הסוקר את יתרונותיה של המתנה .א לא רק לאלה ,ג אלו השובתי מרצו ובאהבה,
צריכי ללמוד ולדעת כיצד יש להתייחס אל יו השבת .ג ה צריכי לדעת ולהכיר בהיות השבת
מתנה טובה .לכ נצטווה משה רבנו 'ל והודיע ' ל ולמד זאת לבני ישראל.
מר בעל ה'אבי עזרי' זצוק"ל רגיל היה לתאר במתק לשונו את ה'מתנה טובה' של יו השבת .את
קדושת השבת לה היה זוכה בימי עברו כל יהודי פשוט .הוא היה עמל לפרנסתו כל ששת ימי
המעשה ,ובהתקדש עליו יו שבת קודש ,הסיר ממנו באחת כל דאגותיו .כמל בגדוד היה יושב ע
בני ביתו .מקדש על היי סועד את סעודות השבת בזמירות שירות ותשבחות .אחר הסעודה נכנס
הוא לבית המדרש יושב ולומד מרבית שעות היו .
שבת קודש היא מתנה טובה .לא תמיד אנחנו יודעי ומרגישי זאת .מספרי על הרבי
מניקלשבורג זצ"ל שפע אחת כשהוא יושב בביתו ,נכנס אליו עני לקבל נדבה .בבית לא נמצאה
פרוטה לפורטה .חיפש הרבי בכיסיו ולא מצא פרוטה ליתנה לעני .חיפש ג בחדרי הבית האחרי
ולא מצא .חשב הרבי ,הרי אי אפשר לשלוח את העני ללא צדקה .ק וחיפש בארונות ובמגירות עד
שמצא טבעת נוצצת ונת אותה לידיו של העני.
כאשר שבה הרבנית הביתה ,סיפר לה הרבי שלא מצא בבית פרוטה לתת לעני ונת לו טבעת נוצצת
שמצא במגירה .הצטערה הרבנית ואמרה' :אי נתת טבעת כה יקרה לעני המבקש מספר פרוטות ?'
מששמע הרבי את דבריה מיהר ויצא מביתו ,הוא החיש את צעדיו כדי להשיג את העני  .העני
שחשב שהרבי מתחרט מנדבתו ההגונה ניסה להתרחק א הרבי השיג אותו .כשהגיע אל העני וכולו
מתנש אמר לו הרבי בהתרגשות' :רק רציתי שתדע כי נתתי ל טבעת יקרה מאד אל תתפתה
למכור אותה בפרוטות'.
הקב"ה מצווה את משה רבנו ללמד אותנו 'מתנה טובה' נתתי לכ  .שבת קודש היא מתנה טובה .אל
תתפתו להמירה בדברי הבל חולפי ' .יו קדושה ומנוחה' נכו יו השבת הוא יו המנוחה 'כי בו
שבת קל מכל מלאכתו' אבל אל לנו לבלות את יו השבת בשינה.
יצר הרע המל הזק והכסיל יודע ג יודע קדושתו של כל רגע בשבת קודש והוא עושה כל מאמ
להשיח דעתו של היהודי מקדושת השבת .לקראת שבת קודש דואג הוא למלא את תיבות הדואר
ואת בתיה של יהודי בשבועוני למיניה  .לא זה כהרי זה ,הצד השווה שבה שה מלאי
חומר קריאה מעניי ומרתק .אולי כשר ,אולי לתועלת מסוימת ,חדשות וידיעות בנושאי מענייני
ומרתקי אשר נפשו של אד נמשכת אחריה  .אבל סו סו הזמ היקר של שבת קודש מתבזבז
על שטויות והבלי .
לשולח השבת יש נדב חשוב בבניי הבית היהודי .בבניית הקשר הח בי הורי לילדי ' .דרור
יקרא לב ע בת' השיחה הלבבית סביב שולח השבת פותחת את הלבבות יוצרת את הפתיחות
ואת החופשיות אצל הילדי לשוחח ע ההורי על כל שאלה שמציקה ,להעלות כל התלבטות
מטרידה .יצר הרע יודע זאת והוא כאילו קורא לילדי  :למה לכ לשבת שעות ארוכות סביב שולח
השבת' ,דרור יקרא' צאו למרחב ,ח"ו ב ע בת .אבל אנחנו עוני ואומרי לו 'השומר שבת הב ע
הבת לקל ירצו כמנחה על מחבת' .שולח השבת הוא הדרור האמיתי.
אי זוכי לכ ,רק על ידי יצירת אווירת שבת קודש שכולה השפעת חו ואהבה לב ולבת .ואולי
נרמז לנו הדבר במה ששמירת שבת ע הב והבת כל כ רצויה לפני הקב"ה עד שהיא דומה דווקא
למביא 'מנחה על מחבת' ולא למביא אחת משאר המנחות .שהרי רש"י מביא שמעשיה של מנחת
מחבת קשי ואינ נוטי להתפורר כמו מיני מאפה של מנחת מרחשת או מנחת תנור .מפני
שהמחבת אי לה שוליי והאור שולט במאפה המתקשה ונעשה גו אחד .ללמדנו כי הורדת
המחיצות מאפשרת לחו ולאהבה המוקרני לב ולבת ליצור את הלכידות והגיבוש שכל כ
חשובי ביחסי הורי וילדי .
עלינו להקדיש את 'שבת קודש' לתורה ולתפילה' .שבו איש תחתיו' תשארו בבית סביב שולח השבת
שלכ תנצלו את שפע הקדושה את ה'מתנה טובה' שניתנה לנו לעליה בתורה וביראת שמי  .חזק
ונתחזק למע שבת קודשנו ,למע קדושת ביתנו למע חינו ילדינו.

מדוע – "העני חייב"?

שנינו במשנה )שבת ב (.יציאות השבת ]הוצאות מרשות לרשות
האמורות לעני שבת[ וכו' ,כיצד ,העני עומד בחו )ברה"ר(
ובעל הבית בפני )ברה"י( ,פשט העני את ידו )וחפ בתוכו(
וכו' "העני חייב" ובעה"ב פטור יעו"ש.
הגה"ק ¯· ·ÂÈ„Ó ÍÏÓÈÏ‡ È·ˆ Èזצ"ל מביא בספרו ‡‚¯‡
„) ‡˜¯Ùאות יד( ,ששאל בדח אחד בדר בדיחותא – להרה"ק
¯· ·Â˘Ë‡ÏÊÓ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ Èזצ"ל – בערב שבת לפנות ערב
בכדי לפקח את דעתו ,הנה העני כמה וכמה יסורי באי לו עד
שמספיק ומכי צרכי שבת ,והבעל הבית אי לו שו צער להכנה
דרבה הלזו ,וכשמגיע שבת ומתחיל העני לומר פרקי מסכת
שבת )תקוני שבת( תיכ מתחיל "העני חייב" ,למה יהא חייב?
אומר הגה"ק מדינוב – הנה הבדח הלז שאל בדר בדיחותא
לפקח דעת הרה"ק ,אבל הרה"ק מזלאטשוב היה משוטט
במחשבתו בקושיא הנ"ל ,דבאמת קשה למה תתחיל המשנה
'בבא' דהתחייבות העני ובפרט שהוא הכנסה תולדה?
והשיב לו הרב שישיב לו תשובה בשבת ,ואמר לו הרב בסעודת
הערב ,שהקשו קושיא זו במתיבתא דרקיע ,והשיבו שבשביל
זה מגיע התחייבות לעני ,בשביל שפשט העני את ידו ועשה
השתדלות.
ומסיי הגה"ק מדינוב בזה"ל" :הב העני  ,והב שיחת חולי
של תלמידי חכמי ועד היכ הדברי מגיעי עכ"ל.
אמנ עדיי צרי ביאור ,מה פשעו ומה חטאתו של העני הזה
בפשיטת ידו לקבל כדי להמציא טר לביתו?
וביאר הרה"ק  ·Â·‡·Ó ˘"¯‰Óזצ"ל עפ"י דברי Ï"Ê È¯‡‰
דבמצות נתינת צדקה יש יחוד ש הוי"ה ב"ה ,כי המטבע של
הנות היא כעי אות יו"ד ,וה' אצבעותיו של הנות הוא ה',
והזרוע של הנות הוא וא"ו ,וה' אצבעותיו של העני המקבל –
הוא אות ה' השנית.
אמנ העשיר צרי לזרז להקדי הנתינה טר שיפשוט העני את
ידו ,כדי שיהיו אותיות הש כסדר וביושר שמורה על מדת
הרחמי ,אבל א פושט העני את ידו תחלה אז אותיות הש
אינ כסדר ומעורר ח"ו דיני.
והנה  'ÒÂ˙‰בריש מסכת שבת )ד ב .ד"ה יציאות( שהקשו
דהו"ל למתני "הוצאות השבת" ,ולמה תנא יציאות השבת.
וכתב הרה"ק מוה"¯  ‰‡¯ËÒÂ‡Ó ‡¯ÈÙ˘ ÒÁÙזצ"ל במכתבו
הנדפס ·) Ì‰¯·‡Ï „ÒÁלהמלא( ,דהתנא נתכוו לרמז ש י"ה
בתחילת המסכת ,כי ראשי תיבות של י'ציאות ה'שבת ה
אותיות י"ה ,וש י"ה במילואו כזה יו"ד וא"ו עולה בגימטרייא
כ"ו כמספר ש הוי"ה ,ועל זה נתכוו התנא באומרו שתיי שה
ארבע ,כלומר שבשתי אותיות י"ה יש בו ד' אותיות במילוא
יעו"ש.
ולדרכינו י"ל – אומר הרה"ק מבאבוב – בדר פשוט ,דהוא
ע"ד אמר ז"ל בגמרא )ברכות ב (.תנא אקרא קאי ,דתנא
דמתניתי הכא קאי על הפסוק הנכתב בכניסת שבת קודש ,י'ו
ה'שישי ו'יכולו ה'שמי ר"ת ש הוי"ה ב"ה ,ולכ תנא יציאות
השבת שתי שה ארבע ,לרמז ששתי אותיות י"ה ה במילוי
ארבע אותיות הוי"ה ב"ה.
ועפי"ז יוב היטב הא דקתני ,פשט העני את ידו תחלה העני
חייב ,דמאחר דהתנא בא לרמז על ש הוי"ה השולט בשבת
קודש שהוא כסדר  ,וכתיב ביושר י'ו ה'שישי ו'יכולו ה'שמי,
לכ אמר ,א פשט העני את ידו תחלה קוד נתינת העשיר
חייב ,דגר העני עי"ז לעורר דיני ח"ו ע"י ש הוי"ה בהיפ
אתוו  ,והיה לו להמתי שיקדי העשיר תחלה בנתינתו כדי
לעורר רחמי.
ובזה יש לבאר באופ נפלא הפסוק "ולא יראה את פני ה'
ריק" ,שבמצות צדקה צרי הנות להיזהר מאוד להזדרז לית
להעני תחלה ,כדי שלא יפשוט העני את ידו הריקנית תחלה,
שאז ח"ו יעורר מדת הדי  ,כי "איש במתנת ידו כברכת ה'
אלקי אשר נת ל" כי ברכת ה' תלויה באופ הנתינה ,וכשיזהר
העשיר להקדי מתנת ידו תחלה ,יעורר בזה ברכות שמי מעל
עכ"ד ודפח"ח )˜  ‰ÓÏ˘ Ì¯Î ı·Âשנה ו קונטרס ט( יעו"ש
באריכות נפלאה.

הופיע ספרו החדש של הגאון הגדול

רבי אלחנן פרץ שליט"א

עורך הרב הלל מן

חבר מערכת העלון

עתיד אתה ליתן הדין...
מעשה ברבי חיי אלעזר מקאליש שראה אד אחד
שהיה מקלי עול בקהילתו ,שהוא מטלטל ברשות
הרבי בשבת ,ומוציא חפציו מרשות לרשות.
אמר לו הצדיק עתיד אתה לית די וחשבבו שלא
קיימת תקיעת שופר בראש השנה שחל להיות
בשבת ,ועל כ שלא נטלת לולב בחג שחל להיות
בשבת.
תמה הלה לפשר כוונת רבו...
השיב לו רבי חיי אלעזר בפשטות אופיינית לא
הפקיעו חכמי את קיו מצוות שופר ולולב כשחל
יו חג זה בשבת ,אלא משו שקיימת גזירה שמא
יעביר דלי"ת אמות ברשות הרבי ,ואילו לגב
שאינ חש לאיסור העברה בשבת ,ואתה מעביר
חפצי מרשות לרשות א בשבת ,מצות במקומה
עומדת לגב  ,ועתיד אתה לית די וחשבו עליה
שלא קיימת אות במועד.

¯‚¯·ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ ·¯‰

לא תגזול
להשיג052-7648429 :

פוטו
סטודיו
לעילוי נשמת

רבי יצחק בן ר' אליהו
ואסתר זר

הוצאה מרשות לרשות
ויצו משה ויעבירו קול במחנה

)לו' ו'( )שבת צו(:

‡"ËÈÏ˘ ÈÁ¯Ê‡ ÈÎ„¯Ó ÍÂ¯· È·¯ ÔÂ‡‚‰
¯‡˘ Ï‡¯˘È ˙¯ËÚ ˙·È˘È

בגדר איסור הוצאה
במתני' שבת צ"ו ע"א מייתי דהזורק בשבת מרשות לרשות חייב .ובגמ' ש
מקשינ ,מכדי זריקה תולדה דהוצאה ,הוצאה גופא היכא כתיבא ,א"ר יוחנ דאמר
קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה וכו' ,וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו
מרה"י לרה"ר .והנה במ"מ פי"ב מהל' שבת ה"ח כתב דלא גרסינ הוצאה גופא
היכי כתיבא ,דמעיקרא לא איסתפק ל אלא מנל דהויא מלאכה .ובלח"מ ש
תמה דאמאי לא גרסינ היכא כתיבא ,אמרינ דהכי קאמר כתיבא שהיא אסורה
מלאכה זו.
והנראה בזה ,דהנה באיסורי שבת אשכח תרי גווני ,דיש שאיסור הוא
מתורת ה"מלאכה" שבדבר .אכ מצינו ג איסורי שיסוד איסור הוא מחמת
שמ המסוי ,וכההיא ד"מחמר" אוא הנחת תפילי בשבת ,דאי בה משו
"מלאכה" ,ומ"מ נאסרו בשבת ,וכמו כ שי' הריב"א בפסחי ה' ע"ב ,דלמ"ד
הבערה ללאו יצאת אי האיסור מתורת "מלאכה" ,ולהכי אי הוא נכלל במלאכות
האסורות ביו"ט .ומעתה יל"ע ,דהנה הראשוני בריש מס' שבת כתבו דהוצאה
היא מלאכה גרועה ,והא דמתחייבי עליה הוא רק מחמת חידושא דקרא דאל
יוציא .ויל"ע מה חדית בקרא ,הא הוא חידוש בתורת מלאכה ,דג הוצאה
"מלאכה" היא ,או נימא דבאמת הוצאה לאו "מלאכה" היא ,ומ"מ נאסרה הוצאה
משו עיקר שמה ולאו משו תורת מלאכתה.
והנה בביצה י"ב ע"א דיינינ דאי עירוב והוצאה ליו"ט ,ופירש"י ש דאע"ג
דעיקר הוצאה מויעבירו קול במחנה נפקא ,מ"מ בא ירמיה ופי' דלא נאסרה אלא
בשבת .וצ"ב ,דלכאו' הלא לאחר דנתחדש הוצאה בקרא שוב הוי ככל המלאכות,
ואמאי לא נאסרה ביו"ט ,וא דילפי' לה מירמיה ,מ"מ הא גופא טעמא בעי ,על
סמ מה ס"ל לירמיה שלא נאסרה הוצאה ביו"ט .וע"כ נראה בזה ,דהא גופא
חידושו של ירמיה ,דכל מה שנאסר ביו"ט הוא רק "מלאכת" עבודה לא תעשו,
ורק דברי שה בכלל מלאכה נאסרו ביו"ט ,ולהכי הוצאה שאינה בתורת
"מלאכה" אלא אסורה מחמת עיקר שמה לא נאסרה ביו"ט .ועיי"ש בתוס' שפי'
דהוצאה לא נאסרה ביו"ט כיו שהיא מלאכה גרועה ,וה ה הדברי ,דכיו שהיא
מלאכה גרועה ,הרי דג מקרא דויעבירו לא ילפי' שהיא בכלל מלאכה אלא
אסורה מחמת עיקר שמה ,ולהכי אינה אסורה ביו"ט.
אכ יעוי' בלשו הרמב" )פי"ב מהל' שבת ה"ח( "הוצאה מרשות לרשות
מלאכה מאבות מלאכות ,ואע"פ שדבר זה ע כל גופי תורה מפי משה מסיני
נאמרו ,הרי הוא אומר בתורה איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה וכו' הא למדת
שההבאה מלאכה קורא אותה" .וצ"ב מה כוונת הרמב" ב"וא על פי" ,וכ מה
הוזקק לפרש ביד החזקה את המקור בתורה .ונראה בזה ,דכיו דהרמב" הקדי
וכתב דההוצאה היא "אב מאבות המלאכות" ,והיינו דס"ל שנאסרה ההוצאה
מתורת "מלאכה" ,וזהו שהוקשה לו מה שאני מהבערה דיצאת ללאו ,וביותר דהא
הוצאה היא מלאכה גרועה ,וע"ז תיר הרמב" דבקרא גופיה מבואר שההוצאה
נאסרה משו "תורת מלאכה" ולא משו עיקר שמה ]כמש"נ בדעת רש"י ותוס'[.
ונפ"מ בנידו זה ,הוא לעני א יש להוצאה "תולדות" ,דלא שייכו תולדות
אא"כ יש לה  " אב "  ,משא " כ אילו הוות ההוצאה רק איסור מצד עצ שמה ,
הרי לא שייכו בה תולדות ] ועי ' תוס ' בבכורות כ " ה ע " א ובקר " א ש דמבואר
להדיא דכל היכא דלא אתינ מתורת מלאכה ליכא אב ותולדה [ .וברמב "  הא
מבואר להדיא בפי " ב מהל ' שבת ה "י שהזריקה היא תולדה דהוצאה  ,ולהכי
ס " ל לרמב" דהוצאה נאסרה מתורת מלאכה ולא מחמת עיק ר שמה .ועוד
נפ " מ למש " נ בדעת רש " י ותוס ' הנ"ל בביצה דכיו דהוצאה אינה אסורה
מתורת מלאכה לא נאסרה ביו " ט  ,וכמש" כ ריב"א בפסחי דהבערה ללאו יצאת
לא נאסרה ביו " ט  .אכ למש " נ בדעת הרמב "  דהוצאה נאסרה מתורת
" מלאכה " בדי הוא שתיאסר ביו " ט.
] והנה לגבי הבערה הא יש לה " תולדות " כמבואר בגמ ' ובפוסקי  ,וא
שהבערה ללאו יצאת ואינה בכלל מלאכה  .אכ נראה בזה  ,דהא דאי תולדות
אלא למלאכה היינו מחמת שהדמיו העושה את התולדה לא שיי אלא מצד
המלאכה  ,ורק בחלות ש מלאכה מצינו את הדמיו בי אב לתולדה  ,אבל דבר
הנאסר מצד עצ שמו לא שיי ביה דמיו לפעולות אחרות  .ומעתה נראה דא
אי נימא דהבערה נאסרה מצד עצ שמה  ,הרי יש לה תולדות ושאני בזה
מהוצאה ,דרק הוצאה מצד מהותה אינה " מלאכה " ] בלא ילפותא דקרא[ וא " כ
אי דמיו בי האב לתולדה  ,אבל בהבערה  ,הלא מצד עצ מהותה "מלאכה"
היא  ,וא אי נאסרה מצד עיקר שמה שיי בזה דמיו של אב ותולדה  .ורק
לעני אי נאסרה ביו " ט שוו הוצאה והעברה להדדי  ,דא אי לה תורת מלאכה
לא נאסרו ביו "ט.
ולפ " ז יבוארו היטב דברי רב האי גאו  ,דקו ' הגמ ' בשבת ש אינה על עיקר
המקור לאיסור הוצאה ,אלא מנל שההוצאה מלאכה היא  .והביאור הוא
דש אלת הגמ' נוגעת לנידו ש בסוגי שהקדימו " מכדי זריקה תולדה
דהוצאה "  ,והיינו דיש להוצאה תולדות  ,ובע" כ שאי איסור הוצאה מחמת
עיקר שמה  ,אלא מחמת התורת מלאכה שבה  ,וזהו דמקשינ מנ" ל דהוצאה
נאסרה מתורת " מלאכה" .
]אלא דלכאו ' תיקשי לפ" ז  ,לדעת רש "י ותוס ' בביצה הנ " ל  ,שנתבאר
בדבריה דלא נאסרה ההוצאה מתורת מלאכה אלא משו עיקר שמה  ,ולכאו '
צ " ע לפ "ז  ,דהא ודאי להוצאה יש תולדות  ,וכמבואר בגמ ' בשבת ש  ,ואי נימא
שלא נאסרה הוצאה מתורת מלאכה היא יש לה תולדות ) וכמש " נ מתוס '
בבכורות דרק האסור מתורת מלאכה שיי בו אב ותולדה ( .ונרא ה בזה דס "ל
לרש" י ותוס ' דיסוד האיסור בהוצאה הוא מחמת החפצא דהוצאה ולא מחמת
הפעולות העושות את ההוצאה )זריקה או הושטה וכיו " ב (  ,ולהכי שיי תולדה
ג באיסור שאינו מתורת מלאכה דהא יש בזה דמיו בי אב לתולדה .אבל
הרמב "  ורה" ג ס " ל דבהוצאה נאסר פעולת הגברא  ,ולהכי א יש תולדה בע "כ
דהוא " מלאכה "  .וע " ע מש " נ בזה בברכת מרדכי שבת סי ' א ' [.
)ע"פ ברכת מרדכי שבת סי' א' ,עיי"ש בהרחבה(

הרה"ג מרדכי קרליבך

הוצאה במשכן בכלי
המשכן ובהארון
בשבת צב .דהמוציא משא למעלה מי' טפחי חייב ,דחשיבא
מלאכה כדמצינו בבני קהת שנשאו כלי המקדש למעלה מי'
טפחי ,וש ללישנא קמא ילפינ ממה שנשאו המזבח ,וללישנא
בתרא ילפינ לה ממה שנשאו את הארו בכת ,וביאר בשפת אמת
דלל"ק לא למדוהו מארו ,לפי שהארו היה נושא את נושאיו,
וא"כ אי זה נחשב מלאכה ,כדאיתא בשבת צד .דהנושא את החי
פטור הואיל והחי נושא את עצמו.
אכ הנה בחת"ס בחידושיו לשבת ש כתב ,דהנה מבואר בתוס'
עירובי סג :דהיו ב' ארונות במשכ ,ארו אחד בו היו הלוחות,
וארו שני בו היו שברי לוחות ,והלא רק הארו של הלוחות היה
נושא את נושאיו ,ובזה באמת לא מיירי הש"ס ש ,אלא ילפינ
מהארו של שברי הלוחות ,ועפי"ז ביאר מה שמשמע בסוגיא
דשבת דמיירי בהארו שלא היו בו כפורת וכרובי ,וערמב" עקב
]פ"י פ" א[ .
והנראה דהנה בחידושי מר רי"ז הלוי ]ע'  [154ביאר ,דהנה
מבואר בתוס' עירובי ש ששני ארונות היו ,האחד שהיה בקדש
הקדשי ובו היו הלוחות ,וארו שני בו היו מונחי שברי לוחות
]וארו זה היה יוצא עימה למלחמה[ ,וכתב ש דדי משא בכת
על שניה נאמר ,דלשניה יש תורת ארו הברית ,אכ חלוקי
המה ,דדי משא הארו של מקדש הוא בכלל 'עבודת משא
המשכ' ]עד שהגיע למנוחת עולמי[ ,והוא מעבודות הלויי,
ואילו די משא ארו שני אינו אלא מצוה בעלמא ,עכ"ד.
והנה כ הוא לשו הר"מ בפי"ב שבת הי"ב ,המוציא על כתיפו
חייב אע"פ שהמשאוי למעלה מעשרה טפחי ברשות הרבי,
שכ היה משא בני קהת במשכ למעלה מעשרה שנאמר בכת
ישאו ,וכל המלאכות ממשכ לומדי אות ע"כ ,הרי מפורש בדברי
הר"מ דילפינ ממשא בני קהת כיו דכל עיקר די מלאכת שבת
ילפינ ממלאכת המשכ ,ובכלל זה ילפינ א ה מילתא דהמוציא
למעלה מי' טפחי בכתפו חייב.
אשר נראה לפי"ז ,שכאשר באנו ללמוד די הוצאה ממלאכת
המשכ ,הרי ודאי לא ילפינ אלא ממה שהוא שיי לגו המשכ
ודיניו ,אשר בזה איכא למיל רק מנשיאת כלי המשכ ,שהוא די
הנאמר בגו המשכ בעצמו שנצטוו הלויי בעבודת משאו עד בואו
למנוחת עולמי בירושלי ,אכ די נשיאה בכת שאי בה אלא
מצוה בעלמא ,הנה זה אינו שיי כלל למשכ וכליו ודי נשיאת,
אלא הוא רק מצות הגברא במעשה הנשיאה.
הלא מעתה ניחא מאד מה דללישנא קמא לא למדנו ממשא בני
קהת שנשאו את הארו ,דמהארו שבו היו הלוחות לא ילפינ לפי
שאי"ב מלאכת הוצאה כיו שהיה נושא את נושאיו ,ומהארו
השני שבו היו שברי לוחות לא ילפינ שהרי אינו מכלי המשכ,
והלא נתבאר דלא ילפינ אלא ממלאכות שהיו בעבודת המשכ
ובנינו ,שעליו נאמר עבודת עבודה ,בר ארו זה אי בנשיאתו
קיו די עבודה של נשיאת כלי המשכ ,ולכ לא ילפינ מיניה.
ובודאי שכ מוכרח למש"כ הר"מ בפיה"מ שבת פ"י מ"ג משא בני
קהת את הארו לא היה אלא על הכת ,וקראה הכתוב עבודה
שנאמר ולבני קהת לא נת כי עבודת הקודש עליה בכת ישאו
עכ"ד ,הרי דלא ילפינ ממלאכת המשכ ,אלא ילפינ ממה שנקרא
עבודת עבודה ,וא"כ היינו דוקא מה שנשאו הלויי בתורת עבודת
משא ,א מה שנשאו את הארו בתורת מצוה בעלמא לא היה
בתורת עבודת משא ,ולא ילפינ מזה למלאכת שבת.
והגרא"א מור יוס העירני לבאר פלוגתא דל"ק ול"ב ,דהנה באמת
מש"כ החת"ס דהארו שבו היו שברי הלוחות לא היה נושא את
נושאיו ,צ"ע מסוטה לה .שהארו שנשבה בימי עלי נשא את
נושאיו ,ואי' בספרי פרשת עקב שהוא הארו שבו היו שברי
לוחות] ,והספרי ס"ל בפרשת בהעלות דב' ארונות היו[ ,א לדעת
תוס' בעירובי ש דארו הזהב נשבה בימי עלי שפיר י"ל דארו
שבו היו שברי הלוחות לא נשא את נושאיו ,וא"כ י"ל דבזה גופא
נחלקו ל"ק ול"ב.
עוד יש לפלפל ,דהנה כתב במ"א סי' רס"ו סק"ז שהמעביר עגלה
שהיא גבוהה י"ט ברה"ר פטור ,כמו שאמרו בשבת ח .שהזורק
כוורת לרה"ר פטור ,ובתוספת שבת סק"י ביאר כוונתו דהעגלה
הוי רשות לעצמה ,והזורק רשות פטור כמבואר בסוגיא ש,
והקשה במקור חיי בהגהותיו ש דהא לא פטרו ש אלא בזורק
רשות ,א המעביר רשות חייב ,כמו שמפורש בשבת צב .דילפינ
ממשא בני קהת שהיו נושאי הארו והמזבח שהיו רשות לעצמ.
וי"ל דהנה פרש"י בשבת ח .שהזורק כוורת פטור דהכוורת רשות
לעצמה ,ואנ ובמשכ לא היו זורקי רשויות ,ומעתה י"ל דלעול
א בהעברה פטור ,ועכ"ז מזבח לא חשיב רשות לעצמו ,שהרי
בשעת נשיאתו חלול היה ולא היה לו קרקע ,וממילא אי לו ש
רשות ]עחי' ר"ח הלוי פי"ד שבת ה"א[ ,א עדיי קשה דהלא
ילי מארו שהיה רשות לעצמו ,וצ"ע ,ולמש"נ ניחא דילפינ
מארו של ע שלא היה לו כפורת ואי גבהו י' טפחי ,אכ יעוי
בתו"י ש שהרי היו מוצירי ארו ומזבחות וע"כ דלא פטרינ אלא
בז ורק  ,וא " כ דלא כמש " נ.

, ïñéð ùãåç ùàø éùéìù íåéá
éðàå õéðæéå éãéñç éôìà åðééöé
úåðù íéòáù úà íëåúá ïè÷ä
ø " åîãàä ïøî ÷ " ë ìù êåðéçä
øôñ àå ä àìä , õéðæéåî à " èéìù
ùãå ÷ úâäðä ìù éç øñåîå äøåú
øåãá äøåúä íìåò úî å ÷ úå
. àøåðä ïáøåçä øçàìù
÷åæéçä øôñ àéä äøéàîä åúåîã
' ã ãáåò ìù åëøãá åðìåëì ìåãâä
åéðééòî ìë øùà ä " ñùå ç " îøá
äééùòä úåðù íéòáù êùî íéðåúð
. åúøåúå ' ã ïòîì
éúëøá àùà , ùãå÷ úãøçá
äøåðîä
éðô
÷íã
, äðîàðä
äøåîå åðëøã øéàî , äøåäèä
å÷ùé àåää øàáä ïî , åðúáéúð
, úåéôìú ìú , íéøãòä
àéòø íã÷ , äðîàð äëøáá àáà
ãåîò , íéòåøä øéáà , àðîéäî
øéàäì äðçîä éðôì êìåää ùàä
ïåäúåìö ãåîò , äìéìå íîåé íäì
, äøéàîä àéøì÷ôñà , ìàø ùéã
ä øåúä éìåãâ úöòåî àéùð

ïøî â " äáëùø ú " ù÷ë ãåä
õéð ' æéåî ø " èò ø " åîãà åðéáø
à " èéìù

åéãéîìú úåááø úåñðëúä ìâøì
íéòáù " ïåéöì ïñéð ùãåç ùàøá
úåááø úî÷ä ìù . " êåðéç úåðù
íééç , íéøùé úåøåã , íéãéîìú
. åúøåúìå ' äì , íéîéé÷å
àäé , äù÷áå äìéôú ïéììîî éúôù
÷ " ë äëæéå , ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
ìò íéîé êéø àéå , à " èéìù åðáø
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî åúëìîî
, äîøá åðúãò úà âéäðäì , àéìòî
íéëøåáî íéøùé úåøåã íé÷äì
åááì íò øùàë , äìéñîá íéãòåöä
ìë åéãçé åîò åëæéå . íéîéä ìë
áøì ééçã àðìéà ìöá íéôôåúñîä
úàø÷ì áåø÷á åðëéìåéå , ãñçå áåè
. à " áá åð ÷ ãö çéùî
ù ãå÷ä éðô ìåî ìà äãé÷á êøáîä

é åìä ÷çöé äîìù
ïééèùðæåø

לעילוי נשמת
מרת שפרה בת ר'
ישראל אפרים פישל ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

הרב מאיר שולביץ
הרה"ג אליקום דבורקס

עקירה בלא הנחה ולהיפך

úáùä úåàéöé ( à " ò ' á ) úáù ' îâá àáåî
íéðôì åãé úà éðòä èùô òáøà ïäù íéúù
äëåúî ìèðù åà á " äòá ìù åãé êåúì ïúðå
èùô , øåèô á " äòáå áééç éðòä àéöåäå
äëåúî úéáä ìòá ìèðå íéðôì åãé úà éðòä
. íéøåèô íäéðù àéöåäå äëåúì ïúðù åà
äùò àìù íéøåèô íäéðùã é " ùø ùøéôå
úåùòì íéøåñà ìáà äîéìù äëàìî ãçàä
ãçàå ãçà ìë åàåáé àîù äìéçúëì ïë
íéúù éøä úáùá äîìù äëàìî úåùòì
à " ò ' â ) úáù ' ñåúá òîùî ïëå . íäéøáãî
ë " ëå ( á " ò ã " é ) úåòåáù ' ñåúå ( øåèô ä " ã
, ï " øäå , úáù úëñî ùéøá àéãäì ù " àøä
' éñ ç " åà ) ò " åùá ÷ñôð ïëå . á " òøäå
íéîù íçì ' ñá õ " áòéä áúëå .( æ " îù
ùé äøåúäî øåñà ù " ç ã " îìã úáù ñ " îò
íìåà , ãáì äçðäáå ãáì äøé÷òá øåñéà
( è " é ' éñ , âøåáãéøô ) éëãøî éøáã ú " åùá
êééù àì äçðä àìá äøé÷òáù åéìò âéùä
äîéìù äëàìî ïàë ïéàù øåñà ù " ç ïéãì
ø÷òù äæå äçðäå äøé÷ò àéä äëàìîäù
àìå , äëàìî éöç àìà äùò àì çéðä àìå
äùò íùã øåòéùëî úåçô àéöåîì äîåã
åáééçîä øåòéù ïéàù àìà äîìù äëàìî
÷úøâåøâëî úåçô äôåà åîë àäå , ïáø
øåòéù äá ïéàù óàå äîéìù äëàìî äùòã
ø÷òá ë " àùî ù " ç ïéãî äøåúäî øåñà
ïëå . äîéìù äëàìî ïàë ïéàù çéðä àìå
( ' ç ' éñ , àáîòæ ) íééç úåàöåú ' ñá áúë
ïë ( æ " îù ' éñ ) øéàî úéá ' ñá ë " ëù ïééöîå
äðäã äæì äéàøå . í " áîøä ìò õáå÷ä ' ñá
øúåî øúåîã ' îâä ã " ò ( à " ò ã " ò ) ' ñåú
áåéçã éäð - éäð øåòéùëî úåçô úåôàì
ì " é÷ã àëéà àäéî àøåñéà àëéì úàèç
' éòå , äøåúä ïî øåñà ø åòéù éöçã àîåéá
ô " øáå ìåãâ ììë ô " øá é " øùà úåäâäá
ô " ëò òîùîå , é " ùø éøáãë ïéé àéöåîä
éåä øåòéùá øñçù ÷ø äîéìù äëàìîã
ë " ëå . äøåúäî øåñà øåòéù éöç ììëá
' éòå .( à " ò ' á ) úáù úîà úôù éùåãéçá
çéëåäì áúëù ( à " ù ' éñ ùéø ) íéãâî éøô
ìë ùøéô àìã áúëã íù øåèä éøáãî
î " ð àëéìã ïåéë úáù úëàìîã íéøåòéùä
, øåñà øåòéùëî úåçôá íâã íéøåñéà ïéðòì
, ( úáù ' ìäî ç " éô ) êìîì äðùîá áúë ïëå
ú " åùá ë " ùî ïééö î " ìîä ìò äéâîä íìåà
äìéëà øåñéàá ÷øã ( å " ô ' éñ ) éáö íëç
øàù ìáà äøåúäî øåñà áìç ìëî äáøúðã
øåòéù éöçá íéáééçúî àì äøåú éøåñéà
øéæðá ãçà øòù ùìåúã ÷éñî êë íåùîå
øåñéà åá ïéà øåòéùëî úåçô àéöåî åà
.( á " îú ' éñ äááøî ìåâã ' éò ) . ììë äøåú
( á " ò ä " ð ) á " áá í " áùøá ïééåòé íìåà
àéöåîä ïðú úáù ' ñîá " ì " æå áúëù
úëàìî úáùáã úøâåøâëá áééç ïéìëåà
úàöåä àáéùç àìå äøåú äøñà úáùçî
òîùîå ." ú øâåøâëî úåçô áåùç ìëàî øáã
é " ùøë àìãå äëàìî åàì øåòéùëî úåçôáã
) , ù " ç ïéãî øåñà â " äëá íâã ( à " ò ã " ò
úåçôã ïåéëã í " áùøä úòãá øáñäå
àåä úáùçî úëàìîã ïåøñç ùé øåòéùëî
äëéøö äðéàù äëàìîå ïéåëúî ïéà åîë øãâ
( à " ò ä " ò ) úáùá ' ñåúä åáúëã äôåâì
ì÷ì÷î ïëå úáùçî úëàìî íåùî åøåèôã
úáùçî úëàìî éåä àìã íåù î øåèô
.( á " ò ' é ) äâéâçá øàåáîë

הוצאה פחות מכשיעור

( â " ë ' ìä úáù ' ìäî ç " éô ) í " áîøä äðäå
ïëå , øåèô øåòéù éöç àéöåîä " ì " æå áúë
éöç úåëàìîä ïî äëàìî äùåòä ìë
í " áîøä áúëù ììë ùé éøäå ." øåèô øåòéù
íå÷î ìëã ( â " ä à " ô ) úáù úåëìä ùéøá
. ïðáøãî øåñéà åðééä øåèô åøåáéçá øëæðù
) í " áîø ' éòå .( ' ã ììë ' ç úëøòî ç " ãù ' éò
) íà ìáà " áúëù ( è " ä úáù ' ìäî á " éô
øåòéùëî úåçô àéöåäù åà çéðä àìå ø÷ò
úåéäã í " áîøä ìò õáå÷ ñá áúëå ." øåèô
, ãçà òè÷á åìà íéðéã éðù ììë í " áîøäå
øåñéà àåä äçðä àìá äøé÷òã åîë ë " àå

הרה"ג אלחנן פרץ

שומרי העיר לצאת בשבת בכלי זיין
ובדבר השאלה א הני נטורי קרתא המסתובבי ברחובות,
מותרי לצאת בשבת כשה לבושי כלי זיי.
הנה בעיר המעורבת המותרת בטלטול...
...ובעיר שאינה מעורבת ,לכאורה הדבר פשוט לאיסור
כדקיי"ל בשו"ע )ש"א ז'( לא יצא איש לא בסיי ולא בקשת ,וא יצא חייב
חטאת.
אול לפי דברי הערו השולח ש אי איסור בנידו דיד,
שכתב ש ,והטע מפני שדברי הללו אינ תכשיטי בעצ אלא לבעלי
מלחמה הרי כבגדי ,אבל בסת בני אד הרי ה משא ,ולכ הבעל
מלחמה כמו העובד בצבא המל ה כבגדיו )ובאופ שתלויי בבגדיו לא
בנושא בעצמו( עכ"ל.
וחילי' דידיה הוא מפירוש הרע"ב )שבת פ"ו מ"ב( וזה לשו
הרע"ב ,ולא במגפיי  שלובשי במלחמה ולפי שאי לובשי אות אלא
בשעת מלחמה אסור ללבש בשבת ,עכ"ל .ולפי זה כתב הערו השולח ש
)ס"ק נ"ב( אע"פ שעשויי כבגדי גמורי )כגו מגפיי כו'( ,לפי שאינ
בגדי אלא לבעלי מלחמה ,ולכ א יצא אינו חייב חטאת לפי שה
כבגדי ,ורק מדרבנ אסור מטע שכתבנו  ומזה מסיק הערו השולח
שא הוא עובד בצבא ,חשוב אצלו כבגד ומותר א מדרבנ ,והוא הדי
ברומח וסיי שלאחרי חייב חטאת ,אבל להעובד בצבא חשיב כבגד.
ולע"ד דינו של הערו השולח תמוה ,א א התכוו לזה
הרע"ב ז"ל למה שכתב הערו השולח שהרי הראשוני כתבו הטע שפטור
אבל אסור לצאת במגפיי שריו כו' ,דנראה כיוצא למלחמה ,עיי רש"י )על
הרי"( והר" ש ,ועיי רש"י ד ס"ד ע"ב כל שאסרו חכמי משו מראית
העי שלא יחשדוהו באיסור כגו שריו וקסדא ומגפיי.
וכ משמע מדברי המאירי שכתב ור"א אומר תכשיטי ה לו
"ומועילי מיהא להפקעת חיוב חטאת" ,והיינו דלא עדי ממה שאסרו
מגפיי ושריו שהוא מטע דנראה כיוצא למלחמה ,אבל א נימא כרע"ב
דהטע הוא לפי שאי לובשי אות אלא בשעת מלחמה אסור ללבש
בשבת ,א כ ר"א האומר דכלי הללו תכשיטי ה לו ,ולמה נאסר א
מדרבנ .ולומר דהוא מטע אחר דילמא שלפא ומחויא ,כבר כתב בריש
פרק ו' דיש אומרי שאינו נאמר אלא באשה ,וכא כתב סתמא לאסור ,ועל
כרח שסובר כטע רש"י והר".
ואול נראה דכוונת המאירי כמו שכתב המג"א )ש"א ס"ק
כ"ז( וז"ל ,דלא מצינו שמותר לישא תכשיט בידו ,וא ר"א דסבר תכשיטי
ה לו ,לא קאמר אלא דאינו חייב חטאת אבל איסורא מיהא איכא.
אלא שבעיקר פירוש דברי הרע"ב כתב רעק"א ש דה ה דברי
רש"י שלא יחשדוהו באיסור ע"ש ,ואי לנו לפי זה שו מקור לדבריו.
ואול א א אי לנו הכרח מדברי הרע"ב לזה ,מ"מ עלינו
לדו בעצ סברת הערו השולח להיכ הדי נוטה ,ולכאורה הרי קיימא
ל...
)קטע מתו קוב תשובות ח"ג סי' נא(

ì " æå ( úáù ' ìäî ç " éô ) øôñ úéø÷á áúëå , øåòéùë î úåçô ä " ä ïðáøã
øåèô ù " ç úåëàìîä ïî äëàìî äùåòä ìë ïëå øåèô ù " ç àéöåîä
äøåú éøåñéàáã â " òàå , äúö÷î úà àìå äìåë úà äúåùòá áéúëã
ìëî ïðéáøîã íúä éðàù , æ " ò ä÷åì àìù é " ôòà äøåúäî øåñà ù " ç
úãçåéî äùø ã ùéã åéøáãî øàåáîå . äúåùòáî ïðéèòîî àëäå áìç
, è " ðø ' éñ ã " åé øæð éðáà ú " åù ' éò ) . úáùá ù " ç øåñéà èòîì
úáùá ù " çã òîùî à " âîáã ïééöîã ' à ' éòñ î " ù ' éñ äëìä øåàéááå
ãîç éãùá íìåà .( éøéàîä éùåãéçî òîùî êëå , äøåúä ïî øåñà
) ù " çã í " áîøä úòãá èéìçäì äù÷ã áúë ( ' æ ììë ' ç úëøòî
äìéæâ øåñéàå äáéðâ øåñéàá éøäù , ïðáøãî àìà åðéà úáù úëàìîã
à " ô ) äðùî ãéâîä áúëå , àåäù ìëá äøåúä ïî øåñàã í " áîøä áúë
ù " çë åðéãù ( à " ÷ñ ç " îù ' éñ î " åç ) ò " îñäå ( äáéðâ úåëìäî
øåñà ù " çã øáåñ íéøåñéà øàùá íâã åì åðéöîù ïåéëå ïéøåñéàá
. äëàìî øåñéà äðåù äî ë " à äøåúäî

מעביר פחות מד"א

úëàìîá íâù é " ùø éøáã ïééöì áúë ( ã " ò ) úáùá à " áèéøä éùåãéç á
øéáòîá åäéîå , à " áèéøä óéñåîå . äøåúäî øåñà ù " ç íéøîåà úáù
íåù àëéì àäáã , ïðáøã àøåñéà àìà àëéì úåîà òáøàî úåçô
áúë ( ' é úåà ' é ' éñ ç " åà ) ÷çöé úéá ú " åùá . åîå÷îî õôç úøé÷ò
éæçã íåùî øåñà åðéàå ø " äø á úåîà ' ãî úåçô ìèìèì øúåîã äîã
úåáåùç úåîà ' ãã ìåãâ ììë ÷øôá ï " øä ë " ùî ô " ò éôåøèöéàì
úåçôá ë " à , úåùøì úåùøî àéöåîë áåùç úåîà ' ãî øúåéå åúåùøë
øéáòîë äæ éøäå úçà úåùøá ìëä éë ììë äàöåä íåù ïéà úåîà ' ãî
óåñá â " îôäå . ø÷éò ìë øåñéà úìçúä åá ïéàù úéåæì úéåæî åúéáá
éöç àéä úåîà ' ãî úåçô õôç úøáòäã áúë úáù úåëìäì åúçéú ô
íù ïéà à " ãî úåçô øéáòäù ìë " ì " æå øåòéù éöç àìå äëàìî
òîùî í " áîøä éøáãîå . ù " ééò " ãéáò éãéî åàìå ììë äéìò äëàìî
á " éô ) í " áîøä áúëù äìéçúëì øúåî æ " éøä à " ãî úåçô øéáòîäù
øçà íå÷îá åçéðäå äæ íå÷îî ø " äøî õôç ø÷åòä ( è " éä úáù ' ìäî
éøäå , øúåî äæ éøä úåîà òáøà ãò úåîå÷îä éðù ïéá äéä íà ø " äøá
øúåî áúëù íå÷î ìëã ( ã " ä à " ô ) úáù úåëìäá ììë áúë í " áîøä
ìò ìàøùé úøàôú ' éò ) äìéçúëì øúåî äæ éøä êëå êë úåùòì
úååç ú " åùá .( ã " ò óã úáù úåéç õ " øäîáå úáùã ÷ " ôåñ úåéðùîä
éöç éøä à " ãî úåçô øéáòäì øúåî òåãî øéòäì áúë ( å " è ' éñ ) øéàé
úåîà ' ã ìåèìè øåñéà íéãîåìã ïåéëã ùãçì äöøå , øåñà øåòéù
ïëéä ìëå , ( ç " î ïéáåøéò ' éò ) " åéúçú ùéà åáù " áéúëã äîî
ã " åé ) æ " èá àáåîë øåñàì íéîëç ãéá çë ïéà øúéäì äøåúá ùøåôîù
. ù " ééò ( å " ô÷ú ' éñ ç " åàå , æ " é÷ ' éñ

תינוקות
øåøá àìå áåøéòä ïééðòá íé÷ôåñî íéáø
ìèìèì åîëçúðå , åàì íà àåä øùë íà íäì
íä êëå úéáá úå÷åðéú éãé ìò íäéöôç úà
. íå÷îì íå÷îî íéøáã íéøéáòî
úåøå÷î
áúëù äî ãçàä íäì úåøå÷î éðù , äðäå
êéìåäì øúåîù â " îù ñ " åñá äëìä øåàéáä
äî àåä éðù øå÷î . ïè÷ éãé ìò ùîåçä úà
øúåîù ' æ ' ñ á " ñù ' éñá à " îøä áúëù
. íéðè÷ úå÷åðéú éãé ìò ìèìèì

טעות

ùîåç ìèìèì éë , åæ àéä úåòè äøåàëìå
ìù åëøåöì ïè÷ éãé ìò äëìä øåàéáä øéúä
÷øîàð àì ìåãâä êøåöì ìèìèì ìáà ïè
á " ñù ' éñá à " îøä éøáã íâ , ììë øúéä
íù øáåãîù øùàá åðééðòì äéàø íðéà ì " ðä
êåðéçì åòéâä àìù ãåàî íéðè÷ úå÷åðéú ìò
øåñéà ùé , ïë åîë . úáù éäî íéòãåé íðéàå
åìèìèì ïè÷ì õôç ïúåðäå ïè÷ì äééôñ
ìàøùéá ïë äùòé àìù éàãå àéãäì
) øåáòì êéøöù ïè÷ ïäë ïééðòì éúððåáúäå
åá ïéàù ì ” ø íéìåç úéáá éàåôø ìåôéè
äàøðäå . äæá âäðúäì êéà ùôð çå÷éô
àìå ïäë äðéàù íåùî åîà åðëéìåúù
àåäå úìãä úà çúôú àìà àéãäì åðñéðëú
òãå . êåðéç úååöîî äøåèô àéäå äéøçà øæçé
éë à " èéìù âøáðééù ô " çøâä éøåî úòã éë
äàîåè ÷ôñå íéáøä úåùø áùçð íéìåç úéá
äàîåè ú÷æç ùéù óàå ì÷äì íéáøä úåùøá
äàîåè ÷ôñ àðååâ éàäá íâã äéì àøéáñ
øàù úòã ïë ïéàå àìå÷ì íéáøä úåùøá
.( íé÷ñåô

הדרך המותרת

øáåãîä øùàë àéä äãéçéä úøúåîä êøãäå
úåùø ïéàå øùôà åððîæá ) . ïðáøã øåñéàá
àåáéø íéùéù ïéàù í åùî ïä , íéáøä
úåáåçøä ïéàù íåùî ïäå íéëìäîä
ô " çøâä éøåîî éúòîù ïë åîë , íéùìåôî
íå÷î íéáøä úåùø øãâù äéçéù âøáðééù
íéáåëéòå íéøåæîø úåàöîäå ãéîú êåìéäì
åëøåöì øáã ç÷åì ãìéäå .( úàæ òé÷ôî íéðåù
êë øçàå åì úúì ÷çãä úòùá êåîñì ùé æàå
àéáäì øùô à ïë åîë . åéùòîî úåðäì
ïéá íéòãåé íðéàù ãåàî íéðè÷ úå÷åðéú
úà åìèìèé åöøé íàå íìàîùì íðéîé
ìò ìåæâú àì éøôñáå ) . íðåöøî íéöôçä
úìéæâ éáâì ïåéã ùé è " ò ' îò äìéæâ úåëìä
äòéâðä , åãé ìò úáù ììçì äöåøù éîî ùéèô
.( íù ïééò . úáùá åìåèìèå åá

דליקה

úåðäì øåñàù ã " ìù ' éñá äëìäá øàåáî äðä
äååéö àì åéáàù óà ä÷éìã äáëîä ïè÷î
úìáåäî úåðäì øùôà ïë íà òåãîå äîåàî
äæî äðäð åéáàå åîöòì ïè÷ä ìéáåäù ùîåçä
øåáò äùåò éàãååá ä÷éìãá éë êëì äáåùúäå
ùîåçá ìáà åá úåçîì êéøö êë íåùîå åéáà
éôìå . øúåî ïëìå åîöòì úàæ äùåòù áùåç
÷åìã øø÷î çúåô ãåàî ïè÷ íàå øùôà äæ
. åá úåçîì ïéà åîöòì

‡ .ÔÈÚ‰ ¯Â˜Ó [.בפרשת ויקהל )שמות פרק לו פסוק ו( ויצו משה
ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת
הקדש ויכלא הע מהביא :ובגמרא שבת )ד צ"ו ע"ב( תניא ,מניי
לאיסור הוצאה בשבת מ התורה ,א"ר יוחנ ,אמר קרא ויצו משה
ויעבירו קול במחנה וגו' ,משה היכ הוי יתיב  במחנה לויה ,ומחנה
לויה ר"ה היא וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרה"י דידכו
לרה"ר .וביארה ש הגמ' שמניי שהפסוק הזה מדובר בשבת ,אולי בחול ומשה אמר
שאל יביאו כי כבר נגמר המלאכה ,ותי' הגמ' שגמר העברה העברה מיוהכ"פ ,כתיב הכא
ויעבירו קול במחנה וכתיב הת )פ' בהר( והעברת שופר תרועה ,מה הת ביו אסור א
כא ביו אסור :וע' בתוס' עירובי י"ז ב' בהא דילפינ ש בגמרא איסור הוצאה בשבת
מפסוק דפ' בשלח אל יצא איש ממקומו וקרינ אל יוציא ,וכתבו התוס' דאע"פ כ
אצטרי לפסוק שלפנינו ויעבירו קול במחנה משו דאצטרי חד להוצאת עני וחד
להוצאת עשיר ,עכ"ל ,ובראשוני הקשו עוד למה לי בכלל פסוק להוצאה הרי מכיו
שזה היה במשכ זה אסור כמו שאר הל"ט אבות מלאכות ,ותוס' תירצו שהוצאה מלאכה
גרועה היא ,ולכ זהו הטע ג שצרי שני פסוקי אחד להוצאה דעני ואחד להוצאה
דעשיר.

· .‰Î‡ÏÓ‰ ˙¯Âˆ [.מ התורה אינו חייב אלא כשעשה את המלאכה
בשלמותה והיינו שעוקר חפ מרשות היחיד והניחו ברשות הרבי,
או להיפ .והטע כי רק זה נקרא מלאכה שלמה שעקר החפ מרשות זה והניח
ברשות אחר ,אבל א אינו עושה אלא חצי מלאכה או שנעשית המלאכה שלמה ע"י

הלכה למשה מסיני }ולא נרחיב כא בפרטי מלאכה זו{.

˜¯ÂÊ‰הזורק חפ

מרשות לרשות חייב משו תולדת הוצאה .והנה זה נלמד מסברא שחייב ש
בגמ' ואפילו שלא היה במשכ ,אמנ בירושלמי פי"א משבת ה"ב מבואר שהיה במשכ.

 .ËÈ˘ÂÓ‰המושיט חפ מרשות לרשות זהו ג"כ תולדה ,ובמושיט
מרשות היחיד לרשות היחיד ורה"ר באמצע שחייב יש סוברי שזהו
אב מלאכה בפנ"ע.
 .‰Î‡ÏÓ‰ ˙¯Âˆ È‡˙Ó [.‰במלאכת הוצאה מלבד עצ פעולת
ההוצאה הרשות לרשות ,מתנאי המלאכה שיעשה עקירה והנחה
ובלא עקירה והנחה א רק הוציא אינו חייב ,כמבואר בגמ' ריש
מסכת שבת ]ג ע"א[ ,ובטע הדבר ביאר רש"י ג' ע"א ד"ה ידו ואי דר
הוצאה בלא עקירה והנחה .ויש תנאי שבעינ שבשעת העקירה
יתכוו ע"מ להוציא ,אמנ עקר ע"מ להצניע והוציא פטור .רמב"
פי"ב הי"ב ובאחרוני נסתפקו הא עקירה והנחה ה חלק מעצ
המלאכה או שזהו אינו מעצ המלאכה אלא רק תנאי במלאכה
שיהיה עקירה והנחה .עיי אפיקי י ח"ב ד' ב' ונ"מ לגבי מה שדנו שיהיה אסור
מצד חצי שיעור הא יהיה אסור בעקירה מה"ת וכל זה שיי לומר רק א הוא חלק
מגו המלאכה ,אמנ מהרש"י הנ"ל לכאורה משמע שהוא רק דר המלאכה אבל אינו

מגו המלאכה עצמה .הגמ' בד ג' במסקנא הסיקה שא חפ המונח ע"ג
האד והל עמו ונעקר מ הרשות עקירת גופו נחשבת כמעשה
עקירה .ובביאור הדבר יש שרצו לומר דמבואר כא בגמ' שמספיק שהחפ נעקר

שני שזה עוקר וזה מניח פטורי שכ דרשו רז"ל מקראי בפ"ק דשבת ד ג' מדכתיב

מהרשות ,ול"צ שיעקר ממקומו הראשו ,אמנ בחזו יחזקאל כתב לבאר שזה נחשב

גבי חיוב חטאת מע האר בעשותה העושה את כולה חייב חטאת ולא העושה את

כמו שני חפצי המונחי זה על גבי זה ,ובזה שעוקר את גופו נחשב שעוקר ג את

מקצתה יחיד ועשה אותה חייב שני ועשו אותה פטורי ,ומ"מ מדרבנ אסור שמא

החפ מהקרקעÌ˙È‡ ‡ˆÂÈÂ ÂÈ„‚·· ÁÂÓ˘ ‰Ó ÏÎ˘ „Â‡Ó ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ ‡ÏÈÓÓÂ .

יבוא כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלמה,˙·˘ 'ÒÓ ˘È¯ 'Ó‚· ¯‡Â·Ó ‰Ê ÔÈ„} .

.·"˜Ò Ê"Ó˘ ·"Ó -·ÈÈÁ ‡Â‰ ıÂÁÏ ‡ˆÈ Ì‡Â Ú˜¯˜ ‚"Ú ÁÂÓÎ ·˘Á

·˘ {‡ ˜"Ò ‰¯Â¯· ‰˘Ó·Â ‡ ÛÈÚÒ- ÊÓ˘ ÔÓÈÒ Á"Â‡ Ú"Âולכ בכמה מקרי

 :‰Î‡ÏÓ‰ È‡˙Ó „ÂÚאופ ההוצאה אינו חייב אלא א כ הומיא
כדר המוציאי ,דהיינו או בידו או בכיס ,אבל א הוציא שלא כדר
המוציאי פטור ומכל מקו אסור מדרבנ .רמב" פי"ב משבת הי"ב י"ג,

עקר וזה הניח ,שניה פטורי אבל אסור לעשות כ מדרבנ .וא"כ ברש"י ובשו"ע הנ"ל

אמנ מאכל בפיו נחשב כדר המוציאי וחייב כמבואר בגמ' שבת ק"ב ע"א ,ומכל מקו

המבוארי במשנה ריש שבת רק אסור מדרבנ וכמו בפשט ידו לפני ,וחפ בידו ,ונטלו
חבירו העומד בפני ,או שפשט ידו לחו וחפ בידו ונטלו חבירו העומד בחו ,שזה
ובתוס' עירובי ל"ג .ד"ה והא ,משמע דזה עוקר וזה מניח זה רק איסור דרבנ ,אמנ

אינו מחוייב לשטו את פיו לפני שיוצא לרשות הרבי אא"כ יש דבר מאכל בי השיני

החת"ס בריש שבת ועוד אחרוני דנו לומר שעקירה לבד תהיה אסורה מצד חצי שיעור

שמקפיד עליושש"כ פי"ח הערה ח'.

שאסור מ התורה ,ועיי בתוצאות חיי ס"ח שהארי בזה.

‚ -‰Î‡ÏÓ‰ ¯„‚ [.מלאכת הוצאה חלוקה משאר מלאכות שבת,
וכתבו הראשוני שהוצאה מלאכה גרועה היא ,ולכ צרי פסוק ולא
מספיק בשביל לחייב ,במה שמלאכה זו הייתה במשכ .וראה בתוס' ש
שבת ב' ע"א שביארו התוס' דמה לי מוציא מרה"י לרה"ר מה לי מוציא מרה"י לרה"י.
אמנ באור זרוע ח"ב ספ"ב מבואר ביאור אחר בעני הגריעות של המלאכה ,וכתב דמה
מלאכה עשה שהוציאו מרשות מעיקרא חפ והשתא נמי חפ ,והיינו מבואר בדבריו
הסברא דמכיו שהחפ לא השתנה מכמות שהיה ,אמנ בתוס' משמע נקודה אחרת

.Ú·¯‡ ÌÂ˜Ó Ï˘ ÔÈ„‰ [.Â
 {¯Â˜ÚÈ ‡Â‰ ÔÎÈ‰Ó È‡˙ ˘È ‰‰ -‰Á‰Âונחלקו הראשוני הא ג ברשות
היחיד בעינ מקו ד' על ד' .דהנה ברש"י ותוס' ד' ע"ב מבואר שכ הוא א
}‡‰¯È˜Ú ‰‡ˆÂ‰ ˙Î‡ÏÓ· ÔÈ„ ˘È˘ ¯‡·˙˘ ¯Á

ברשות היחיד ,אמנ ברשב"א ש ביאר שהסוגיא סוברת שאי די כזה ברשות היחיד,

ופסק הרמב"אי המוציא מרשות לרשות או המעביר ברשות הרבי
חו לארבע אמות חייב עד שיעקור חפ מעל גבי מקו שיש בו
ארבעה טפחי על ארבעה טפחי או יתר ויניח על גבי מקו שיש בו
ארבעה על ארבעה טפחי .רמב" הלכות שבת פרק יג הלכה א ,ומקורו הוא

שמכיו שהמלאכה היא שינוי רשויות א"כ מה ההבדל בי מוציא מרה"י לרה"י למוציא

מהגמ' בשבת ד' ע"א ,ובטע הדבר כתבו התוס' ש בד"ה והא ,בש ר"ת דאי רגילות

מרה"י לרה"ר ,וברמב" וברשב"א כתבו שטע הגריעותא הוא שבתו רשות היחיד

להניח את החפ בפחות מד' וכ היה מסתמא במשכ ,ובש ר"י ביארו התוס' דמכיו

מותר לו לישא משא גדול ,וא הוציא לרה"ר אפילו כגורגרת חייב ,משא"כ שאר האבות

שילפינ די זה מאל יצא איש ממקומו ,והיינו א ממקו החפ שהוא ד'.וברמב"

שאינ חלוקי ברשויות .הנפק"מ בכלל זה ,א .לגבי מעשה שבת.

הרשב"א

בפירוש המשניות כתב כי לא יתחייב עד שיעקור ממקו שיהיה בו דע"ד ,כי מה שהוא

שבת ק"ל ע"ב בש הר"י כתב שאי איסור מעשה שבת שרק בדבר שנתחדש בו מעשה

פחות מזה השיעור לא יניחו בו כי החפצי המונחי בו לא יתקיימו אלא א אות

בגו הדבר אמרינ ביה מעשה שבת משא"כ הוצאה .ב .נסתפקו האחרוני
שאולי רק בהוצאה אי צירו בי שני חצאי שיעור משא"כ בשאר
מלאכות .ראה בפמ"ג פתיחה הל' שבת שהסתפק בדברי הגמ' בהמצניע שהוציא חצי
גורגרת ונשר והוציא עוד חצי מבואר שפטור ,אבל בשאר מלאכות אולי באמת יהיה

חיייב .‚ .בהוצאה אי את הכלל של מלאכה המתקיימת ,משא"כ
בשאר מלאכות.

עיי אבני נזר בתשו' ר"י שהוכיח כ מהדי של קלוטה כמי

שהונחה אע"ג שזה אינו מתקיי ברשות בכל אופ חייב על ההוצאה

„ .‰„ÏÂ˙‰Â ·‡‰ [.בגמ' שבת ד צ"ו ע"ב מבואר שהוצאה }היינו
מרשות היחיד לרשות הרבי{ זהו אב מלאכה ,ואילו הכנסה
}מרשות הרבי לרשות היחיד{ היינו תולדה .וש בגמ' מבואר שהוצאה

החפצי יהיו דקי} .ולכאורה היינו בהנחה א"ש שלא נחשב מונח ,אמנ בעקירה
אמאי ,וזה ג"כ פשוט בכל המסכת שאינו מתחייב אלא בעוקר חפ נח ,וממילא א לא

נחשב כמונח ,אי העוקרו מתחייב {.ומכל מקו ידו של אד חשובה לו
כארבעה על ארבעה ,לפיכ א עקר החפ מיד אד העומד ברשות
זו והניחו ביד אד אחר העומד ברשות שניה חייב .ראה רמב" ש ה"ב
והוסי ,וכ א היה עומד באחת משתי רשויות אלו ופשט ידו לרשות שניה ועקר החפ
ממנה או מיד אד העומד בה והחזיר ידו אליו חייב ,וא על פי שלא הניח החפ במקו

ובתוס' ש מבואר מה צרי לסברא הרי במשכ הייתה הכנסה וביארו דמכיו שהוצאה

שהוא עומד בו הואיל והוא בידו הרי הוא כמונח באר .ויש די נוס שמחשבתו
משויא ליה מקו ,ואז אפילו א הוציא ממקו פחות מד' יהא חייב,
ולכ כתב הרמב" ש בהלכה ג היה אוכל ויוצא מרשות לרשות וחישב
להוציא האוכל שבפיו מרשות לרשות חייב ,מפני שמחשבתו משימה
פיו מקו ארבעה אע"פ שלא הוציא כדר המוציאי ,עוד ש כ' הרמב"

מלאכה גרועה לא מספיק מה שזה היה במשכ בשביל לחייב ולכ צרי לסברא‰‰Â

וכ מי שהיה עומד באחת משתי רשויות אלו והשתי מי או רקק ברשות שניה חייב

˙Â˘¯Ó ‰ÒÎ‰Â ‰‡ˆÂ‰˘ Á"‰ ˙·˘Ó ·"ÈÙ· ·˙Î˘ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ Â˘˜‰ ÌÈÂ¯Á‡‰

שהרי עקר מרשות זו והניח ברשות שניה ומחשבתו עושה אותו כאילו עקר מעל גבי

ילפינ מפסוק וכפישנ"ת והכנסה מנל וילפינ לזה מסברא דמה לי אפוקי ומה לי עיולי,

 ,‰Î‡ÏÓ‰ ˙Â·‡Ó Â‰Ê ˙Â˘¯Ïוא"כ מבואר ברמב" שא הכנסה הוי אב .מעביר ד'
אמות ברה"ר זהו תולדת הוצאה וחייב.

הרה"ג ישראל וינברג

מקו ארבעה ,היה עומד ברשות זו ופי אמה ברשות שניה והשתי בה פטור.

יסוד מלאכת הוצאה
ותולדותיה

צ"ב במלאכת 'הוצאה' האי האב והתולדות
דומי כלל זה לזה? שהאב הוא 'הוצאה מרה"י
לרה"ר' ואילו התולדות ה:
א .העברת ד"א ברה"ר] .לדעת המאור
וריטב"א הד"א ה כרשות בפ"ע ,ודמיא
להוצאה .אבל לדעת מאירי )ג :וצז :וסוכה מ"ג(.
וראב"ד )ח (:העברה לאו מגדר 'מרשות
לרשות' ,ואפ"ה הויא תולדה דילה[.
ב .מושיט מרה"י לרה"י דר רה"ר.
]לדעת רשב"א )ו (.עיקר המלאכה היא דר
רה"ר) ,ולא רק כדי לחלק הרשויות יחיד
מהדדי( ואכמל"ב .ולפי"ז לא דמי להוצאה
כלל[.
ג .לדעת תוס' עירובי )ל"ג (.המעביר
מרה"י לרה"י דר רה"ר והעביר ד"א ברה"ר
חייב] .ועיי תוצ"ח )סי' א' אות ג'( דתולדה בפני
עצמה היא .ובמה דומה להוצאה גרידא?[.
ד .ברשב"א בעירובי )ל"ג (.דמלאכה
מושיט היא שנמצא הנסר בשניה כאחד,
עיי"ש] .וע"ע בדבריו בשבת )צ"ט (.בש
רה"ג[ .ולכאורה לא דמי להוצאה כלל.
והנה ברמב" )ב (.כתב ,הוצאה חידוש
היא ,שברה"י מותר לישא משא גדול וא הוציא
לרה"ר כגרוגרת חייב ,משא"כ בשאר אבות
מלאכות שאי חלוקות ברשויות אלא איסור
מחמת עצמ ,ע"כ .וצ"ב הא א הוצאה איסורה
מחמת עצמה ,דהרי הרשויות ה עצמה של
המלאכה .עוצ"ב מה שהזכיר כגרוגרת ומשא
גדול ,הרי בהרבה המלאכות ישנו שיעור מסוי.
ולכאורא מבואר מדבריו שאי עצ
המלאכה 'מרשות לרשות' אלא 'נשיאת משא',
וזהו החידוש שיש בהוצאה שאפ"ה חלוקה
ברשויות אעפ"י שאי"ז עצמה של המלאכה.
]וזהו שהזכיר 'משא גדול'[.
ולפי דבריו הרי י"ל דזהו הצד השווה
בי התולדות והאב דהוצאה ,שכול נשיאת
משא .וזהו החידוש שאעפ"כ לא כל משא אסור
רק מה שמצינו לאיסור במשכ או מהלל"מ,
וכמו"ש הרמב" ש ד"הלכות עקורות ואי
למדי זמ"ז" .אבל סו"ס הצד השווה שבכל
מלאכת הוצאה היא נשיאת משא.
ולפי"ז נמצא שמלאכת הוצאה היא
'מלאכת גברא' ולא מצד שינוי בחפ .והנה או"ז
כתב דהוצאה מלאכה גרועה היא משו שלא
נשתנה החפ .אבל לדעתו י"ל דהמלאכה היא
השינוי בחפ ,והא גופא קאמר דשינוי גרוע הוא
ואפ"ה חייבי עליו .אבל להרמב" נמצא
דהשינוי בחפ לא זהו עצ המלאכה כלל.
והנה בעיקר גדר אבות ותולדות יש
ראיות רבות ]ועיי בתוצאות חיי )סי' ה' אות ג
ד( ואכמל"ב[ שכל תולדה היא מלאכה מחמת
עצמה בגדריה שלה .אלא דילפינ מהיקשא דאי
מלאכה אסורה אא"כ היא ג דומה למלאכה
שבמשכ.
ולפי"ז נראה דגדר המלאכה הוא
"משא" וזהו הצד השווה בינה לתולדותיה .אבל
הגדר הפרטי בהוצאה מרשות הרבי לרה"י הוא
הוצאה מרשות לרשות .ובזה באמת אינו דומה
לשאר תולדותיו .וכ בכל תולדה ותולדה ,יש גדר
פרטי 'ד"א' 'הושטה וכו''.
וה ה ד' הרמב" דמלאכת הוצאה
חידוש היא דעיקר המלאכה היא משא והגדר
הפרטי שלה הוא שינוי מקו בחפ ,ואי"ז שיי
כלל לעיקר המלאכה.
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