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  מלאכת הוצאה

  כללים במלאכת הוצאה

היינו ו ,ט אבות מלאכות היא מלאכת הוצאה"אחת מל .א

או , חפצי מרשות היחיד לרשות הרבי שאסור להוציא

אסור  ,כ"וכמו. להכניס מרשות הרבי לרשות היחיד

  .הצמ ברשות הרבי ע1אמות להעביר חפ ארבע

פי וכ" [כרמלית "אורבנ אסרו הוצאה ג במקו הנקר

ינו שאסור מדרבנ יוה, ]שיבואר להל מהו כרמלית

או להכניס מכרמלית , להוציא מרשות היחיד לכרמלית

  .אמות בכרמלית' וכ אסור להעביר חפ ד, לרשות היחיד

וכפי שיבואר [, "מקו פטור"וישנה רשות נוספת הנקראת 

ומותר להוציא מרשות היחיד , ]להל מהו מקו פטור

  .ו פטור לרשות היחידוממק, למקו פטור

, רשות היחיד:  נמצא שישנ ארבע רשויות לשבת.ב

  .מקו פטור, כרמלית, רשות הרבי

ואי נפקא מינא ,  הוא מקו המוק מחיצות:רשות היחיד

א מקו זה נמצא בבעלות של אד יחיד או של אנשי 

בכל אופ ', בית כנסת וכדו, כגו חדר מדרגות, רבי

  .ות הרי הוא רשות היחידכשהוא מוק מחיצ

, לנסיעה,  הוא מקו המסור לרבי להליכה:רשות הרבי

 ותנאי נוס יש שלא .2ז אמה" ורוחבו ט,ב"לסחורה וכיו

  . 3תהיה רשות הרבי מקורה

צרי שיעברו ברשות הרבי עוד נחלקו הראשוני א 

או שמספיק מה , בני אד בכל יו) 600,000(שישי רבוא 

  .4סור לרבישמקו זה מ

                                           
 . מטר2.30א "להחזו,  מטר1.92ח נאה "אמות להגר' ד 1
 . מטר9.20א "להחזו,  מטר7.68ח נאה "ז אמה להגר"ט 2
אינ רשות הרבי מ ' מנהרות תחת האדמה וכדו, ומשו כ 3

  .התורה

 הינה מקו שאינו רשות היחיד ואינו רשות :כרמלית

ז " וכ רחובות שאי בה ט,כגו י או מדבר, הרבי

ומ התורה הרי הוא מקו  ,' או גינות ככרות וכדו,אמה

  .וחכמי גזרו לעשותו כרשות הרבי, פטור

,  הוא מקו כגו עמוד העומד ברשות הרבי:מקו פטור

 על הושטחו פחות מארבע, חי או יותרגובהו שלשה טפ

 ודינו כמו ,ל"ומקו כזה לא גזרו עליו חז. 5 טפחיהארבע

  .שנכתב לעיל

 מ התורה אי איסור של מלאכת הוצאה אלא באופ .ג

עקירה והנחה אינה דווקא באופ , "עקירה והנחה"שעשה 

בידיו ומניח אותו ' שלוקח חפ המונח על הקרקע וכדו

ג האד "אלא א באופ שמונח ע, שניהמידיו ברשות ה

או בידיו חפ בשעה שהוא עומד והוא מתחיל ללכת זהו 

וכשעוצר , שג בזה הרי עקרו ממקומו, נחשב עקירה

אפילו שלא הניח ו ,מהילוכו ברשות השניה הרי זה הנחה

עקירת "' דבר זה נקרא בגמ[, את החפ מגופו או מידיו

   .]"גופו והנחת גופו

י "אה אי הבדל בי א מוציא את החפ עהוצהובאופ 

או שעומד ברשות אחת , אחרתהליכה מרשות זו לרשות 

או א , ומושיט את ידו ומניח את החפ ברשות אחרת

  .זורק את החפ מרשות לרשות

מ התורה אי איסור במלאכת הוצאה אלא כשמוציא . ד

או , כגו שמחזיק בידו איזה חפ, את החפ באופ הרגיל

חכמי אסרו , אול. וכ אוכל בפיו,  המונח בכיסחפ

כגו שמניח , הוצאה א באופ שאי רגילות להוציא כ

                                                                  
ה שאי מה שכתב "וביאור הלכה ד' ה סעי ז"ע סימ שמ"עיי שו 4

 .בזה לעני הלכה
, טפחי'  בכרמלית והוא פחות מגובה יאמנ א עמוד כזה עומד 5

 .ואינו מותר כמקו פטור, דינו כמו הכרמלית האסורה מדרבנ

36'  מסגליו
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, או שמניח חפ מתחת לכובעו, חפ בי החולצה לגו

  .ב"וכיוצ

פ שכ היא "אמנ הוצאה בדר לבישה כגו בגדי אע

מפני שמלבוש הינו טפל , והטע. מותרת, דר הוצאת

 ויש בזה עוד פרטי . ואינו נחשב למשאוילגופו של האד

  .וראה להל, דיני

או , ל הינ דווקא במקו שאי עירוב"כל הדיני הנ .ה

אבל במקו . שיש עירוב א אינו רוצה לסמו על כשרותו

. אי איסור בהוצאה כלל בכל אופ, שיש עירוב כשר

     .ה" העירוב ופרטיו יבוארו לקמ איייוענ

הוצאה כשלובש חולצה נוספת שאינו האם יש איסור 
צריך לה אלא בשביל להביא לחברו הנמצא ברשות 

   ?אחרת
ובמלבוש גמור אי , לבישת חולצה הרי היא מלבוש גמור

מ להוציאו "ואפילו שלובשו רק ע, איסור הוצאה כלל

ולהביאו לחבירו הנמצא ברשות אחרת והוא עצמו אינו 

  .6מותר, צרי כלל ללובשו

צאת כשהוא לבוש במעיל גשם המיועד רק האם מותר ל
  ?להגן עליו מפני הגשמים

 רק להג על מעילו מעיל גש העשוי מנילו א שלובשו

. 7שלא ינזק מ הגשמי מותר לצאת בו לרשות הרבי

ל כיו שמעיל זה עשוי באופ של מלבוש "כנ, והטע

ובמלבוש גמור אי איסור הוצאה בכל מטרה , גמור

ואפילו כשמטרתו רק בשביל להג , שתהיה ליציאתו בו

מ "ש באופ שלובש את המעיל ג ע"על מלבוש אחר וכ

  .8שמותר, להג על גופו מפני הגשמי

כיו ,9 מעל הנעלייוכמו כ מותר ללבוש ערדליי

כ ה "ע, ליי מותאמי בדיוק למידת הנעליישערד

כ למלבוש גמור שמותר לצאת בו אפילו "נחשבי ג

  .ל"בשביל הגנה על מלבוש אחר וכנ

 ג הכובע בשביל שלא ירטב"לון עיהאם מותר לשים ני
  ?מהגשם

שא הוא לוקח , יש לחלק בזה באיזה ניילו משתמש

איזה ה לשי "וה[שקית ניילו ועוט עמה את כובעו 

שהרי אי . הדבר אסור, ]ג הכובע"ע' חתיכת בד וכדו

                                           
 .ב"ק קל"ב ס"ו ומ"א סעי ל"סימ ש 6
 .ב"ק נ"ב ס"ד ומ"ע ש סעי י"שו 7
  .'ח סעי ג"א פרק י"עיי שמירת שבת כהלכתה ח 8
  .'שמירת שבת כהלכתה סעי י 9

ג " עיוהרי הוא כנושא משאו, השקית נחשבת למלבוש

ומאותו טע אסור לשי בגד בי גופו לבי , ראשו

מ שיספוג את הזיעה ולא ילכל את " החולצה עצווארו

  . 10הצווארו

ז כשש את השקית באופ שהיא מצילה רק את "כ, אול

אבל א ש את השקית באופ שהיא ,  הגשמיכובעו מ

 ומטרתו שהיא תג עליו ,מכסה ג את ראשו או את גופו

שא דבר שאינו , והטע. 11הדבר מותר, מ הגש והקור

אי בזה איסור , מלבוש גמור א הוא בא להג על גופו

  .הוצאה

, וא משתמש בניילו מיוחד המותא למידות הכובע

  .נחלקו בזה הפוסקי

,  להתיר זאת12ל"רב זצעשלמה זלמ אוי' דעת הגאו ר

ו והוא מיוחד רק משו שמקפיד על מידתו של הנייל

הרי הוא בטל לכובע ונחשב , יו היטבלכובע ומהודק אל

, ודומה הדבר להיתר הליכה ע ערדליי. דר מלבוש

מפני , שא שאינ להגנת גופו אלא להגנת נעליו מותר

 ולכ ,אליה ומהודקי ינעלהשה מותאמי למידת 

  . ה מתבטלי לנעל ונחשבי כמלבוש

כל ההיתר הזה הוא רק באופ שאי האד רגיל , אול

אבל א , להסיר את הניילו מכובעו מיד כשפוסק הגש

רגיל להסיר את הניילו מיד כשפוסק הגש אסור לצאת 

ל אסרו " משו שחז,והטע. ע ניילו כזה על כובעו

שיש חשש שיסיר פילו ע דבר שנחשב כמלבוש כלצאת א

אמות '  אותו דל לשכוח ולהעבירוכשאז י, אותו ברחוב

 ולכ ג בנידו שלנו יש חשש .כשהוא מחזיקו בידו

ו ישכח "שיפסק הגש והוא יוריד את הכיסוי מכובעו וח

  .אמות' ויעבירנו ד

 . לאסור זאת14 והמנחת יצחק13אבל דעת האגרות משה

ומשו כ ,  שניילו זה אינו מלבוש גמור משו,והטע

והיתר . אסור לצאת בו כיו שאינו מג ג על גופו

 כגו ,ערדליי הוא רק באופ שהערדליי מגינות על גופו

אבל בלא , שלא יכנסו מי לנעליי או לחמ את רגליו

ג הכובע "הרוצה לצאת בכיסוי ע, ולמעשה .זה אסור

 .יעשה שאלת חכ כיצד לנהוג

                                           
 .א"ברמד "א סעי י"עיי סימ ש 10
 .ושמירת שבת כהלכתה ש, ז"ק נ"צ ס"ג ושעה"ק נ"ב ס"מ 11
 .ח"ו מ"שמירת שבת כהלכתה ש והערה מ 12
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