
 

 

 
 
 
 

 . מגנביםמתיירא  ה. .לצורך טיול ד. .לצורך מצוה ג. .שלא לצורך כלל ב. .הוצאה לצורך ושלא לצורך אוכל נפשא. 
 .הוצאת צרור עם מפתחות שאינו צריך (ריבוי בשיעורים) ז.. דבר שמוציאלצטרך יאין ודאות ש ו.

 אוכל נפש לא לצורךוש א. הוצאה לצורך
ומלאכת הוצאה  ."אך אשר יאכל לכל נפש וגו'" )טזפס'  ב"יפ שמות(שנאמר מותרת ביו"ט  נ"או שמלאכת (ז:) במגילהמבואר 

 .סי' תצה ותקיח)ר(שו"ע והט ד)-פ"א ה"א(יו"ט  רמב"םהו . וכן פסק)יב.( בביצהבכלל מלאכת או"נ כמבואר 
 הלל ובית ה"רלר "תס את ולא הלולב את ולא הקטן את לא מוציאין אין אומרים שמאי ביתדתנן  )שם( בביצה עי' עודו

ונקטו הפוסקים כבית  .מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךדפליגי האם אמרינן  בגמ'ואמרו  .מתירין
 מלאכות.בשאר  מתוךדין ועי' בגליון שמ"ב לענין  .)סי' תקיח סע' א(סי' תצה סע' א ו שו"עטה ווכן פסק כמבואר להלן.הלל 
 שלא לצורך כללב. 

 ,וכדו' לכלים "הוה ת"וס ולולב קטןלצורך היינו  לצורך ושלא אכילה לצורך היינו לצורךדשפירש ) ברי"ף :שם ה( ף"ריבעי' ו
' גמ ה"ד שם( ן"הר ביארו .)יח' סישם פ"א ( ש"הרא הביאוו .ע"כ ,אסרי ה"ב' אפי(שאין בהם צורך כלל)  בהן וכיוצא אבנים אבל

 ר'נ) אלא ה"דשם ( י"מרש אבל האחרונים, הסכמת היא זוו ולוקה אסור כלל היום צורך בהם אין דס"ל להרי"ף דאם )אבל
 כ."ע כן, מטין ף"הרי דברי ואף שרי מחר לצורך אותם מוציא שאינו כל כלל ליום צורך בהם שאין פע"א כלים דהוצאת

 ההוצאה מן חוץ ,לוקה אכילה לצורך שלא ט"ביו אותה עשה אם בשבת עליה שחייבין מלאכה כל )שם( ם"הרמבוז"ל 
 , ע"כ.אכילה לצורך שלא הותרה אכילה לצורך ט"ביו הוצאה שהותרה שמתוך וההבערה לרשות מרשות

 וכן נרא' קצת מהרמב"ם. מהר"ן אליבא דרש"י. )סי' תקיח( הב"יאיסור דרבנן ליכא. וכן דקדק  'דלרש"י אפי מהר"ןמשמע ו
שם ( ה"לוהב. )שם( הב"י, וכן נקט איסור דרבנן שישי "ורש ם"כהרמב ף"הרי שדעת כתב )פ"א ה"ד טיו"( המגיד משנהאולם 

 .ז"בריא מבואר כןשו ,)הבערה ה"ד ב"ע (שםגופא  י"רשמאיסור דרבנן)  (דאיכא משמע דכן 'כת על סע' א ד"ה מתוך)
, דרבנןמשהוא  א'נר בב"יאולם אם מה"ת או מדרבנן,  לא פירשאלא ש ,דאסור להוציא ללא צורך(שם סע' א)  השו"עוכן פסק 

 כי כן דעת רוב הפוסקים, עיי"ש. שהוא מה"תלהחמיר  הבה"להכרעת שאלא  .בדעת השו"ע )שם( ובבה"ל )שם( הגר"אוכ"כ 
 מצוהצורך לג. 

 שהותרה דמתוך ,בו לקרות "תס ,בו לצאת לולב ,למולו קטן היינו ,הקטן את מותר להוציאהא דד שפירש )שם( "חרב 'יעויו
וכן פסקו . מצוה לצורך שהם הנך כגון קצת לצורך שהוא דבר אלא במתוך שרי ולא לצורך שלא נמי הותרה לצורך הוצאה

היה רק לצורך מצוה דרבנן נמי  'דאפי ). ד"ה מתוךזכתובות ( מתוס'מוכח ד ד"ה הצריכים)שם ( ה"להב '. וכת)סי' תקיח( הטשו"ע
דרבנן  תקיעותלצורך שופר אסור להוציא  )דמיושבד"ח תקיעות מה"ת (ישימי דשכת'  ח)סי' ק( השאג"אכדלא [ .מותר

 ].המגן באלף ועיי"ש )גאות תקפט סי' ( בשע"ת והביאו .(דמעומד)
קיים מצוות ל, מ"מ רשאות להחמיר ע"ע ו"גשהז "ענשים פטורות ממשאע"פ ש הראבי"הבשם  (ר"ה פ"ד סי' ז) רא"שב 'עוייו

 שם( מחז"בה ,(סי' תקפט) טורה ווכן פסקשפטורות מהן וע"כ מותר ביו"ט להוציא לצרכן את השופר לרה"ר כדי לתקוע להן. 

שאע"פ שנהגו הנשים לתקוע בשופר בר"ה ונוטלות לולב בחג  'כת(סי' קו)  "אהשאג אולם. (שם אות ב) הגר"זו ס"ק ב)שיו"ב 
דהא אין כאן  ה"תמ"מ אסור להוציא שופר ולולב לצרכן ביו"ט דהוה ליה הוצאה שלא לצורך לגמרי ואסורה מ ,כאנשים

 . (חולין פד: ד"ה תקיעת) בתוס'מבואר  דבריווכ .שכתב שאין דעת הרא"ש כהראבי"ה)(ד"ה והרא"ש) ועיי"ש ר (משום מצוה כל עיק
לפי מנהגינו שנשים מברכות על מ"ע שהז"ג מוכח דיש לנשים ש מהפוסקיםע"ד הבאנו  צ"ע שהרי בגליון 'לכאואלא ש

אם  '. ולנוהגים שנשים אינן מברכות, אפיוע"כ אין איסור משום הוצאה משום צורך מצוה בכה"ג יש"קיום מצוה". וא"כ 
נחת רוח גשמי כל שלהן, מהרוחני ההוצאה מותרת דמאי שנא נחת רוח י"ל דנאמר שלדעתם אין לאשה מצוה כלל. אעפ"כ 

כי אין  יו"ט הוי חידושבכלל צורך  דצורך מצוה ס"ל. אלא דלפי המבואר להלן בשם הטור דהר"ח שמותר להוציא לצורכן
  .אין הדבר בכלל צורך יו"ט של מצוהאלא נחת רוח אין כאן מצוה ו נשים לא מקיימותיש ליישב דכיון ש ,בזה צורך הגוף

בתשובות ו. 'וכדו בכדור ומשחק טוב ריח של גשמי רוח מנחת זה רוח נחת להתיר דלא גרע (או"ח ח"ג סי' צד) האג"מ דעתו
שופר לנשים רק מאוחר בצהרים דכבר לא שכיח צורך לאנשים, תו לא שייך  אם מוציאד 'נרד 'כת (ח"א סי' שמח) והנהגות

כי דברי השאג"א הם חידוש  כהאג"מ דאינו חושש בזהאולם נרא'  , ע"כ.הואיל לאנשים וראוי להחמיר ולא להוציא לנשים
 .(הליכ"ש סוכה פי"א הגה לה)הגרשז"א זצ"ל . וכן דעת ורוב הפוסקים חולקים עליו

 טיולצורך . לד
 דמשחקין נמי אשכחן דהא ,שרי טיול לצורך "ההאלא  ,למולו קטן דוקא דלאו ת"ר בשםשהביאו ) ג"ה ה"דשם ( תוס'בעי' ו

 .ת"ר הביא דברי .)כט א"ח ד"נ( "ווהרי .ר"ח ור"ת דבריהביא  )סי' יח (שם והרא"ש טיול. אלא ג דליכא"אעה"ר בר ט"ביו בכדור
ומשמע דס"ל דאין כאן  .יו"ט שמחת שם שיש לטייל הקטן להוציא שמותר "חור "תר בשםכת'  )תרנח' ביצה סי( המרדכיו

ומבואר דהר"ח בא לחדש שאפי' בכה"ג (הוצאה לצורך מצוה שריא  'דאפישכת' בשם הר"ח  (סי' תקיח) בטורוכן מבואר  .מח'
 .)ושאר פוסקים משמע שר"ת בא להקל טפי אולם מהמ"א .אפי"ה שריהנאת הגוף  ךאינו צורשכי  דאע"פ שרי

 בשם(ס"ק א)  המ"א 'וכת. בעלמא טיול אלא ג שאינו"אע, ה"רבר 'אפי, בכדור לשחוק מותרשפסק ש (שם) רמ"אבי' וע
 לקטן' ניח ויהיה יבכה לא אמו אצל הקטן יניח אם' אפיד (שם)המחצה"ש  כת'ו לטייל.' אפיקטן מותר להוציא ד רש"לההמ

  .(ס"ק ג) המ"במותר, ע"כ. וכן פסק  כ"ג עמו בהיותו האב ושמח בנו על געגועים לאב יש אם מ"מ. דאמיה בצוותא
 מגנביםמתיירא . ה
(הני  מתירין אמר רב אושעיא בר רב יצחק הדא דתימא "הש אומרים ולא את המפתח וב"ב (פ"א ה"ז) בירושלמיאיתא ו

פלפלין הוי ליה  ,אבל במפתח של כלים לא והא רבי אבהו יתיב ומתני ומפתחא דפלטרין בידיה במפתח של אוכלין מילי)
הוצאה שלא לצורך אכילה ושלא ש הגאונים תשובת בשםוכתב  ישהביא דברי הירושלמ (שם) ש"ראב ועי' ., ע"כבהדיה

 ברצועהותמה על מה שאסרו (שם)  הטור והביאו. אסורהעם המפתחות קשורות באזוריהן  לצורך תכשיט כגון אותן שיוצאין
  ברצועה, ע"כ. תלוי שהוא מה דחול עובדא כ"כ מיחזי דלא לחלק נראה איןד חול כדרך
 להוציאו. אסור בבית להניחו ירא אם אפילו כלל היום צורך בהם שאין כלים בו שסוגר דמפתח שמשמע (שם) הב"י וכתב

 דהתירו להחזירן ואף הכנסת לבית ספרים להוליך וכן מבואר לכאורה מדברי ר"ת המובא ברא"ש הנ"ל שכתב שמותר
 פסידא. משום תחלתן. ומשמע דאין היתר להחזיר מחמת שדואג משום סופן
 צורך חשוב פסידא משום דואג דלבו כיון מעות אלא בה שאין תיבה דמפתח 'כת) וסי' קצד טז אותסי' רפב ( ק"סמ בהגהות אבל
 עד להם צריכין היו שלא 'אפי הכ"נמב מחזורים להביא התיר )כז אותשם  ק"סמ' הגה( פרץ שרבינו:) שם( הרי"ו וכ"כ .קצת

 להחזיר שמותרכת' ) שם( והמרדכי .עליו, ע"כ דואג לבו יהא שלא בירושלמי כדאמרינן הגוים בין שדרין לפי ט"יו מוצאי
 דברים ג' בהדי ליה חשיב לא ג דעולא"אעו ,תחלתן משום סופןדהתירו  היום בהם ללמוד רוצה ג דאינו"אעלבית  ספרים

 ללמוד רוצה אינו אם אסור ביו"ט ספרים דלהחזיר כת' ם"הר בשםו ,בהדיא במתניתין מתני דלא משוםהיינו  שהתירו
 הגוים. מן תייראשמ במקום מיירי לא דהמרדכי דאפשר )(אות א מ"בדרכ כת'היום. ו בהם

       
 

     
 
 

 
 
 

אך פדה תפדה את בכור האדם ואת " אמרה תורה -א 
בכור הבהמה הטמאה תפדה. ופדויו מבן חודש תפדה 

סף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה בערכך כ
  . (במדבר י"ח ט"ו ט"ז) "הוא

מת ביום שלושים כיום שלפניו, ר"ע (בכורות מט.) ותנן 
 אומר אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן.

מ"ט דרבנן גמרי חודש חודש (שם)  בגמ'ואמרינן 
אף (שנאמר מבן חודש ומעלה) ממדבר מה התם ומעלה 

 ומעלה, ור"ע מספקא ליה וכו'. ה"נ
(יו" סי' ש"ה סי"א  הטור והשו"עוקימ"ל כרבנן, וכמ"ש 

דאין הבכור ראוי לפדיון עד שיעברו עליו ל' יום, י"ב) 
ואחר ל' יום יפדנו מיד שלא ישהה המצווה. ואם מת 
הבן בתוך ל' ואפי' ביום ל' אינו חייב בפדיון ואפי' אם 

 נו לו.הקדים ונתן הפדיון לכהן יחזיר
דאם חל יום ל"א בשבת אין (סי' רס"ט)  ה"דבתרואיתא 

פודין אותו בשבת אלא ימתינו עד יום א' בשבת. 
 .(סי"א) בשו"ע, וכן פסק לדינא (שם) בב"יוהובאו 

קא שצריך דנראה דלאו דו(יו"ד שם)  הב"חכתב  -ב 
, אלא כל שעבר על הבן חדש שלם לפדותו ביום ל"א

טעמייהו דרבנן דגמרינן  מעת לעת פודין אותו, דהא
חודש חודש ממדבר, א"כ לא צריך אלא ששלמו לבן 
חודש שלם, דאינו אלא כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג 

(סי'  הסמ"קחלקים ואח"כ יתחייב בפדיון. ומ"ש 
יום ל"א מילתא פסיקתא נקט דאילו ביום ל' רמ"ה) 

גופא צריך לדקדק אם הוא בן חודש ומעלה אם לאו. 
יום ל"א בשבת, חזינן, אם נולד הבן  ולפי"ז אם חל

בתחילת ליל ה', דכבר הוא ביום ו' מבן חודש ומעלה 
שעה ב' או ג' על היום, אז פודין אותו ביום ו'. אבל אם 
נולד בסוף יום ה' דלא הגיע מבן חודש ומעלה עד יום 
השבת אז פודין אותו ביום א' שהוא יום  ל"ב. ע"כ. 

 סי' ש"ה סס"ק י"ט). (יו"ד הש"ךוכדבריו נקט לדינא 
כתב דאין לסמוך (או"ח סי' של"ט ס"ק ח')  המג"אאולם 

על דברי הב"ח, דמשמעות הגמ' דצריך שיגיע יום 
ל"א, ולא סגי דיעברו כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג 

 חלקים מעת הלידה. 
, וכתב עוד (יו" סי' ש"ה ס"ק ט"ו)הברכ"י וכן הכרעת 

דאף  (ח"ב סי' פ"א)כמ"ש הרב פרח מטה אהרון דעיקר 
אם עשה בדיעבד כסברת הב"ח והש"ך ופדאו ביום ו' 

 יש לחזור ולפדותו אחר השבת בלא ברכה. 
הכריע לדינא כדברי  (סי' של"ט ס"ק כ"ז) המשנ"בואף 

המג"א ועוד אחרונים דאין לפדות ביום ל' אלא יש 
ת וכלו להמתין עד יום ל"א, ואף אם יום ל"א הוא שב

כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג חלקים בע"ש לא יפדוהו 
 ביום שישי אלא אחר השבת. 

המנהג  ביאר )(מהדו"ת יו"ד סי' קפ"זדב"י הנווהנה  -ג 
שנהגו כשחל יום ל"א ביום (שם ס"ק י"ב) המובא בש"ך 

תענית לעשות הפדיון ביום התענית ולעשות הסעודה 
הסעודה יחד בלילה שאחר התענית, ולא עשו הפדיון ו

לפעמים לא כלו עדיין אז כ"ט י"ב דבליל ל"א. משום 
ותשצ"ג, כגון אם נולד בסוף היום. והובאו דבריו 

 .(סי' ש"ה סי"א על הש"ך) הרעק"אבהגהות 
ומבואר דס"ל דאין לפדות התינוק אפי' ביום הל"א, 
אם לא עברו עדיין מעת לדתו כ"ט יום י"ב שעות 

     ותשצ"ג חלקים.
כתב להשיג על (מערכת פ' כלל ל"ט)  השדי חמדאולם 

דבריו, דכל מאי דשקלו וטרו הב"ח והש"ך היינו 
דוקא אם נשלם כ"ט י"ב תשצ"ג קודם כניסת יום 

האחרונים הבאים  רבניל"א, דלדידהו מהני ו
אחריהם לא סמכו ע"ז כלל ואפי' בדיעבד סברי מרנן 

ל"א דאין הבן פדוי, אבל להצריך אחר כניסת יום 
להשלים כ"ט י"ב תשצ"ג, זו לא שמענו. ודייק כן 

דכתב דאם חל יום ל"א ביום (בס"ק י"ב) מדברי הש"ך 
תענית, אז יש לראות, אם הגיע הבן לכ"ט י"ב תשצ"ג 
קודם יום התענית שהוא יום שלושים יש לפדותו 
ביום ל' אחר כ"ט י"ב תשצ"ג, ואם לאו יש לפדותו 

הטיל תנאי דהיינו  בליל ל"א של יום התענית, ולא
דוקא אם נשלם הכ"ט י"ב תשצ"ג. וכן מריש דבריו 
דכתב דמצד הדין אפשר לפדות בלילה אלא שאין 
נוהגים כן, דהיה לו לפרש דהיינו דוקא אם בליל ל"א 

 סי' ש"ה סמ"ג]. רוה"שבער[ויעויין  נשלם כ"ט י"ב תשצ"ג.
נוהגים  כתב דבמצרים(סי' ש"ה אות י"ד)  ברכ"יהואכן 

(יו"ד כלל ו' סי'  גינת וורדיםלפדות הבן בליל ל"א והרב 
 שיבח מנהגם.י') 

 
 בס"ד    

 



 

(ס"ק  הט"זאולם  פסידא. שאר או יגנבו שלא שמתירא או ,קצת לו שמותר להוציא דברים הצריכים (שם)הרמ"א  והכרעת 

 ואחרונים ראשונים רובו. ל"מהרשבו ל"במהרי וכן הוא עמו להוליך אסור יגנבו שלא מתייראדאם  משמע דמהטור כתבא) 
 נפש בעל כל בזה להקל א"רמ זקן הורה ג דכבר"דאע נראה כ"וע ,במרדכיו"נ וכן משמע א צורךל מפתח אלא והתיר לא

 לתת שיוכל במקום בפרט ,לא גניבה חשש משום אבל ,ביום בו "נלאו קצת דצריך מה רק עמו להוליך שלא לעצמו יחמיר
 לצורך הוא כ"אא דאוסר ש"פסק כהיש(ס"ק ב)  המ"או, ע"כ. ברי הכללד אסור דאז בביתו לו נאמן שהוא למי המפתח
  תחלתן, ע"כ. משום סופן התירו דאז יגנובו שמא חוששאם  שרי ומחזורים, קישוט לצורך או אכילה

ומ"מ כיון  ט."יו עונג צורך המפתח הוצאת חשוב ז"ע דואג דלבו הרמ"א דכיוןשטעמו של  כת'ש) וס"ק ה (ס"ק ו במ"בועי' 
 .דברי הכלל אסור אז בביתו לו נאמן שהוא למי המפתח לתת שיוכל ובמקום ,כמותם לנהוג להחמיר נכון ז"ע חולקין דיש

יוצא שיש להחמיר  ולפי"ז .או הכלים שצריך לאותו היום אם ירא להניחו בביתו מותר להוציא המפתח שסוגר בו האוכליןו
 ובדרך זה כת' .שרי לצורך יו"ט ביתו אוכלין וכדו'ב אולם כיון שיש ,שלא להוציא מפתח הבית לצורך שמירת הרכוש

 .כי מבואר ברא"ה להדיא דלא כהמהרש"ל פסק להקל בכל גוונא )(ח"ג סי' צב משה הבארו )ח"ז סי' עו( במשנה הלכות
מדין מתוך  המותרתדהוצאה  ,אסור לדברי הכל לאחר והמ"ב שכת' דבמקום שיוכל לתת המפתח זמהט" מבוארהנה [ו

אינה בכלל הותרה אלא דחויה. אלא דעד כאן לא אמרינן כן אלא בגוונא שכל צורך ההוצאה אינה בגוף הדבר כגון במקום 
. וכן מוכח מהא הותרה היאנ ממש "א לדאוג, אבל אם בהוצאה גופא יש צורך אע"פ שאינה צורך אוע"מ של מפתחשמוציא 

 בנו על געגועים לאב יש אם דכן (שם) המחצה"ש כת'ו לטייל.' להוציא אפי בשם המהרש"ל דקטן מותר (ס"ק א) במ"אכתב ש
מבואר שאע"פ שבידו להשאיר את בנו אצל אמו כיון שלאבא יש  .(ס"ק ג) המ"במותר. וכן פסק  כ"ג עמו בהיותו האב ושמח

ה שאינו אלא מסיר בניגכי יש בזה משום שמחת יו"ט ולא דמי להא דדואג ל לעשות כןאינו חייב ושמח עם בנו געוגעים 
 .]ונשאר בצ"ע עמד בזהש(ח" ג סי' צב אות ה)  בבאר משה ושו"מ ,שמחה ין בה בהוצאה גופא משוםמונע וא

  שמוציא דברלצטרך יאין ודאות ש. ו
 היו שלא ט"ובי לעיר חוץ לטייל כשהולכים שנזהרים ראיתי חורפי בימי ,סכינים הוצאות לענין )שם( ל"המהרש כתב

 . היום, ע"כ עוד לאכול דרך אין כי היום צורך בהם אין אכילה אחר שהסכינים מטעם עמהם הסכינים נושאים
 הוכחתי וזה עמהם יאכל פרי איזה לו מזדמן דאי "נאו צורך מקרי היום כל סכינים דודאי ודבריכתב על (ס"ק ב)  ט"זה אולם

 היום כל סכינים נושאים היאך כ"וא כלל היום צורך בו שאין דבר בבית אפילו לטלטל דאסור ד"ס ח"ש' בסי שבת לענין גם
  כ, ע"כ."ג היום כל לצורך דהוי ודאי אלא ,בשבת' בחגור קשורים

 אסור אליהן עוד יצטרך ולא סעודתו גמר כבר אם ג"וכה סכינים כגון "נלאו ששייכים הכלים שכתב דאף י) ק"(ס במ"בועי' 
 שלא בודאי לו ידוע אם מיהו ,בו לחתוך פרי איזה לו יזדמן שמא בסכינים מקילין ויש ,בכרמלית או ה"בר עמו להוליכן

 כ."ה, ע"לד עמו להוליכו אסור ג"וכה נ"לביהכ שהולך כגון זו בהליכה לסכין יצטרך
 (ריבוי בשיעורים) ינו צריךהוצאת צרור עם מפתחות שא. ז

לפני יציאתו צריך לבדוק שאינו מוציא דברים שאין לו צורך בהם וכמו שמצוי בשעה הוצאת עגלת תינוק ויש לדון האם 
 .חפיסת סיגריות וצרור מפתחות

ממלאה אשה קדירה בשר  (יז.) בביצהאיתא כי אין בזה אלא משום ריבוי בשיעורים בטרחא אחת דשרי, ד נראה דשריו
ממלאה  ופרש"יפ שאינו צריך אלא לקיתון אחד. "פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת ממלא נחתום חבית של מים אע"אע

אומר ממלאה אשה כל התנור פת מפני שהפת  שב"ארדטרחא סגי וכן בנחתום לגבי מילוי. ועיי"ש  אשה קדירה וכו' דבחד
ה"ה ו .אין איסור בריבוי בשיעורים 'ומבואר שם דבטרחא א (סי' תקג)השו"ע ק סוכן פ נאפת יפה בזמן שהתנור מלא, ע"כ.

 מלאכה אם חשיב ריבוי בשיעורים]. אותה שדן כשעושה בכל יד )פל"א אות ב( ישראל במחנה[ועי'  בנ"ד.
 לשעת צריך והוא )ש"ה לענין עישון ביו"ט בגליון עוד (עי' סיגריות מעשןהש )ח"ב סי' קג( אג"מה וכבר כתב להתיר בכעין זה

 אף לצאת ומותר, היתרים את להסיר צ"שא, עשרים יש הסיגריות ובקופסת סיגריות עשרהל לביתו שיחזור עד הליכתו
 , ע"כ. קצת שרשאי להוציאו מלאוא"צ אלא ו' וכן הוא גם במוציא כלי עם יין וכד ,שהיא כמו המלאה בקופסא ר"לרה
 יש בו גם מפתחות שאין לו צורך בהם ביו"ט.שלהתיר נמי יציאה עם צרור מפתחות  פסק שעפ"ז )ידפי"ט הגה ( בשש"כועי' 
אין בזה ו) .(צשבת בכמבואר  'אין אלא חטאת אש 'דבמין א רא'נלהתיר בכה"ג כי  כת' (ח"א סי' שמח) והנהגותבתשובות וכן 

לא  'אלא דלכאו ,בסמוך שמחלק בזהש(ועפ"ז יצא לדחות דברי האג"מ  .ע"כ, "טלא נאסר ביושריבוי שיעורים  אלא משום
 .)שם סי' צג( משה הבארוכן פסק  בתשובה שאסר אף לפי טעמים אלו). ראה דברי האג"מ

 הוא מהם 'א כל הסיגריות לענין כיכי יש לחלק בין הנידונים  השש"כיצא לדחות דברי  )או"ח ח"ה סי' לה( גופא אג"מהאבל 
והשאר חשיב ריבוי  לו הצריך דבר רק ונושא מוציא שהוא ונמצא, בעצם כולהו לו ושייך בביתו יהיה שלא בזמן לו ראוי
 שייך שלא, ממש מיותר דבר הוא להו יצטרך שלא המפתחות שאותן במפתחות אבל ,ט"ביו מותרד טירחא בחד ריםובשיע

 ולא, (צא:) בשבת אגד שמיה כלי דאגד יוחנן' לר אף לכןו ,כלל לו שייך שלא דבר ונושא מוציא הוא הרי, זו בהליכה כלל לו
דלא שייך להתיר הוצאת איסור  ,ט"ביו להתיר שייך לא, 'א חטאת אלא המפתחות עם הטבעת הוצאת על בשבת חייב היה

בשביל שעושה אז גם היתר, דמהיכא תיתי תעדיף ההיתר על האיסור. ואף בבישול מסתבר שרק דברים הראויין לבשלם 
אסור, מאחר  יהיהלאדם מותרת למלאות כל הקדרה, אבל להניח בקדרה דבר שאינו ראוי אלא לבהמה אף אחר שתתבשל, 

 .)וחי"א סי' תכג שם( במשנה הלכותוכן פסק  .)אות מח ביצה( שיעורים הקובץק האג"מ כתב וכחילו , ע"כ.דלבהמה אסור לבשל

 ביו"ט.לו עתה ומבואר דס"ל דעד כאן לא התירו ריבוי בשיעורים אלא כשהריבוי חזי 
 הגרשז"א הסכים להתירכת' דלא מצינו בפוסקים חילוק זה, ושכן  )(רבבות אפרים ח"ח סי' תסג אות ב במכתב שבעל השש"כאלא 
יו"ט מדברים בערב יצא ללמד זכות לרוב העולם שאין מפנים בגדיהם  )ובזה יש ללמוד(ססי' עה ד"ה  צבי בארץש העירוניו .זצ"ל

(ביצה כא.) שמוציאים גם דברים לצורך יו"ט שוב שאר דברים הם בכלל ריבוי בשיעורים ואע"פ שתוס'  דכיון ,שא"צ יו"ט

כתב דזה רק איסור דרבנן, וא"כ  (מו:)כת' דלא חשיב רבוי שיעור רק כשזה ראוי ליו"ט כמו זה עי"ש, אבל הרי תו' בפסחים 
דאפילו צ"ל ובאיסור קל כזה יש לסמוך על הראשונים הוי מלשא ןעכ"פ פלטי מאיסור דאו' ולדיעות דאין לנו רה"ר וכ

 .)ד"ה אמנם לדעתי (סי' כו חיים בעצי מש"כ בזה ועי' (ועי' במגיה שם שדחה ראייתו מתוס'). ., ע"כשלל"צ אמרינן מתוך
כשיש עגלת תינוק  הוצאת לענין )י' עזסח"י ס( הלוי השבט נר' דעת וכןפסק להקל.  )ט עמ' רסחיו" תורה מבקשי( "א זצ"לגרישהו

 .בתוכה חפצים שאינם נצרכים לו ביו"ט
 

מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש הותרה ב' מותר להוציא מרשות לרשות ביו"ט לצורך אוכל נפש.  א' העולה לדינא,
בר"ה וד' מינים  שופרותר להוציא לצורך מצוה כגון מ כן ועל .קצתהיום צורך  היה בהאף שלא לצורך אוכל נפש ובלבד שי

מותר להוציא דברים י"א ש ג'. וציא לצורך טיולוכמו כן מותר לה .ת אלונשים שפטורות ממצועבור אף ומותר בסוכות. 
ועל כן מותר להוציא מפתח של כספת  ט."יו עונג צורךם הוצאת חשוב דואג לבושכי מחמת  ,יגנבו שלא שמתירא מחמת

 אסור בביתו לו נאמן שהוא למי המפתח לתת שיוכל ובמקום .כמותם לנהוג להחמיר נכוןועל כן  ל זהע חולקין ישו .וכדו'
לכל  כן מותר ועל ,בביתו םאם ירא להניחיו"ט או הכלים שצריך ל םבו האוכלי נועלמותר להוציא מפתח ש ד' .הדעותכל ל

מותר להרבות על  ה' .ורך יו"טוכדו' לצ םאוכלי שםכיון שיש  דואג שלא יבואו גנבים,אם  ביתולהוציא מפתחות הדעות 
סת גפרורים או פקו ברצונו להוציאאם כגון  ,הכמות המדויקת שצריך לוצריך להוציא אין שיעור ההוצאה בטרחא אחת ו

אם אין התוספת ראויה להנות ואף  .חפיסת סגריות (למתירים לעשן ביו"ט) הגם שאינו צריך ביו"ט אלא לחלק מהם בלבד
עוד חפצים שאין ון שמוציא צרור מפתחות שיש בו מפתחות שאין להם שימוש ביו"ט או עגלת תינוק עם גכ טביו" הממנ

 .יש מחמירים באופן זהחפצים לפני יציאתו, והמפתחות או הצריך להוציא אותם אין  ,שימוש ביו"ט כלל הםל
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 )ח(סעודת מלוה מלכה 
"חמין  - ענין שתיית חמין במוצאי שבת, וטעמו

-[רפואהבמוצאי שבת מלוגמא רש"י]  -[לשתות ולרחוץ 
 (גמ' שבת קיט:), פת חמה במוצאי שבת מלוגמא". רש"י]

"טעם הדבר דיש לכבד השבת בסעודת לויה בדבר  -
חדש שנתחמם אחר השבת ליהנות ממנו שהיה אסור 
בו ביום חמין ופת חמה וקרוב לזה טעם ברכת מאורי 
האש במ"ש וביוה"כ על הנר שהוא דבר שנתחדש 
ליהנות בו עתה שהיה אסור בו ביום שבת העבר 
ומשום דרוב אכילות ומשקין בשבת קרים רע לחולים 
קאמר דהחמין בסעודת לויה במוצאי שבת הם רפואה 

 (מהרש"א שם, והובא בשערי תשובה סי' ש)כמו מלוגמא". 

"סעודת מוצאי שבת קודש יש לשתות בה ג"כ, כיון  -
שהאבר שאינו נהנה רק מסעודה ההיא וממנו תחילת 

נהנים משתיה, כמו  תחיית המתים הוא עצם, ועצמות
אודות היכר בעצמות אם היה [נדה כד, ב] שאמרו חז"ל 

יין מזוג. ומכל מקום יש ג"כ סמיכה על שתיית יין 
 (אשל אברהם מבוטשאטש סי' ש)הבדלה היטב". 

 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 

כתב (פרשת ראה אות א') בספרו תיבת גומא  הפמ"גאולם 
דאם נולד ביום שבת חצי שעה קודם מוצאי שבת, 
אסור לפדותו ביום ב' בבוקר קודם שהשלימו י"ב 
 שעות תשצ"ג חלקים, בימי הקיץ שהלילה קצר ועדיין

 הפת"שלא השלים הזמן. כ"ש בלילה. ע"ש. והביאו 
 והיינו כהבנת הנודע ביהודה (יו"ד סי' ש"ה ס"ק י"ז).

 .(והובאו דבריהם בשד"ח מע' המ' כלל ק"ד אות י"א)
 דהיכא דנצרך(סי תקס"ח ס"ק כ"ד)  שה"צבוכ"כ לדינא 

לעשות הפדיון בליל ל"א, יהיה נזהר שנשלם מלידתו 
עכ"פ כ"ט ימים י"ב שעות ותשצ"ג חלקים, דלפעמים 

 אם נולד קודם השקיעה אכתי שיעור זה אינו. 
ובכה"ג דנולד התינוק ביום ה' דיום ל"א חל  -ד 

הפדיון ביום ל"ב, אי אריך  בשבת, דנתבאר דעושין
למעבד בכה"ג הפדיון בליל ל"ב, למנהג בני אשכנז 

 דנהגו דאין עושין הפדיון בלילה.
דהיכא שכתב (או"ח סי' תקס"ח ס"ק  י')  מג"אבהנה מצינו 

דחל יום ל"א בשבת וביום א' הוא תענית דעשרת ימי 
תשובה, נראה דיעשה הפדיון ביום התענית והסעודה 

ומבואר בדבריו דאף היכא דהפדיון  ע"כ. בלילה.
 נעשה ביום ל"ב, אין לעשות הפדיון בלילה. 

יום ל"א בר"ה  דהיכא דחל 'כת ) (הנ"ל נו"בהאולם 
(שחל ביום ה') יעשו הפדיון במוצאי שבת, ולא ימתינו 
עד יום צום גדליה. ולשיטתיה אזיל דביאר מ"ש 

דשמע דאף כשחל יום ל"א בתענית  ס"ק י"ב) שם(הש"ך 
התענית ועושין הסעודה בלילה הגים לפדות ביום נו

כתי לא נשלם א ל"אמשום דלפעמים בליל שלאחריו, 
והאי טעמא ל"ש בכה"ג דיום שבת כ"ט י"ב תשצ"ג, 

 ."שהוא כבר יום ל"ג, וע"כ פשיטא דיעשה בליל מוצ
דחל יום ל"א דבכה"ג  וכ"כ בהגהותיו על המג"א שם,

יעשה הפדיון עם גוף בשבת ויום ל"ב הוא יום תענית, 
[וע"ש  וצאי שבת, מהטעם הנזכרהסעודה בליל מ

בהגהת החת"ס דס"ל דאף היכא דחל יום ל"א ביום 
ית, יעשה הסעודה בליל ל"א ויפדה בשעת תענ

 הסעודה דהוי פירסומא ניסא טפי].
נחית לבאר דעת המג"א  (שם ס"ק ח') שערי תשובהוב

לא דנין ימדז ל דאין טעם הש"ך כמ"ש הנו"בדס"
ה, אלא הטעם דאין עושין שלמו כ"ט י"ב תשצ"ג בליל

 משום פרסומי מילתא, ומעיקרא סברהפדיון בלילה 
הפרסומי בסעודה, ושוב שמע דנהגו לפדות  דעיקר

ביום התענית והסעודה עושין בלילה שלאחריו, 
ולכן אפי'  דהפרסום הוא גוף פדיון הבן. וטעמא מפני

 בליל ל"ב איתא להאי טעמא. 
הביא ב' הדעות ולא ד(שם ס"ק כ')  משנ"בבויעויין 

 .])(ס"ק כ"גבשה"צ [ויעו"ש הכריע ביניהם 
אין לפדות הבן עד שיעברו ל' יום  א. העולה לדינא

אף אם כלו כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג  ב.מלידתו. 
מנהג  ג.חלקים ביום ל' לא יעשו הפדיון עד יום ל"א. 

בני אשכנז שלא לפדות הבן בלילה, ובפרט היכא 
דעדיין לא כלו כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג חלקים 
 מעת הלידה דאז יש מקום להחמיר בזה מדינא. אולם

היכא  ד.מנהג בני ספרד לפדות הבן בתחילת ליל ל"א. 
ל יום ל"א בשבת דעושין הפדיון ביום ל"ב, יש דח

הסוברים דאף למנהג בני אשכנז דאין פודין בלילה, 
לקיים הפדיון בלילה כיון דהוא ליל ל"ב, ויש אפשר 

 הנוהגים אף באופן זה לעשות הפדיון דוקא ביום.
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