
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

שלושים יום קודם החג עוסקים בענייני החג, איש איש בתחומו 

לכל אחד יש את התחום או את  ,החג לימוד הלכותובעניינו, מלבד 

 מספר התחומים עליו הוא מופקד וצריך לטפל בהם בימים אלו.

מקומות הפעילים קודם החג את ידידי שידוע כשפגשתי באחד מה

. נענה צתי בו תגיד משהו איזה ווארט טובהא כאיש שופע דברי חן 

הינך זוכר את ההגדה של פסח לבקשתי התחיל ופתח בשאלה האם 

, ובכל זאת באופן כללי משהו כן. האם זכור לך שמוזכר על פה, לא

ממשיך ידידי מדוע ובכן  בהגדה של פסח ... לא.שמו של משה רבינו 

 . אכן מדוע. מו של משה רבינולא מוזכר ש

 נשארתי בשאלה כיון שבאותו רגע נאלצנו להפרד.

שאלה טובה עד מאד הרי משה רבינו שייך יותר מכל אחד אחר 

לגאולה הוא הגואל שנתמנה על ידי הקדוש ברוך לעסוק בכל עניין 

 הגאולה בכל התהליך של המכות והנפלאות שהיו. 

י ישראל מתארים את משה רבינו כשבאים למנוע את סילוקו מן כשבנ

אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו העולם אומרים 

את המן והגיז לנו את השליו ועשה לנו נסים וגבורות אין אנו מניחים 

 . אותו

כל אלו מעשיו של משה רבינו הקשורים עם גאולת עם ישראל עד 

 אם כן איןראל לבא ולהיכנס אליה. מדוע הגיעם לקצה ארץ יש

 .בהגדה מזכירים את שמו

, לא מצאתי מי שכתב על כעת תחת ידי מנותוכיון שההגדות אינם מז

ויאמינו בר על הפסוק העמק דכך. אבאר זאת מדעתי על פי דברי 

משה  עדיין לחשוב אולי כח בה' ובמשה עבדו. שעד כה היה מקום

לעשות כל המכות וגם בכשוף או בידיעת שמות הקודש גדול כ"כ 

אבל עתה שראו הגמול לכל אחד בהשגחה כפי  .קריעת ים סוף

משה הוא עבדו ולא עושה מדעתו מעשיו, האמינו כי אך יד ה' הוא, ו

 ואכן פסוק זה מובא בהגדה  .עכ"ד ובדרך זו ביאר גם המלבי"ם ח"ו

 נו בפעם היחידה.רבי ובו מוזכר שמו של משה

 

 

 

ליל הסדר יסודו הוא לשוח בנפלאות השם השגחתו וגאולתו את עם 

כמו שאומרים בקריאת  ישראל שהכל מאיתו וממילא אנחנו עבדיו. 

שמע. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריים להיות 

 לכם לאלוקים. 

הקב"ה מתייחד בשיחו בכל נפלאותיו לדבר אודות ומאחר שלילה זה 

לכן לא מזכירים את משה  בלבד אני ולא מלאך אני הוא ולא אחר.

  רבינו בהגדה לא להסיח דעת שהכל מאיתו יתברך.

מה לא הזכיר הכתוב ל רמב"ןונראה דזה הביאור ביסוד שביאר ה

והיא בת מאה רבינו משה את שהולידה  ם יוכבדהפלא שנעשה ע

ברור בתורה, כי אומר לך דבר שהוא אמת ו ,,  וכתבושלשים שנה

הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילה או מלאך נגלה 

במלאכות השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק או 

 להכרית רשע לא יזכירו בתורה או בנביאים.

והביאור הוא כנ"ל שכשיש נבואה מאת השם על נס הרי בכך 

שחים אודות מעשי השם שעשה להפליא ובזה יש עניין מספרים ו

להתחזק כי השם הוא מנהל את העולם ומשנה את סדריו כרצונו בכל 

 עת ובכל אופן שיחפוץ, שיחו בכל נפלאותיו. 

ואין זה רק עיניין לפסח אלא אף לכל השנה ולכל הסיפורים 

שמספרים, העיקר שמתוך המופתים ושינוי הטבע ישיחו וידברו 

ת גדלות השם ויאמרו כולם השם הוא האלוקים. ובזה ביאר ר' אודו

זמון של מוצאי שבת מזכירים את מעשיו פישראל מרוזין את מה שב

חו אחריו ה' סיש של אליהו הנביא ואחר כל המופתים העיקר הוא א

 . הוא האלוקים

כלומר שאחר כל המעשה שירדה אש מן השמים כולם לא עסקו 

בגדלותו של אליהו, אלא כל הדיבור היה אודות השם יתברך שהוא 

 שולט בכל ועושה הכל.

 בברכת שבת שלום                  
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 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

באוטובוס האם אפשר לסמוך על מחלקת האבידות של חברת האוטבוס, ובעניין פינוי האבידות  אבידות מציאת  
 .כשמתמלא המקום המיועד לאבידות, השבה לקטן, דברים פשוטים שרגילים להיאבד ואין הבעלים מחזר עליהם

 
שם כל  מוצאיםחבורה ציבורית שתנוסעים בלגבי הישנה  מצויהשאלה 

עשות במציאות הללו, בם לוחי הידי נוסעים מ מיני דברים שנשכחים על

שאף שתחילתם היא בהינוח מכל מקום לאחר מכן היא שכחה ובכך נעשה 

את ליטול האם צריכים והנידון לגבי זה הוא בכמה פנים. א'.  ,אבידה

האם יש חילוק בין איזה סוג ב'. דברים שרואים שנשכחו באוטובוס. 

יכולים למסור למחלקת האבידות דבר  יזהנטלו אאחר שאם הג'.  חפצים.

 במקומות אלו שהאחראים הם יראים ושלמים. 

נראה דאם נטלו לידם את החפץ כבר נתחייבו בהשבת  ראשית דבר

ר, וכאן הבעלים כבר הלכו אבידה ואף במקום ספק הינוח אם נטל לא יחזי

שם לב לזה מיד הבעלים כש]לעיתים  ולא ישובו לאותו מקום לקחתו.

  [.אטובוס ויכול למצוא את אבידתואתר את המאחר שירד מהאטובוס הוא 

מבואר בשולחן ערוך מי שהרים אבידה שנתחייב בהשבתה לבעלים ודין 

אם נטלו רק בידו ולא הוליכו לביתו  (סעיף י')כתב הרמ"א ו ,)סימן רס ט'(

לא יחזיר, שהרי אין המקום משתמר היטב, ואם אין סימן יהא מונח עד 

וממילא  שיבא אליהו, וכן נראה לי עיקר. והיינו שהתחייב בהשבת אבידה.

בנידון דנן אחר שהגביהו את החפצים שמצאו אין יכולים להשאיר אותם 

 באוטובוס.

י שנטל את האבידה לידו יכול להעבירה הנוסף האם מלגבי הנידון ו

דאין יכולים להעביר את האבידה למחלקת למחלקת האבדות, נראה 

 תו אחד שהגביה וא האבידות. מצד שתי דברים, א' מצד שהמצוה היא של

ומשום כך אין לו להעביר  דין שומר ע"זיש לו וחל עליו חיוב להשיב ו

במחלקת יש לדון כיון ש. ב' ידות ובהמשך יתבאר דבר זהבאלמחלקת ה

מצב שהם מוציאים את האבידות, ולפי הכללים שקבעו מגיע האבידות 

, שהובאו למחלקת האבידות אחר שלושים יום מוציאים את החפצים

ילכו לאיבוד א"כ גורם שיאבדו בכך ממילא יש סיכוי שהאבידות הללו ו

 .וצריך להימנע מכך שמוסר להם

אם שומר אבידה יכול למסור את האת הנידון הראשון  נבאר ראשיתו

האבידה לשומר אחר, שבסברא היה נראה דאין מניעה ששומר אבידה 

ימסור את האבידה לשומר אחר, דאין שייך הטעמים שאסור לשומר 

ר. ולא לא טעם דאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אח ,למסור לשומר אחר

 אבידה. כיון שהוא לא הפקיד אצלו את ה ,טעם דאת מהימנת לי בשבועה

ז"ל ואם  )סעיף לב(שולחן ערוך הרב הלכות מציאה ופקדון  תבכן וכ

רוצה ליסע לעיר אחרת וכו' וכל זה בפקדון אבל באבדה בכל ענין רשאי 

למסרה למי שנאמן אצלו לשמרה שהרי לא נעשה שומר עליה אלא 

 ממצות המקום ובכל המצות שלוחו של אדם כמותו עכ"ד. 

מבשלוחו יש לומר שכיון שיותר קרוב שימצא בגופו יותר מצד מצוה ו

 בעל האבידה באופן זה אין לעשות על ידי עצמו.

שמשעה שהתחייב בשמירה )ב"מ פ"ב הל' ט'(  כתב החזון יחזקאלדאלא 

)דברים חלה עליו החובה להחזיר את האבידה ומסתמך על דברי הספרי 

אחר. והיה ואספתו אל תוך ביתך, ולא לבית  פרשת כי תצא פיסקא רכג ב(

  עמך עד דרוש אחיך אותו, יעי"ש בדבריו.

בחיוב שומר אבידה שחל מיד כשמרים את האבידה עד תלה דין זה ו

 שמשיב אותה. 

בדבר זה לעניין פטור דבעליו עימו בשומר אבידה הגר"ח  אכן נחלקו

משך מחייב תמידי בכל רגע מבריסק והאור שמח ודעת האור שמח דנ

אף כשהבעלים יהיו עמו  ןלכולבעליה ולשומרה.  את האבידהורגע להשיב 

בשעת הגבהת המציאה ויפטרוהו באותה שעה, עכ"ז כשיעזבו את 

אך  מלאכתם יתחייב המוציא את האבידה אח"כ מחדש בהשבה ובשמירה.

מסיק דלגבי שמירה בבעלים אפשר אף שהיא התחייבות מחודשת מ"מ יש 

 פטור דשאלה בבעלים. 

אה היא המחייבת אותו בהשבה ובשמירה ולא כל ושעת המציודעת הגר"ח 

מוהרי"ל  שובותבת . ועייןרגע ורגע שהמציאה נמצאת אצל המוצאה

 .)בקו"א אות רמ"ז(דיסקין 

הוא מעם  אבידותהמחלקת לאת האבידה לא להעביר שהטעם  אך עיקר

כיון שמוסר ומעביר את זה למחלקת האבדות והם אינם הנידון השני 

מחזיקים את זה יותר מכמה שבועות, ואם כן גורם שיאבד וזה ודאי 

בשמירת האבידה ובאיסורא אתא שאסור לו לעשות כן מאחר שנתחייב 

  .הלידי

, שאם ימצאו שהנוסעים זה אדעתא דהכי ספריםמה שכתבו ב לגביו]

נבאר להלן שאין לומר שהם נוסעים  יעבירו את זה למחלקת אבידות

 .[ביאים דברים באוטבוס רק בתנאי זהומ

שנמצאות בקוים בהם הנוסעים הם באבידות רגילות  למעשהנראה ו

עדיף לא לגעת בהם דהאוטובוס נקרא מקום משומר לעניין תו"מ שו

דברים אלו. ולגבי שאינו מחוייב ליטול את האבידה די שהוא במקום 

 ב ע"א רפת שאמרו וכו'(."לף יעויין בגמ' בבא מציעא ד)ר קצת המשתמ

שהנוסעים לא יטלו לעצמם את הדברים האלו נחשב קצת משומר, ומאחר 

 וכיון שהנהג מעביר את זה למחלקת האבידות הרי אבידות אלו ישמרו,

דף )בבא מציעא ואפשר לסמוך על כך שלא יטלם לעצמו, וכמבואר בגמ' 

ום אבידת גופה, ותיפוק ליה מש בכרמים,ה לגבי בהמה שרוע (א"א ע"ל

. וחזינן שסומכים על כך באתרא דמתרו והדר קטלי, דדלמא קטלו לה

 שישמרו חוק ולא יהרגו הבהמה.

הילכתא דהמוצא במקום מ האבידה נלמדשיכולים להשאיר את  ודין זה

ונפסק  כ"ה ע"ב(דף )הינוח ובספק הינוח לא יגע בהם המבואר בגמ' ב"מ 

ודעת הראשונים דזה במקום המשומר אבל  )סימן ר"ס(.בשולחן ערוך 

 באינו משומר ויש סימן נוטל ויכריז. 

אינו מחלק בין משתמר קצת או משתמר לגמרי ובין יש סי' או  הרמב"םו

 מןל ואם נטל יש חילוק בין יש בו סילא בכולם ודאי הינוח או ספק לא יטו

 .אאו ל

יטול במקום המשומר אף שהוא ספק הינוח והרי למה לא  וצריך ביאור

 ידה השבת אבמצות הוא ספק חיוב של 

חזיר אבל לא הוליכו דאחר שנטל לא יממה שנפסק  צריך ביאור ועוד

שמא לא זז משם, דאז לא שייך טעם  אלא הגביה ונטלו בידו אבל ו,לבית

 דהרי ראה דלא בא בעל אבידה אש מלחפשו,הבעלים בא ולא מצא והתיי

לבקשה, יחזור ויניחנה כיון דהמקום הוא משומר. וצ"ב דהרי כבר נתחייב 

  נוח לבעלים שישאר שם. ומה מועיל הטעמים שיותר ,בהשבת אבידה

, כל דבר שעושה ואוכלמה שמבואר במשנה  דין זה על פי נראה ולבאר

ראה  ,ה ויאכל, ודבר שאין עושה ואוכל ימכר. שנאמר והשבותו לויעש

והיינו שלומדים ממקרא זה שבהשבת  (ב"ח ע"כדף ) היאך תשיבנו לו.

. ונראה שזה הטעם בכל ריך לדון בטובת הבעלים בהשבהאבידה צ

הדברים האלו שהמוצא אין לו לעשות פעולה שירחיק את המציאה 

 מבעליה, אף שיש קצת הפסד או חשש שיפסד ע"י כך.

 ה' סי' ט' ד"ה ובאדם()אורח חיים חלק באגרות משה למעשה  מובא וכן

שכתב אודות דברים הנשכחים בבית כנסת. וז"ל ופשוט שאין החיוב על 

כל מי שראה ראשון שהוא יכניסנו לביתו, מאחר שיש מקום שמור 

ונראה דכן הוא במציאות  .עכ"ד בבהכ"נ, ויהיה שמור לבעל האבדה

   .ותלשם את האבידהנהג שבתחבורה כשיש מקום שמעביר 

דברים יקרים וקטנים שיש חשש  לגבי סתם אבידות אבל אמנם כל זה

 נשי דלא מעלי יטלוהו צריך לקחת ולהשיב בעצמו. ישא

להודיע עליהם לחברת ההסעות שאם דמחיובי ההכרזה הוא גם נראה ו

 יחפשו אצלם יוכל להחזירם ע"פ כללי הלכות השבת אבידה. 



 

 

 

 

 

 

 .ה הציבורית, פינוי מחלקת האבידותבעניין אבידה שנמצאת בתחבור

הוא  אחד מהמקומות הכי מועדים לאבידותמאחר ו שאלה שאלהנ

בתחבורה הציבורית ששם רגילות מידי יום ביומו שאנשים שוכחים 

המציאות מגיעות למחלקת האבידות ו דברים בעת נסיעתם מעיר לעיר,

ונאספות שם וחלק מהדברים נשארים ונאספים שם מחמחת שהבעלים 

. טירחה אינם באים לקחתםשם או שמחמת האינם מחפשים אחריהם 

יהודי ירא שמים ומדקדק במצוות. על  ונשאלנו ע"י האחראי שהינו

האבידות לידע כדת מה לעשות לא להחמיץ את המצוה, ולחוס על ממונם 

של ישראל. כיון שאי אפשר לשמור את האבידות שנמצאו למשך זמן רב 

 שאין מקום כל כך להכיל את כל הדברים. 

דנו ש ,רבים מהאחרונים בתשובות בהקדמת דברי על כך ונראה להשיב

מקום  ואין ,לעשות בבית הכנסת ובמקוואות שנשכחים שם דבריםכיצד 

ניכרת שאינם המודעה שיפרסמו וכתבו להחזיק כל מה שנאבד שם. 

מקבלים אחריות על החפצים הנשארים רק עד זמן פלוני, ואח"כ עוברים 

חושן משפט )רות משה החפצים לבעלות של הנהלת המקום. עיין שו"ת אג

 ועוד. . (סימן קמו 'חלק ח)שו"ת מנחת יצחק ו .(ה"סימן מ 'חלק ב

צ"ב מהיכי תיתי שיועיל דבר זה, וכי מתנים לבטל מצוות  אמנם הא גופא

השבת אבידה. ונראה לבאר דבר זה שהוא תנאי שעושים שיכולים 

להשתמש במקום זה רק בתנאי שמפקיר את ממונו מראש אם יאבד ולא 

מהבאים לאותם מקומות מנוע שיכולים ל ידרשנו במשך זמן שנקבע, וכיון

ממילא יכולים להתנות שישתמש רק על  ללו המות שלא ישתמשו במקו

צ"ז )סימן ק. ובנתיבות '(י' קצ"ה ה' וסי' רנ"ז א)סתנאי זה. עיין קצוה"ח 

 בעניין הפקר לאחר זמן ועל מנת. '(ה

שאז , במקומות שיש יכולת למנוע מהאדם להשתמש בומועיל  אך כל זה

בתנאי זה משתמש במקום ההוא. אך לגבי מקומות שאי אפשר למנוע 

לא יועיל תנאי זה. ]וגם בבה"כ שא"א למנוע להיכנס בהם מלהשתמש 

ל"מ[. וכיון שאי אפשר למנוע מאדם את הנסיעה בתחבורה ציבורית אי 

אפשר להתנות תנאי איתו, וא"כ לכאורה אין אפשרות לסלק החפצים 

 בשו"ת שערי שלמה סימן ע'. מש"כהאבידות. עיין ממחלקת 

כמבואר  ואהשמגיעים למלחקת אבידות דין כל החפצים ולכאורה 

הכריז ולא  )סימן רס"ז סעיף ט"ו(בשולחן ערוך הלכות אבידה ומציאה 

באו הבעלים, תהא המציאה מונחת אצלו עד שיבא אליהו. אכן למעשה 

על השולחן ערוך  נראה דיכולים לפנות את האבידות ע"פ דברי הט"ז

לגבי מי שהכניס פירותיו לבית חבירו  ט סעיף א'(.")סימן שיחושן משפט 

שלא מדעתו, וכתב הט"ז ז"ל דנ"ל דדברי הרמב"ם הם תלמוד ערוך בפרק 

בברייתא הממלא חצר חבירו כדי יין משבר ויוצא  )ב"ק כ"ח ע"א(המניח 

ותיו, היינו משבר ונכנס, ואף על גב דמוקי לה התם במשבר להביא זכי

למ"ד לא עביד איניש דינא לנפשיה, אבל למ"ד עביד אינש כו' והכי 

 הוה הברייתא כפשוטה.   )סימן ד'(,קיימא לן 

רמב"ם מיירי כאן שהוא צריך למקום שהפירות האלא דנראה לענ"ד ד

מונחים שם דהוי דומיא דממלא חצר חבירו כו' שזכרנו, אבל אם אינו 

חסר, אלא דמ"מ אם הוא מודיע שאינו מרוצה  צריך ה"ל זה נהנה וזה לא

להיות נשכר לו ודאי גם בזה הדין עמו, כן נ"ל לדעת הרמב"ם, וגם רבינו 

הטור אפשר שמודה בזה דהא יש ראיה ברורה על זה כמ"ש. וכן נראה 

לענ"ד להלכה דכל זמן שהוא צריך לאותו מקום א"צ להודיע כלל כההיא 

  דהמניח עכ"ל הט"ז.

חלק א' בסימן האחרון הארכנו לבאר עניין זה, ודין  אש ובספר דברי

מחסן ואין עביד אינש דינא לנפשיה. בנידון שימוש בחפצים שנשארו ב

למקום אחר השאירם. ונתבאר שם שאף לדעת  יודעים איזה דייר שעבר

שאר הנו"כ מודים כשלא יהיה אפשרות להחזיר או להודיע לבעלים, ואין 

 וציאם.ב"ד שיטפל בהם שמותר לה

בגמ' דצריך למכור אבידה בדבר שיש הפסד לבעליו. ועוד  ואף שמבואר

יש דין שם דמיהם ומניחם. מכל מקום כיון שאין יכולת למכור ולא לשום 

דמיהם, שע"פ רוב אין לדברים אלו שוק כשהם משומשים, ויצטרך 

לשמרם ולאחסנם לעד הרי עביד דינא לנפשיה ומסלקם. וכ"כ בספר 

 סימן ס"ה. משפטי התורה

שאף בהכניס ברשות מותר )סימן שע"ט סעיף ד'(,  וע"ע בשולחן ערוך

לו לשבר מה שמפריע לבעל הבית כדעת הרמב"ם, ואף שחלק מהנו"כ 

ר לו לשמור דברים שפקפקו בזה כיון שהרשה להכניס מ"מ כל זה כשאפ

כשכל הדברים מעכבים את  אלו. ונראה דה"ה נמי במחלקת אבידות

השימוש במקום יכול להוציאם.  אך לגבי כסף וחפצים קטנים ושוה ערך 

רב שבנקל לשמרם, או דמים שיכולים להפקידם או אף תכשיטים כלי 

כסף וזהב שיכולים למכרם אם אחר זמן רב נתאסף אצלם צריך למכור 

למעשה ולשמור דמיהם בבנק. ויש עוד פרטים בעניין זה,  ואכמ"ל. ו

מהיות טוב שיפרסמו קודם ההודעה הנ"ל, שאין שומרים יותר מכך וכך 

 ימים וזה יועיל אם יזכרו או יסכימו על דעת כן.

כשבא קטן אי יכול לתת לו חפצים שנאבדו, נראה  ובדבר מה שהסתפק

בדברים פשוטים שנותנים לקטנים הם בכלל יאוש מדעת כאשר ניתן 

אלו. אבל דברים שלא נותנים לקטנים לקטנים ואפשר ליתן להם דברים 

 .אין ליתן לקטן שהרי זה מאבד דבר וגם אין לסמוך שאומרים שדבר זה

שאין אנשים מקפידים עליהם כשנאבדים נחלקו האחרונים האם  ובחפצים

צריך להשיבם כיון שהם עכ"פ שוים יותר מפרוטה או שאין צריך לטרוח 

ם אותם מרצונם. ואחר להשיבם שהרי אין הבעלים מקפידים ומפקירי

שהודיעו לאדם על אבדתו ואינו בא ליקח  במשך זמן שיכול לבוא ליטול 

 או לשלוח שליח לקחת דעת הפוסקים דאין חייבים לשמור עבורו.

 תפנוכיצד לנהוג כשבאיפ לפנות את האבידות מה לויש עוד פרטים 

בזה פרטים הרבה קודם, וכן על מה לסמוך כשמחזירים את האבידה, ועוד 

   ה' יתברך יראנו נפלאות מתורתו. ואין כאן המקום. 

 החג קודם יום שלושים
מנהג העולם שיש רבים שדרכם לסוד את ביתם בסיד פעם אחת בשנה או פ"א בשתי שנים אך דרכם לעשות זאת  מתי הזמן הראוי לסייד הבית. שאלה אנחנו רואין

חפץ לעשות זה קודם חג הפסח ולא קודם סוכות והנה באמת אמרו מנהג ישראל תורה הוא ולכן רצינו לדעת אם יש בזה איזה טעם מספיק כי איכא חד גברא הכא ש

העולם נוהגין בכך קודם פסח לכן בא לשאל אם יש בזה איזה טעם כדי שגם הוא לא ישנה מנהג העולם ואם לאו יעשה כאשר לבו חפץ. קודם חג סוכות אך רואה כי 

 ולזה יודיענו ושכמ"ה. 

בזה כבוד יום טוב אך  תשובה הטעם של מנהג העולם הוא פשוט מפני שבפסח האדם דר בחדריו ולכן מסיידין קודם חג הפסח כדי שידורו בחג בסיוד חדש ונקי ויש

דם חג פסח דאיכא בסוכות דרים בתוך הסוכה ואין בסיוד ההוא כבוד יום טוב שרק יום אחד של שמחת תורה נכנס לבית וא"כ גם זה האיש ודאי עדיף טפי לסייד קו

כל בצורך מצוה וזהו דומה לענין תוספת מחול על בזה כבוד יום טוב וקרא כתיב בכל דרכיך דעהו שהאדם צריך לעשות גם עניינים הגשמיים לשם שמים ויתלה ה

                                  הקודש וכ"ז אני כותב כפי טעם הפשוט הנגלה והנראה במנהג העולם. 

 שו"ת תורה לשמה סימן תקט                                                                                                                                                          

 שאור מבתיכםביתו תש

  חולקים עליו ואומרים בנותן טעם.ועוד שאלתי על חמץ בפסח אם הלכה כדברי הגאון שאוסר במשהו, או אם הלכה כדברי ה

מצות מצה ומצות חמץ הרי הם המצות שניתנו לישראל תחילה וקבלום עליהם באהבה ובחיבה, והחמירו בהם  והשיבו: הן אמת חפצתי בטחות ובסתום חכמה תודיעני,

תועבה אל  בכלליהם ובפרטיהם, הלא תראה שהחמיר הכתוב בחמץ שלא יראה ולא ימצא מה שאין כן בכל האיסורים שבתורה חוץ מעבודה זרה שכתוב בה לא תביא

  יכין לו ימיו ושנותיו.ביתך. וכל המאריך בדקדוקיהם מאר

 שו"ת מן השמים סימן עא                                                                                                                                                           

 בערת הרע מקרבךו

להצריכו בדיקה  שאלת ממני אודיעך דעתי מה נשתנה חמץ בפסח מכל איסורין שבתורה שהחמירה עליו תורה להצריכו בדיקה ושרוף וכלה וגם ביטול והוסיפו חכמים

ת כאלו לא נמצאו בכל האיסורין בחורין ובסדקין ולחפש אחריו ולשרש אותו מכל גבוליו ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא ואסרוהו בכל שהוא ואינו מתבטל כלל וחומרו

"כ. ואי משום שבתורה דאי משום דאית ביה כרת הרי חלב ודם ואי משום דאסור בהנאה הרי כלאי הכרם ושור הנסקל וכמה איסורי הנאה שלא החמירה תורה בהם כ

 . ולא חמירא כולי האידלא בדילי מיניה כולי שתא הרי יין לנזיר דלא בדיל מיניה והחדש דלא בדילי מן התבואה כולה שתא 

האדם מעליו הילכך עדיין צריך טעם ועל כן אני סומך על מה שאמרו רז"ל במדרשות כי חמץ בפסח רמז ליצה"ר והוא שאור שבעיסה ולכן כלה גרש יגרש אותו 

                      ויחפש עליו בכל מחבואות מחשבותיו ואפילו כל שהוא לא בטיל והרי זה אמת ונכון. והנלע"ד כתבתי: 

 תתקעז\שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תקמו                                                                                                                                                   



  דם החגדם החגווקקשלושים יום שלושים יום 

  שליט"אשליט"אהגר"י שורץ הגר"י שורץ ממו"ר ממו"ר   חודש ניסןחודש ניסןימי ימי הלכות והליכות להלכות והליכות ל

  שמוציאין מלבלבים אילנות ים רואכשבימי ניסן

בשם שעתיד להוציא פרי מאכל, מברכים פרח 

בריות א חיסר בעולמו כלום וברא בו שלומלכות 

שנותן  .טובות ואילנות טובות ליהנות בהן בני אדם

אפילו דברים שאין בהם  שבח והודאה להשי"ת

 .הכרחיות לחיי האדם כמו פרי אילנות

  בחו"ל שהפריחה היא בחדשים אחרים אזי

 .בזמנו מקום מברכים בחודשי הפריחה בכל

  שרואים בפעם הראשונה את טוב לברך מיד

אך אפילו לא בירך בראיה ראשונה  ,ציםלבלוב הע

 יכול לברך גם לאחר מכן.

 .גם נשים מברכות ברכת האילנות                                          

  מברכים אף על אילן פירות שאין מגדלים אותו

לאכילה רק לנוי כיון שראוי לאכילה, ובאילן בשנות 

 הערלה הסתפק רע"א אם אפשר לברך עליו.

 כמה שבועות קודם נקיון הבית ב עוסקיםכש

שיכול לילה כב בדיקה לאלתריש לעשות הפסח, 

כיון שאין  ,שלא יהיה שם כבר חשש חמץ להשגיח

 כל המקומות בליל הבדיקה.את יכולים לבדוק 

 ל שלשים יום צריך לעיין בכל כתבו האחרונים כ

עושה שלא ישאר בו חמץ באופן שלא יוכל שדבר 

לא להשאיר להקפיד ש ישו)מ"ב(.  להסירו בנקל

 .לא ימצאנויש חשש שישכח וחמץ במקום ש

  להשאיר חמץ בגינות הילדים הסמוכים לבתים אין

סמוך לפסח כיון ששוהים שם בפסח. וחזינן 

דבבית הכנסת צריך לבדוק כדי שלא יכשלו 

 באכילת החמץ.

  בשטחים המשותפים אף שיש לומר שבעלי חיים

על כך וצריך  יאכלו את שאריות האוכל אין לסמוך

 לסלק את החמץ אחר שאוכלים.

  כשהשאירו חמץ ודאי במקומות הפתוחים הללו

לכתחילה צריך לבדוק בליל בדיקת חמץ, ובדיעבד 

כששקשה מאד לבדוק יכולים לסמוך על הפוסקים 

 .שיכולים לסמוך על הבע"ח שאין חייב לבדוק שם

 ת חמץאבל כשאוכלים באותם מקומות בליל בדיק 

שם  יןשאלנקות ולעשות בדיקה "ע חייבים לכו

 חמץ.

 אף שלא נוסעים קודם ליל בדיקת חמץ מביתם ה

יהיו בביתם צריכים לקיים בדיקת חמץ, אך כיון 

שאינם רוצים לבדוק את כל ביתם ישכירו את 

 ביתם לנכרי.

   כדי שלא להפקיע את עצמם ממצות בדיקה

ימו בדיקת חמץ אירו חדר אחד וכדו' שם יקייש

 ויבדקו בלא ברכה.בלילה קודם נסיעתם, 

  שתכליתה היא שלא יצטרכו מכירת חמץ בענין

לבדוק את אותם המקומות שבהם יש חשש חמץ. 

רה להיות קודם נחלקו הדעות האם צריכה המכי

מכירת י"ג, או שדי לכך זמן הבדיקה דהיינו 

 מכירת י"ד.בבמכירה שתתקיים קודם הפסח 

 אך כתב  ,מ"ב לסמוך על מכירת י"דלהלכה פסק ה

 דלכתחילה יחוש לדעות שצריך מכירת י"ג.

  אף לדעות שמועיל מכירת י"ד אין מועיל שימכור

 .את כל רשותו כדי לפטרו לגמרי מבדיקת חמץ

  אין לעשות מכירת י"ג למי שממשיך להשתמש

 באותם המקומות שהשכיר עד י"ד.

 למכירה  להכניס את הדברים שמיועדים יש

למקומות  .תרופות וכדו' תערובת וחשש חמץ

המיועדים להשכרה בליל בדיקת חמץ ולא להמתין 

עד למחרת. ודין זה אף להסומכים על מכירת י"ד 

כמו שנפסק במ"ב, כיון שזה הזמן שתיקנו חז"ל 

 לדאוג לחמץ שלא יבוא לאוכלו.  

  חדר מדרגות חייב בבדיקה עד דלת דירתו ויבדוק

ואין עצה להפטר  ,וניבדקאו יסכם עם שכינו ש

. ארונות חדר דיש חשש אכילת חמץ שם מבדיקה

מדרגות ניתן לסגור ולמכור לנכרי ואם סגורים כל 

 השנה א"צ, רק אם השתמש שם חמץ.

  אם אינו משליך חמצו לאשפה אחר שפינו את

הפחים קודם זמן הבדיקה. א"צ לחוש לחמץ של 

 .הנמצא בזמן הבדיקה והביעור בפחשכינו 

  יפגמנו באקנומיקה לפח בכל זאת מפנה חמץ אם

ביתן הפחים שפתוח לרה"ר הוא . כנוליקודם שי

 אין חיוב לבדוק את הביתן.וכרשות הרבים 

  ראוי לומר שאינו רוצה לזכות בדברים שמשליך

 חברו לפח.

  על כל אחד להקפיד שלא להכניס חמצו בפח כדי

 שלא יהיה חייב לבערו.

 בו יריך לבדוק שחיחדרי פחים הסגורים כמחסן. צ

יש לכן חז"ל לבדוק משום שמא יבוא לאוכלו. ו

לנקות את חדר הפחים ולסגרו אחר הנקיון, עד 

אחר זמן ביעור כדי שלא יכניסו שם חמץ ויצטרכו 

 .לבדוק פעם נוספת

  יש לזכור להוציא כל מיני חפצים שעלול להיות

שיצטרכו להשתמש בהם בפסח כמו שעוני שבת 

וכדו'. מאותם מקומות ררים, בגדים אומ

שמושכרים לגוי, מאחר ואין להוציא מאותם 

 מקומות דברים בפסח.

 ן תרופות תרופות שצריך ליטלם בפסח יש להכי

שאול שאלת חכם אודות הראויות ליטלם בפסח, ול

  בפסח. תרופות שחייבים לקחת

 יש לשים לב שישנם יינות שהינם יבול  .תזכורת

והינם יבול נכרי,  וכן כמה סוגי שימורים ,נכרי

 ם.שעבר ביעור ביעיתשרות פ
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