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לא להתייאש! – מצוות השבת אבידה

בין הלכות רבות הנוגעות לחג הפסח, בדרך כלל אין אנו נותנים תשומת לב רבה להלכות השבת 

אבידה – החזרת אבדות לבעליה. ואולם, כאשר מנקים בית, וקל וחומר מוסד, לקראת חג הפסח, 

כמעט תמיד נמצאים חפצים שונים שניכר עליהם שהינם אבדות. מאחר שנמצאו, עולה מאליה 

השאלה: מה צריך לעשות איתם? באיזה מאמצים יש לנקוט כדי להחזיר אותם לבעליהם? 

ניטול את ההזדמנות לפתוח את הדיון בהלכות השבת אבידה, שהינן מההלכות הכי רלוונטיות 

ונוגעות למעשה מהלכות חושן משפט. הנושא של השבת אבדות עולה לעתים קרובות בחיי 

בנסיבות  לעלות  העלולים  ולאיסורים  בכך,  הכרוכות  למצוות  מודעים  אינם  רבים  אך  היומיום, 

שונות. בוודאי שחשוב לדון בדינים אלו, הן לקראת הפסח, והן בשנה כולה.

איזו מצוות דאורייתא כרוכות בהשבת אבדות? מהם אופני הפטור מן המצווה? האם המצווה 

חלה גם על מניעת הפסדים? איך ייאוש הבעלים משפיע על החיוב? ומתי חובה על האדם ללכת 

לפנים משורת הדין? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

המצווה הבסיסית

ומצוות  עשה  מצוות  מצוות:  שתי  על-ידי  לבעליהן  אבדות  בהחזרת  אותנו  מחייבת  התורה 

ִחים  ִנדָּ יוֹ  שֵׂ ֶאת  אוֹ  ָאִחיָך  ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  "לֹא  הכתוב:  מדברי  נלמדות  אלו  מצוות  תעשה.  לא 

יֵבם ְלָאִחיָך" )דברים כב, א(. הפסוק הבא מפרט את החיוב לשמור על  שִׁ ב תְּ ְמתָּ ֵמֶהם ָהשֵׁ ְוִהְתַעלַּ

אבידת אחרים עד שהיא מוחזרת לבעליה, ופסוק נוסף קובע: "לא תוכל להתעלם" )פסוק ג(.

מוזכרות  וכן  קצט(,  תעשה  לא  רד;  )עשה  הרמב"ם  של  המצוות  בספר  נמנות  המצוות  שתי 

במשנה תורה )אבידה יא, א(. גם בשולחן ערוך )חושן משפט רנט, א( מזכיר את שתי המצוות 

של השבת אבידה לבעלה. הגמרא )בבא מציעא כו, א( מוסיפה שאם אדם נוטל לעצמו אבידה 

שלא כדין, הוא עובר אף על איסור גזל.

לדעת רוב הראשונים, מצוות העשה והלא תעשה אינן תלויות זו בזו. אדם עובר את הלאו של 

מצוות  מנגד,  לבעליה.  אותה  מלהחזיר  ונמנע  אבידה,  רואה  הוא  כאשר  להתעלם"  תוכל  "לא 

דווקא  ל, א(, חלה  )עי' רמב"ם, בבא מציעא  ואחרים  ב(  כו,  )בבא מציעא  העשה, לדעת רש"י 

כאשר המוצא כבר מגביה את החפץ האבוד. 

אבחנה זו מובאת אף על-ידי הסמ"ע )חו"מ רנט, א(, אך הט"ז חולק עליה ומשווה בין המצוות.

תזריע תשע"ו

מאמר השבוע דן בהלכות הרלוונטיות בעיקר לניקיון הפסח: מצוות השבת אבידה. איזו 

מצוות כרוכות בהשבת אבדות? מהם אופני הפטור מן המצווה? האם המצווה חלה גם 

על מניעת הפסדים? איך ייאוש הבעלים משפיע על החיוב? ומתי חובה על האדם ללכת 

לפנים משורת הדין? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

חודש  פני  את  נקדם  הקרובה  בשבת 

ניסן בקריאת 'פרשת החודש': "החודש 

הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם 

לחודשי השנה".

של  ברגע  לעם  להיות  נולד  ישראל  עם 

)יחזקאל  הפסוק  כלשון  מצרים,  יציאת 

אתך  הולדת  ביום  "ומולדותיך  ד(:  טז, 

לא כרת שרך, ובמים לא רחצת למשעי, 

והמלח לא המלחת, והחתל לא חתלת". 

להיות  ממצרים  יצאנו  יומו,  בן  כתינוק 

אחיזה  לנו  ניתנה  ואף  חדשה,  לאומה 

בין האומות –  כיאה לעם  גיאוגראפית, 

יציאתנו  טרם  עוד  אולם,  ישראל.  ארץ 

שעם  החודש  פרשת  גילתה  ממצרים 

האומות",  בין  "אומה  יהיה  לא  ישראל 

בכל  כמותה  שאין  ייחודית  אומה  אלא 

הארץ.

ייחודית,  ייחודית, תרבות  בנוסף לשפה 

החודש  פרשת  ייחודית,  אחוזה  וארץ 

חידש לעם ישראל מימד ייחודיות נוסף: 

הזמן. במקום המניין למעגל השמש, עם 

ישראל מונה ללבנה: "החודש הזה לכם 

העם  שיצא  לפני  עוד  חודשים".  ראש 

ממצרים, התגלתה מערכת זמן חדשה, 

מיוחדת ומזומנת לעם נולד.

במהותו  מהלא-יהודי  היהודי  שונה 

וללא-יהודי,  יהודית,  נשמה  ליהודי   –

נשמת גוי. הוא שונה במקומו – מקומו 

הקודש.  ארץ  ישראל,  בארץ  יהודי  של 
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הפטורים מן המצוות

"והתעלמת" שלפעמים מותר לאדם להתעלם, להימנע  ל, א( לומדת מן המילה  )ב"מ  הגמרא 

מהשבת אבידה לבעליה. הגמרא מזכירה שלשה אופנים:

אסור לכהן להחזיר אבידה אם ההשבה כרוכה בהיטמאות, כגון כאשר החפץ האבוד נמצא בבית 

הקברות.

אין חובה להשיב אבידה כאשר ההשבה כרוכה בהפסד כספי. דוגמה לכך היא כאשר אדם צריך 

לבחור בין הרכוש שלו לבין רכושו של אחר: הכלל הוא שאבידת עצמו קודמת. כן נפסק בשולחן 

ערוך: "מי שאבידה לו אבידה, ופגע באבידתו ובאבידת חבירו, אם יכול לחזור את שתיהן חייב 

להחזירם; ואם לא, יחזיר את שלו, שאבידתו קודמת אפילו לאבידת אביו ורבו" )חו"מ רסד, א(. 

ואולם, "יש לו לאדם ליכנס לפנים משורת הדין, ולא לדקדק ולומר: שלי קודם, אם לא בהפסד 

מוכח".

אין חובה להשיב אבידה כאשר ההשבה כרוכה במעשה שיש בו בושה או עלבון עבור המוצא. 

הלכה זו מכונה "זקן ואינו לפי כבודו", כפי שנפסקה בשולחן ערוך: "מצא שק או קופה, אם היה 

חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, אינו חייב ליטפל בהם" )שם, רסג, א(. המדד 

הוא אבידת עצמו: אם היה נמנע מלהשיב את שלו מחמת שאין זה לכבודו, אינו חייב להשיב את 

של חברו, אבל אילו היה מוחל על כבודו למען אבידתו, חייב אף להשיב את של חברו.

ביחס לפטור השלישי, מבואר בגמרא שכאשר אדם הגביהה את החפץ, והתחיל לקיים בה את 

ואולם,  "אינו לפי כבודו".  המצווה, שוב מתחייב בהשבת אבידה, ומפסיד בכך את הפטור של 

הלכה זו מוגבלת לפטור זה, ואינה חלה על הפטור של הפסד כספי עבור המוצא.

כמבואר בערוך השולחן )רסג, ב(, הטעם שאדם חייב במצווה לאחר שמגיהה את האבידה הוא 

כאשר  תעשה.  לא  למצוות  ביחס  דווקא  נאמר  "והתעלמת",  מהמילה  שנלמד  כפי  שהפטור, 

האבידה הגיעה לידי המוצא, חלה עליו מצוות עשה, והנסיבות הלא-מכובדות שוב אינן מהווות 

פטור. 

מנגד, במצב של הפסד כספי אישי, הפטור נלמד מן הכלל )על-פי הפסוק "אפס כי לא יהיה בך 

אביון"( ש"שלך קודם לשל חברו". לעניין פטור זה, אין הבחנה בין מי שכבר התחיל לקיים את 

המצווה, לבין מי שטרם התחיל.

לכבות את האורות

המצווה של השבת אבידה אינה מוגבלת לחפצים אבודים. היא חלה אף על חפצים הנמצאים 

בסכנה של אבדון, נזק וכדומה – אם כי ייתכן שבמקרים אלו, חלה רק מצוות לא תעשה, ולא 

מצוות עשה שחלה על השבה ממש. הצלת הזולת מנזקים והפסדים אינה רק חובה מוסרית, 

אלא אף חובה על-פי התורה, ומי שנמנע מכך עובר על האיסור של התעלמות מהפסד חברו.

הגמרא מלמדת אפוא שכאשר שדהו של חברו עומדת בפני סכנת שטפון, חובה על האדם לעצור 

את זרם המים, ולהציל את השדה מנזק )בבא מציעא לא, א(. כן, כאשר אדם מוצא את פרתו של 

חברו בסבך של קוצים, ובסכנת נזק, עליו להציל אותה מכך. דוגמאות אלו אינן שכיחות כיום, 

אבל נראה שביומיום אופנים אלו של השבת אבידה הם השכיחים ביותר.

למשל, בפתחי תשובה )רסו, א( מביא בשם רבי עקיבא איגר שכאשר יהודי נעשה שומר עבור 

חפץ של גוי, וקיבל עליו אחריות שמירה, ושוב נאבד ממנו החפץ, חייב המוצא בחיוב השבה, 

שכן בכך הוא מציל את השומר מן ההפסד של אחריות על הפיקדון )הוא מזכיר שיש מי שחלק 

עליו בכך(.

על אותה הדרך, כאשר אדם נתקל במזגן או חימום הדולק ללא סיבה – כגון מי שיצא את ביתו 

וכדומה – תחול חובה לכבוד את המכשיר, כדי לחסוך  דולק,  והשאיר את המזגן  ליום עבודה 

בעלות החשמל. דין זה בוודאי נכון ביחס למכשירים הצורכים כמות חשמל משמעותית, 

יהודי  והוא שונה אף במימד של זמן – 

חי בתוך מימד זמן אחר, זמן של חודש 

אחר  לייעוד  שמוביל  זמן  וחידוש, 

ותכלית אחרת.

של  לייחודיות  הרבים  הביטויים  בכלל 

להבליט  יש  האומות,  בין  ישראל  עם 

את תחום הפילנתרופיה. מתוך חמישים 

בארצות  לצדקות  הגדולים  התורמים 

יהודים.  הם  עשר  שמונה  הברית, 

במאמרו המפורסם של מרק טוויין "על 

היהודים", מזכיר הכותב שאצל היהודים 

"אין קבצנים", משום שכל עניי ישראל 

הקהילה.  מתוך  פרנסתם  את  מקבלים 

מי שהולך בשכונות מסוימות בירושלים 

שני  בניין  כל  שכמעט  לראות  יתפלא 

בנוסף  אחר,  או  זה  תורם  על-ידי  נתרם 

למאות ואלפי צדקות, כוללים, וארגונים 

המיוסדים על פעולה וולונטארית וכספי 

תורמים.

סימן היכר לטבע האדיב של עם ישראל 

ניתן  איך  חיטין'.  'מעות  הלכת  הוא 

את  רוקנו  שכעת  מיהודים,  לצפות 

כיסיהם לטובת האביונים ביום הפורים, 

למען  הציבורית  למגבית  שוב  לתרום 

מצפים  היינו  לא  אכן,  הפסח?  הוצאות 

זאת משום עם אחר, אלא מעם ישראל.

טוב  יום  )הלכות  הרמב"ם  דברי  ידועים 

פרק ו(, הכותב ששמת האדם במועדים 

עד  החג  שמחת  בשם  נקראת  אינה 

עם  העניים.  לאחיו  גם  ידאג  שהאדם 

זמן  וכל  אחת,  משפחה  הינו  ישראל 

שהאחד סובל בייסורי העוני, לא תיתכן 

כחלק  האחר.  אצל  שלמה  שמחה 

ישראל,  עם  של  הגדול  מהקולקטיב 

הדברים  כמה  עד  היטב  אנו  יודעים 

נכונים.

ניתן לתרום למטרה נעלה זו דרך האתר. 

לתלמידי   )100%( מועברות  התרומות 

חכמים נצרכים, למטרת צרכי החג.
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עדיין  פרוטה,  משווה  פחות  של  והפסד  לתאורה,  בנוגע  שגם  ייתכן  אך 

חלה חובת השבת אבידה )עי' מחנה אפרים, גזלה א; מנחת חינוך רנז, ז(.

הייאוש והשלכותיו

כאשר הבעלים מתייאש עוד קודם למציאת החפץ על-ידי המוצא, חל 

לעצמו.  החפץ  את  לקחת  למוצא  ומותר  אבידה,  השבת  מחובת  פטור 

כאשר הבעלים מקווה ומצפה לקבל את החפץ בחזרה, העובדה שהוא 

נאבד אינו משפיע על בעלותו: כיון שהוא נשאר בעלים של החפץ, חלה 

בחזרה,  החפץ  את  מלקבל  התייאש  הבעלים  כאשר  אך  השבה.  חובת 

התורה קובעת שבעלותו נקלשת, עד שמותר למוצא לשמור את החפץ 

לעצמו.

לדעת רש"י )ב"מ כא, א; כב, ב; כז, ב; גיטין לט, ב(, ייאוש נחשב להפקר, 

)קצות  אחרים  לדעת  לגמרי.  הבעלים  של  מרשותו  יוצא  שהחפץ  כך 

החושן תו; נתיבות המשפט רסב(, גם לאחר ייאוש נשאר החפץ בבעלות 

הבעלים, אך בעלות זו נחלשת, כך שמותר לאחר לקנותו לעצמו.

זו היא השאלה אם רשאי המאבד לשנות  השלכה מעשית של חקירה 

את דעתו, ולחזור בו מן הייאוש. לדעת רש"י, כיון שהתייאש, ויצא החפץ 

לגמרי מרשותו של הבעלים, מובן שאין אפשרות לחזור בו מכך, ולשנות 

ייאוש אינו הפקר,  יח(. מנגד, אם  )כן מבואר חזון איש, ב"ק  את דעתו 

את  לשנות  שיוכל  ייתכן  המתייאש,  של  בעלותו  את  מחליש  רק  אלא 

דעתו ולהחזיר את החפץ לבעלותו המלאה )כן מבואר בשו"ת בית הלוי, 

ח"ג, סימן מח(.

מה נחשב ייאוש

מה נחשב לייאוש על-פי ההלכה? הדרך הפשוטה ביותר לדעת שאדם 

התייאש מנכס אבוד היא אם שומעים אותו אומר "וויי לחסרון כיס" – או 

משהו בסגנון )חו"ש סימן רסב, ה(. אם נמצא אדם שאיבד פטיש מחפש 

הישן  הפטיש  על  חבל  "כמה  למוכר  ואומר  טמבור,  בחנות  חדש  פטיש 

והטוב שהלך לאיבוד", אזי ניתן להסיק שהוא התייאש, ומי שכעת מוצא 

את הפטיש רשאי לשמור אותו לעצמו.

אופן נוסף של ייאוש הוא מציאת חפץ שניכר עליו שהוא במצב אבוד זה 

זמן רב, כלשון השולחן ערוך )שם(: "וכן המוצא דבר שמוכיח בו שיש זמן 

רב שנאבד מבעליו, ונתייאשו הבעלים, הוא של מוצאו, אפילו יש סימן 

בגופו או במקומו". 

עליו  שאין  חפץ  מאבד  אדם  כאשר  הוא  ייאוש  של  יותר  מורכב  מקרה 

אף  והוא  ממנו,  נפל  שהחפץ  לכך  מודע  אדם  כאשר  היכר.  סימן  כל 

לקבל  דרך  שאין  נמצא  היכר  סימן  שום  החפץ  על  שאין  שמאחר  יודע 

את החפץ בחזרה, יש להניח שהוא התייאש מן החפץ. הנחה זו תקפה 

בחפצים כבדים או יקרי-ערך, באופן שאדם ממשמש בהם תמיד ומודע 

לנפילתם )שם, סעיף ג(.

המקרה הקלאסי שניתן על-ידי הגמרא )ב"מ כא, ב( הוא של מטבעות, 

המציאות  אם  דנים  זמנינו  )פוסקי  תדיר  בכיסם  ממשמשים  שאנשים 

מטבעות(.  אחר  תמיד  בכיסם  ממשמשים  אדם  שבני  כזו  עדיין  היא 

דוגמה נוספת היא שעון יד, שדרכו של אנשים להביט תדיר בשעון היד 

ולגלות את דבר נפילתו. אם נמצא שעון יד ללא כל סימן היכר, יש להניח 

שהבעלים מודע לאבדון והתייאש מן השעון, כך שמותר למוצא לשמרו 

לעצמו.

האדם  בני  שרוב  במקום  המצאת  מציאה  הוא  ייאוש  של  אופן  עוד 

כיון  אבדות(.  להשיב  מקפידים  אינם  )או  יהודים  אינם  בו  העוברים 

שנאבד לאדם אבדה במקום כזה, הוא מתייאש מלקבל אותה בחזרה, 

ומותר למוצא לקחתו לעצמו.

לפנים משורת הדין

ואחריה  ב(,  כד,  )ב"מ  הגמרא  לבד.  הדין  לעיקר  מתייחס  לעיל  האמור 

הרמב"ם והשולחן ערוך )רנט, ה( מלמדים שגם במקום שלא חל חובה 

על-פי דין להשיב את האבידה, כגון שהבעלים כבר התייאש, עדיין יש 

זהות  את  לברר  מצליח  שהמוצא  )בתנאי  לבעליה  האבידה  את  להשיב 

הבעלים(, לפנים משורת הדין. הרמ"א מוסיף שאם המוצא עני, אינו צריך 

ללכת לפנים משורת הדין, מקום שהבעלים עשיר.

חסידות  במידת  מדובר  הדין",  משורת  "לפנים  של  רגילים  במקרים 

ומעשה ראוי, אך לא בחובה. אדם ראשי, אם יחליט לעשות כן, להיכנס 

לפנים משורת הדין. אך בנוגע להשבת אבידה, כתב הש"ך )שם( בשם 

המרדכי שאם המוצא עשיר והבעלים עני, כופים על המוצא להשיב את 

האבידה.

עניין זה מצריך עיון. בהגדרה, נראה שהעיקרון של כניסה "לפנים משורת 

הדין" הוא עניין וולונטארי. איך ייתכן שנכפה את האדם לקיימו? ועוד, 

האם ניתן להבחין בדבר חיוב בין עני לבין עשיר?

נראה שכאשר אדם עושיה מעשה המוגדר כ"לפנים משורת הדין", הוא 

אינו עושה סתם מעשה טוב בעלמא, אלא מקיים את המצווה עצמה – 

ובמקרה שלנו את מצוות השבת אבידה. לאור המשמעות המילולית של 

"שורת הדין", יש להבין כי מדובר ב"שורה", שאחריה שוב אין המצווה 

בגדר של חובה. ועדיין, אם חוצה אדם את ה"שורה", ומקיים את המצווה 

גם כשאינה חובה, קיום המצווה עולה בידו.

שיש  חז"ל  קבעו  מסוימות  שבנסיבות  להבין  ניתן  זה,  ביאור  על-פי 

להרחיב את "שורת הדין" של מצווה, באופן שלעניין השבת אבידה תקנו 

את  להשיב  עשיר(  הוא  )אם  המוצא  חייב  ייאוש,  לאחר  שגם  חכמים 

זו: אמנם  ג( כתב לבאר על דרך  האבידה לבעליה. בקצות החושן )ס"ק 

בדרך כלל מדובר בעניין של בחירה, אך לעתים ראו חז"ל שיש לחייב את 

האדם לחצות את השורה. אם המוצא עני, לא תיקנו כן חז"ל, והמוצא 

רשאי אפוא לשמור לעצמו אבידה לאחר ייאוש בעלים.

ישנם פרטים רבים שטרם העלנו לדיון, ובס"ד נעשה כן בשבועות הבאים.
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שכחו להפריש חלה מהבצק במאפיית המצות

שאלה:

שלום רב

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א

האם במאפיית מצות צריכים להפריש חלה מכל עיסה ועיסה בברכה? ומה הדין אם שכח להפריש חלה משתי עיסות, ונזכר רק לאחר הרבה זמן. 

ועכשיו המצות כבר אפויות וארוזות, ואי אפשר לדעת כל מצה מאיזה עיסה היא מגיעה? ]כל שאר המצות הופרשה מהן חלה כדין[.

בתודה מראש

תשובה:

שלום רב

בענין זה נחלקו הדעות האם הפרשת חלה צריכה להיות מהמוקף, לכן לכתחילה יש להפריש מכל עיסה בברכה או לעשות בסוף צירוף סל לכל המצות 

יחד לפני האריזה ]כך עושים במצות יד שם בכל עיסה אין שיעור חלה[, ולהלכה אם שניהם לפניו ניתן להפריש מאחת על חברתה אף שאינן בכלי 

אחד, ובלבד שהם באותו החדר. די בכמות כלשהיא על הכל ונהגו בכזית. ולכן יש לקחת מעיסה שודאי חייבת ולהפריש ממנה על הכל.

בדיעבד מועילה הפרשה גם שלא מהמוקף בכלל כמבואר ברמב"ם הל' תרומות פ"ג הל' יז.

במקרה שכבר חילקו את המצות ולא יודעים מה חייב ומה פטור, יש להפריש מכל חבילה בנפרד ]ניתן להניח שכל החבילה נארזה מליין אחד[.

מקורות:

ראה ר"ש חלה פ"א משנה ט ובתירוץ א' בפ"ב משנה ד שנקט שצריך ששני הבצקים יגעו זה בזה, וכ"כ התוס' בנדה ז ע"א וביראים סי' קפג. רש"י 

בפסחים מו ע"א נקט שצריך שיהיו בכלי אחד אבל לא צריך שיגעו זה בזה, וכ"כ הרי"ף שם והמרדכי  בשם ס' התרומה ועוד. אולם בתירוצו השני שם 

כתב הר"ש שדי בכך שהם לפניו ולא צריך אפילו כלי אחד וכ"כ התוס' בפסחים שם והרשב"א בפסקי חלה שער ב, וכן פסקו להלכה הטור ושו"ע יו"ד 

סו"ס שכה, והרמ"א או"ח סי' תנז סעי' א.

נקיון המכונה לאפיית מצות

שאלה:

שלום רב

במאפיית מצות מכונה, שישנה סכין שמסתובבת וחותכת את המצות, וטיפה מהבצק נדבק לסכין אבל היא לא נשארת על הסכין אלא מיד נבלעת 

לתוך הבצק שעוברת מיד אחריה

הבעיה היא רק בפעם האחרונה שהסכין חותך )כלו' כשהעיסה נגמרה( שאז נשאר קצת על הסכין וזה מאוד קשה לנקות את זה טוב בגלל שזה תמיד 

מסתובב )וא"א להפסיק את כל המכונה בין כל עיסה( בדרך כלל זה לא לוקח יותר משתי דקות עד שהבצק הבא עולה על ה"ליין" האם אפשר לסמוך 

ע"ז )שאפי' שנשארה קצת עיסה מהעיסה הקודמת( שהעיסה הבאה בולעת את מה שהיה שם לפני"ז, או שצריך איכשהו למצוא דרך לנקות את 

הסכין אחרי כל עיסה נ.ב. כמובן שמדובר שהעיסה השניה מתחילה את ה"ליין" לפני שנגמרו ה18 דקות של הראשון.

תשובה:

שלום רב

לא נתקלתי בכזו תופעה, בדרך כלל כל שמונה עשרה דק' המכונה כולה עוברת ניקוי לגמרי, במאפיית מצות בה אני אופה ]יד בנימין[ יש שני מערכות 

סכינים המוחלפים כל 18 דק', כאשר בזמן שמערכת אחת בפעולה המערכת השניה עוברת נקיון יסודי. לעצם הענין, לא כדאי לסמוך בשלב זה של 

האפיה על ביטול, כיון שמדובר במצה שכבר מרודדת, ואותו פירור שהוא אולי חמץ נדבק בה ואינו מתערב בכללות המצה, ויתכן שזה כבר נחשב יבש 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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ביבש שלדעת הרמ"א בסי' תמז הוא חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו. כמובן שכיון שמדובר בספק חמץ וספק אם נפל, כך שהוא רק ספק ספיקא, 

ובאיסור דרבנן של משהו בפסח, שאף זה מחלוקת הפוסקים וכו', קשה לומר שיש בעיה אמיתית בכשרות המצה, אבל ודאי שאם המציאות היא כפי 

שאתה מתאר זה מחסר בהחלט בהידור המצות.

הכנסת תמונת בודהה בבית על ידי מטפלת זרה

שאלה:

לאמי יש מטפלת גויה שמוקצה לה חדר למגורים והיא תולה בחדר תמונה של ''בודה'' האם מותר הדבר

תשובה:

שלום רב.

אם העובדת אינה משתחווה לתמונה הזו, אין זה נחשב לעבודה זרה, ומותר להשאירה בבית. וראה במקורות. אולם, אם היא משתחווה לצלם, יש 

בכך איסור דאורייתא של לא תביא תועבה אל ביתך, ואין להתיר אלא במקום פיקוח נפש ממש.

מקורות:

ראה יו"ד סי' קמא סעי' א' ברמ"א: "צורה שמשתחוים לה דינה כדין צלם של עבודה זרה ואסורה בהנאה בלי ביטול, אבל צורת שתי וערב שתולין 

בצואר לזכרון אינה נקראת צלם ומותרת". אולם הש"ך שם סק"ו סייג את זה רק במדה שיודעים שלא עבדו לצלב הזה. ובמקום ספק כתב שספיקא 

דאורייתא לחומרא. ועצם היותו של עבודה זרה בבית, האם הוא עובר על איסור דאורייתא "לא תביא תועבה אל ביתך" ראה רמב"ם הלכות ע"ז פרק 

ז' הלכה ב'. דעת הריטב"א )ע"ז כא,א( שאם הוא לא נהנה מכך אין זה איסור אלא מדרבנן, וגזרו דווקא בארץ ישראל. שלא כדעת התוס', וכן נראה 

מהרמב"ם שם שגם אם הוא לא נהנה הוא עובר על איסור דאורייתא כשהוא מכניס לביתו.

אולם נראה שמטרת הנחת הצלב בבית היא לא להשתחוות אלא למעין זכרון וכד', ובכך זה לא נעשה עבודה זרה. ראה עוד ברמב"ם שם פ"ז הלכה 

ו'. שאם הרגילות היא שלא לעבוד עבודה זרע בצורה כזו, אין לחשוש שמא בדבר הספציפי הזה נעשה עבודה זרה.

לכן מותר להשאיר את העובדת הזו, ולא לחפש עובדת אחרת, דבר שקשה עבור החולה. יחד עם זה אם ניתן לעקוב, ראוי לעשות כן בכדי למנוע 

איסור דאורייתא.

שה' יתן לה בריאות ואריכות ימים.

בישול קטניות בערב יו"ט לצורך שבת שאחרי פסח

שאלה:

אנחנו אשכנזים המקפידים על אי אכילת קיטניות בפסח, שאלתי היא האם אפשר יהיה לבשל אורז לדוגמא ביום רביעי של חול המועד לשימוש 

בשבת שמיני של פסח.

תשובה:

שלום רב,

לגבי בישול בחג הפסח קטניות, האריכו הפוסקים בעיקר בדין בישולם בשביעי של פסח ראה ברכי יוסף סי' תסז סק"ה שהביא מהכנה"ג שאסור, ועי' 

בדבריו במחב"ר סק"ו, שו"ת רב פעלים או"ח ח"ג סי' ל, נראה שאסר. וראה בחזו"א או"ח מט ס"ק טו ושו"ת דובב מישרים סי ' מט, ומדבריהם נלמד 

שאסור משום מוקצה. ובשלמי יהודה )פ"ח סכ"ג-כה( הביא לגבי קטניות, בשם הגרי"ש אלישיב והגר"ב זילבר שאינם מוקצה הואיל ורואי לכבד 

לספרדים שנוהגים לאכול קיטניות. וציין שם בהערה לשדי חמד מערכת חו"מ סי' ו' אות ו' וכף החיים סי' תנג ס"ק טז, שמותר לבשל אורז בז' של 

פסח מטעם הואיל דמקלעי, לגבי חמץ או קטניות בשבת שלאחר שביעי של פסח, ציין שם שיש מקילין ויש מחמירין, ובהערות: ציץ הקודש ח"א סי' 

לה וסי' לט, ]ובסי' לה אסר משום דילמא אתי למיכל מיניה[, לוח א"י להגרימ"ט מביא באריכות כל הדיעות, ומנחת יצחק ח"ז סי' לג האריך בדבריו. 

וע"ע בדעת הגרש"ז במנחת שלמה )ח"ב סי' לב(, ולפי האוסרים משום שמא יבא לאכול מהם א"כ הוא הדין כל הפסח אין לבשלם, ולא רק ביו"ט 

אחרון, אולם דעת רוב הפוסקים שאין מניעה בבישול בשביעי של פסח לצורך שבת שלמחרת א"כ אין מניעה גם בבישול בחול המועד.
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