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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    שמינישמינישמינישמינישבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

    בטע� המנהג להניח פתיתי חמ� קוד� בדיקת חמ�בטע� המנהג להניח פתיתי חמ� קוד� בדיקת חמ�בטע� המנהג להניח פתיתי חמ� קוד� בדיקת חמ�בטע� המנהג להניח פתיתי חמ� קוד� בדיקת חמ�
    

כדי שלא כדי שלא כדי שלא כדי שלא , ונוהגי� להניח פתיתי חמ� במקו� שימצא� הבודק: "ל"וז 1א"כתב הרמ  .א
דדעת כל אד� ע� הברכה לבער א� , ומיהו א� לא נת� לא עיכב, יהא ברכתו לבטלהיהא ברכתו לבטלהיהא ברכתו לבטלהיהא ברכתו לבטלה

 ".נמצא

שלכאורה הנידו� הוא על מה , "דעת כל אד�"מ מה היא "מה נ ,ע"א קצ"ולשו� הרמ  .ב
מ מה "ומאי נ, ל את הברכה הא� על הביעור או א  על בדיקה ללא ביעור"תיקנו חז

 .א בזה"היא דעת בנ
שלא מצינו , ל בודאי סגי לבר! על הבדיקה"דבאמת מצד תקנת חז, וצרי! לומר  .ג

א הברכה היתה על הביעור "בנ מ א� לפי דעת"אלא מ, שחייבו חכמי� לשי� פתיתי�
א "רמהועל זה כתבו הכל בו ו, מחמת כ� היתה כא� ברכה לבטלה, ולא על הבדיקה

 .ועיי�, א אי� ברכה אלא על הביעור"שג� לפי דעת בנ, שאי� חשש בדבר
משו� דהברכה היא על הביטול שעושי� , כתב דאי� צרי! להניח פתיתי� 2ל"ובמהרי  .ד

כדי שיהיה מה לבער מחר כדי שיהיה מה לבער מחר כדי שיהיה מה לבער מחר כדי שיהיה מה לבער מחר , אלא שכתב שיש ארצות בה� המנהג להניח[ .לבסו 
 .]ויזכרו לבטל מחר שוב את החמ�ויזכרו לבטל מחר שוב את החמ�ויזכרו לבטל מחר שוב את החמ�ויזכרו לבטל מחר שוב את החמ�

, הלא אי� בביטולו כלו�, דהלא א� באמת לא נשאר שו� חמ� בבית, ע"וכוונתו צ  .ה
 .ועדיי� אי! שיי! לבער על ביעור חמ�

שמשו� אלא , ח בודאי שיי! לבר! על הבדיקה"דמחמת תקנ, ל"ושמא כוונתו כנ  .ו
א "ועל זה אמר שדעת בנ, ..".על ביעור"לבר! על הבדיקה א לא היה שיי! "לשו� בנ

 .היא לבר! על הביטול
כבדי� כבדי� כבדי� כבדי� ממממ שהיו�שהיו�שהיו�שהיו�שמכיו� , 3וטע� נוס  למנהג הנחת הפתיתי� מצינו בספר עמק הלכה  .ז

ועל כ� נהגו להניח , יתכ� שהבית נפטר מחובת בדיקה את הבית קוד� הבדיקהאת הבית קוד� הבדיקהאת הבית קוד� הבדיקהאת הבית קוד� הבדיקה
 .פתיתי�

דא  מי שכיבד הבית חייב בדיקה  4דהלא כתבו הראשוני�, ע"ואמנ� עיקר דבריו צ  .ח
ואולי , כ מה בכ! שמכבדי� את הבית"וא, כדי שלא תחלוק בי� בדיקה לבדיקה

, כוונתו שכיו� שמנקי� היטב נהפ! הבית להיות כמקו� שאי� מכניסי� בו חמ�
 .5ע"וצ

                                                
1

 .'ב ב"ח תל"או 
2

  .שליםמכון ירו בהוצאת' עמוד מ 
3

 .ב"ב י"תשובה ובשער הציון תלהובאו דבריו בפתחי  
4

  .ד"י סוף סימן תל"פ הובאו דבריהם בטור וב"ן והמרדכי וש"כן כתב הראב 
5

דבפחות מכזית עדיין לא יצאנו מידי חשש לסוברים , כ היה לן להניח פתיתים יותר מכזית"ע לדבריו דא"יל 

  .ועיין, י"דהבדיקה משום בל יראה ושעל פחות מכזית לא עוברים בב
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  שמי שכיבד חדריו חייב לבדוק וראיתי שכתב שא, שוב הגיע לידי הספר עמק הלכה  .ט
מ מכיו� שבדיקה זו אינה חובה מעיקר הדי� "מ, כדי שלא לחלק בי� בדיקה לבדיקה

 .6אי� לבר! עליה
 

        ''''על ביעור חמ�על ביעור חמ�על ביעור חמ�על ביעור חמ�''''בטע� נוסח הברכה בטע� נוסח הברכה בטע� נוסח הברכה בטע� נוסח הברכה 
 

משו� שהבדיקה , שהטע� שמברכי� על הביעור ולא על הבדיקה 7ל"מהריהכתב   .א
דהוי כסח בתו! , כא� הפסקואי� , תביעור שלמחרוהתחלה מצות ההיא הכנה 

 . 8הסעודה
אי! הדי�  9דהלא מצינו מחלוקת בי� הפוסקי�, ואמנ� נראה שאי� ביאור זה מוסכ�  .ב

א שיבר! משו� "שי, במי שלא בר! בשעת הבדיקה א� יבר! למחרת בשעת הביעור
א שלא לבר! משו� שלא נתקנה הברכה אלא על "וי, שהמצוה לא נגמרה עד למחרת

 .ביעורהבדיקה ולא על ה
ל שלא נתקנה הברכה אלא על הבדיקה ולא "והנה לסוברי� שאי� לבר! למחרת וס

ק מדוע תיקנו בנוסח הברכה על ביעור חמ� ולא על בדיקת "ק, על הביעור שלמחרת
דהלא כתבו הפוסקי� שעל הביטול , וקשה לומר שהטע� הוא משו� הביטול. [חמ�

  .]שהוא דברי� שבלב בלבד לא היו מתקני� ברכה
, דכל הספירה היא מצוה אחת 10דהנה לגבי ספירת העומר יש הסוברי�ע "עוד יל  .ג

כ "ולשיטת� ע, יו� מחמת ההפסק הגדול בי� כל חלק בספירה כ מברכי� כל"ואעפ
כ היה צרי! לבר! עליה כש� שמברכי� בספירה "דא, לא נתקנה ברכה על השריפה

ע מדוע "וצ, לא נתקנה הברכה אלא על הבדיקה כ ג� לשיטת� על כרח!"וא, כל יו�
  .'על ביעור חמ�'תיקנו בנוסח הברכה 

� שגדר מצות הבדיקה היא "ונראה דביאור הדברי� הוא על פי מה שנראה מהרמב  .ד
ד ולהשאירו רק במקו� אחד לצור! אכילה עד סו  "לבער את החמ� מרשותנו בליל י

החמ�  ומשביתי�ומשביתי�ומשביתי�ומשביתי�סופרי� שבודקי�  וכ� מדברי: "�"ל הרמב"דהנה ז[זמ� אכילת חמ� 
כשבודק אד� : ל"� וז"ועוד כתב הרמב, "...בלילה מתחילת ליל ארבעה עשר

ומקב� . ומחפש בלילי ארבעה עשר מוציא את החמ� מ� החורי� ומ� המחבואות
הרי שגדר המצוה אינה רק , "]...הכל ומניחו במקו� אחד עד תחילת שעה שישית

החמ� לא יצא ידי המצוה כתיקונה דגר המצוה היא והבודק ורוש� לו היכ� [לבדוק 
על ביעור 'ח הברכה סז נו"ומוב� היטב לפי, ]ד"להשבית החמ� מרשותינו בליל י

 .'חמ�

                                                
6

  .ועיין, ח לבדוק מדוע שלא יתחייב לברך"דלאחר שתקנ, הדברים מחודשים' אוולכ 
7

 .ג"שם עמוד מ 
8

  .]ש"עיי', ק סימן י"פסחים פ[ש "וכדבריו נראה מדברי הרא 
9

  .שהביא את דיעות הפוסקים בזה' ק ד"ב ס"עיין משנה ברורה סימן תל 
10

 .א"והארכתי בזה במקו, ג"כן הוא בחינוך אליבא דשיטת הבה 


