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”בענין הבודק צריך שיברך“
 (1גמרא – פסחים )ז(.
 (2חידושי הריטב"א  -פסחים )ז(.
 (3רא"ש מסכת פסחים )א:י(
 (4חידושי רבינו דוד  -פסחים )ז(.
 (5מהר"ם חלאוה  -פסחים )ז(.
 (6רמב"ם הלכות ברכות )יא:טו(
 (7שלטי הגבורים  -פסחים )ד .בדפי הרי"ף( אות
א' – לשון ריא"ז
 (8שולחן ערוך או"ח )תלב:ב(
 (9משנה ברורה )תלב:יג(
 (10רמב"ם הלכות חמץ ומצה )ג:ו(
 (11שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -או"ח
סימן ס'
 (12בית הבחירה )מאירי(  -פסחים )ו(.
 (13חידושי הריטב"א  -פסחים )ו(.
 (14שולחן ערוך אורח חיים )תלו:א(
 (15משנה ברורה )תלו:ד(
 (16שלחן ערוך הרב אורח חיים )תלו:א(
 (17מגן האלף על הלכות פסח )תלו:ט(
 (18ר"ן  -פסחים )ד .בפדי הרי"ף(
 (19מגן אברהם אורח חיים )תלז:ח(
 (20מקור חיים על הלכות פסח ביאורים סוף סימן
תלז
 (21תלמוד ירושלמי  -פסחים )א:א( דף כז טור א
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 (1תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ז עמוד א
אמר רב יהודה :הבודק צריך שיברך .מאי מברך? רב פפי אמר משמיה דרבא) :אומר( לבער חמץ .רב פפא אמר משמיה דרבא :על ביעור חמץ.
 (2חידושי הריטב"א מסכת פסחים דף ז עמוד א
אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך .פי' ]איצטריך לאשמועינן[ משום דעיקר המצוה היינו ביעור ואין הבדיקה אלא כתיקון והכשר ,ואע"ג דודאי בדיקה
מן התורה וישנה בכלל השבתה דלא סגי בלאו הכי ,מכל מקום קס"ד שלא יברך אלא בשעת הביעור ,קמ"ל.
 (3רא"ש מסכת פסחים פרק א סימן י
אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך .דלא תימא אינה כל כך מצוה כיון דאינה אלא לבער את החמץ מן הבית .ומה שאין מברכין על ביעור בשעה
חמישית בשעה שהוא מוציא החמץ מן הבית והוא מצוה מן התורה כדכתיב ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ודרשינן לעיל דביום הראשון היינו בי"ד .אומר
אני דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא נפיק מתשביתו דהא אמר רבי עקיבא לעיל )דף ה ב( תשביתו היינו שריפה .ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר
שכבר נאסר .מידי דהוה אנותר) .לקמן דף כז ב( אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפנו ומה שמוציאין אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו בבל יראה ואין
מפורש בו מצות עשה מן התורה שיהא מצוה לברך עליו .ומן הראוי שיברך קודם בדיקה על בדיקת חמץ ותקנו לומר על ביעור חמץ לפי שלאחר הבדיקה מיד
הוא מבטל והיינו ביעור לחמץ שאינו ידוע לו ומצניע את הידוע לו ואוכל ממנו עד שעה חמישית ואז מבערו מן הבית ועל עסק זה נגררה הברכה של בדיקה שהיא
תחלת הביעור ונגמר בשעה חמישית.
 (4חידושי רבינו דוד מסכת פסחים דף ז עמוד א
]אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך[ .לומר שצריך לברך על הבדיקה .שלא תאמר המצוה אינה ]אלא[ בשעת הביעור ,שאילו בדק ולא ביער לא עשה
כלום ,קמ"ל רב יהודה שהבודק מברך שהוא תחלת המצווה ,ומכל מקום אינו מברך על בדיקת חמץ אלא על ביעור שהוא כולל את הכל .או נאמר שאמרו צריך
לברך מפני הבדיקה שהיא מדרבנן ,כמו שאמרו המדליק נר חנוכה צריך לברך ,וכן במקרא מגלה אמרו שהוא חייב לברך ,והכל מפני שהן מצוות של דבריהם,
והוא מחלוקת בין החכמים אם מברכין עליהן ,כדאית' בפר' לולב וערבה ,וכמו שפירשנו שם.
 (5מהר"ם חלאוה מסכת פסחים דף ז עמוד א
אמר רב יהודה הבודק צריך שיברך .היינו טעמ' דתקינו ברכה על הבדיקה ולא על הביטול משום דבדיק' דאורייתא וביטול דרבנן וכדכתיבנא לעיל .ומאי דמברך
בלשון ביעור לאו לשון שריפה הוא דהא לא שריף ליה אלא לשון בדיקה הוא בלשון בערתי הקודש מן הבית והלכך יצא לו מזה למנהג הנשים שמזמינות חמץ
בשעת בדיקה כדי שלא תהא ברכה לבטלה דלאו מנהג הוא דאין הברכה אלא על החפוש והבדיקה בין מצא בין לא מצא .ויבדוק התוך המועד הויא תיובתיהו.
 (6רמב"ם הלכות ברכות פרק יא הלכה טו
 ...וכך הוא מברך על ביעור חמץ בין שבדק לעצמו בין שבדק לאחרים שמשעה שגמר בלבו לבטל נעשית מצת הביעור קודם שיבדוק כמו שיתבאר במקומו.
 (7שלטי הגבורים מסכת פסחים דף ד עמוד א בדפי האלפס אות א – לשון ריא"ז
הבודק את החמץ מברך קודם שיתחיל לבדוק אקב"ו על מצות ביעור ואח"כ הולך ובודק ובפרדס כתוב ובככר הראשון שמוצא מברך ול' ראשון עיקר שראוי
לברך מעת שמתחיל להתעסק בדבר בין ימצא בין לא ימצא וכן היה מנהג מז"ה וכן כתב רבינו משה.
 (8שולחן ערוך אורח חיים סימן תלב סעיף ב
הגה :ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק ,כדי שלא יהא ברכתו לבטלה) ,מהר"י ברי"ן( .ומיהו אם לא נתן לא עכב ,דדעת כל אדם עם הברכה
לבער אם נמצא) .כל בו(.
 (9משנה ברורה סימן תלב ס"ק יג
ומיהו וכו'  -חולק ע"ז דאין כאן חשש ברכה לבטלה דכן הוא המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ואם לא ימצא אין בכך כלום והט"ז כתב עוד דהברכה
קאי על מה שיבער למחר בודאי מה שישייר מאכילתו אלא שמהיום מתחיל ע"י הבדיקה וכנ"ל בסימן תל"א וכן הסכימו אחרונים לדינא ...
 (10רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ג הלכה ו
כשבודק החמץ בלילי ארבעה עשר או ביום ארבעה עשר או בתוך הרגל מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו
על ביעור חמץ ,ובודק ומחפש בכל המקומות שמכניסין להם חמץ כמו שבארנו ,ואם בדק לאחר הרגל אינו מברך.
 (11שו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא  -או"ח סימן ס
מה שפקפק מעלתו לומר דעשה דהשבתת שאור לא שייכא בפסח רק בע"פ .הנה מעולם לא נסתפק אדם בזה דעשה זו שייכא כל ימי הפסח  ...ומה לי לפלפל אם
עשה זו שייך בכל החג אשר זה פשוט ואין צריך ראיה ואעפ"כ להפיק רצונו אביא ראיה מדברי רבינו הרמב"ם עצמו .והנה זה פשוט שלא נתקנה שום ברכה על
מניעת איסור ואין אנו מברכין שום ברכה על שמירת לא תעשה כמו שאין מברכין ברוך שאסר לנו אמ"ה או נבילות וטריפות .וכמו שמבואר ברא"ש ובר"ן בריש
כתובות בברכת אירוסין .והנה זה לשון הרמב"ם פ"ג מחמץ הלכה ו' כשבודק החמץ בלילי י"ד או ביום י"ד או בתוך הרגל מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך כו'
אשר קדשנו כו' על ביעור חמץ עכ"ל הרמב"ם .ולדברי מעלתו שאין שום עשה בביעור בתוך המועד מהו אשר קדשנו במצותיו שייך בזה והלא אין כאן אלא
מניעת איסור בל יראה
 (12בית הבחירה )מאירי( מסכת פסחים דף ו עמוד א
וכל אלו שבודקין קודם זמן ,יש אומרים שאין מברכין ,לפי שאין שעת המצוה אלא מאור ארבעה עשר ,ויש אומרים שמברכין ,ואין נראה כן.
 (13חידושי הריטב"א מסכת פסחים דף ו עמוד א
ודעת הרא"ה ז"ל דכל שזקוק לבער מברך על הביעור ,ונראין הדברים תוך ל' יום דוקא .וכל היכא דאמרינן שאינו זקוק לבער אעפ"כ צריך לבטל בזמנו ,כן כתב
הרי"ט ז"ל.
 (14שולחן ערוך אורח חיים סימן תלו סעיף א
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המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירא ,ואינו מניח בביתו מי שיבדוק תוך שלשים יום ,זקוק לבדוק) .ולא יברך אז על ביעור חמץ( )כל בו(.
 (15משנה ברורה סימן תלו ס"ק ד
ולא יברך אז וכו'  -דכשבודק בליל י"ד תקנו לברך על ביעור חמץ לפי שמה שהוא מוצא בבדיקתו הוא מצניעו כדי לבערו למחר נמצא דהבדיקה הוא התחלת
הביעור משא"כ כאן שלא יבערו מן העולם וישתמש בו כשאר הימים אלא שהוא מפנהו מבית זה:
 (16שלחן ערוך הרב אורח חיים סימן תלו סעיף א
ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ כדרך שמברכין על בדיקת ליל י"ד כיון שאינה בזמן העיקרי שתקנו לה חכמים דהיינו ליל י"ד
 (17מגן האלף על הלכות פסח סימן תלו ס"ק ט
ולא יברך על הביטול .וקשה הא בלא"ה צריך לבדוק במקום שהוא ושם מברך וממילא נכלל במה שמבטל כל החמץ שברשותו וצ"ל דמפרש ויוצא בשיירא
מיירי בענין שאינו בודק במקום שהוא כגון שאין לו חדר מיוחד שם...
ומשמע מזה דאדם שאין לו חדר אף שכתב רמ"א ס"ס תל"ג שהכיסים ובתי ידים שנותני' בהם חמץ צריכים בדיקה מ"מ אינו מברך עליהם דאל"כ כשבודק
הכיסים ממילא מברך.
 (18ר"ן מסכת פסחים דף ד עמוד א בדפי האלפס
ומי שיש לו הרבה בתים לבדוק אינו מברך אלא ברכה אחת כדאמרי' לענין שחיטה שאינו מברך אלא ברכה אחת בבהמות הרבה ואיכי מאן דאמר שאם שח בין
בדיקה )לבטול( ]לבדיקה[ חוזר ומברך ומדמי ליה לתפילין דאמרינן לא שח מברך אחת שח מברך שתים כלומר אם שח בין תפלה של יד לתפלה של ראש מברך
שתים וליתא דאילו התם שתי מצות נינהו אבל הכא אינה אלא מצוה אחת והרי הוא כאילו יושב בסוכה ששח שאינו חוזר ומברך
 (19מגן אברהם אורח חיים סימן תלז ס"ק ח
וצ"ע על רמ"א שכ' בי"ד סי' קכ"ז דחמץ לא אתחזק איסורא ולפיכך נאמנין דהא חמץ אתחזק איסורא וכמ"ש הריב"ש בהדיא בסי' רמ"ה אלא יש נאמנין משום
שהוא בידם ע"ש וכ"מ בי"ד סי' ק"ך בבית יוסף בשם ת"ה דלמ"ד טבילת כלים דרבנן נאמנים אף על גב דאתחזק איסורא ועיין בת"ח כלל מ"ו:
 (20מקור חיים על הלכות פסח ביאורים סוף סימן תלז
ועמ"א ס"ק ח' שתמה על הרמ"א בי"ד סימן קכ"ז שכתב דחמץ לא איתחזיק איסור דהא חמץ איתחזיק איסור וכו' והוא תמוה דודאי חמץ לא איתחזיק איסור
מיקרי דאינו חייב לבדוק אלא משום שהוא ספק המצוי ...
 (21תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק א הלכה א דף כז טור א
אור לארבעה עשר כו' כתיב ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותי מארץ מצרים בראשון בד' עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות וגומר מה
אנן קיימין אם לאכילת מצה כבר כתיב שבעת ימים מצות תאכלו ואם לומר שמתחיל בארבעה עשר והכתיב עד יום האחד ועשרים לחדש אלא אם אינו עניין
לאכילת מצה תניהו עניין לביעור חמץ למה לאור הנר אמר רבי שמואל בר רב יצחק מפני שהנר בודק כל שהוא למה בלילה אמר רבי יוסה שאין בדיקת הנר יפה
אלא בלילה רבי מנא לא אמר כן ושמרתם את היום הזה לדרתיכם לחוקת עולם עשה שיהו היום והלילה משומרין ויתחיל בשלשה עשר ויהא היום והלילה
משומרין אף אית ליה כיי דמר רבי יוסי ויתחיל אור לשלשה עשר אין כיני יבדוק אפילו מראש חדש
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