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מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

 פסחים ז.
 

 וכו'המקדש משש שעות ולמעלה 
מקדש הכל ש פירש, משום רש"י :נחלקו הראשונים בביאור הטעם שאין קידושיו קידושין אף שאינו אסור בהנאה אלא מדרבנן

חמץ בשעה ש ,פירשו והריטב"א רבינו פרץ פותתוסבאולם הפקר והם הפקירו ממונו.  יןדית מקדש, והפקר באדעתא דרבנן 
ו קידושין גם אין קידושיולכך , פרוטהאינו שוה כיון שהוא אסור בהנאה, אף שהאיסור הוא רק מדרבנן מכל מקום  ,שישית

 . ואין צריך לטעם שאפקעינהו רבנן לקידושין מיניהדאורייתא, מ
מן התורה,  האסור בהנאהדבר ש ,י)פ"א שער ( ערי ישרשה שהוצרך לטעם שאפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, ביאר ירש"בדעת ו

, בעצמו עדיין ראוי הוא להנאה, אלא מדרבנן רק אסור בהנאההחפץ עצמו אינו ראוי להנאה, ולכך אינו שוה כלום, אבל דבר ה
 . ממון גמור הוא כיון שהדבר עצמו ראוי להנאהושהאדם מפחד להשתמש בו כדי שלא לעבור על איסור דרבנן, 

הדין הוא שהקונה ואכל באיסור בשוגג דרבנן שהוא אסור ואכלה ונהנית, שבאיסור  כשלא ידעהביאר שמדובר גם  שפת אמתוה
 , וחשוב שקיבלה שוה פרוטה, ולכך הוצרך רש"י להוסיף שאפקעינהו רבנן לקידושין מיניה.אין זה מקח טעות

 יו"ט אחדשבת  חדמבטלו בלבו א
כמו  ובטם בשבת ויו אסור להפקירהרי שביטול מטעם הפקר, ש(שם)  התוספות על פירושד:)  לעיל( רמב"ןה שההקמדין זה 

, אין בזה בו זכהמי שיאין ושהוא אסור לכל כיון תירץ, ש(ו:)  מהר"ם חלאוההו. ובטם בשבת ויו םשאר קנינים שאסור לעשות
 רת מקח וממכר.יגזמשום 

 בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן
הגמרא  הלפי מה שסברשמדוע רק בתירוץ זה הוסיפה הגמרא שמדובר בתלמיד היושב לפני רבו. וביאר,  ,דוד בינור העיר

, אלא כל שאינו בביתו צריך לבטל, וכשיבא לביתו יכפה לאו דוקאבית המדרש אם כן יתכן ששמבטלים ביום טוב, בתחילה 
בטל כדי שלא יתיושב בבית המדרש, אלא למי ששפירשו שמדובר בעיסה העתידה להחמיץ, לא התירו לבטל  ורק לאחר .כלי

או לאפותה קודם  לבערלביתו  לבא חייבויודע שיש בביתו עיסה ההולכת להחמיץ, אבל אם אינו בבית המדרש  ,מלימודו
  .שתחמיץ

למוד תהצריך דוקא , ולא החמץ יבטל אם היתה לו עיסה בביתו, והוא טרוד במקום אחרש תב,ח) כס"תמ"ד סי' ( שו"עאכן ה
 .ורהת

 בהר הבית חולין
, שהרי הן דבר שיש לו מתיריןמעות מעשר שאף ש, פרץ בינור פותתוסב תבחולין. וכהם בהר הבית שמעות ה, שרוב רש"יירש פ

ודאי , כיון שיש שם אינו בטל יש לו מתיריןאמרו שדבר ש ביטול ברובשרק לענין רוב, ה מכל מקום הולכים אחריכול לפדותן, 
 .מותר גם ביש לו מתירין ,מהרוב שהוא שתולים, אבל בהלך אחר הרוב איסור

      הבודק צריך שיברך
כשאר מצוות שפשוט שמברכים  הרי זה הלכאורעל בדיקת חמץ, ו מברכיםענו שיהוצרכה הגמרא להשמיש להקשות, מדוע 

שלא לכך היינו סבורים כהכשר מצוה, רק  היא והבדיקה הביעור,א ימצוה ההעיקר ש שכיון, והר"ן ריטב"אה וביארו .עליהם
  .(סי' י) רא"שראה עוד בו אלא בשעת ביעור. כויבר

כיון  בשעה חמישית ביום י"ד, ביעורהבשעת שיברך (סי' תמב סק"ב)  המגן אברהם והט"ז, דעת בשעת בדיקה ומי שלא בירך
ובחידושי  שיברך בלא שם ומלכות. כנסת הגדולה) העלה שלא יברך, והביא בשם וסק" שם( החק יעקבאבל  שזהו עיקר הביעור.

, שהם הבדיקה והביעור, אבל על קיום שני חלקי המצוה, שתקנת הברכה היתה רק על עה זו(סי' ז אות ד) ביאר בד שמואל ביר
 הביעור לבדו לא תקנו ברכה.

 מאי מברך
לצורך שהבדיקה היא כיון פירש, ש(סי' י)  רא"שה :מצינו כמה דרכים על בדיקת חמץ שהחיינו כיםברבביאור הטעם שאין מ

אפשר לסמוך את ברכת השהחיינו של המצוה על ברכת שהחיינו , לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד, הרגל
 רגל. של השהחיינו הסומכין על אלא לולב, הסוכה וה ייתעשפי שאין מברכים שהחיינו על , וכעצמו רגלה שמברכים על

מי כן , ובודק קודם י"דהמפרש ויוצא בשיירא שהרי , עוקבזמן מפני שאין למצוה זו  א. ב' פירושים נוספים.הביא  ריטב"אוה
, אבל מצות בדיקת וביעור חמץ אין הנאהשאין מברכים שהחיינו אלא על מצוה שיש בה  ב. שלא בדק בליל י"ד יבדוק אח"כ.

מברכים עליה שהחיינו. עוד הביא שיש מקומות שנהגו לברך  כלל אלא היא ענין איסור וחיסור ממונו, לכך אין בה הנאה
 שהחיינו על בדיקת חמץ. 

גמר ובדיקת חמץ אינה , גמר מצותההוא תה יאלא על מצוה שעשי שהחיינו שאין מברכין פירש, (ברכות שער ג) אבודרהםוה
 .גמר המצוההוא ביעור ה אלאמצוה 

 על ביעור חמץ
מן  יפהרשא הישעיקר הביעור ה מבואר בריטב"א ובר"ןו .'ביעור'היא בכלל  בדיקהה שגם ,פירש) ד"ה מעיקרא ב"(ע רש"י

, וביעור מן העולם לשון ביעור אינו לשון שריפהש ,ביאר מהר"ם חלאוהה אולם ביעור.וההכשר ל ההכנההעולם, והבדיקה היא 
לפי זה פירש חלק מהפינוי של הבית, והבדיקה היא , ו' (דברים כו, יג)מן הבית בערתי הקודש' כמו פינויהוא לשון אלא 

  חמץ.כלל אף אם לא ימצא  ועצמ והחיפוש על הבדיקהיא הברכה הש
 שמבטל את החמץ שאינו ידוע לו מיד לאחר הבדיקה. הביטולחמץ' מחמת  'ביעור(סי' י) ביאר, שאומרים לשון  והרא"ש


