
 

 

 

 

 

 חמץבדיקת 

 בודקין את החמץ לאור הנר. בניסן()אור לארבעה עשר  משנה: א'( ב')

 מאי אור? 

 ורב יהודה אמר: לילי.  .רב הונא אמר: נגהי

לילי  ,מר ליליומאן דא .(כשיאיר השחר, שחרית של ארבעה עשר) נגהי ממש ,קא סלקא דעתך דמאן דאמר נגהי
 . 1ממש

עשר, ובארבעה עשר שחרית, ובשעת הביעור. מדקאמר רבי  ארבעהרבי יהודה אומר: בודקין אור  :מיתיבי '(ב ב')
 אלמא אור אורתא הוא! שמע מינה.  ,יהודה בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית

אור אורתא הוא. ולא פליגי, מר כי אתריה ומר כי  רב יהודה, דכולי עלמאבין רב הונא ובין  אלא( ומסיק) א'( 'ג)
 אתריה. באתריה דרב הונא קרו נגהי, ובאתריה דרב יהודה קרו לילי. 

 הראשוניםשיטות 

, דמשום הכי נקט אור, לומר שבתחילת הלילה, שיש בו הראב"דבשם  רבינו ירוחם והר"ןכתבו : חמץזמן התחלת בדיקת 
 "ד בניסן בודקין את החמץ.כתב בתחילת ליל י 3והשו"ע. 2אור עדיין, ראוי לבדוק

 שחכמים ר"ידעת ו. 4שהבדיקה נועדה כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא רש"י: דעת ה וגידרהטעם הבדיק
  5.6כלוושלא יבוא לא ל מנתהחמירו לבדוק ולבער, ע

                                                
לא נקט קס"ד אלא משום מאן דכתבו ותוספות  , דהא ודאי לילי הוא ממש.(מאן דאמר לילי, לילי ממש) לא גרסינןדרש"י י כתב "רש . 1

 אין לשבש הספרים. הכי,ום ומש .ואגב אורחיה נקט נמי לילי ממש ;דלא קאי הכי ,דאמר נגהי
 וראה צל"ח )ב' א', ד"ה קא סלקא דעתך(.  ר"ן. כדי שלא יתרשל או שלא ישכח. . 2
רבינו ירוחם )תולדות  -מקורות  א. וכתב המשנ"ב )ס"ק א(, פירוש, תיכף אחר יציאת הכוכבים, שיש עדיין קצת מאור היום.או"ח תלא, . 3

 .נא(ר"ן )א א ברי"ף, ד"ה גמ' ות .אדם וחוה, נתיב ה ח"א(
ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי אמאי הצריכו חכמים  ,( הבודק צריך שיבטל' ב')ו ראדאמר בגמכ ,כיון דצריך ביטולוהקשה ר"י,  . 4

כדי שלא יעבור בבל יראה ובל  שהתורה חייבה בדיקה וביעור)תלמיד הרמב"ן( כתבו בדעת רש"י  המאירי ורבינו דוד. בדיקה כלל
כתב ליישב  ן"גם הר יו אף אם ימצא חמץ בתוך ימי החג.ימצא, אך חכמים הוסיפו חיוב נוסף לבטל את החמץ ע"מ שלא יעבור על

 .דבדיקה לחודה נמי מהניאל, בחד מינייהו סגי, כלומר או בבדיקה או בביטודמדאורייתא . הבדיקה מועילה מדאורייתאשי, "את רש
 . בגדרי ביטול והשבתה עוד להלןוראה שמטרת הבדיקה שלא יעבור עליו בבל ייראה, דהיינו למי שאינו מבטל.  י"ולפיכך כתב רש

והטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי הנאה שלא הצריכו לבערם, דלא בדילי אינשי מחמץ כל השנה. אי נמי, שכן התורה  . 5
וראה להלן, מ"ג א', ריש פרק אלו עוברין, לגבי חובת ביעור בתערובת חמץ וחמץ נוקשה, . מירה בו, לעבור בבל ייראה ובל ימצאהח

 לשיטת רבינו תם הסובר שאין בהם איסור בל ייראה, על פי אלו שני הטעמים.
בּולֹו. ְוֵכן "כתב,  (מץ ומצה ב,גהל' ח)ם "הרמבו . 6 ל ּגְ ֲחבֹואֹות ּוַבחֹוִרים, ְוִלְבּדֹק ּוְלהֹוִציאֹו ִמּכָ ּמַ ׂש ַאַחר ֶהָחֵמץ ּבַ ְבֵרי סֹוְפִרים ְלַחּפֵ ְבֵרי ּוִמּדִ ִמּדִ

 ֶ ֵני ש  ר, ִמּפְ ר ְלאֹור ַהּנֵ ָעה ָעׂשָ ת ֵליל ַאְרּבָ ִחּלַ ְיָלה ִמּתְ ּלַ יִתין ֶהָחֵמץ ּבַ ּבִ ְ ּבֹוְדִקין ּוַמש  ֶ יֶהם, סֹוְפִרים ש  ָבּתֵ ל ָהָעם ְמצּוִיין ּבְ ְיָלה ּכָ ּלַ ר ָיֶפה ּבַ ְואֹור ַהּנֵ
 ב."מדבריו שהיו שתי תקנות, וצנראה  "ִלְבִדיָקה.

 ת”בעזהשי

 "אפתש כסלו ז
 ב'| דף:  א| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות פסח, סי' תלא(

ת ֵליל י א.  ְתִחּלַ ִניָסן ּבֹוְדִקים ֶא "ּבִ ר, בְּ ת ֶהָחֵמץ ְלאד ּבְ ם ָחֵמץ.חִֹרין ּובִ ֹור ַהּנֵ ָ ֶרְך ְלַהְכִניס ש  ּדֶ ֶ קֹומֹות ש  ָכל ַהּמְ  ְסָדִקין, ּבְ

 


