קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת ויקהל  פקודי תשע"ז:

הערות בדיני בדיקת חמ
נוסח הברכה לשליח
א .כתב השו"ע בדיני בדיקת חמ וז"ל" :וא בעה"ב רוצה יעמיד מבני ביתו
בשעה שהוא מבר ויתפזרו לבדוק איש במקומו על סמ ברכה שבר בעה"ב".
ובמהרי"ל כתב בש המהר"ש,שבאופ! כזה לא יבר "על ביעור חמ" ,אלא "על
מצות ביעור חמ" ,אול באחרוני 2כתבו שלא נהגו כ.
ב .ודברי המהר"ש צ"ב ,דמה בכ שבעה"ב מוציא אחרי בברכה ,מדוע יש לשנות
לכ! את נוסח הברכה.
ג .והנה במג! אברה דייק מדברי השלח! ערו ]שכתב שבעה"ב יוציא את שלוחיו
בבדיקה[ דא אי! בעה"ב בודק כלל יבר השליח ,ותמה המג"א מדוע יבר השליח,
הרי אי! המצוה מוטלת עליו ,וכתב שצרי לומר "דמכל מקו מצוה קעביד",
ומשמע מדבריו דהטע ששליח מבר ברכת המצוות כשעושה מצוה בשליחות
משלחו ,היא משו שא %שאי! עליו חובה ,מ"מ מעשה מצוה יש כא!.
ד .ובאחרוני כתבו דרכי נוספות בביאור העני! ,שהגר"ז 3כתב שמכיו! שמדי!
ערבות ]שכל ישראל ערבי זה לזה[ מחוייב הוא לדאוג שמשלחו יבער את החמ,
הרי זה כעושה מצוה המוטלת עליו ,ובבית מאיר כתב שהשליח מבר בשליחות
המשלח ,וכ! כתב המשנה ברורה.4
ה .ונראה לפי זה שמהר"ש אזיל בדרכו של המג"א ,וס"ל דהלשו! "וציונו על ביעור
חמ" מתאי רק לעושה מצוה שמחויב בה ,אול הלשו! "על מצות ביעור חמ"
משמעותו על המצוה שהצטוו בה כלל ישראל ,ולשו! זו מתאימה ג לעושה מצוה
עבור משלחו.5
1

בדי! ברכה במצוה הנעשית ע"י שליח
א .והנה בעיקר הדבר ששליח העושה מצוה צרי לבר ,כתב ש המג! אברה
להוכיח מדי! מוהל המל את ב! חברו ,שמבר "על המילה" ,6ובאחרוני 7תמהו
שש מקיי השליח את מצוותו ,שהרי א לא מל אבי הב! מחוייבי בית די! וכל
ישראל למול ,וא"כ אי! מש ראיה לשליח בעלמא.

1

סימן תל"ב סעיף ב'.
2
עיין א"ר ועוד.
3
קונטרס אחרון סימן רס"ג.
 4ס"ק י'.
 5כעין זה מצינו בדרכי משה בסי' ח' שכתב דמנהג אשכנז לברך "על מצות ציצית" משום שבנוסח זה אף מי
שלבש טלית קטן הקטנה משיעור לא ברך לבטלה ,משום שברך על עיקר החיוב שהצטוו בו כלל ישראל.
6
וכמבואר בגמ' שילהי פרק ר"א דמילה.
 7הדגול מרבבה והבית מאיר.
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ב .ונראה שסברת המג"א היא ,שכל שרוצה אבי הב! לדאוג למילה ולשלוח שליח
אליה לא חלה מצוה כלל על ב"ד ,8ורק כשאי! אבי הב! מל חלה חובה על ב"ד וכל
ישראל.9
ג .ובדגול מרבבה כתב להוכיח כדברי המג! אברה מדי! תרומה ,שהתור בשליחות
חברו מבר ברכת המצוות ,הרי ששליח מבר.
ד .ולכאו' יש לדו! קצת הא ראיה זו מוסכמת ,דהנה מצינו ב' סוגי ברכות המצוות,
ברכה על מצוה מחוייבת כרוב ברכות המצוות ,וברכה על מצוה שמהותה להתיר
מאיסור כברכת השחיטה וכדו'.
10
ובברכה שמהותה להתיר מאיסור כתב הט"ז שאי! הברכה מוטלת דוקא על עושה
המצוה ,אלא היא ברכת השבח שאחד מ! העומדי צרי לברכה ,ואפי' אי! עושה
המצוה שומע אותה כלל.
11
ומעתה יש לדו! בברכת התרומה ,דהנה ברש"י בגיטי! כתב שאי! חובה להפריש
תרומה מכל פירות ,ורק כשבא לאכול או למכור את הפירות מתחייב להפריש,
ולדבריו יש לדו! דברכת הפרשת התרומה היא מסוג הברכות שבאי להתיר איסור
שברכת מוטלת על כל ישראל ,ואי! מש ראיה לשאר ברכות המצוות] ,וכ! נראה
מדברי המג! אברה 12שכתב שא %שיש לעמוד בברכת המצוות ,בברכת הפרשת
תרומה א"צ לעמוד משיו! שאי! ההפרשה באה אלא להתיר מאיסור טבל ,הרי
שלכאו' למד כנ"ל שברכה זו היא מסוג ברכות השבח על מצוות המתירי
איסורי.[13

8

אמנם למהר"ש שכתב בבדיקת חמץ ששליח יברך על מצות ביעור חמץ ,ובמילה הלא המוהל מברך על המילה
]וכדאיתא בגמ' שבת סוף פרק י"ט[ ,ע"כ יסבור שהמוהל מקיים מצוה מדין ב"ד ,וכדעת האחרונים.
9
ועיין תשב"ץ חלק ג' סעיף ח' ,ובביאור הגר"א יו"ד סי' רס"ה ס"ק ל"
10
יו"ד סי' א' ס"ק י"ז.
11
דף מ"ז ,:אמנם בט"ז שם כתב להיפך ,ועיין רע"א שם.
12
ריש סי' ח'.
 13אמנם עיין שם בביאור הגר"א שחלק עליו בתוקף.
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