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חמץבבדיקתאבלבידוהרשותבסוכהלישבושלאעודלאכולשלאירצהשאםהשיחה
שמבנימיןהמקומותבכללבדוקשחייבהשיחהשלאחרהבדיקהאתלגמורהואמוכרח
לכן]בדיקתותבגמרלברךחייבהיהבדיקתובתחילתלברךשוכחהיהואלוחמץבהן

אחריןקינמרמ

שחילוקמאחי,ששלאחדששקודםביןבביאויחיללתיולאהדבייםמתמתיובפנים.ואילךמשש
שאיוכלן]ו"תל'פיא"ימלדעת]]מוכיחשהואפיעלאףבאחיוניםבהדיאמבואיאינוזה

:"בפנימיו"תמ,בסישכתבתיממתויחן.שןן"כמאחריוהנמשכיםהאחרינימ

,אף'מעכדלעילגז "בכתנח

.המץבנעורעל:' ,לרבדיו:'"בכתנט

רבהאליה.באיתסוף'"הגבהגדולההנסת.יר.של םלעיליראה,וק"ססיףי-ח,גק"ס

.נ"ישי"ממי" .א"מע"ושוטור.ג'סיר.כללת"שו,'"מא"פ1-ראלא

-ואילח".םכה"ם.(ת'צ.צ)מכיבח"מל.לעראהלב .מלקמן,(ן.תפיל)
הברכהואם.(שופר)ז"םתקצב' ץ'מטמוףקנח'סיל.לעראה,המציהת.עשיאחריא.ה

.נ"יש בםה"ב..ג"ושט"משםלעיל,ו"מקסזמהא-רתלג

.ר.ר' ק"מתקצב"ס.כ"משםלעיל.שזק-סרה"סא-מלד

דכיון,ט"ממוףקם'סי"ע.ז"מ,מהשםלקמן,ה שא

.עבד'כדזה'הרלואפשר' כששחאלאלחזירהצריכישלא,אחרוניםמשתנותלה

.ר"מתנו"םלקמןגםוראה,קה'הבדמעמהשלא סא"מ,הפוסקיםהסרתהלנ

.זק"מ'"ח.גק"

,שמאכללוההוראההפוסקיםכלליראהכה ,אסעיףבו

.לעיל(א"הרמ)שהובאבז

.א"ס~-וזושוך,ג"םד'כללת"שו.'"םא"פש-דאלז ,א"ממגףח-פךלח

,ב"מ,מקתקפט"מגםוראה,(שופרלענין)זף'מעלט היללביתבו

לקמןגםוראה,טק"סי-ח.רפט"םר"ז' מ

.נ"ישב"מקד"םלעיל,שםתקשט" -וצושוך,שםש-ראמא

.במדורה"יכ.שם~ שריקאיסירש"הרא'בדנרשדיקגק"מז"ש"נמב
לכתהלהר'לההמכתבכ.אה,.אפזרנמלהשיהה ,ן.ענבכלהאופרתכרקה

.ק.,"
הקבב"מלקמןראה,

.התפלה'נ'בענבתקועתהפפקהן.;לע1.פ מג

,תקלרמזק.פ.]"תי:'.בכת,.".ת...].ש."י טם'ב,ר"פהלקם'שבל.ת.),א)התשובתטם'ב

.קלם"פר.ה(מריים)אברהםברכת.נאזןפעריה,רבם )המת)]שיירי

.נאנתמ.הנהיה," .(נ.'פשםלקמןיאה)ס,תךי'סיתיש]:'.בכתמד יאהמה
(ם'פטה)ם'י,;'שרששן.1"'עי.ת;ב.,הע פב.ה

.1תעיהבז"

שעהשקודם,בפסחחמץהמוצאגבי,בסעיףבה ערמברךשאינוואפשר;מברךאינוששית

.הלילה



יםתלבפסחהלכות

כיוצאוכן,תמראשונמברכםאחרבשיחםשמפסיקכיוןולברךלחוורחייבעכשיוגם
:~ממןתעצמואתלפמורלאדםאפשרואיחובםשמןמצותכלבשארב1מ

חלמבדיקמחיובאיןמשלומאוכליםביתובניאבלב"בעמעלחיאמבדיקםחובתח
מחמץשאיןכיון(תלמתןמיש"כמבביתומאישאיןכןאםאלא)"כללתעלימם

.)שלמם
מרשותמםשיבדקומצוםלדברשלוחיםביתובנילעשותדוצםב"בעמאםאבל
.])חמץביעורעלברכתמםויברכו")בידו
יותרבומצומממצותבכלמואשכןנ)בעצמומואשיבדוקמדברנכוןמקוםומכל

יבדוקממקומותובכלמחדריםבכללבדוקבעצמולמרוחיכולאינוואםי)מבשלוחו
ויכויןבדיקתועלשמברךבשעםאצלוביתומבניויעמידאחתנויתאואחדחדרמוא

לבדוקויתפזרובברכתותלצאתויתכוונוברכתואחר")אמןיענוומםבברכתולמוציאם

הממוכיםנהדריםלבדוקתחילו'")הנרבהששמעואחרשמידויזהרותלמקומואישאגם
מביתשממליכםלפילבדוקאחרלביתמידילכולאאבלבתוכומברכסששמעולבית
:ש"ען'חבמימןשנתבארכמוממצופןעשייתלתחלתמברכםביןמפסקחשובםלבית

מבדיקמלתחלתמברכמשמיעתביןומפסיקושעברובדיעבדאבללכתחלממ,יכלמ
כיוןבדיקתםעללברךצריכיםאינןב"מבעממברכמאתכללשמעולאאפילואו
מחיובוב"בעמאתלפמורכדיאלאבודקיןואינן11בבדיקמחייביםאינםעצמםשמם

מיסלאבודקיןביתושבניממקומותאותןגםנודקהיהאםבעצמונ"שנעהכין.(נ)

בניגםלפיכך"אחתןפעםבירךשכברכיוןממקומותאותןעלולברךלחזורמחויב

אחריןקינמרמ

כעיףה"תקפכימןשבתהעולתש"מממתבארכןנרבודקהיהאסבעצטוב.שבעהוניון(ב)

ראהמ1ל'בן'1לענ)א1'מ1צת'רנשבעלאלא,בברקה פלקמן

.194'עאברהפפנ1לתוראה.(א.פפוףתל" .1.פתע"פלקמןנפראהנא
תקפה"1פב.פשתתעזיתמשמלת.1ק.פא,תנב '.ל.ב'פ

שטמע,מ'פרוקמןבמעפשרן)א'פיק.." שאחר1.פנ'ר"פל.לענראה.('לבךפ'כ'צר'הכשבלאם ב.ההמלךשלהןנראה.לכ1לפמברך
.ל'ע .ה.הק.פא.מ.ית),אקךנו

.'ק.פ' .נ.1שר.פרנ"פלעילנפנראה.א,מאן'ר1ש'קנד
בפרףה.ב.(מרידאות)המץבריקת'הלל,.מהרגה .ה.הפשן

'תנא.סבל)בור'עמ'1:ר1ר'יבפ.א'ק.פ' ב.הע1.קם'ע1.המק.אניראה.('כ1נול11(אואםשל
';ב.ההמלךשלהן.נה';ב.'התזרהנ1פ'כ.מ'עמ1 .ואילךלה

.נ.ושר.פנ'ר"פל'כרלעגי ,שםע-ויוושור.שםש-ראגז

.'.פקפו"פלעילראהנח .ב.פק,ך].,פיקק'סיא,תנט
שפא.בק1כמבזאר,להררמהררכ.משא.כבפרף'2 פלילוראה.הק.פ

שפיקלאשלנתהלהמ'פקפו" בפשרה.1כ.להררמהררבהלנהנפלאכילהברכהבין

וראה.(אהרלהרררנרכהאהרתיכףלנרוקלכו'ולא) פעמ

.ה''ערקקנ' .רלא';ננ(.'.נ)תזרהל'נר'קונץראהמא

.בק"סתקצב"ובם.גק"סז-ש,שםאברהםברכתסו מכרוקמןמז

תכרךואינווהא:'"ובכת,ז"םתקצב" אתמששורןלפחךשניתפעםתתץמיעוךעל

הבזיקהביןהדהושהההפסיקוהא'הבשעההתתץ הדיןתניקךשהרי)ותכרךחופראינוולתהלהביעוך

ךךרמהנפשרשהואאלאזהביעורעללברךראויהיה תשות(אק-סלעילשנתךאךכתוהבזיקהעלשבירך

תצוהמעתית'בכעושהחשובהואוהדיוורזהךדיקה ץ'ט]אחתותצוהוצונומעתית'1לותךשייךולאאחת

גתךשלאהחלקותו"הבזיקהךאתצןר-תשא[בק"ס לעשות.שתתחילאצלו[גק"סו"ט]התחלהנקראנזיין

אבלתצותשתיעושהכאילווהוהאחרתבזיקהנוו כברשבזקתהשתבעךהבדיקהעניןגתךהואהךיעוך

לעילשנתבאךכתוהיאהבינוךלצורךהבדיקהוגת ותשוע.אחתבתצוהוצונופנתית'1יברךהיאךר-וא

ו"ט]אותריתישהבזיקהךשעתדירךרשלאנתיהמי ]לעילשנתבארתה"ע'הדשנהלדרך[בק"ס

א"קי ברעתזהחילוקתמצית(זהוכלונ"ד)שםינתבאר,שם

שעהסוףן.לענ)ה'כייתקהלדלאשםראהאבל,ו"הט נ,לב),(ה

נדללשנץיראהכאןע"טשיה,קטע2טמ' ,שמד'ענהשם.ללאך)נ(.'.נ)תורה

.ב"מע-שוושור.י"מא"נ.ש-הנאשתנותטח מלסט

-

,ג םלקמןראהו

חיםחמץלושהםשאורח,כ"מתלו"



תלבמטחמלכותכ

בלאלבדוקלמםאיןלכתמלממקוםומכל]ילברךמייביןאינםשליפותושעושיםביתו
:נ]לפניםברכסבלאמצומלעשותואיןמצוםעושיםמםשמרימברכסשמיעת

אואשםאועבדאפילולעשותיכולרמץלבדיקתשליםלעשותרוצםכשמואי
ג"תל'בסישיתבארומבדיקםמשפמיככללבדוקויכולת"רעתןבושישי]קמן
יתעצלושמאמוששיןואיןי]מבדיקמעלנאמניםומכל,ןממץלבדיקתכשריםשמכל
מופריםמדבריאלאאינוממץשבדיקתדמיון"בדקנוןיפמלזמרוישקרויפמלבדוק

אחרוןקונטרס

ם.כוללהשל.לאךדלתץועולא'שאםהתך"לכאויהמשמעוכן."שמתזוטא'האליכ"וכ,ב
הברכהשמעשלא'פעלאףאחרם.של'רעשיה"ימתוספתאיאיהשהביאווטוייש"ביא

.בעצמוהזבתו'ד'צא'כבראםכליצואםוהתם,לכולןמביךאחדמצוהשעושין
יעשואצלולהעמידםע"וטושש"היאהצייכוולמה,]י'ח"נע"בשכמבואילעצמומביךאחד
'בלביךראיןיע7בינוח7זוטא'ואלישבתהעולתש"כמלומיצייךכיחךעלאלא,שייצוכמו

,הביתבעלבביכתלצאתצייכיןולכן""יעלבהח7ש"כמנכוןאינוכלוםבלאלפטויוגספעמים
תימאולאבביכתודיוצאיםיאיהש"היאהביאז"וע

שמעכברשהתולעלשופריי.דםילא"".ביתולבניב"בעהמדכתמהנימאי הואא.ההובברכה,הביכהעםהתקיעות

שהואאלועות.תקלציציןעלדכשחוזיה"בהג[ג)"סה"יס'סיד"ביו,ועי

המצוהשבאמצע,ערבותמדמתלתוקעםב"דמצוהעלדמביכיןאלמא,"ומביךיחוזיהמעכבין
שלאחו'ב'בנכןן.שאמה,הפסקשיךלא7שילאהכייבלאו.ק"ודולישבוישפעמים'באחת

.ק.ודובדתהשוםעלכלל.דכ'במדיןולאישיאלכלעלהיאזומילהדתיוב,מידי ,בלבדיןעיבות
חייביןאבלושאין7טןאפילושהיי ב

שזהושופיבבדיקהכןשאיןמה,"יד7דישין7"בפכדאיתאלכםהמולייב'מדכתלמולור" המוציאו
חובתידייצאעצמושהמחויבוכיון,בלבדעיבותמחמתאלאחיובעליואיןחובתוידי המוציאוגםהביכה

:יביךלאחובתוידי

:ד"בסשםשכתבתיבמהעייןזהעלחול7יןשישנחבאיגין"רס'בסיאבל

ואייה.ב.פתקפה"פולקמןב.פכאןשרתטיתסב

ק.רק.סתקנה'סי]מא,~

וראה.א'ק.פי,

,1.פםרפנ"פל'לעהם'.רבא"הבבן.אחרוןק1נמרפ האברעה

וכןזהל;ם'ה1לקש'1.:שםפיםכ.אהאבל.' שלהןעלהפמ1כ1תשנם).אלונ1ת'במרהמנהגטם.נתפ

שבעלתאף,שבתנרהדלקתל;מברכזתהביתנעל בכבות.רנ

בעלתה1ת'בשלאלאמדלקותאיןוהןוכה' ר.1'ב.הפעליםרב.ם"פג.ילר1רתהלהוראה.(הבית
.נ1.מצוהנהה.רב"פ .הג,2

ה]קייציםשאיזןאףיקתת"]]:..יבבת.שת'

ואין(נרדותמריןהםחייבים~[י"מ],"קצבסת'ועי) ברכהבלאתצוהלהות

,לפיה~ ל.'מהר1ת;מנוטמ.1ק.פרבהה.אל..ק.פי."סל
ם"רמבגםיראה.(מגזלב'אית)חמץקת'בדהל

.פיהשםלקמן.פיר,תל"פיסיעמור.שםלמביםמה .שםם"רמבין

,שםע"ישומור.א,רבריתאסין פלקמןואהשת

איפור'1ה1בשללאשאם,1.פתלו" ש.שמטעם,מדםשהיה'"אעפנאמניםנם'אתורה
,ג"וש,קה'בבדגדילטירח

אדרוןנטרם.לקם.נ.צי
..,,סא,המעלמובבהברגיל,יילזהנעיןלו.ט"סשםלקמן..ר,,סכס פל

.י,יובואשיתלז.סעיא" .א,נטלח.נ"ה.,פ,ת.בונלא
נמבזאובתחלהנתבשם.ה,.סאחוזןונטוס,לט.נ"ש.א,סישסלעיללב .,נאן.יא,,סנאןלג

רלישנאפשטאמיהו.,:וניתביינונ,אי המנהובנהמיישב.,.ליפןזנאימשמעזטזורואיהלתקועיכוללכתחלהשאפילו,ט"סשבלקמןלד

עלמבוניתהביתבעלשליןעלהממיניתשוס.הבונהשמיעתבלא לה

הרליצאנבו.,האבשל.שלניהיאשהמיהלאי

הן.ביונהנבוהביתשבעלתאי,שבתנות,

.הביתבעלתבשליתיתאלאת.,מרליאינן.א,לטו"חהלנותחקויואי..הואשנהבבונה .שסאבוהססבילת



כאתלבפסחהלכות

לדכמיםמאמינוםלפיכךן"א"תלבסימןשנתבארכמובלבדבבימולדימתורסשמן

דאתדזקמיבאדבלג"ואע)"מבדיקמלעלנאמניםשמללואמרוומםלבדוקאמרוומם
;וע"קכ"םדעהביורהש"כמהאיסורתקנתילזמרנאמן]מקמןלאיןדרבנןאימורא

מקמןנאמןמכיאפילומשנסכלרמץמלאמואשמביתאימוראאתדזקנמיומבא
לעשותובידושמיסדברוכללילבערבידוומיסמואילמביתמןמרמץבערתילומר
.(שםעין"כל"ק'ובמישםדעמביורםשנתבארכמושעשאמלומרנאמן
בניאנשיםעלאלאבבדיקתולכתדלמלסמוךשלא,ממובדרלמןמצוםמקוםומכל
בסישכמלכתםשמבדיקהלפיואילךלןשנסג"מידמיינוממצותלכללשמגיעודורין
:יפמיבדקוולאיתעצלושמאלדושויש"לגדולמורד

יודרומבודקתבדיקתקודםמקומותבכמסבביתדמץפתיתילמנידמנומגיםיא
בביתממנויוישארמעםממנויתפררשמאמתפררשאינוקשמדמץלמניד

'בסישיתבארדרךועל"]קמניםאועכבריםממנויגררושלאלשמרויזמרווגםבפסד
יבדוקאםשאףבדיקםקודםמללופתיתיםלמנידכללצריךאיןמדיןומעיקרדיך"תל

ממצוםשכךלבמלמבירךלאכןפיעלאףבבדיקתודמץשוםימצאולאמבודק
כלוםבכךאיןמצאלאואםמאוממממנוימצאשמאאדריוולרפשמדמץלבדוק
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