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ד,דממשמע,ש"ע'כוסייאאלבתילהויובם"הימבלדעת,התויהמןעליועובישיבעינו

אףמעטשוההאםה"עעיביבעינה'שקיךםוכמו)"א"תלנימןתדשהפריש"כמהמפישים ואי,כךאחרלבערושדעתומיעלןן

"
דהיישינןלומר ו"תמבנימןשיתבאר

דהא,י"'.רשרש'כדפלבערהה.עלהנס,שמאלידילבוא7יובויותי,""" התוסטת.לשיבדוקכשלאלאכלומשיבואימצאגואםמעטשהייה

נן'ש"דךבגמראהוזכרלא""' מצאושלאדאףודאיאלא.כללאתייו
.ה.עלהוס.שעליועובי

.ם'1נ'הימ.מויאה.1.סתלו"פלקמןה.1כ.נ.1שא.פתמה"פלקמןשםל';כרל,השבתהננעתשןהוא:שאמט

אתרןלקונטרהם.נ..צ

.נ,,סשט1,טואהלו.במעייכה .נ"ש.סיבשטלקמןלז..רעת.ה"רב,.בו
.א,,סלח.רבויםשלעיוןהיאנךאלאה"רפסייסוישבז הלניתידויואהכח

.א,,סלט.ב,לטנ,י .א,,סמ.)2.עהפסישליןואהכס
.נ,,סמא.העינ"פל .סיבשסמן,נרלמב.אי.ה"רא,נאלא
.ה"ססיי.תם'סימן,נרל..יהלנהמגןשמצויסערתסו'סי.1,,סמייא,.,לדמןואהלב הלניתידוי.(להיתוהמלליסרעת

.אי,סעמד.ב,מנ,י מה.1,סשסלקמןה,1כלג

.בק"סשס).אחובקינטוס.,המעיי רבר:ב,רלד

"
.נ"ש..,סתלע"סלקמןואה..ב,.מותא-רמראיוהיאמרובנןימץת בב

..רעת.ה"רשסמזברובנןובנן.הימנעהליה'סיבעלמאטיל' .ה'ודעתה"דשסמת.(מדאורייתאעוברבריקהשבלאהרי)
.נ"ושד"סשםלקמן,הק"מא"ומ,בסעיףלה



תלגטמחהלכותכו

וכליראםבבללמפרעעליועברלאבבדיקתומצאשלאבביתוחמץכויתמצאמפסח
.~כדינושבדקכיוןמואאנוםשמריימצא
משנסכלחמץבמןלמשתמששרגילבמקומותאלאמתורסמןלבדוקחייבואינו

נתפררשלאאפשרואימשנמכלחמץבמןלאכולשרגילוחדריומביתכגון"~בתדירות
שאינופ"אעמתורממןי~ימצאבבלעליוועוברכויתיבושיש])חמץפירורשםונפל
למשתמשרגילשאינומחדריםשאראבלמפמחימיכל("ס"ת'סיעין)"לוינראמ
מןלבודקןצריךאיןכויתחמץבמןנשתיירשלאמדברוקרובבתדירותחמץבמן

:בימלשלאפ"אעמתורמ

אחריוולחפשלבדוקמואחייבחמצוןכלשבימלפיעלאףמופריםמדבריאבליג
כללפיכך"~באקראיחמץלשםמכניםשמאולמסתפקלחוששישממקומותבכל

צריכיםמםמרימעולםחמץבמןאכלשלאלושבריאותןאפילוומעליותמביתחדרי
ונצנםבידוופתומעודתומתוךקםאדםשלפעמיםלפימנרלאורבלילםכדינםבדיקם
באמצעלתוכונפנםשלפעמיםממשכנותחדרכגוןן~תשמישיובמןלמשתמשלחדריו
אופתואתשםשכחשמאלחושוישלבעליולמחוירומשכוןמשםלמוציאממעודם

:ןחמץפירורשוםממנונתפררשמא

"ייןןאוצרותכגוןממעודמבתוךבמןליכנםמאדםדרךשאיןחדריםאותןאבליד ]ושכרן

צריכיםאיןנ"מתבןביתוכןממןלמכוראולשתותןממןמסתפקשאין
:אחתרפעםחמץלשםשמכניםלוידועכןאםאלאבדיקמ

ממעודמבאמצעשלפעמים"בדיקמןצריכיןממןשמסתפקושכרייןאוצרותאבלכן

אחריןקינטרס

שהסיחביטלואםלאפוליהיינו,'כועליודעתושהיהגתן-בפם-הכמבש"ומ.בישותוישנואם
חדשהפריהביןוכך,"*]'בבפרקם"הרמבש"כמממנודעתו
לא'שהרלשונוום.מסמשמעיכל""מאיןפיגשומדלא,כליונושאיכלהבינווכך,ם-הכמבבדעת

.י'ביטלילאביעי:"~כזהמחודשדיןלויצא

גםהתירהמןשחיב,ומאחרה"רא"סאלא'סיח-פךנ כשבדקרק.,ייעשעינוחמץעל

מדעת,עיבראזי רן-חך

עזרןהואכךאלאידיהנידקיןה"דממהים2" ז-הסריש'לפ,ט'.םא"פ~.הראדעתה"יכ,דבריםשל

.(במוסגר)ו"םתלד"מלקמןגםיראה,גק-סתלד'סי פמח)עירים.שרשמניתיראה

עירים'שקוט'ל.ב"מ(ם' .51'עתתבהוטייב,א'"מום

וראה.שםח"פר.אק"מתלה"םו"ט,שםרזןגא םג"ח.לדרתהלה

.יניהטעם"הר" ..ודאחמץנקרארזה,הק"סא"יקיה"מכלקמןראהנב

.ו"םתלו"םלקמןגםיראה םכדלקמןגג

.יזק"משםא"וקיח"מכתסב" .ידיןםמ"מראהנד

.שםראשנח

,אף'מענו םכדלעילנו

,ד-ג"מתלא" ,ג"מן-וצושוךנח

,נ"מנד".םכדלקמןנט

.זק"ס'"ה,(לזךג"מ)חמץברזתה4ל-תהריסי ,פהזךא"הישראל'אורקובץוראה

.ג"כע"ושוטור,א,ח[בריתא]בראיא יראה.(בבבלשכראוצריתלעמן)א,הגמראראהשב

.זק"ס'"יחטור שיר.שםבריתאסיג

,שםע"ושי על'דקא)יק-סא-מרה2'לפ,היוב"פם"רמבסיד

."'םסיףלקמןה"יכ,(בקררפתעלילאאוצרית עאברהםמגילתיראה
'199, ס

.י"חב"בד"ראב,א,הגמראה" אחרוןלקונטרסציונים

שינטל.,,השמתההיאומה:בהלכהנק"מתלדבסהא"הסהוכיחשמכאן,חהלכהמט .בלבוחמץעלהתורהמןחייבאיםבדקבלאשגם,ה
,קצרכללוההוראההפוסקיםכלליראהנא,ידועשלא ,33'עהפסחשלחןראהנס



כזתלגממחהלכות

במםשמשימיןמדדריםוכן,בידויופתוממןלמביאמשמשומולךמשלדןעלכליםמם
כליםמםשלפעמיםי"בדיקםצריכיםמםמרינרותאוכבושיםמיניאוגבינותאוסלד

:"]בירוופתוממןלמביאמשמשומולךממעודםבאמצע

יודעשמשמשדמינון"למיפוקןקבעשישדבריםשמשימיןדדריםאותןאבלעוז
באמצעעודלמביאצריךואיןומביאומולך11למעודםצריכיןכמסממעודמקודם
ררךואיןתדירבמןרגיליןשאיןדבריםבווכיוצאשמןשלאוצרותכגוןממעודמל

מקוםמואואם"לבדיקמצריךאיןממעודמבאמצעמשלדןעלעורולמביאןלימלך
:~לנרותלממנולמסתפקדרךאםבריקםצריךשמןשלנרותבולמדליקשרגילין

ולאמדאייותרגבוסיםאינןאםממכחליםמבולמים1י1יםוכןמביתשבכותלדוריםיז
דוריםאבל)במןלמשתמששדרךלפי)לבדיקםצריכיןמןמרימראייותרנמוכים

צריכיםאינםתשמישלשוםראויןשאיןשבכוחליםקמניםממדקיםוכןמאדקמנים

אםאבלדמץפירורישםמונדונשאררמץבמןנשתמשלשמאלדושויש(בדיקמלי
"למפדים'מגלממסנמוכיםמםאםוכןלשםמגעתאדםידשאיןעדכךכלגבומים
לוידועאםאבלבונשתמשולאממתםשמןבדיקמצריכיםאינםמביתלקרקעממוך

מצוייןשמתינוקותובבית,לבדיקמצריכיןמןמריאדחפעםאפילודמץבמןשנשתמש
:"דמץמעםמתינוקותשםמצניעושמאבדיקמצריכיןמפדים'מגמנמוכיםאפילובו

אףבדיקמצריכיןמביתשבקרקעיתומדקיםמדוריםאבלשבכתליםבדורים1מיכליח

:"עדמץמעמלשםונתגלגלנפלשמאלדוששיששםמצוייןתינוקותשאיןפיעל

ואיןעמוקיםקמניםדוריםבינימםוישבנמריםמרוצפתמיאמביתקרקעיתיאםיכו
לבדוק]מנמריםאתלקעקעצריךאיןלברוקתמדורלתוךידואתלמכניםיכול
יהיהמשםיוציאנולאואםמקמן1מלדורדמץשנפלראהאם.ואפיל(י)תדתימם

אחריןקינמרמ

עלשמאלחושישדהכאלחלץיאין"מחוינלמדזהנרממריחיןאיןנרראהאםואפילו(ד)

איזואחרלחפשששטרךמליה'י'."חמץביראיאףבביטולדידהשאי)שבכתליעמת ויראיההרצפה,,איסירלשםשתפולאבידה

,עח"תלסימן.בסוףשיתבארבבורלחמץרדמימשוםנלמדה'בביטולדיעמוקדהורהאדהא,ד'החמץאת

,במסתפקה"דשם'"רש1.ס .זק"סי"ח.שםגמראסע

,'קיר'יבה"רשם'"רשראהמח .א,חגמראסיט

.זק"מי-ח.זק"מא-מ,קבע2"ה"דשםרשייע לג)שםיגמראבריתאעא

.היוב"פר"ראב.(שלנו.רמה' _פיר

א"ח.הב'נתרוחם'נו.רב.בממתפקה"ד(ב,ד)ן-רעב םק"ממהגהת.(א"רע,לט)

ה"סה"ב,(עגזך)צח" .יוצרותש"ימה"ר

.ר"פע"ושיתיר,א,הוגמראתא'ברי.עג םלקמןוראה.נ"וע(במוסגר)מכיבלקמןה"יכעל

" .כח'עט(.'.נ)תורהגריל'קיבץוראה,ל"םתמב

,ד"םע"ושיסיר.ג"מ.יכללש"הראת"שועה צרכמהגבוהאפילו)היאא"פירושלמיעו

.(קה'בדך' בשםטק"מי-ח.ד"םסוףפריה,היוב"פם-תתן

.ד"'םסיףלעיל.ה"יכ.אחרונים רב"פת-בבהיבאד-תאבעז

י-ח,חק"סא-ת,י"הש' .טק'"ם

גם:ור-במיה"יכ.ר"מח-פך,היאא"פירושלמיעת -שבקרקעבמדקים

קישורםוראה,ג"ושבא-כ"מדלקמןין-מנלמרעט _אהרון

ן.אבשלשאם,ם.מפהמגביההבמפילתל"םכדלקמןפ םלקמןיראה.רגלאתלפקהאיתומטריהין

תמי" 199ןזךאברהםמגולת.וציוניםמ"מ.ח"מ

אחרוןלקונטרסציונים

.(א"הקובסוףנ"וש.כא-כ"מדלקמןגג .כ"סכדלקמןנח,טפחים'גבהשאיןבמפולתכמוכאןהויכ"שאנד
א"מישםלקמךנוכרלקמן)במקומוהחמץיתגלהשמאהואשהחשש



תלגממחרכותכח

ותיומבמלואלאמשםלהוציאואותוממריחיןאיןכ"אעפהפסחימיכלשםמינח

יבואשמאגזירהמשוםאלאאינהשבימלואחרהחמץבתיקתתקנת"עיקרישהרי

אחרוןקונמרם

כןגםלדושש'ושם,עקביי.הדץשכתבכמושמאלחושבשיששבכותלחוידשאנילומיואין

איזהאדרלרפשלבוררד.מקרה.ד.עלשמאויניחוהוהחמץאתבפסחועכמייםחולדהגייו' ."'בגמראנן'כדאמריבימשלשהפחותבמפולתשחוששיןכמו,מגולהבמקום

אםאפילולהורא.דסבעתו.וס"לסמאן""לחולדהניחוש'נמ"במויןכןראם,""ןטפחים

מןכמבועונ1,אס'טפח'גג1בדעלסש'גבי]!בגמיאכדאיתא)בבויותהמצוייםובידלס

ך'ר?התורהומן,ומכוסהכטמוןאלאהתורהנ"כדאיתא)חויותובשפתי('כומלצייץשלשפחתו
בישמדרבנןאפילו.מהנשהביטולאלאלבטלויניחוהומשםיגייוהושמא(ובוידחולדהבעובדא

אכריולרפשכול'הכלבשאין'ם'טפךגעייכדאיתאלניידיכםלעיימעיידאפילו,מגולהבמ7ומ

האכןאם,לאכלובוא'ילאמכיסהשאדישלחמצוועוד.לשפתומהבוישכןוכלז"במשנה ברדךעלטפךים'גובהג,ןעלי.כשאנן.דדייש__....:

.ע.'אדרדפש'כשגלנו'שהכלבמשוםהרני"מחיצהןלותועיללאישיאלאצלהמופקדנביי שמא
הואתא"דמדאורל,דסעיורען"ע,.לישראלי.'"למחיצד,חזזיניחזדעכבריםממנויגמז

ך'ר?ומדרבנןטפתם'געליובישכמבוערי"חיישינןדלאכמו,חיישינןלאדלגיייהודאיאלא

דלאהטעםל..,הגלתפלך'שמאמשוםטול.בצייךשאיןבמקומותלבדוקלהצייךגיייוכבישמא

.מהא.נםטפךים'גגיבהעליובאיןטול.ב.מהנ,סוףלדביראין"ןבמשנההמבואימטעםבדיקה
ועכבריםרולדהאבל,;עהגלתפקר'שמאטעמאראיןמשוםבפסחיגייושמאחיישינןלאנמיהכי

ו.אירכשיפשהכלבכן.,הו,יאכלגררוהו'אם,שבעולםחמץכללמעיאפשיאישהיי,סוףלדבי נן'ש"דךלאאםביטולמועילהיהולכן,אכלנו'יגייוושמאבפסחחמץמלאיםהםהנבייםובתי

מתלאלתקןשאפשיממקיםאף,שב,וחיו.מהם

-

התורהשמן,ביטולבלאאבל)הגלתפלך.שמא,נינן

שדכלבמשבטעמא.דו.ודא,כמבוערני.אלדבידישלזויתמזויתגייהשמאחוששיןשאיןכמו ,(במשנהבהדיאכדאיתאאחריולחפשיכול

ך.שכנו.שאזהעור.בועל,התורהמןכמבוערשהואמשיםינו.ה,ם.טפך'געליובישכ"גרששודלאוהא ושמאהגלתיקך.שמארדוץהדששאמדמתכמבוערהא.שלאטול.בל.וע.שלאם.דכמעליוגזרולא

לה.אכ.ד.ללבאיכולשהואכל,והפקרביטולי"עאלאמפולח.ידעלמבוערנו.כשאאבל,יאכלנו.שכך.

לבטלשלאם'דכמדששו(ודותעיכןלזמרך.צרכריךעלק"לסמוגם)הרבהרששות.ידעללו.אפ
וקרובהפסך'מ'כלבביתורמצואדםכלך"נ'שלא'כד,כלוםמועילוהפקרביטולשאץשגזרוגזירתם לשיבאהדבר

דרךשאיןבבוראו,כלללשםמגעתדו'שאיןעמוקםבדוריםברמץכ"משא.מכשול'ד' בגמראעכדמשמעכללסולםבואין'שהרהשנהכלשםלהשתמש

.לתוכורד'לאבפסחגם'ובודא,"
.""לתתמרב'העיייאה.בק'םשםא'יממר.אייה"רם'פפיביש'מתים,הלבמעם-ר'םחלא"פכמלעילפא

אחתןלקונסתםלנים'צ

.יגק"סנו לקולאל"וקיי,לזהחוששיםאםבאיבעיא)ב,יגת

סוףא"קולקמןוראה.(שםכדלקמן,כשביטל רמשכתבהכעסשהביא,הק"ס
מ"ממרק"סא" לודדימפולתעליושנפלהכחמץרדוי,ד"היב"פ

.ל"סכדלקמן,בביטול ,'כולחושישדהכא,שבכותלחורדשאנינט

הכלביגלנושמאשחוששין,א"סלדלקמןס ,אחויוכשיחפש

א"מיתלה'סילקמןל"דקיי,בבורחמץמא וש,וריושמבטלו

,ג" ב,טסב

.א,חתינניתסג .א,טסד
,נ"ושה"סתם'סידלקמןמה ,ג"מסוףשםח"הבכקושיתסו

,נ"ושה"סתלד'סילקמןסו

,א,טסח .(ל"סדלקמן'גבדעה)בסופוצח'סיסט
לאזהשמטעם,(ב,לא)במשנההאמורכטעםע

,בביטולסגי רלקמן'הארעה)שיבטלצריךה"דשםבגמראעא

.(שם ד(ב,ט)שםעב

,קרארבאמרה" במשנההאמורמטעםולא,שסי"משהאמורעג

,(ביטולבלא-התורהמןהחיובלגבי)שם לסמכ"משא

התורהמןחיובישאופןשבכל,ק" ,במשנההאמור'אטעםרקישכ"א,ביטולבלא

יתפקחדשמאלכעסליהמביראולא)יגלנושהכלב שברשהגל

.""'עהפסתשלחןוראה.(י" וישייריגלנושהכלב,רחוקלחשששחוששיןעד

,ויאבלנהוישכחהאדםויראה ,ב,יעה



כםתלגממחהלכות

לאבודאילתוכוידולהכניסיכולשאינובמקוםמונחשהואהחמץוזהבפסחלאוכלו
:]]בפמחיאכלנו

ידואיןמאדעמוקשהואאלאלתוכוידיולהכניםויכולרחבשהואבחורהדיןוכןכ
הריבקרקעיתושהואביןהביתבכותליהואשהחורביןבכולולברוקמגעתאדם

וראישםישאפילונ]בבימוללודיוהשארמגעתשידומקוםעדבתוכובודקהוא
:"]ח"תל'סיסוףעיןי]חמץ

בתוכועוברוהחוראדםבני'בשלבתים'בביןמחיצהשהואימארעבכותלכא
עבראלמעבר

~
מצדבודקה

~
עדה~מצדבודקוזהמגעתשידומקוםעדה

לתוכונתגלגלשמאלחושישהכותלשבאמצעהחוראורךושארמגעתשידומקום
מצדחמץ

~
כללבמלחייביםשניהםלפיכךהין~מצרחמץלתוכונתגלגלושמאה

:"]חמץשםשישבבירוריודעיםאינןאפילובושישחמץ

יבדוקלאנכרישללניתזישראלשל.ניתניןמחיצההואהכיחלה~יאםכנב
ישאםואפילון]עבראלמעברבתוכוהעובריםהכותלחוריאתכללהישראל

מכנהחששמפניר"יבלילמשםולהוציאולבדוקצריךאיןבתוכוןודאיחמץשם
עושההואכשפיםיאמרהנרלאורבחורממשמששהואהישראלאתהנכרישכשיראה

אפילו]מגעתןשידומקוםעדהיוםלאורבויבדוקר"יביוםלמחרמקוםומכל""ל
היהכךשהרימכנהחששכאןאיןהיוםלאורבושכשממשמשודאיחמץשםאין

איןכלוםבולהשתמשדרךשאיןחורשכל)היוםלאורהשנהימותכלבומשתמש
שםישאפילו"'בבימוללודיוהשאר(למעלהיישנתבארכמוכללחבדיקהצריך

:,'חמץודאי

אחריןקינמרמ

למקיםממקוםייעותאמהזקינןלאוהלכך,נוףלדביואין'כולחצימחציכןראםמשום,נוף

תקלהלידיבולבואאפשראיהביעזיבזמןבומונחשהחמץעצמוזהשבמקוםוכיון,נןאחי טפחים'גבהשאיןמפולתגביאבל.בביטוללודיהלכך
לידילבואיוכלעצמומקוםשבאותו," ויתגלההכינויינירהכלבבהיחטטואםמלמעלההחמץעלככינויאלאאינהשהמפולת,תקלה

:במקומוהחמץ

קינטרםוראה/הבברעה,ל"סדלקמןמדיןנלמרפב .םלקמןגםיראה,אחרין
.ו"םחלט"ם.ב"מתלה' ,200'ע.אברהםמגילתיראה

.א"מכוכדלקמן,א,ה[בריתא]גמראפג .גק"סי"חפד

א"בקיל'כדלע,לכאן'"החלמרומשם)יאף'מעפה הא.ה"בהג,דק"ס

'). טור.מקוםעדה"דשםרשיי,א,ה[ברייתא]גבראפג

."מושנייע .א'ק"סא"מ,חירה"דט"סח"בפז

.ג'ק"סי"ח.שםח.]פח

,מץוסייעסיר.מי'וכפלב,חגמאפט פ1.מצ

'.פה.הב1ת.1ממישנ1מ1ק.פפוף..ה.1ק" .(כפיסי'ש"ימ.ה"ר

תמו"םלקמןגםיראה.עצמיכלה"רשם'"רשעא .ק"ס

,ב'ק"מא-מ.שםו"ט.מ"הרבשםה"הב"ממ-מצב

.ב'ק"ססיףא"מראהצג .(במימגר)ץף.מעצד

_שםמ"כצח "ח.שםו"טצג
.סוק"ס,מה'

אחרוןלקונטרסציונים

וכשיראהמגולהויניחנומעט.בק"סא"קותלד,סילקמןגסראהעז ,א"סלכרלקמןהנה,אחריולחמשימולהכלס:(ב,לא)רוגנןעז

ישיירהחיפוששבעת,הואבזההחששעיקד



תלגממחכלכותל

תשמישלשוםראוישאינומפני"בדיקמןצריךאיןשלנוהגגותכמוממשופעגגכב
כןאםאלאבדיקםצריךלמשתמשדרךאםממשופעגגשחדתמשוסגגאבל)
ן"לאוצרשעשאוכגוןהמעורהבאמצעבולמשתמשדרךשאיןלתשמישמיודדמוא
שנתבארכמובזםכיוצאוכללמכורולאלשתותלאכללממנומסתפקואינושכראו

גגכגוןמביתבתוךעומדמואואפילומאדנמוךשמואמשופעגגואפילו(למעלמת

אין(ואוכליםכליםבתוכוומצניעיםא"בלע"שאפאור"אלמעכגוןפירוש)ממגדל
במםמשתמששהואבדיקמצריכיםמתיבותתוךוכןממגדלתוךאבל,בדיקמצריך
:",לפעמיםרמץ

שמבממותלתלותיששמסשנפלרמץשכל],בדיקמצריךאיןבקרשלרפתכך

תמצאואםמעולםרמץשםמיסלאשמאמפיקאמפקכאןיש.ומךנ,אכלומו
:י"דמץמפקמידימוציאמבממותאכילתומפקמבממותאכלוסושמאמימלזמר
לתלותיששםשמיהרמץשכל",בדיקמצריךאיןתינגוליםשלליליכןכה

בדיקמצריךאיןבומצוייןשמתרנגוליםביתוכן("),,אכלומושמתרנגולים

אחריןקינמרם

ואף.ן]א"ומ"ח"הבדעתכןנרגוהרלאאםאבלנרא.בדנרשהתרגגולשביתובן(ה)

.בשמו"]האחיוניםשהעתיקוכמוודאיחמץנקיאדוהל"ניו"מהיי
נפקאיןדהא,לנאויהתמוהוהוא,'כותינגוליםשםליבאאיבשמוהעתיקט"בבלא"שהמאלא

עצמוא"שוגם,ח"הבש"כמ]ודאיהמידימוציא
העתיקולאו.'מהרלשוןהעתיקזוטא'.ובאל4זוטא'ובאליא"במיהנה.י4"בנללדבייובזההנכים

.'כוכא,ל.אכבאידלא)בבויחמץכמווהויו"מהייבלשוןביימו
שתחתדחמץוכוונתו.(ברורחמץשהגיההיטב

ולאשםהמונחהחמץבפנהייאהלאובודאי,שםולעייןלהשגיחאדםבנידיךאיןהבפנלים
לחמץדומהז"וה,החמץאתוייאהשםוימקשישוחמקיהדיךשלאלחוששישאלא,לאכלויבא

החמץוייאהבפנחלבוייידמקיהדיךשמאניחושכןאםאלאלמיכליהאתידלאנ]בבוי ,ח"תלנימןהטורכדעתו"למהייל"ונ,י]בגמיאכדאיתאויאכלנו
להוציאוצריךבבוררככי ]מתחלהי"הבש"כמ,כ"אחשיבטלנומהמהניולאאינויוזמןקידםאפילו

מדוקדקשהוא"

בוש"שת"כלולן'לענ)'-םק.פא.מ.(והצר1ל1לרפת.נ.1שנ.פל'כרלעעז תרננ1ל.ה.פיטשעת

הק.פא.ק1.ה.1פכה.פכלקמןנםוראה.(ם' .אק.פא.ק1תלה'.פ.ה.פתלד"פ.מזק.1פר.ק.1פ.ןף.;פעט

"פ.נק.פא.ק1חצם"ס.1.פתמנ"פ,א.פתלה"פ;.יטו710.היצקתגה.רשם'.רש.א,הבריתאק פ.אק.פא.ק1חק.ה.פ

ק.פה'"פר.1'.רק.פא.ק1תקן" א.ק1קפו"פ.אק.פקפה"פ.בק.פא.ק1כרק.1פ,ב.העהמנרל.רשם..ישקא
.1ק.פקצא"פ.הק.פ.1.פ;.יטומור.א,ה,ובריתא"גתיקצ
"
.שםע.ש1.רפתה.רשם'.הטג

"
.1.פע.1ש7101.ן'1ל1לה.רשם'.רש.א,הבריתאה 1אקד

.שםן.1ש1מוריוהאלצנין)א,םגמרא.'1רא'ר'ממוציאפרקן' לענין)ק.הפמכתבוה.רה.פה.ב.(הכלרהררה'נ

אדריןלקינטרםם'ינ'צ
יביא.)בריקהצויךתונניליסאינא.אפילנ"א.פב.יס.יו.וביננתבה"רסעיעת .(בנה.,מהוירעתביאיולקמן.י,,סעט
.א,סיתלי'סימן,רלפגברפיסיסהניסי..צג,'סיייל..מהויישפתפ .כ,,פדישהשנהימותכללאכולשמיליןכמקזה;שלנו

רלא,שסהטיוברעתהביישלהואשין.ש.פיופההיי.שםנפלשלאאפשוראיהספסליםחית,.לבר מהימץ.לשגירערם.,נשביטלאלאמיעיל.בבנוימץ.נם

.בבזוא"מ.נ,סשבתעילת.בהרהיטהערילהננסתפא .ר,,סהיטבבאו.ר,,סחטאאליה.ט,,ס



לאתלגממחתלכות

מפסתלפנייוםשלשיםכלדמיינולפסתכשממוךאמוריםדבריםבמס"בקרקעיתו
בתוךכמץבתוכומלאכולנזמרלאאםאבלמביתזמבתוךכמץלאכולשלאנזמר

הכינןהנרלאורבלילהכרינה",בריקהצריךקרקעיתו'מרמפסתלפנייוםשלשים
ומפקכמץוראיכאןישומרימקרקעעלן"תמץשםנפלשלאא"אכמץשםשאכלו
כמץכלאבל(י)'"וראימירימוציאמפקואיןאכלומולאומפקמתרנגוליםאכלוסו

אחרוןקונמרם

קו'דתלהורא'סבו,ומהרידהטוראלא""וכיון.שמןמשההדרכילזהוהסכים,הטורבלשון

.דרבנןייבאיסוראפילולהומראסורא'יאנפץעודישאםלכן,""איפשטאדלאבעיאשזהו
להללאפשיהתינגוליםבאכילתלתלותשישכגון

היתיצדשוםלמצואאפשיאידאותינגוליםליבאאיו"מהייכתבולכן,נפי7אנפץדהויולומי שפונךלדעתו
,להוציאוצייךאיןבבוירככי"]ם"כהימבי]ת"תל,בניל"ד7ילדידןאבל.כהסוי

"וז:'ענ::נ
ני,,,,י"י-.י-ף;ב::נ מןלגמריכמבוערהוא'הרדמפולת"ןן,וריכולשהכלבהבפנליםתחתכ"א,אתריולתפש

כול'לכתהלהואפילו,ביטלבלאאפילוהתורה,צבויולחמץלמפולתכללדמילאמשםלהוציאו

ש"וכמ1!ה,הפרש"כממפולתו.עלל.להפאינההתינגוליםאכילתונפך,משםלהוציאווצייך

בבורהמץכמו'הודלאפשיטאכןאם,יים.בפנדאתרוניםמדהנכימוותו.תמץודאימידימוציאה

,ביטלולאאם"!מדאוריתאן'טמ'בבלשעוברדצייךתינגוליםדליכאהיבאהפתותלכל1"למהיי

.ך.תל-סבסוףהפרשכ"וכלחמץכללדמידלאמכלל,הנפנלימתתתבדיקה
נפקדאיןבדיקדצויךתדנג1ליםבדאיכאאףכןאם,בביטולדדיח"תלבנימןלןד7יימאבבור

:"'הנימןבנוףבפניםש"וכמ,ודאימידימוציא

נפיליכתבי"בנ7א"דהמף"נרספיקותכבוקטנררבזמןלתונוששלחמץבלאבל(ע
'דג(ן'נ"הנבכללי)י"7נימןד"ביוך"השוכדעת,נפילית'דאו'גדוקאכוונתואין,סובא
מתזמוציאיןנפילות

-

מביתגייוהודשמא,ג"נ7ט"תלבנימןכתבעצמוא"המדהא,אינוית

כתבה.רה.פה.ב.קצנ"פייי"תהנית.ש1קט.א.הרשבבשם(א,לס)א.ההנתיבר1הם'רבינהקו רבינו.םק.פא,ת

וראה.א.פמלקמןה.1כ.י-םק.פא.מ.ר1הם' .התזרהמןהואקה'רנרכ'השבזהב.'פלקלהלל.'מהרראה)ל.'מהר1ת.שנו.ממ,יק,סא,תקת

שםלקמןראה),תיוק'.ס1ת.שנו.ממ,'ק.פא,תשנםוראה.(קלה'עכאאותגפפהאפ1ר1תמאכלות פלקמן

נםוראה.ק.הפמכתבוה.רה.פק.].(א.פפקי.נ.פתפה" .נ.יםר.פכלצל
אתרסןנטרם.לקם.נ.צי

סביוא.,שמהוי(א,.,הבפסיס)באןנחבאו..(עתהב,פס,נהומבייעל,ראיןאלא)ב,,סשטפו לוהסניםבלש1נ1,מרמרשהא,בהטרוזהנפיווששסמן,נרל,עתה.שמבטלמהומרססי,היער

.לוגללההיואה.הפיסקיסגלליואה..משההרוני.(יא-סיט פז

רל'הברעהשהיא.צי'סימייצג.יאמעיי

ואה.)ל,סמן,

מ,שהממינישמנאן,יא,,סא,.,לקמןוט.היערב,פפח .(,,נהסמליהסביוא.ר,,ספט
'הארעה)שיבטלצויךרעהב,לאבגמואצד.ל,סנרל7מןצ צא

רל.מאסעיי

.(שסמן,
.יסראובאמורעה(ב,ט)שםצחא,.,לקמןוטואה.)'.נרהטיולא.:ל,איצצב צו.(הטוולא.גן.להסביוא'התיס,שו,י,,ס

.תלי'סיסיי .טק,סאחוין1ק1נטוס,לסעייוישצוצויןאנןכנטלשאס'כ11המח11ו:שבטווואה לאס.,.לבר

.נ,ש.א,סוישתם'סי.ב,סיתלי,סימן,נרלצחברוניהתבאו..,.לברויך?ביטל"
.ני,,,סצטנהניסביואלאשהטיו.רהיינב,,סשסמשה לה1מואואיס1וא1,,תפנליס,פ1ס

סשסמשהמרוניקרבויהםבשלי"

א,.,לקמןוטואה.,א,,
.סיטתלי'סי.יר,,סשיבטל,מהמיעיללאביטללאערייןשאסאלא)



תיגממחהלכותלב
לתוכושנפל

~
שמאלהקלמפיקות'בבוישיום'לקורםדהיינופסתקורםרבמן

התרנגוליםאכלוהושלאלזמרתמצאואם(י'תמץ7לשםהכנימולאושמא)"'אכלוהו7

אחרוןקונמרם

.בכללעיןאדדמשםספקות'ב'יהו4,"אחדלספקאלאספיקות'לבנחשביןאינןאכלוהוושמא1ה
ועין.דיופרש"7להשיך7א.ספהספץאיןיוםשלשים7ודמחמץלתוכועכברשהכניסהחורכ"וא
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הרגילנפץשהואמשוםהיינו',אכילהבנפץשהקילוומה

,לומיתמצאואםה"ד"',התוספותש"וכמ,לודאיו7יוב
ספץאינובגלהכלבחטיטתאבל.""""בפניםש"וכמ

אלא,]'"חטיטהידיעלשיאכלנולודאיקייבואינוהרגיל
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.והיאכלנועדלהטטיגמורולאמלמעלהשיגלנועדאחריו
בככראלאט"תלבסימןאכילהבספקתלינןדלאנ',ועוד

,ז"הרבה'שכיחותרנגוליםועצביים,כולואכלול"שי7ט1 ישיירשמאכיהרגילספץאינוהכלבחטיטתכןשאיןמה

וכן,נן,י"כדפיש,לחויאלאגייוהוודאיאמיינןולא.כולולאכולאחרמא'ולאמאכילתו1ה
אלאגרדוהאמרתןדלאועוד44444לאכולחפץכשאינוהכלבאבל,ני,שלהםל7ןעויבים

אבל,רה.גיאלאמחוסרנו.שא,כ."""".הזההגלמןצנועמקוםלואיןלהצניעויוצה

.וגרירהרטיטהמדוהרהכאצי:נכוןעלא"המרבדיכלנתיישבוובזה

תא'ל'.1בכת.1תר.מ:ראשןלרפדםהתיקוןבלהשב.שםא.משא .(דלקמןה.ההנמתהלתנשתרבבכנראה)

אתריןלקינטורםם.ציינ

.יאק"סקא ,לזק"סקב

,גק"סקג .ב"סלסוףכלרקמן,גלונעשההכותלבנפלקד
.('האדעה)א"סשםיכדלקמן.י"מב"פקד הבלרעהקו

ולא)א"סחלטמהשםהמקילה' חזקתשנגרעהשם'האכרעהלהומבירא

הכלולדברי,(ככרמכניסהעכברכשראינובדיקתו בסד

,ג"מתקח" כרלעקו

.ג"ושג"מיל" .א,ח.פמארםקת
,ביאהספקה"דא,יקט ,ולוליםרמתברין,כאןקי

,א,טקיא ספקמטעםב"סלסוףלקמןמתיריםאיןולכןקיל

סכנתמשוםלאאם,(כלבראכילת)ספיקא ,עקרב

תלט"סדלקמן'הבברעהלבארישטעםועורקיג .ספיקאספקמטעםבעכברשמקילה,א"ס
לחכריהוןקריין)כק"סתלט"סד"טיאהקיד א"קושסולקמן)שםו"טוראה.(עמהוןראכלי

בככרגסלההידמקוסהיהזהשמטעם,(אץ"ס בככראלאהרגילספקהוילאזושלדעהאלא,גדול

,4ך,עתחמאב"העווראה,קטן דא,טקטו

,שחולדהה" לקמןכוותיהשנפסק,יק"סא"המכרעתקטו

.חק"סא"וקוח"מכ לעילשהובא,כחק"סספיקאספקבכלליקיז

,א"הקובתחלת ,סוק"מקי,מיר"יוקיה

.בנימיךהמשאתכדעת)טזק"סס"סכללישםקיט פקב

.י"הב" .לומרתמצאואםה"דא,ט'מתוסלעילכמובאקכא
.טפחים'גגבוהשאינובגלשמחטטבכלבקבב

ביןחילוקאיןלוחששושחממיםאלא

לעניןהתוספותםכתבוזהוכעיןי9* ,י"ברהטומאהספק

מהניאהדספקעודבצירוףולכן949* וכמו,איסורמחוקתלהוציאאפילו

אפילוספיקות'גצריךואין,בפניםשכתבתי השלדעה

קיםח"ומר"י"ז"חטואחלו,קץך" הב

מוציאיןאיןספיקותכמהאפילול" מ,איסורמחוקת

הרגילבספקהכאמודומ" קבמ"המכתבדהאותדע,לודאיוקרוב

ה"ואפ,ספיקותלהרבהחששו_בדיקהרגבי קבשאני-הרגילספק
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לגתלגממחתלכות

כלללבערוצריךואיןכלבמאכילתשנפסלעדגמאםאוהזמןבאורךנתעפששמא
ם'הדדרבכללבדוקאדםשרהביי"פ,ואע4:"נ'"ב"תמ"בםש"כמ
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""יהקילקית'ספכמהן"'ן"אףן""אדתפעםחמץבהןלהבניםדרךשאיןמתמתכלל תמצאואםמעולםרמץשםהכניסולאשמא

משםכולוונטלוהודווושמאהכניסולימיעכברשהכניםיוםשלשיםקודםוראהמעילם

לזמרתמצאואםכלוםשםממנונשתערילאבליללבודקןצריךאיןחמץחתיכותבהם

קודםרבזמןהיהשמאמעטממנויגשתתוךראהאםאבלשנתבארמבועםנ],ד"י עדנמאסאוהזמןבאורךונתעפשהפסחי,,

תקנתשעיקר'לפהינו,כלבמאכילתשנפסלד"וער"יבליללבודקןצריךיוםשלשים

הימץאדרולרפשלבדוקשתקנום'דכמ:,],ה"תם'בסיועיין"]"ת"תלבמישיתבאר ומן,דמץשםש.שמאהספקעלאלאאינה,,,,

שכללכזהמןלספץכלללדישן.אהתורהתרנגוליםשלולולבקרשלרפת",בןבז

כמבואר"י"עותא.רץין.מדזן.אבמורהגדול,]"חמץוודאיבהםשהיהלוידועאם

מדמתם'שדכמאיא'"'"ט,י"סיעהייה'ביודעשאינואלאן],הפמתלפנייום'לבתוך לספקאףלחרשהחמיריהחמץאיסורחומר

מהלח]"לבדוקחייבהואשםמונתהואהיכן

ספקאבל.ספיקותכמה'לומהאדדספק.להנרלאורר"יבלילהחמץאתבהםולתפש ם'והתינגיי"היאייתן'שיג'מאיי'היג.משםלהיציאו. בהןוכיוצא

יהואן'צא,שממהכלן'אוכלי" ,שםשהיהדמץיזץתדהינו,נמיר'ודא'ד'מאו'להיצכול'אינובלבדזהשספקאלא,'לודאץרוב

כלבמאכילתנפסלשמאדהינואדרספץעודלהסתפץש'אםאבל,"י"'דא,לב,מץרעדיףומוו'דא,ש

'הודאשלכזדוהורעזהספץ'ד'עלמץוםמכל,'לודאץרובאינוזהשספץ'פעלאף,הזמןבאורך

ויוכל,חמץכאןשיש'לודאכקרובאלאואינוגמור'ודאאינו'הראחרספקלהסתפקשישדכאן,גמזי תמידבסימןועין.'לודאקרוב'ד'מלהוציא'לודאץרובשהיאתרנגוליםאכילתשלספץ

שאפילויי" פירוריםאבל,ץצתגדוליםן'רור'פאדראלאולדפשלברוץצריךאיןתו'בץרקעבדיקההצריךבית

'רגלדריסתבמץוםם'מונךהםאםולבערםלהגביהםצריךאיןגביועלם'מונךאותםרואהאפילון'הדק בנ

לאדרשםמונדיםאנתםגואהכןאםאלא,הדגליםסת'דד'ד'עלמתבעריםהםשמאליהםאדם' .שםעיןשיראםמידהעולםמןלבערםרהבהואשאזששיתשעהשהגיע

אחרוןקונבורם

שהעתיץנ],7-הסםלשוןליישבהנהנרד.יבלילנרולדפיהלבדוקברבקרשלרפת(ז)

.שיטות'גיש,ן],ה"תמסימןבסוףשהעתיץ"],מיימוניותהגהותלשוןעם,כאן"],ע-הש

.כאפרץ,,ק .1ק.םאהרןבקומרםנתבארקיד

.נ.'םל'כרלעקטו .הב.פמ.מקטו
.('הארעה)א.םתלם"פ1כרלקמן.' .ב,מהנ.ההלכנת'הקרנראה

.פיבנדלדלקון שת

.נ.1שמ.'םתכמ"םלחלנםיראה.ב,נו1'היי .(אה'מיה1ץ)אפקושט
לא.םתלמ"פלקמןראה,כברים;אכלתכלעניןקב לקמןיראה.פפקאבפיקךממעםמהטסאם,רעית

הקללא,שםהמימדהכמביםשלרעת,אק"פא'קישם 1ל1לברפתכאן

.לשםהמץם'להכנ'רחן'שא'כאלאן' 'עתחמאב'העייראה

"7.

,יה"םד"עשלמהת'בת"שיראהלבא .טסלףקבב

..ק"מא-מלבג .ואילךאבלףשבד

.גמעיףקבה "בקנו
.1"מע-,ש,ט"סא"פאגופה.ק.סםבשםירח' ל"קדלאהטעם)וק"אאהרוןקונטרסוראה

חלט"םלקמןודאה,(וסיעתוהלבישכשיבדנברהלהקל פא"קו

.אק" ,טתם.לשיק"פא"המכפירושקנז

וראה.(בדיקה-צרן)ק"הממכתבוה"דה"דח-1קנח "נח-פך

אלאבדקהיך.שלאדוץ'שבהכוץ)י .מונחהואכן'הע.ה'נו'שאמיריח"הב.דא.אלא.(ר.ע.ב

אדרוןנטרם,לקם.נ,צי
,ק"ריככשםכאותנ"פקבה,ט"סא"פבאגודהוהוא.ח"וכי"בבשהובאקכג ,ג"משםע"שוקבו.ומעיףקכד



תיגממחהלכותלד
צריךאחרמןחמץאוהחמץה~לאכולותרנגוליםהבהמותלפניליחןרוצההואואם
החמץמןויגלגלוירחפושלאעליהםולעיןלאכולשיגמרוערעליהםלעמורהוא
עלסויעבורהפסחכנימתערשםמונחהא'שמאנראהשאינוצנועאחרלמקוםכלום
ישארשמאלפניהםיניחולאמשםימלנומאכילתםחמץמעםנשתירואםימצאבבל

אחרוןקונמרמ

מיייי7"דנמ,י,יעלבוח7ן],הלבושדעתוכןדבריו"],א"המשפירשמהכפיי],א"רמדעת
כשתגיעויראנושילךובלבד,מיימוניותהגהותש"כמלהשליךמותרלכןקודםאבלהביעורבשעת
והיינוהביעויזמןקודםכ"גמיייי7"דנמ,יז,ח"ופיינ,ז"וט]י,ח"הבודעת."י,הביעוישעת
]י,א"המודעת.הפקישלבחצימיידימיימוניותוהגהותשלובחציומייייהבדיקהזמןר"יבליל
,ל"בנחדמייייבחציהמצוייםעופותשאיוביןמיימוניותהגהותמיייידבהאעויביםביןלחלץ

.ח"הבכדעתהביעויזמןקודםמייייואידיואידי
ב7ייפתוכןשלובחציהמצוייםרעופותחדשופריו"וטא"ומח"הבשיטתלפילמדיםונמצינו
עין,אביעזרשעתעישם,להניח,לאין,,,חם'זדאבדםש'אםד"'בליללבד71צדיך1ל1לין

זהמטעםשהיי,ההיאבעתישכחשמאדחיישינןוהטעם.בהדיאכןמבואיין,ה"תמ'גיו"בט

ולוליןיפתשנאומאי,יי,בבתיהםמצוייםאדםשבניבשעהד"יבלילההדייםכלבדיקתתיקנו

היימקומוהיכןיודעאםואפילו,כחםיפהחמץודאיבהםשישמפניוכי,החדייםכלמשאי ,יאכלוהושהבהמותדעתו
מהולבעייצניעושלאליאותעליהםעומדכ"אאלהאכילםלוואנוי י,ג"תמנימןע"בטושש"כמששיייו

ששםואף.מעצמםלאוכליםמאכילםביןלחלץודוחך." הוציאע"שהטושועוד.לקודם'השעהביןלחלץכללנביאאיןבזהמקוםמכל,'הבשעהמיייי

ש"עיי,הכידינאואילךהבדיקהדמלאחיבהדיאמבוארש"ומיא,שעהכלפי7יישש"מהיאזה

שמשיייומהין,דקתניממתניתיןזהדיןשהוציאבמה
."דחיהדומיאובהמה,'כו

ה"אמ'שבנימיימוניותהגהותלשוןנפישאםואף

,מניא"המש"וכמ,שלובחצידמייייהלבוש,כפי תמ
נחלוקלאוגם,מיימוניותבהגהותמ"שכ]ת,ה"

תנ,א"המשחילץכמועופותלשאיעייביםביז שהגהותלפי,מיימוניותכהגהותלפנוקלנואיןכ"אעפ

'התונאחילהמשךשדיכו,'כהתונל"נמיימוניות
פ"י'והתונ,בהקדמתוי"הבש"כמתז,מקוםבכל
שכןוכל,עליהעומדשאינופ"אעלחיהלהאכילשרידבריהםולפי,ש"ההאעםחולקיןשעהכל

:קרךג"תמ,מיע"הטושפ"שכ,ש"כהראל"קיואנן,לבהמה

,ב"בתסג"מלקמן.א,כאבמשנהכמביאר,השעהכלשמותרקנט

אחרוןלקונטרסציונים

.ו"טכאןקכז סרישכאןקבת

,יק" .וסעיףקכט
.ב',,סקל 'סיבצי.,סערשבתבעילתרבויהםפגשגןץלא

.י,,סא,.,מן,נרל,י,,סתמה ץלב

.סעימיי .ה,,סקלג ,סעקלך

.1י .',,סקלה נןאסאלא.איספורם.,.אפילאסיו:ה,,סץלו

.האיספורס.,.ה.שיאנלעליהםעימר סנרלעילץלז

.נ"ש.מיהחלא"

,אסעיףקלת יהאשלאכדיבצינעהיניחנושמשיירומה:ב,יקלט

.(א"סתלד"סוכדלקמן)אחריובדיקהצריך חולדהתטולשמאבצנעהיניחנו:(ב,ט)ובגמרא

.(ידדלילחמץבבדיקתמייריז"דכ)בפנינו ,א,כאקם

.ואיה"ד.שםקמא .זק"סקמכ
הגהותדעתלפרשנצטרךב"וא.יק"סכאןקלוג ,להשליךמותראיסורוזמןשקודםמיימוניות

..דלעיל'האכשיטה יאהקמר
,רכהכללוההוראההמוסקיםכללי שםולקמן,א.סעיףקמה

,ב"י

ריעותאאיבאדבבהמהבגמראאש"וע* ועל,דמצנעאריעוחאאיכאובהיהדמשיירא

שריהאיךש"והרא"התוספוחקךתמהוזה הראותירץ,המצנעתלחיהלהאכיל

דבריךש" מסתמאובהמה,תצניעשלאולראותלעמוד

המשויירולבערלראותכןגםוצריך,דחיהדומיא

זהחששדבשביל,כ"אחישכחשמארחיישינן סהוה

עומדאםאףלהאכילהדאסור'בגמד" פילפי,עליה

.היטבש"עשםש"הרא'



להתלגפסחהלכות

ששיתשעהכשתגיעאליהםלילךדעתואםואפילון"הפמחכנימתעדשםמינח
שעתכשתגיעשמאלחושישמקוםמכלשיבערנוחמץמעםשםמונחאםולראות
שמאלחושאזרעתועליעלהשלאלפילפניהםשנתןהחמץעלישכחחמץהביעור
לאכוללפניהםנותןשהואבשעההואצריךלפיכך"ן,מאכילתםחמץמעםנשתייר
שאז]ן"ד"תלבמימןשיתבארכדרךהמשויירויצניעלאכולשיגמרועדמהםלזוזשלא

:לוהידועחמץכללבערשוכחשאין.כסהביעורבשעתלבערוישכחלאבודאי

שםמצויין"ן"עופותושאריי"שעורביןלפיבדיקהצריךאיןינ"החצרקרקעיתח:כ
איןחמץודאיבחצרשםשישלוידועאםואפילו,שנופלהחמץכלאוכליםוהם

לחצרחמץלהשליךיכוללכתחלהואפילור"ילילבדיקתבשעתמשםלימלוצריך
אם."בחצרההכמץלראותילךששיתשעהוכשתגיע",ששיתשעהשתגיעקודם
שיראנומידלגמריהעולםמןלבערוחייבהעורביםאכלוהושלאשםמונחהואעדיין
.ין"ה"תמבמימןשיתבארכמו
איןעליוישכחאםשאףששיתשעהכשתגיעולראותולילךישכחשמאחוששיןואין
שבאולמקוםוהוליכוהוששיתשעהשהגיעקודםהעורביןנמלוהושבודאיאיסורכאן
מפקשאין]ת,ם"ותל"ת,ח"תלבמימןויתבארת,למעלהשנתבארפיעלואףמשם
וגרירתבהםוכיוצאהעורביםגמילת(")מקוםמכלחמץודאימידימוציאאכילה

אחריןקינמרם

משמעלאתן,הדשגפייו"וטח"הבשמדבריאף'כוהעכבריםוגרירתכדמ'העורבגמילת,ח)

ועולתולבושן',א"דהדעתהכישבלאוכיון,אברהם,המגעלבזהלסמוךישמלוםמכל,הכי שבת

זוטא'ואלי"ת"
יןכשדעתולהלל],יעלב,וחמן,

לסמוך'כד,ראנו.1לך,ם.בפנ'כתבתילכז"),'בגיבהדיאמבוארשכךועוד."וליאותלילך

:גתן::עלוכוותיה,זהעלחולץמא,דשינויאואד.באדאבשינויא

"
ג:לשן

יי"ז"תלבסימןתבאד'שכמולבררמשוםהיינו,]),מתטומאת'מהפיטם"הימבפסל כאןאמל,קמאכשינוייאלהומראאילינןדבדאורייתא

המיללאחיהלךסופדיםובדביי,הביעויבשעתוליאורולילךישכחשמאדימנןחששאלאאינו
כשביטלומייריא"דהמלומריש,ויראנושילךהוזכרלאא"שבמואף.גררוהודודאיבחראכשינוייא

:בפניםש"כמבדורהדברדינא,לענימקוםמכל,א"הסכוונתשיהיהואיךנ),לבטלועדפןשרויהאו

,שםהטיםסירקלו מהגהותקלו

ן-שו.ק.ריבבשםכאיתנ"פשונעת' .ג"מנאמה"ס

ק"סתמה"ם'"והחד"חתמירהעילתפירשישכןקלח

לחשישהמעםחק"דאחרוןבקונטרסונתבאר.' ם.פימק.לדבר
,הללי .לך'1אגסועףקלט

.כהף'נעעם נעקמא
_אף' .אף'מעשםראהעמם

לקמן.א"מתכג"םע"ושימור,א"םב-פש-"רקל מוכחשמכאןגק"סאחריןקינמרםיראה,ב"משם

מת.מש,אימיריזמןקידםהמץאי-בהלהקלקילדלא וםהלבוש

,עתו" .לזהההיכהות,זק"סאהרוןקינמרםראהקלא ,אסלףקלב

ק"סר"א.א'ק"ס'"ח.1"םח"פת,במצעיתוקא%קלג .ח

.1.פ;.1ש1מ1י.א,הומאקלך .שם;.ש1קלה

אדרןנטרם.לקם.נ.צי
.י,,סתמה'סיקנשלא,הקרסאיויןהסנטוסבחילתני".שצקמו ת

ראי.מיהתמילוומשייוארשייוינהי:ב,טקנאס,עיובבין,ליל,,,,סא,המנתיוין.וצ' .(א,ימסכותשיא)שעתאנדשאגוו1ס.יתוננ1ייס
.יאהלנהקנב.י,,סא,המלפיויש,.י,סעקמו ,סיפויסרבוי,והברייהייבתהיישאוקנגשטשבתהעילתלפיויש,.,סתלו,,סלבישקמח

.סיחנרלעיל.סער ,סעקנךשיה.,ליישבבאשסשהלביש,.,,סשסקמט

.הי ,(ו,,סויש)הניל



תלגממחהלכותלו

לאשמאכי:ת"מבקהיאשהאכילהאלאודאיתהיאבהםוכיוצאייעכבריםמפיליי בביתהגדליםחיהמינימשארבהםוכיוצאעכבריםגבילפיכךשעהבאותורעביםהיו

עלסועוברבחצראובביתממוןהוא'הרגררוהואםשאףחמץבודאימחמיריםאנו

וראימידימוציאמפקואיןאכלוהושמאלתלותאלאהיתרצדכאןואיןימצאבבל
כ"אלכאןלבוארגיליןהםאחרוממקוםתרבותבנישאינםבהםוכיוצאעורביםאבל

ה~עללסמוךאיןשלכתחלהאלאתי"משםשבאולמקוםהוליכוהובוודאיכשנמלוהו

ולראותלחצרלילךיכולשהיהדכיוןששיתשעהתחלתדהיינוהביעורמן~כשמגיע
:]ת,ויראנוילךשםן"ערמונחהחמץאם

הרימדאייותרנמוכיןולאמדאייותרגבוהיםאינןאםהחצרשבכותליהחוריםכמו
:,ת,בחוריםמצויםאינםשהעורביםלפיבהםלהשתמשדרךאםבדיקהצריכיןהם

להריחיכולהכלבאיןאם(ועפראבניםשלגלפירוש)""מפולתעליושנפלהחמץל
מן"),כמבוערהוא'הר),מפחים'גגובהעלסשישדהיינותן,1'אחרולחפש"ת,ריחו
])",במלשלאפיעלאףהתורהמןמצא'בל.ראה'בבלעלסעוברואינו'לגמרהעולם

שהגיעלאחראףהתורהמןמפולתעליולהפיליכוללכתחלהואפילו(ט)
~

הביעורמן

בחמץולנכותולחוורהגלאתלפקחיכולהפסחולאחר:),העולםמןמבוערהואובכך
",לבמלוצריךמאליומפולתעליונפלהאםאפילו]),מופריםמדבריאבלי),הממון
ויעבורהחמץויתגלההפמחבתוךהגליתפקחשמאגזירה""ששיתשעהשתגיעקודם

אחריןקינמרט

בהדיאמ"וכ,]),ח"תלי"נונחדשהפייכ"כנרמפולתעליולהפילינוללנתחילהואפי(ט)
דאוציביתואתרעושהבההיא",בגמיא

-

,"),,"ויי),י"בישש"ע,לכתחלהמותייום'לודם
בין,חילואיןומדאויייתא

-

אלא.הואופשוטן"ו"תל'גיא"ומן),ח"בבכמבואי,ללתוך,לודם

נאינודאוצילדפייול"וצ."הכיבמשמעלאזהלימןבנוףו"הטשמדביי

-

כיוןבידיםמטמיןיא

חימוץחששישאםנמיהכיואין,]ן"תחתיוהחמץלהטמיןולאהפייותלאצויאלאכוונתושאין

כיון.ז"הטלדעתיטמיןבלמשוםאנוי,לקידםאמילומחומצותחיטיםשאציכגוןעצמובאוצי

אחריןקונטרסיראה,בחראשנא'ללב,טגמראלמג בדברעליהדממכינןחק"מ

,מופרים' ,'ק"פא-חעימד

שלכתחלהכיוןדהחנו,ה"בהגאחריןקונסיםראהעמה א

ינפרט.לבררכשאפשרההזקהעל.לממךן' .גרריהודוראיטעמא.האלהומביראלאפימןםשכמה

.ר"הב"פם"הרמבממשמעות,הצרה"ד(ב,ר)ן-רעמד

.ח"מע"ישוטור.שתוךרייתאב,לאדףמשנהלמז _שםגמראקמח

_שםמשנהקמט .שםברייזאקנ

_שםמשנהקנא באהמכילתאממשמעית,אמרה"ד(ב,מ)שםן"רלנב

.יפרשה ]קנז

ל.יקיהמעםא.ק1דאה.ב.פ"תי'.ס".י ה.בהנהק.פא.ק1לעילנםראה.בזהה.כפר
.('האליעה,1.1פמ(הללשה)1.פפתלו"פלקמן.'ית רברראה

.2"2'עאברהםנתלת.(ר,כב)ר"פמעם' .(כשבשל)ר.פלכדלקמןקפד

ש.1מה.ר'.פה.ב.שם].ך.צרןה.רשם..ישקלה
.שם;.1ש1מור.שתא]קס]ךקמו הנ.פם.רמבקנז

.א.'
אחרוןלקונטרסציונים

ו"טשםלקמןוראה.(חכמיםתקנת)בק"סקם,'הגה"כהגהק"סא"קולעילגםוראהקנה ב"העווראה.ו-הק"סשםא"ובקוו"מטוריש,א,וקנו

.120,עתתםזהולארלכתחלה:לבערזקוקשלשיםתוךה"דקנז שהואכיון:(מפולתגבי)י"רשבדעתשכתבקסם:שלשיםקורס(ולכן,מררכקרקהיים)כיעורו

.בידיםמטמיןאינואףאוצרלעשותומותר)עליוביעורחובתחלהלא שהכניס:אוצרה"רשסק"ור)י"בדשכמבוארקסם.(לכתחלה

.חמץותחתיהתבואהשם,העושהה"ר(כ,ב)שםקנת .ואילךפרץר"הכתבה"ראסעיףתלו,סיקנט



לזתלגממחהלכות

ששיתשעהקודםמבמלוהיהלאאם")"התורהמןימצאוכליראהבבלעליו
מחמתממנוליהנותעודיכולשאינודכיוןעורלבמליכולאינוואילךששיתשמשעה
ושיתחלקשוםלואין'הרואילךששיתשעהמתחלתבהנאהשאמרוהוחכמיםגדרת
.ן)"ולהפקירולבמלושיוכלשלונקראואינובו

מצותעלשעברפיעלשאףן"אומריםישששיתשעהקודםבמלהלאואם
.העולםמןולבערומשםהחמץאתלהוציאהגלאתלפקחאותוקונםיןאין"ן,חכמים

כלעל]ן"ח1לקיןויש
~

כמבועראינומפחים'גגבוהמפולתעלסשנפלהשאףואומריםה
מןימצאבבלעלסשעובר1מער1תשיחיןבב1ר1תכממוןהוא'הראלא'לגמרהעולםמן

החמץלהוציאהגלאתלפקחרוצהאינואםלפיכך)",ס"תבמימןשיתבארכמוהתורה
ובביהולששיתשעהשתגיעקודםלבמלוהתורהמןחייבהואהריהביעורבנמןולבערו

~
ביהולשאיןשגורוחכמיםגוירתעיקרשהרימופריםמדבריאףחובתוידייוצאהואה

ולאיבמלנ1אםבפסחממנולאכולבא'1ישכחשלאכדיאלאאינהלחמץמועילוהפקר
וחמץי",לגמריהעולםמןיבערנו

~
הכלבשאיןמפחים'גגבוהמפולתעליושנפלהה

ממנולאכולאדםיבואשמאבולחושאין"ן"מגולהבמקוםולהניחומשםלהוציאויכול
שעהקודםביהלולאאםאבל,ן,העיןמן1מכ1מהממוןיהיההפסחימישכלכיוןבפמח
חששישואםי",1לבער1משםהחמץלהוציאהגלאתלפקחהתורהמןהואחייבששית
ברילאנחשאבל)עקרביםשםשמצויםמקוםשהואכגוןבידיםבגללפקחמכנה

שיפקחול"פועליםלשכורחייב(.)הואהריובגליםבאשפות(ן""ד"ק'סיעין"ן"קא~הי
אחריןקינטרס

ז"כהטל"קיידלאלדידןכ"א.ש"ע)",בהדיאד",סו"מל,סיו"הטכ"וכ.החמץלהטמיןשכוונתו
"ן,כליאבהאדהא,חדשכהפייהעיקינמיהכא,האחיניםכלנמשכושאחייג]ו"א"כרמאלאשם

:י",ן"ויי"ברשכמבואי (

'גבואיןלענין(ן",י"בבהובא)"התוססןכתבוי",כן'נושיפקחופועלכםלשנורחייב('

לעילנםראה~.('רננמקם)ר.םחלא"פל';כרללסד.שם'.רשח"ע כדלעקנט

ב"העייראה.'הרה"בחנדק"מא"יקומ".ם.נ"התב"מתלא'סיל' ,56ך)-תתבו.שםי-רשלזישםא-מעם

,'הבבהגיהדק"מא"קיל.לע,א"מללקמןראהלשה,מ'ק"ס'"יראהו~ימ מצשמואלמהירהגהות,צחי"מיםק-סםעשב

.שםט"לשמ.מצשמואלמהירעמדמ"לשמ' וזשא"המלפירוש)הררב"פמ"מ,(שםח"בבהיבא)

,שםא"ומח"ב~ ,יגק"סא"מוזבח,א'ק"מא"קול'לעגםוראה,תלה'"מוםח"וכרשם ,במעיףוקשט(אוצרלענין)הריעית'ב.('ואבהגיההק"םילעיל

,'ק"ם.אחרוןבקינמרםנתבארקע,וק"םשםא"יקוו"מטי"מתלו"םלקמןגםמסאית ע

~

,אף'מעג~ס

אתדיןלקינטדטמט..צ

חששכשישהפסחקורםהחמץלבערלחייבקסג ודעתוכמטמיןדהויעצמוכאוצוחימוץ

שישבמקוםאוצרעשהלפיןבינוומחלק)לפנותו ,(לכערצריךשאין,חימוץחשש

שבין)ח"וסיו"מטשםוכדלקמן.א"ססוףשםקסד חטיםכשישוביןהאוצותחתחמץכשיש

קורםהאוצרשעשהכיון,עצמוזהכחוצומחומצות שלכתחלהאלאריוו.מבטלואלאלוזקוקאינו,ל

עלהאוצדיניחולא,בזהן"ורי"ישעללסמוךאין .(ו"סטשםכרלקמן,יום'לקודםאפילוהחמץ
רקהואביריםלהטמיןהאיסור,לדמתוךהאקטה .לכתחלהאףמותו'לשקורםוהאמררבנן

לכן,ו"כטודלאא"כרמל"קיי'לקודםשלעניןוכיון קיי'לתוךלעניןגם
.ו"כטורלאח"כפרל" (מדרבנן)לכתחלהרק,לשבתוךשכיון,שםקפו

,לכתהלהאףמותרללקודםלכן,ביעורוזהולא ז"עטהיטהמה,5ב'עגחיינומביתקובץוראה

.רבינולפני[ל"מהריק"הרה] בזהשכיאומהואהזהאהווןקונטרסלכללותקסז

.25'עגחיינומביתבקובץ[ל"מהויק"הרה] העו

.57'עהפסחשלהן.65'עתחלטב" ,הכאה"דא,חקסת

.שנשתמשומותלה"דקדט



תיגממחרכותלח
אתשיוציאוערמכנהחששבושאיןבעניןבהםוכיוצאוקרדוםמראי"עהגלאת

.משםהחמץ
אחריןקינמרם

ל"הנחלדעתהואשכןוכל,ביטלולאבולישהטעםוהואהדיןוהוא,שביטלפיעלאףטפחים

.דאויייתאביעזימצותכאןיששהיי],וניעתו
ח"תל'שבני,"],לטעמייהודאזדומשום,ביטלולאבוישגביזהחיובהשמיטוע"הטושוהנה
אםל17לאנחשבפידככר]],בעיאי"ובהטויפנקו
.גרסדלאי!,ם,ורמב"!,..ביששםיעיז"ביטללא'דאפיהטוילדעתל"יב"וא.נ],ביטל
.ץ.ודולזמרתמצאיאםולא,ך,ודיויבטלנואינויוזמןקודםמצאאםעדיין
בגמיאכדאיתאיבנןאטיחוהולאדבממונומשום,"],הטויבשםלעילשנתמאיבבוילחמץדמי וכמ,ן],שם

שהכלבלתלותישנמיוהכי.",יאכלנושהנחשלתלותשיש",שםהחונפותש" גבואיןאםיאכלנו
י"עהגליתגלהשמאהואהחששדעי7יוניעתו7"לנמוהיינו,טפחים' ,הכלבשן

,הגליתפקחלאשמאלתלותש'ן"ויי"ישולשיטת.],נחשבפילבכיממשודמי לאהלכך
לתלותישדודאיטפחים'גבוביששכןומכל,"],נחשגביכמובממונואטיחוהו

דאינויאדייקול"נ'והתוננ],זהחיובע"הטושהשמיטוהכיומשום.ן],יתפקחשלאע"למ
.]],לחומיא

ש"כממגולהבחמץכמובממונוואטיחוהוהגלשיתפקח7יובהדבין"ויי"דלישלומיישנמיאי התונ

נפץדוהו"],המונפותש"כמ,הכלבשיאכלנוקרובהדביוניעתו7"לנמכ"משא,י],שם' ,היגיל
'והתונ.נחשגביכמובממונואטיחוהולאולכך,דמוציאבגמיאר"נהוהוודאימידי'ואפי נ

.',ו"תל'בגישיתבאיכמוונייעתו7"כנמל"נע"וטוש,ן],עליוחלקולאשהריי"ישכשיטתל"
,בביטויזדיינז,דמיקלאחדדלךנזפדיםדבדבדי,ע"הטושכמשמעותלהקלדישפשיטאדינאולענין
דוקאדיבנן,לשכוידחייבפשיטאוניעתו7"לנמדאויייתאאינויכאןדישביטללאאםאבל
הח7דעתלפיאףז"ולפ.לממונוגופוביןלחלץאיןמדאויייתאאבלבממונואטיחוהודלאהוא

:ק"ודו]',הדעותחלוקיביןמינהנפלאיש"',ט"יך"בניעקב

אחריןלקינטרםם.ינ.צ
בומאיןביטולכלא'גבוישגרעלרעתםשהריקע ג

,וביטל' ,והתםהכאלטעמייהואזרווהטור'התוסקעא

דיןלמדו(שאיןה"דא,מב.מ"ב)'התוסשהרי ,נחשבפיככרמריןזה

,ב,יבגמראקעכ בכלפסק(שםי"הכלפירוש)שהטורקעג

ביטלאםלקולאהתםאיפשטו.רלאהאיבעיות ראה,שכיחיולאהואיל,השמיטושםע"ובשו)

.י"משםלקמןגםוראה.(א"ססוףשסא"רמ .ככווחמץלענין(ד"היב"פ)ם"הרמבכרעתקער .שםלקמןנפסקבן. בקוקעה

מההטורלרעתמהנירלא,הק"סא" ,כ"אחשיבטלנו

,בבורמככרנחשבפיבכךקילזהשמטעםקעו

,כממוניהה"דכ,יקעי .יותרקילנחשבפישככרל"יזהמטעםשגםקעת
י"פירששרק,,הבה"כהגדק"סא"קוכדלעילקעט לרעתאכל,הגליתפקחשמאחוששיםן"ור

י"עיתגלהשמגרקהואהחשש(צחי"סוס)ק"הסמ ,(יאכלנושהכלבלתלותישכןואם)הכלב

.וריויכטלנושבשניהםקפ צריךטפחים'גבושבאין(כ,לא)ומתניתיןקפא

ראה)ביטלוברלאמראווייתאמיירילבער

.(שסחיינומכיתקובץ זמןכלכמכוערהואהרין"ורי"רשולרעתקפל

.יתפקחשלא .ודיובלבומבטלוכחכווקקפג
שלומדים(שאיןה"רא,מב)מ"בבשכותביםקפד צריךכמפולתשגםנחשבפירככרמבעיא

לומרצריךכ"וע,ביטלאפילווהיינו,לפנותה ש"בואהובא.תצמה)ה"ראביכדעתלהו.רסבירא

שכל(בק"סתקח"סמשהוכדרכיבי"סוסנ"פ בזהשמירורמהראה)לחומראדרבנןבאיסוואתיקו

וראה,(25'עגחיינומביתבקובץ[ל"מהריק"הרה] כלליוראהל.כה"בהג1ק"סאחרוןקונטרסלעיל

,לגבללוההוראההפוסקים .נחשכפיככרה"רקפה
גםזהשמטעם,שםמ"מוראה)ד"היב"פקפו .וריקכלפומכסלוכבורבחמץ
.בממוניהה"ר.ב,יקפו .ה"כהגה"סכוכרלעיל,ל"ואת.ה"רא,טקפת
.ויטכללוההוראההפוסקיםכלליראהקפט סש"קוקצ

,וק" לאאםהמפולתלפנותמחוייבהרעות,שלבקצא

.ביטל יששלדעתקצב
אותומחייכיםאיןפ"עכן"ורי" ,'כופועליםלשכור



לםתלגממחהלכות

גלעלסנפלאםמקוםומכל"ל"אחרונהכמבראתורהבשללהחמיריש(א')הלכהלענין
ומשארמבעליואבורהחמץה~'1הר1קרר1םמראדי'עלאפילולפקחואפשרשאיגר1ל
הרי]ל,ארםכל

~
איני(נ)לכתחלהואפילוהכלנו'לרבר'לגמרהעולםמןכמבוערה

וחמץרואהאתהאישלךחמץלךיראהולאתורהאמרהשהריכללשילבמלוצריך

~
:בוכות~שוםלואיןהריהגלמןלהוציאויכולשאינורביון"ל"שלךנקראאינוה

ולהוציאואחריוולחפשריחולהריחיכולשהכלבבעניןקמןגלעליונפליאםלא
למקחהואחייבוהפקירושבימלופ"אע,ל"מפחים'גגבוהעליושאיןדהיינומשם

ישיירלאכלוהכלבמשםכשיוציאנושמא(")גורההביעורבנמןהחמץולבערהגלאת

אחריןקינמרם

,""א"המדעתוכן.ש"עז"אחימטעםכןהנכיםנ',יע7בהחדנרתורהבישללהחמיריש(לא
דביילפישח"תל'בנניח"הפישכתבד"עוכוונתו,7"כנמי',מ"המשדעתכתבן"שכאן

,מ"המלשוןיא"המהעתיקח"מל'גיבנוףושם.ן"למעלהוהזכרתי,ש"עהואומוכיח,""מ"המ
:ע"הטושדעתגםהואשכן]וי"תל'בגיש"במ'עי."לי"נדהכימכלל

דהא,הגללפקחצניךדאינוכוונתואיןובודאי.יוא"מעייןונרבלללבמלוצריךאינו(לב
אינולכתחלהדאפילוכוונתוודאיאלא,לפקחובידושאיןכיוןלמעבדליהאיתמאיפשיטא

לפקחדחייהפנ7ששם,ט"בנ7יזדדיןהעתיקשלאיעקבבח7להדיאמשמעוכן,לבטלוצייך
כלשהשליםאחי,כ"נ7בנוףהעתיקואלא,לפקחצייךאינוגדולדבגללמימיךליהוהוה,בגל

,גדולבגלשייכידלאמפילתדיניכלעלוקאיהיאנפשהבאפיהדמילתאמכלל,המפולתדיני לאונקט
בגלזהחיובשייךלאהכיואפילו,בהדיא"יבגמיאמוזכיזהשחיובמשוםתביטלו

משםה~דיןכתבלמהכןראם,הפסחלאחדמזתדגדולדבגליעקבהחקשכזונתלומדואין.גדול
בלאחיהפונ7יםמחלוקתא"המהעתיקזהדיןשלאחיש"ע,מזההזכיהאיןא"במהא,א"המ

יבטלנוולמה,לבטלובידיאיןכ"אשלךנקראשאינוכיון,פשוטהדבידיןכלמןובי.הפנה
ין'התונש"כמ,שלךנקיאאינושביטלודכיוןמשוםאלאמועילאינוהביטולגםוהיי,בחנם

:א"תל'נירישחדשבפריעייןיןהאחרוניםהנכמתהואוכןןח"ודשח"ויא

שכתבתיבמהועיין.'יהנימןנוףו"בט'עי.'כומאכילתומעטישייינר.נשיוציאנשמא(לג
:הביתשב7ד7עיתחודיםגבי"'ילעיל

,(שם.יאק"סא"בקושנתבארים'מטעמ,המץ'בודאקעא במפקכ"משא

קומרםוראה.מותרשםא"ומהביהשכתבוממהלעדכדלקמן,הראשינהכמבראלהקל2" .אחוין.ג"מל

.ב,מסג"חהלכותהקריוראה,שםא"רמה"בנחגה.נ"ישמ".םיפרשןמציאהני'דמ"הוכדלקמןקעב שבזהקעו

.ח"מ_ע"ושיסיר.ב,לאוגמראוברייתאמשנהשגדא"ומח"ב)'הבלרעהשםהמכילתאתפרש' אחריץלקינטורםם.ציינ

,יטק"סקצג לאאסהמפולתלפנותמחוייבהדעות'שלבקצר

,ביטל .ק"הסמכדעתבזהלהחמירקצה
,יזק"סקצו פקצו

,מפולתעליוכנפלהויבבורשחמץ,ד"היב" לאביטלשאםאלא,ממשכמבוערהוידלאקצת

ק"הסמכשיטתדהיינו).משםלהוציאהצריכוהו .(ן"ורי"רשכשיטתולא
,'הגה"בהגהק"סא"קוקצט סר

,דק" ,שלוכללטכללוההוראההפוסקיםכלליראהדא

,וק"סא"קורב ח"מבוהוא.שלךבוקרינןדלא,מותר:יזק"סדג

,ים)התורהבפירושן"מרמבכןשלמר,י"מסוף

שהקשהמה,26'עגחיינומביתקובץוראה.(יט הוה]בזה

,רבינולפני[ל"מהריק" .ביטלולאאפילו:שהוסיףרד
.בלבושיבטלבווצריך,לארה ,מדאורייתאה"דב,דרז

,ט"סא"פרז המלךשלחןוראה.ומהוה"דמכילתיןברישרת

,18הערהלד,עב"ח סלקמןה"וכרט

,ז"סתלד" א"קוולעיל.יאכלנושהכלבאומריםשאיןהטעםרי

ודאישהכלבאומריםשאיןהטעם-וק"ססוף ,גורה

למקוםשיגררנוכאןחוששיםשאין,דק"ססוףריא ושם.מגולהויניחנומעטהכלבשישייראלאמגולה

ליקר,ל"סדלעיל'האשלדעה,נתבאר'הבה"בהג ,(הכלבי"עלא)הגליתפקחשמאהואהטעם



תלגפסחהלכותמ

מכנסרששישואםויאכלנמישכראדםוכשיראםמגולםוינידנומאכילתומעם
בושאיןבעניןוקרדוםמראידיעלמגלאתלפקדמואדייב""בידיםבגללפקד
:"ל,מכנמ

מגלבתוךרמץודאישישמביעורבמןעכשיולוכשבריאמוריםדבריםבמסלב
דוריםכגוןלן"דמץודאיבגלשישמביעורבשעתעכשיולוברילאאםאבל
ולזמרלמסתפקשישגלונעשממכותלנפלכ"ואד],דמץבמםשנשתמששבכותל

במדוריםמאוממממנונשתיירולאמכותלשנפלקודםממדוריםמרמץנימלכברשמא
מדמץאתגימלכבראםולפיכךמגלבתוךכלוםמדמץמןאיןמביעורבמןועכשיו

משםלמוציאוב"חאינומגלבתוךעדייןישאםשאףלגמלועדייןשיכולאומ1מ
מראי"עמשםלמוציאודכמיםממרידומולאמופריםמדבריאלאמתורסמןולבערו
בגלולרפשלבדוקמצריכומולאוגםכללדמץשםשאיןשאפשרכיון"]"וקרדום
מא.)ני1וקיןאינןמצוםששלודיעקרבי1יקנושלאמ"מקבעלולצמוד]]"בידים

דשכידאומיבאמי1קאשכיראמתם)],לנכריישראלשביןדורגבילמכנסדדיישינן
שמואלויאמד"]"שנאמרי],ממקוםבמצותכשעומקאפילואנימאממכינןלאמ1יקא
שכיראלאמבאאבל'וגותקדבקרעגלת'מויאמרומרגנישאולושמעאלךאיך

בידיובויגעלאשמאבוישלזמרתמצאואםבגלכללעקרבכאןאיןשמאמ1יקא
שהואמדמתיוכללאכיי1יקנולאשמאבויגעלומרתמצאואםבגלוירפשכשיבדוק
שמשליםלאדראלאלסדיישינןולאבעלמאדששאאלאכאןואיןבגלמזממן
קודםזממןבגלמדםלותאבדשמאדכמיםשדשולפי(שיתבארכמו,]"ממצום
בבדיקממרדתוי"עכלוםממנויאבדלאבודאימבדיקםשבשעת)"],11בדיקם

קודםאדריםלרפשירצמולא(ן],בממונםולאבגופםלאני1וקיןאינןמצומששלודי
במצוםעומקמואשאובדיקמבשעתרקשםממצוייןמעקרביםשיתייראלפי11בדיקמ
ממדמאדרכןגםידפשמבדיקמגמראדרגםשמאלדושוישממדםאדרגםירפש
לידילבאויוכלכללבמצומעומקאיןואו

אתוזםמתפשאפילוהבדיקהבשעהאבל4."'"מכנמ

כמי"!"במציהיתק"ליה'הלהמחטששיתשעםמגיעוכברבימלולאאםאבל בנישיחיהבשביללצדקהזוסלעהריהאומר

גמורייךצדיקדהויהבאעולםבןשאהיהאו

שצוהובוראומצותקייםאלאעושההואלשמהשלאאמרינןולאלהנאתוגםשמחכויןאףבמצוה קהבאעולםבןשיהיהאובנושיחיהעצמולהנאתאףבהומחכויןצדקהלעשות

'",

.ב,בהאשמואלעפהיכנראה,.ןק"סא"לקוצעןכאןבאהנדפםע"בשוקעו ע.מליבמיף.לקמןיך.ש

~

,ה'ק"ח'"ח"פ

,שםע"ושומור.שםגמראעפו,שםע"ושימור,הכאה"דא,חך]ק-פ'תוסקעת ,תאבדשמאה"דשםי"רשעפח,שםע"ושומור.שם'תיםקעט

.מןק"מא"מלפט,פהק"חא"מ.דנאלא"דשם'"רשקפ תיםעפא
.שםע"ישומור,ב"ירעא"מע,חגמראעזצ.שםע"ישומור,שם' ק-פרייק]עפו

.שם.גמראקצא,שםבגמרא'הארוץ'לת"מ~ .שםברייתאקצב,שהך)משםאהליוראה.כב.ף'מעל'כדלעעפג

.לס'עאתרה'רברקובץראה,.ב.יעשם.רשיקצו.ה.פתפ"פלקמןנבראה,.ב,הנמקקפד



מאתיגשמחרכות

יששמאולחפשולברוקוקרדוםמראי"עיי"(י')לפקחהואטייבלבמלובירושאין
בהםשנשתמשהחמץאבלהפסחלפנייום'לתוךבחוריןשנשתמש"'"החמץמןשם

נתעפשושמאמהחוריםכולונימלשמאלהקלפןמפיקותכמהבוישיום'לקורם
באורך

~
צריךואין("התורהבמןכמבוערשהואמפחים'גגבוהעליוישושמא)יי,מן

אחרוןק1נמרם

ינן'"דישמטעם,ז"שבתהעולתעלחולץ)'יע7ביהחדהנהנר]'הגלי4רהואחרב(לר

.ש"ענזריקלאובספקהגליתפקחשמאגזירהמשוםהיינוביטולדצריךדאפירשוינין"ח
משוםהמיטולטעםן"ויי"ישפיישודמהא,י'יטפחים'גגובהעליובישאלאלהלל,'אז"ולפ

נפי7אל"החמץובנפץ,ביטולאוביעויצייךמדאויייתאע"לכטפחים'געליואיןאםאבל,גזיה

ל"הביטללאאםטפחים'געליובישאףוניעתון'י7"ולנמ."'ישבתהעולתש"כמתא"דאוי .ימצאבלנפץ

חזקתמידילאפוקינפי7אחדאלאדליכא,יום'לתוךבחוייןודאיחמץשנשתמשהיינוומיהו
לאחרבהםזכיזצאכלביםי"ע,א,הכותלשנפלקודםאדםבידיניטלשמאזדיינז,ד~בגל,חם

"]יא"ימבשם]לעילישנחבאיכמו)נינהונפי7אחדכולהווהני,אמלוהושמאאו,הכותלשנמל
אוביטולצייךמדאויייתאוהלכך,ודאימידימוציאואינו,כללחמץכאןאיןשמא(]]יא"ומ

ודאימידימוציאיםוהן)]לעיליש"ממנמיריות'בדיש,יום,לקודםנשתמשאםאבל.ביעוי שנחבאיכמונפילותלכמהאפילובדיקהצייךדמדיבנןאלא,ז]יי"7נימןד"ביא"ימלדעת

להאחיוניםאבל.שבתהעולתכמשמעותוחצינאמיאי"עלהוציאאטיחוהולאויבנן,"]לעילי ימעלהחולקים
,ייןטפחים'געליויששמאלהנתפץישכ"אאלאלהקלראיןאפשי,שםד"ביוא" גישדאו

7"להנמוגם,עלסין,חולשישואף.יעישםך"להשודאי'מידמוציאים,והנפילות' גגובהעליושישמההתויהמןכלוםמועילאיןוניעתו
ייןד"ויאב"]ים"שהימבכיוןמ"מ.טפחים'

אמשי"ייהחול7ימוגם,ייתא"מדאוילקולאתא"דאוידנפי7אנומיימהיאשונימגדוליושאי חזקתלושישנפי7אבנפקשמודים
הנפקמןהתויהמןיותיש7לאפשיהשנישהנפץ,אינוי שחולץניאהיעקב,ההמשמעותוגם,]אינויייחזקתלושאין,יאשו

,שבתהעולתעל'לגמי הדיעותחלוקיאלוכלבהצטיפותהילכך,לזהמנפיץטעמושאיןאף)ייטפחים'געליובאיןאף

:מפניםש"וכמיום,לקודםהנשתמשלהקלשישבעצמוייאההיואה

.נ.יםכהף';םכרמילהעזלכאורה,,א.פללעיא.,לקצאןהגרפם;.,בישקצד פפשםר.שלמ,אהרןקומרםראהקעת.לכאןשיךהנא

אצןת,ק' אלאלהקלן'שאאפשרמיר'אמהזקתאית'ממ,וק"סשבתעולתקשה

,הםזהמפקגםצ"כש.אחרוןקינמרם.יראה.סוק"ס'"ה,פהק"אא"מקעו

אחריןלקינטורםם.ציינ
.(לפקח:רק-כאןובפנים)ראשוןבדפוסה"בריב בפניםה"שכ)הגלאת:הוסיפוהמוסיםובשאר

.(א"סלבסוף ,טזק"סריג

אפילוהגללפקחצריךביטלשכשלא)וק"סריר .(חמץבספק
,(ל"סדלעיל'האדעה)צריךה"דנ,לארטו ד.(ב,ט)שםרמז

,אמרה" .ג"מלכדלקמןריו
חייבביטלולאשאסבפניםכאןנפסקולכןריח כולפקחהוא

'. ל"סרלעיל'הכדעה)צחי"סוסריס

" ,ט"סתלחטהלקמןה"וכ,.ק"סא"קורב סמשהבדרכירבא

,אק"מחלט" .גק"סתלט"סרכב
,כהסעיףרכג

.טסעיףרבד .ה"בהגכהסעיףרכה
כשישרקלהקל(במוסגר)בפניםנוסףולכןרכו ,טפחים'גגבוהעליויששמאגםלהסתפק

לעילגםהובא)כחאותספיקאספקבכללירכז .(וק"סרישא"קו
'להלב"מהדוגםראה.מתטומאת'מהלט"ספרכת .בהריאה"וכה"רה"הנדה

רעתובירורוראה,ז"הבי"פכלאים'הלרכס ,חאותמט'סיז"אהעצ"צת"בשו

לאחמץשבספקאמרינןכזהשגםלומרישכ"אדל .הגללפקחחכמיםהטריחוהו
,עא"סד"היוצ"צת"שוראהרלא הואהאיסורב"וא,מדאורייתאלקולאשהוארלה

,סופריםמדברירק ,הגללפקחהטריחוהולאאחדבספקשאףרלג



תלגפסחהלכותמב

וקרדוםמראידיעלמגללפקחממריחומולאוחכמיםן'"מופריםמדבריאלאלבערו
:ודאיחמץשםשאיןכיון

גבוסעליוואיןבגלמונחחמץשםיששמאלמסתפקשישבעניןכשמואמ,יכללב
מפדים'גגבומבודאיעליוישבגלחמץשםיששאםלובריאםאבלמפחים'ג
יום'לתוךבחוריםחמץשנשתמשפ"אעוקרדוםמראי"עבגלולפקחלמרוחצריךאין

שכברמ~גלבתוךכלוםבחוריםשנשתמשמחמץמןאיןשמאמפקכאןשישדכיון
שנפלסשמחמץ"יכמאומריםילמקלישלכךמכותלשנפלקודםמחוריםמןכולונימל
בימלושלאפ"אעלבערוכדיכללבגללפקחצריךאיןמפחים'גגבוממפולתעליו
:לבמלובידוואין

ולאחרכמשפמו'ושעםקודםובימלומפחים'גגבוממפולתעליושנפלמחמץלך

שכמץבאכילמאפילו(טי)מותרםמואמרימחמץונתגלםמגלנתפקחמפסח
יראםבבלשעברעלחכמיםשקנמומוקנםמשוםאלאאמוראינומפמחעליושעבר
שנפלממ~וחמץיוח"תס'בסישיתבארכמומופריםמדבריאומתורסמןימצאוכל
שנפלמבשעםשאםויי"תל'במי"וע)לקונסולנואיןכלוםעליועברלאמפולתעליו
שתחתיובחמץולנכותמפמחלאחרמגללפנותבדעתומיםמחמץעלממפולתעליו
:(ממעםש"עבמנאםאמורמ~מרי

קרקעכלשממלאיןעדשורותשורותחביותימןלמדרושמןיןאוצריידרלה
"מתחתונותיכשורותחביותעלחביותומניחיןוחוורייחביותשלבשורותממרתף

וחוממרתףורוחבאורךכלפניעל
~

ממרתףכלשנתמלאעדפעמיםכמסכןועושיןרין
ועדמפתחפתוחשבומכותלמןפירוש)ארכוכלפניעלתקרתועדמקרקעיתוחביות
(רוכבנקראמ~שבצדמכותלועדמ~שבצדמכותלומןאורךנקראשכנגדומכותל
צריךשמואממנולמסתפקשדרךוכגון)מחמץלבודקובאכשמוארחבוכלפניועל

אחריןקינטרט

בעולתעיין,האחיוניםיובהנכמתהואוכן,בהדיאייזבירושלמיהואכןבדבאבילהאפי(סו)

שאלההשלמיםתויתבנפיויעקבחלובעלחדשרפייפנלוכן,ייןזוטא'ואלי"שבתיי וי
.היביםשהמהובפיט,המיללאחיהלךנופייםובדביי,ייייעקבבחלכןגםנתכויןולזהו" הטשחילקומה

א"והתזוטאית,האליהביאורו,איין"הישבבתשובתחילקזהכעין,בזה"זיי" תל,במי

:~ייבפניםכתבתיהושם"יהו"

'.מא"חא"הרשבת"בשיהובא,ב"הב"שירושלמירבמיפרים'שמרבר,נ"ישבהגיהמכהל'כדלעקאט ,ט)גבוריםהשלטי.דאיתב"הב"שז-ריאפסך,עגםוראה.ספקיתנכמיראפילוחמץבהקתהתקיט

.יזק"מא"מ.ישאם:ש"הגה"ד'""ה"ב,(באיתבהק"משטאחריןקינטרה חר

.א.מעיףרגק"מרישא"בקישנתבארמהלפי,בהק"מריש'" ק"פסיףכאןא"קוגםיראה.טק"מא"יקוח'ף'מערד.יד

.טולההמןש'חמץ'שבודא,א'ק"מא"יקו,ל"םלעילרא שתה"דב,ה."רשרה.בנפקכ"משא,הגלילפקחשםהאחרינהכמברא

.ט"כע"ושיסיר.שורות' אתדיןלקינטדםם.ציינ

.ע'סיא"חרלט,ע"סא"חא"הדשבת"בשוהובא.ב"הב"פרלד ולה

ק"סומ.1ק"סס1י

.א,
.טק"סרמא.זק"סרלו לקמןוראה.(במוסגר)בפניםוכאן.יהסעיףרמס.כק"סרלז

,טק"סא"קושםלפנותתחלהבדעתוהיהאסלחלק)חק"סדלת ,(לאאוהפסחאחרהגל



מגתלגפסחהלכות

שבשתימחביותביןבודקאלאבכולולבדוקצריךאין(למעלםשנתבארכמו,יבדיקם
רוחבכלפניעלאחתשורםדמיינומפתחשבולכותלהממוכותמעליונותיישורות

הואורחבה11שורהאורךומואשכנגרםמכותלעדמפתחשבצדממכותל"ממרתףי
כלגביעלעליונמומיאמפתחשבולכותלממוכםמיא11ושורםאחתחביתאורך

אלושבשתיודיווויןשורמשתחתבשורםבודקועוד11לכותלמממוכותמשורות
:מחביותמןייןשמדגבשעםפתולמניחמשמשרגילשורות

שמתינוקותמפנימנרלאור"'יר"יבליל'יבדיקםצריכיןמדרשותובתיכנמיותבתילך

.]'ימשנסכלחמץבמןמבנימין
עושיםמםיפמולאביוםמיסבמבבדיןאלאבלילםלבדוקנמריםאינםומשמשים

בדיקמעללברךויכולין)כתיקונםחכמינומצותשיקימו)'כךיעללמימירםוצריך
שאינוחמץולמפקירלבמליכוליםשאיןלפימבדיקםאחרלהמלצ"אאבל(י'1וי

:,שלויןשאינודברמפקיראדםשאיןשלמם

לכתחלמלבודקםיכולר"יבלילמדרשותובתיכנמיותבתיבדקולאעבראםלז
חלונותבמםלמרבותשדרךלפימנרלאורלבדוקצריךואיןמיוםלאורר"יביום

בתיםשארוכןי'ילמעלסשנתבאראכמדרמכדיןדינםומריי"יגדולםאורסבמםויש
:"'יכאכמדרמדינםגדולמואורסמרבםחלונותבמםשישוחדרים

ישמכיבודשקודםלפין'מבדיקמיקודםלכבדוצריךבדיקממצריךחדרכללח
גםשיכבדוביתובניאתאדםכלוי1מיר~ייפהלבדוקיכולואינוהרנה)עפרלריו

:"]יחמץמעםלשםנתגלגלשמאמממותתחת

לאורממקומותבכלולבדוקלחוורמואצריךממקומותבכלמימבשכיבדויאחרלמ
אינושמכיבוד]]יחמץמעמשםיששמאבדיקממצריכיןובמדקיםבחוריםמנר

:)]ומרקימישבחוריםלמסכלוםמועיל

אםאלא,]הכיבודיאחרי]מנרילאורלברוקמואצריךמממותתחת(,ט)יאפילונו

אחריןקינטרט

פשיטאתחתיהסדוריםואמניםעציםישראם*בשםיסגמ"בכעיין'כוהמטותתחתואפי(טז)

.דצריךפשיטתואסניםעציםאיןואםצ"דא'וכוואבניםעציםרגביהטורומלשון.*מ"הר

.ח'ק"סא"מ.שורות'שתה"דא,ב."רשרנ ,שםע"ישוטור.ק-רפתשהרז

.שםע"ושיסיר.ושלמטהינה.עלה"דב,הי"רשרח .שםע"השוסיר,ב,חשםכרברט

.'"םע-ויוטור,א"הא"פירושלמירי ,שק"מא"מגיא

.שםע"ישוטור,חצרה"ד(ב,ד)ן"רריב הלראה)ל-תהריחיג

היבא(מב'עא".םחמץבדיקת' ,כבק"מי-כח

.טז"מג"חלרירתהלה.ואלךדלין'השבןראהריר "מח-פךרטו

ראה,בתחלהשלו"ההחמץאםאבל,' .א"מםזף,תל"מלקמן

,כבק"מי-חרטז מעריו
.בף' ,אק"בא"קולעילגםיראה,בק"ממשה'דרכריח

,טנאא-רת.הקלורכהק"פמרדכיליס מרדכרנ

,כאק"סא"מ,שם' קימורםוראה.טק-סא-ת,(ג,י)מח"נ11בלרפא

,טזק"מאחרין במרדכהובאן-יא1רבב

,א"מע-וצוטוך.תלהרמז' א-ת.קלג"מהדשןתרומת,תקלורמזתתדרירנג

,כק"מ .טזק"פ.אחרין.קונטרסיראה,הטורמשמעיתרבד

,ח"מלבהללינה

אחפןנטרם,לקם.נ,צי
.ו"הם"פכמג



תלד-תלגממחהלכותמד

תרתשנתגלגלדדמץכלאכלושדםלתלותיששאןשםמצוחןתרנגוליםכן
:,]ידממות

שםמצוייןאםאףן]דנרילאורלבדוקצריךדמפמליםתדת(,.)אבלנקא
ודריבושאוכליןדדרדואאםרמץלשםנפלשלאאפשרשאילפיח]יתרנגולים

:דמץודאימידימוציאדדתרנגוליןאכילתמפקואיןדמפמליםתדתודאידמץכאןיש

דתינוקותושלשלודבגדיםשלודכימיםיריםדבתיולנערלבדוקאדםכלדר,יימב
למדרשדריר"יבליללבודקןצריךואיןן]דמץיבדןמבנימיןשלפעמיםלפי
וינערםיבדקםאלאבבדיקתודועילומדדמץבדןויכניסשידווראפשרדמץכשיאכל
לדוורצריךר"יבלילולבודקםעצמועללדדמיררוצדאםואףדביעוריןבשעתלמדר

:"יןדבדיקדאדרשאכלמרמץבדםודכניםדורשמאדביעורבשעתלמדרולבדקם

דבגריםשלודכימיםידיםדבתילתוךדמץליחןלפעמיםשדרכובמיד,יכלמכ
בשעתולאר"יבליללאכלל]יןנריקהצריךאיןבכךדרכואיןשלעללםמיאבל
:ייזברבדעליותבאדמדמירמקוםומכלדביעור

:סעיפיםז"טובוהבדיקהאחרתינףהנוהגיםדיניםתלד
ומןדמדקיםומןדרוריםמןמוציאור"יבלילדדמץאדרומרפשאדםכשבודקא

אלאמידמבערוואינו"אדדבמקוםומנידודבלומקבץדוויותומןדמדבואות
.]ד"חמבמימןשיתבארממעםדמישיתשעדבסוףלמדרעדלדמתיןצריך
לדדואוצריך

~
עכבריםאוקמנימיידיעלמאומדממנויתגררשלאלשומרוזבודר

כךכלימצאשלאכגוןממנושגררולוכשיתברר"אדרתפעםולבדוקלדוורויצמרך

אחריןקינטרט

תחתיהאבלמשמע,הפנימיצדהלבדולצ"אכתבנמוכה44וגביהחיצוןצדאלאלבדולצדיךאין

דכלבויתןשל"ודאייתמידימוציאנפי7ואין,יתז'כוואפשרהטויכתבכ"שאחיאף.לבדולצדיך
אפילולכותלמכותלהציתשאצהובמטה4,:חדשתןבפייועיין."יתא"והחשבתייקוהעולת

.'יכןהדיןגבוהההיא."~ילעילש"במעיין'נוהספסלכםתחתאבל(לז

וולדסיימן,הק"מא"קילעיליראה.םק-סא-ת'סירבד םוויילי-מהדשייתרכז

.היאנ"פהמביםא,שםא-ת,קצג" ג".םלקמןיראה.(בבוקרששורפיןהמעם)זמעץב.הק"מל.לעא"קיראהרנת

.(ת.חמששעהבסוףן.ששירפהטעם).א".םא-רם.שםל'ווי'"מהרת"שורנט מלקמןגםוראה,בזק"מי-חרל

משמעקאטובהרעצה)ב,[ר(ש)זןממשנהנראהג.בק"מתלו" ,המצקש'רח"בוראה.(בק"מאהרוןקינטרםראה,לן,שם'"הרלא

לקמןראה)בבדקהשמצאבחמץאף'יר'רמ,אק"מז"יט,כבק"מא-מ.הק"ממפהזכירלב "חראהרלג

,(ב"מ,כיק"מ' .וק"סחלט"םא"מ,א"מע,''תוםראהד

.ב,.משנהה

אחרוןלקונטרסציונים
,חק"סרמזמשמע)החיצוןצדאלאבורקאינולעולסרמך שתחת
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