
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

,טק"סרכוה.(לכדורצריךאינוהמטה .ח"מסוףרמסודאה,לבצללוההוראההמיסקיםכלליראהרמה
מטה"רא,ח,תוםראהרנא"קוחק"ס.אק"סא"קותלה"סלקמןגם ס

.הק"סאחרוןקונטרסרנא,דק"סא"קותקיר"ס,אק"סא"קותקז"ס,גק" .ח"מלסוףוכדלעיל.(ג,ו)מח"סו,רנ



מהתלדשמחהלכות

ובוראי,מבדיקםאחרמידשםשמניחןבשעםבושמיסחתיכותכמנין(א)מתיכות
באחדמניחומושמאלחושוישממנושגררועכבריםאותינוקותידיעלממנונחמר
יהיהלאשמאאו"ישכחושמאאחרתןפעםולבודקולחוורצריךולכךמביתמחורי
כלעלהכמימןממילו(ב)לפיכךולבדוקלחוורמואשצריךיודעשאינובמלכםבקי
וכיצדומעכבריםמתינוקותמפנייפמשישמרנובבדיקמשמצאבחמץשיומראיש

לימוליכוליןועכבריםמתינוקותשאיןמקוםבסוכיוצאבתיבממצניעומפנימםישמרנו
יוכלושלאקצתגבוסבמקוםויניחנו"'רחבכליעליויכפמאו'באויריחלנואומשם

:).לגלותויכוליןשמעכבריםמפניוצרקמן'כלעליויכפמולא]ימשםלימלומתינוקות

ממנםי'לאכולבדיקםמצריכיםחדריםבשאראובביתומונחממוכןמחמץיכןב
.שנתבארכדרךלמצניעמואצריך'משעםעד,ולמחרןבלילם

מבדיקמשבשעתלחושישמקודםיצניעלאשאםלבדוקשיתחילקודםמצניעוואימתי
אושעכברבעיניויראםשמאאחרתםלוויתממנמומולךאחתנויתכשבדקעצמם

אחריןקינמרם

,הטעמיםביןמינהנפלאשישלפי,]זהטעםאלאהעתיץלא"ם"הימבברחתינותנמגין(א)
חולדהתיטולשלאאלאלשמיוצייךאיןדליבא בפניו4

.נן'ש"דלאבפיושלאאבלדכא4ממנויחנישלאבעניןלשמיוצייךמייוליב,
:הלבתאוהכי,בפניושלאאפילוכלום

ות7נתא,לןמשמע7אטובהרעצהמשמע)'דמתניפשטאדלכאויהבאמתנרהנמשהטילו(ננ)

בפניושלאחולדהתגרישמאכללחוששיןשאיןכיוןכןחכמיםיגזיודלמה,דינאולאלתני וכל
בהדיאמבואיד.נ7א"ומ"ח"הבמלשוןאבל.לחמויחנילאבודאיכ"א,בפניוזשכן
ואם,'כולאכולליחןשאנוישכןוכלןשעהכלפי7ייש'בתונבהדיאמ"וכ.איבאנמידאינויא

דבאמת,"הואוהטעם.לאינויאיטובהמעצהשכןרכללישנאשייךלאל"7מטובהעצה'מתני
,ן'במתניכדלתנידוףלדביראיןמשוםאלא,לניידיכהשכןחולדהגייהשמאלחושלנוהיה

טעמאומהאי.'חכמיםהטייחוהולאלביתמביתגםלכךלתלןאפשיאילעיידמעיימשוםוהיינו
שהיי,הבדוקיםלמקומותחולדהממנותגיישלאיפהלשמיואותומטייחיםהיולאלכתחלהנמי חששא

לויחבירשמאחכמיםהטייחוהולכךאלא,לעיימעייתגיישמאלתקןאפשיאיזו
זולשמייהיגםלבדוקיצטיךלאלויתביישכשלא,נוףישזושלבדיקה)לבדוקויצטיךשגייה

:בפניםשכתובוכמו'כוישכחושמא(נוףיש

,דק"סא"מיג'הבטעם.ב"הנ"פם"רמב.ב,םזובגתרא'מררב1 ,שמשירימהה"רב,ט'"רשלפירוש,ב,יזףחשנהיד.אק"סאחריןקונטרםוראה,א"סישועשבטור

בהרקה'הבדואחר:דור'בםז"ועד,א"סע"ושיטור.ץ'םחלט"םכדלקמן,אחתהתיכהשצאצאעדז םלעילראהח

לשמרו.לה'לאכאילשרפהלמחרעי.להצניר.שמשבחמץ.ז"מבתלג" י-יעלממטויתגררתפרר.שלאואנהאנהיוליביהישלאק"סא"מ,ב"מח"ב,.ואה"דא,כא'תוסמשמעותט
,ם'עבבראוטקית'ת.בק"סאהרוןינטרם,יראה,ד
,(ב"מע,ד)שםן"רט1,א-סנ-וצושוךי ירויא

ח-פר,אק"סי-ח,אק"סא-ת.מן'הםברהבח-]טז,שםא"מ,ד".םא"פש"רא.ג"חא"פלתי~ ,המעמןש'ר,גק"סא-תיב

אחתןנטרם.לקם.נ.צי
.במעייה.העבפעוא לא.)כ,טכגמוא,סוובשאמוכ

.אי.יעהא,כא1וכאשאמוה~ .לרגללההיואה.הפוספסגלליואהז.(שם
..1ינמיסלתלתחיהאשלאנריבצנעה.יניידשישרומה.:ב,'ג .א,טט..איוובריהצויך
.ר,,סא,.,תלו'סילעילוטואהי.61'עהפסישליןואהד



תלדפסחהלכותסו

אחרתפעםולבדוקלחוורויצמרךלאכילההמוכןן'החמץמןחמץמעםנמלהחולדה
.11בנויתוהניחושנמלוהחמץאתגררושמאשבדק"'1ויתאותה
שמצאהחמץאתיפהשישמורלזויתשויתלבדוקכשהולךלהזהרצריך1הוממעם
:ן'שנתבארכדרךיצניעואועמוויוליכנוהראשונהבזוית

מוליכיןהחמץשאראבלבבדיקהשמוצאיןהחמץלהצניעאלאמהריןאיןיהעייםכ
מאומהממנויתגררשלאלשמרובונוהריםואינןהבדוקיםהחדריםבתוךואנהאנה

:כןיעשושלאולהנהירםללמדםוצריך]עושיםהםיפהולא

צריךאיןלגמרישנימלאוחמרמצאוכ"ואחשנתבארכדרךהחמץאתהצניעאםך

:ועכבריםתינוקותולא"]משםנמלואדםשבודאיכברשבדקמהולבדוקלחוור

לשמרונזהרולאהביתבתוךומפורדמפוזרהניחואלאכללהצניעוולאעברואםה
חתיכותכמהממנושנחמרואפשרבושהיההחתיכותמניןיודעאינווגםכלל
שאיןדכי1ןאחרתפעם1לנד1קלחררצריךאיןכןפיעלאף1העכנריםנ1ק1ת'התתרר1ם

בשביל]]כברשבדקמהולבדוקלחזוראותומצריכיןאנואיןממנושנחמרלוברור
יכולהעכברשאיןגדולהחתיכהפירוש)החמץמןהעכבריםגררושמאבעלמאחששא
כמוכולהשאכלהלזמרחוליןהיינוקמנהחתיכהגוררהיהאםאבל)]כולהלאכלה

באחדוהניחוהו(שםע11ן,]חמץמפקמידימוציאאכילהשמפקז]ג"תל'בסישנתבאר

שאי,]סוףלדבראיןכווחששאבשבילולבדוקלחוורנצריכוהושאםהביתמחורי
קודםבדיקתוגמרוכשאחדאחדברגעחמצםבדיקתאתישראלכלשיגמרלאפשר
מחדריםחמץהעכברנמל11ברגעשמאלחושישחדריוכלאתלבדוקהבירושגמר
לחדריםוהוליכוהחמץאתוגררלרובחמץבהןוישן]עדייןבדוקיןשאינןחבירושל

:"]מוףלדברואיןולבדוקלחוורויצמרךבדיקתושגמר1השלהבדוקים

1הובימולבבדיקהמצאושלאגבולובכלשישחמץכלן]יבמלמידהבדיקהואחרן

.ןהיאחכמיםתקנת
ובמדקיםובחוריםבנויותחמץפירוריםכמה.נשאראםאףוהלאחכמיםתקנוהוולמה
שמאליהםולהפקירםלבמלםצריךואין"1מאליהםבמליםהםהריבבדיקהמצאםשלא

_שםמשנהבו .ושבז
.ולאה.רב,מ'ת1פ.כןשאםה.רשם' קתלנ"פלעילראהכח

איןזהשממעם,רק.פא" ה1שש

,בפפההמץהמלאיםהנכרם'מבתשנרר1ן' לרבאל;נםלמקנםמנקזםרבותאן'מה71איןזלכן

.שראל'אצל'המ1פק'ר~של1בהמצ1כהגרבבזרבחמץ .הם.ב,,זף]ךאתןהזה.]זןמתיאכס
ה.רשם' .ב.פ;.1ש1מור.רנרק

מהבארך,ברקהנםכ1'1הצרבבטול'פנרלאם'1המעמי .ר.פחלא"פל'לע
נראה.הק.פא.מ.לוה';ה'1רעתה.רשם'ת1פיא פלקמן

ש"ששאף,'האה.בהנה'ק.פא.ק1תמר" ראהבצק'שר1רלעין.ן'שר1רבכללעא1לאת"מנהפ

.ה'ק.פפיאהרןק1נמרפתמב"1מ,ה.פתפ"מלקמן נ;1ל

,שבטלאחר,אפילם'ר1ר'פלנערמררמןההרבן' תמר"פ.ה'ק.פשםא.1ק1ה.פכתמב'פילקמןראה

.1.פתפ"פ.מ.פ

שיבדוקן'חיעהםן'אקה'בדשבאמצעאף)ב,מרבאיז יתימצא
.(א"סכדמעי,המרהאחתכה' כדלקמן,אחרחדרלאאבל.א"רע,מ'"רשמשמעיתיח

.בק"משםא"יקיב"נתלה"מ לעיט

שמצאהחמץקה'בדאחרלשמירעתרן,א"מל' וראה,הברזהבעתשמירתילעניןכאןועדיו,קה'בבד

ם'ת'הפתגםלשמורך'צרזהשמפעםא"'ם.חלב"מל'לע נ,ש
,ם'קמנאים'עכברממנוגררו'שלאהברקהם-קחח' ,אק"מא-מכ

.א"מע"ישומור,נ"הא"פירושלמיכא איןה"דשםרשייכפירוש,א"רע,טזףמשנהבב

.(ץ'הא"פמ"מראה)חיששין לבג

שםא"רמ)המנרעל,נק"סשםהמץקשייתת2ב' קבועשלבמפקלי'אמם'מתיר_קמנהכה.שבחת,א"ס

.ג"ושא"מתלש"מיכדלקמן,מחצהעלכמחצה .כדף.מעבד

.'מא'האה"דאמי."רשראהבה



מזתלדפסחהלכות

אותםמוצאמיסאםואףאדםבניבעיניכללחשוביםאינםשמרי]מפקרימם
כןואםינשורפם.אמפקרלמקוםמשליכםמימאלאואוכלםנוסלםמימלאבבדיקתו
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,תקלבך)כא(,י,נ) רב,ד'תוסמז

,א)הממכתת"ברן-ר,מדאוריתאה" המלךשלהןוראה,מ"סא"פש"רא.ימהוה"ד(א
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לפרשצריךלכך))ח"כ'סיד"ביוש"כמלוהב

.(י)דארעאעפרא
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לשוןגםמביניםהארץעמישאיןהללובארצותלפיכךןארמיבלשוןאםכיהקודש

אחריןקינטרם
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תקנתהפחותולכל.(שםזוטאהאליהש"כמ),בגמכןנונחתמשהיה7צתמשמע'ט'ניש"ורא
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מהאףל.מועזהישמטעם)ומהיה"דק"רפן"קנח

אמרה"רב,וא"טב'ר,(כדלעיל,בלבושמבטלי תלו"ם,ו"ממלקמןגםוראה.ב"מח"פר.הראיהבשם

,כבא"חהלכית'חקריראה,ה"סתמה"ם,דק"מא"קי עקם.-ואילמטזךז(770)התלמידיםפלפול,ב

,מז'ער"בשל לצאת)טק"סי-ח,בהגהותכתיבה"דה"סח"1נט

.(הפקרלימדך'שצרהפימפוםדעת'ד' ,בק"סתשהדרתי.ס

כשיצאהמשכירהפקירושמסתמאפ"שאע,גק"סכב .בפירושכ"גינטלמ"מממנו
,(וק"ססוףא"נממובא)חמןביעורבסדובג ,בפניםהאסוולטעםבאסףזהטעםשכתם

,ב,יבשנת.גמראי"עפ,שםטורואהכך .הסעיףכה

,98'עתשגב"העוראהבו .ב,קכטתוומהבז
.דאמדינןאהאה"רכת

נסירנתבאר('ת'בבילא)'ברשותשאומרםהמעםג םלקמןוהיבא,דק"סומתי"וב
.אק"מא"קיתם" .הדרייבת.ה"רא,דרשיי.(ד,כה)פסה'הלג"כהגא

ש"רא.(א,ג)ף".ר.לשוס'בשימ)הבידקה"דב,י דאנאוחמעא.רא.חמכל:ובמידיר,שםן-וצוטוך,שם

הפקך'ולהונטל'לביערתיהידלאה.חמתדלא.ברשית ד,דארעאכעפרא

ם'ומנהגם'טעמ'לקיטראההלשין'יק' .פ"להגש

.י,כחאיובנב םג:

.פכהשםשמעראה~,~נ'לןהנעלאבשגעןה,"
.נ.יטב.םחלא'.םל.כרלעה:

,יגק"ססו 'כוחמידאכלויאמר:(ם,ו)דירןבגמואשגווםטז
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שכוונתוהבימולכוונתיודעהואאםכללמבינושאינובלשוןהבימולואמרעברואם
בשפתיומוציאשהואהמילותפירושמביןשאינופיעלאףולהפקירוהחמץלבמלהוא
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.י]לבמלוכןגםיזכור

ובבימול
~

מעיקרביום'בפעםולבמללדוורצריךואיןדובתוידייוצאמואבלבדמ
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