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תלוממחרכותנו
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נזתלוממחכלכות
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-

הלא,המתנהלוניח

:ש"עייח"תמ'בגישיתבאיכמולנבייחציאין

לאיןאחיוניםשאישבמקצתואף.כדבייולפנוקויש,"יא"המפנ7כךנראותווימנה(ך)

ל;'רקא1ן'1כ.לברוקא1ת1ששנה,ר'ק.פא.מיז.אק.פא.ק1חלב"פלילוראה.שםבוכליב נםא1ת1ששנהשבמנןמאה,1תבמל:שכתבא.הרמ.בפרףיג

.רק.פאהרןנקתמרפונתבאר,לנמלל'ערקונץוראה.נק.פא.ק1וראה.אק,ס,.סיד עננ(.!נ)תורה
.אק.פזומאאליה.נ1'1ארבינוש.שה.רב.פה.בית.רלב' .בק"פ'.המניהכשאשהואלצלהאמררשכל,א"פל'כרלעסו

.מ1פלץפקינ.מ'';נאב.הע1ראהטז

אשריןלקינטרםם.ציינ

כמיליההוה'כובכיתום"העכושנכנסשכיוןלה .(חמץכיעורמצותכזהוקיים)במתנהלושנתנו
שאיןאומריםהישרעתכשהביא)כאסעיףסוףלו תשביתושמצותכיוןבבדיקהמחוייבהישראל

ח"בפרהאמודהטעםכתבלא,הגוףחובתאינה כמהתשביתומצותקייםשהישראלכיוןדהיינו,שם

.(לנכריבמתנהשנתנו מיסוףלז

,א" עלרקאיוכיון,לבדוקאותושימנה,ידק"סלת

שימנהשבעינןנדאה,ותבטל:שכתבא"הרמ ;לכסלגםאותו

כ"ואח,א"המדברישהביא,ידק"סי"חראהלט הומכרכריאחרפירושלושנדאהכתב

א" .(ג"מבמניסכדלקמן)

מועלתמהחמץלשםיכניסושאם)אק"סכת שיהחמץכללוזוכהביתורהאבדיקתו

.(שם" תלה"סלעילגםוראה.כ,צומ"בכראמדינןכס

,'בהה"בהגכק"סא"קו ,כחמיןכיתויזכהלאאםשאף,הכוונהאוליל

שלאתקלהחששמשוסבדיקהחיוב'יהיעדיין וטד"סחלאמהכרלעיל,לאכלויבואו

,ד"סתלה" .א,יאלא
שם)י"רשכדעת,האיךבמתנהה"ר(ב"מע,ח)למ ה"וכ,גאוןיהודאירבוגירסת(זרקה"רא,יב

,כ"סלא"פשסש"כרא סלג

ק"סשסך"ש.טזק"סשםע"בסמהובא,בק" ,26'עג"חחיינומביתקובץוראה,ט

אחרתדעתליבאכבהפקר)ויצאה"דא,יבלד .(מקנה



תלוממחתלכותנח

הםחייביםכןפיעלאףשיברוקמהםלאחרצוהולאמביתוויצאשכחשםכ
מביתוננב"בעהיציאתאחרחמץבהםהכנימושלאהרריםאותןאפילו"לברוקנ

מהחמץלאכוליבואוולאכללבפסחבהםיכנסולאשהםההרריםאותןואפילו
הנשאריםחייביןבריקההצריכיןהחרריםכלבבריקתנתחייבב"שבעהרביוןשבתוכם
:ננבנהה~ערביםישראלשכלמחיובולפומרובביתו

כיוןכךכלמועילבימולםשאיןפיעלאףכןנזגםשיבמלוטובהבריקהואחרך

שלוחיםאותםעשהולאלבמללהםצוהלאהביתוהבעל,שלהמנהחמץשאין

אחריןקינמרם

המבואימטעםהיינושליחי"עלבטלריכול"דת"תל'בניפנ7ע"שהשמהשהרית,הכימשמע
,דעתגילויכאןשאין,ילמטללמדוףצוהכשלאב"וא,ש"עבגידעתא'דמגילותנ,"היבשםי"בב

הפנהלידםחמצושיבוטלליהניחאמנתמאאדםכלשהיי,כלוםזהאין,ליהניחאשמנתמאאף
עוביבלבואובפיובפייושביטלולאאםכ"ואעפ,ימצאזבלייאהבבלעליויעבוישלאכדי
דעתולהםגילהלאוהוא,שלהםהחמץשאיןכיון,כלוםזהאיןביתובניבטלושכאןואף.עליו

תנד"תל"לבנוףא"המכוונתוזהו."שיבטלובפייוש

,'כוהמצולוכה.זדמסתמאד.תלסמןלהצוהשלאמיייידהתם,'כומועילשאיןשכתב

'כו'פלונשלהמצולזמרצריךאיןזה,דלפתיהדיניםדשניר"י7"נזה'בניא"המש"כמהבעל

ל."קלאואנן,שםז,הטש"כמהואשלו'שהרמצאתיוכן.נתכוונואחדולדבי,הןאחדממ17י חדשתבפייכ"גבהדיא

נמשכושאחריו""שםא,רמכאשאלא.הבטובתןבפניםכתבתיולכן" ע7ב.ההלכחבוכן,האחרוניםשאר.ק"ודו'כו

שםעצמו' צוהאם,עיוןצריךזהאתאך

הם'דכד'הכוכלאו.ש.ע"'לקט.בול.שבשםכיד~הילאלבד71 דעתלפיהדיןמעיקרמועילביטולואם,ביטול

אתך'של7נהלאבלבדרה'דבאמ,יז'עך'צין"הי ש"כמ,הלנין'מדרכבאידבוזכהשעיההמץעלדעתושגילהדמה,דמועילומנתביא,ז)י"וב

י'לקדושיןדמיולא,ותמיךאתםמזבסשצוהדכיון,הביטולעלגםדעתגילוינקיאהבדיקה
בהןזכהבי,ן::;סג:,י7יובוהואכללבוחפץשאינודעתוגילה'הי,לבדו

'מהא"י,בפבהדיאם"הרמבש"כמ,גמורלביטול

קודםלבטלנתחייבב"בעהשהרי,הדיןמעיקרלבטלחייבמועילשביטולוזכיון.ש"ע")בוכות
:ש"ע'כומחוייבתד"י7"נבנוףיעלבהח7ש"כמ,מחיובותלפוטיוביתואנשיוחייביםיציאתו

תיז'.סע.,ש,.ב.פא,ךת.(ר,1)מה"פבוכלכד'.סע.,ש,.ר'ק.פא.המר1ש'לפ,ב.פפוףא,יתכא .ר.פ.(תיר
שפו"פלעיליראה.1.פלתלנ"פלצלראהכה.שםא.הרמ'דבררים'נפ,ןק.פ..קכנ פלקמן1.'עיראה.א,לס1ת;שב1בג

קבץינאה.(מרעתישלאמשלילערבכלה'שאשתי).1.פתמנ" .ז:'עלב.שה'על.לך'זאקב'עכה(.'.:)תרהל'ער

אחריףלקינטרםם'ינ'צ
לבטלשימנהבעניןשלכתחלהל"רקיימוכיחמ כממסתברב"וא)

,(לכיזקשימנהבעינןשאףא" ,(ו"מטשםדלעיל'הבדעה)דסעיףמא

.(ז"סשםדלעיל)ומהוה"דק"רפמב כדלקמן)האשהביטולכ"במהנילא:יק"סמג

.(ה"סבפנים סיע"שבשוה.מך

וזהתבטלשהאשהר"סתלד' תברוק.שהאשהב"טסוףתלו,סיא"שברמ

:(ד,ו)מח"סמזבכלהעיניםשנימקור,ותבטל ,אשתושתבטלמוטב

,לבטליכולאינורשותושבלא,ר"סתלד"סמה ,אשתושתבטלטובמ"ומ

.רסעיףמו סמז

.וק"

.ידק"סמת סעףמט

שםולעיל,(כזיןי"אהותשוכחכשם)י ,נשמטו"מט

.יגק"סנ .(שלנוברפוסים)רוטהנא
,ל"הנמטעםמקורשתשלהבגזלאשהשמקדשנב ,לרינוראיה."הסהמיאשמיה

,סימ"חוע"שו,א"היה"פמכירה'הלם"רמבגג ,ב"מרמא

.דעתבגילרידסגי,לעילשהובאונד ,סוהלכהגה

שממואר,(כללציוהכשלא)בריקהלעניןכמונו .(ידק"ססוףי"מחומקורו)ג"מבפנים



נםתלופסחהלכות

מקוםמכלליהנצאדמסתמאג,יאע"ישכךשמאלדושישמקוםמכל"לכרי
יאייאםוי"יי'בפ:יעתיית:יהיאצייעומקשאינוכיוןן]שהואבמקוםלבמלב"בעה בסוףש"כמכלוםמועילהשליחביטולאין

.ש.עתלידסימןקרובהואובביעורהרמץבבדיקתשם
ומוסבכללהדמץיבומלולאח]לשכדה
:מפקיןידילצאתכדיכךעללהזהירםוראויכללהדמץיבומלשלאסמההםשיבמלו

לדוורשלאדעתואםשיבדוקמיבביתומנידאינואפילו"ןיום'לקודםיוצאואםה
עליודללאשעדייןיציאתוקודםכלוםלבדוקצריךאיןהפסדלאדרעדלביתו

ולא]גבולותבכללושישהדמץכליבמלפסדערבוכשיגיעהפמדבצרכילהזהר
ואיןייד"תל'בסישנתבארכמובלבהואהבימולשעיקרלפי)י1הבימולעליברך

:]שבלנןדבריםעלמברכיו
אלאאינור"יבלילבהםהבדיקהשדיובדדריםבאותן(")אמוריםדבריםבמהן

אוצרותכגוןרמץכזיתשםיששמאכללדוששיןאיןהתורהשמן,ןמופריםמדברי
להשתמשרגילותשאיןהדדריםכלושארבהןוכיוצאלמעודהמהןשמסתפקושמןיין

אלארמצובימללאאפילוהתורהמןכלללבודקןצריךואיןבתדירותדמץבהן
עדייןעליודלהלאיום'לקודםמביתושהידצאאמרווהןןןבהןלבדוקתקנושדכמים
כלדמץבהןלאכולשרגילותודדריוהביתאבלתורהדיןעלאותוומעמידיןתקנתן
דייבהואוהריכזיתבושישדמץפירורשםונפלנתפררשלאאפשרואיהשנה
ביוםאךשנאמרתדין"ייוםדצותכשיגיע"התורהטמןשבתוכםהדמץולבערלבודקן
יוםדצותשכשיגיעהפמדקודםידוורולאמביתושיוצאו1הוגומרתשביתוהראשון

עליודלמביתומפליגשהוא11בשעההרי.שבביתהדמץולבערלבדוקיוכללאר"י
לקודםיוםשלשיםתוךביןק,דילאיןהתורהשמן"התורהתמןתשביתומצות

אחריןקינטורם

דבמדאויייתאבהדיאמשמעשמדבריוי)א"המלדעתפשוטה~כדכאותןאמוריםדכרשכמה(ה)

ועיין.ן)ג"תל'בגיש"ובמ,")א"תל,ביחדשמפכיועיין.,ללקודםר"למתוךביןלחלקאין
:"ההכאהבכללי

.(ל.קי'רהכ)רק.פא.נק1התבאי.'ק.פשתא,תנו 1ה.שםא.1מא,ךתבז

במקנםלנמלך'שציאףנ1' ,אנתהמפהאםל1'1אפ)א.'1פה.פכדלקמןשהנא

.(ה.בהנב.פל'כרלע נח

.בק.פפוףא.נק1נחבאי .(יה'להנ)איד'.ספל..].שם,]י]נט

שיברקורעתולה'נשאם,רק.פפוףא.בק1התבאיי .פס
.א.פ;.וש1מ1י.א,1שתתנא)יא לנ

.א.פ,א.1יתמ1י .א.'פלקמןנםסאה.ב.פפוף;.וש1מ1ייג
.1ף';פלד

.ב"ממז'.םלעילוראה,יגק"סא"ומסירלה כללד

בק"סא-ת,א"יסיףח-ב.(ד,י)מח'.םבי עידיראה.היאא"פכירושלמישפסקו,חק"ים
.יק"סרפטא"בקו כדלעלז

.ג-ב"'םתיג"מל' ק"דא"וקי.ה"מכשםלעילוראה,ב"מישםכדלעיללח

.'א-הדמץנקראדוה,ה כלש

~

,נ"הנא"ס.תמה"סקנק שמיתמ

_סו,ב' ה"חש"לקווראה,ש"הראכתבה"רתמה"ם'"במא

.ם'וציונמ"מ,ש3הערה65'ע

אדדהנטדם,לקם.נ,צי
,120,עתתםב"העו.כב"סג"חישחכמיםשמתקנתבבדיקהשדוקא)בק"סט כמניסנתכפוולכן.כוהלחלק

,שםח"הכעלשחולק,ואכתיה"דאסעיףנחגסגוויליכהייני ליהומבירא,לסופוקרובב"טרלא,ובסי.(התודהמןהיאשהבדיקהאלאחמץודאישםאין

.ביטלואפילוכיהלחלקאיןשבדאורייתאשבדאורייתאנראהשמדבריו,וק"סא"קולקמןוראה .טק"סאחרוןקונטרסנטח"כבדלא)שביטלולאחדאפילומהלחלקאין
,חק"ססוףלקמןשייךואולי.הכוונהע"צסלדורתהלהוראה.(פרץר"בכתבה"דהסימןבדיש



תלופסחהלכותם

11שמשבתםשגזרודכמיםגזירתעליודלתשביתומצותעליושדלוכיון]תשלשים

.גבולוומכלמביתומרמץאתשמוציאעדאלאבלבדתנומפקרבבימולמתקחמתאינס
זקוקאינוביתובתוךמאדמרבםרמץודאייששאפילוואומריםזמעלדולקיןתיויש
"תפסדערבכשיגיעשםשימיםבמקוםשיבמלבבימוללוודייום'לקודםיוצאאםלו
וכליראםבבלכללעובראינומתורסשמןמופריםמדבריאלאאינוזמבימולוגם

ימצאלאאמרסומתורסמפסדבימותאצלומצוישאיןכיוןשבביתומדמץעלימצא

וכדברימפולחתיעליושנפלכרמץאצלונדשבזמדמץומרי,בידךתשמצוימי
אלאתורסמדברילבמלואפילוצריךואיןלגמרימעולםמןכמבוערשמוא"תמאומרים

זמדמץאףימצאובליראמבבלכללעליועובראינומתורמשמןמופריםמדברי
יוצאשאיןגזרושדכמיםאלאכמבועראצלומוא'מרמפמדבימותאצלומצוישאינו

שיצאקודםכדינוגמורביעורלבערומואדייםאלאכזמבביעורלכתדלמדובתוידי
מתורמומןדכמיםגזירתעליודלםלאיום'לקודםאבליום'לבתויוצאאםמביתו
מפמדשכשיגיעמביתושמפליגבמסדמיינוכזמתןבביעורלכתדלמלבערומואיכול
.כמבועראצלווימיםאצלומצוימדמץימאלא

ויצאששכרכגוןבדיעבדאבלמראשונמלמבראלכתדלמלדושיש(י)מלכסולענין

אחריןקינטרם

]"סוהכלפנקווכןנ"הייושלמיבפייושהאחיוניםוכל]"ן"הי""הבינוכןנרלחשיש(ע
סימןי"הבדביאה"חן"קס'בסין"להדמבבתשובהכ"כ,,י"א,.דמ,'שמתניזדעזלת""ח"זדב

."]ח"נלא"במועיין.'כוןלבעיודייךשיהיהואפשישכתבש"ען"ז"תנ
]]יעקבודחקנ]חדשוהפרי=זוטאהאליהנמשכוואחייו,מהלכהזההייושלמי,דחהן"היוהנה

,בק"סא"יקוא"מלעיליראה,בנמנילבטלשכה'שמא חילתוךכינייוצאשגם

,ישכחשמאנן.ש' זךחיטת'מםנקובץ[מהריאלק"הרה]הגהתראהמד

'.םב"א(מהים)ם.שיעורמית.רש.כים'וצמ"מ.26 ,1הערהכ

[ל"מהריק"הרה]הגהתוראה.נן'וגרםה"דשםן"רמז חימביתבקובץ

,26'עג"חנו' ,אמרה"ד(ב,מ)שםן"ור,ך'צרה"דב,לא'"רשמח

.ל"םתלג"מל.דלע'האדעהשהיא האכדעהמט

א"קיתחג'.םלעילראה:,י"ממדלקמן' אמורזולדעהשגם,וק"סא"קויראה,ג"ושמק"ס

,הפסדאדרבהנאה

"םל'ילע,העק"מא"קויראה,י"מרישלקמןה"במב ,טק"מא"קותלג

א"ומן"הר'מדבר,העק"סא"בקיה'שהנמהראהמג רבאיר,ח"ופר

ן.א(שלפניני'הא.לרעההיני)תא" לעיליראה,טלי.שבלאחראףלקורםלתוךביןלחלק

כמביערנו.שאר"למרגם(מפילתן.לענ)ל"םתלנ"ם מוע

ע"שיעלהנהיתיראה.ומררבנןהתורהמןטיל.הבל' .כב'סיג"חלרודתהלה,ו"מטתלנ'.םהמה'הל

ראה)מריהלי'אפה"ידאוצרה"דשםי.~רמד פקןר"הכהבה"דח"ב,שםא"ומהרשל"מהרש

.העושהה"-הנן'יגרםה"ד(ב,ב)שםן-ר,(לך'יא "פרשעלא"מהרשראהמה

,לחזירדעתומ"רשם' שריקא

('"רשלדעת)חישינןבפסחלהזורכשדעתי

לחוששישכאןשמבואר,הראשונהכסבראמא הואשכןכתבולאשהםאלא)לכתחלהאליה

בהמשךיתבארוזה,במפולתק"הסמלשיטת ,(אחרוןהקונטרס

,וגרסינןה"ד(ב,ב)סב פסג

ק"סזיטגיצוליה,אק"סי"כחדלא)א"חא" .(אחרבאופןהירושלמישפירשו,ב
,בסתםהירושלמידברישהביא.(ד,ו)מח"ססד ,א"ססוף6ה

.א.סעיףסו

,1ק"וסבק"ססו ,ע'סיא"חא"הרשבת"ובשוטה

.ג"בחכתבה"דסט ובשוע

)לכשיפנה:שםא"הרשבת" .(ח"סילקמןראה,הפסד
.כידושלכיפסקינןשלכתחלהעא .בק"סעב
,אסעיףעג ,רק"סעד

אדריךלקינטייםם.ציינ



מאתלושמחרכות

מבראעללסמוךישולבערלחוורלוומורחבררךונוכרממנוהרמץביערולאמביתו
:)יוםשלשיםקורםיצאאםלבערלביתולחוורצריךואיןהאחרונה

בררךכשהפליגונימרשבוהחמץביערולאיום'לתוךמביתוויצאשכחאםאבלז
ידועאםכןפיעלאףלביתולחוורמרובהוהפמרגדולמורחשישימיםכמהמהלך

לביתושליחלשלוחאולביתולחוורהואחייבבביתוחמץכביצהשישבבירורלו

אחרוןקונמרם

שנפלהכחמץשעשאוהולפיהטעםשכתבן]י"הבהביאון"ברועיין."]משהבדרכיכתבוכך

שלשיםתוךביןלחלץאיןדבדאויייתאדאףוכוונתו,ל"עכבעלמאבביטולדננימפולתעליו
מבועישהואמפולתעליושנפלהכחמץשעשאוהולפידאויייתאאיןכאןמקוםמכל,לקודם

כמבועידאינווניעתו"7"נמלשיטתאבל,"ג"תל'בגיש"כמ,ן"הילשיטתהתויהמןלגמיי ,מדאויייתא
,ידועלחמץאפילובביטולדנגי,אדאויייתאאו7מוהו,לקודםהכידאפילולומיאין

איןדבדאויייתא]א"כהמדהעי7יודאיאלא,ן]'כושעשאוהולפילפישן"להיליהלמהכ"דא
להחמיי"]ל"קיימפולתרגביוכיון.בפניםש"וכמ,שביטלולאחיאףלקודם'לתוךביןלחלק

.דירןבנידוןהטעםוהואהדיןהוא,וניעתו7"כנמ
שהיי,וניעתםא"ומח"הבלדעתכמנכיםניאהבפגנעיףג"תמבנימןע"הטוששדעתובפיט
.אצלוכמבועישהואהתויהמןעליועוביאינואחיתבעייבפנהחמץלושישמין"הילשיטת
עליויעבוישלאלבעיוומחויב,'לבתוךמכאןהמפקידכשיצאמייייע"דהטושלומיגדולודוחך

דעובדאלומיישן"ולהי)]האיכולילנחוםולאלפישהאחיוניםהפונ7יםשדרך,מדיבנןהמפקיד
ודאיהפנהדלאחי,בהנאהיאנישלאכדילמכיווהצייכו,,לקודםאףמייייז]ח7י7אהדיוחנן

ייו,והפהיביםברשותחמצושהניחממיעדיףדלא,"]נ"מד'אפיכלוםעליועבישלאאףאבוי שהואהפנחקודם
ן]א"המשלהאמיתיפייושלפין]בייושלמיכדאיתא,הפנחלאחיבהנאהאנוי חדשיוהפיי

'ג"תמבנימןוהאחיוניםע"הטושדעתאבל.ש"ען]ח"תמ'בגישיתבאיוכמו" הייושלמילדעתשמנכמתבעלילניאה
.א"והמשבתוהעולתח"והבבווהכל"' כיוןמקוםומכל

גפייזוטא'ואלי]ולבושךן"והיזה'בנימ"ורהטוךודעת,הואדיבנןדמידי חדש

א"התכ"יכ,הדחקשעתשםאין'אפי,בדיעבדדבייהםעללנמוךיש,להקליעקבוח7

הגמיאכמשמעותמילייהובכלנינהוהדדידכי,בשיייאויוצאלמפישה"וה,אוצילעניןח"בנ7 :הפונ7יםוכל

ם'המקילעללממיךש'דרבנןמידיהויההמץביחילאוצרלענין,חק"סא"מלפירורו,א"דסיףא"רמג םכרלקמן)

ה~.(י.'ם~1.פםף~
קנאתלנ"םלעינםראה~.חק-השעתשםאיןאפיןכמבזאר,מפרשלערןה.

.א.כרמכזהל.רקי,םק.םפלשלאחרכדןרהטןגטםשםר;ראה~.1ק.םף~םא.~בק
אחריןלקינטורםם'ינ'צ

ש"לקווראה,הפסחאחולפנותוכשדעתו,אוצר חט

.125,עתתםהעור,27הערה131'עז" ,ב"הב"פפו

מןעליועברשלאאףדהייה)חק"סתלמה"ספז סוסשבתהעולתפירושעלבזהוחולק,(התורה

י" .תמו

אףעליועברשלאאףדהיינו)הסעיףשםפה ג"כנההשייריפירושעלבזהוחולק,(מדרבנן

,24הערה132,עז"חטש"לקווראה,(זאותי"הגב) עב"חהמלךשלחן

.126שתתמב"העו,מג' ,לידינוהגיעולא,שםהשייךא"ובקו)כססעיףפט

יהודהמשאריונ,שסבצעייםלקמןנכתקוחלקו ,(ידמהח"או

.איסורוזמןכשהגיעלבערושהצריכוצ עא"פצא

,א"הקותחלתלעילשהובאווהפוסקים,א" ,אסעיףצב

.הפוסקיםושארהטורדעתנראהשכן,אק"סעה .ן"הרוכתבה"דעז
.לסעיףעז ססוףעה

ב"העווראה.(שםלעיל,הבדעה)צח" שעוברא"דר"פמ"ומבוראה.124שתתמ

.אחרתבעירכשהואאפילו.עליו .שביטלכיוןדאורייתאהוידלא.ליהתיפוקעט
תתמב"העו.וראה,הק"סא"קווכרלעיל,בק"ספ ,120,ע

,יאק"סשסא"וקול"סתלג"סלעילפא בפקדוןאחרישראלשלחמצובירושהיהישראלפכ

,(,"סשםוכדלקמן)איסורוכזמןלכערוחייב,.. .בוכללוההוראההפוסקיםכלליראהפג
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גבי,ח"סילקמןוראה.הפסחאחרבהנאהנאסר
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:זהדיןפרמיכלש"ע
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מדבריאלאבדיקהצריכיםשאינןאותןאפילודדריוכליציאתוקודםלבדוקןהוא
להםלהזדמןהוארגילותלמרדקיםרא"בשוהיוצאיםביםשהמפרישיםלפימופרימן

עדלביתוידוורולאבדרךהרבהישתההשמאלדושוישבדרךועניניםסיבותכמה
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עללממנךוישלדרךיוצאשארכדין(")רא"בשוהיוצאליםהמפרששדיןואומרים

אחריןקינמרט

ואף.י'ז-הספס7יסך)'7-סםבהגהותכתבכךבישארנדין(ח)נרבתוךיוצאאטילו(ז)

ר,,צ.צר.פפנראה.ב1המפתפקהק.פא.במנא רמנע.1ש1המר1ת;מנוטמשהביא
שנמלבמה' נםוראה.(;ר1'המץלון'כיטאפ.כ;)הפפהכשינק

.1.1פמב..מלקמןראהאצרולענין.א.'מלקמן כרלענב

.נ.יטא.פל' וראה.לה11ררעתוה.רשם'.הט'לפ.א,1שתתנא)נו

.ס'מ1דכלסדייןשבסדו'נר.פקמן .הנד
.אפילוש.שה.רר.פה.בנםויאה.נ'ק.פ' .ב.'פלקמןה.1כ

.הכמץלנמלצרן'מת,בפיקיקיאא'פלעיראהנח
ברעת,הק.פן.1ס.(ה;';)צח"פסמקהגהתגי היא'1המפרטלקנין,('.פדלקמן'רנרעה)"רש

.(הכל'לרבי)לריךתא'לקןנםללמ1רש'ה,1מ,בשירה .וזהק.פא.ק1וראה

.שםז-טגז .יק-סא-מנח

'האדעה,(עדנך)צה"מק-מת.הפטב"פמ-רמהנט .(עהך)שם)ק"ממהגהתרהמ,למ,א"מע"בישיו

.גק"סא"מ.ב"פ(קושטא)מחימיתבהגהותהיבא חש
בק"פא"המילדעת.(חמוץמפקאפילו)הק"מי" אלאלבדוקצריך'ואיןידפןהחמןסטאיןרי'מי

.ו1"םכרלעיל)ם'חכממתקנת ס

.י"הב.~כתה"דא"מעח-פךא" ז"יטשםק"ממהנהיתרוש'לפ.דעתיה"רשםי-רשסיב

לדרךיוצאשארכדן,'לחיךלי'אפ.דהינו)הק"פ פאהרוןקונטרס:יראר,(מ"סל.דלע

לומדיםוכהה.דחק" ,ג".מכדלקמןאוצרלעניןגם

ארדוןלקונטרסציונים

לר)לדרךיוצאלעניןגםללמודישומזה,,למנחסר"הרבשםשםה"ובהג,(עה'ע)צח"סצג .(הכל,ק"סשבפנים,הבדעה)י"דשברעתן"ממליאו
,(י"רשבדעת)הק"סצדתוךיוצאאפילודהיינו,בשיירהויוצאהמפרשלענין
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לאחרונוכרממנומחמץביערולאמביתוויצאששכחכגוןמדחקםבשעתדברימם
:משייראמןאוממפינממןלפרושלואפשרואימביתושמפליג

בדקולאמביתוויצאעבראוושכחיציאתוקודםלבדוקחייבשמואמקוםכליא
שבימולאומריםוישפמחערבכשיגיעשםשימיםבמקוםלבמלחיבשמואפ"אע

~
ממעםי"מ~בימולעליברךלאכןפיעלאףלמעלסשנתבארכמומתורסמןמואמ

:""למעלמשנתבאר

אלאצריךשאינוביןמתורממןבדיקמשצריךביןר"יבלילבדיקםמצריךחדרכליב
עציםאופירותבתוכולאצורשרוצםפירוש)אוצרלעשותוורוצםמופריםמדברי

ומחמת,ןדבריםשאראו
~

מאוצרלפנותרעתואם(ר"יבלילכדינולבורקויוכללאמ

לתוכומכניםכ"ואחמנרלאורבלילםמתחלםמחדרמ~לבדוקחיבמפסחבתוך
שכחאועברואםמעברםפמחאחרמידדמיינו"משנמןתחלתמואאפילוי"אוצרו
שנוכרמידתחתיוולבדוקלמאוצרלפנותמנאחייבשבדקוקודםלתוכואוצרומכנים
:כיםוחסרוןגדולמורחבדברישאפילו

מרבםחמץודאימ~בחדרישאפילומפסחקודםמאוצרלפנותדעתואםאבליכ
אינו

~
מפמחלפנייום'לתוךמואאפילועליומאוצרלמניחלוומותרלוקוק

קודםלפנותורעתואםשאפילו]אומרימלויש"תחתיולויבדוקיפנסר"ילילוכשיגיע

אחריןקינמרם

ישהכיבלאוהדיןפנקלעניןמ"מ"בייושלמיןמצאתיייוכן,זהעלחול7יןן'ע"והש"'ן"שהד

אמילומשמע.,מנתםיאשונהדעהשהמיאע"השמשמעותכן'כ,וניעתון'ם"כהימבלהחמיי ,זוטאכאליהדלא,ביטל
.ז,ע"האכתבוכךנ,מהייושלמייאיהוהביא,],חדשהפייפנ7וכך." מדחקובשעת,המליליןעלהדחקמשעתלנמוךישהואדימנןדמידיכיוןאלא

עללנמוךיש"" ,יביםנגדביחידאפילוהדחקבשעתהמיללאחיהלךדבדיבנן,טפידמ7יליו"וט7"נמהגהות

בכללעיין

,(ח-וק"ססוףא"קו)רביםבמקוםר'ח'.ל'אפבררבנןסיג ביוצאט"סלעילב"משא)איצרלעניןג"מילקמןה"וב

אפשר,ם.שלושחיךיוצאאפילובפשטותר'שהת,לדרך כולם

-חי''הודלא,ו"מטמיהילקמןו"םסיףל.ולע,ידו' .(הרחק.בשעתשלאאפילועבד.בדהתיר,רביםבמקים

.ב"ממיףע-וצוטוךסיד מעמה

.הף' ,דק"סא"ממג
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,(י"דשמדעת)בסעיףצו .משמע:ל"אוצצו
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:י"ההוראה

.ח"מל'וכדלע.ג'ק"מי"חשט ל)ל-תהרי,הק"מא-מע
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ז"ממלקמןה"יכ.(ז"םלעילכ"משא,חמץ'מאשםאין לבתוךהכמםלענין)
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רעתואבלה"ד(ב,ב)שםן"ר,(דעתוופירושה"ד."ובב ,(אוצרגביגםכןרש.שפ)

'האדעה,(-ש'ע)שםק"ממב".הב"פמ.רמךעב ,א"דבסייע
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בהפסדאו,כרבשיירהויוצאמפרשגביי" ,אוצרגביג"סיכדלקמן,מרובה

כלליוראה,באותמוףרמבי"סוסד"יוך"שקו .צטכללוההוראההפוסקים
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כיוןמקוםמכלשםן"ע]]למעלהשנתבארכמויום'ללקודםיום'לתוךבין
לרמץדומההאוצרשתדתזהדמץהריזהשבדדרהדמץעלאוצרעושהשהוא
אלאצריךאיןלבחלוואפילונ]התורהמןלגמריכמבוערשהואמפולתעליושנפלה

לבערואיןשלכתדלהגזרושהדכמיםאלאי!ג"תלבמימןשנתבארכמומופריםמדברי
מפולתעליולהפילאיןאבלמאליהמפולתעליונפלהכןאםאלא"יכזהבביעור
ובלבובפיוהדמץזהומפקירשמבמלפ"אעיום'לתוךאוצרעליולאצורולאבידים
.,]ווגזירהעליודלהלאיום'לקודםאבל

לאואםלגמריהעולםמןכמבועראינומפולתעליושנפלהשרמץהאומררולדברי
ולבערוולהוציאוהגללפקדהתורהמןדייבהואהריר"ייוםדצותשהגיעעדבימלו

יוכלשלאהאוצרשתדתזהדמץכ"א"גי"תל'בסישנתבארכמולגמריהעולםמן
עכשיוהריהפמדקודםלפנותודעתושאיןשעליוהאוצרמדמתר"יביוםלבערו
שהואפ"אעהתורהמןזהבדדרביעורודובתעליודלההאוצרעליושמכניםבשעה

אםאלא)נ.1ש,ברוךוצא'ן'נ;ל1-ה.פל';כרלפא א

וכאן,פפהנערבשנמליןל"בללברקת1'בבנ1' .(שבביתרההמץשארבריקת'אהרטנמל1

.נ.ש,1פלץפב .העיטהה.ר(ב,ב)ן.ר.אנצרה.רא,1.'הרפג

,1.שבפ'רנברעהל';כרל)שםל.שבפ'הארעהפד .(מביתוהאצאלענין

ה.פר.תוךה.רשםן.ר.שלשם'תןה.רשם'.רשפה פופ

.מק.פשםקראפילתלו"פל'1כרלע.תזח" 'לשתנךשכרן)שם1כרלעל.א.;פשם'.הטפו

'לקורםלכןלכרמלהוקהואנגריםן'לרפמהאיפור .(לכתהלהאףמותר

.צח'.פ1פק.פמפז הברעהפח
,1.שבפ'האברעהל';1כרל)שםשבהל' .(מביתוהתאלענין

.נ.יט,בישירה1צא'1המפשטלענין'.פל';כרלעג .פל.לעעד
.ל.פתלנ' .1ק.פא.מ.לרקרקש'1ה"ר'.בעה

1ק.פזומאכאליהרלארהינ1,דהק.פא.ק1יאהעז .(הלנפשברעת)

.(שםא.ק1יאה)א.בפבפתם11רקהשהביאע.,שעז והב)א.פק,ן]

א.ק1יאה.'י1שלמ'המןה'יאא" .(שם

א.1בק1(בשייה1צא'1המפשטלענין)'.פל';כרלעח דבמן,שם

הרחקבישלתהמייקלאחי'הלדרבנן' .יניםנגרר'ניזאפק

.בלילהמתהלה:ל.א1צעט .א,1ותךאפ
א.פל'1כרלע)ה.1פא.פ;.יטו10י .(מביתוצא,.הלערן



מהתלוטמחהלכות

שאיןבתורההאמורביעורעלשגורוחכמיםגוירתכןגםעליווחליום'לקודם
.ן]למעלהשנתבארכמוממשבביעוראלאבלבדוהפקרבימולידיעלמתקיים
אוצרוהכניםשכברבדיעבדאבלהאחרונהכמבראלכתחלהלהחמירישהלכהולענין
מבמלאלאתחתיוןולבדוקלפנותוצריךאיןהרבהחמץודאיתחתיוישאפילולשם
הלךמופריםובדברימופריםמדבריאלאלבערוצריךאיןהחמץבימולשלאחרודיו
:הראשונהכמברא"המיקלעאחר

כמץודאישםאיןאפילויום'לתוךלשם.אוצרוהכניםשכחאועבראםאבלפזז
האוצרלפנותחייבכןפיעלאףמופריםמדבריאלאבדיקהצריךשאיןחדרוהוא
:]יכשנוכרמידתחתיוולבדוק

נתחמצוהבורלדותמחמתכ"ואחמחומצותשאינםחמיםלבורוהכניםאצרואםיז
לפנותצריךאיןום''לבתוךבבורשאצרןפ"אעושבקירותידבורשבקרקעיתדחפים

שנשעהדכיוןננימולללדיאלאשנתיכוהמהנמצותההמיםלהוציאר"יבלילהנזר
אוצרשעשה

~
'לקודםעשהכאלודינוהריחמץעדיןשםהיהשלאבהיתרעשהה

כמו)חמץיודאישםישאפילושתחתיוהחמץלבערהאוצרלפנותצריךשאיןיום
:שנתבאר

אלאבאמצעיתועצמוה~באוצרמחומצותחמיםכברהיובבורשאצרןבשעהשםיח
עלשנפלההמפולתגובהשיעורשהוא)מפחים'גבגובהמזביםחמיםעליהםשיש

או'לדוצחייבום''לבתוךד~אוצרנעשראם(גיי"תל'נמיש"כמכמנוערשהואהמץ
קודםנעשהואם"'חמץמפקאלאברורחמץאינואפילומתוכוהחמץולברורמשם

אינויום'ל
~

.,ודיוןמבמלואלאהרבהחמץודאישםישאפילוהפסחכשמגיעלוקוק
ובייבבהנאהאמורותבקרקעיתוחמיםומוצאהפמחלאחרהבוראתמפנהוכשהוא
שלאחרמפולתעליושנפלהלחמץדומותואינןהפמחייעליושעברחמץכדיןלבערו
לא"ההמץןעלשנפלהנשעה(ט)שהמפולתלפיבאכילהאפילומותרהואהפכח

אחריןקינטרט

זוטאבאליההואכןבהשנפלהבשעה(ט)

.נ.1ש,ל.פתלנ"שבפהרעות'בב'שתל1,1ף.;פפט פפוףא.רמע

ה..פ1כרלקמן.הק.פא"תרוש'לפ,א" ל'לענםוראה.צמו;1הבאתרמהמצבתם'המן'נ;ל

פלא.ק1ל'לעוראה.בשירה1צא'1מפרטן'לענ1.פפל .חק-השעתשםן'אל1'אפנ1'רה1ק.פ

.א,11'עעא מהרעב

טם'ב(נ.'ע,1.פלפפהקורם1ם''ל)ל.' הק.פא"ת.שכהואםה.רה.פה"ב.ש.מהר

.(1.פלמלכ.משא,המן'1ראשםאיןאפילו'שיר) פלשלה.1כ

ה.'פולקמן(גפפהלפנ1ת1רעתולענין)ב.' .(צמו;1הבאצרמהמצתתחמיםלענן)

.הק.פא.תעג

אבל,א"ההשבבשם",יעקבבחלמשמעוכן

.לף.;פעד .יתעה

פמל';1כרל.א.פפוף"

אתרופ'הכנלענין,1.

.נ.1ש,המץנ.; פא.הא.הטבת.ש1עז

.הק.פ'.ה.שםא.רמ.;" שאפילואשריםט"שכרןרהינ1הק.פא.מוראה

לעץוראה.(1'פיודלעיל)לקרםלנקרצ"אלכתהלה פ

מממיןמשנםב1השאיןרגועם,מק.פא.ק1תלנ" .(רפיק1.כמרלא)בב1ר1ת
.שםא.רמ.(טר'אפ)שם".]ישת.ש1עז '.סן.סעח

אפררממילאבנפלהשאף)הק.פ)תי ה.1כ.מק.פא.ק1ראה.(בולפנותהת1;טר'כ
.מ1ק.פשםא.ק1וראה.(במ1פנר)ר.פלשםלצל

צי
-

ארדוןלקונטרסנים
כמבוטלזהצרי:א"מהרשבשהעתיק,הק"סקתשלאאףמשמע)לפנותכתחלהדרעתו:יאק"סקו הטמיןשלאאףמשמע)ולזכותלחזורומכוין,(מידיםהטמין

,(בירים



תלוממחהלכותסו

לפיכךהפמחלאחרהחמץנמצאמאליואלאהפסחאחרולפקחהלפנותהבדעתוהיה
הללוחמיםאבלהמעםשםעיןגין"תלבמימןשנתבארכמוולאומרולקונסולנואין

,האוצראתכשיפנההפמחלאחרבהםלזכותבדעתוהיהלבורהאוצרשהכניםבשעה
ומכויןהחמץאתלמבערדומה1הוהרי(הפמחלאחרמהןלהנותלומתיריןהיינואם)

לפיכך]"ה"תמ'בסישיתבארכמוגמורביעור1השאין""הפמחאדרבוולזכותלחזור
:הפסחלאחרמהןלהנותחכמיםאמרו

הללומחמיםלהנותלואמוראומבוקעותחמיםכשמצאאמוריםדבריםבמהיכו
אויגמורחימוץמחומצותחמים1הבבורשישבבירורלוידועאםוכןשמצא

אבלהמחומצותהחמיםממנושיברורעדלנכריאפילוהאוצרמןכלוםלמכורלואמור
ליקהלו),מותרגמורחימוץמחומצותחמיםשישבבירורלוידועשאיןהמתםמן

מבוקעותחמיםבתוכןיששמאחוששואינולישראלאפילוולמכורתהאוצרמןחמים
שכןוהפסדעיפשותאלאחימוץ1השאיןלזמרהדברקרובמקצתןנתבקעואםשאף
ממץואינווהפמדעיפושמחמתלהתבקעושבקירותיוהבורשבקרקעיתהחמיםדרך
מותרהפמחעליושעברחמץמפקוכל",נתחמצוהפמחשלאחרלתלותישוגםכלל

מןחטיםליקהשמותרלומרצריךואין9:","ח"תס'בסישיתבארכמובהנאה

ראהאםואפילוולאכלםולטחנןהאנצרורוצהנכרישלבביתררשהיהישראלכ

יריךאיןגמוריימיןמתמצותהטיםבהםאו11בעיראחרבביתלדורממנולצאת

מהעיבנה'הטד'י'שעלנה'הטךקייםי'להס'"הפמחקודםלביתוכנם'והנכרי(')ן"באחרת

ן:י::ג,:1::::::שכברהפמחלפנייום'לבתוךיוצאהואאפילו
.ז.תסובסימן""תסגובסימןצריךאיןכןפיעלאףהביעורחובתעליוחל

אחריןקינמרם

ילפישולדחוףיש',א"הישבתשובתשלשוןובאמת.הכי7צתמשמעלאא"הישבבשםן,א"במ
ולרווחא,מלשונובהדיאכרמשמע,מילתאליהפשיטאלאגופיהא"דרשמואפשי,פניםבשני בנ7טרמלחא

:]',בפניםש"וכמא,"ג"תל'גיבנוףו"הטש"כמלפנוקלנוישוהילכך.חילולים'

'אפילהחמייו',א"התשדעתמבואי)',יעקבהח7מדביינרזהוגל(א').'נויננםוהגברי(ל

.א"כחדלאשזהווכתבבפנהלביתבנכננדבייוהעמידיעקבהח7שהיי,בפיחבביתכשידוי איןולרבדיהם,נן,א"ימשהביאא"כידבייוהעמידא"המשהיי,א"המדעתהואשכןובודאי

שעברהמץשלבלהלהרכ1ת;בתרשתל)פאף';יבפ'ייפשועט ל;.מק.פא,ת.שםא,רשבק

.(ברב'פנא1'פצדןאם,הפפה1' איפסרכמנמלזהאיןהמםשכשמזהן)הפרףקח.('כ1כמנמלזה'רהר)שםא.]ישקא

פעקצ

-

.לכאןשמצין1.'סתפז"פנדאה.(לכתהלה.אק.פא.ק1שםראה.ב ו.שםא.]ישת.שזקג

"
.ג.כע.,ש,ן,"קש.א.ססוףא.

פוףה.פי.,ק.1פמ1ק.פא,ת.שםא.1יממ1יקי.שםא.ימ.בק.פמשה'ריכקד ,ב.פכ1כרלקמן.הפשן.שםא.רשבקח
-

הואואם.א'-'ק.פא.1 .לפלץקו
ת.ש1יאה,המץית'במכשבו1ההמץהביתאתמכי .מ"1פמז"פצדקצמה.(בלהלהן'רלהםששמהתשהמים)אפרףקו

אחרוןלקונטרסציונים
שאם,(כמוסגר)ר"סלתלג"סולעיל,כאןקיכהואממילאדהתס:א"מהרשבשהעתיק,טק"סקט עלידבנפלהאףאסרו'כולפנותהברעתו.(אסודבידיםכשהטמיןשדוקאמשמע)

.ממילאהמפולתכאןאבלשנמצאוהואממילאדהתם:שכתבקי ,יהק"סקיג.ולמכורבורולפנותשדעתו

.יזק"וססוק"סקידבודאיכי,ממילאהכותלעגלוכנפלאףשאסרקיא ,גסעיףקטו.הכותללתלךהתמולתימנה



מזתלופסחהלכות

צריךאיןהרבהחמץודאישםישואפילוממנהיוצאשהואהנכריביתאתלבדוק
אםואפילו"'"בפמחבושידורביתבאותוביעורמצותמ"לקיוכלשהרימשםלבערו
החמץויבערביתואתויבדוקב"הבעההואאדםואותואחראדםעםאחרבביתידור

מיוםבביתו1השנשתמשהחמץגםויבעריבדוקב"בעהשאותוכיוןמקוםמכלבעצמו
שלושלוחוחמצוולבערלבדוק1השלשלוחוהואב"בעהאותוהריהפסחעדבואו
אינוהנכריבביתשנשארחמצוועל]'"חמצוביערבעצמוכאילו1הוהריכמותואדם
שםועוב'הנכרמביתשיצאדכיוןהפסחמי'כלשםמונחיהיהאםאףכלוםעלטעובר
.י.,לעצמו'הנכרמלנו'בודאי'שהרוהפקירוממנותנתייאשהרי.עםנמלוולאחמצו
הואשהפקירולאחרכשהחמץאלאלחמץמועילוהפקרבימולשאיןחכמיםגורוולא
לישראליםהמיוחדבגבולאו,ן,החמץבעל1הלישראלהמיוחדבגבולבפסחמונח

הישראלשהפקירויודעהנכרישאיןאלאי'"לנכריהמיוחדבגבולאפילואוי""אחרים
שהנכריידועכשהדבראבללעצמוימלנוולא

,מצאיאו..עדהפסחכשהטעאםאו"לךאיןהרי"בגבולוכשימצאנולעצמוימלנו עדייןנטלוולאשמצאואוהנכרי',

כיוןכ" ה.שהן.בנוטלוה.הליטלוושההיהשאםאלאחכמיםג1רוולא"',מ1הגדולהפקר
ממנושנתיאשודע'שהואמחמתנוטלואין1הובלבובפיוהחמץמפקירשהאדםשמה

מת"מניטליה"וה"]'יביי'יהפקהישיאומאליוהפקרהואכשהחמץאבלכליםמיעיל ,ואלםתקיףשהוא,י

ברשותשהניחואור"ברהשהניחוכגון
לאכוהגדולבהפקרהרשותבעל1הלנכרימאליומופקרשהואבעניןלנכריהמיוחדת

:ן.,ה"תמסימןעטןפמחבערבששיתשעהקודםהפקירואםחכמיםגורו

הפמחקודםרא"בשלצאתאוליםלפרשדעתו1המביתשיוצאלאחראםאבלכא
"]"מבתיכםשאורתשביתומצותלקטםיוכלולאבפמחבביתידורשלאבענין

אםמתוכוהחמץולבערממנויוצאשהואהנכריביתלבדוקחייבשהוא]],אומריםיש
שהוא1הבביתלדורתחתיונכנסאחרישראלואיןיוםשלשיםבתוךממנויוצאהוא
נכנםאחרישראלאםאבל)אחרנכריאובעצמוהביתבעלהנכריאלאממנויוצא

עטןתלהבמימןשיתבאר.כס)]"ראשוןשלחמצוולבערלבדוקחייבהאחרוןתחתיו

אחריןקינמרט

כ-אאלאהגוףחובתאינהביעותדמצותלהוא"הבידלדידהו,ידויללאבביתידויביןכלללחלץ
שכתבמהטורדבריוהוציאא"ורמ,יז"ח"ובפרטז"ו"בט'עי,בתוכווחמץביתלוישהפסחכשמגיע

ע"שי,ה".הראבדעתאיר.בב,שחילקימהה"רי"בקיא .שם

י-ח.יגק"סטא,ואליה.,מ'הםסוףשבתעולתקיב ,פהק"ס

.ג"מילבישטורקיג מלקמןגםראהקיד

אמורמ"שמ,ושם)ג"מתמת" זיכהאיט'שהנכראףיהיט.(הפמחאמרמהנאה
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תלופסחהלכותמח
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"כ
מוףח-פך,ץק"יםסיק"ם.א-ת.ג"כא-ותתטילטלא.( הבודעהטירומבז
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מםתלז-תלושמחמלכות

נתחייבכברהרי]ן"מאליוהפקרשנעשהקודםששיתשעההגיעשכברדכיוןמיעיל
חמץ
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:סעיפים'זובוביעורחובתחלמיעללהבירוביתהמשנירתלז
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