
מםתלז-תלושמחמלכות

נתחייבכברהרי]ן"מאליוהפקרשנעשהקודםששיתשעההגיעשכברדכיוןמיעיל
חמץ

~
ינ"ה"תמ'בסישיתבארכמועודלומועילהפקרואיןלגמריהעולםמןבביעורה
שהואהנכריביתלבדוקהישראלחייבלפיכך

בעיבביתיקייצא'אםביים''מת'יא"צריכיםשאיןחדריםאותןאףממנויוצא יוצאאוליםמפרששהואאואחרתי,'ן

אתו'צ''שלפנבלילהלבודקהההבבשהואידוראםאפילומופריםמדבריאםכיבדיקה

ום''לבתוךממנהומא'הנאאם'הנכומביתשאףאחרתבעיראו11בעירבפמחבבית

נכיסהיאיאםביעיייבח"עלייל"שאזמקוםמכלתשביתומצותשםלקייםשיוכל מכיחיוצאהואאפילוזובצירלדורבבית

מביתהחמץומבעריבדוקלאאם
~

לבודקהההבהוא'הגום''לקודם'הנכושהואה

בושידורתו.בלבדוקההבשהואבשעהמרבריימצאבבלבפמחעליויעבורממנויוצא

עלעבוו'שלא'כד1י'י'בייההני"בפסומפקירמבמלשהאדםשמהשגורומופרים ,סופריםמדבריימצאבבלשבתוכההחמץ

:'כלוםמועילאיןובלבובפיוהחמץ

דבוקישארשלאשעושהדברבכלולעצןליזהרמזבהפסחלפנייוםשלשיםכלכ:ס
:יי,פמחערבכשיגיעבנקללהמירויוכלשלאבאופןחמץבו

:סעיפים'זובוביעורחובתחלמיעללהבירוביתהמשנירתלז
מהדרכיםבאחדהשוכרוקנאו(א)]ר"ילילתחלתקודם"לחבירוביתהמשכירא

]מוררבקניןאוקהי~בחאובשמראובכסףדהיינובוננקנהביתששכירות

אהריןקינטרס

לאא"ימוגם,]משנהבכנףשכתבממהבווחזי,"ע"בשיונףביתהיבפנ7כךנרוקנאו(א)

לאאביהםומגןו"הטוגם,משהבדיכימצאתיזוכן,לנ"נדהכימשמעכלוםעליוהגיה
יע7ביהח7ש"ומ.המטישיםבשםמן"המכתבוכן,]להונבייאדהכימשמעע"השעלחללו

יאיתומהלזהחומיאהיאלזהקולאדהאכללחומיאכאןשייךדלא,אינוזה'כולהחמיידיאוי

יוצהשאינואובעייהמשכייכשאיןיעקבהח7כוונתואם.המשכיימעליומיהשוכיעללהחמיי עלהכיבלאו,לבדוק
.'גונעיף'בנעיףע"וטושהפונ7יםוכלהגמיאכמשמעות,לבדוקהשוכי אםואפילו

המשכירעלכשחל,,לבדוצ"אהפנהלאחיעדבביתלדוינכננהשוכידכשאיןנאמי ילאלבדוק
כןיהיהאםשאףאלא,טעמיםכמהמחמתכללמנתביזהדבישאיןמלבד,בדקי לנואין
דיןכלמןובי.ע"השעלחלקושלאא"ומו"והטא"ימוהנכמתע"השמנ7נגדלהחמיי הלךנופייםבדבייל"7יי

:"המיללאחי

תיוסימןהפקינ1'אדין;,פ1ר1'אשןם-קושנתיאשאףקלב הנכרשענפ'ענרכל

.א.פ;.1ש1מ1ד.א,]ף]1ותךאבריתאא1ח1,(א'-'ק.פא.ק1ראה)' 'מהנלא

.אק.פ..ק.א.פק,י]ב.נרכלהפקי מ.מ.(ר.'בי1'להבביתד"המשכה.רב,א)שם].יג.נפרףקלי
.שם],,1.ה"הב'פקרם1ם'ל)מהיר.,מ"סב'פיאה)אנ1רהקלך הפפה

פק.].(ה.פא''ע

מ;ק.בבוכמבנאי.אק.פא.מ.אםה.רשם'ת1פדי"פא,ת.הפסןי" .א.;פ.הפסן
א.'ש,מ.פקצה"פמ.ה1;.ש1ויאה.שםא.מה ששכ

.בהלשיןנקניתאינה;קיקי1ת'
אחרוןלקונטרסציונים

שהביאי"הכצלהשיגשלאסמה)משמע:ל"אוצדלהכירוביתהמשכירה"רמ,אן"כהר)אסעיףא .('התוסדעתאתהביאכ"ואחן"הרדעתאת.בקניןכשקנאומייוי.כגמראשהאיכציא(ר"כי
,שיאכללוההוראההפוסקים.כללידאהה,אסה"דא,ר,החוסמפירוששהעיקר)ח"בי.ב"פכ ,ח"היב"פוהפוסקיםכלליוראה,(כקניןהחזיקכשלאדמיירי

.כק"ססוףז,רעוכללוההוראה .א,זז"עה,רצוכללוההוראההפוסקיםכללידאהג



תלזטמחהלכותע

נפנםשכברלאחרעדמשוכרלידממפתחאתממרולאומגרומביתמןיצאמשכיר"
ימיכלבויכנסלאשמואפ"אע,שמשכירמביתאתלבדוקממשכירחייבר"יליל

לפימצא'בבלעליועובראינווגםשבתוכוןמחמץלאכולבא'לאכןואםמפסח

שגוףכיוןמקוםמכל"חמץשםועובמביתמןכשיצאומפקירוממנונתייאששבודאי
שלוןמיסמחמץוגםבתוכולדוראלאלמשוכרקנויואינו)ממשכירשלמבית

עיקרמואשאןר"ילילובתחלת
~

מים('א"תל'בסישנתבארכמומבדיקםחיובמן
שממפתחמחמתלתוכוליכנםיכולמשוכרמימשלאממשכיראצלמעוכבעדייןמבית
חיובחלמלילםכנימתתחילתדמיינו11בשעםלפיכך"'ממשכירבידעדייןמימ

.]'לתוכומשוכרשנכנסלאחראףממנונפקעלאושובממשכירעלמבדיקמ
שכברי"ואעפנ'בבדיקתומצאשלאמחמץכליבמלמלבדוקממשכירשיגמורולאחר
מבדיקמאחרבפירושולבמלולחוורמואחייבכןי"אעפמביתמןכשיצאבלבומפקירו
.י'.בפימבימוללמוציאשתקנוחכמיםכתיקון

אחרעדבתוכולדורנכנםאינואםואפילו,שבביתןמחמץכללבמלחייבמשוכרוגם
כןגםכס~בונקנסקרקעששכירותממדרכיםבאחדמביתשקנסשמידלפימפמח

בביתממונחמפקרדברוכלממשכירימפקירוכברשמריממשכירםשםשעובבחמץ
לשוכרממושכר

~
איןמבמלשממשכירמסב"וא"'מ"ר'סימ"בחוש"כממשוכרבוכס

איןשמרימבדיקמאחרלבמלשתקנוחכמיםתקנתחובתידילצאתכלוםמועיל
:לבמלומשוכרחייבלפיכךמשוכרשלאלאן'שלומחמץ

(ב)משוכרחוראםאפילו]ר"ילילתחלתכנימתקודםממפתחלוממראםאבלב

אםאפילו"]ולבדוקממשכירמידלימלומואמחויבממשכיראצלממפתחומפקיד

אחריןקינמדם

במושלםתפנשלאלמיהיינו,כךכתבשלא'יעלבהח7ואף.ןחדשהפניפנ7כךנדוהפקיד(ב)

לדידןאבל,]',אל"בלבלשונוכנראהלהחמייאלאלסחוששואינו,ביעתו"'ן"החשיטת

תלד"מוכדלעיל,(בידקשיהשיכר'כאף)גק"מא"מיד _ו"ט

שהמשכיראף,בדוקחקתון'לענ)ב-סע-וצוטוךסו ובברק

.(כברטל' .בק"מ.עטאה'אלטז

,גק"סא"קוגםוראה.שםא"מיז ק"דושיךד"עשםראהיח

המשכירגםששםאלא)סי לעיליראה.ם'ינ'וצמ"מוראה,(ביוזההלכותרוצים

בקנהאהדתכדעת'הושכשהפקירוגק"מתלי"מא"קי שבית)ה"בהגא'ק"מא"קותם"מלקמןגםיראה,אותי

,נטג"חהלכית'חקר.יראה,(למשאילעבהט'אהמושאל שער.א

.ז"משלום' .רלב'עגג(,',נ)תורהל'גד'קובץראהיט

.א,ר(בריתא)מראב ח-פךנא

.בק"סא"בקוךתבאר,א"מ.מי

.שםע"התוטור,שם(בריתא)מרא1 רלעחטץלבדיקת'הסטעםכאןשיךאיןב"וא1
"מל' .ד"םחלא

-לן.שאכ"מסיףתלו'סיל.יכדלע,גק"מא"מח יכדלע,כההגדילהפקר

שבישראלגק"סא"קישםל' בור'שהשאההמץאתקונה(השוכר)שהיאאפשר

תלא"מרלעיל'האטעםכאןשיךאיןיאה,(המשכיר) .ר"פ

.שםשבגמרא"הואדיריהדחמירא"שריששהוט המעבהכותךוכדלקמן

שרגושכן,(גק"חא"ובקי)ף'

.ב,נאג"חהלכית'חקריראה,ביזכהיהשיכרהפןרי ,אק"סא"וקי,העמעיפיםי

,בק"סא"מ,שםן-ריא ,אק"מההלכותאיצרראהיב

בודקנו'אשהמשכןבמקוםאף,צ'םלקמןה"וסיג והשיכרםאלא)

,גק"סא"בקיתבאל'

אעדוןלקונטדמציונים

בקניןכשקנאומיירימגמראשהאיבעיא,אסעיףט

,20'עהפסח,א"סשמואלמשפטית"שובשט,גק"סי א4ק"סא"קווכדלעיל)ב:ל"אוצים,ד"בילחבידוביתהמשכירה"ד(מ,א)יא



עאתלזממחרכות

לביתמליכנהמשוכרעלמעכבממשכירשאיןכיוןמפסחלאחרעדבולדוריכנוסלא

חייבמפתחצריךשאיןנעולשאינוביתמואאםוכןממפתח.לממרכברשמרי
]]לבדוקמשוכר

מפקירושכבראףבפירושיבמלממשכירוגםחכמיםכתקנת(נ)יבמלמבדיקםואחר
:)]בלבו

כנימתקודםבונקנאביתששכירותממדרכיםבאחדמשוכרקנאוכשכברמ,יכלג
עיקרשמואר"יליל

~
ר"ילילכנימתלאחרעדקנאולאאםאבלמבדיקםחיובמן

ר"ישמיוםדמיינוז]ואילךוממנור"ייוםלצורךששכרואלאמלילםקודםקנאוואפילו
שבלילונמצאשכירתומן~משךסוףעדבתוכוולדורלמביתלכנוסרשאימואואילך

אחרוןקונמרם

שהפקידודמשוםפשיטא,ן"היכשיטתלפנוקשהנכימווהאחרונים)'ע"השפנקיאחדהנמשכין

עלויוצאנכננלהיותובידו'כואצלומעוכבהביתועדייןן"הילשוןדוה,מיניהחיוביהפץעלא

אצלמעוכבהביתואין,ויוצאנכננולהיותהמפתחליטולבידונמיוהכא,ל"עכלבדולהשוכי

שמואלמשפטיבעלואף.לושיחזיינוממנוביץשולאהמפתחלומניכבישהייכללהמשכיי אםאבל,עדייןץנאושלאז"התונלשיטתאלאכךכתבלא
שעליומודוע"דכאפשיץנאוכבי פ"יעכ.לבדוק

:ל"ץיידהכינחבאייבבי,לבדוקעליווניעתון"להי כתץנת,נןיבטלהואשיבדוקדמיהפונץיםכלמשמעותנרהמשנירוגםהנמשנתקנת(ג)

בודאיבבדיץהענוקשהואכיוןישכחשלאכדי,בדיץהאחיומידתיכףלבטלשתץנולני"חז

דיריהיא[מי]דחכיוןלפישאיןשכתבון''בתונבהדיא"'מצאתיוכן.י'['ו]דףי"כדפיישיזכוי ]ג"שביומה,ץיימתזונביאבמנץנתםוגם.ש"ע'כולבדוקעליודואאלאלבטלויכולאדםואין

החונפותכוונתהיתהשאם."]האחיוניםש"כמלבטליכולדהשוכימשוםהיינולבדוקצייךאינו
אינוג"דבידהאודאיאלא,לבטלויכולדהשוכיל"נדלאמשמעכ"א,ליטאזודנביאלהוכיח
לבטליכולהמשכייגם1]דכאןאלא.ץיימתבביתםב"וא,לבטליכולשהשוכימשוםהיינוצייך
לבטליכולהמשכיידגםג"בנלא"המכוונתהיאוזו.האחיוניםלזהוהנכימו,'התונשהוכיחוכמו
חמצוהפץייכביהואהלא,יבדוקשהמשכיימצינוהיכןכןלאראםל"ור.ל"עכ'בתונמ"וכ

ימדו7הואומשיבטל,לבטלוחייבהשוכיאלאלבטלויכולהמשכייאיןועכשיוהשוכיבווזכה
שתץנוחכמיםכתיץון,בפייושולבטללחזויחייבהמשכיידגםכ"עאלא,'התונשכתבוכמו

במנייתתלויהדבילכןלבטלחייביםששניהםוכיון)]ד"תל'בגיש"כמ,בפההביטוללהוציא
]]יעץבהחלשגםכיון,כדבייולפנוקישמ"מ,ז]לדחותשישואף.א"המכוונתהיאזו.המפתח

:ש"עבבייורעליוחלץלא

.לנמלצרן(בריקההרב1'ל;שאן).רק.פויננ הת1פ1ת;מנושמ,נק.פא"תבג

ר1'ליבביתהמשכרה.ר(ב,א)המןתשתיתנדתתבאר,ל;ה.רא,ר' שנם,ר.פפוףלקמןראה.נק.פא.בק1

.א.פל.,ש,,ר.'בהמוני
אחריןלקינטרםם.ציינ

.עלה"רא,ריט.שטנרלעיל.,אי,סעיג המשניושאיןשס'בתיסמביאוביתנשהשניוכ.אסה"רא,ריד

.,.לברצויךשהשינובמהרסנילנאיוהלימואפשולפכו.סו .בסמרךמן,נרל.כאמטעם,לבטלהמשניונסצויךמ"מ..מבטל
.ד"ביכשהשכירכב,כהמשךשיתכאד סוכדלעיל.הבודקה"דשםי"ורשב,וטז

.א"ססוףבפגיםוכרלעיל.זסעיףכגתלד" .בק"סרבהבאליהכמבוארכד.ו"ט
,('בתוסמשמעותשוםראהשלאשכתב)וק"סכה,ג"מישםוכדלעיל,ב"עסוףיז .(לבדוקצריךהואשמבטלשמי)משמע:ל"אוצית



תלזפסחהלכותעב

עלחללפיכךכלללמשוכרקנוימביתעדייןמיסלאמבדיקםחיובמן~עיקרשמואר"י
:מבדיקםחובתממשכיר

וכלך
~

באחדקנאוומלוקחומגרוממביתויצאלהבירוביתממוכראבלבמשכירמ
עדמלוקחלידממפתחממרשלאפ"אער"ילילקודםבונקנסשמביתממדרכים

נקנמשכברכיוןמבדיקמחובתממוכרעלחללאכןפיעלאףר"ילילכנימתלאחר
:,]בלבדבבימוללודיוממיכר,]ולבמללבדוקטייבהואלמלוקחמביתגוף

יכולשמיסמן~עברשכברלאחרר"ילילבתוךאון]ד"יביוםמחבירוביתמשנרה
באותוביתולבדוקממשכיר

~
לאואםממשכירבדקואםיודעאינוומשוכרח]מן

מכשריםשדרךפ"אעבדקואםלמםישאלבעידביתוןובניאשתואוממשכירתאם

ומן"1מואכשרבחוקתמישראלואחדאחדוכלחכמיםכתיקוןר"ילילבתחלתלבדוק
בושישבחוקתמביתמיממשנסשכללפילשאולחייבכןפיעלאףכברבדקממתם
ובח]ןחמץ

~
עלמומכיןאנואיןחמץמחוקתלמוציאובאאתםבדקוממתםשמן11קמ

מח
~

ינלבררשאפשרבמקוםלכתחלמקמ

אלאלבדוקצריךואיןייקמ~מחעלמומכיןבעירביתומבניאחדולאממשכיראיןואם
.]ודיוןמבמלו
מבניואחדבדקלאבעצמושממשכירלנוידועאםאפילובעירביתומבניישואם
מריאשםאולבדוק"דעתבושיש,קמןןאועבדמואאפילומואשבדקאומרביתו
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