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חתי~

:
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")הפמחאחרעדשםשישארדעתעלחמץשםלהממיןאמוראבלמאליושנפל
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שםהממינואםאפילוד"ביולבערולהוציאווצריךכלוםלומועילאיןשםהממינוואם

:ן)ו"תלמימןעייןהפמחלפנייום'לקודם(נ)

:סעיפים'טובושהניחבנרותמספרמצאולאשבדקמידיןתלט
מהםונמלעכברובאלפנינומונחיםשהיוחמץשלואחדמצהשלצבוריםתשעהא

אהריןקינטרס

ובאמת.צייךאינומבזיתדבפחותבפשיטותפנ7"'שבתהעולתבשםי'יעלבהחדנדנזית(ב)

נושאיוגם,לחלץם"לימבליהמנאעיוןצייךובאמת,לדינאעיוןדצייךבייםשבתשהעולת

תמצאמאםדנלי7ובעייאבשאיכןחילץלאולמה,זהחילוץשלכבודומלוםהיאולאכליו

:ן'בביאויכןהעתרתילאולכך,לומי כנרלקודם(ג)
צייךהוה"]אומייםאישדנמכינןלאודאי]ח"נ7ו"תל'גיא"במבהדיאמ" לפנות

.מ7י7עיתוהחמץולהוציאהבוי
.(א"מידלקמן,בבירחמץלעמן)הידשםם"רמבעז תמי.לעליראה.(חולדהלענין).ט"מוכולעל

א"קוג" ק"מ

.לבטליין-קכול.שהטוראףה"ר'כאןשאפשר,' _שםחראמת

,בממינהה"דשם'תוסמט ,ד"עב"מם-רמוג

.ב"בע"שי ל"רקי)הרדב"פם"רמב,ב,'בגמראא'בעגא

,ב"מע"שי,(ל"כאת וכדלעיל.(ל"כאתל"דקיכיון)שםם"רמבמשמעיתגב

יראה.ר"מחלא'.םל'דלע'הרוכטעם,שםגמראגג ע-תתבוב"ומפו
'56, 'דהושםם"ירמבי"רשוכגירסת,שםבגמראא.בענד

'ק"מא"קותלג"מל'לעראה)איפשטאדלאא.בע .כשמבטל,לקולאדרבנןומפיקאהג"בהג

.רק"ססוףז"משבבגרים.פר,הק"סהייראהגה

.זק"סיז .כסעיףית
.צדיךאינומכזיתשפחותיט כ

שםדלעילחטיםאוצדגבי

,'הבה"הגסיףרק"סא"קותלג"םל.לעראהנו דמ

,כללסילםבושאיןר" '.םלעיליראה,-ט"סל'לעגםוראה.שםם"רמבגז
כהטורדלא)ם"כהרמבבזהל"דקי,הק"סא"קיתלג

א"המשהביאימטעם,(קודםבשלכישיכברדוקאכהיני מפילתיע)שנפלהמהמץ'רהי,הרדב"פמ"ממרק"ס

א"קישםל'לעוראה.ל"םשםל'כדלע,בבשוללי'רד שארוצעם,דק"ס

וברכלםחולדהגררוהו'שמאן'חיששן' ן'דא,'האנהגיהושם,מגולהבמקוםהוהו'נ'והמח
.הרמץחגלה'1לבוררד'שגסמ'דף2ש םיכרלקמן.רק"מא"מה"די-1ה".הב"פת-מנח

" 'סיל'לעיראה,התירהמןאמורשזהא"סרישתם

,הרעותלכלהיאשכאן,'הגהגיה,מההק"מא"קותלג הבדעהגט

בביר.ובאן.(איצרלענין)ו"טטשםדלעיל' .אחריןקונטרםראה,ו.ר.כילם

לקודסאוצדלעשותיכוללכתחלהשאפילובא ורי"דששיטת)

תלג"סלעילשנתכאדה,שםן" מןאסווהכלשלדבריכאןכ"משא.(טק"סא"קו

,בבורלהטמיןהתורה



תלםממחהלכותעת

צריך]בפנינולביתונכנס"נמלמצהאונמלרמץאםידענוולאבפנינואדדככר
)שנמלושראינודכיוןנמלומצהפרישממובאדפרישכלאומריםואיןולבדוקלדוור

ככרעלהמפקלנונולדכ"א
~

קביעותבמקוםעדייןכשהיהמצהאוחמץהואאםה
כמומדצהיעלכמדצהדינוהקבועוכלהעכברשנמלבשעהדהיינווהמצההרמץ
.,הפסוקיםממדרש"דכמיםשדרשו
הככראםואפילומופריםדברימפקאלאכאןשאיןדמצויכלביהלכבראםואפילו
להקלמפיקות'בכאןישוהריהעכברשאכלולתלותשיש(א)"קמןהיההעכברשנמל
לפיבימלאםאףכאןדכמיםהדמירוכןפיעלאףבימללאאםאףלהקללנווהיה
שהואבביתאלאבימללאאםמפיקות'ובבבימלאםאדדבמפקדכמיםהקילושלא
'בפעםולבודקולדוורהמרידוהוולאבד1קתואותושמעמידיןבדוקןבדוקתעומד
מועיל1האיןהבריקהמןלפומרומפיקותכמהשישפ"אענבדקשלאדדרכלאבל
אלאברורדמץבהםשאיןבמקומותאפילולבדוקהבדיקהתקנתעיקרהואשכךכלום
עכברשהכניםשראינוכיון1הובית"'ג"תל'בסישנתבארכמו'מפיקותומפקמפק

מפקרמץמפקהוא1השככרשאףבדוקשאינובדוקתעומדהואהרילתוכוככר

הריבדיקתואדר1הלביתדמץמפקשהוא1הככרנכנסשבודאיכיוןמקוםמכלמצה

כלוםמועיליםאינםהעכברשאכלווהמפקמצהשהואוהמפק]'בדיקתוד1קתנגרעה

אחריןקינמרם

עיין.ו"הטפנ7וכך)ע"ושו]ם"הימבדעתהואשכן"יעלבבחדעייןנךלתלותשיט(א)
,מחמירינןבביטלילו"דאמשמע,'כוהחילוץמזההביאלאם"והרמבשכתבב"נ7,בנוףשם
,אחדבנפץדמחמיים"להימב,לאנמיביטל'אפיכ"אנפי7אנפץהשיבדלאכיון,הואופשוט

דלאודאיאלא,ו"הטש"כמ,נמייגדולבכיאפילוביטלאםנפי7אנפץחשוב7טןבככרואי נפי7אנפץכללחשיב
רדפתוביייתא.חדשןמהפייוהוא,7בפניםשנחבאיומטעם,ביטל'אפי

כ"אאלאו"הב"בפבלשונוכמבואי,לשםחמץלהכנינדיךראיןמשוםם"הימבמפישולוליןי כוהכניב
ומגידם"הימבשדעתוכיון.בפניםג"תל'בגיש"במ'ועי,"ש"ע'כושמכניניןשנתמן' והבמשנה

נפי7אדהוה,ביטללאאםלדבייהםלחושיש,ביטלאפילולהחמייו"והטע"בשי" .דאויייתא
:ש"עז"הטדבייבתחלתמשמעוכן,ביטלכ"אאלאמיללאינוא"ימשגםואפשי

מ.מ.(ברברסשםר.הראבלפירוש)'.הב.פת.]ךתז.א.םע.,1שמור.].עסף""תי)א .אק"סז"ש,יהגאוניםי"רשבדעתשם.עכבריאתאה"דשםרשייב

,גק"סי"חיראה.בק"סז"הטלפירוש,שםם"רמבחא"מ.ג"מקי'.םר"יוא"ירמסיר,היזנוה"דשם'תוםג ,(ם"הרמבלשוןק'שהעת)א"מע"השודעתגםשכיה,אק"ס

ר"יה,חד,שניהםלו'אמנו"דה,אק"סא"קיוראהלנ'.םלעילה"וכ.שםר"י'ע"ישוטיר,שםתא.בריד מ,ה"מע

,קטןככרוהיאשמטל.ח"מיתנג"םלקמן,ב"משכס" ,ב,ריבק-צצמחד"פםראהט.א,סיכתוביתה

.אק"מ""ט,הראיהבשםשםמ"מילחבורתאבןלוירקפרט,י'עליקםליוארב)שו,יטם'רברו מז

.1ק"משםוקרא,(בהגיה)כה"מעיא.(קנוע'כנענה'לרהוההם'נ'באחר'ובנענם'2ראל" .(ם"הרמבבדעת)א"מח-פךיב

אדרןנטרם.לקם.נ.צי
מטעם.-שהחי,ה-ר,סנתלו'סילעיל..א,יז.ו-ב,,סא בב"פמ

,ספיקאספק,י" ג

סעיתלו'סיי"בבמבעם-הי-רב-ביאערוח.אמעיי ייז-,ד
ליב

יהין-
נתב.,חלי,.סשםא,במ.,(,.הסם.נתביעה).ן.עמהראנלין ננוכבנסשבנואישבינןה

ביי71תנורעדד~
ופתעליא~ת~צו~אעי7אים,שבומבורשישן.7ת1, הטיברעת.

-

בהתהסניהשםלעיל-נחבאלפית.,לילין.-,בלעילאה-,(טן,-בנב)באןשמליל שנחבא,.,,סא,.,תלו'סי

-
משים,לילין.פת-ב.שהללהטעם,.,,סא,.,ב..פניס.א'בב

.לנראייב-,.ויל-ה,ספהיאנויליס-התשאנילת.(ס"מב-הברעת)א"סי .70'עתחמאהעצבאה-.



עםתלםפסחהלכות

כמהבושישפ"אעבדוקבחוקתשאינומקוםבכללבדוקחכמיםתקנתהיאשכך
.להקלמפיקות

עלנ'חולקיןויש
~

העכברשאכלולתלותשישבעניןקמןהיההככרשאםואומריםה
שיגיעעדעדייןשיאכלנואו

~
ביהלולאאםאפילוולבדוקלחוורצריךאיןהביעורמן

על.לממךוישי'כולואכלוושמאנמלמצהשמאלהקלמפיקות'בכאןשישכיון
,ןמופריםמדבריאלאאינההבדיקהשאןלבמלעדייןשיכולאובימלכבראםדבריהם
:המיקלהאחרהלךמופריםובדברי

ונצנםבפנינוהעכברנמלוומשם"'בפנינושלאן'קביעתוממקוםהככרפירשואםב
שפירשלאחרמצהאוחמץהואאםה~ככרעלהמפקשנולדכיוןבדוקלבית
דבלהרובאחרהולכיןאנוהריבפנינושלאפירששהריוהמצההחמץקביעותממקום
ואינוששיתשעההגיעוכברבימללאאפילוולפיכךהואומצהפרישמרובאדפריש
:גדולהואהככראםאפילוולבדוקלחוורצריךאיןכןפיעלאףלבמליכול

צריךאיןבפנינומהםעכברנמלאפילוקביעותםבמקוםהצבוריםנתערבואםיכןג
שאיןולבדוקלחוור

~
הואאלאעצמובפניעומדהחמץשאיןכיוןקבוענקראה

:ן'המצהעםמעורב

בדוקשאינוואחדבדוקאחדבתיםושנימצהשלואחדחמץשלאחדצבוריםשניך

עכבריםשניובאו
~

ידועואיןאחדלביתנכנסאחדוכלמצהנמלוזהחמץנמלה
נכנםביתלאיזה

~
שאיןלבמלננעדייןשיכוליםאו"בימלונכבראםחמץנשנמלה

צריךאיןלהקלנימפיקות'בכאןשישקמןככרשהואאומופריםדברימפקאלאכאן
כלעלהמפקלונולדאחדלביתככרכלשנכנםשבשעהפיעלואףולבדוקלחזור
עלאףחמץמפקככרנכנםביתשלכללנוידועהריב"ואמצהאוחמץהואאםככר

חמץמפקידיעלבדיקתוחזקתנגרעהולאבדוקשאינובחזקתעומדהביתאיןכןפי
המץשםשקטוענמקיםהככרכשהיההמפקלונולדכןאםאלאלתיכונזשנכנס

אחרבולילךשלאתורהבושהחמירהכיוןהחמץקביעתבמקוםהנולדשהמפקודאי
חכמיםבוהחמירומחצהעלכמחצהנידוןכןפיעלאףמצההואשהרובשאףהרוב
שמפקואמרוכןגם

~
במקוםנולדושלאמפיקותשאראבלהביתבדיקתחוקתמגרעה

:,בדיקתונמחוקתהביתשיוציאכךכלחכמיםבהםהחמירולאודאיחמץשםשקבוע

,נכנמנביתלאישידועואיןונמלעכברובאחמץשלאחדוצבורבדוקיםבתיםשניה
לחוורצריכיןאיןשניהםה~אחרה~לשאולובאיןאדםבנישנישלהןהבתיםאם

.הבירובביתהחמץלתלותיכולאחדוכללבשלנייכוליןאובימלומנחאםולבדוקנן

,א"סא-רח,שוךיג שבבדאףיד
מ"מ,ספקיתבכמהלי'אפרי'החמחטץקת' שכאןהטעם;וק"חסיףא"קיתלג"מלעלנתבאר

כברשברקמה.ילבדוקלחזירלעטןט"ה:עלרעהלי.הק בככראלאתליט'.בםאכילהבמפקתלינןדלאועיד,,,

.ג"וש,הרבה'ח.שכ...ם'יעכברכולואכלול"שיקטן .גמיקי-ז,המגק.א-טסו

,אגז"עטז

.א"מע"השוסיר,ב,טשםגמראיי .הק"מ'"ח.א"ממיףפרח,הינוה"דשם'תוסיח

,א"מיכדלעל ,דק"סא-מיט

.ב"מע"ישוטור.ב,טגכדאב גמבא

.הק"סא"מ.דק"סו"ט,טור,א"רע,'' _שםא"מסב

.שםז"יםמידבג ,א"סכדלעילנד

וראה.הק"סא"ת.ב"מ2"רח-פך,היאב"שי-מבה חקר

,שסטו,קמאצנן'שאל,,ב,מאג"חהלכות' .ב"מע"ושיסיר.א,'גמראנו
.ב"מילבישטין.שםגמראלז דלא)ב"מא-רת,שוךכח

,(כסיראלא,ם"כדימבל"כ .ש"ובמ.ה"רב"מח"]

,הק"מא"סכס



תלםממחהלכותפ

מיהאםאפילוולבדוקלדוורצריכיןשניהם.לבמלעודיכוליוואינןבימלולאאםאבל
שמאאוה~לביתנכנסלאשמאה~שמפקלפילהקלמפיקות'בכאןואיןקמןככר
לביתנכנםלא

~
וכייןמהןלארדנכנםשבודאיהתורהמןכלללמפקנדשבאינוה

אדרה~לשאולשבאוואףמפקתןמנייחודמיבדיקהצריכיןשניהםאיזהוידועשאינו

~
איןה

~
אלאלבדוקצריךאיןשאןבימלוכןאםאלא"1התורהמןכלוםמועילה

כיוןה~אדרה~לשאולבאושאםואמרודבריהםבמפקהקילוודכאיםמופריםמדברי
]דבירוןבביתהואשהרמץלפילבדוקצריךאיןשהואאדדלכללזמרשאפשר

דבירוביתועלעליושואלמהםשאדדאואדחבבתלשאולבאואםאבלכןאומרים
רמץודאיישאדדבביתשהרילבדוקצריכיןאיןששניהםלהםלומראפשרשאיכיון
:מפקתינמינייהודהיולבדוקלדוורצריכיןשניהםכןאם

ייכלוםמצאולאבדיקההלכותככליפהובדקאדריוונכנסלביתשנכנסעכברן
או,העכברתאכלוודאימצאושלאכיוןולבדוקלדוורצריךאין"בימלןלאאפילו

."1בפסדלאכלויבאולאמשםלהתגלותיכולשאיןלמקוםייגררו
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