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 "[תיקוע"ב "י  -"יבוריןתשע צ" בט ע"]ת בדוק בבי חמץ  ידתבבא ת וספק

הכניס  שעכבר ספק  ,בדין חמץ םנוספי ספקות , הגמרא מביאהבדוק חולדה גררה חמץ לביתש החשש בעקבות הדיון על
לסוגיות אחרות בש"ס  םבהתא מוכרעותת שלא נמצאה. כל הספיקו  בבית חמץוסת פר ישנהספק או  בדוק חמץ לבית

 דומים.ם שעוסקות בדיני

 ום סיכ מקור לתשובה שאלה 
מצה  תשע ערימות מתוך 

עכבר   ,חמץוערימה אחת 
. הכניס לביתונטל פרוסה 

מאיזה ערימה נטל  לא ידוע 
האם לכן ו, העכבר פרוסה

 קת חמץ?ריך בדי הבית צ

לכן לא הולכים ע"פ  ,כ"קבוע"נחשב  –מו ]דבר שנלקח ממקו
א  מחצה דמי" והוחצה על הכלל "הרוב קובע", אלא "כל קבוע כמ

תשע חנויות  מתייחסים לרוב שמסביבו[  ולא  ו"פ מקומנידון ע
טרף, לקח  שמוכרות בשר כשר ואחת מוכרת בשר 

  –תוך אחת מהחנויות ואינו יודע מהיכן אדם בשר מ 
)שכל חנות   , שכל ספק דאורייתא לחומראאסורהבשר 

 .ק טריפה(הינה ספק כשרה ספמחמת עצמה 

ריך בדיקה שנית,  הבית צ
כיוון שהעכבר לקח פרוסה 

הערימה, וכל ערימה  מתוך 
ק מצה ץ ספהיא ספק חמ

)"כל קבוע כמחצה על מחצה 
 דמי"( 

מצה  תשע ערימות מתוך 
גלה  התגלוערימה אחת חמץ 

,  פרוסה לאחת הזוויות
פרוסה  את העכבר נטל ו
. לא ידוע הכניס לביתו

התגלגלה  מאיזה ערימה 
האם הבית לכן ו ,הפרוסה

 קת חמץ? ריך בדי צ

ים ַאֲחֵרי אמר בתורה "ספק הולכים אחר הרוב, כנב] ת ַרבִּ [  " ְלַהטֹּ
תשע חנויות שמוכרות בשר כשר ואחת מוכרת בשר  

מצא אותו  תוך אחת מהחנויות ובשר מ התגלגלטרף, 
רוב  , שמותרהבשר  – מקורו אינו יודע מהיכןאדם ו

 החנויות כשרות.

הבית אינו צריך בדיקה,  
כיוון שהפרוסה התגלגלה  
מאחת הערימות, ורוב  

)כל פריש  ינן מצה הערימות ה
 . מרובא פריש(

שני עכברים נטלו כל אחד  
  ו אערימה של חמץ מפרוסה 

אחד   .ערימה של מצהמ
לבית  עם הפרוסהנכנס 

עם   השני נכנסבדוק ו
לבית שאינו בדוק.  סה הפרו

  טיבה של  מהלא ידוע 
בית,   שהוכנסה לכלהפרוסה 

ולכן האם שני הבתים  
הבית צריכים בדיקה או רק 

 דוק? שאינו ב

סאה(   שגודלםסאין )כ, טניםלכלים ק הפירות  אוספים את אסיףב]
 ןסאי משני פירות נפלו [ ותכקופ ,יותרגדולים כלים משם לו
 – ותרומה חולין של  לקופות ל חולין ותרומהש

חולין  קופת לתוך נפל  מהסאה  שהחולין אומרים 
ופה הקמ אוכלישראל לכן ו ,רומהוהתרומה לתוך הת

שהגיעו מהקופה של  שאלו פירות )ואינו חוששחולין של 
. אף  רומהתאוכל זר שחומש כמשלם קרן ול ךאין צריותרומה, 
מים הקילו כסאה של תרומה לקופה של חולין חשנפל משייתכן 

 (לתלות בקולא

דוק מצריך  ברק הבית שאינו  
כבר  תולים שהעקה, ובדי 

.  בדוקהכניס מצה לבית ה
ואין להחמיר בבדיקת חמץ, 

  בנן מדר שחובתהכיוון 
  ל קכמים קבעו להוח
 החמץ שיבטל אתדי מדאורייתא )

את הבית   יבדוק לאו בדוקמבלי ל
 (. מדין חכמים

ץ  עכבר נטל פרוסת חמ
נכנס לבית בדוק, אך לא ו

ם  תי מתוך שני ב ,ידוע
 ? נכנס  לאיזה בית  ,בדוקים

יש קבר לרוחב  ) שבילים, אחד טהור ואחד טמאשני 
  הלך  אדם ,המת( השביל ובוודאי כל העובר בו מאהיל על

. חברו רהוט וכלנגע באלאחר מכן ו ביליםמהשבאחד 
 . טהור  כלהלך בשביל השני ולאחר מכן נגע באו

ן מה די  את הרבבפני עצמו    מהחברים  כל אחד  שאל.  1
בפני עצמה היא "ספק שאלה  )כל טהורהאוכל  – האוכל

נחשבת  ורה, כנלמד מסוטה שטומאה ברשות הרבים" שהיא טה
 .  ות היחיד(רה ברשוד לא נסת מספק, כל ע כטהורה אפילו

 ל טמאכהאו –ביחד את הרב  החברים שאלו שני . 2
  בוודאי אחד נטמא, ומכיוון שאין ם כי א ניתן לטהר את שניהל)

 אים(. , מספק שניהם טמ ידוע מי הטמא
את הרב  שאל האחד  []העמדת רבא את מחלוקת התנאים. 3

  ים האוכל : רבי יוסי האוכל שלו ושל חבריו ביחד. על 
שלא ניתן לומר ששניהם  , דיולת שניהם יחשאכ) יםטמא

)כדין   הורמאכלו טשרק נה עו. רבי יהודה: הרב טהורים(
וממילא השואל יבין שמאכלו של חברו   זה בא אחר זה(

   ור.גם טה

כל בעל בית בפני  שאל. 1
לא   הבתים שני  –עצמו 

)כיוון שבדיקת  צריכים בדיקה
לא חמץ מדרבנן תולים לקו

 הספק מותר(. ש
 –ביחד   ניהםו ששאל. 2

קה צריכים בדי הבתים שני 
)שבוודאי באחד מהבתים נכנס  

ר ששניהם  חמץ, לכן לא ניתן לומ
 אינם צריכים בדיקה(.

שאל האחד על ביתו ובית  .  3
במחלוקת  תלוי  –חברו 
 ., כנ"לתנאים

עם   עכבר ראה בעל הבית
סתפק האם נכנס  מו חמץ

 ? בדוקה  ולביתהעכבר  

שבחורף אסור   , יש שדות רבים ( מגודרול לא שטח גד) העקב]ב
שות  דינה כרלכן  –צומחים ה זרעיםי לא לפגוע בד, כהלעבור דרכ

שידוע שבאחת   ,בבקעהבחורף לך אדם ה[ ידהיח
 אינו יודע האם עבר באותה שדה.משדותיה יש קבר, ו

ספק  ספק נכנס לשדהק ביאה" "ספ) טהור –רבי אליעזר 
אם   "ספק מגע טומאה"קולא". ספיקא ל"ספק  – האהיל על הקבר

 טמא(.  –נגע ק האם ורק ספ בוודאי נכנס לשדה
 (. שות הרבים טמאספק טומאה בר)טמא    –חכמים  

"ספק ביאה" של העכבר  
)כדעת לתוך הבית הבדוק 

אינו צריך  ת הבי  –ר"א( 
כמים  ח)אף  בדיקה נוספת

קל, כיוון שבדיקת להר"א למודים 
   .חמץ היא מדרבנן(

ל הבית ראה עכבר עם  עב
חמץ נכנס לביתו וחיפש ולא  

מסתפק   – מצא את החמץ
לבדוק את הבית   צריך האם

 בשנית? 

לאחד מהם יש   אבנים שידוע שמתחתשלושה גלי 
 ת. כזית מ

לעולם   –רבי מאיר: כל דבר שהוא בחזקת טומאה 
לכן הוא בטומאתו עד שיודע לך הטומאה היכן היא, 

ם  ול כהגלים ושת מתחת לשל זיתהכ אנמצאם לא 
 .וכל המאהיל עליהם נטמא בטומאת מת() נחשבים כטמאים 

קע עד שמגיע לסלע או לקרקע  חכמים: חופר בקר

אם לא מצא את החמץ  
תולה שעורב או עכבר נטלו  

ף ר"מ  חכמים. וא)כדעת אותו 
ולתלות  קלם להחכמימודה ל

חמץ היא כיוון שבדיקת , עכברב
 .מדרבנן(
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  ים לא מצא תולואם  – (הוזזה מעולם)אדמה שלא לה בתו
 .לקחו את הכזיתבר  שעורב או עכ

בעל הבית ראה עכבר עם  
חמץ נכנס לביתו וחיפש  

מסתפק   – מצא את החמץו
 והחמץ שמצא זה האם

  בר או חמץ כהחמץ של הע
 ? אחר

שדה שידוע שנקבר שם מת, אך לא ידוע היכן. כל  
  זמן . לאחר היל על המת()מחשש שהא טמא נ הנכנס לשדה 

הקבר שידוע עליו,   ור ואין יודעים האם זהא קבנמצ
 או קבר אחר.

הנכנס  לכן  –בד הקבר שנמצא הוא הקבר שארבי: 
 ור. שדה טהל

: רק אם נבדקה כל השדה ולא  רבי שמעון בן גמליאל
 קבר נוסף ניתן לתלות זה בזה.נמצא  

רבי: תולים שהחמץ שמצא  
  העכבר הכניסזה החמץ ש

 לבית.
כל  חובה לבדוק את "ג: רשב

ימצא  ם לא הבית, ורק א
חמץ נוסף יכול לתלות זה  

 בזה.

תשע פרוסות  בבית הניח 
  –וסות חמץ ומצא עשר פר

וסות  האם עשר פרמסתפק 
תשע  חלק משמצא הן 

 ? שהניח פרוסות  ה

ולאחר זמן   מעשר שני של  )מנה( מאה זוז יבהבת יחהנ
 מצא מאתיים זוז. 

  )אך ולין וא חז הומאה זומעשר שני וז הוא זמאה רבי: 
, מביאים מנה שלישי  ר שנימעש בעות מטמכיוון שלא ידוע אילו 

הן מחוללים על  הרי  –שני ות מעשר רים "כל מקום שהן מעמואו
 . הללו מעלים לירושלים(המעות הסלעים הללו" ואת 

)שהוציא את המנה של   ז חולין כל המאתיים זוחכמים: 
 המעשר שני והניח במקומו מאתיים זוז חולין(. 

פרוסות שמצא  התשע בי: ר
  שהניח הן אלו הפרוסות 

וסה נוספת  ומצא פר
 .שנאבדה

תשע הפרוסות  חכמים: 
בית  בשהניח חולדות גררו 

וק את הבית  וצריך לבד
הפרוסות שמצא   עשר) מחדש

 ( שאיש אחר הניחאלו פרוסות  
עשר פרוסות  בבית הניח 

  –צא תשע פרוסות ומ חמץ
האם תשע  סתפק מ

א הן חלק  הפרוסות שמצ
 מעשר הפרוסות שהניח? 

מעשר שני ולאחר זמן  הניח בתיבה מאתיים זוז של 
 מצא מאה זוז.
ודם לכן, ולכן נשאר  מהתיבה ק וטלי נרבי: מאה זוז 

 יבה.  תה זוז של מעשר שני במא
 בהי תמה : מאתיים זוז של מעשר שני ניטלוחכמים

 זוז שבתיבה אלו מעות חולין.המאה  לכן, ום  דקו

רבי: תשע הפרוסות שמצא  
פרוסות  ן חלק מעשר ה

חפש את  שהניח וצריך ל
 .אבודהה  הפרוסה

וסות  שע הפרת חכמים: 
אחרות   וסותשמצא הן פר

וק  וצריך לבדשהניח מאלו 
 . את הבית מחדש

הניח חמץ בזווית זו בבית 
ולאחר זמן לא מצאה, ומצא  
חמץ בזווית אחרת של  

האם החמץ סתפק  מ  –הבית  
 שמצא זה החמץ שאבד? 

, או שהונח בזווית אחת  שאבד בביתפירה( )את חרדום ק
 ת. ווית אחר ונמצא בז

חכמים: הבית טמא, שאני אומר שאדם טמא נכנס  
 ת.רדום, או הזיזו מזווית לזווי קלבית ולקח את ה

בעל הבית בעצמו יאל: הבית טהור, בי שמעון בן גמלר
)ולא נכנס   השאיל את הקרדום ושכח, או שהוא הזיזו

 .לבית אדם טמא(

ת  כבר הזיז אחכמים: ע
חמץ, וייתכן שהעכבר  ה

צריך  והניח חמץ אחר 
 לבדוק את הבית מחדש. 

רשב"ג: האדם הזיז את  
שה זאת,  החמץ, ושכח שע

והחמץ שמצא זה החמץ  
 שהניח.

 

תינוק ח שבביתו יכול להניפסק שעכבר לא מפורר לחם ותינוק מפורר לחם, לכן אדם שמוצא פירורים בא רלאחר ש
על בסיס  תחת" "מתפשכל אחת שתי שאלות ב מסתפק, הוא בר שהחזיק בפיו לחםשהחזיק לחם עשה זאת, אך לא עכ

 "."תיקו   –העלה  ארבשקות ספ הנחות קודמות. לבסוף הגמרא פוסקת בכל ה

עכבר נכנס  :  מקרה הנחה מוקדמת 
 ...וכיכר בפיולבית  

 :דיקהחייב ב  –  שני מצד   :בדיקהחייב  א  ל  –  מצד אחד

בית  כבר יצא מהוע 
 .ר בפיויכוכ

העכבר שנכנס הוא שיצא,  
 .מהבית  והכיכר שהכניס יצאה

העכבר שנכנס הוא לא העכבר שיצא,  
כבר  שהכניס הע  הכיכרצריך לחפש את  ו

 .שון הרא
שנכנס  העכבר  

הוא העכבר  
 שיצא 

יצא    שחור  כברוע
 .ר בפיויכבית וכמה

השחור נטל מהעכבר  העכבר  
  אותו  הלבן את הכיכר והוציא

 מהבית.

  צא מהביתוי   נראה  עכבר הלבן לאה
 .הכיכר שהכניס   את  צריך לחפשו

עכברים לא  
לוקחים אוכל  
 אחד מהשני 

צאה  דה י וחול
מהבית וכיכר  

 בפיה.

החולדה לקחה מהעכבר את  
 בית.מהאותו    הכיכר והוציאה  

,  העכבר  הכיכר שהכניס  את  צריך לחפש
, כי  כיכר אחריה  בפוציאה  והחולדה ה

עכבר היא אם הייתה מוצאת את ה
 .גם אותו בפיהנוטלת  הייתה  

חולדה שפוגשת  
בעכבר לוקחת  

אותו ואת    בפיה
 ל שלו  האוכ

וחולדה יצאה  
יכר  מהבית וכ

 ועכבר בפיה.

עכבר הפיל מפיו את הכיכר  ה
בהילה אותו, חולדה הכשה

אותו ואת    בפיהדה נטלה  והחול
 שלו. כיכר  ה

עכבר,  צריך לחפש את הכיכר שהכניס ה
שאם החולדה הייתה מוצאת אותו היא  

ה והכיכר  כשעכבר בפי   תתה יוצאהיי 
 כפיו.

 

 :דיקהחייב ב  –  שני מצד   :בדיקהחייב  א  ל  –  מצד אחד : מקרה הנחה מוקדמת 
כיכר מונח   

מעל  
הקורות  
 שבתקרה 

  לקחת את הכיכר  טרח אדם לעלותמכיוון שלא י 
לא הטריחו   ,פול למטהי תאו הכיכר    מלמעלה

 כדי לבערה.דם לטפס למעלה  חכמים את הא

יש לחשוש שהכיכר תיפול  
אדם  מקורות התיקרה ו

 יאכלנה בפסח
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יש לחשוש  
פול  כר תי שכי 

 מהתקרה 

כיכר מונח  
 בבור

כר תעלה לבדה מהבור, ן שהכי מכיוון שלא ייתכ
את האדם להביא סולם ולרדת    חו חכמיםי רלא הט
 כדי לבערה.   לבור

יש לחשוש שאדם ירד לבור  
צרכיו ואדם  כדי לעשות את  

 כיכר בפסח. ל את היאכ
יש לחשוש  

  שאדם ירד לבור
 צרכיולעשות  

כיכר מונח  
 בפי נחש

  מומחה( )  רב  טריחו חכמים את האדם לשכור חַ לא ה
)שדווקא בגופו הטריחו  להוציא את הכיכר מפי הנחש  

 ף לשם כך(. מץ, אך לא להוציא כסאותו לחפש ח

  ולטרוחלהשקיע  אדם חייב  
  ונוממאת    םגם לשל גופו וב

 לבער חמץ.   כדי 
 


