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  .ח ד� פסחי�

  ?כיצד בודק מקומות דלהל

  
  ?כיצד בודק  
  בודק אותו לאור הנר  בית
  1אינה צריכה בדיקה מחמת העורבי�  חצר

  3נבדקת לאור החמה ביו�  2אכסדרה
   נבדק לאור החמה ביו�:כנגד הארובה  חדר ע� ארובה

   לאור הנר:בצדדי הארובה
  

  ].ה מטה"תוד [?ואיזה לאואיזה תחת המטה שצרי� לבדוק , איזה חורי� בבית
  

  אי
 צרי� בדיקה  צרי� בדיקה  
 
   &בגבוהי� ובנמוכי�   חורי

  שלא נוח להשתמש בה�
   &שבאמצע הכותל 
  שנוחי� לשימוש

  לגירסא
  שלפנינו

   &במטה שרגליה גבוהות 
  שנוח להשתמש תחתיה

   &במטה שרגליה נמוכות  
  5שלא נוח להשתמש תחתיה

  ליש
  6 גורסי�

   &שרגליה נמוכות  במטה 
  7שנוח לעבור מעליה

   &במטה שרגליה גבוהות 
  שלא נוח לעבור מעליה

  
  
  4מטה

  לגירסת
  ח" ר

  כשלא סדורי� עצי� ואבני�'  אפי:במטה נמוכה  &&&&&
   דוקא כשסדורי� עצי� ואבני�:במטה גבוהה

  
                                                           

אבל צדדי החצר שיש בה חורי� ,  החצרשדוקא אמצע) ב"ב מהלכות חמ+ ומזה ה"פ(� "רמב' ע 1
  .- כא-"חידושי הר' וע, וסדקי� שאי- העורבי� אוכלי� מש� צריכה בדיקה

לכ- , אכ- מכיו- שאי- לה מחיצות כמעט, כיו- שאכסדרה יש לה תקרה אי- העורבי� מצוי� ש� 2
 .אורה רב

אי לאחר את הבדיקה דאי- רש, ג"והיינו ביו� י, בדוק ביו�ללכתחילה יכול י ש"ומבואר ברש 3
 .ש"י ע"כ- ביאר בפנ, ד"אחר ליל י

דהיינו שנמצאת באמצע החדר שמשתמשי� משני צידי , רומיירי במטה שמחלקת את החד 4
במטה שעומדת בפנת , אכ-. ולכ. ג� רגילי� באופני� מסוימי� להשתמש ג� תחת המטה, המטה

) ה מטה"בד(' אכ- תוס. מ חלאווה" מהר&, כיו- שאי- נוח להשתמש תחתיה, החדר לא צרי. לבדוק
שמיירי באופ- , ומתו. כ. פירשו ה�, ללאי בי- א� היא חולקת "הוקשה לה� מה חילוק יש לפירש

, ואי אפשר לעבור מצד לצד אלא מעל המטה או מתחתיה, שהמטה חולקת את החדר לשני�
שא� רגליה גבוהות בקל עוברי� , והחילוק בי- מדליא ללא. והנידו- על החלק הפנימי מהמטה

  .ולכ- צרי. בדיקה בחלק הפנימי, תחתיה
שמתו. כ. הרווח שתחת המטה קצר ביותר ולא , ואבני� תחתיהולכ- פירש שסדורי� ש� עצי�  5

  .נוח להשתמש ש�
וגורסת , סוברת שהנידו- הוא לעני- החלק הפנימי שאחר המטההיא ו', גירסא זו הביאו התוס 6

 .להיפ. מגירסתנו
לרבותא לומר ל. שבכל אופ- צרי. , ונקט שעצי� ואבני� סדורי� תחתיה, וזו הברייתא השניה 7

  .לבדוק



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .פסחי� ד� ח

  ?הא� טעוני� בדיקה, אוצרות יי
 ושמ

  
  תפק ממנו לשולחנובאינו מס  במסתפק ממנו לשולחנו  


  אי- צרי. בדיקה  1צרי. בדיקה  אוצר יי

  אי- צרי. בדיקה  2אי- צרי. בדיקה  אוצר שמ
  אי- צרי. בדיקה  3 צרי. בדיקה:בבבל  אוצר שכר

  אי- צרי. בדיקה: בגדולי�  דגי�ה בית
  4 צרי. בדיקה:בקטני�

  אי- צרי. בדיקה

  
  ].כאהה "תוד[?  לבדוק אחריו או שנפלה עליו מפולת הא� צרי�בתו� חורי� וסדקי�

  
  כשאי
 יכול לחפש אחריו  כשיכול הכלב לחפש אחריו  

  לא צרי.   וכגו- חמ+ שנפלה עליו מפולת&צרי.   בודאי יש ש� חמ 
  לא צרי.  תו. חורי� וסדקי� וכגו- &אי- צרי.   בספק יש ש� חמ 

  
  :פסחי� ד� ח

  ?כמה שורות צרי� לבדוק במרת�
  

  שיטה שניה  שיטה ראשונה  
לבית 
  שמאי

   כל השתי שורות :לרב יהודה
  5שכנגד הפתח

  ,  שורה ראשונה שכנגד הפתח:יוחנ
' לר
  6ואלו שכנגד הגג

  לבית 
  הלל

 רק את השורות העליונות :לרב
  7הראשונה והשניה

   רק את השורות שנוגעות :לשמואל
  בתקרה הראשונה והשניה

  

                                                           
פעמי� השמש נכנס להביא יי- כשהוא כלה על השולח- , דכיו- שמשתמש מאוצר זה לשולחנו 1

 . ולכ- חשוב מקו� שמכניסי� בו חמ+ וטעו- בדיקה&, ופתו בידו
ואי- השמש בקי לידע כמה , ופעמי� שותי� יותר, דאי- קבע לשתיה, שונה שתיית היי- מאכילה 2

 השמשיודע , כ גבי אכילה"משא. וד יי- באמצע האכילהולכ- יתכ- שיצטר. השמש להבי- ע, ישתו
ולכ- אי- דר. שיצטר. , � הסעודהד קווודואג להביא, כמה שמ- יצטר. בשביל כ. וכ. בני אד�

  . וחשוב מקו� שאי- מכניסי� בו חמ+&, השמש להביא שמ- באמצע האכילה
, ות יי- באר+ ישראלכאוצר )היכא שמסתפק מה�(בל בדעשו אוצרות שכר ב, חייא' הכי תני ר 3

, ולא יודע השמש קוד� כמה להביא, כמו יי-והוא  אי- קבע לשתייתו & שכרדכיו- שבבל רגילי� ב
  . וחשוב מקו� שמכניסי� בו חמ+& ,ופעמי� שנכנס באמצע אכילתו

  .ופעמי� שק� השמש באמצע סעודתו להוסי� עוד דגי� קטני�, ג� לה� אי- קבע 4
צרי. לבדוק את כל החביות שמולו , זו על גב זו לכל רוחב המרת�כשנכנס רואה חביות ', פי 5

 .וג� את החביות שבשורה השניה מלמטה עד התקרה, בשורה הראשונה מלמטה עד התקרה
וכל החביות הנוגעות , כל השורה שרואה בכניסתו עד התקרה, סופית' דהיינו שבודק כמי- . 6

 .בתקרה
 .ולא יותר, ו שנוגעת בתקרה וזו שתחתיהאת ז, השורות שנמצאות מול הפתח', פי 7


