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ֵמץ, ֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו חָּ קֹום שֶׁ ל מָּ  כָּ
ה. ִריְך ְּבִדיקָּ  ֵאינּו צָּ

 משנתנו
  המילה "כל"  הוסיף אתאך  את הכלל "כל מקום...",  לשנותיכל תנא 

 לרבות אילו מקרים הוא התכוון שאינם צריכים בדיקה?  –
 

או שלא נהוג לשים שם חמץ, ברייתא, כחורים בקיר דיני הלרבות 
 אוכלים את החמץ, שאינם צריכים בדיקה.עופות ובהמות ש  בתי 

 

בוהים )הג עליוניםבית ה)שבקירות(  חורי 

)שנמוכים   והתחתונים  שיד אדם לא מגעת(

)מחסן בעל  וגג היציעש בהם( שתמ לא נוח להו

לכלים  והגב )ארון עץ וגג המגדל [1]גג משופע(

גולים(  נ)לתרורפת בקר ולולין  [2]וכלים(וא

ת ואוצרות יין ואוצרו  )בית התבן( ומתבן 
)כיוון שאין הדרך   אין צריכין בדיקה שמן

לו החיים כבר אכשם חמץ או כיוון שבעלי לשים 

מטה החולקת בתוך  : רשב"ג אומר .אותו(
לק  חחדר כדי לבאמצע ה)מיטה ששמו   הבית

בגלל ) ומפסקתים( שים שונאת החדר לתשמי
 פה(בין המיטה לרצ מרחקיש גובה רגלי המיטה 

מתחת   חמץלהצניע )שניתן  הצריכה בדיק

 .[3](למיטה

 ברייתא

  ,שבין אדם לחבירו( עבה מאוד בכותל) חור
זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק 

עת והשאר מבטלו  עד מקום שידו מג 
מטה   : ר' שמעון בן גמליאל אומר .בלבו

ועצים ואבנים  החולקת בתוך הבית 
אינה צריכה  – מפסקתסדורים תחתיה ו

 .בדיקה

 ברייתא

מיטה  פסקאשונה רשב"ג רהברייתות קשות זו על זו, בברייתא ה
מיטה זו אינה צריכה צריכה בדיקה ובברייתא השנייה פסק החולקת 

  ?בדיקה
  א יש סתירה, בברייתא הראשונה פסק שחורי דעת תנא קמגם ב

חורי הכותל צריכים  אינם צריכים בדיקה ובשנייה פסק ש הכותל
 ? שאינו מגיע במקום  החמץ    ביטולבדיקה עד שידו מגעת ו

 

  ותלכ רייתא הראשונה עסקינן בחורי בבקשים, א א לתנא קמ דברי 
ברייתא השנייה  בהשתמש בהם, לאין רגילות גבוהים ונמוכים ש 

   .םלבודק  יששנוח להשתמש בהם לכן    יםאמצעי חורי כותל  עסקינן ב
 הבמיטה גבוהלא קשים, בברייתא הראשונה עסקינן רשב"ג ם דברי ג

לכן צריכה בדיקה, בברייתא   התחתי מ ש מרווחבח להשתמש ונש
שתמש בו ולא נוח לה  חעט מרוועסקינן במיטה נמוכה שיש משנייה  ה

 לכן אינה צריכה בדיקה.
 

  אוצרות שמן  ,צריך בדיקה אוצרות יין
 .אין צריך בדיקה

 ברייתא

עשו  ץ( בדיקת חמחובת )לדין  :תני רבי חייא
בארץ אוצרות יין בבבל כ אוצרות שכר

היו  שתי משקאות אלו ש ) ישראל במסתפק

 .סעודה(ה במהלך )להסתפק( שתות ילים לרג

 רבי חייא

תנא קמא פסק  אשונהרהברייתות קשות זו על זו, בברייתא ה
רייתא השנייה נפסק שרק  , ובבלא צריכים בדיקהיין ושמן  שאוצרות

 ש לבדוק?י אוצרות שמן אינם צריכים בדיקה, אך אוצרות יין  
 

 מביאהשמש  כשו  ,לשולחן שסמוך  בברייתא השנייה עסקינן באוצר יין  
לעיתים הוא מחזיק בידו לחם מהסעודה והוא צר, מהאולסועדים יין 

בברייתא הראשונה עסקינן   .בדוקיש ללכן  –נכנס איתו לאוצר 
 חמץ. שיינות משתמרים בו ואין נכנסים לשם עם  גדול  באוצר  

לא נכנסים   לעולם אין צורך לבדוק כי  שמן אוצר ב ,לעומת זאת
השמש לא   ן אוצר קטל גםו ,אוצר גדולודאי בבו .וכלעם אלאוצר 

כמות קבועה של  הסועדים משתמשים בעודה, כיוון שבמהלך הסנכנס  
 (. , כמוכח מהברייתאתים הרבהשותים מעט ולעיתים שו לעיתים  ,יין ךא)  שמן 

 

תן שאינו נימחסן  –גג היציע [ 1]
 בגלל השיפוע ולהשתמש בגג

ם כליאחסון לארון  –ל גדמגג ה[ 2]
 ו גבוה ולא נוח לאחסוןואוכל שגג

ושמה באמצע החדר כדי לחצוץ מיטה שה – מיטה מפסקת[ 3]
 יה חמץוניתן לשים תחת ל החדרש בין שימושים שונים


