
  בדיקת חמץ ליוצא מביתו ומוכרו לנכרי 
  

  שוע"ר סי' תלא
... אלא הוא צריך  ,אף קודם שהגיע זמן איסור האתו ,חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ ג

  .לבדוק ולהוציאו מכל גבולו

  שוע"ר סי' תלו
או שדעתו שלא יחזור  ,ודעתו שלא לחזור לביתו עד לאחר הפסח ,היוצא מביתו לעיר אחרת קודם הפסח א

  .ואיו מיח בביתו אדם שיוכל לבדוק כשמגיע זמן הבדיקה ,לביתו לעולם
חל עליו להזהר ולקיים כל  ,כיון ששואלין ודורשין בהלכות פסח ,אם הוא יוצא בתוך שלשים יום לפי הפסח

 ,שכח ולא בדק בלילהואם . בלילה שלפי יציאתו לאור הר ,לפיכך חייב הוא לבדוק כל חדריו ,מצות חכמים
  .יבדוק ביום לאור הר

יכס לביתו  כריוה ,בעיר זו או באחרת ,ורוצה לצאת ממו לדור בבית אחר ,ישראל שהיה דר בבית של כרי כ
אף על פי כן אין צריך  ,שכבר חל עליו חובת הביעור ,אפילו הוא יוצא בתוך ל' יום לפי הפסח .קודם הפסח

אלא כשהחמץ  ,ולא גזרו חכמים שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ... יוצא ממה  לבדוק את בית הכרי שהוא
 ,או בגבול המיוחד לישראלים אחרים ,לאחר שהפקירו הוא מוח בפסח בגבול המיוחד לישראל זה בעל החמץ

ע אבל כשהדבר ידו .או אפילו בגבול המיוחד לכרי אלא שאין הכרי יודע שהפקירו הישראל ולא יטלו לעצמו
  .... שהחמץ הוא הפקר מאליו הרי אין לך הפקר גדול מזה, שהכרי יטלו לעצמו כשימצאו בגבולו

בעין שלא ידור בבית  ,אבל אם לאחר שיוצא מבית זה דעתו לפרש לים או לצאת בשיירא קודם הפסח כא
כרי שהוא יוצא יש אומרים שהוא חייב לבדוק בית ה .ולא יוכל לקיים מצות תשביתו שאור מבתיכם ,בפסח

 ... שאין צריך לבודקו כלל ש אומריםוי...  אם הוא יוצא ממו בתוך שלשים יום ,ממו ולבער החמץ מתוכו
אלא אם יש לו בית ובתוכו  ,שמצות תשביתו איה חובת הגוף שיתחייב אדם להיות לו בית לבער החמץ מתוכו

 ,ואף אם בתוך ל' יום יש לו בית ובתוכו חמץ .כלל ואם אין לו בית אין עליו מצוה ,חמץ יש עליו מצות תשביתו
איו מחוייב אפילו מדברי סופרים לבער החמץ מביתו קודם זמן שתיקו  ,וידוע לו שכשיגיע הפסח לא יהיה לו

ואם יהיה לו אז חמץ בלא בית יבערו אז  ,כיון שכשיגיע הפסח לא יהיה עליו מצות תשביתו כלל ,חכמים
אבל לא יורה כן  ,ומי שרוצה להחמיר יחמיר על עצמו .(ולעין הלכה יש להקל כסברא האחרוה כמצותו

  לאחרים):

שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המוח שם הפקר  ,וכל זה כשהכרי כס לתוכו קודם הפסח כב
או עד  ,או עד תוך הפסח ,אבל אם לא יכס לתוכו עד לאחר הפסח .שכשירצה ליטלו יטלו ,מאליו לכרי זה

בער [י]אם לא יבדוק ו ... חייב הישראל לבדוק בית הכרי שהוא יוצא ממו ... שתגיע שעה ששית בערב פסח
שגזרו שמה שהאדם מבטל  ,יעבור עליו בפסח בבל ימצא מדברי סופרים ,החמץ מבית זה שהוא יוצא ממו

  .ומפקיר החמץ בפיו ובלבו אין מועיל כלום

  תלזשוע"ר סי' 
ולא מסר את המפתח ליד  ,והמשכיר יצא מן הבית וסגרו...  קודם תחלת ליל י"ד ,המשכיר בית לחבירו א

לת כיסת הלילה חל חיוב יתח...  חייב המשכיר לבדוק את הבית שהשכיר ,השוכר עד לאחר שכבר כס ליל י"ד
  .הבדיקה על המשכיר ושוב לא פקע ממו

  .חייב השוכר לבדוק...  יסת תחלת ליל י"דאבל אם מסר לו המפתח קודם כ ב

  שוע"ר סי' תמ
ומכל מקום מדברי סופרים ... איו עובר עליו מן התורה  ...מי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו א 

  .כיון שגוף החמץ הוא שלו אלא שאיו מוח ברשותו ...חייב לבערו 

  שו"ת צמח צדק סי' מז וסי' צז
 כל מקוםמ ,ואף שעכשיו עדיין הוא גבולויים והחיי אדם שום הכרח גד המהג הפשוט ... אין בדברי המקור ח

זה צריך  ,דהייו מה שיהי' גבולו מעת התחלת איסור חמץ ,כיון שלמחר לא יהי' זה גבולו הה בתר סוף אזלין
 ".לא יצא מגבולו לבדוק אף שעדיין ין צריךומה שיצא מגבולו קודם התחלת איסור חמץ א ,לבדוק אור לי"ד

  ועוד מבאר שם הטעם שאין חוששים שמא לא ימכרו את החמץ לכרי.


