
  וביהכנ"סמלון  ,רחאובבדיקת חמץ 
  פסחים ד, א

על המשכיר לבדוק דחמירא  ,עו מייה מרב חמן בר יצחק המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוקב
 .או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי ,דידיה הוא

  שוע"ר סי' קצו
 איו ,עצמו לצורך זה שחתך מפרוסה זה יאכל אם אף ... הבית בעל משל אוכלים אםמודרים האה זה מזה ...  ז

  ).הבית בעל משל אלא הה

  שוע"ר סי' ריג
כגון  ,לברך כל אחד לעצמוואין רשאים  ,אחד מברך לכולם בכל עין ,אם בין כולם עשית מצוה אחת שלימה ו

שלא שלמה המצוה ולא יצא ידי חובת ביעור חמץ  ,הבית [י]בי ביתו של בעל הבית שבודקין את החמץ בחדר
  .עד שיבערו מכל חדריו

  שוע"ר סי' רסג
היא בכלל בי ביתו של  שלחן בעל הבית ... במה דברים אמרים כשאוכלת משלה, אבל אם היא סמוכה על טו

  בעל הבית.

  שוע"ר סי' תלב
כיון  ...אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל  אבל בי ביתו האוכלים משלו ,בעל הביתחובת הבדיקה היא על  ח

...  הרשות בידו ,רוצה לעשות בי ביתו שלוחים לדבר מצוה שיבדקו הם בעל הביתאבל אם  .שאין החמץ שלהם
לבדוק איש איש  ... עמיד מבי ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתווי ,יבדוק הוא חדר אחד או זוית אחת

  ."למקומו

  שוע"ר סי' תלג
  .מפי שהתיוקות מכיסין בהן חמץ ,י"ד לאור הרבתי כסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקה בליל  לו

וצריך להזהירם על כך  ,ולא יפה הם עושים .אלא מכבדין היטב ביום ,והשמשים אים זהרים לבדוק בלילה
  .שיקיימו מצות חכמיו כתיקוה (ויכולין לברך על בדיקה זו)

  שוע"ר סי' תלו
 החמץ ... שיבדוק אותו וימה מהם לאחד יצוה ... הגדולים ובית ובי וביו אשתו בביתו מיח הוא אם ב

  .כמותו אדם של ששלוחו ,הזמן כשמגיע

 גם ויבער יבדוק ל הביתבע שאותו כיון ... ל הביתהבע הוא אדם ואותו ,אחר אדם עם אחר בבית ידור אם כ
  .לבדוק זה של שלוחו הוא ל הביתבע אותו הרי ,הפסח עד בואו מיום בביתו זה ששתמש החמץ

  .אם ישראל אחר כס תחתיו האחרון חייב לבדוק ולבער חמצו של ראשון כא

ובפרט שיש  ,לו לזוז מדבריו ז"ללדיא אין  כל מקוםמ ,ואף שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי (ג)
  .ואין להאריך ,לקיים דין זה מטעם אחר

  שוע"ר סי' תלז
 ,ולא מסר את המפתח ליד השוכר עד לאחר שכבר כס ליל י"ד ...המשכיר בית לחבירו קודם תחלת ליל י"ד  א

  ...חייב המשכיר לבדוק את הבית שהשכיר
לפי שמיד שקה הבית  ,ואפילו אם איו כס לדור בתוכו עד אחר הפסח ,השוכר חייב לבטל כל החמץ שבבית

וכל  ,שהרי כבר הפקירו המשכיר ,באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו זכה גם כן בחמץ שעזב שם המשכיר
  .כר זכה בו השוכרדבר הפקר המוח בבית המושכר לשו

אפילו אם לא יכוס לדור בו עד  ,לבדוק... מחויב הוא  ... אבל אם מסר לו המפתח קודם כיסת תחלת ליל י"ד ב
  .לאחר הפסח

אף על פי שהשכיר לו ביום י"ד ומצא שכבר תחייב המשכיר  ,ומצא שאיו בדוק ...המשכיר בית לחבירו  ז
חייב השוכר  ,או שאיו לפיו שהלך לדרכו ,אפילו הכי אם אומר המשכיר איי רוצה לעשות מצוה ,בבדיקה
  .לבדוק


