
דיני בדיקת ומכירת חמץ

חיוב ביעור ובדיקה
מצות עשה מהתורה להשבית החמץ שלו ביום י"ד בניסן1, ואם נמצא ברשותו 
בתוך הפסח חמץ שלו או שחייב באחריותו עובר על הלאו ד'בל יראה'2, ויש 
שכתבו שעובר על הלאו מתחילת זמן איסורו דהיינו יום י"ד משש שעות ולמעלה3. חיוב השבתה מהתורה די שיבטל החמץ 
בלבו דהיינו שיסיח דעתו ממנו לגמרי4, אבל חז"ל חייבו שיבדוק אחרי החמץ ויבערנו מרשותו על ידי שימכרנו לנכרי או 

יתננו לו במתנה, או יוציא החמץ מרשותו ויפקירנו, לפני תחילת שעה ששית5.

חיוב בדיקה בשכירות
או  י"ד6. המשכיר  ליל  בתחילת  החמץ  אחר  לבדוק  חז"ל  ששית, חייבו  שעה  בתחילת  י"ד  ביום  הוא  חמץ  ביעור  שזמן  הגם 

לאחר  רק  ליכנס  דעתו  אם  ולבטל7, אפילו  לבדוק  השוכר  בי"ג, על  לחבירו  בית  משאיל 
הפסח8, ואם השכירו או השאילו בי"ד על המשכיר לבדוק9. 

בקנין  שאף  שכתבו  ויש  הבית10,  בגוף  חזקה  או  קנין  בשטר  בכסף,  נקנית  בית  שכירות 
לו  ימסור  שהמשכיר  עד  בבדיקה  חייב  כדין, אינו  קנין  השוכר  שעשה  סודר11. ברם, אף 

המפתח לפני ליל י"ד. 

עשה  לא  שעדיין  אפילו  המפתח  לו  כשמסר  לבדוק  חייב  השוכר  האם  נחלקו  הפוסקים 
קנין, ולכתחילה יחמיר כדבריהם12. אם המשכיר לא מסר לו המפתח והמשכיר בעיר, חייב 
המשכיר לבדוק, ולאחר מכן, כשיקבל השוכר את המפתח הבית בחזקת בדוק, ואינו חייב 

לבדוק13. אם המשכיר אינו בעיר, חייב השוכר לבדוק כשיקבל המפתח ליכנס14, ואם הבית לא היה נעול, כיון שכבר עשה קנין 
שכירות חייב השוכר לבדוק אף לפני שמסר לו המשכיר את המפתח15.

שכירות במלון
האחרונים דנו האם השוכר חדר במלון חייב מדינא לבדוק. יש שכתבו שהשוכר חדר במלון שוכר את השירות ולא את החדר, 
לפיכך אינו חייב בבדיקה מדינא אפילו אם המקום בחזקת אינו בדוק16, ויש שכתבו שדי במסירת הרשות ואחריות על המקום 
בברכה19,  הבדיקה  לעשות  לחייב  אין  זה  ולפי  פירורין18,  שימצא  מחשש  לבדוק  שחייב  שכתב  בברכה17, ויש  בדיקה  לחייב 

ובפרט אם המלון מקפיד על נקיון שמסתבר שזה כמקום שאין מכניסים בו חמץ שפטור מדינא.

לפי האמור, מי שלא קיים מצות בדיקה בביתו, ושוכר חדר בבית מלון יהודי, נכון שיפרש לבעל המלון שהוא שוכר את החדר 
ולא רק את השירות, ואז אם המקום אינו בחזקת בדוק יכול לבדוק בברכה20, אבל אם המלון מקפיד על נקיות מסתבר שזה 
כמקום שאין מכניסים בו חמץ, ואף אם ישכור החדר אינו חייב בבדיקה, ולכן נכון שיביא עמו חמץ, ואז יכול לבדוק בברכה. 

לפי האמור, השוכר מכונית מישראל אם המשכיר לא מקפיד על נקיון המושכר, חייב בבדיקה בלי ברכה21. 

חמץ של גוי
נכרי אפילו נמצא החמץ בבית ישראל שלא קיבל עליו אחריות22, אבל צריך  ימצא על חמץ של  ובל  יראה  אין איסור בל 

לעשות לפניו מחיצה גבוה עשרה טפחים כדי שלא ישכח ויאכלנו, ולאחר הפסח מותר אפילו באכילה23.  

מכירת חמץ 
מותר לישראל לכתחילה למכור חמצו לנכרי לפני פסח, ויש שכתבו שמקיים בזה מצות תשביתו24, וכן מותר להתנות עם 

הנכרי שיקנה ממנו החמץ לאחר הפסח25. 

למי שיש חמץ במקום שהזמן שונה ממקומו, הן אם אצלו זמן האיסור קודם או מאוחר, יחמיר למכרו לפני הזמן, בכל צד 
לחומרא26.

22  סי' ת"מ סעיף ב'.
23   סימן תמ"ח סעיף א' וכן היא הסכמת כל הפוסקים דלא כבעל העיטור הובא בטור שם.

24  ראה שו"ת אבני נזר או"ח ח"ב סי' שמ"א, שמ"ז, חלקת יואב קמא או"ח סי' כ'. 
25   שם, ומנהג העולם להקל כהטו"ז סי' תמ"ח ס"ק ה' להבטיח ריוח לאחר הפסח.  

26   בשו"ת חסל"א ח"א או"ח סימן ל"ה כתב דאזלינן בתר הבעלים ולא בתר מקום החמץ, וכן כתבו עוד הרבה אחרונים, ובשו"ת עונג יו"ט סימן ל"ו 
כתב דאזלינן בתר מקום החמץ, והאריך בזה בשו"ת מנח"י ח"ז סימן כ"ה, ועיי' שערים מצויינים בהלכה סימן קי"ג ס"ק א', ועין בשו"ת ארץ צבי חלק א' סימן פ"ג 

שמחמיר בכל הצדדים.

הקודם  במאמר 
נכתב  ר"ז(  )גליון 
הדברים:  בתוך 
נשוא   - מנחם 
המאמר - קנה את 
השלם  'המדריך 
הפסח  להלכות 

תשע"ז' ומיהר לחתום עליו את שמו בשער הספר.
את  ממנו  'שאלו'  שכניו  עברו  ובשנים  מכיון  זאת 
מחמת  כנראה  החזירוהו,  לא  ומעולם  הקונטרס 
שכחה. בכדי שלא ִיְׁשֶנה הדבר גם בשנה זו, חתם מנחם 

את שמו למען ידעו ויראו.
האם השכן שנזכר להחזיר  וראינו צורך לבאר דין זה. 
את הקונטרס לאחר חג הפסח, מחויב לשלם למנחם - 

...בעל הקונטרס - את מחירו?
אברהם החליט שאינו יכול עוד. 

תיבת  על  יתלה  אותה  מודעה,  לכתוב  נתיישב  הוא 
הדואר שלו:

________________________________
אליך, גנב נכבד!

בתקופה אחרונה החילות ליטול מתיבת הדואר 
)mailbox( שלנו את העיתון )newspaper( בכל יום.
ברם, כנראה שהנך מאותם האומרים 'אחטא ואשוב'... 

אתה מקיים מצות 'והשיב את הגזילה' בכל סוף 
שבוע...

דא עקא, שאין לנו חפץ וענין בעיתון של שבוע 
שעבר.

דע לך! אינך מכפר בהשבתך מאומה! עליך לשלם את 
מחיר כל העיתונים שנטלת עד עתה!!!

______________________________
כבר  הנאמנים  קוראינו  במילים.  להכביר  צורך  אין 

הטיבו להבין במה דברים אמורים.
מישהו נוטל את העיתון, ולאחר תקופה מחזיר את כל 

העיתונים שנטל.
לזאת.  מסכים  אינו  העיתון,  בעל  שמנחם,  כמובן 
ה'צו  על  חבריו  עם  לדבר  כשיבוא  לו  יהיו  פנים  אלו 
נשיא  שחתם    )presidential decree( הנשיאותי' 
כאלה,  הרבה  עוד  נחתמו  בדרך  כשכבר  המדינה, 

לרחצה...
אבל לדבר על תופעה זו עצמה, נאה אף יאה לאברהם. 
אברהם  סיפר  הכנסת,  בית  במרפסת  מרעים  בשיחת 
הדואר  תיבת  על  שכתב  ומה  קרהו  אשר  את  לידידיו 

שלו.
- מנין לך שהגנב צריך לשלם לך את מחיר העיתונים? 
 - שגנב?  העיתונים  את  לך  החזיר  הוא  סוף  סוף  הרי 

דברי יצחק.

השוכר חדר 
במלון האם חייב 

בבדיקת חמץ.

בדיקת ומכירת חמץ
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
צו| תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה רמב"ם ספר המצות קנ"ו, חינוך מצוה ט'. ]2[ ראה רמב"ם הל' חו"מ פרק ג' הל' ח' לדעת המ"מ, מ"ב סי' תמ"ג ס"ק א' ושעה"צ ב', 
שועה"ר תל"א א'. ]3[ ראב"ד שם בדעת הרמב"ם, וראה שו"ת נוב"י קמא או"ח סי' כ'. ]4[ ראה שועה"ר סי' תל"ד סעיף י'. ]5[ שם תמ"ה 
סעיף א' וסעיף ב'. ]6[ סי' תל"א סעיף א'. ]7[ תל"ז סעיף א'. ]8[ משנה ברורה ס"ק ו', הגם שהחמץ של המשכיר מסתמא הפקירו כשיצא 
ממנו. ]9[ תל"ז שם. ]10[ חו"מ סי' קצ"ה סעיף י'. ]11[ ראה חו"מ שם דעה שניה. ]12[ ראה מ"ב סי' תל"ז ס"ק ב' שרוב האחרונים סתמו 
להקל כדעת הראשונים שפוטרים, אבל לכתחילה יש להחמיר כדעת התוס' שאף בלי קנין וגם במסירת מפתח לחוד מוטל חיוב בדיקה על 

גזל עיתון 
ועבר עליו 

הזמן
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

בשל מצבי הרפואי איני מסוגל לבוא אל הרב 
למכור לו את החמץ.

הטלפון,  דרך  זאת  לעשות  ניתן  האם  שאלה: 
או שעלי להופיע בעצמי אצל הרב?

תשובה: ראשית יש להדגיש, הרב אינו קונה את החמץ כלל וכלל )למרות שבעבר היו שנהגו 
מינוי  לצורך  לגוי.  ישירות  מהקהל  החמץ  את  למכור  שליח  אלא  אינו  הרב  האידנא,  כך(. 
 - )שלחן ערוך  די בבקשת המשלח מהשליח  ואף לא עדים, אלא  קנין  נצרך  אין  השליחות 

חושן משפט, סימן קפ"ב סעיף א'(. 
]למען הסר ספק: אף אם אותו שבא אל הרב סבר לתומו שהוא מוכר את החמץ אל הרב, 
עדיין מכירת הרב את החמץ בשליחותו מועילה. שהרי 'זכין לאדם שלא בפניו' )ראה שו"ת 
באר יצחק סימן א' ושדי חמד - מערכת חמץ ומצה סימן ט' אות ב'(, ובפרט שאותו שבא אל 
)ראה מגן אברהם סימן תל"ו  גילה בדעתו שברצונו למכור את החמץ שברשותו  הרב כבר 

סקי"א(.[
לאור הנ"ל הרי שיכול אדם למנות את הרב להיות שלוחו אף דרך הטלפון. עם זאת, להלן 

נמנה מספר סיבות שבשבילן כדאי שהמשלח יחתום על יפוי כח למינוי השליחות אל הרב.
א( כך מוכיח המשלח את גמירות דעתו ורצינותו. זו גם הסיבה שעושים קנין בדברים רבים, 
כדי להוכיח על גמירות דעתם של הצדדים )רמב"ם פרק ה' ממכירה הלכה י"ג(. בפרט במכירת 
חמץ אשר לדעות רבות יש בה משום 'הערמה' )מהרש"ם - חלק ב', סימן רכ"ג בהתבסס על 

דברי הריטב"א כתובות דף נ"ו ע"א דכשהמכירה הוא על ידי הערמה בעינן שטר דוקא(.
הקנין  לרצינות  החמץ  את  הקונה  לגוי  הוכחה  משמשת  גם  הרב  אל  הכח  יפוי  נתינת  ב( 

כשעושים כן בצורה שמבחינה משפטית וחוקית יש לכך תוקף.
ג( פרטים רבים הנצרכים לצורך מכירת החמץ נידונים ומוזכרים ביפוי הכח, דבר שלא נעשה 
נמצא החמץ, שהוא תנאי הכרחי  כגון, השכרת המקום שבו  פה.  בדרך כלל בשיחה שבעל 

למכירת החמץ )דברי מלכיאל - חלק ד', סימן כ"ב אות י"א(.
רבות  לדעות  'שטר'.  קנין  באמצעות  היא  הקונה  לרשות  החמץ  להעברת  הדרכים  אחת  ד( 
שליח אינו מוסמך לחתום כך במקום המשלח, שכן הדבר אינו ניכר בשטר )מקור חיים סימן 
יצרף אל החוזה את  א'(. ברם, אם הרב  ורע"א חושן משפט סימן קצ"א סעיף  תמ"ח סק"ט 
שטר יפוי הכח שניתן לו - אזי רבים מהפוסקים מסכימים שיש תוקף לשטר זה שנחתם על 

ידי השליח )ראשית ביכורים סימן ה' ועוד. וראה אריכות בספר דבר למשפט סימן ג'(.
ה( אחד הקנינים במכירת החמץ הוא 'אודיתא'. דהיינו, הודאת הבעלים שהחמץ שייך לגוי. 
יש שכתבו שהוא הקנין המועיל ביותר שבמכירת החמץ )קצות סימן קצ"ד סק"ג(. לצורך כך, 
על הקונה יהיה להציג עדות בכתב או של עדים שהיתה הודאה, וזו תחסר אלמלי שטר יפוי 

הכח שביד הרב )שאלות ותשובות משכן שלום חלק ב' סימן מ"ב(.
להסתפק  ניתן  הדחק,  בשעת  אך  להרב.  כח  יפוי  על  לחתום  בכדי  להתאמץ  כדאי  מסקנא: 

במינוי שליחות אף דרך הטלפון )חוט שני - ריבית, עמוד רי"ז(.

בעיתון  לעשות  לי  יש  מה  תקרא???  'חזרה'  הלזאת   - אברהם  נזדעק   - החזיר???   -
מאשתקד???

- בודאי שאתה צודק מבחינתך. אך אולי להלכה נחשבת זו 'השבה'?
- 'גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך' - ציטט יעקב בידענות את דברי 

המשנה בבבא קמא )דף צ"ו ע"ב(.
- הנה לך! גם שם, הנגזל מזדעק 'מה אעשה בחמץ שעבר עליו הפסח? הרי אסור הוא 

באכילה ובהנאה )שלחן ערוך - אורח חיים, סימן תמ"ח סעיף ג'('. 
מכל מקום התנא מחשיב זאת כ'השבה' והגזלן אינו צריך לשלם את שוויו שהיה מלפני 

...הפסח, בעת שגזלו.
בבואנו לבאר הלכה זו יש לתת את הדעת משני פנים.

הן החמץ  לפניך'?  לו הרי שלך  ועבר עליו הפסח אומר  'גזל חמץ  אכן  ראשית, מדוע 
אסור בהנאה והכיצד תחשב השבתו 'השבה'?

אין  מהתורה  ניכר,  שאינו  היזק  המזיק  כי  ע"ב(  נ"ג  )דף  גיטין  במסכת  מוכיחים  מכאן 
נחשב הדבר לנזק. כגון, המטמא טהרותיו של חבירו. )וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך - 

חושן משפט, סימן שפ"ה סעיף א'(.
אם אכן היה נחשב הדבר ל'נזק', הרי שהחמץ שלפנינו אינו אותו החפץ שנגזל שכבר 
נשתנו פניו. חפץ שנשתנה ממה שהיה בשעה שנגזל, שוב אי אפשר לקיים עמו מצוות 

'השבת גזילה'. במקרה כזה, על הגזלן לשלם את שוויו שהיה בשעת הגזילה.
את  קנסו  חכמים  אך  כמזיק,  ניכר  שאינו  היזק  המזיק  דין  אין  שמהתורה  אף  ]יודגש, 

המזיק היזק שאינו ניכר במזיד )שם(.[
אך עדיין יש לדון בפטור זה. כל הנ"ל מבאר מדוע אי אפשר לחייב את הגזלן משום 
'גזילתו'. ונתבאר שבהשבת החמץ שעבר עליו הפסח כבר קיים את מצוות 'והשיב את 

הגזילה אשר גזל'.
'מזיק'? הן הזיק את  אך אמאי לא נחייב את הגזלן לשלם את שוויו של החמץ משום 
ולהנאה!  נפסל החמץ לאכילה  ובכך  כל הפסח  אצלו למשך  שעכבו  בכך  בעל החמץ 
והגם שמזיק היזק שאינו ניכר פטור, אך חכמים קנסו את המזיק היזק שאינו ניכר אם 

הזיק במזיד.
אי אפשר  כתב:  דגרמי'  'דינא  בקונטרס  בכך שני טעמים בראשונים. הרמב"ן  ומצאנו 
שום  עצמו  בחמץ  עשה  לא  הוא  כמזיק.  הפסח  עליו  ועבר  חמץ  הגוזל  את  להחשיב 
והגיען  חבירו  של  טהרותיו  המטמא  )משא"כ  ברשותו  עיכבו  רק  אלא  היזק,  פעולת 

בשרץ(. 
ניכר, משום  ויש מהראשונים שתירץ, חז"ל לא קנסו את הגזלן שהזיק בהיזק שאינו 
הביאו  קמא  הגוזל  פרק  הריא"ז  )פסקי  מהתשובה  עצמו  ימנע  שלא  השבים'  'תקנת 

בשלטי גבורים שם דף ל"ד מדה"ר(.
טעם נוסף מצאנו בפוסקים, כיון שהוא מילתא דלא שכיחא שיגזול חמץ ויעבור עליו 
הפסח - על כן לא קנסוהו חכמים לשלם )פרי מגדים - משבצות זהב, סימן תרנ"ו סק"א. 
דבריו אזלי לפי שיטת הרמ"א בחושן משפט סימן שפ"ו סעיף ג' שכל גרמא ששכיח הוא 

הנקרא בפי חכמים 'גרמי' וקנסו בו את המזיק לשלם(.
ונסתפק שם משום כך אם לחייב את הגוזל אתרוג - שבעליו שלמו עליו הון רב למצוותו 

- והחזירו לאחר שעבר החג. שמא מילתא דשכיחא הוא ונקנסנו משום מזיק ב'גרמי'.
ודאי שפטור גם באתרוג  ]אמנם, פשיטא שלשני הטעמים הראשונים שהובאו לעיל, 

וכו'.[
ובפתחי תשובה )חושן משפט, סימן שס"ג סק"א( הביא את דברי הפוסקים לגבי אתרוג 

שחייבוהו אף הם ומטעם אחר. 
הרי  הרבה,  שווה  אינו  השנה  ימות  כל  במשך  שאתרוג  יודעים  והכל  החג  שעבר  כיון 
שניכר ההיזק. שוב אי אפשר לקיים בו את מצוות השבת הגזילה, שחפץ אחר הוא )ועיין 

בפתחי תשובה שם מה שכתב להקשות על דבריהם(.
בנידון  לחייב  בפשיטות  כתב  הוא  אף  ל"ג(  סימן  ג'  חלק   - )תליתאה  ומשיב  ובשואל 
האתרוג ומחשיבו להיזק הניכר )ומתרץ בדבריו מה שהקשה בפתחי תשובה(. ומסיים 

שם בדבריו 'וזה ברור כשמש'.
]ועדיין יל"ע בגזל חמץ אם מחזיר אותו בתוך הפסח שהכל יודעים שאסור. ראה חק 

יעקב סי' תמ"ג ס"ק ח' וקצות סי' שס"ג ס"ק א'[
למעשה: הגוזל עיתון ומחזירו לאחר זמן היזק ניכר הוא וחייב. הכל יודעים שהעיתון 

של שבוע שעבר אינו שוה עוד ואין השבתו נחשבת 'השבה'.
והוא הדין לשכנים שהשיבו את 'המדריך השלם להלכות הפסח' לאחר החג, שלא קיימו 
משפט  ראה  )אמנם,  מאומה  עוד  שווה  אינו  שכבר  הפיקדון  את  להשיב  חובתם  את 
המזיק ח"ב סי' ל"ה הע' ג' שהעיר שיתכן שכיון שעיקר שימושו עדיין נשאר שהרי ראוי 

לקרוא בו לא נחשב היזק ניכר.(

מכירת חמץ

המשך ההערות מפסקי דינים
השוכר. ]13[ תל"ז סעיף א' ב', אבל אם המשכיר בעיר צריך לשאלו אם בדקו כיון שאפשר לברר. ]14[ 
ביאור הלכה שם סעיף א' ד"ה על. ]15[ מ"ב סק"ד. ]16[ יש להעיר, בית מלון אינו משכיר חוזית את 
החדר אלא את השירות וממילא אין לאורח קנין שכירות בחדר, וכנראה שמטעם זה רשאים )חוקית( 
חצירות  בעירובי  חייב  אינו  דמה"ט  קכ"ב  סי'  ח"ב  מהרש"ג  בשו"ת  )וראה  אחר  לחדר  אותו  להחליף 
בבית מלון(, ולא מצינו שתיקנו חיוב בדיקה במקום שאינו שלו אף במקום שיש לחוש לגלוסקא יפה 
)אך עיין להלן הערה 18(, וממילא אינו דומה למה שכתב הש"ך סי' שי"ב ס"ק ה' וס"ק י"ט שהשוכר 
בית סתם יכול המשכיר להוציאו לבית אחר כמוהו, שסו"ס שוכר את הבית אלא שמתנאי השכירות 
יכול להוציאו למקום אחר )ועיין בנתיבות שם ס"ק י"ב שחולק(, שו"מ בשו"ת קנין תורה ח"א סי' ק"כ 
או ד' וח"ה סי' ל"ג, שלא שייך חיוב בדיקה במלון, ושמעתי שכן הורה הגרי"ז מבריסק זצ"ל. ]17[ עיין 
שו"ת שבט הלוי ח"י סי' ס"ח, ומביא ראיה מסוס"י תל"ג שחייב לבדוק בבתי כנסיות, משום שאחריות 
החמץ עליו עיי"ש, וצ"ע דהא בהגהות מהרש"ם בארחות חיים שם כתב שבביהכ"נ החיוב מפני שדינו 
כחצר השותפין, ולא משום שאחריות חמץ עליו, וגם הסברא שהאחריות על השמש צ"ע מאיזה חיוב 
חלה עליו אחריות זו, עיין בספר חוט שני הל' פסח עמ' פ"ח שמדמה בפשיטות לסי' תל"ז הנ"ל, וצ"ע 
כנ"ל. ]18[ מנחת שלמה ח"ב סי' נ"ח אות י"ז שמסתבר שצריך לבדוק את החדר במלון כשנכנס לפני 

וצ"ל שסובר שזכה בפי י"ד שאף שפירורין ממילא בטלי אבל יש לחוש שיבוא לאכול, עיי"ש.  וליל 
16 דלפי המבואר שם לא שייך קנין חצר לאורח במלון(, דאל"כ  רורין בקנין חצר )ועיין לעיל הערה 
מבואר מדבריו שאף בחמץ שאינו שלו חייב בדיקה משום פירורין מחשש שמא יבוא לאכול, וצ"ע. 
]19[ דזה כשיטת החיי אדם כלל קי"ט סעיף ו' שמחייב בדיקה מחשש פירורין, אבל לדעת השועה"ר 
תמ"ב קו"א י"ח ושפ"א פסחים ו' ב' ד"ה מ"ט )ועיי"ש בהג"ה( אין חיוב בדיקה בזה כדמשמע בגמרא 
שם. ]20[ שהרי זה בית ישראל שמכניסים בו חמץ. ]21[ מסתבר שהחוזה של שכירות מכונית דומה 
מקום  על  ברכה  תיקנו  שלא  שמסתבר  ברכה  יעשה  לא  ומ"מ  הדבר,  גוף  את  ששוכר  בית  לשכירות 
]22[ סי' ת"מ סעיף  וצ"ע.  ידים,  י"ז בבתי  יעקב סי' תל"ו ס"ק  שאינו משמש לבית ע"ד שכתב החק 
ב'. ]23[ סימן תמ"ח סעיף א' וכן היא הסכמת כל הפוסקים דלא כבעל העיטור הובא בטור שם. ]24[ 
25[ שם, ומנהג העוו ]ראה שו"ת אבני נזר או"ח ח"ב סי' שמ"א, שמ"ז, חלקת יואב קמא או"ח סי' כ'. 

לם להקל כהטו"ז סי' תמ"ח ס"ק ה' להבטיח ריוח לאחר הפסח. ]26[ בשו"ת חסל"א ח"א או"ח סימן 
וכן כתבו עוד הרבה אחרונים, ובשו"ת עונג  ל"ה כתב דאזלינן בתר הבעלים ולא בתר מקום החמץ, 
יו"ט סימן ל"ו כתב דאזלינן בתר מקום החמץ, והאריך בזה בשו"ת מנח"י ח"ז סימן כ"ה, ועיי' שערים 
ועין בשו"ת ארץ צבי חלק א' סימן פ"ג שמחמיר בכל הצדדים. מצויינים בהלכה סימן קי"ג ס"ק א', 


