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"בנן"]ע"ב "רבנן בדר-[ד ע"א "בעו מיניה 

האם  שאלו את רב נחמן בר יצחק ו , (י"ד ניסן)בליל לפני ערב פסח  בביתו חמץוק לבדאת בעל הבית  ם ציוו ימכח

על סמך  הסיק את התשובה מרא מנסה להג ?בליל י"ד בדק חמץ בביתו על כך שבוודאי בעל הבית מוך ניתן לס

ב.   .מילא הבית בחזקת בדוקומ )יומעשרותנאמן על (כשם שחבר בוודאי בודק חמץ עם הארץ : א. מהטענות תאח

  . על בסיס טענה א)( בחזקת בדוק הבית, כיוון שלומר שהבית בדוק מחמץנאמנים  )קטניםו עבדים, (נשים "קענ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יעור חמץ על בהכל נאמנים 
(להעיד שבעל הבית בדק בליל י"ד) 

ילו נשים אפילו עבדים אפילו  אפ
  .קטנים

יסן, האם הבית י"ד נקר וירו בב: המשכיר בית לחבן בר יצחקרב נחמנשאל 
את החמץ בליל י"ד, או שהבית אינו על הבית בדק , כי בוודאי בבחזקת בדוק

  בחזקת בדוק?

ן נפק"מ הלכתית, כיוון שאין להסתמך על חזקה במקום שניתן  לשאלה זו אי 
  בעל הבית האם בדק אתמול בלילה חמץ?ת  אול אהרי יכול לשותה,  ולברר א

על  האם נשאל רנב"י ו, ניתן לברר לאו נמצא שהמשכיר לאינן במקרה עסק
  ך על כך שהבית ת המציאות, או שהוא יכול להסתמלטרוח ולברר א השוכר

  ?בחזקת בדוק

ילה  כתחמלכיוון ש מחמץנים לומר שהבית נבדק ות נאמ פסולים לעד: נב"י ר
הארץ נאמן על  עם  –שחבר נאמן על פרותיו כשם  .בחזקת בדוקהבית 

בית בחזקת ל כאן ניתן להסיק ש. מכדותםעל עמכים ולכן סו בדיקת חמץ,
ם עדותם, אלא  לא סומכים עליהם משו הרי ?!ניתן לקשור בין הדברים ךאי (תוס'. בדוק

שבעל הבית בעיר ינן ! אלא עסקבדוק וכלל לא צריך לשאול אותם בחזקת בית הש משום 
  ). "קענ לעדותם שללהאמין ח לברר, אלא די טרואך חכמים לא הצריכו ל  וניתן לברר איתו,

על עצמו להיזהר יהודי שקיבל (חבר 

שמת והניח   מעשרות)תרומות ו ב
  ,מליאה פירות )תבואה רןוג(מגורה 

הן בני יומן הרי הן  לואפי 
(שבוודאי מיד  בחזקת מתוקנים

יקנם ועישר ת רימירח את הכלאחר ש 

  .)]1[התבואהת א

  ותםעדסומכים על  באמתששמא הסיבה שמאמינים לנע"ק היא משום 
והבית אינו , עם הארץ לבדוקנאמן ם ש, ולא משו ת החמץבדיקו את שרא

    .)אמטענה  בטענה ניתוק (  בחזקת בדוק

  עדותם של נע"ק?! בוודאי שהסיבה שהאמנו להם על  איך ייתכן לסמוך
  (טענה ב מתבססת על טענה א)  !היא מפני שהבית בחזקת בדוק  םבעדות 

"  הכל נאמנים"  הברייתא , דברי צמםמחמת ע  ן נאמנים נע"ק בעדותםם אי א
כל הבתים  דותם, וממילא משמעותם לע אין שוםש כיוון , יקיםם מדואינ

"כל הבתים בחזקת   : היה צריך להיות ברייתאה וחידוש ,נחשבים כבדוקים
פוטרת  זו שהיא ם שעדותברייתא מה ללמודיש עשר". לכן  קין בארבעהודב

  בודק. משמע שאין חזקת הבית בדוק!היה   –  ותהעדא  ללמ , ואבדוקאותו מל

(שהיה  נו שהבית לא בדוקזק ליש להעמיד את הברייתא במקרה אחר, שמוח

ם בדקו את  מו שהם עצונק"ע העיד )א מבעוד יום לדרךאו יצ הבית טרוד בעסקיו בעל
ן  דיקת חמץ מדרבנ, כיוון שבנאמנים הםששת הברייתא מחד בדין זה .הבית
דותם  על, בכוח חכמים להאמין לב, ואין צורך ממש לשרוף)טל ברייתא מספיק לב(מדאו

חזקת שאלה האם  ל  דברי הברייתאבין  א אין קשר  ממיל. ושהם קבעוה  במצוו
ואי אפשר   ולא לפנינ המשכירף שיתא, אל מדאוריו(לפי דברי הגמרא שדי בביט.  בדוקהבית  

 –על "בל יראה"  לעבורכיוון שבנקל ניתן לבטל החמץ ולא  ואנו יודעים שהיה טרוד,אלו ולש
    שע).שעשה כן בעל הבית. פני יהו מוחזק

 התבואה נתהכסדר הפעולות של ] 1[
מוץ : זרייה והוצאת הלשימוש

 החלקת - י הכר , מירוחמהתבואה
בגורן  מסודרת ערימהלהתבואה 

פ ע"( כגמר מלאכה ת, שנחשבשבשדה
ם הל' מעשרות ". רמבא,ופאה ם רמב"

חבילות התבואה אל המחסן  העברת )ג,יג
ת מונה סכת מעשרוהמשנה במ. ובביתש

 :במעשרהפירות מתחייבים מתי 
מעשרות הכרי (התבואה מעת שימרח 

 תוניסם לביוהפירות מעת שיכא,ו), 
נה ווהכגייתנו בסופשט ב שם,ה).(
שהתחייבו במעשרות  " ממש"פירותל

 תו.שבביסן מחלהחבר  שהכניסםבעת 
כוונה ה )אע" ט. כאן(רש"י  לדעת אך

וכדי לחייבם במעשרות יש  "תבואה",ל
לגמור מלאכת התבואה במירוח הכרי 

"והא הכא. בריו , כדוגם לראות פני הבית
וכן ית" י הן בבכיוון דממורחין הן והר

ה מלאכתן וראו רדהא נגמודאי טבילי. "
חל שם טבל עליהן משעה ני הבית ופ

 דגישה רש"יש נלע"דו י הבית".שראה פנ
 שתבואהכיוון  מירוח הכרי,את  דווקא

אך את שם,  הונחהמתי  תבמחסן לא ניכר
נעשה באותו ש לראות ניתןמירוח הכרי 

  .רין הן שהיום נתמרחו"ּכָ נִ ְד " כפירש ,יום

  


