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 .ל �ד בכורות

 ?ומה הדי� להיפ�, הא� חשוד על המעשר �החשוד על השביעית 

 

החשוד על המעשר במעשר�החשוד על השביעית  
1
 בשביעית� 

אינו חשודעקיבא' לסתמא דמתניתי� ור
2

אינו חשוד 
3

 

חשוד יהודה' לר
4

 אינו חשוד 

חשוד מאיר' לר
5

 

 

 ?ומה הדי� להיפ�, הטהרות הא� חשוד על �החשוד על השביעית או על המעשר 

 

 החשוד על השביעית   בשבעית ובמעשר�החשוד על טהרות 
 או על המעשר 

  בטהרות�
 הנעיראינו שומר בצ

 שביעית ומעשר
 לא ראינו 

 הנעישומר בצ

 חשוד אינו חשוד אילעי' לר

 ר ישמעאל"ינאי ב' לר

  כיו� דחשוד �חשוד 
 בדאורייתא 

 ש בטהרות דרבנ�"כ
 חשוד:היה חשוד דאינו חשו

6
 

 אינו חשוד:לא היה

 

 :בכורות ד� ל

 ? הא� צרי� ללמדו קוד� או לא�הבא לקבל דברי חברות 

 

 כשלא ראינו כשראינו אותו נוהג דברי חברות בצינעה 

 אי� מקבלי� מקבלי� אותו לתנא קמא 

 וע� הזמ� ילמד�מקבלי� אותו  מקבלי� אותו י"לרשב

 

                                                           
1

אכ� מתורת ע� האר� לא יצא ועדיי� צרי� לעשר , י פירש שאי צרי� לעשר בודאות כמו טבל"רש 
 .שחשוד למכור מעשר שני בתורת חולי�, פירשו) ה מעשרות"בד(' ותוס. דמאי

2
, דיתכ� ששביעית קלה בעיניו משו� שלא צרי� לאכול את פירותיה דוקא תו� חומת ירושלי� 

 . ולא יקל בו�י בעי חומה כ מעשר שחמור בזה שמעשר שנ"משא
3

 �כ שביעית שאי� לה פדיו� חמורה בעיניו "משא, דיתכ� שמעשר קל בעיניו משו� שיש לו פדיו� 
 .ולא יקל בה

4
ש שיש לחושדו על " כ�בשביעית החמורה ' וא� זה פקר אפי, שבמקומ� שביעית חמורה עליה� 

 . המעשר הקל ממנה
5
 .דבר אחר חשוד ג� על �משו� שהחשוד לדבר אחד  
6

ושוב ראינו אותו חשוד על , א� פע� היה חשוד על השביעית והמעשר וקיבל דברי חברות', פי 
אבל א� א� פע� לא היה חשוד על השביעית . אז הוא נחשד על השביעית והמעשר, הטהרות

א� לא ראינו אותו נוהג ' והמעשר א� שהוא חשוד על הטהרות אינו חשוד על שביעית ומעשר אפי
 .הצינעב
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 :בכורות ד� ל

 ? אותומקבלי�כמה ל עד "הנק "לת

 

 לכסות למשקי� 

 כמה זמ� צרי� שיקבל : י"ק ברש"לל
 עליו דברי חבירות כדי שנאמינו

 ב חודש" צרי� לקבל י:ש"לביו�' סגי שקיבל ל
 יו�'  סגי בקיבל ל:ה"לב

כמה זמ� צרי� שנראה אותו : י"ב ברש"לל
 נוהג בדברי חבירות בצנעה כדי שנאמינו

ב חודש" צרי� שינהג י:ש"לב יו�' סגי בנהג ל
 יו�'  סגי בנהג ל:ה"לב

 

 ?הא� צרי� לקבל חברות בפני שלשה באופני� דלהל�

 

 ל שלא צרי�"מי ס ל שצרי�"מי ס 

 ���� ע צרי�"לכו הבא לקבל דברי חברות

 לתנא קמא ג"לרשב בניו ובני ביתו

לתנא קמא תלמיד חכ�
1

לאבא שאול 
2

 

 ו צרי�ע אינ"לכו ���� זק� יושב וישיבה

 ע אינ� צריכי�"לכו ���� אשתו ובני ביתו, חבר שמת

 ה שנשאת לחבר"אשת או בת ע
 ה שנמכר לחבר"וכ� עבד ע

 ���� ע צריכי�"לכו

 ה"אשת או בת חבר שנשאת לע
 ה"וכ� עבד חבר שנמכר לע

 לתנא קמא מאיר' לר
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ק מודה " כלומר שמעיקר הדי� ג� ת�חנינא ב� אנטיגנוס נשנית משנה זו ' בימי ר' ואמרו בגמ 
אלא שמיו� שחרב בית המקדש נהגו כהני� סלסול בעצמ� שאי� מוסרי� את הטהרות , שאי� צרי�

 .אלא רק בפני מי שקיבל בפני שלשה, לכל אד�
2
 .למיד חכ�ל שא� אחרי� צריכי� לקבל דברי חברות בפני ת"וס 


