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¯ËÒÏ‡ ˙Â¯ 

 

˙Â¯˘ÚÓ È�È„ ¯Â‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ Ï˘ Â˙ÂÓ„ 

 

‡Â·Ó 

בכל אד� ה� פונות לכל אד� ודנות : ל מנוסחות בצורה סתמית"רוב ההלכות בספרות חז

אשר מבחינות בי� חבר , יוצאות דופ� ה� הלכות טהרה והלכות מעשרות. באשר הוא

, )שאינו מקפיד על טהרה(לבי� הנאמ� על המעשרות , )המקפיד על טהרה ועל מעשרות(

דמותו של ע� האר� בספרות ). שאינו מקפיד כראוי באות� שני תחומי�(ולבי� ע� האר� 

 ובעיקר הלכות 1,שאינ� חופפות זו את זו, מעט הגדרותישנ� . ל מורכבת ומעורפלת"חז

 ע� האר� . נית� ללמוד על דמותו בעיני החכמי��מהש, לע� האר�ומימרות הנוגעות 

בתור מי שאינו נאמ� בתחומי� , מוזכר בפרט בהקשר של הלכות מעשרות והלכות טהרה

 . בה�חבר הנאמ�ל בניגוד, אלה

 ,את יחס� של החכמי� לעמי האר� נובע מכ�סיו� לתאר י הקושי העיקרי הכרו� בנ

במקורות רבי� ע� האר� חי בקרבה . בעניי� זהל "שקיימות מגמות שונות בספרות חז

 במקורות אלה 2.אוכלי� יחד ומתחתני� אלה ע� אלה, ה� עובדי� יחד –לחכ� ולחבר 

על  שאינו מקפיד ,הבעיה היחידה היא. ע� האר� הוא אד� רגיל וא� די מקפיד במצוות

 .הוא מחויבבה� ולעתי� קרובות אינו מפריש את כל המעשרות ש, אכילת חולי� בטהרה

 היחס אליו באות� .בה� מתוארת שנאה חריפה לעמי האר�שישנ� מקורות , לעומת זאת

 3.מקורות הוא כאל אד� המתנהג כחיה ולכ� מותר ג� להתייחס אליו כאל חיה

� בעיני החכמי� מתו� עיו� בדיני  ברצוני לתאר את דמותו של ע� הארה זמאמרב

. העוסקת רבות בנאמנותו של ע� האר�, בעיקר במסכת דמאי, מעשרות בספרות התנאית

 4. לעמי האר�התנאי�נראה שעיו� זה עשוי לתרו� לשאלה הכללית של יחס 

 

‰È‡Ó„ ˙ÂÎÏ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˙„ ÌÈË·È  ,מאמר זה הנו עיבוד של פרק בעבודת הדוקטור שלי *

ÊÁ ˙Â¯ÙÒ·"Ï ,אהר� שמש' שנכתבה בהדרכת פרופ, ע"אוניברסיטת בר איל� תש. 

 .ב"ברכות מז ע; 464' צוקרמאנדל עמ' דמה, י"ג ה"תוספתא עבודה זרה פ: ראו לדוגמה .1

 .71�72' ליברמ� עמ' מהד, כב�טו' ב הל"תוספתא דמאי פ; א"ז מ"פ; ב"ד מ"דמאי פ: ראו לדוגמה .2

ביו� הכיפורי� שחל להיות ] להורגו[= ע� האר� מותר לנוחרו : "ב"כ� לדוגמה בפסחי� מט ע .3

רוב האמרות בסוגיה זו ). יוחנ�' בש� ר(" ע� האר� מותר לקורעו כדג", )אלעזר' בש� ר" (בשבת

 .נאמרות בש� חכמי� מדור אושא

אלא דווקא ) המקפיד על מעשרות ועל טהרה(ע� האר� אינו מנוגד לחבר , בספרות האמוראית .4

 A. Oppenheimer, The ‘Am Ha-aretz – A Study in the Social:ראו לדוגמה(לתלמיד חכ� 

History of The Jewish People in the Hellenistic-Roman Period, Leiden 1977, p. 114;  
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 ¯˜ÁÓ· Â‚ˆÂ‰˘ ˙Â�Â¯˙Ù‰ 

, נה חדשהבי� המקורות השוני
 הדני
 ביחס
 של החכמי
 לע
 האר	 איסתירה בעיית ה


: שני סוגי
 של עמי האר	ציע להבחי� בי� ה אורב� .ובמחקר הוצעו לה פתרונות שוני

לדעתו על עמי . עמי האר	 שהיו קרובי
 למיני
 ושנאו את החכמי
ו ,סת
 עמי האר	

החולשה של הצעה זו  5. בלבד מוסבי
 הביטויי
 החריפי
 של החכמי
האחרוני
האר	 

 סתירה זו בטענה שיש להבחי� מיישב אופנהיימר 6.בחנה זואי� בסיס פילולוגי להש היא

לבי� תקופת ,  לא הייתה הוראה עקרונית להתרחק מעמי האר	
שבה, בי� ימי בית שני

, גילת 7.שבה חלה הרעה בקשרי
 שבי� תלמידי החכמי
 לבי� עמי האר	, יבנה ואושא

הבדל בי� המקורות שה,  לאחרונה הציע חנ� בירנבוי
8.לוי� ויפה הציעו הצעה דומה

ההלכות המעשיות , לדעתו. השוני
 הוא ביטוי להבדל שבי� הלכה ראלית לבי� אידאל

א� , מכירות בעובדה שחברי
 ועמי האר	 קשורי
 אלו לאלו ומתמודדות ע
 מציאות זו

 9.האידאל המוסרי של החכמי
 הוא היבדלות מעמי האר	

 

' עמ, ח"תשס,  כ‡˜„ÂÓ˙', חברתי הלכתי מושג של החייאתו אפשרות על – האר	 ע�, 'ברנדס' י

109�130.( 

 .573' עמ, א"ירושלי� תשל, ÊÁ"Ï :˙ÂÚ„Â ˙Â�ÂÓ‡ È˜¯Ù, א אורב�"א .5

, רטציהדיס, ÁÂ ÌÈÈ˙„ ÌÈË·È‰ÊÁ ˙Â¯ÙÒ· È‡Ó„ ˙ÂÎÏ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙"Ï·¯, אלסטר' ר: ליתר פירוט ראו .6

 .70�73' עמ, ע"ג� תש רמת, איל�  בריברסיטתאונ

 E.E. Urbach, ‘Class-status and:וכ�, 172�195, 161�169, 158' עמ, )4הערה , לעיל(אופנהיימר  .7

Leadership in the World of the Palestinian Sages’, Proceedings of the Israel Academy of 

Sciences and Humanities 2 4, 1966, p. 40 . סיבות אופנהיימר מפרש תמורה זו על רקע

 ).179�184' עמ, ש� (שונות היסטוריות

,  גÂ„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ ÈÓÏÂÚ‰ Ò¯‚�Â˜‰ È¯·„ 11˙', ל"חכמי� ועמי הארצות במשנת חז, 'ד גילת"י: ראו .8

;78'  עמ,ו"ירושלי� תשמ, ÂÓÏ˙‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈÓÎÁ‰ „ÓÚÓ„, ל לוי�"י; 5' עמ, ד"תשנ

D. Jaffé, ‘Les ‘Amei-Ha-Ares durant le II et le III Siècle: Etat des Sources et des 

Recherches’, REJ 161, 2002, pp. 24-31 .ה� בי� תקופות שונות �א� ה� , שלושת� מבחיני� א

יפה טוע� שיש להבי� את הביטויי� . עני� שחל שיפור ביחס לעמי האר	 החל מהמאה השלישיתטו

החריפי� של החכמי� כלפי עמי האר	 על רקע רצונ� לאחד את הזרמי� השוני� של היהדות תחת 

 .כוכבא�סמכות הלכתית אחת לאחר חורב� הבית וכישלונו של מרד בר

, ·˜¯· ‰ÛÂ‚‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ‰„Ù˜‰‰È�˘ ˙È· ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á , בירנבוי�' ח .9

, בירנבוי� מניח בדברי� אלה. 33' עמ, ו"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית, דיסרטציה

וההלכות המעשיות ה� , שהאידאל של החכמי� מתואר דווקא באמירות החריפות נגד עמי האר	

שעל פיו האידאל של , מצב הפו�לתאר נית� שעל כ� יש להעיר . מבחינת� פשרה מכורח המציאות

היו חכמי� . החכמי� מתבטא דווקא בהלכות המעשיות ומביע את התנגדות� להיבדלות חברתית

, נית� ג� לטעו�. היומיו� פירוד בחיי לטובת האידאל של מניעתמוכני� לשל� מחיר הלכתי 

לעודד� להקפיד  ולנזו� באלה שמזלזלי� במצוותכנגד עמי האר	 נועדו רק חריפי� הביטויי� שה

נכריע בי� שתי . אבל אינ� ביטוי לעמדה עקרונית או לשנאה מהותית כלפי עמי האר	, בה�

 .אפשרויות אלה בסיו� המאמר
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י� נגד עמי האר� מרוכזי� שהביטויי� החריפ, לכ�כמה חוקרי� אחרי� שמו לב 

, ויש מקו� לבדוק את מקוריות�, )פסחי� מט(רוב� ככול� בסוגיה אחת בתלמוד הבבלי 

ה� מתו� הבחנה בי� מגמות התלמוד הבבלי והירושלמי , ה� מתו� ניתוח טקסטואלי

 שמימרות אלה ,ניתוח טקסטואלי של הסוגיה הביא את ולד למסקנה. ביחס� לעמי האר�

שעיבד מימרות קדומות שלא נאמרו במקור בקשר לע� ,  עור� הבבלינאמרו על ידי

11.רובינשטיי� ומילר,  למסקנה זו הסכימו ג� קלמי�10.האר�
 

ר� לשאלה הכללית של ועיו� בדיני מעשרות בספרות התנאית תש, במאמר זה נראה

, נראה שבסוגיה בפסחי� מט .אשש את מסקנתו של ולדמיחס החכמי� לעמי האר� וא� 

יש משו� סתירה חזיתית להשקפת התנאי� הבאה לידי ביטוי , יה על מספר ברייתותהבנו

  . משקפת את דעת התנאי�ולכ� לא ייתכ� שהיא, בדיני מעשרות

ה� ביטויי� ' מי שאינו נאמ� על המעשרות'ו' ע� האר�'ממספר מקורות נראה ש

לכ� אי� ;  חזקה על ע� האר� שאינו מקפיד על הפרשת תרומות ומעשרות12:נרדפי�

. לסמו� עליו כשהוא טוע� שהפריש כראוי מֵ�רות שדהו או מ� הֵ�רות שהוא מוכר

הנקרא א� , בלשו� חכמי� וחל עליה� חיוב מיוחד" דמאי"מעמד� של ֵ�רות אלו נקרא 

אי� . א� חייבי� בהפרשת תרומת מעשר, ה� פטורי� מהפרשת תרומה גדולה: הוא דמאי

 

,  ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏ‡ ˜¯Ù  : È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÌÈÁÒÙ ÈÏ··–ÛÈ˜Ó ¯Â‡È· ÌÚ ˙È˙¯Â˜È· ‰¯Â„‰Ó,י ולד"ש .10

 ברייתות בתלמוד הבבלי שאינ� על התופעה הכללית של. 231�239' עמ, ס"ניו יורק תש�ירושלי�

' ד: בתו�', הברייתות בתלמוד הבבלי ויחס� למקבילותיה� שבתוספתא, 'י פרידמ�"ש: מקוריות ראו

 ÌÈÈÁÏ ‰¯ËÚ – ÔÓÏÊ ÌÈÈÁ ¯ÂÒÙÂ¯Ù „Â·ÎÏ ˙È�·¯Â ˙È„ÂÓÏ˙‰ ˙Â¯ÙÒ· ÌÈ¯˜ÁÓ ,)עור�(בויארי� 

È˜Ò·Â¯ËÈÓ„, 163�201' עמ, ס"ירושלי� תש. 

 ,R. Kalmin, The Sages in Jewish Society in Late Antiquity, London-New York 1999:ראו .11

p. 45; S.S. Miller, Sages and Commoners in Late Antique ‘Erez Israel – A Philological 

Inquiry into Local Traditions in Talmud Yerushalmi, Tübingen 2006, pp. 315-320; J.L. 

Rubenstein, The Culture of the Babylonian Talmud, Baltimore 2003, pp. 123-142 ;א '

מילר הצביע על הבדלי� כלליי� הקיימי� . 98' עמ, ז"ירושלי� תשס, ¯·È˘�‰ ‰„Â‰È È‡, אופנהיימר

ונית� ללמדו , ע� האר� הוא חבר פוטנציאלי, לפי הירושלמי: בי� התלמודי� ביחס� לעמי האר�

 אינו ע� האר� הוא בור שאינו מבי� את ערכו של לימוד תורה ולכ�, לפי הבבלי, לעומת זאת, תורה

סוגיה  לראות בהנוט) בפירושו למסכת דמאי שטר� פורס�(ספראי ). 305�327' עמ, ש�(ראוי לכבוד 

 , לעומת זאת. פעלו בבתי מדרש במנותק מכלל הציבוראשר , פ� מובהק וייחודי של אמוראי בבלזו

זהרו חכמי� נ, לטענתו, משו� כ�. באר� ישראל ג� עמי האר� הגיעו לבית הכנסת ולדרשת הציבור

 .י נוע�כנמנעו מגילויי עוינות וניסו לקרב את עמי האר� בדר, יותר בלשונ�

תרומת  ... שואלו בשבת ואוכל, ושכח לעשר�˘‡Â¯˘ÚÓ‰ ÏÚ ÔÓ‡� ÔÈ˙הלוקח פירות ממי : "לדוגמה .12

שכש� ...  א� בחול שאלו ואוכל על פיו:מרשמעו� שזורי או'  ר,מעשר של דמיי שחזרה למקומה

' ליברמ� עמ' מהד, ב�א' ה הל"תוספתא דמאי פ (" כ� אימת דימוע עליו,ı¯‡‰ ÌÚשאימת שבת על 

שההתנהגות הצפויה ממי שאינו נאמ� על המעשרות היא אותה התנהגות , ברייתא זו מניחה). 85

ע� האר� מובא בניגוד לחבר או לנאמ� על המעשרות , נוס� על ברייתא זו. הצפויה מע� האר�

אופנהיימר לדעה זו מסכי� ). ג, תוספתא דמאי פרקי� ב; ט"ה מ"עית פשבי: ראו(במקורות רבי� 

 ). 156' עמ, 4הערה , לעיל(
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וכ� אי� חובה למסור לעני מעשר עני של , של ֵ�רות דמאיחובה למסור ללוי מעשר ראשו� 

שע� האר� נאמ� על הפרשת מעשרות בנסיבות , ואול� ממספר מקורות עולה. דמאי

שעמי האר� נאמני� על המעשרות , לכאורה, ישנו אפילו מקור אחד הטוע�. מסוימות

 � לע� הלכות הקדש וחטאות ומעשרות ה� ה� גופי תורה מסורי� ה: "באופ� כללי

שעמי האר� , כא� היא" מסורי�"שמשמעות הפועל ,  ליברמ� הוכיח בבירור13".האר�

 ברייתא זו סותרת אפוא את כל המשתמע מ� המשנה 14.נאמני� בענייני מעשרות

? אי� אפשר לומר שע� האר� נאמ� בענייני מעשרות: וקשה להבינ�, והתוספתא בדמאי

  15"!נאמ� על המעשרות"ד להרי מסכת דמאי מתייחסת אליו תמיד בניגו

שצרי� להבחי� בי� נסיבות שונות שבה� נבחנת , ייתכ� שהברייתא באה להדגיש

 16.ובנסיבות מסוימות הוא אכ� נאמ� להעיד בנושא המעשרות, נאמנותו של ע� האר�

 

שברייתא זו באה , אהר� אופנהיימר טוע�, אמנ�. 9' ליברמ� עמ' מהד, י"ב ה"תוספתא שבת פ .13

' א; 78' עמ, 4לעיל הערה , מראופנהיי' א(להדגיש שחיוב מעשרות הוטל אפילו על עמי האר� 

). רעו' עמ, ח"תשל,  פגÈ�ÈÒ', הפרשת מעשר ראשו� במציאות שלאחר חורב� הבית השני, 'אופנהיימר

. ולומד ממנה שע� האר� מציי� בראשיתו את האיכר, צייטלי� אומר שברייתא זו קדומה באופ� יחסי

)S. Zeitlin, ‘The Am Haarez’, JQR 23, 1932-1933, pp. 56-58 .( ואול� יש לקבל כא� את

 .המובא בגו� המאמר, הפירוש של ליברמ�

על כ� ". שלשה ה� דבקי מיתה מסורי� לנשי�: "בדומה למשמעותו של פועל זה בתחילת הברייתא .14

היינו ו, כול� נמסרו לנשי�, שלשה דברי� שה� קרובי� להביא לידי איסור מיתה: "מעיר ליברמ�

, ליברמ�' ש" (ואנו סומכי� על האישה שהיא יודעת את ההלכות הפשוטות, חלה והדלקת הנר, נדה

 ‰ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ˙–„ÚÂÓ , 34�35 'ש, 35' עמ, ב"ניו יורק תשכ.( 

 ).35�36 'ש, ש�(וכ� שואל ליברמ�  .15

. בא בפני�האחת דומה למה שמו. הציע שתי תשובות לשאלה זו) ש�(ליברמ� בפירושו לתוספתא  .16

שצרי� להבחי� בי� ע� האר� החשוד על המעשרות לבי� ע� האר� שהוא ירא , הצעתו השנייה היא

ברייתא זו הסומכת על עמי האר� בענייני מעשרות דנה רק בסוג אחרו� זה . חטא א� אינו תלמיד חכ�

 את עיקרי כיוו� שהוא מ� הסת� יודע, ואומרת שמותר לסמו� עליו ג� בנושא מעשרות, של ע� האר�

החשוד , דנה בסוג הראשו� של ע� האר�, לעומת זאת, משנת דמאי. ג� א� לא את פרטיה�, ההלכות

שליברמ� מציע בפירושו לתוספתא להבחי� בתו� מסכת דמאי בי� סת� ע� , יש לציי�. על המעשרות

 ).70' עמ, 6הערה , לעיל, אלסטר: ראו(א� אי� בסיס פילולוגי להבחנה זו , "חשוד ממש"האר� לבי� 

א הציעו להבחי� בי� די� דאורייתא לבי� די� דרבנ� בשאלת נאמנות� של עמי האר� "י וריטב"רש

בבלי : ראו(ורק מדרבנ� אינ� נאמני� , עמי האר� נאמני� למעשרות מדאורייתא, לדעת�. למעשרות

ה הלכות קדש תרומה "ד, ש�, א"ריטב; ה ונמסרו לעמי האר�"ד, ב"ש� ע, י"רש; ב"ע�א"שבת לב ע

די� זה . ובעקבות אמירה זו ֵ�רותיו חולי�', הפרשתי'ע� האר� יכול לומר , לפי די� תורה). ומעשרות

א� , כמובא מספר פעמי� בתלמוד הבבלי, מבוסס לדעת� על ההערכה שרוב עמי האר� מעשרי�

החובה , לפי שיטה זו.  ולכ� ֵ�רותיו חייבי� בהפרשת דמאי,חכמי� גזרו שאסור לסמו� על עדותו

כדי לפתור את הסתירה . להפריש תרומות ומעשרות מ� הדמאי היא חומרה שמקורה בתקנת חכמי�

או שהיא קדומה ביחס למקורות , נצטר� לומר שהתוספתא מתייחסת לדי� דאורייתא, על פי הצעה זו

� שבפשט המקורות התנאיי� אי� אחיזה לתפיסה שרוב א� יש לציי. המתייחסי� לע� האר� כחשוד

ולכ� קשה לקבל פתרו� זה , עמי האר� מעשרי� ולהבחנת הראשוני� בי� די� דאורייתא לדי� דרבנ�

אופנהיימר הציע ג� להבחי� בי� מצב שבו אנו נדרשי� להאמי� לע� האר� ). 187' עמ, אלסטר: ראו(
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, הרי משנת דמאי עצמה מפרטת מקרי� שבה� ע� האר� נאמ� להעיד בנושא מעשרות

�שבעיני התנאי� דמותו של ע� האר� אינה חד, ת� להציעמכא� ני. כפי שנראה להל�

ברצוני לתאר קווי� , במאמר זה. פעמי� שהוא חשוד ופעמי� שאינו חשוד: ממדית

, כפי שה� עולי� מתו� המקורות התנאיי�, לנאמנותו של ע� האר� בנושא מעשרות

 .מתו� ניסיו� להבי� את התנהגותו ואת דמותו הרבגונית בעיני החכמי�

בירור זה דורש תחילה לאסו� את המקורות מ� המשנה ומ� , נה מתודולוגיתמבחי

יש , לאחר מכ�. התוספתא הקובעי� שע� האר� נאמ� על המעשרות בנסיבות מסוימות

לברר עבור כל אחד מה� א� אותה ההלכה אכ� מבטאת הערכת מציאות חברתית שע� 

בירור זה . ו או אחרתאו שהיא נאמרת ללא תלות בראליה ז, האר� נאמ� במקרה זה

כיוו� שייתכ� שהלכה המגדירה את ע� האר� כנאמ� משקפת את רצונ� של , הכרחי

בנסיבות ' ע� האר� נאמ�'ייתכ� שהביטוי . התנאי� להתיר את תבואתו בנסיבות אלה

אפשרות זו באה לידי . 'פירותיו של ע� האר� פטורי�'מסוימות אינו אלא ביטוי נרד� ל

 תבואה שהותרה בנסיבות מסוימות חוזרת לאיסורה כאשר הנסיבות כאשר, ביטוי מפורש

 ).ראו דוגמה להל�(משתנות 

במקרי� רבי� לא קל לדעת מה עומד מאחורי הקביעה שע� האר� נאמ� בנסיבות 

שקיומו של שיקול חברתי או ערכי בפסיקת� של , בפרט יש לשי� לב לכ�. מסוימות

צירפו הערכת מציאות ,  כאשר פסקו להקל,החכמי� אינו פוסל את האפשרות שהחכמי�

 17.א ובברייתא המקבילה בתוספתא"ד מ"כ� נית� למצוא בדמאי פ. ושיקול חברתי יחד

הלוקח פירות ממי שאינו נאמ� על המעשרות ושכח לעשר� שואלו : "המשנה אומרת

דהיינו ע� , "שאימת שבת על ע� האר�: " התוספתא מסבירה18".כל על פיוובשבת א

הטוענת שבשבת ע� האר� ,  זו הערכת מציאות חברתית19. מלשקר בשבתהאר� ירא

: כפי שעולה מהמש� המשנה, א� הערכה זו אינה מוחלטת. נאמ� יותר משאר ימי השבוע

�רות שהותרו לאכילה בשבת על סמ� עדותו ". כה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשריחש"ֵ

שההלכה , � נית� להסיק מכא20.חוזרי� אפוא לאיסור� במוצאי שבת, של ע� האר�

המתירה אכילת ֵ�רות דמאי בשבת על סמ� עדותו של ע� האר� מבוססת על צירו� של 

, יחד ע� הצור� להתיר ֵ�רות דמאי בשבת עצמה, ההערכה שע� האר� אמי� יותר בשבת

 

לבי� מצב שבו אנו נדרשי� להאמי� לעדותו , )ינו נאמ�במצב זה הוא א(שעישר את ֵ�רותיו בעצמו 

הבחנה זו מאולצת ). 37הערה , רעו' עמ, ]13הערה , לעיל[מעשר ראשו� (שֵ�רות מסוימי� מעושרי� 

 .ביותר ואי� לקבל�

 .85' ליברמ� עמ' מהד, ב�א' ה הל"דמאי פתוספתא  .17

כל הציטוטי� מ� הירושלמי ה� על . הציטוטי� מ� המשנה במאמר זה ה� על פי כתב יד קויפמ�כל  .18

 .פי כתב יד לייד�

 .68ליד הערה , להל�' אימת שבת'ראו הסבר אחר לאותה  .19

לכ� לא נית� לטעו� שהמשנה והתוספתא ). 17הערה , לעיל(וכ� מובא ג� בתוספתא המקבילה  .20

 .חולקות בנקודה זו
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א� הוא לא אמי� עד כדי ,  ע� האר� אמי� יותר בשבת21.כאשר לא נית� לתק� אות�

ה� חוזרי� , כאשר נית� לתק� את הֵ�רות, לכ� במוצאי שבת. ולי� ממשהפיכת ֵ�רותיו לח

  22.לאיסור�

או , כדי להכריע בשאלה א� ההלכה המקלה משקפת הערכה שהֵ�רות מעושרי�

שאינו קשור או תלוי בסבירות כלשהי שהֵ�רות , שמא היא נובעת רק מרצו� להקל

�הנחה משפטית או פסיכולוגיתאני מציעה לבדוק א� משתקפת בה , מעושרי� במציאות

בדר� כלל עקרונות מעי� , כצפוי. התנהגותית העשויה להסביר את נאמנותו של ע� האר�

לכ� צרי� לנהוג בזהירות יתרה בקישור בי� . אלו אינ� מופיעי� במפורש בספרות התנאית

נראה שנית� להוכיח את קיומ� של עקרונות מסוימי� באמצעות , ע� זאת. היתר לעיקרו�

על פי , אשר מבטאי� לכאורה את אותו עיקרו�, איסו� מספר מקורות רב ככל שנית�

 .פרשנות סבירה

בשלב שני אוכיח שאותו עיקרו� הוא אכ� מדד לנאמנות על ידי השוואה בי� השימוש 

אבדוק את השימוש , בפרט. בו בתחו� המעשרות לבי� השימוש בו בתחומי� אחרי�

הלכה מבחינה בי� חברי� לעמי האר� אלא מתייחסת באותו עיקרו� בתחו� שבו אי� ה

השוואה זו . דהיינו בתחומי� שאינ� מעשרות או טהרה, באופ� שווה לכל אד� מישראל

וכ� , ל לאומד� נאמנותו של אד� באשר הוא"מאפשרת להוכיח שהעיקרו� משמש את חז

י� מאפשרת להשוות את נאמנותו של ע� האר� לנאמנותו של אד� מ� השורה בתחומ

במסגרת מאמר זה לא אנתח את . שבה� ההלכה אינה מבחינה בי� חבר לבי� ע� האר�

נראה שה� , בדר� כלל. הסיבה לכ� שחכמי� אימצו עיקרו� זה או אחר כמדד לנאמנות

או מכיוו� , ראו בעקרונות אלה מדד שלפיו סביר להניח שאד� נאמ� מתו� אינטרס אישי

כאשר האינטרס האישי של האד� הוא לא . טרהשאד� נורמטיבי אינו חוטא ללא שו� מ

. ג� א� הוא עשוי לחטוא ולשקר בנסיבות אחרות, יש טע� לחשוב שהוא אמי�, לחטוא

בסעיפי� הבאי� נשווה את נאמנותו של האד� במצבי� שוני� ונתייחס לחטאי� 

  23.מתחומי� שוני�

˙Â¯˘ÚÓ È�È„ ÈÙ ÏÚ ı¯‡‰ ÌÚ Ï˘ ÂÈ�ÈÈÙ‡Ó 

1 .Ï „Â˘Á Â�È‡ ı¯‡‰ ÌÚ‡ÂÂ˘Ï ¯˜˘ 

מעושרי� ' ;חייב לעשר – 'אר� ישראל ה� שלי מ' : ואמרייההמוכר פירות בסור

 

' כבוד שבת'הסוגיה בוחנת את שני הטעמי� : ד"כג ע, ד"צירו� זה הוא נושא הסוגיה בירושלמי פ .21

 .ואת ההלכות הנובעות מה�' אימת השבת עליו'ו

הד� , ב"א ה"הלכות עדות פי, ‰Ó ÌÁÏ˘�על הצירו� של שיקול חברתי והערכת מציאות ראו ג�  .22

שני השיקולי� נצרכי� כדי לנמק את , לדעתו. בנאמנות� של עמי האר� בשמירה על טהרת החטאת

 .ההיתר

ג� חומרת האיסורי� . לש� השוואה זו אי� הכרח להניח שרמת הנאמנות הנדרשת בכל תחו� שווה .23

מ� ההשוואה ,  א� כפי שנראה להל�).מאיסור כרת ללאו דרבנ�(שנדו� בה� שונה בי� מקרה למקרה 

 .עולה שחכמי� הפעילו עקרונות משותפי� במצבי� שוני� וכלפי איסורי� ברמות חומרה שונות
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מעושרי� ' ;חייב לעשר – 'משלי ה�' .תירי שהפה שאסר הוא הפה שה,נאמ� – 'ה�

 – יה א� ידוע שיש לו שדה בסורי.תירי שהפה שאסר הוא הפה שה,נאמ� – 'ה�

 ).א"ו מי"דמאי פ( חייב לעשר

אינ� , כמו ג� חלק מ� המקורות שנדו� בה� בהמש�, שהמקור הזה, תחילה נשי� לב

א� ההקשר והמשמעות , מתייחסי� במפורש לע� האר� אלא מנוסחי� בצורה סתמית

שנאמנות� אינה ', חבר'או ב' נאמ� על המעשרות'שאי� ה� דני� ב, שלה� מראי� בבירור

שהלכות אלה , הניחהשילוב של הלכות אלה בתו� מסכת דמאי מאפשר ל. מוטלת בספק

24.תקפות בעיני החכמי� לכל אד� ולע� האר� בפרט
 

�רות הגדלי� בסוריה בשדה נכרי פטורי� : נקדי� מספר הלכות, כדי להבי� משנה זוֵ

כדי� , א� ֵ�רות הגדלי� בסוריה בשדה של ישראל חייבי� בתרומות ומעשרות, ממעשרות

נמכרי� באר� ישראל נחשב מסופק מעמד� של ֵ�רות ה,  ע� זאת25.ֵ�רות אר� ישראל

למרות שג� (ואילו ֵ�רות הנמכרי� בסוריה פטורי� מהפרשה זו , "דמאי"וה� חייבי� ב

אולי גדלו בשדה של , אולי גדלו באר� ישראל ונמכרו בסוריה, עליה� חל ספק כלשהו

 משו� שחזקה על ֵ�רות הנקני� בשוק בסוריה שגדלו בסוריה בשדה, זאת). יהודי בסוריה

כל עוד לא ידוע דבר על מקו� גידול� של , די� זה תק�. וה� פטורי� ממעשרות, נכרי

או שה� גדלו באר� ישראל , א� ידוע שאות� ֵ�רות גדלו בסוריה בשדה ישראל. הֵ�רות

שא� המוכר ֵ�רות בסוריה , על רקע זה קובעת המשנה. ה� חייבי� בהפרשת דמאי, עצמה

, אבל הוא עישר אות� כדי�) ולכ� חייבי� בדמאי(ישראל אומר שהֵ�רות מיובאי� מאר� 

א� הוא אומר שהֵ�רות באי� מהשדה שלו בסוריה , כמו כ�. הוא נאמ� והֵ�רות פטורי�

הפה שאסר הוא "נאמנות זו מבוססת על העיקרו� . הוא נאמ�, אבל הוא עישר אות� כדי�

 עיקרו� זה 26. על ההיתרכ� מאמיני� לו,  כש� שמאמיני� לו על האיסור–" הפה שהתיר

החידוש . הלכתית�ללא הגבלה כלשהי על השתייכותו החברתית, מיוש� כלפי כל אד�

, הנחשב בדר� כלל חשוד על המעשרות, כולל ע� האר�, שכל אד�, שבהלכה זו הוא

 . נאמ� בנסיבות אלה

, שלא נית� להאמי� לחצי הראשו� של המשפט ולא לחצי השני, עיקרו� זה קובע

א� אפשר , ייתכ� שהוא מבטא צור� בעקיבות משפטית. � נאמרי� באותה נשימהכאשר ה

במקרה שאד� יכול לשתוק ובכ� : שהוא מבטא הערכה המבוססת על הטבע האנושי

 

', נאמ�'ללא התייחסות מפורשת לקטגוריות של , הלכות רבות בדיני מעשרות נוסחו בצורה סתמית .24

לי� הדיאכרוני שעשוי להסביר ועל התה, על הסיבה לכ�. א� שהדבר מתבקש', ע� האר�'או ' חבר'

52�15' עמ, )6הערה , לעיל(אלסטר : ראו, תופעה זו. 

אלא שהקלו בה , חייבת במעשרות כאר� ישראל"סוריה . ז"ח מ"אהלות פי; ה"ה מ"מעשרות פ: ראו .25

, ÌÈ˘¯ÂÙÓ ‰�˘Ó È¯„Ò ‰˘˘ „˜Â�ÓÂ ˜·Ï‡ ÍÂ�Á È„È·ÔÂÏÈ ÍÂ�Á È„È· ÌÈ, אלבק' ח" (בקצת דברי�

 ).ש�,  מעשרות,ז"תל אביב תשי�ירושלי�

מובאת דוגמה למצב נוס� שבו נית� להפעיל את , 63' ליברמ� עמ' מהד, ו"א ה"בתוספתא דמאי פ .26

במקרה שאד� מעיד בשנת מעשר שני שֵ�רותיו חייבי� , בתחו� המעשרות' הפה שאסר'הכלל 

 . במעשר עני א� הוא כבר עישר אות�
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, באופ� טבעי. הוא יבחר בדר� כלל לשתוק, לפטור את ֵ�רותיו ממעשרות בעיני הקונה

דלו באר� ישראל והתחייבו שהוא מוכר ֵ�רות שג, הוא לא יסתב� בהכרזה כפולה

 . א� ה� מעושרי� כבר ולכ� פטורי� כעת ממעשרות, במעשרות

עיקרו� זה תק� רק א� אותו אד� היה יכול לשתוק ולא להרע בכ� את , כמוב�

או א� יש סבירות גבוהה , א� יש עדי� שהֵ�רות חייבי� במעשרות. מעמד� של הֵ�רות

לא הוא זה שאסר את הֵ�רות , ")ריהידוע שיש לו שדה בסו"כמו במקרה ש(לכ� 

 .ולכ� אי� בכוחו להתיר אות�, מבחירתו החופשית

אותו עיקרו� מובא בספרות התנאית ג� בהקשר לנאמנות של עדות הקשורה לענייני 

שכאשר אישה אינה מוחזקת כאשת איש , אומרת) ה"ב מ"כתובות פ(המשנה . אישות

כולה להעיד על עצמה שהיא הייתה נשואה היא י, ואי� בנמצא עדי� לכ� שהייתה נשואה

27.עדותה מתקבלת והיא יכולה להתחת� שנית על פי עדותה. והיא כעת גרושה
 

, כאשר צד אחד תובע שדה המוחזק בידי חברו, עיקרו� זה מיוש� ג� בדיני ממונות

אבל הוא קנה , )'הפה שאסר'(והנתבע טוע� שאמנ� השדה היה שיי� לאביו של התובע 

רק א� לא , עדות מעי� זו מתקבלת ).ב" מב"פכתובות : ראו', הפה שהתיר' (אותו ממנו

והנתבע טוע� מצד אחד , הייתה סיבה לחשוב שהשדה שהוא מחזיק בו אינו שיי� לו

אבל . ומצד שני טענה המאשרת את בעלותו, טענה המחלישה את חזקתו כבעל השדה

  28).ש�" (אינו נאמ� –א� יש עדי� שהיא של אביו והוא אומר לקחתיה הימנו "

ובאיסורי� , בדיני ממונות מצד אחד' הפה שאסר הוא הפה שהתיר'יישו� העיקרו� 

הא� האישה (שהחכמי� הקובעי� הלכה , מעלה, מצד שני) דיני המעשרות ודיני אישות(

מעריכי� את המציאות בכלי� דומי� לאלה של ) הא� הֵ�רות חייבי� במעשרות, מותרת

ה� ההיגיו� המשפטי והפסיכולוגי , לסיכו�. נותיה� של בעלי הדי�הדיי� השומע את טע

, של עיקרו� זה ה� הימצאותו בכמה תחומי� הלכתיי� מצביעי� על כ� שהתנאי� סברו

 . שנית� לדעת על פיו מה קרה במציאות בסבירות גבוהה ולקבוע הלכה בהתא� לידיעה זו

עיקרו� . ינו משקר לשוואשבסבירות גבוהה אד� א, נראה א� כ� שהחכמי� העריכו

 . כמו לגבי אד� מ� השורה שבמסכת כתובות, זה תק� לגבי ע� האר� שבמסכת דמאי

 

א� לא נטמאה , והיא טוענת שהיא אמנ� נשבתה, וגמה נוספת היא כאשר אי� עדי� שאישה נשבתהד .27

 ).ש�(במקרה זה מקבלי� את עדותה ומתירי� לה להתחת� ע� כוה� . על ידי חוטפיה

לא היו מוחזקי� בו שהוא בכור ובא אחד ואמר שהוא : "עיקרו� זה מופיע ג� בהקשר לבכור בהמה .28

הוא עומד בבסיס , כמו כ�). א"בכורות לו ע" (שהפה שאסר הוא הפה שהתיר... נאמ�בכור ומומו עמו 

, כתב ידינו הוא זה אבל אנוסי� היינו"שעדי� הבאי� לקיי� שטר שחתמו עליו נאמני� לומר , ההלכה

על . ש�, כתובות, )25הערה , לעיל(אלבק : ראו). ג"ב מ"כתובות פ" (פסולי עדות היינו, ינויקטני� ה

, ט"רמת ג� תשנ, ÂÓÏ˙‰ ÈÓÈ· È¯·Ú‰ ËÙ˘ÓÏ ‡Â·Ó„(אלבק ' יישו� עיקרו� זה בדיני ממונות כתב ש

, נמצא שזו טענה שבעל הדי� מודה בה לעובדות כול� או מקצת� שה� לטובת בעל דינו): "325' עמ

ו עובדות אחרות על העובדות אלא שהוא מוסי� בטענותי, וה� מזכות את בעל דינו ומחייבות אותו

. ומ� העובדות הנוספות שטע� עולה שהוא זכאי וחברו חייב על א� הודאתו, הללו שנגדו שהודה בה�

כיו� שהיה יכול להכחיש את הטענות שה� לטובת בעל דינו ויכול היה לטעו� שלא היו דברי� 

 ". מעול�
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שלדעת חכמי� , לגבי ע� האר� היא' הפה שאסר'מסקנה נוספת מיישומו של הכלל 

ע� האר� יודע היטב שֵ�רות הנמכרי� בסוריה פטורי� ממעשרות וגידולי שדה ישראל 

 .נראה א� כ� שבעיני החכמי� ע� האר� אינו זהה לבור. ותבסוריה חייבי� במעשר

2 .‡ÂÂ˘Ï ˙ÂÚË‰ÏÂ ˙Â¯≈t ÛÈÏÁ‰Ï „Â˘Á Â�È‡ ı¯‡‰ ÌÚ 

  שביעיתי� ע� האר� בחזקת� למעשרות ולו כותי או לטח�29�המולי� חטי� לטח

 ).ד"ג מ"דמאי פ( 

 וכ� ,שמותר לסמו� על טוח� ע� האר� שלא יחלי� בי� תבואה לתבואה, משנה זו קובעת

כ� נאמר ג� . נית� להפקיד ֵ�רות אצל ע� האר� ולסמו� עליו שהוא לא יחלי� אות�

ואי� , שמותר לשלוח ֵ�רות באמצעות ע� האר�,  התוספתא ג� קובעת30.בתוספתא

31.לחשוש שהוא יחלי� את הֵ�רות בדר�
 

, נראה שנית� להבי� את האמו� שמייחסי� לע� האר� בנסיבות אלה על סמ� הרעיו�

עיקרו� זה נקרא בספרות . א סביר להניח שאד� חוטא כאשר אי� לו שו� רווח מחטאושל

כפי ,  א� הוא כנראה מוכר כבר בספרות התנאי�32,"אי� אד� חוטא ולא לו"האמוראית 

 .שאוכיח מיד

 לאישר �ירוע, אד�י לבוא ביד יי�והרא י�ממו הכל: "ד מובא"מ ה"פ ותרבבכו

 ל שהוא על נאמ� :ראומ אלימל גב� �ורב� שמע .ני�נאמ� אינ �יהכהנ י�ערו ,נאמני�

". ודנו ולא מעי דבר לא דעל דוהחשר אומר רבי מאי .וצמ על שעל נאמ� ונואי ,ובירח

א� , בי� שהוא ת� בי� שהוא בעל מו�, שבכור בהמה נית� לכוה�, הרקע למשנה זו הוא

, ר בעל מו� נחשבבעוד שבכו, והוא נאכל לכוהני� כדי� שלמי�, בכור ת� יש להקריבו

לכ� יש לכוה� אינטרס שהבכורות הניתני� לו יהיו בעלי . לממו� כוה�, כמעט לכל דבר

א� לא ברור א� המו� נפל מאליו או , משנתנו דנה במקרה שנפל מו� בבכור בהמה. מו�

א� במקרה השני הכוה� , הבכור נעשה ממו� כוה�, במקרה הראשו�. שהמו� הוטל בכוונה

בהלכה זו מבחינה המשנה בי� רועי� . ו לפדות או לשחוט את הבהמהנקנס ונאסר עלי

שאי� לה� מה להרוויח מהטלת מו� בבכור , רועי� ישראל: ישראל לבי� רועי� כוהני�

שעשויי� להרוויח , רועי� כוהני�, לעומת זאת. נאמני� לומר שהמו� נפל מאליו, בהמה

 

 .הכוונה היא לטוח�. כ� בכתב יד קויפמ� .29

 .82' ליברמ� עמ' מהד, ב"ד הכ"י פדמאתוספתא  .30

שסומכי� במקרה זה על ע� האר� , לא נית� לומר. 83' ליברמ� עמ' מהד, ו"ד הכ"תוספתא דמאי פ .31

ללא קשר למעמד� ההלכתי של , רק משו� שהטוח� והשומר מקפידי� לתת לכל אחד את הֵ�רות שלו

תוספתא : ראו(שומר גוי במקרה דומה היה צרי� לסמו� ג� על , אילו היה זה נוהג קבוע. עמי האר�

 .לכ� אציע הסבר אחר). ליברמ� ש�' מהד, ה"ד הכ"דמאי פ

עיקרו� זה מתבטא ג� . א"ערכי� כג ע; ב"שבועות מב ע; ב"בבא מציעא ה ע; ב"קידושי� סג ע: ראו .32

. רק כאשר הוא מעיר לחובת עצמו, בעל די� נאמ� בטענתו כמו עד כשר בעדותו: בדיני ממונות

אי� "זה ביטוי נוס� לעיקרו� ש. א� הוא יכול רק להפסיד משקר זה, לומר בעל די� אינו חשוד לשקרכ

 ).322' עמ, 28הערה , לעיל, È¯·Ú‰ ËÙ˘ÓÏ ‡Â·Ó, אלבק: ראו" (אד� חוטא ולא לו
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שג� ,  שמעו� ב� גמליאל סובררב�. אינ� נאמני� לומר זאת, מהטלת מו� בבכור בהמה

והוא מאבד את נאמנותו רק במקרה שהוא מעיד על בכור , רועה כוה� נאמ� בדר� כלל

 . כנראה משו� שהוא עשוי להרוויח באופ� מידי מעדותו שלו עצמו, השיי� לו

שאינה , נראה שרב� שמעו� ב� גמליאל מבחי� בי� עדותו של עד המעיד לטובת עצמו

 סביר להניח שההיגיו� 33.שמתקבלת, תו של עד המעיד לטובת חברולבי� עדו, מתקבלת

. א� אינו מרוויח דבר מחטא זה, שלדעתו אי� אד� חוטא, העומד מאחורי הבחנה זו הוא

, שאי� להאמי� לעד יחיד המעיד לטובתו הכלכלית, משנה זו מבטאת א� כ� את העיקרו�

מכא� שהתנאי� . טובת עצמונית� להאמי� לעד יחיד כאשר הוא אינו מעיד ל, ולהפ�

והסתמכו עליו כדי ', אי� אד� חוטא ולא לו'הכירו את העיקרו� הנקרא בלשו� האמוראי� 

 . לפסוק להקל

אי� סיבה שאד� יחטא א� אי� לו שו� רווח אישי : יש בעיקרו� זה היגיו� פסיכולוגי

סלי� לפני שפו, לכ� יש לבדוק את הנסיבות המקומיות של אותה עדות. מאותו חטא

במקרה . שהאד� מודע לחטא שבדבר וא� לעונש המוטל על כ�, עיקרו� זה מניח. אותה

  34.ולכ� הוא נאמ�, ישנה סבירות גבוהה שאינו משקר, שאי� לו שו� רווח כלכלי

 

: ישנ� שני טעמי� להקפדה זו.  לטובת חברואי� להאמי� לעד יחיד ג� א� הוא מעיד, לפי תנא קמא .33

כיוו� שכוהני� , שהמעיד לטובת חברו נכנס א� הוא לקטגוריה של המעיד לטובת עצמו, האחד

שהחשוד , הוא) מאיר' המובא במשנה בש� ר(השני . עלולי� להיות גומלי� זה את זה בעדות�

ור לאותו עניי� ואינו יכול להעיד מאבד את נאמנותו בכל הקש) כמו הטלת מו� בבכור(בעניי� מסוי� 

מאיר חוזר על דעת ' המפרשי� חלוקי� בשאלה א� ר. בי� שהעדות היא לטובתו בי� א� לאו, בו כלל

פירוש אלבק ; ב למשנה"פירוש רע; ב"ראו בכורות לה ע(תנא קמא בתוספת טע� או חולק עליו 

 ).25הערה , לעיל, למשנה

שאי� זה מספיק לדעת , מאיר סובר' ר. עיקרו� זה נתו� במחלוקת תנאית במשנה בכורות, אמורכ .34

כיוו� שהוא , לדעתו כל כוה�. שבמקרה הספציפי הנדו� אי� לכוה� רווח כלכלי מידי כדי לתת בו אמו�

 מאיר סובר שיש' ר. אינו נאמ� להעיד שהמו� נפל מאליו, חשוד להטיל מו� בבכור בכוונה תחילה

ונאמנותו , לבדוק את טיבו של האד� ואת התנהגותו באותו תחו� כדי להחליט א� הוא נאמ� או לא

מחלוקת זו מוצאת את . ללא קשר לנסיבות המיוחדות של אותה עדות, נוגעת לכל אותו התחו�

תוספתא  ("'אינו חושש וכו... המשלח ביד ע� האר�"בהמש� הברייתא . ביטויה במקורות נוספי�

ש� " (המשלח פירות לחבירו ונמל� להחזיר"מובא הדי� של , )83' ליברמ� עמ' מהד, ו"ד הכ"דמאי פ

א� המקבל מחליט לשלוח אות� בחזרה בידי , חבר שולח ֵ�רות לחברו בידי ע� האר�). 83' עמ, ל"ה

אבא שאול ורבי : די� הֵ�רות שנוי במחלוקת, בניגוד למקרי� הקודמי�, במקרה זה. אותו שליח

ג סובר שהשליח כ� "בעוד רשב, � שיש לחשוש שהשליח החלי� את הֵ�רות בדרכ� חזרהסוברי

ולכ� הוא פוסק שהשליח נאמ� , ג נאמ� כא� לשיטתו שאי� אד� חוטא ולא לו"נראה שרשב. נאמ�

, ו"ניו יורק תשט,  ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ˙–ÌÈÚ¯Ê‰ , ליברמ�' כ� פירש ש(להחזיר את הֵ�רות בלי להחליפ� 

שהעיקרו� הזה אינו , כנראה, אבא שאול ורבי החולקי� עליו סוברי�, לעומת זאת). 78 'ש, 244' עמ

שיש ", ייתכ� שהסיבה לכ� היא. ערובה מספיקה לכ� שהשליח לא החלי� את הֵ�רות בנסיבות אלה

 'ש, 243' עמ, ש�, ליברמ�" (לחשוש שמא מורה היתר ומחליפ� בגרועי� מה� משו� שכר טרחתו

 ).ה הת� נמי"ד, ב"מנח� בתוספות גיטי� סא ע' המובא בש� רהמסתמ� על , 76
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והוא עשוי להסביר מדוע ע� האר� , נראה שעיקרו� זה מוכר ג� בתחו� המעשרות

התבססו , קיומו מוכיח שבבוא� להקל. לואינו חשוד להחלי� את הֵ�רות שהופקדו אצ

ממילא תור� עיקרו� זה . התנאי� על הערכה פסיכולוגית של התנהגות� של עמי האר�

לגבי " אי� אד� חוטא ולא לו"מיישומו של העיקרו� . לתיאור דמותו של מי שאינו נאמ�

� אלמלא היה ע� האר. נית� ללמוד שיש לו מודעות גבוהה למותר ולאסור, ע� האר�

הוא לא היה מרגיש שהוא חוטא או מחטיא , מודע להבדל ההלכתי בי� טבל לדמאי

  35.אפשר היה לסמו� עליו�ואי, אחרי� בכ� שהוא מחלי� בי� תבואה לתבואה

הוא חשוד לשקר במקרה שהוא עשוי : ג� העיקרו� ההפו� מאפיי� את ע� האר�

 להיות ג� אישי או א� הוא יכול,  רווח זה הוא בדר� כלל כלכלי36.להרוויח מכ�

.  ישנ� ג� מצבי� שבה� ע� האר� חשוד לשקר עבור רווח עקי� או עתידי37.משפחתי

גומלי� זה את 'וישנה אפשרות שה� , כאשר ע� האר� אחד מעיד לטובת חברו, לדוגמה

38.הוא אינו נאמ�, בהווה או בעתיד' זה
 

, ודיני ממונותנשווה כעת בי� ע� האר� לבי� אד� רגיל שעליו דני� דיני אישות 

אי� אד� חוטא ולא 'ונראה שע� האר� אינו מיוחד בכ� שנית� לומר עליו מצד אחד ש

ב "כ� מובא בכתובות פ. ומצד שני שהוא חשוד לשקר א� הוא עשוי להרוויח מכ�', לו
 

: 'אי� אד� חוטא ולא לו'ג� הברייתא הבאה מבטאת את העיקרו� , )�"בעקבות הרמב(על פי ליברמ�  .35

פ שאמרו החשוד על הדבר לא דנו ולא " אע,ע� האר� שאמר זה טבל וזה תרומה זה וודיי וזה דמיי"

ע� "הביטוי ; 85' ליברמ� עמ' מהד, ב"ה ה"תוספתא דמאי פ" ( לא נחשדו ישראל על כ�,מעידו

ייתכ� ; )9' ש, 247' עמ, תוספתא כפשוטה, ראו ליברמ� (Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎי ערפורט וב" חסר בכ"האר�

כאשר ע� האר� מוכר תבואה ). שהלכה זו נוסחה באופ� כללי ללא התייחסות מפורשת לע� האר�

לכ� א� הוא מעיד . תבואתו נחשבת דמאי, עמדה ההלכתיבלי לומר דבר על מ) שלו או של אחרי�(

לא נחשדו ישראל על "והברייתא קובעת ש, הוא מעיד שלא לטובתו, עליה שהיא טבל או תרומה

שע� האר� אינו חשוד לשקר כאשר אי� לו שו� רווח כלכלי משקר , ג� ממקור זה נית� ללמוד". כ�

ב "הלכות מעשר פי(� "הרמב. ע� האר� אחרהברייתא אינה דנה במקרה שהוא מעיד לטובת . זה

, שע� האר� יכול להעיד על תבואת� של אחרי� שהיא חולי�, כנראה על סמ� ברייתא זו, פסק) ז"הי

סובר שאי� זו סיבה מספיקה כדי להאמי� לע� ) ש�(ד "ואול� ראב. כל עוד ברור שאי� לו רווח מכ�

ל תבואת� של אחרי� רק במקרה שיש צור� והחכמי� הקלו ופסקו שע� האר� נאמ� להעיד ע, האר�

, )34הערה , לעיל(ראו ג� ליברמ� ). ב"כד ע, ד"דמאי פ(בלשו� הירושלמי " מפני חיי נפש", גדול

 .9' ש, 247' עמ

 .כ� הוא הדי� לגבי כל אד� בתחו� הלכתי שאי� בו הבחנה בי� חבר לע� האר� .36

 מעשר את שהוא נות� לה את ,הנות� לחמותו: "ו"ג מ"את האמור במשנה דמאי פכ� נית� להבי�  .37

 לתק� את ביתה רוצה היא : אמר רבי יהודה. מפני שהיא חשודה לחלו� המתקלקל,שהוא נוטל ממנה

שהחמות חשודה להחלי� את הֵ�רות המקולקלי� בֵ�רות יפי� יותר , המשנה קובעת". ובושה מחתנה

והוא חולק , יהודה' דעת תנא קמא זהה לדעת ר( לרצות את בתה ואת חתנה כדי, שאינ� מתוקני�

כג , ג"ירושלמי דמאי פ; 79' עמ, 25הערה , לעיל, פירוש אלבק למשנה: ראו. בהלכה זו על חכמי�

 . זהו סוג של רווח אישי ומשפחתי שבגללו החמות אינה נאמנת). ד"ע

הוא " גומלי� זה את זה"מכא� משתמע ש". א� על פי שה� כגומלי� זה את זה: "ו"ד מ"ראו דמאי פ .38

, נראה שזאת הסיבה שהחמרי�. סוג של רווח שבדר� כלל גור� לכ� שהמעידי� אינ� נאמני�

 ). ז"ד מ"לפי תנא קמא בדמאי פ(אינ� נאמני� להעיד זה על זה , המובילי� סחורה לעיירות
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כיוו� שאנו מניחי� שנטמאה בידי , שאשת כוה� שנשבתה אסורה עקרונית על בעלה, י"מ

ובכל . ואפילו עדות עבד ושפחה מתקבלת, ות יחיד שלא נטמאהעד, במקרה זה. חוטפיה

כיוו� , דהיינו אי� הבעל יכול להעיד שאשתו טהורה', אי� אד� מעיד על ידי עצמו, 'זאת

  39.שהוא מעיד לטובתו

לכ� הוא חשוד שלא . ע� האר� חשוד לשקר כאשר הוא עשוי להרוויח מכ�, לסיכו�

א� , ות שהוא מגדל ומוכר או שהוא קונה ומוכרלהפריש את כל המעשרות כראוי מהֵ�ר

ממספר הלכות עולה שאותו ,  כאמור לעיל40.הוא אינו חשוד לשקר א� אי� לו רווח מכ�

  41.א� כי בהיק� אחר, עיקרו� תק� בקשר לאד� מ� השורה

3 .ÔÈÓ‡ ˙Â‡¯È‰Ï ı¯‡‰ ÌÚÏ ·Â˘Á 

 קח :� על המעשרותהאומר למי שאינו נאמ" :מובא, )י קויפמ�"ז בכ"מ(ו "ד מ"בדמאי פ

 הל� .הרי זה נאמ� – איש פלוני .אינו נאמ� –לי ממי שהוא נאמ� וממי שהוא מעשר 

מדוע ". אינו נאמ� – ולקחתי ל� מאחר שהוא נאמ� , לא מצאתיו: אמר לו,ליקח ממנו

לעתי� נאמ� ולעתי� לא ) בהשתייכותו החברתית(אד� המוגדר עקרונית כמי שאינו נאמ� 

ה שהוא נאמ� במקרי� אלה נובעת מרצונ� של התנאי� להקל או הא� הקביע? נאמ�

 ? מהערכת המציאות

בדיוק , שלפיה ע� האר�, נראה שבמשנה זו באה לידי ביטוי תפיסת� של החכמי�

ולכ� הוא אינו נוטה לשקר כשנית� , אינו רוצה להיתפס בקלקלתו, כמו כל אד� מ� השורה

נית� ,  ֵ�רות מאיש נאמ� הנקוב בשמוא� ע� האר� התבקש לקנות. לברר זאת בקלות

קשה עד , לעומת זאת. בקלות לבדוק לאחר מכ� א� הוא אכ� קיי� את שליחותו במדויק

 

אלא א� הוא עשוי להרוויח רווח אישי , מ� להעיד על אישה שמת בעלהכל אד� נא, בדומה לכ� .39

חו� מחמותה ובית  י� להעידהנאמנכל ה: "ד"ו מ"שנה ביבמות פטמכ� נית� להבי� את ה. מעדותו

כיוו� , חמש נשי� אלה חשודות לשקר". חמותה וצרתה ויבמתה ובית בעלה] בת, דהיינו. ק"כ� בכי[

. שתבוא על ידי כ� שתינשא שנית בחיי בעלה, ולרצות בקלקלתהשה� חשודות לשנוא את האישה 

ל אינו הסיבה היחידה לכ� שהחכמי� פסקו שאפשר לקבל עדות "שהעיקרו� הנ, אמנ� יש להעיר

לנגד עיניה� עמד ג� הצור� להתיר עגונות ולהתיר : יחיד על בעל שמת או על אישה שלא נטמאה

 .אשת כוה� לבעלה ג� לאחר אירועי� קשי�

שחכמי� פתחו אפשרות שהאד� יוכיח בהתנהגותו שאינו מושפע משיקולי� של רווח , יש לציי� .40

' ליברמ� עמ' מהד, ז"ג הט"תוספתא מעשר שני פ: ראו. ובמקרה זה הוא יצא מכלל החשודי�, והפסד

261. 

ואינו נאמ� , ג� אד� מ� השורה נאמ� כשאי� לו רווח אישי, בקשר לדיני אישות ולדיני בכורות, כאמור .41

, לדוגמה" (עד אחד נאמ� באיסורי�"בתלמוד נמצא ג� העיקרו� ש, א�. א� הוא עשוי להרוויח מכ�

שחיטה וניקור הגיד , המייחס נאמנות בסיסית לכל אד� בנושאי� כמו הפרשת תרומה, )ב"בגיטי� ב ע

ר יש לו רווח ג� כאש, אד� מ� השורה נאמ� בכל תחומי האיסורי�, דהיינו). י ש�"ראו רש(והחלב 

שהעיקרו� , נראה א� כ�. כגו� ע� האר� בדיני מעשרות, בשונה מאד� חשוד, אישי מעדותו

א� הלכה למעשה הוא מיוש� בצורות שונות עבור החשוד , הפסיכולוגי מוכר ותק� לגבי כל אד�

 .ועבור אד� מ� השורה
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, במקרה זה, לכ�. אפשרי לבדוק א� הוא קנה ֵ�רות מנאמ� כלשהו ששמו לא פורט�בלתי

42.והוא נשאר במעמדו כמי שאינו נאמ�, אי� סיבה מיוחדת להאמי� לו
 

רו בעיקרו� פסיכולוגי זה והשתמשו בו כדי להערי� את מידת נאמנותו התנאי� הכי

): בהמש� למשנה שנזכרה לעיל, ה"מ ה"פ( ותרכ� משתמע מ� המשנה בבכו. של אד�

ישנ� מספר סיבות לכ� שהכוה� ". מו� הואל בע וזהר בכו תייהרא :רלומ� הכהנאמ� "

פסל משו� שהוא בעל מו� שהקביעה שבכור נ,  אחת מה� היא43.נאמ� להעיד עדות כזו

ונית� בקלות לבדוק א� הכוה� העיד אמת על ידי הליכה למומחה , נעשית על ידי מומחה

 .ונית� להאמי� לו, לכ� אי� זה סביר שהכוה� משקר. הנמצא באותו מקו�

 זו אחת הסיבות שבגלל� עד אחד נאמ� להעיד –עיקרו� זה מיוש� ג� בדיני אישות 

כ� נית� להבי� את קבלת עדותו של כל אד� ). ב"ות צג עיבמ(על האישה שמת בעלה 

44.לפי הבבלי, בנושא קידוש החודש
 

א� נית� , מהתוספתא עולה שישנה מחלוקת תנאי� בשאלה. עיקרו� זה אינו מוחלט

 שמא מצא אחר , אי� נאמ�:מריוסה או' ר "–לסמו� על ע� האר� על סמ� עיקרו� זה 

, ח עלול להתעצל ולא למלא את שליחותו כלשונהשהשלי, יוסי סובר'  ר45".קרוב ממנו

, יוסי מקבל את העיקרו�' מסתבר שר. דהיינו לא לקנות מאותו איש פלוני הנקוב בשמו

א� הוא , שנאמנותו של ע� האר� גבוהה יותר במקרה שאמירתו יכולה להיבדק בקלות

. קסובר שע� האר� עשוי ג� להתעצל ולא לבצע את השליחות שהוטלה עליו במדוי

יוסי פסק ' בעוד ר, תנא קמא פסק שנית� להאמי� לו, בשקלול בי� שתי האפשרויות האלה

 . שאי� להאמי� לו

שלפיה� ע� האר� כלל אינו , תמונה דומה עולה ממספר סיפורי� והערות בירושלמי

נזהרו שלא לגרו� לע� האר� להרגיש , מצד�, אלה. יודע שהוא חשוד בעיני החכמי�

הקובעת שמי שקנה , וגמה לכ� נמצאת בקשר למשנה שנדונה לעילד. שה� חושדי� בו

יכול לשאול בשבת את המוכר א� הֵ�רות מעושרי� , ֵ�רות בערב שבת ושכח לתקנ�

שלא , ישנה הנחיה) א"כד ע, ד"דמאי פ(בירושלמי . ולסמו� על עדותו עד מוצאי שבת

אה אינו מודע לכ� ע� האר� כנר". דר� עקלתו�"לשאול שאלה זו בצורה ישירה אלא 

יש חשש שהוא ישקר או ייפגע מכ� , ולכ� א� נשאל אותו בצורה ישירה, שחושדי� בו

46.שחושדי� בו
 

 

 לא –א דעבידא לאיגלויי כל מילת: "א"נימוק זה מובא במפורש בהקשר למשנה זו בבכורות לו ע .42

 .]" אי� אנשי� משקרי� בו–כל דבר העשוי להתגלות  [= משקרי בה אינשי

 .69להל� אחרי הערה , סיבה נוספת לכ� שהכוה� נאמ� במקרה זהראו  .43

יבעיא לא מ: אמר רב כהנא. קדשוה לירחא במערבא: אמר, כי אתא עולא: "ב"עראש השנה כב  .44

כל מילתא ? מאי טעמא.  נמי מהימ�–אלא אפילו איניש דעלמא , דמהימ�, עולא דגברא רבה הוא

בא אחד בסו� העול� ואמר קדשו בית די� : תניא נמי הכי.  לא משקרי בה אינשי–דעבידא לאגלויי 

 ." נאמ�–דש את החֹ

 .86' ליברמ� עמ' מהד, ג"ה ה"תוספתא דמאי פ .45

המשנה ש� דנה במקרה שאד� שאינו ). א"כו ע, ז"דמאי פ(הסוגיה בירושלמי תמונה דומה עולה מ .46

המשנה מציעה לאורח לעשות תנאי בערב שבת . נאמ� על המעשרות מזמי� את חברו לסעודת שבת
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שאותו אד , אליעזר סבור' ר.  דנה בנאמנות אד שנראה מפריש מעשר שני47התוספתא

אליעזר ואינה מפרטת א ' ת דעתו של רהברייתא אינה מנמקת א. נאמ� למעשר ראשו�

הנימוק , א� לפי אחד ההסברי בירושלמי, הלכה זו מבוססת על תכונותיו של ע האר�

שאד המקפיד להפריש מעשר שני אינו חשוד בהקדמת מעשר שני , להלכה זו הוא

אד ,  א ננסח אמירה זו באופ� מכליל48.פעולה האסורה על פי ההלכה, למעשר ראשו�

כא� הקדמת מעשר (תו� כדי עֵברה ) כא� הפרשת מעשר שני( חשוד לעשות מצווה אינו

 ).שני למעשר ראשו�

שהנאמ� על מעשר שני אינו נאמ� בהכרח על , אליעזר וסוברי' חכמי חולקי על ר

שאותו אד אינו עושה עֵברה , שלא תמיד נית� לסמו� על כ�, טעמ הוא. מעשר ראשו�

לא נית� לסמו� על עיקרו� זה כאשר המצווה שהוא עושה כרוכה , בפרט. תו� כדי מצווה

בעוד שהמצווה שהוא היה אמור לעשות , )מעשר שני נאכל לבעלי(בהפסד מזערי 

יש לאד אינטרס גדול ). מעשר ראשו� נית� ללוי(כרוכה בהפסד ממוני גדול יותר 

 שני א� לא וייתכ� בהחלט שהוא מפריש מעשר, להתחמק דווקא מהפרשת מעשר ראשו�

אד חשוד יותר לעבור על ): 2סעי� (הדבר מתאי לתכונה שנידונה לעיל . מעשר ראשו�

 . מצווה במקרה שיש לו רווח מ� העֵברה

 הלכה זו מדגימה היטב מצב שבו שני אפיוני של האד הלא נאמ� מביאי

עזר אלי' ר. ולכ� נאמנותו שנויה במחלוקת, למסקנות סותרות בשאלת מידת נאמנותו

הכריע שהעיקרו� שאי� אד עושה עֵברה תו� כדי מצווה גובר על העיקרו� שהאד חשוד 

חכמי הכריעו שאד עלול , לעומת זאת. לפעול לטובתו הכלכלית בניגוד להלכה

 .לעשות עֵברה תו� כדי מצווה א הוא מרוויח מעֵברה זו

קח ו והלחלת ע האר� והמדומע: "דוגמה נוספת נמצאת אולי בהקשר למשנה

כב , א"בירושלמי ש פ). ג"א מ"דמאי פ" (ייבכס� מעשר ושירי המנחות פטורי� מ� הדמ

". מתוק�  ואינו נות� לכה� דבר שאינו,אימת קדשי עליו: "הושעיא' מנמק ר, א"ע

 

הירושלמי מספר על סעודה של ע� האר� שישבו בה . ולסמו� על תנאי זה כדי להפריש בשבת עצמה

ת� דעת� לכ� שה� חושדי� : " אמר לבעל הבית"לשו� רעה"� המכונה אד. יהודה' רבי ורבי יוסי בר

בעל הבית ש� לב שה� אכ� זורקי� אוכל זה לזה ומתקני� את האוכל המוגש לה� תו� כדי ". ב�

חכמי� . בעל הבית לא היה חושב שחושדי� בו" הלשו� הרעה"שלולא , מסיפור זה עולה. משחק

שילובו של סיפור זה . ישי� מהאוכל שהוא מגיש לה�אלה נזהרו שהוא לא ירגיש בכ� שה� מפר

אלא , מוכיח שאי� זה סיפור על בעל בית רגיש במיוחד, במהל� הסוגיה על מנת ללמוד ממנו למעשה

� .זו התנהגותו האופיינית של ע� האר

 .261' ליברמ� עמ' מהד, ז"ג הט"מעשר שני פ .47

: ש� מובא ג� הסבר שני). א"כד ע, ד"מאי פד" (לפי שאינו חשוד להקדי�: "כ� נימק הירושלמי .48

,  לא סביר שהאד� יעשה את המצווה באופ� חלקי–" חזקה שהפריש ראשו�, משו� שהפריש שיני"

 .והוא נאמ� עליה, חזקה עליו שעשה את המצווה כולה, ולכ� א� ברור שעשה חלק מ� המצווה
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ולכ� הוא לא יקריב , התנאי מעריכי שע האר� חושש מ� הקודשי ומחמיר בה

49.סבורי שהוא אינו עושה עֵברה תו� כדי מצווהה , במילי אחרות. מנחות דמאי
 

שבו אשתו של חשוד על השביעית , מובא סיפור, )א"לט ע, ט"פ(בירושלמי שביעית 

שבדר� כלל , יש בתמיהה זו מעי� אישור לכ�. תמהה על כ� שבעלה רוצה להפריש חלה

רות כא� אכילת ֵ�(תו� כדי עֵברה ) כא� הפרשת חלה(ע האר� אינו מקיי מצווה 

 ). שביעית אסורי

בשני מקומות מנמק הירושלמי את נאמנותו של הלא נאמ� בנסיבות , לסיכו

מהספרות התנאית לא נית� להוכיח . מסוימות בכ� שאי� הוא עושה עֵברה תו� כדי מצווה

בוודאות שהחכמי סברו שע האר� נוהג כ� ושעיקרו� זה משמש מדד להערכת 

� זהו העיקרו� העומד בבסיס� של ההלכות הנידונות אבל נית� לשער שאכ, נאמנותו

דמותו של ע האר� העולה ממקורות אלה . לעתי בצירו� שיקולי נוספי, בסעי� זה

 

נאמני� על הלקט ): "ב"ח מ"פ(ה בפאה מקור נוס� שייתכ� שעיקרו� זה בא לידי ביטוי בו הוא המשנ .49

, עני הטוע� שמקור תבואתו בלקט".  ועל מעשר עני בכל שנתו,אה בשעת�יועל השכחה ועל הפ

בתנאי שהוא , נאמ� לומר שקיבל מתנות עניי� הפטורות ממעשר, בפאה או במעשר עני, בשכחה

הירושלמי ). ת מעשר עני בשנ–ומעשר עני (כלומר בעונה החקלאית המתאימה , "בשעת�"אומר זאת 

לא ברור מדוע אותו מעשר עני , שג� א� מאמיני� לעני שקיבל מעשר עני, מעיר) ד"כ ע, ח"פאה פ(

ואותו מעשר עני , הרי ייתכ� שבעל הבית נת� מעשר עני לפני שהפריש מעשר ראשו�, מותר באכילה

כירה את שאלת נאמנותו שאלת נאמנותו של בעל הבית המפריש מעשר עני מז. הוא עדיי� בגדר טבל

: ואול� יש הבדל בי� שני המצבי�. שנדונה בתחילת הסעי�, של בעל הבית המפריש מעשר שני

ג� לפי , לכ�. והוא דומה בכ� למעשר ראשו�, כרו� בהפסד ממוני, בניגוד למעשר שני, מעשר עני

. עשר ראשו�הפריש קוד� מ, יש מקו� להניח שבעל בית שנת� מעשר עני, שיטת חכמי� המחמירה

והוא מנמק את הדבר בדר� , נדרש לשאלה כיצד תבואר הלכה זו לפי דעת חכמי�) ש�(הירושלמי 

במהדורת האקדמיה ללשו� של התלמוד הירושלמי " (אי� אד� עושה בדבר מצוה ערוה: "הבאה

והמפרשי� התקשו לפרשו בלי , זהו משפט סתו�). אינה נראית במקומה" מצוה"שהמילה , מעירי�

אי� אד� עושה בדיבורו : "ש סיריליאו"ראו לדוגמה ר(ולכ� הגיהו אותו בדרכי� שונות , יהולהג

אי� אד� מדבר גנאי וחרפה לו לומר : "א פולדא"ר; "אי� אד� עושה בדבר ערוה: "לונ�; "ערמה

פירוש זה התקבל ג� על " (אי� אד� עושה מצוה בדבר עבירה): "או פירש(א הגיה "הגר"). שהוא עני

אי� אד� מקיי� מצַוות מתנות עניי� תו� כדי עֵברה של , דהיינו, ) ולונ��È� ¯ÙÒ ,ÈÓÏ˘Â¯È ÌÚÂ¯ידי 

ג� העני וג� .  מעשר עני לפני מעשר ראשו��לכ� אי� זה סביר שהוא יית. הכשלת הזולת בֵ�רות טבל

יס ההלכה נימוק זה עומד ג� בבס, לפי ליברמ�. מי שקונה את מעשר העני ממנו יכולי� לסמו� על כ�

' מהד, ז"ג הי"תוספתא דמאי פ" (אי� צריכי� לדקדק באוכלי שביעית... גבאי צדקה בשביעית"ש

חשודי� לאכול פירות אסורי� "היא " אוכלי שביעית"משמעות הביטוי , לדעתו). 77' ליברמ� עמ

 התוספתא מתירה אפוא לגבאי. כלומר ספיחי� או ֵ�רות שביעית לאחר הביעור, "משו� שביעית

ואינה חוששת לכ� שמאכלי� אלו אסורי� , הצדקה לאסו� מאנשי� אלו דברי מאכל ולנותנ� לעניי�

והוא מקל על עבודת� של גבאי הצדקה , ברור שיש להיתר זה היבט חברתי מובהק. משו� שביעית

, א� לשיקול החברתי מצטרפת ג� הערכת החכמי�, ומוסי� מקורות פרנסה לעניי� בשנת שמיטה

� אינ� מקיימי� מצַוות צדקה תו� הכשלת העניי� בֵ�רות האסורי� משו� שביעית שעמי האר

 ).64 'ש, 233' עמ, ליברמ�(
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נית� , שלא כהרגלו, כאשר הוא עושה מצווה. היא של יהודי המודע היטב למותר ולאסור

 . להניח שהוא מקיי את המצווה כראוי

5 .‰ ˙Â¯·Ú· „ÈÙ˜Ó ı¯‡‰ ÌÚ ¯˙ÂÈ ˙Â¯ÂÓÁÎ ÂÈ�ÈÚ· ˙Â‡¯� 

מעבר . שיש לע האר� סול עדיפויות שעל פיו הוא מקפיד על הלכות, בסעי� זה נראה

בעיני ע האר� : נראה שברוב המקרי נית� למצוא בסיס הלכתי לסול עדיפות זה, לכ�

ואיסור שהעונש עליו הוא מיתה חמור יותר , איסור דאורייתא חמור מאיסור דרבנ�

ע האר� מרשה לעצמו לעבור על , א� בניגוד להלכה.  שהעונש עליו הוא מלקותמאיסור

 .או אפילו על די� שאינו אלא לאו שעונשו מלקות, די� דרבנ�

 . א� תחילה נציג את הרקע לדוגמות אלה, ות לאפיו� זהמלהל� נראה כמה דוג

בספרי מסופר על אנשי שניסו להתחמק מחובת הפרשת התרומות והמעשרות 

ממנה ש, והצדיקו את התנהגות על ידי דרשת פסוק, אמצעות מכירת היבול שלהב

ברור  50.הסיקו שהחיוב במעשרות חל רק על בעל השדה שאוכל בעצמו את יבולו

, יחד ע זאת. לכ� מסופר שה נענשו, שהייתה לחכמי הערכה שלילית להתנהגות הזו

וכ� ,  שנועדי למכירהֵ�רות ממדרשה זו עולה שאי� חובה דאורייתא להפריש מעשרות

�רותהחובה להפריש  51.שאי� חובה דאורייתא על הלוקח להפריש תרומות ומעשרותֵ 

. ותוקפה דרבנ�,  שנקנו היא הרחבה של החובה דאורייתאֵ�רותהמיועדי למכירה או 

מובא במשנה דמאי כ" (שלא לצור�" טבל ֵ�רותחכמי ג אסרו למכור , כתוצאה ממנה

דבר הכרו� בעברה על איסור (כדי לא להכשיל את הלקוח באכילת טבל , )ח"ה מ"פ

 ). "לפני ִעֵור"

 טבל שהאד גידל בעצמו כרוכה באיסור מ� ֵ�רותשבעוד אכילת , לאור האמור נמצא

 טבל כרוכה רק ֵ�רותומכירת , באיסור דרבנ�רק  טבל שנקנו כרוכה ֵ�רותאכילת , התורה

 ).שתוקפו ג הוא דרבנ� (ע לתקנת חכמיבנוג, באיסור לפני עיוור

ע האר� : כפי שעולה מכמה מקורות, כ� נית� להבי� את התנהגותו של ע האר�

מאשר על הפרשת מֵ�רות שהוא , מקפיד יותר על הפרשת מעשרות מֵ�רות שהוא אוכל

. וכתוצאה מכ� הוא יותר נאמ� בקשר לֵ�רות המיועדי לאכילתו, מוכר לאחרי

על אותו המי� , הפריש תרומה ומעשר ראשו� ומעשר שיני ואכל�: "א גרסינ�בתוספת

 

חרבו חנויות בני חנ� שלש שני� : אמרו "–) כג!כב, ד"דברי� י ("'ואכלת לפני ה... עשר תעשר" .50

... עשר תעשר': שהיו דורשי� לומר, שהיו מוציאי� פירותיה� מידי מעשרות, קוד� לאר� ישראל

' פינקלשטיי� עמ' מהד, ספרי דברי� פיסקא קה" ( ולא לוקח–' תבואת זרע�, ' ולא מוכר–' ואכלת

165.( 

משנה תורה : ראו לדוגמה.  וכ� פסקו מספר ראשוני�,ב"ע!א" עפחמסקנה זו מפורשת בבבא מציעא  .51

יש מעשר מ� התורה אי� אד� חייב להפר: "מצווה שצה, ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ; ב!א' ד הל"הלכות מעשר פ

עשר 'שנאמר ,  פטור מ� התורה– אבל הגומר� למכר� בשוק ,אלא הגומר ֵ�רותיו לאכל� לעצמו

 –כלומר שנמרחו ביד מוכר , וכ� הלוקח אחר שנגמרה מלאכת�; )כב ,ד"דברי� י ('ואכלת' תעשר וגו

גומר את מלאכת� חיוב דאורייתא חל רק א� אותו אד� , דהיינו". פטור מ� התורה וחייב מדבריה�

 .של הֵ�רות ואוכל אות�
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א� על אותו המי� אינו : וחכמי אומרי. אליעזר' דברי ר, על מי� אחר אי� נאמ�, נאמ�

בניסיו� להגדיר ,  הברייתא52".לא כל הימנו שיתק� את עצמו ויבא ויקלקלנו, נאמ�

קובעת מעשי , )'נאמ�'תית לקטגוריה של הלכ�לא השתייכות חברתית(נאמנות נקודתית 

אד שמפריש תרומות , אליעזר' לפי ר. הוק לענייני מסוימי�שיעידו על נאמנות אד

העובדה , לפי חכמי. נאמ� למכור מאותו המי� ולטעו� שהוא מעושר, ומעשרות כדי�

ות כיוו� שייתכ� שאד מתק� את הֵ�ר, שהוא מפריש לעצמו אינה הופכת אותו לנאמ�

  53.א� לא אכפת לו למכור ֵ�רות שאינ מתוקני, שהוא אוכל

בעוד , שאכילת טבל אסורה מ� התורה, מסתבר שדעת חכמי מבוססת על ההנחה

ייתכ� שע האר� . שחששו להכשלת הלוקח, שמכירתו אסורה רק בגלל תקנת חכמי

קלה בעיניו יותר ודאי הייתה , וג א הוא קיבל אותה, כלל לא קיבל תקנה זו של חכמי

שע האר� מקפיד יותר בחטאי , א כ�, שיטה זו מניחה. מאשר האיסור לאכול טבל

 .הנראי לו חמורי יותר

שלא נית� לדעת על פי מרא א , הבחנה דומה קיימת בקשר לכשרות של מוצרי

 ח"אי� לוקחי� ימ: בנ�רנו ת" :מובאת ברייתא) ב" עלט(עבודה זרה ב. ה כשרי או לא

ולא מלח סלקונדרית ולא חילתית ולא גבינה ,  לא יי� ולא מורייס ולא חלב:ג בסוריא"מח

אי� , לפי ברייתא זו 54." מותר– וכול� א נתארח אצל בעל הבית .אלא מ� המומחה

נראה . א� מותר לאכל בביתו של בעל הבית, לקנות מוצרי אלו בסוריה אלא ממומחה

יש אנשי החשודי למכור ,  לפי הערכה זו55.יאותשג הלכה זו מבוססת על הערכת מצ

א� שאות אנשי אינ חשודי ', לפני עיוור'דברי שאינ כשרי ולעבור על איסור 

 

 .261' ליברמ� עמ' מהד, ז"ג הט"תוספתא מעשר שני פ .52

שההבחנה בי� הקפדה במעשרות בֵ�רות , יש לציי�. וראו ביאורו של ליברמ� ש�, כמפורש בברייתא .53

� ה� טבל ֵ�רות כותי. לצריכה עצמית לבי� הקפדה עליה� בֵ�רות למכירה קיימת ג� בנוגע לכותי�

ה "תוספתא דמאי פ(מפריש מה� דמאי ולא ודאי , אבל מי שלוקח ֵ�רות שהכותי ייעד לאכילתו, ודאי

שינוי זה בדי� נובע כנראה מההערכה שהכותי� מקפידי� במה שה� ). 93' ליברמ� עמ' מהד, ג"הכ

, תיתסביר להניח שהתנהגות זו מבוססת על תפיסה הלכ. אוכלי� יותר מאשר במה שה� מוכרי�

ושתפיסה זו רווחה לא רק אצל הכותי� אלא ג� אצל , שלפיה יותר חמור לאכול טבל מלמכור טבל

� האכילה –יותר חמור לאכול טבל מלמכור טבל , ג� לפי תפיסת� של החכמי�, ואכ�. עמי האר

אינ� ) ולעתי� ג� עמי האר�(הכותי� . ואילו המכירה היא רק גזרת חכמי�, עונשה מיתה בידי שמי�

הלוקח מ� הנחתו� ומ� האשה שעושה ": בתוספתא גרסינ�, בדומה לכ�. מקבלי� גזרות חכמי�

 מ� בעל הבית ומ� המתארחי� אצלו אי� צרי� להפריש חלת . צרי� להפריש חלת דמיי,למכור בשוק

 נית� לסמו� על בעל הבית שהפריש חלה כשאוכלי� .)276' ליברמ� עמ' מהד, ח"א ה"חלה פ ("דמיי

 .� לא נית� לסמו� עליו שהפריש חלה מ� הלח� שהוא מוכרא, בביתו

 לוקחי� אי� .מקו� מכל ניקחת ושלוקה ,המומחה מ� אלא הינייקי בית תגבינ לוקחי� אי�: "ראו ג� .54

 מ� אלא בסוריא יי� לוקחי� אי� .מקו� מכל ניקח והעלה ,המומחה מ� אלא חילתית של קורט

 נאכלי� וכול� .ההמומח מ� אלא סימ� בה שאי� חתיכה לאו ,המומחה מ� אלא מורייס ולא ,ההמומח

 ).464' צוקרמאנדל עמ' מהד, ג"ג הי"תוספתא עבודה זרה פ" (חושש ואינו המומח שאינו מי אצל

 .ולא רק ק#לה לאורחי� .55
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א� ג אינה ,  ברייתא זו אינה דנה דווקא בע האר�56.לאכול בעצמ דברי אלה

 .מוציאה אותו מ� הכלל

את הֵ�רות שגידלו בשדותיה שעמי האר� הקפידו לעשר , מ� הירושלמי נית� להסיק

מזמני� ... אכל דמיי: "קובעת) א"ז ה"ברכות פ(המשנה . ונועדו לצריכת העצמית

 –ברכיה ' שמעו� אחוי דר' אמר ר: "מנמק, )ב"יא ע, ז"ברכות פ(והירושלמי , "עליה�

לא כ� : "ובמקו אחר". רוב עמי האר� היו מכניסי� לבתיה�, בשעה שגזרו על הדמאי

בשעה שגזרו על הדמאי רוב הע מפרישי� אותו לתו� , אל אחוה דרב ברכיהאמר שמו

שעמי האר� נחשדו רק במה שהיו ,  מפרשÈ� ¯ÙÒ¯ 57).ד"סא ע, ב"ערלה פ!" (?בתיה�

א פולדא " וכ� מפרש ר58.אבל לא במה שהיו מכניסי לתו� בתיה, מוכרי לאחרי

)מפרישי תרומת מעשר , מה שה� אוכלי� בבית): "בפירושו לירושלמי ערלה ש

, לפי פירושי אלה הירושלמי אומר במפורש". אבל הלוקח ממנו צרי� להפריש... וחלה

 מקפיד לעשר את מה הוא אוכל יותר מאשר את ) שוודאי כולל את עמי האר�(שרוב הע

, בזמ� שרוב התבואה הגדלה בשדה מיועדת לאכילה על ידי בעל הבית. מה שהוא מוכר

. ג א החליט לאחר מכ� למכור חלק מה, בוהה שהוא עישר את ֵ�רותיוישנה סבירות ג

חוסר . הקלו בהלכות זימו�, )הכולל כמוב� ֵ�רות שנמכרי(לכ� כשגזרו על הדמאי 

 נאמנותו של ע האר� נובע מכ� שהוא לא מקפיד באותה מידה לעשר את הֵ�רות שהוא 

59.מוכר
 

האר� מקפיד יותר לעשר את מה שהוא המראי שע , ראינו עד כה מספר מקורות

א� לא כ� בקשר , נראה שטענה זו נכונה בקשר לטבל. אוכל מאשר את מה שהוא מוכר

 נאמר במפורש שאסור לנאמ� להתארח אצל ע ) ב"ב מ"דמאי פ(במשנה . לדמאי

 

לכ� הגמרא מדגישה שהאיסור תק� דווקא . סביר להניח שהוא קונה את אות� דברי� מנכרי� .56

 .בסוריה

בש� , מימרה זו מופיעה בגרסה קרובה יותר לזו שבמסכת ערלה,  לירושלמי ברכות133וטיק� י "בכ .57

רוב "במקו� " רוב הע�"ונאמרת על , )אמורא אר� ישראלי בדור הרביעי(ברכיה ' שמואל אחוי דר' ר

� ".עמי האר

רה פרשני� רבי� פירשו אמרה זו בהתא� לאמ). ש�(וערלה ) ש�(בפירושו לירושלמי ברכות  .58

א� עיו� ביקורתי באמרה של הירושלמי ". רוב עמי האר� מעשרי� ה�: "המפורסמת בתלמוד הבבלי

וההצעה הפרשנית המובאת כא� , מוכיח שזו טעות הנובעת מהשפעתו הרבה של התלמוד הבבלי

שהאמרה הבבלית , בעבודת הדוקטור שלי הראיתי. פ היא סבירה ומדויקת יותר" וראÈ� ¯ÙÒ¯בש� 

אלסטר : ראו. וג� לא את זו של התלמוד הירושלמי, ת את התפיסה של הספרות התנאיתאינה משקפ

 . 211!209, 79!78' עמ, )6הערה , לעיל(

 –א� רֹב מכניסי� לבתיה� : המוציא פירות בדר�. "א: נית� להוסי� לרשימה זו את המקורות הבאי� .59

בפירושו (� "לשיטת הרמב). י"ב מ"מכשירי� פ" ( דמיי–מחצה למחצה ;  חייב–ור בשוק למכ; פטור

פירוש זה . ודווקא הֵ�רות המיועדי� לבית בחזקת מעושרי�, המשנה דנה באכילת קבע, )למשנה

� סבר שרוב הע� מעשר דווקא את מה שהוא מכניס "א� יש כא� לכל הפחות רמז לכ� שהרמב, דחוק

, המבחינה א� היא בי� המוכר למארח, ברייתא מתוספתא חלה, )53הערה (נו לעיל הזכר. ב; לביתו

 .ובי� נאמנות האד� בקשר ללח� שהוא מוכר לעומת נאמנותו בקשר ללח� שהוא אוכל
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' נאמ��לא'מציעה לאורח דר� להתארח אצל ) א"ז מ"דמאי פ( משנה אחרת 60.האר�

מוכח שהסיבה לכ� שאסור להתארח , א� כ�. שר תו� כדי הארוחהולהפריש תרומת מע

ייתכ� שלפי . אלא שהוא חשוד לאכול דמאי בעצמו, אצל ע� האר� אינה בידול חברתי

בעוד שאסור לאכול טבל ומוצרי� שאינ� , תפיסתו של ע� האר� מותר לאכול דמאי

ד� "  לתו� בתיה�רוב הע� מפרישי� אותו"הירושלמי הנזכר האומר ש, לפי זה. כשרי�

כיוו� שה� טבל ומיועדי� , שע� האר� בדר� כלל מקפיד לתק�, בֵ�רות מתוצרת עצמית

61.שמעמד� דמאי, הירושלמי אינו טוע� שרוב הע� נהג לתק� ֵ�רות קנויי�. לאכילתו
 

א� הוא אינו , נראה שע� האר� מבי� את חומרת האיסור של אכילת טבל, לסיכו�

לפני 'הוא מקל באיסור . כדי שאחרי� לא ייכשלו באכילת טבלמוכ� לטרוח או להפסיד 

ייתכ� אפילו שע� האר� אינו מקבל כלל את האיסור . וכ� באיסור אכילת דמאי', עיוור

כיוו� שאינו מקבל את החובה דרבנ� לתק� , והוא אינו חוטא בעיני עצמו, למכור טבל

  62.וכ� את החובה להפריש מ� הדמאי, ֵ�רות לפני מכירת�

נראה כעת דוגמות נוספות לכ� שיש לע� האר� סול� עדיפויות שלפיו הוא מקפיד 

 . על הלכות

שבזמנו הע� היה מקפיד להפריש , הברייתא על תקנותיו של יוחנ� כה� גדול מתארת

 מסופר ש� שיוחנ� כה� גדול 63.תרומה גדולה א� לא היה מקפיד להפריש תרומת מעשר

על ידי ההדגשה שאותו עונש מיתה חל על , מה גדולהניסה לעודד אות� להפריש ג� תרו

בניגוד לעונש החל על , האוכל טבל לתרומה גדולה ועל האוכל טבל לתרומת מעשר

שאלת אמינותה של ברייתא זו מבחינה היסטורית דורשת . האוכל טבל למעשר ראשו�

 אבל ברור שהיא משקפת את דמותו של ע� האר� בעיני חכמי� ומספקת, דיו� נפרד

כיוו� שהוא יודע ,  ע� האר� מקפיד בהפרשת תרומה גדולה64.הסבר סביר להתנהגותו

 

 .יהודה סובר שהמתארח אצל ע� האר� אינו מאבד את נאמנותו בשל כ
' ר. לדעת תנא קמא .60

רוב , כיוו� שכשגזרו על הדמאי, ההלכה קבעה שמזמני� על הדמאי: כ
 נית� לפרש את הירושלמי .61

, הייתה סבירות גבוהה שהֵ�רות עושרו תחילה, ובאותו זמ�, הֵ�רות היו מיועדי� לבית ולא לשוק

לכ� ו, כיוו� שכעת רוב הֵ�רות מיועדי� לשוק(ייתכ� שמציאות זו השתנתה . ולאחר מכ� הופנו לשוק

וחכמי� לא החמירו בדי� זימו� , א
 דינו של הדמאי לא השתנה, )אי� שו� ערבות לכ
 שה� מעושרי�

שמה� עולה שבמש
 , נית� לבסס הנחה זו על מחקריו של זאב ספראי. על הדמאי בעקבות שינוי זה

שבו משק בית מספק , היה באר� ישראל מעבר ממשק אוטרקי, תקופת בית שני ולאחר החורב�

' ז(שבו בעלי בתי� מגדלי� לפחות חלק מתוצרת� למכירה , למשק פתוח יותר, ט את כל צרכיוכמע

ירושלי� , Ï‡¯˘È ı¯‡· ¯ÁÒÓ‰ ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ˜¯Ù', המסחר באר� ישראל בתקופה הרומית, 'ספראי

110�108' עמ, 1990 ;Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, London 1994, p. 423.( 

הקפדתו של ע� האר� תלויה , לדעתו). ג"א הי"מעשר פי (‡ÁÓ˘ ¯Âיי� כא� הערה של הראוי לצ .62

כשע� האר� מודע לכ
 שהחבר אינו מאמי� לו ויפריש מֵ�רותיו בכל . דווקא בהתנהגותו של החבר

כאשר ברור לו , לעומת זאת. כי מבחינתו אי� סיבה שיפריש בעצמו, ע� האר� אינו נאמ�, מקרה

כ
 נית� לדעתו להבי� מדוע מותר . ע� האר� נאמ� שלא להכשיל את החבר, שהחבר לא יפריש

 .לסמו
 על ע� האר� בשבת

 .233' ליברמ� עמ' מהד, י"ג ה"תוספתא סוטה פי .63

30�17' עמ, )6הערה , לעיל(ראו עיו� מפורט בברייתא זו אצל אלסטר  .64. 
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אי� הוא , לעומת זאת. שיש בו חיוב מיתה, שאכילת טבל לתרומה גדולה היא עוו� חמור

אי� די� תרומת מעשר חל לפני הפרשת , מקפיד בהפרשת תרומת מעשר כי לתפיסתו

ו כה חמור כמו אכילת טבל לתרומה ואכילת טבל למעשר ראשו� אינ, מעשר ראשו�

. א� יש בה מידה מסוימת של צדק, תפיסה זו מנוגדת לזו של יוחנ� כה� גדול. גדולה

שלפיה יש הבדל בי� אכילת טבל , באמת היא אפילו מתאימה לאחת השיטות התנאיות

שיטה זו . כולל טבל לתרומת מעשר, לתרומה גדולה לבי� אכילת כל שאר סוגי הטבלי�

רק מעשר . שאי� די� תרומת מעשר חל אלא לאחר הפרשת מעשר ראשו�, ת על כ�מבוסס

65.ראשו� שהופרש יכול להיות טבל לתרומת מעשר
 

רשאי , שמי שלקח ֵ�רות מע� האר� ושכח לעשר� לפני שבת, התוספתא אומרת עוד

מנימוק זה . 'אימת השבת עליו'שכ� , לשאול את ע� האר� א� עישר ולאכול על פי דבריו

שהייתה התנהגות , גילת טע� בעקבות הלכה זו. עולה שע� האר� אמי� יותר בשבת

 66".ארצות נזהרו מלשקר בשבת�מכא� שאפילו עמי "–נורמטיבית שאי� משקרי� בשבת 

אחד הדברי� הקובעי� ֵ�רות למעשרות : ג� בדר� אחרת' אימת השבת עליו'נית� להבי� 

משק� את ' אימת השבת עליו'יטוי  ייתכ� שהב67.הוא שמירת� עבור סעודת השבת

ישנה , לפי הבנתו: תפיסתו של ע� האר� את ההלכות המגדירות קביעה למעשרות

  68.חומרה יתרה לאכול ֵ�רות לא מתוקני� בשבת לעומת אותה אכילה בחול

 

,  עב˙¯·ıÈ', ל"בי� מגילת המקדש לחז:  פרשנות� של פרשיות מעשרלתולדות, 'הנשקה' ד: ראו .65

וב� ("ב "ח מ"הוכחה נוספת לכ
 שזו תפיסת� של עמי האר� נמצאת בפאה פ. 110�108' עמ, ג"תשס

נאמ� לומר שֵ�רותיו ה� של מעשר ראשו� והוא הפריש , ג� ע� האר�, כל לוי"): לוי נאמ� לעול�

, ברור לכול שהֵ�רות טבולי� לתרומת מעשר, ראשו� הופרשלאחר שמעשר . מה� תרומת מעשר

לכ� הלוי נאמ� לומר שהפריש תרומת מעשר בדיוק . וטבל זה דומה בחומרתו לטבל לתרומה גדולה

הבחנה זו בי� עברות חמורות יותר לחמורות . כמו שע� האר� נאמ� לומר שהפריש תרומה גדולה

ליברמ� ' מהד, ב"ה ה"דמאי פ(התוספתא . וספותפחות בעיני ע� האר� מתבטאת במספר הלכות נ

נית� לשאול , שא� תרומת מעשר של דמאי נפלה חזרה לתו
 הֵ�רות שמה� הופרשה, קובעת) 85' עמ

וע� האר� נאמ� , האומנ� ֵ�רות אלה היו מתוקני� או לא, את ע� האר� שממנו קנו את הֵ�רות

רומת המעשר הופרשה מה� ללא צור
 ואי� בה ת, א� הוא אומר שהֵ�רות היו מתוקני�: במקרה זה

די� של תערובת תרומה וחולי� שאי� בחולי� (' מדומע'ולכ� אי� לתערובת שנוצרה די� , די� תרומה

, 25הערה , לעיל, אלבק: ראו. והיא אסורה לישראל, דינה של תערובת זו כתרומה. שיעור לבטלה

התערובת , א� הוא אומר שהֵ�רות לא היו מתוקני�, לעומת זאת). 174' עמ, תמבוא למסכת תרומו

אימת 'התוספתא מנמקת הלכה זו בכ
 ש. כלומר שהיא אסורה לזר ונמכרת לכוה�, כולה נעשית דמע

. לעומת אכילת דמאי, ע� האר� מייחס חומרה רבה הרבה יותר לאכילת מדומע, דהיינו. 'דימוע עליו

שע� האר� מייחס קדושה לתרומה ומקפיד בשמירה , לידי ביטוי הערכת החכמי�ג� בהלכה זו באה 

ייתכ� שהקפדה זו קשורה לעונש החל על . שמירה המתבטאת בי� השאר בדי� מדומע, על קדושתה

קדושה זו אינה חלה , א
 כאמור. מי שאוכל את אותה תרומה או אותה תערובת של תרומה ע� חולי�

 .ומת המעשר מופרשתלדעתו על הדמאי לפני שתר

 .255' עמ, )8הערה , לעיל(גילת  .66

 .ג"ג ה"משנה תורה הלכות מעשר פ; 273, ג"נ ע, ג"ירושלמי מעשרות פ; ב"ד מ"מעשרות פ: ראו .67

 יש אר�ה� משו� שע): "ה תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה"ד, ב"חולי� עה ע(� "כדברי רמב .68
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שכל אד� מקפיד יותר על חטאי� הנתפסי� , נראה שחכמי� סברו שנית� להניח

,  ממסכת בכורות עולה69,כאמור לעיל. ומי� אחרי�ג� בתח, בעיניו כחמורי� יותר

שישנ� כוהני� החשודי� להטיל מו� בבכור בהמה טהורה בכוונה תחילה כדי לפסול 

א� אות� כוהני� אינ� חשודי� להעיד עדות שקר על בכור , אותו להקרבה ולזכות בו

� שה� אינ� חשודי� לאכול קודשי� בחו, אחת הסיבות לכ� היא. בהמה שהוא פסול

, נראה שג� הלכה זו מתפרשת לפי הרעיו�). ב"בכורות לו ע; ה"ה מ"בכורות פ: ראו(

אכילת קודשי� , בעיניו. שבעיני ע� האר� ישנ� עוונות חמורי� יותר וחמורי� פחות

בעוד שהטלת מו� מכוונת בבכור נחשבת דר� הערמה , בחו� נחשבת עֵברה חמורה

 ואילו המטיל מו� בבכור אינו חייב 70,כרתהאוכל קודשי� בחו� חייב , ואמנ�. מקובלת

  71.שמטרתו למנוע ממנו רווח מהטלת מו� במתכוו�, עונש קבוע אלא רק קנס

, הרעיו� שיש לע� האר� סול� שעל פיו הוא מקפיד או שאינו מקפיד על ההלכה

בא לידי ביטוי ג� בדיני טומאה , ובפרט שהוא מקפיד בקודשי� יותר מבשאר דברי�

, שא� שע� האר� אינו נאמ� בענייני טהרה באופ� כללי,  מקורות עולהממספר. וטהרה

וכ� הוא נאמ� לומר , )ד"ג מ"חגיגה פ(הוא נאמ� לומר ששמר על יי� של הקדש בטהרה 

 הלכות אלו מבוססות על 72.שזו הדרגה הגבוהה ביותר של טהרה', טהור לחטאת'שהכלי 

. שהיא החמורה ביותר, חטאתשע� האר� מקפיד דווקא על דרישת הטהרה ל, ההערכה

73.אי� הוא מייחס אותה חשיבות לדרישת הטהרה עבור התרומה, לעומת זאת
 

 

 שרואה שהשבת קובעת למעשר והוא סבור שאסור לאכול טבל בשבת יותר לפיאימה מ� השבת לו 

 .ער
 דמאי, ערו
;  ובתרומת מעשרה"ד, ב"עתוספות כתובות נה וכ� ב". מבחול ולא משקר ליה

 .33ליד הערה  .69

 .ב"ג מ"מכות פ; י�ט, ז"ויקרא י: ראו .70

מותר להטיל מו� בבכור קוד� שיצא לאויר : "ראו. הערמה זו הפכה למקובלת, לאחר חורב� המקדש .71

 אבל , מפני שסופו להאכל במומו, במה דברי� אמורי� בזמ� הזה שאי� ש� בית.העול� וישחט עליו

 ).ד" היב"פבכורות הלכות  משנה תורה" (בזמ� שבית המקדש קיי� אסור

חלת ע� האר� : " האר� מקפיד בקודשי� יותר מבחולי� נמצאת במשנהדוגמה נוספת לכ
 שע�

הושעיא ' ר). ג"א מ"דמאי פ" (ייקח בכס� מעשר ושירי המנחות פטורי� מ� הדמווהמדומע והל

".  ואינו נות� לכה� דבר שאינו מתוק�,אימת קדשי� עליו: "מנמק) א"כב ע, א"דמאי פ(בירושלמי 

, א
 לאור הימצאותו של רעיו� דומה בהלכות תנאיות אחרות, נימוק זה מובא אמנ� רק בירושלמי

שע� האר� מקפיד להקריב קודשי� , סביר להניח שמשנה זו כבר במקורה אכ� משקפת הערכה

הוא מורה לעצמו . הסיבה לכ
 דומה לזו שבגללה הוא נאמ� להעיד על המדומע. המותרי� לאכילה

החומרה שע� האר� מייחס . יחס אליה� קדושהא
 מקפיד בדברי� שהוא מי, היתר באכילת חולי�

מפקידי� תרומה : "התוספתא קובעת, לדוגמה. לתרומה ולקדושתה באה לידי ביטוי בהלכות נוספות

ד "דמאי פ" ( מפני שלבו גס בה, ואי� מפקידי� תרומה אצל כה� ע� האר�,אצל ישראל ע� האר�

ולעומתו ע� האר� הזר מכבד את טהרתה , הכוה� אינו נזהר בתרומה). 83' ליברמ� עמ' מהד, ח"הכ

73�72 'ש, 242' עמ, 34הערה , לעיל, ליברמ�: ראו(של התרומה ומקפיד שלא לטמא אותה במגעו .( 

דרגות . ו"ב מ"חגיגה פ: ראו ג�. 394' ליברמ� עמ' מהד, ה"ג הל"תוספתא חגיגה פ; א"ה מ"פרה פ .72

 .קודש וחטאת, תרומה, מעשר, חולי�: ל החמורהטהרה ה� מ� הקל א

אי� כוונתי לטעו� שע� האר� נאמ� באופ� מוחלט כשהוא טוע� שכלי טהור , ג� בדוגמות אלה .73



 רות אלסטר

122 

ש	 כאמור אי� הבחנה בי� ע	 האר� לאד	 (רעיו� זה בא לידי ביטוי ג	 בדיני אישות 

שאישה יכולה להינשא על סמ� , מובאת ההלכה) א"י מ"פ(במשנה ביבמות ). מ� השורה

שהאישה לא תינשא עד , היתר זה מבוסס על ההערכה. ה מתעדותה שלה עצמה שבעל

א	 יתברר (כיוו� שאי� היא רוצה לקלקל את עצמה , שתחקור היטב בדבר מיתת בעלה

). היא תיאסר על בעלה הראשו� והשני ובניה מ� השני ממזרי	, שבעלה הראשו� בחיי	

במקרה . מה מתהיא אינה יכולה להעיד שיב, כאשר האישה חייבת בייבו	, לעומת זאת

הסיבה לכ� . אי� היא נאמנת להינשא שנית ללא חליצה על סמ� עדותה שמת יבמה, זה

שחומרתו של הקלקול הנובע מנישואי	 שניי	 בחיי בעלה הראשו� , ככל הנראה היא

. א� לא כ� לגבי חומרתו של הקלקול הנובע מנישואי	 שניי	 בחיי יבמה, ברורה לכול

, והוא מתבטא ג	 במישור ההלכתי, מוב� מבחינה פסיכולוגיתהחילוק בי� השניי	 טבעי ו

 לעומת העונש המוטל 74,)מיתת בית די�(בחומרת העונש המוטל על אשת איש בביאת זר 

75).עונש מלקות(על זקוקת יב	 בביאת זר 
 

ÌÂÎÈÒ 

לאור ניתוח המקורות המגדירי	 את ע	 האר� כנאמ� בתחו	 המעשרות במקרי	 

שברוב המקרי	 , ניתוח זה העלה. חדש את דמותו של ע	 האר�נית� לתאר מ, מסוימי	

הערכה . שלפיה ע	 האר� נאמ� יותר במקרי	 אלה, הביעו התנאי	 בהלכות אלו מציאות

וישנ� הלכות המחזירות את האוכל לאיסורו , תנאי	 חלקו עליה: זו אמנ	 אינה מוחלטת

ססת על קיומ� של מספר אבל הערכת מציאות זו מתב; כאשר תמו הנסיבות שגרמו להיתר

ה� לגבי אד	 מ� השורה , התקפות ה� לגבי ע	 האר�, חזקות הקשורות לטבע האנושי

 .בדיני אישות ובדיני ממונות

שע	 האר� דומה למדיי בנאמנותו לאד	 מ� השורה בתחומי	 , מניתוח זה עולה

דר� הפרשת מעשרות כרוכה ב.  הוא חשוד בנסיבות שבה� יש סיבה לחשוד בו– 76אחרי	

 

וכ� אי� בטענה זו אמירה שזהו השיקול היחיד שעמד מול עיניה� של החכמי� , לחטאת או לקודשי�

ושיקול זה משק� , זה מהווה שיקול נוס�טענתי היא ש. כשפסקו להקל בקבלת קודשי� מעמי האר�

תפיסה שאותה אני מנסה להציג במאמר , תפיסה מסוימת של החמור והקל שאומצה על ידי ע� האר�

, האחד: הלכות אלה ה� ככל הנראה דוגמה קלסית שבה מצטרפי� שני שיקולי� להקל, באמת. זה

המפורש בתוספתא , החברתי�יהשיקול הערכ, והשני; הערכה מציאותית שסביר שהכלי אמנ� טהור

ואי� , מפני מה הכל נאמני� על החטאת: נחמיה' אמר ר: "390' ליברמ� עמ' מהד, ט"ג הי"חגיגה פ

הריני , שלא יהא כל אחד אומר הריני בונה מזבח לעצמי? הכל נאמני� על הקודש ולא על התרומה

 מפני מה הכל נאמני� על :אמר רבי יוסי, דתניא ":א"עחגיגה כב ובמקביל ב". שור� פרה לעצמי

כדי שלא יהא כל אחד ואחד הול� ובונה במה לעצמו ושור� פרה ? טהרת יי� ושמ� כל ימות השנה

 ברייתא זו משקפת דאגה למרק� החברתי של הע� ולפירוד שיכול להיווצר בעקבות ."אדומה לעצמו

 . הקפדת יתר על הלכות טהרה

 .ג"א ה"משנה תורה הלכות אישות פ .74

 .ח"ב הי"הלכות ייבו� וחליצה פש�  .75

 P. Haas, ‘The Am Ha’Aretz(יש לציי� שמסקנה זו מנוגדת כמעט באופ� קוטבי למסקנתו של הס  .76
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א� כמו כל אד	 מ� . ולכ� הוא בדר� כלל חשוד על המעשרות, כלל בהפסד ממוני

; הוא דואג להיראות אמי� ולא להיתפס בקלקלתו; הוא אינו חשוד לשקר לשווא, השורה

ויש לו ; הוא עלול לצאת מופסד מכ�, הוא מבי� שא	 הוא עושה מצווה תו� כדי עֵברה

 .ועל פיו הוא פועל, ות יותר או פחותסול	 שבו הוא מדרג את המצוות כחשוב

החבר מקפיד על : ההבדל המהותי בי� ע	 האר� לבי� החבר הוא ברמת ההקפדה

', לפני עיוור'החבר מקפיד על האיסור . ואילו ע	 האר� רק על החמורה, קלה כחמורה

החבר מצטיי� בהקפדתו . ואילו ע	 האר� אינו מקבל אחריות על מעשיו עד כדי כ�

בנקודה זו . או לכל הפחות ֵ�רות שמעמד	 ידוע וברור, חרי	 ֵ�רות מתוקני	להעביר לא

 .אפשר לסמו� על ע	 האר��אי

ע	 ', ע	 האר�'שבניגוד למשמעות המודרנית של הביטוי , מניתוח זה עולה ג	

לחשיבות� ולעונש המוטל על העובר , הוא מודע היטב למצוות. האר� אינו בור כלל

� על אילו מצוות הוא מקפיד ועל אילו הוא מוכ� לעבור במקרה הוא בוחר מתוכ. עליה�

הבנה , חלק מבחירותיו אינ� מופרכות כלל אלא משקפות שיטה תנאית קיימת. הצור�

קבלה של תקנת חכמי	 שהתחדשה באותה �או פשוט אי, מסולפת של דברי חכמי	

א� ,  בעיניוהוא מחזיק בסול	 חשיבות של המצוות ומקפיד על החמורות יותר. תקופה

סול	 חשיבות ההלכות קשור אצלו ג	 . הוא ג	 לא מוכ� להוציא כס� רק לקיו	 מצוות

כאשר יש קושי אמתי להיזהר , רק בדיני טומאה וטהרה. לשאלה כמה עולה לקיי	 מצווה

מצאנו שע	 האר� חשוד בכ� שאינו יודע את הפרטי	 או שאינו , ממגע ע	 כל דבר טמא

ראינו שההלכה ,  לעומת זאת77.� שאינו מייחס לה	 חשיבותכיוו, יודע להיזהר בה	

 . מניחה שהוא מכיר היטב את דיני המעשרות

שטע� שההלכות , לאור הדברי	 הללו קשה לקבל את מסקנותיו של בירנבוי	

והאידאל של החכמי	 הוא , רכי המציאותוהמעשיות והמקלות אינ� אלא פשרה ע	 צ

 , המעשיות מתבססות על התנהגותו של ע	 האר�הרי ההלכות. דווקא ריחוק מע	 האר�

א	 ראו בו מי , וקשה להאמי� שהיה לחכמי	 אידאל של ריחוק ושנאה כלפי ע	 האר�

 . שמתנהג כאד	 מ� השורה

 שהעוינות התהומית המתוארת בבבלי פסחי	 מט אינה עולה בקנה ,כמו כ� נראה

לא ייתכ� ששנאו . שרותדיני מע כפי שמצטייר ב,אחד ע	 יחס	 של התנאי	 לע	 האר�

ויחד ע	 זה ראו בו אד	 שאמינותו דומה לזו של אד	 מ� , שנאה תהומית את ע	 האר�

שהתקבלו , את מסקנותיו של ולדבצורה עקיפה  ,לדעתי, אששממחקר זה לכ� . השורה

 על ידי התנאי	 נשנתהשהברייתא שבבבלי פסחי	 מט לא , על ידי חוקרי	 נוספי	

 

as Literary Character’, in: J. Neusner et al. (eds.), From Ancient Israel to Modern 

Judaism – Intellect in Quest of Understanding, Atlanta 1989, p. 140( , שלפיה ע� האר�

 .הוא דמות ספרותית המגלמת את ההפ� מהדמות האידאלית בעיני החכמי�

אבל אינו נאמ� לומר פירות הוכשרו אבל לא , נאמ� ע� האר� לומר פירות לא הוכשרו: והתניא: "ראו .77

 ).ב"חגיגה כב ע" (נטמאו
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שלא הכיר עמי , ויש לראות בה מעשה ידיו של עור� הבבלי, שקבעו את הלכות דמאי

78.האר� בפועל
 

 

כיוו� שאי� להבחנה בי� שני סוגי עמי , קשה לקבל את הפתרו� שהוצע על ידי אורב�, כאמור לעיל .78

וכ� קשה לקבל את ההבחנה של אופנהיימר בי� תקופת הבית השני לתקופת . האר� כל בסיס פילולוגי

וגישת� ש� אינה מתאימה , כיוו� שחכמי יבנה ואושא מופיעי� לרוב ג� בהלכות דמאי, יבנה ואושא

חכמי , שלדעתו, אופנהיימר עצמו מציי�. טלעוינות התהומית הבאה לידי ביטוי בסוגיה בפסחי� מ

משמעותו היא שהתנאי� מסרו . א� פתרו� זה א� הוא בעייתי. אושא מצטטי� הלכות מוקדמות יותר

 .וניסחו הלכה שכלל אינה מתאימה ליחס שלה� עצמ� לעמי האר�


