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כוונה ומעשה
 .1תוספתא מסכת נזיר )ליברמ( פרק ג הלכה יד
האשה שנדרה בנזיר היפר לה בעלה והיא לא ידעה שהיפר לה בעלה היתה שותה יי ומיטמאה למתי" הרי
זו סופגת את הארבעי" וכשהיה ר' עקיבא מגיע לדבר הזה היה בוכה ואמ' א" מי שנתכוו לעלות בידו בשר
חזיר ועלה בידו בשר טלה ואכלו צרי #כפרה המתכוי לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת
כמה וכמה צרי #כפרה וסליחה
 .2תלמוד בבלי מסכת נזיר ד %כג עמוד א
מתני' .האשה שנדרה בנזיר ,והיתה שותה ביי ומטמאה למתי" ' ה"ז סופגת את הארבעי" .הפר לה בעלה,
והיא לא ידעה שהפר לה בעלה ,והיתה שותה ביי ומטמאה למתי" ' אינה סופגת את הארבעי"; רבי יהודה
אומר :א" אינה סופגת את הארבעי" תספוג מכת מרדות.
גמ' .ת"ר+ :במדבר ל +אישה הפר" וה' יסלח לה ' באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר,
שהיא צריכה כפרה וסליחה .וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה היה בוכה ,ומה מי שנתכוו לעלות בידו בשר
חזיר ועלה בידו בשר טלה ' טעו כפרה וסליחה ,המתכוו לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר ' על
אחת כמה וכמה! כיוצא בדבר אתה אומר+ :ויקרא ה +ולא ידע ואש" ונשא עונו ' ומה מי שנתכוו לעלות
בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר ,כגו חתיכה ספק של שומ ספק של חלב ,אמר קרא ונשא עונו ,מי
שנתכוו לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר ' עאכ"ו! איסי ב יהודה אומר :ולא ידע ואש" ונשא
עונו ' ומה מי שנתכוו לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר ,כגו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת
של שומ ' ונשא עונו ,המתכוו לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר ' על אחת כמה וכמה! על דבר
זה ידוו הדווי" .וכל הני למה לי? צריכי ,דאי תנא גבי אשה ,הת" הוא דבעיא כפרה וסליחה ,משו"
דמעיקרא לאיסורא איכוו ,אבל חתיכה ספק של חלב ספק של שומ ,דלהיתרא איכוי ' לא בעי כפרה
וסליחה; ואי איתמר הדא ,דאיכא איסורא ,אבל אשה דהפר לה בעלה ,דהתירא ' לא תיבעי כפרה וסליחה;
ואי איתמר הני תרתי ,הוה אמינא הני תרתי הוא דסגי להו בכפרה וסליחה ,דלא איקבע איסורא ,אבל שתי
חתיכות אחת של חלב ואחת של שומ ,דאיקבע איסורא ' לא סגי ליה בכפרה וסליחה ,קמ"ל דלא שנא.
 .3תלמוד ירושלמי מסכת נזיר פרק ז ד %נו טור א /ה"א
המוציא מת מצוה הרי זה מיטפל בו וקוברו במקומו אימתי בזמ שמצאו חו .לתחו" אבל א" מצאו בתו#
התחו" הרי זה מביאו במקו" הקברות וקוברו אמר רבי עקיבה כ #היתה תחילת תשמישי לפני חכמי" פע"
אחת הייתי מהל #בדר #ומצאתי מת מצוה וניטפלתי בו בארבעת מיל עד שהבאתיו למקו" הקברות
וקברתיו וכשבאתי אצל רבי אליעזר ואצל רבי יהושע אמרתי לה" את הדבר אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה
שהיית פוסע מעלי עלי #כאילו שפכת דמי" אמרתי א" בשעה שנתכוונתי לזכות נתחייבתי בשעה שלא
נתכוונתי לזכות על אחת כמה וכמה באותה שעה לא זזתי מלשמש חכמי"
 .4בית הבחירה למאירי מסכת נזיר ד %כג עמוד א
אסור לאד" להדרי #יצרו לשו" הרהור עבירה שההרהור מביא לידי מעשה וכל שהרהר בעבירה והשביע את
יצרו מצד הרהורו א %על פי שנזדמ לידו דבר היתר הואיל ועשה מעשה במחשבת עבירה עו הוא וצרי#
כפרה באחרו של קדושי ביארנו באחד מגדוליה" שנזקק לאשתו והיה סבור שאחותו היתה וא %כשנודע
לו שאשתו היתה הזקיק עצמו לתשובה והוא שאמרו כא אישה הפר" וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר
באשה שנדרה בנזיר והיפר לה בעלה....

-1הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

דרומא

– בית מדרש לסטודנטים

 .5קר אורה 1מסכת נזיר ד %כג עמוד א
גמ' אלא משל ללוט ושתי בנותיו ה" שנתכוונו לדבר מצוה צדיקי" ילכו ב" כו' .והוא מעני אחד ע" דברי
איסי ב יהודה שאמר על דבר זה ידוו כל הדווי" .יכוי כי מי שלבו דוי בפגמי ומכאובי הנפש בזדו יביאו
אותו לידי מכשול עוד .ונתכוי לבשר טלה ועלה בידו בשר חזיר וכל זה מפני שנפשו לא מטוהרה מאז.
וכמש"נ ג" בלא דעת א" אירע מכשול לאד" בלא דעת הוא מפני שנפש לא טוב .ועל זה יש לדוות א"
נותני לפניו מכשולי" .ואי לו תקנה אלא א" יראה לטהר נפשו מאשר הזיד בתחלה ויסורו ממנו
המכשלות ג" כ .ור' יוחנ הוסי %עוד כי מי שנפשו לא מטוהרה בפשע וזדו לא די שיעלה בידו דבר איסור
שלא בכוונה אלא אפילו בדרכי ה' יכשל ב" .ובלוט ושתי בנותיו דה" הלכו לבטח לש" מצוה והוא נכשל
בה" מפני הפשע אשר לו מאז כדדריש ליה לכל הפסוק הזה על ש" עבירה
 .6תלמוד בבלי מסכת יומא ד %פו עמוד ב
אמר ריש לקיש :גדולה תשובה ,שזדונות נעשות לו כשגגות ,שנאמר +הושע יד +שובה ישראל עד ה' אלהי#
כי כשלת בעונ .#הא עו מזיד הוא ,וקא קרי ליה מכשול .איני? והאמר ריש לקיש :גדולה תשובה שזדונות
נעשות לו כזכיות ,שנאמר +יחזקאל לג +ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליה" )חיה( +מסורת
הש"ס] :הוא[ +יחיה! ' לא קשיא; כא ' מאהבה ,כא ' מיראה.
 .7תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא ד %לג עמוד א
הוי ר .למשנה יותר מ התלמוד .הא גופא קשיא ,אמרת :בתלמוד אי ל #מדה גדולה מזו ,והדר אמרת:
ולעול" הוי ר .למשנה יותר מ התלמוד! ' אמר רבי יוחנ :בימי רבי נשנית משנה זו ,שבקו כולא עלמא
מתניתי ואזלו בתר תלמודא .הדר דרש להו :ולעול" הוי ר .למשנה יותר מ התלמוד .מאי דרוש ' כדדריש
רבי יהודה ברבי אלעאי :מאי דכתיב +ישעיהו נ"ח +הגד לעמי פשע" ולבית יעקב חטאת" .הגד לעמי
פשע" ' אלו תלמידי חכמי" ,ששגגות נעשות לה" כזדונות .ולבית יעקב חטאת" ' אלו עמי האר,.
שזדונות נעשות לה" כשגגות .והיינו דתנ ,רבי יהודה אומר :הוי זהיר בתלמוד ,ששגגת תלמוד עולה זדו
שו"ת הר צבי 2אב העזר סימ קיא
 .8תשובת הגר"ח ברלי זצ"ל לדברי רבינו.
לכבוד יד"נ הרה"ג וכו' מ' צבי פסח הי"ו.
אשר חידש בביאור הרהורי עבירה שכל עיקר האיסור אינו אלא א" בא אח"כ לידי טומאה ח"ו ,המצאה
טובה היא .אבל יעיי נא מה שכתב מהרש"א בחדושי אגדות יומא כ"ט ע"א בבאור לשו הש"ס ש"
הרהורי עבירה קשי מעבירה וז"ל ,דאפילו הרהור בלא עבירה ,כגו נתכוי להעלות בידו בשר חזיר ועלה
בידו בשר טלה טעו סליחה וכפרה ,עכ"ל .הרי דג" ההרהור בעצמו הוא קשה יותר מהעבירה בעצמה.
וההסבר בזה כבר הסביר הרמב"" ז"ל ]מורה נבוכי" חלק שלישי פרק ח'[ ,שהעברה הלא חוטא בה האד"
בחלקו הגשמי והחומרי ,אבל ההרהור חוטא בה האד" בחלקו הרוחני והשכלי .יצילנו ה' מכל הרהור רע.
 .9מורה נבוכי" חלק ג פרק ח
כל העבירות של אד" וחטאיו ה" עקב החומר שלו ,ולא עקב צורתו .ואילו כל מעלותיו נובעות מצורתו.
דוגמה לזאת ,שה6גתו של אד" את בוראו ,תפי6תו 8כל מו6כל ,שליטתו בתאוותו ובכעסו ,ומחשבתו מה

 1חיודשי" על הש"ס של רבי יצחק מינק ובסקי מקרלי
 2הרב צבי פסח פרנק ) (1960 ' 1873הרב הראשי האשכנזי של ירושלי" מטע" הרבנות הראשית.
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ראוי לע6ות 9וממה ראוי להימנע ,כל אלה נובעי" מצורתו .ואילו אכילתו ,שתייתו ומשגלו ,ולהיטותו אחר
אלה ,וכ כעסו וכל מידה רעה הנמצאת בו ,כול" נובעי" מ החומר שלו.10
 .10תלמוד בבלי מסכת שבת ד %לג עמוד ב
דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעו ,ויתיב יהודה ב גרי" גבייהו .פתח רבי יהודה ואמר :כמה נאי"
מעשיה של אומה זו :תקנו שווקי" ,תקנו גשרי" ,תקנו מרחצאות .רבי יוסי שתק .נענה רבי שמעו ב
יוחאי ואמר :כל מה שתקנו ' לא תקנו אלא לצור #עצמ ,תקנו שווקי ' להושיב בה זונות ,מרחצאות '
לעד בה עצמ ,גשרי" ' ליטול מה מכס .הל #יהודה ב גרי" וסיפר דבריה" ,ונשמעו למלכות .אמרו:
יהודה שעילה ' יתעלה ,יוסי ששתק ' יגלה לציפורי ,שמעו שגינה ' יהרג.
 .11מתו #מכתב שכתבה נחמה לייבובי .לרב רפאל פוז ,פרקי נחמה עמ' 670
וכ לא כל כ #הסכמתי לתשובת #לשאלה הכנה והכואבת של הילדה היוצאת לחופש ורוצה להמשי#
ולהדרי #בבני עקיבא .אתה אמנ" התרת לה אבל בלב כבד ובהסתייגות .ואני חושבת שא" נערה מסוגה
חוזרת למושב או לעיירת הפיתוח ורוצה לעבוד בב"ע – אי דבר טוב מזה ויש לעודד דבר כזה בכל תוק.....%
ועכשיו עוד דבר :כתבת לה שעליה לבדוק עצמה ,א" היא עושה זאת למע "יגדיל תורה ויאדיר" או למע
הפגש ע" בני" ,ולפי זה יש להתיר או לאסור .ידידי הטוב ,האמנ" זו הדר ?#א" אתחיל אני עצמי לבדוק
עצמי ,בכמה אחוז נדחפתי ללמד ,לנסוע לכל קצווי אר .לתת שיעורי" ,לענות לאנשי" אלפי תשובות
לגיליונות – מפני שרציתי להרבות תורה בישראל ,ובכמה אחוזי" היה הדח %מפני שרציתי להרוויח כס,%
ובכמה אחוזי" יש כא אהבה עצמית לשמוע דברי שבח – ושומעי" ,מחברי" ,מתלמידי" – כשהשיעור
מצליח ,ובכמה אחוזי" )אולי?( מזמ שנפטר בעלי יש בזה הרצו לברוח מ הבדידות ,מ הבית הריק...
מוטב לא לבדוק .והא" הדבר נית לבדיקה? נשאיר בדיקה זו למי שבוח כליות ולב והוא ישפוט.
ואי #תוכל נערה כזו לבדוק עצמה בכגו דא? וזה ג" לא רצוי כלל!! מוטב שתחשוב שהיא עושה כא דבר
גדול ,מצילה ילדי" מ הרחוב ,מ ההפקרות ,ומקרבת אות" לאביה" שבשמי" ,בשעה שהפסיכואנליטיק
ואפילו סת" פסיכולוג ,היה מגלה שהרצו להיפגש ע" נערי" הוא גור" חזק ביותר .אבל הלא טוב טוב הוא
שהיא לא תדע זאת ולא תחשוב על כ .#בשו" אופ לא הייתי אומרת לנערה המשולהבת )"השרופה"(
לתנועה ,המוסרת מזמנה ל"פעולות" ,ולעיתו קיר ול"שבת הארגו" )במקו" לשבת בבית לפני הטלוויזיה(:
"הלא יודעת אני שכל זה את עושה מפני שהינ #רוצה להיות בחברת יעקב ודוד ומשה ,ורוצה למצוא ח
בעיני הבני"" בשו" אופ לא!
אגב – כ #אני מפרשת את "א" פגע ב #מנוול זה – משכהו לבית המדרש" .היינו תעסיק אותו בענייני"
רוחניי" ,מה שנקרא בפי הפסיכולוגי" סובלימציה .זו הדר #היחידה ובימינו בוודאי.
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