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  " יסלח לה' וד"                                     
  :)קידושין פא' ג נתכוון לאכול וכו"י' ל(                   

                                      

לקראת סיו� המבחני� לישיבות 
 עת צעירי הצא� והמתגברי� ,ולסמינרי�

מקבלי� על עצמ� את עול השנה הבאה 
נביא מדבריו , רוחנית בעול� חדש של עלייה

  :ר הירש בפרשתינו"של הרש
 ,יסוד פסיכולוגי עמוק יש לאותה הלכה" 

 תקופת ,לה דוגמא בכל התורה כולהשאי� 
הבגרות לעניי� נדרי� קודמת לבגרות לעניי� 

 שהרי זו ההלכה הנוהגת .שאר כל המצוות
 הזכר נחשב גדול משעברו ,בשאר המצוות

והנקבה נחשבת , עליו שלוש עשרה שני�
 כי , שתי� עשרה שנהגדולה משעברו עליה

התורה מכירה שהאישה מגיעה לכלל דעת 
אול� תקפו של הנדר ...  יותרבגיל מוקד�

 בתו� השנה ,מתחיל שנה אחת קוד� לכ�
 ובתו� השנה ,השלוש עשרה של הנער

הבגרות לעניי� ...השתי� עשרה לנערה
פני הבגרות הנדרי� המתחילה שנה אחת ל

 ומי ,"עונת הנדרי�" קרויה ,הרגילה
מופלא סמו� "שהגיע לעונת נדרי� קרוי 

,  בחורבשני� אלו הילד נעשה" ...לאיש
משמעות גדולה  שוי, ה נעשית בחורהוהילד

 הרי ,לנדרי� שה� נודרי� באותה תקופה
' ורק ה ,אלו נדרי� הנאמרי� רק בחשאי

א� לא פע� נדרי� אלו , לבדו מכיר בה�
יש שכל עושר החיי� . מכריעי� לכל החיי�

הוא רק , של איש אציל ושל אשה אצילה
 בשחר' פרי הילולי� של נדר שה� נדרו לה

' וכ� תוב� רצינות האהבה שה, נעוריה�
מקבל בה את נדריה� של נערי� ונערות 

  ."המתבגרי� לעבודתו
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  פוטו

 סטודיו

  צריך סליחה על מחשבתו הרעה
   או על המעשה

  

באשה שהפר לה בעלה והיא לא , ה בוכהע אצל פסוק זה הי"כשהיה מגיע ר
ומה מי שנתכוו� לעלות בידו , ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה

המתכוו� לעלות בידו , בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעו� כפרה וסליחה
אלא , :כ בנזיר כג"ע, בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה

, ג סליחה וכפרה על מחשבתו הרעה"בכהע טובא בזה למה באמת צרי� "דצ
  .ה מצר� מחשבה למעשה"שאי� הקב: הרי איתא בקידושי� מ

ה מצר� מחשבה "דכל מה שאי� הקב, ח ביאר"ובתרומת הכרי בהקדמתו סק
דמי יימר שיהא מקיי� , ז נחשב מחשבה גמורה"הוא לפי שאי, כמעשה

: ק סו"בבכעני� מה דאיתא [, אדרבה מסתמא ימל� ויחזור בו, מחשבתו
ב ומי יימר שיעשה "ומשו� דמוכרו לבעה, שמחשבת עבד� אינה מחשבה

י מחשבתו הרי שגילה דעתו "א� כל שעשה מעשה עפ, ]כמחשבתו
  .ולכ� נענש א� על מחשבתו, שמחשבתו הרעה באה לידי מעשה

דהלא מעשה , נמצא דלדבריו מה שצרי� סליחה אי� זה על מעשה האכילה
בר� נראה לדייק , רי� סליחה על מחשבתו הרעהאלא שצ, אכילת היתר הוא

  .שיש בזה די� נוס� שהוא נחשב באמת כמעשה איסור
דבר שהוא מותר והעושהו סבור , ל"כתב וז] ג"אות נ: [ק יב"מו' בפסקי תוס

ולכאורה זהו כה� דינא , ל"עכ, שהוא אסור ואפילו הכי עושה מיקרי עבריי�
אלא דלפי , ר כבש צרי� סליחהדהמתכוי� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בש

' ואילו מלשו� הפסקי תוס, דברי התרומת הכרי אינו נענש אלא על המחשבה
י בנזיר ש� דמכי� "וכ� משמע ממה דאמר, משמע קצת דהוא עבריי� במעשיו

  .'מ כדלק"ה בר"אותה מכת מרדות וכ
 נדרה והפר לה, ח"ב נדרי� הי"מ בפי"הביא לשו� הר: ז נזיר כג"ובכתבי הגרי

האב או הבעל והיא לא ידעה שהפר ועברה על נדרה או על שבועתה בזדו� 
ועל זה , פ שנתכוונה לאסור הואיל ונעשה ההיתר פטורה"ואע, הרי זו פטורה

ומכי� אותה מכת מרדות מפני , יסלח לה כי הניא אביה אותה' נאמר וה
מ מבואר דלולא קרא "ז דמדברי הר"וכתב הגרי, ד"עכ, שנתכוונה לאיסור

  .א� שלא עברה איסור, יסלח לה היתה לוקה' דוה
ש כתובות "ז בקוב"וכעי[ו "מ' ד הזכר יצחק סי"עפי, ל"ובביאור הדברי� י

דיסוד חיובא דמלקות אינו , ]ל"א קוטלר זצ"ז מטו בש� הגר"ח וכעי"אות נ
, אלא הוא משו� דמרד ועבר אמימרא דרחמנא, מחמת גו� מעשה האיסור
דכל שש� רשע , מחמת לתא דוהרשיעו את הרשעדהלא כל המלקות חיוב� 

כ כל שהיה סבור שהוא "וא, ז מחויב מלקות"הרי] בלאוי� מסוימי�[עליו 
  .ד דרשע הוא"ס, חזיר ועבר אמימרא דרחמנא

י מחשבתו "ז הרי שהעושה מעשה עפ"דלפי דברי הגרי, הא מיהת נמצא מזה
רידה הוא מ מעשה מ"מ, א� שנתברר בסו� שלא היה מעשה עבירה, הרעה

  .וזהו דלא כדברי התרומת הכרי, ומ� הדי� שיהא לוקה על זה
, דא� אחר שנתחדש דאי� בזה מלקות', אשר בזה מבוארי� דברי הפסקי תוס

ל דיסוד מה שצרי� "מ י"מ, כיו� דאי� כא� מעשה איסור של אכילת חזיר
אלא יסודו מחמת גו� מעשיו , סליחה אינו מחמת מחשבתו הרעה גרידא

ורק דילפינ� מקראי דליכא מלקות כיו� דלבסו� , ה"רידה נגד הקבשהמה מ
דנחשב עבריי� כיו� שסבור ' וזהו שכתב בפסקי תוס, עלה בידו בשר טלה

  .ז"נ לקמ� בארוכה בכ"ויעוי� עוד מש, שהוא מעשה איסור

  'רבות מחשבות בלב איש'
  
  

לא יחל '.  מציאות חדשהתצרוהאמירה שלו י,  יש לדיבור שלו השפעה,אד	 נודר נדר או נשבע
לעשות , לחלל את הדיבור שלו, להתעל	 ממה שאמרהוא לא יכול . 'דברו ככל היוצא מפיו יעשה

רק .  הדברי	 מפי� ביטאת בפי� את מחשבת� עלי� לעשות	הוצאת את. את הדברי	 שלו חולי�
בנדרי חולי� מי שגומר מחשבתו בליבו . בנדרי הקדש אפשר להתחייב רק במחשבה בגמירות דעת

  .ואינו מוציאה מפיו אינו מתחייב
  

אמנ	 א	 . נדר שלה חל וכל אשר  אסרה על נפשה יקו	 עליה. ג	 דיבור של אישה יוצר חלויות
' וא	 בית אישה נדרה'. נדרה נדרי	 שיש בה	 עינוי נפש יכול בעלה להפר נדרההיא נשואה ו

ושמע אישה והחריש 'בנדרי	 שיש בה	 עינוי נפש ' או אסרה אסר על נפשה'באשה נשואה אמרו 
הפר יפר אות	 אישה ביו	 'אבל א	     . 'וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקו	'' לה

	 שנודע לבעל על נדריה של אשתו הוא מפר אות	 יש בכוחו לבטל את נדרי א	 באותו היו' שמעו
הפרת הבעל חלה ומבטלת את נדרי . 'כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקו	'. אשתו

  .  אשתו ג	 ללא ידיעתה
  
הפר לה הגמרא במסכת נזיר אומרת שהפסוק הזה מדבר באשה ש' יסלח לה' אישה הפר	 וד'

בעלה עדי� לא סיפר לה שהפר , היא חושבת שהנדר שלה בתוק�. היא לא ידעהבעלה את נדרה ו
ההלכה היא שהיא פטורה מעונש מפני שבמציאות הנדר , והיא עוברת ביודעי� על נדרה. את נדרה

ה סולח לה על מה שחשבה שהיא מפרה את "היא זוכה שהקב' יסלח לה' וד'כבר אינו קיי	 
א� על פי . א הולכת לעבור איסור היא זקוקה לסליחהעל המחשבה הזאת שחשבה שהי. נדרה

  .שבפועל למעשה היא לא חטאה
  

ומה מי שנתכוו� לבשר , אמר. כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה'הגמרא מביאה ש	 
צרי� כפרה , 'כמו האישה הזו שלא ידעה שבעלה הפר את נדרה' חזיר ועלתה בידו בשר טלה

כמה סליחה וכפרה צרי� . 'יר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמההמתכוו� לבשר חז. וסליחה
למדנו כא� שעל מחשבה רעה לעשות עבירה צריכי	  .מי שהתכוו� לעשות עבירה ועשה אותה

ה מצרפה "מחשבה טובה הקב: ולכאורה הדברי	 צריכי	 ביאור שהרי קיימא ל�סליחה וכפרה 
 וא	 חשב אד	 לעשות מצווה א� שנאנס .ה מצרפה למעשה"למעשה ומחשבה רעה אי� הקב

שכל זמ� שלא עבר את בעבירה שהדבר היה רק , מלקיימה מעלי� לו שכרה מה שאי� כ� בעבירה
, מהרהר,  אד	 חושב�המחשבה על כוחה של נלמד ונתבונ�  . גדר מחשה עדיי� אינו נענש עליהב

. חול	 והוזה,  בונה וסותר,עור� תוכניות, הוא מחשב חשבונות. מוחו עובד ללא הר�. מדמיי�
  . בשנייה אחת יכול האד	 להעביר במחשבתו עול	 ומלואו. אי� לה מעצורי	, למחשבה  אי� גבולות

  
שש מצוות חיוב� תמידי לא יפסקו מעל האד	 אפילו רגע ': כותב' ור הלכה בתחילת סימ� אאיבה

�על ידי . ' למת� שכר המצוותאחד כל ימיו וכל זמ� וכל רגע שיחשוב בה� קיי	 מצוות עשה ואי� ק
דברי תורה מצוות תלמוד אד	 מהרהר ב.  אלוהמחשבה יכול האד	 לקיי	 שש מצוות תמידיות

. הוא נתבע על מחשבות אסורות.  התורה דורשת מהאד	 שיהא שליט על מחשבתו.תורה בידו
   .השמירה על טהרת המחשבה עבודה גדולה היא

  
כשאתה מביט באד	 השקוע במאמ� . א במוח האד	 המחשבה נמצמשכ�ש, אנו רגילי	 לחשוב

מחשבתי א� תראה את העורקי	 שבראשו את הקמטי	 שבמצחו המבטאי	 את המאמ� בו נתו� 
  . מוחו

  
, הוא מלמד אותנו שמשכ� המחשבה הוא בראשמובא בקדמוני	 כי סדר ברכות ההבדלה א� 

 .כדי שלא נעביר על המצוותה יי� בשמי	 נר הבדלה נקבע כ� "יבנ, סדר הברכות של הבדלה. במוח
לאחריה , ברכת הגפ� על היי� אותו שותה המבר� בפיו שהוא בתחתית פרצו� האד	נבר� תחילה 

ו בעיניעל מה שרואה  לאחריה ברכת הראיה .במרכז הפני	נמצא באפו ששמריח ברכת הריח 
לעומת  . בגובה הראשהנמצא במוח במחשבה בסו� ברכת ההבדלה שהיא ל והנמצאי	 מעל לאפו

ות� "  "רבות מחשבות בלב איש. "בלבהוא זה מצינו מקורות רבי	 המעידי	 כי משכ� המחשבה 
הרי שכל מה ". דברי	 שבלב" "איזו היא עבודה שבלב זו תפילה" "בלבנו בינה להבי� ולהשכיל

  . שקשור למחשבה זה בלב
  

 את ,את הדעת,  אל השכל, מוח האד	למייחס אהוא  'מכתב מאליהו'	 מבואר ביסוד הדברי
סו� מעשה "עליה נאמר ש ,המחשבה שהיא תנאי הקוד	 למעשה. שכליתההבנה האת וידיעה ה

שכל האד	 אינו עצמותו ", היא לבדה עדיי� אינה המעשה.  היא מחשבת המוח,"במחשבה תחילה
ח לשלוט על מעשיו של וואי� לו לשכל לבדו כ "'יהומכתב מאל'כותב רבנו בעל ה" של האד	

השבה אל  "כאשר ישמפני ש. לעומת זאת המחשבה שבלב היא כבר נחשבת למעשה ."האד	
זו היא כעת  .'מעשה'הופכת המחשבה שבלב להיות יש לה הסכמה וקביעות בלב האד	 אזי " הלב

  . האד	ההשולטת על מעש
  

שהרצו� לעשות את "דמת נעשה לנשמע שמשמעותה במעמד הר סיני הגיעו ישראל לדרגת הק
למדנו כי ישנה מחשבה שנחשבת " רצונו יתבר� פור� מעצמו מהפנימיות וקוד	 להבנה השכלית

כזו מחשבה טובה ". מחשבה זכה היא המעולה שבמעשי	 ":'צידה לדר�'וכמו שכתב ב. למעשה
היא כבר מצטרפת   מחשבה טובה זכה וטהורה,א	 קודמת למעשה, ה מצרפה למעשה"הקב

צטרפת אליו הרי א	 בעקבותיה יבוא המעשה היא מ" נשמע" א� שהיא עדיי� רק בגדר .למעשה
זה כאשר המחשבה היא בלי  ,ה מצרפה למעשה"מחשבה רעה אי� הקב. ואד	 מקבל עליה שכר

.  אי� האד	 נענש עליה,וא	 אי� בעקבות המחשבה מעשה. היא לא מחשבת הלב. השבה אל הלב
  .  אינה מחשבה של מעשהכי זו

  
. א	 עברה על נדרה נזקקת היא לסליחה ולכפרה, אישה שנדרה נדר והפר לה בעלה ללא ידיעתה

זו הייתה מחשבה המביאה למעשה רק שבפועל כיוו� . לעשות עברהמפני שהיא גמרה בליבה 
זו הרי כי מחשבה שכ. צריכה היא סליחה וכפרהלכ�  . מעשה עבירהכא� לא היה שהפר לה בעלה 

  .היא כמעשה
  

 בל נזלזל ונמעיט מערכה של .עלינו לשמור על טהרת המחשבהנדע ונשיב אל לבבנו כמה 
כי " , רק רציתי,ל חשבתיובס� הכ, מה קרה" כמה פעמי	 אנו שומעי	 את ההתנצלות .המחשבה

  .  מחשבה רעה א� א	 אינה מצטרפת למעשה הרי יש והיא מחייבת סליחה וכפרה
  

בדיקה דרישה לכל . כל כאב קט� מפחיד אותנוהרי ,  אנו מתייסרי	 במחשבותינוכמה, צא ולמד
דמיוננו המפותח עובד שעות נוספות עד לקבלת תוצאות . לא שגרתית מוציאה אותנו מדעתנו

 אי� .ישמור' ו על תאונה או פיגוע ד"שומעי	 חרק כאשר אנו כמה אנחנו דואגי	 וחרדי	 . הבדיקה
   .בורא עול	את קול	 של כל היקרי	 לנו שבריאי	 ושלמי	 ה	 שבח לאנו נרגעי	 עד שנשמע 

  
מחייבי	 אותנו לפשפש במעשנו לבדוק את  ה	  .ייסורי	 ה	, פחדי	 שבלב, מחשבות אלו

ה	 צריכי	 לעורר אותנו לנצל .  המחשבה על טהרתומרי	 אנושבאמת הא	 לבחו�  .מחשבותינו
לחשוב חשבונו של עול	 לחשב שכר מצווה , לשאיפה לטוב. את כוח המחשבה לדברי	 טובי	

 . לדו� לכ� זכות לתת בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ונחשוב בטובתו. כנגד הפסידה
  

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה
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  המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה
  

ואת� חשבת� , על הקרא) 'בראשית נ(ויחי ' כתב האור החיי� בפ] א      
והרי זה דומה למתכוי� להשקות לחברו , עלי לרעה אלקי� חשבה לטובה

והרי ה� פטורי� וזכאי� , כוס מות והשקהו כוס יי� שאינו מתחייב כלו�
א "ערוכה בקידושי� פ' וכבר תמהו על דבריו מגמ. ל"עכ, ג� בדיני שמי�

דהמתכוי� לאכול בשר חזיר ועלתה בידו בשר טלה צרי� סליחה , ב"ע
דא� , )ג"י' במדבר ל(יסלח לה ' ודרשו כ� מקרא דוה. ומחילה וכפרה

,  צריכה כפרהא� לא ידעה ועברה על הנדר, שהפר הבעל את נדרי אשתו
ע אי� כתב "כ צ"וא. י הבעל"א� שאי� כא� עבירה כיו� שכבר הופר הנדר ע

  .כפרה בידי שמי� ואי� בו חטא' צ אפי"ח שאי"האוה
' וכמבו, וראיתי מי שכתב דכיו� דהשבטי� בודאי כיוונו לש� שמי�      

כ לא רק "א, בספרי הדרוש שהשבטי� דנו את יוס� למיתה מכמה טעמי�
א� אי� בזה בכדי .  מעשה עבירה אלא ג� כוונת חטא לא היתהשלא היה

דמדבריו הא מוכח שפירש עני� זה של דברי , ח"ליישב את דברי האוה
שהרי דימה עני� זה למי שנתכוי� , יוס� לשבטי� לפי פשוטו של מקרא

וכמה רחוק לומר בכוונתו שהתכוי� , להשקות לחבירו כוס של ס� המות
  .י ס� המוות"עלהמית את החייב מיתה 

כתב לחלק בי� המתכוי� לחטא ' ח' א סי"ד ח"ת בית יצחק יו"ובשו      
דא� בסופו של , לבי� מי שעלה בידו מצוה, ועלה בידו מעשה של רשות

ולכ� א� נת� לחבירו יי� וגמל עמו , צ סליחה כלל"דבר נעשה מצוה אי
סופו של וכ� באחי יוס� שב. צ כפרה על רצונו להשקותו ס� המות"חסד א

' א סי"ד ח"ת דברי יציב יו"ר בשו"כ מו"וכ, דבר עשו מצוה להחיות ע� רב
ח דמיירי "דאטו משמע מלשו� האוה, א� מלבד הדוחק בזה. ש"עיי, ז"ס

דהלא הסליחה , ג� בסברא יש לפקפק בזה. דוקא בנת� יי� לעני או לחולה
י "ובמה יתוק� זה ע, וכפרה הוא צרי� משו� מחשבת החטא שחשב בלבו

מ יקבל "מ, וא� א� מגיע לו שכר על המצוה, המצוה שעשה שלא במתכוי�
  .ובמה יכופר עוונו, שכרו על המצוה וייענש על מחשבת החטא

ואפשר שחלוקי� בזה עבירות שבי� אד� לחבירו מעבירות שבי� אד�       
ורק בעבירות שבי� אד� למקו� חידשה התורה שהמתכוי� לעבור , למקו�

או המתכוי� לאכול בשר חזיר ועלה בידו , ידע שהנדר הותרעל נדרו ולא 
אבל בעבירות שבי� אד� לחבירו שכל ענינ� . בשר טלה צרי� סליחה

צ סליחה א� בסופו של "בזה אי, בתוצאת המעשה ובנזק שנגר� לחבירו
  .דבר לא נגר� נזק

ירו כוס של ס� פ מה שנראה ברור דהמושיט לחב"ע, ל בזה"ועוד י      
, אי� המושיט חייב משו� רציחה דהא הוי גרמא, חבירו שתה ומתהמות ו

וא� שודאי יש בו . ואי� הגור� מיתה חייב כפי שג� גרמא בנזיקי� פטור
ז איסור אלא משו� התוצאה אבל מעשה אי� כא� "אי, איסור דאורייתא

ל דכיו� דא� אילו היה נות� לחבירו "כ י"וא. ד"אלא גרמא ואינו חייב בבי
אזי , ות אי� בו איסור על המעשה אלא איסור על התוצאה בלבדכוס ס� המ

דהרי , אי� צרי� סליחה וכפרה, א� נמצא יי� וג� תוצאה לא היתה כא�
  .מעשה אי� כא� ותוצאה אי� כא�

ובאמת תמוהי� , ד כל הדרכי� האלה דחוקי� ה�"א� לא אכחד דלענ      
ט לחבירו כוס ס� ולולא דבריו ודאי נראה דג� המושי. 'ח הק"דברי הוה

כמו בנתכוי� לאכול בשר חזיר ועלתה , מות ונמצא יי� צרי� סליחה וכפרה
אלא שרצה לומר דעונש , ח מודה בזה"ואפשר דג� האוה. בידו בשר טלה

  .ק"ודו, אלא קפידא ופג� שצרי� עליו סליחה וכפרה, גמור אי� בו
כול בשר חזיר ל דהמתכוי� לא"בקידושי� הנ' והנה בעיקר דברי הגמ] ב      

וכבר נתקשו בזה דהלא אמרו . ועלתה בידו בשר טלה צרי� סליחה וכפרה
ד "ובנידו, ה מצרפה למעשה"ב דמחשבה רעה אי� הקב"ח ע"בקידושי� ל

שנמצא שאכלה בשר טלה או שנמצא שבעלה היפר לה ולא עברה על 
ואמאי בעי כפרה , הרי אי� כא� אלא מחשבה רעה ולא מעשה עבירה, הנדר
ס על התורה שכתב דא� דאי� מחשבה "וראיתי בחת. מחשבה זועל 

דבקידושי� ש� , ב"צ' א� לכאו. מ נענש ג� על מחשבה רעה"כמעשה מ
דהא , מבואר דאי� עונש כלל על מחשבה רעה ולא רק שאינו כמעשה

אי� , אמרינ� הת� ששליח מצוה שניזוק א� שאי� שלוחי מצוה ניזוקי�
ה "דמחשבה רעה אי� הקב, בירהלומר שהוא מחמת דהרהר בדבר ע

ה מצרפה למעשה "ומשמע דמחמת ה� דינא דאי� הקב. מצרפה למעשה
  .צ כפרה כלל"אי

, כ לא אמר דאי� מחשבה רעה מצטרפת למעשה"דע, מ"א� באמת לק      
אבל . שהאד� לא הוציאה מ� הכח אל הפועל, אלא במחשבת הלב בלבד

 אל הפועל אלא שנמצא במי שהתכוו� לאכול בשר חזיר והוצי מחשבתו
בפתר השער בספר תרומת ' ועי. חמיר טפי וצרי� מחילה וכפרה, בשר טלה

ז דעורות של "שכתב בדר� נפלא לפיהמשנה בכלי� פרק כ, 'הכרי אות ח
אבל עורות עבד� לא משו� דעביד , ב יורדי� לידי טומאה במחשבה"בעה

מעשה כיו� ה מצרפה ל"י אי� הקב"וכ� ג� מחשבה רעה אצל בנ. דמימל�
ז ביאר דמי "ולפ, � דלא עבידי דמימל�"כ בעכו"משא, דעבידי דמימל�

והוכיח במעשיו , שהתכוי� לאכול בשר חזיר אלא שעלה בידו בשר טלה
  .ח"ודפח, נענש על עמ� המחשבה הרעה, דלא עביד למימל�

  ) במדבר, ת" עהמנחת אשר(                                                                  
  לעילוי נשמת  

אליהו ' בן ר רבי יצחק 
  ואסתר זר

 

  יהיב חכמה לחכימין
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 ïéëäì ãåñéå ùøåùå ø÷éòä àåä äæä ùòøä ìëù àöîð
 ïúåàá òéôùäì êìîä äöøúéù éãëá äáøã äðëäá åîöò

ìëää÷åúîäå äáéøòä äðúîä äúåà íé . àåä ìùîðäå
äã äîëçä ïéðòá ' äðåáúå úòã åéôî äîëç ïúé)äùì" ë

á éìùî ,å( , ìá÷ì ïëåî éìë úåéäì êéøö íãàä êà
äîëçä ,åòúå÷ðì íãàä êéøö ïë ì , åéøáà ùã÷ìå øäèì

íåâô àìå íìù äéäéù éãëá äùòîå øåáéã äáùçîáç " å
åéøáàî ãçàá ,íìù éìë úåéäì -á ïëåî éìë äöøúéù éãë

éùä"äîëç åì òéôùäì ú. ïéà ïééãòù íãàä äàåø íàå 
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 êéøöå éåàøë øäåèîå ä÷åðî åðéà ïééãò àîúñîù
ïåé÷éðá øúåé ãåò õîàúäì, äùåã÷å äøäè.  

 åäæå"êøãä êì ïéëú "åùåøéô,ä êøãì  ' ÷ø êéøö êðéà
 ïëåî éìë àäúù éãëá øäèäìå úå÷ðäì åðééä äðëää

äîëçä ìá÷ì, éàãååá òéôùäìå ïúéì çëä åãéáù éîå 
ëò íéðëåîä íéìëä ïúåàá òéôùé"ã.  
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äàøéì íà "åðåùì äæå : êåøá àøåáä äðäã ùøôì äàøð
íéàåøáì áéèäì ÷ø åîìåò úà àøá àì àåä , êéøöù êà

äáèää ìá÷ì ìëåéù øùëåîå ïåëð éìë äæì .  
 ìùîåìå ùáã åà ïéé åøéáçì çåìùì äöåøù éî éìë åì ïéà

äôéå äàð ,åøéáçî ìàåù åì ùéù  óñë ìù äàð éìë
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 åäæå"ä äî 'êîòî ìàåù êé÷ìà " éúîéà øîåì äöåø
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  לעילוי נשמת
שראל י' מרת שפרה בת ר

  ה"אפרים פישל ע

 ה.ב.צ.נ.ת

   האבי עזרי� רבי אלעזר מנח� מ� ש� 
  ו  נער� מכתבי]   ב" תשס�ה "תרנ[
  

  שמירה ממחשבת עבירה
  

 רבי ] כו,י קדושי� כ"כ ומובא ברש"תו[ל "אמרו חז
אלעזר ב� עזריה אומר מני� שלא יאמר אד� נפשי 

ל יאמר  אב,קצה בבשר חזיר אי אפשי ללבוש כלאי�
 תלמוד ,אפשי ומה אעשה ואבי שבשמי� גזר עלי

ואבדל אתכ� מ� העמי� להיות  "] כו,ויקרא כ[לומר 
מר אי ו פירושו של דבר שאמנ� צרי� ל,כ"ע" לי

 אלא מפני , א� לא משו� שהדבר מאוס עליו,אפשי
 ובאופ� , ואילו לא אסר היה אפשי,ה אסר"שהקב

א� יאמר  אבל ,"בעל עבירה"מחשבה זו ג� איננו 
ה "אלא שהקב, אפשר ממש שג� כעת רוצה בזה

 וצרי� ,"בעל עבירה" עדיי� זה בגדר של ,מנע
   .להשתנות שלא תהיה ג� מחשבה של עבירה

 מהו אד� ומה חובתו ,דברי� אלו א� נדבר� ברחוב
 אפשר לדבר רק בי� בני ,אי� למי לדבר דברי� אלו

 , אבל ג� בני תורה צרי� שלא יקחו בשטחיות,תורה
אלא יש להבי� את הדברי� אי אפשר לומר כ� לכלל 

 א� יש לנו לדעת שאמנ� צמי� ועושי� הכל ,הציבור
  . א� לא זה עיקר המכוו�

 

   מרדכי קרליבךג"הרה

 עורך הרב הלל מן

מחשבת העבירה המביאתו 
  לידי עבירה

  
מסעותיה של האחי הצדיקי רבי אלימל� ורבי זושא מאניפולי 

, ועי לכור מחצבת ידועי ה לרבילהשיב ליבות אחיה הת
השני התארחו אצל אחד . מאורע ייחודי אירע באחד ממסעותיה

, והלה שהיה עשיר גדול וירא שמי קט�, מעשירי קהילת אושפצי�
בתארו את מעשי החסד הרבי שהוא עושה , התרברב באוזני אורחיו

תת בנתינה הגונה לכל אלו שמזל לא שפר עליה וה נאלצי לכ
  .רגל למצא מעט מחיה לבית

כי לו היה נוהג בזמנינו שמיטת , בתו� כדי הדברי אמר אותו עשיר
כי ההלואות המרובות שנות� , כספי לבטח הוא היה יורד מנכסיו

, ה לזמ� רב הרבה יותר משבע שני, הוא לכל סובביו המסכני
ולבטח שנת השביעית שעוברת באמצע� היתה משמטת את החובות 

  . כ� נמצא שהיה נאל� ליפרד מתוארי כעשיר העיירהו
שכל אחד ואחד מהאורחי שהסבו עמו , אותו עשירמנהג היה לו ל
  היה אומר דבר, ולעיתי הגיע מספר לעשרות�לשולח� שבת 

נוהג זה היה . תורה הקשור בפרשת השבוע או בענייני דיומא
 טי ועמיאפילו הפשו, וכל אחד ואחד מה, מפורס בי� האורחי

כדי להשביע , תורה השתדל להכי� לקראת כל סעודה דבר, הארצות
 .את רצו� המארח ולשמח את ליבו

פסע העשיר הכנסת הסתיימה ו�התפילה בבית. ליל שבת הגיע
לאחר שקידש .  ושובל ארו� של אורחי צועד בעקבותיו,לביתו

העשיר  החל ,המארח על היי� והאורחי נטלו את ידיה לסעודה
 .תורה לומר דבר, זה אחר זה, לכבד

איש לפי   איש,פירש או ציטט, הסביר, ואמנ כל אורח בתורו שאל
 וניכר היה ,ר היטה אוזניו כאפרכסתהעשי. רמתו ומידת למדנותו

התורה עצמ וג מהמנהג  נחת מדברי בעליל כי הוא רווה רוב
והג היה נ,  ובכל פע כשסיי אחד הנואמי דבריו.שהנהיג בביתו

 . 'שווארט זה הוא עצמו אמר לפני כ� וכ� שני וכו, העשיר לומר
. אול הוא ישב דומ ולא פצה את פיו, הגיע תורו של רבי זושא

וכי לא ביקשתי� . "א� רבי זושא הוסי� לשתוק, דחק בו המארח
אינ� יודע את ", רהעשיהשתומ , !"?תורה לסעודה להכי� דבר
 .ורבי זושא עדיי� מחריש. ערההוסי� בנימת ג, !"?מנהג הבית

, כ� א. "ר וחיי� אל רבי זושא חיו� סלחניהעשיכעבור רגע התעשת 
הפטיר ועבר אל , "לסעודת יו השבת, תורה למחר נא דבר הכ�

 .האורח הבא
. תורה�יעקב והזמי� את האורחי הרבי לשאת דברי' למחרת שב ר

:  עוקצנותכשהגיע תורו של רבי זושא פנה אליו המארח בשמ� של
פתח פי� ; תורה כלשהו�ודאי היה ל� די והותר זמ� להכי� דבר, נו"

הכול ציפו בסקרנות למוצא פיו של האורח !". ויאירו דברי�
 .השתק�

לאחר , א� בבוקר", פתח רבי זושא ואמר, "אינני למד� גדול"
כי הילל ') ג,י(ובהגיעי לפסוק , אמרתי כמה מזמורי תהילי, התפילה

 הרי הילל הזק� צדיק גדול �הייתי כמשתומ ', ות נפשורשע על תאו
 ".'?רשע'ומדוע אפוא הוא נקרא , ועניו היה

של האורח ' גאונית'חלל החדר התמלא צחוק למשמע הקושיה ה
בהתאמצו לכלוא את בחמלה ר נש� את שפתיו העשיג . האלמוני

 ".?ומהו התירו�",  אמר� "זאת הקושיה. "צחוקו
: רהעשיאמר רבי זושא והישיר מבט אל , " כ�חשבתי להסביר זאת"
, רה מגונה ומכוערתיהרע ינסה להסית יהודי לעבור עב א יצר"

, חכ מה לי תלמיד, 'ודאי לא ישמע לו וא� יטע� כנגדו, כ� סת
הרע  מה יעשה אפוא יצר. ' ולשטות זו�שמי ועשיר גדול  ירא

ל שפלות יכניס בליבו של היהודי מחשבה של ענווה וש? ויצליח
, רהיעב כ� יצליח לפתותו לדבר.  שהיא תביאהו לידי עבירהעצמית

כ� שהוא עובר  ער� אי� להתפלא כל שהרי על אד שפל ופחות
כ� מעשי , והוא ידאג למצא לו את האמתלה הנוחה למעידתו, רהיעב

  . ..חסד יכולי לחפות על מצוה חשובה כשמיטת כספי
,  כלומר�' ל תאוות נפשוכי הלל רשע ע'זהו שאמר דוד המל� 

לפעמי הרשע עוטה עליו את גלימת הענווה של הלל הזק� כדי 
 ".מלא את זממו לממש את תאוות ליבושמחשבה זו ת

 ע רבי זושא בחדר וביקש ממנו דר� העשירע צאת השבת הסתגר 
  .יסוד' ענווה'לתיקו� ולתשובה על כמה וכמה חטאי שב
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בדי� מי , ז אויערב� נסתפק ספק עצו� לדינא"ר הגרש"והנה מו
, הא� מבר� ברכה אחרונה, שאכל בשר וכסבור שהוא בשר חזיר

ט שהאוכל דבר איסור אי� "א ברכות הי"מ בפ"והוא לדעת הר
, נ יש לדו� בזה"ולמש, כ"ע, מבר� עליו ברכה ראשונה ואחרונה

כ אי� "א, דלדברי התרומת הכרי שכל האיסור הוא רק במחשבתו
ל דיש כא� אכילת "ז י"א� לפי דברי הגרי, כא� אכילת איסור

  .נו מבר� אחריהואפשר שאי, איסור
כ ואת� חשבת� "עה] כ"נ פ"פ[והנה באור החיי� בפרשת ויחי 

כתב שיוס� השיב לאחיו ', להי� חשבה לטובה וגו'עלי רעה א
ז כמתכוי� להשקות חבירו ס� המות ונמצא מי� דפטור "שהרי

  .מכלו� וזכאי בדיני שמי�
דהלא איתא בנזיר , ח הקשה בזה"סק' ח' א סי"ד ח"ובבית יצחק יו

דהמתכוי� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צרי� . גכ
דרק בעבירות שבי� אד� ', ותיר� בכלי חמדה אות ג, סליחה

א� בעבירות שבי� אד� , למקו� צרי� כפרה על שנתכוי� למרוד בו
ובמקו� שלא , לחבירו יסוד העבירה הוא משו� חסרונו של חבירו

וזהו ,  הרעהלא יענש החוטא על מחשבתו, נחסר חבירו מאומה
  .ג"ח שאי� צרי� סליחה בכה"שכתב האוה

ז דהאיסור הוא בהמעשה עצמו שהוא "דלשיטת הגרי, ונראה
כ מסתברא באמת דכל ה� מילתא "א', מעשה מרידה במצוות ה

, די� מסוי� הוא רק בעבירות שבי� אד� למקו�, דצרי� סליחה
א� בעבירות , דיסוד האיסור הוא מחמת דעבר אמימרא דרחמנא

, בי� אד� לחבירו יסוד האיסור הוא מחמת חסרונו של חבירוש
כ דמה "א� להתרוה, כ ודאי דאי� כא� מעשה איסור לחבירו"וא

  .יש לדו� בזה, דצרי� סליחה הוא על מחשבתו הרעה
 



 

  

ומכא� , "יסלח לה' ישה הפר� והא"במדבר ל יג נאמר בפרשת מטות 
והיא לא ידעה את נדרה  היפר לה שבעלהלמדו חכמי� שאישה 

אותה אשה צריכה כפרה , ועברה על נדרה או שבועתה בזדו�
עבור על נתכוונה להיא וא� על פי ש,  מעונש פטורההיא א�, וסליחה

, א"עמשנה וברייתא בנזיר כג  תרנעשה בהיהמעשה הואיל ו, פטורה, איסור

מפני , מרדות מכי� אותה מכתמ "מו .ש" עי,ח"ב הי"� פי"רמבונפסק ב
  .� ש�"רמבונפסק ב,  יהודה במשנה ש�בי ראיסורעבור על שנתכוונה ל

  

 ',יסלח לה' אישה הפר� וה' במדבר לנו רבנ� תוזה לשו� הגמרא ש� 
שהיא צריכה , באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר

, אצל פסוק זה היה בוכהבי עקיבא וכשהיה מגיע ר. כפרה וסליחה
 טעו� ,ומה מי שנתכוו� לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

המתכוו� לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר , כפרה וסליחה
ועוד אמרו . ב"ז איתא בקידושי� פא ע"וכעי. 'וכו . על אחת כמה וכמה,חזיר

כלומר . וסימני� ריחא דבישרא, הרהורי עבירה קשו מעבירהא  "כט ע ביומא

וביאר  .מתאוה לוהוא ש, ריח מאדהלו  המריח בשר צלי קשהש�סימ� לדבר זה הוא 
שתאוה לעבירה כשאינו ממלא תאותו קשה א "פ המהרש" ש� עי"רש

רה מו� "הרמבו. להכחיש את בשרו של המתאוה יותר מגו� העבירה

במבחר , מפני שהחוטא בהרהור חוטא בשכלשרש יפ ח"ג פ" חנבוכי�
רבנו כ "וכ אינו דומה מרי של עבד פחות למרי של שר גדול ו�, מדותיו

ובש� ,  טהרת הלב עוד פירושי�יי�ש ובכד הקמח שלו ע"ועי, בחיי נצבי� בשמו

א "ראה מהרשו .ל ההרהור אחר מעשה העברה שעדיי� מהרהר בה"שרש� כתב � "הרמב

 שתי לוט ובעני�הוריות ובנזיר גמרא במקו� אחר בל פי מה שנאמר עשפירש ) ש�(

לוט שנתכוי� לש� עבירה ו ',צדיקי� ילכו ב�'נתכוונו לש� מצוה ה� ש ש,בנותיו

 כגו� נתכוי� להעלות בידו בשר חזיר , הרהור בלא עבירהלו ואפי,'ופושעי� יכשלו גו'

  . ש�נזירכת במס מו שנאמרועלה בידו בשר טלה טעו� סליחה וכפרה כ

  
ויאכלו מפרי ' משלי אמה אני מקיי�  א" מ עעוד אמרו בגמרא קדושי�

,  יש לה פירות, עבירה שעושה פירות',דרכ� וממועצותיה� ישבעו
, מחשבה טובה מצרפה למעשה.  אי� לה פירות,ושאי� עושה פירות

וישמע ' איש אל רעהו ויקשב ה' אז נדברו יראי ה' מלאכי ג: שנאמר
 ,מאי ולחושבי שמו, 'ולחושבי שמו'  זכרו� לפניו ליראי הויכתב ספר

, ונאנס ולא עשאה, אמר רב אסי אפילו חשב אד� לעשות מצוה
מחשבה רעה אי� הקדוש ברו� הוא . מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

', או� א� ראיתי בלבי לא ישמע ה' תהלי� סו: שנאמר, מצרפה למעשה
ביא אל הע� הזה רעה פרי הנני מ' ירמיהו וואלא מה אני מקי� 

מחשבה , ה מצרפה למעשה" הקב� מחשבה שעושה פרי 'מחשבות�
יחזקאל : הא דכתיבואלא . ה מצרפה למעשה" אי� הקב�שאי� בה פרי 

 ההוא , אמר רב אחא בר יעקב,ישראל בלב�] בית[ למע� תפוש את יד
שכל ,  חמורה עבודת כוכבי�,דאמר מר, בעבודת כוכבי� הוא דכתיב

נאמר א "א ה"י פאה פירושלמוב.  בה כמודה בכל התורה כולההכופר
   .הה מצר� מחשבה רעה למעש"הקבהעול� שבאומות 

  

 בספרו מגילת סתרי� אות ובביאור עני� זה מצינו שכתב בעל הלבושי שרד

בחינות כמו ' הנה בכל עבודה וכ� בכל מצוה שאד� עושה יש בה ג 'י
,  הראשו�ה ופירוש החלק הרביעי"ד ד" הבטחו� פערש בות הלבבותשכתב בחו

השני ההסכמה בכל לבו וחפצו לעשותה . במחשבה והרהור לעשותה
סו� מעשה , השלישי. ובכלל זה ההתקרבות לדבר ההוא לעשותו

מי , והנה כל אחד מה� הוא מצודה רעה. אשר עלה תחלה במחשבתו
ובכלל זה , רע מאוד, פ שלא עשה"שמחשבתו או מסכי� לרע אע

שאי� בכא� רק , כול בשר חזיר והעלה בידו בשר טלהנתכוו� לא
קדושי� ל "וכבר אמרו רז, המחשבה וההסכמה ולא יצא לגדר המעשה

והטע� כי לא . 'יסלח לה' וה 'ו, במדבר ל שצרי� כפרה גבי ב"עפא 
בשר וד� אינו מעניש רק על המעשה , ה"כמל� בשר וד� מדת הקב

ואלו היה יודע , ר המעשהכי אינו יודע כלו� מה שלא יצא עדיי� לגד
, ה יודע המחשבות"כ מל� מלכי המלכי� הקב"משא. היו מעניש

ואפשר ע� זה לית�  . ומה לי הממרה אותו במעשה או במחשבה
ה מצר� מחשבה רעה למעשה אלא בעבודת "טע� למה שאי� הקב

מכות כי אנכי ולא יהיה ל� מפי הגבורה שמענו , ב"ע טקדושי� לאלילי� 

 ידענו שנצטווינו ג� על המחשבה כי יודע מחשבות כ"וא, א"עכד 
לאפוקי בשאר המצות שנצטווינו מפי משה ויכולי� לטעו� לא , הוא

אמנ� במה שיצא , קבלנו רק כפי אשר ציונו והוא אינו יודע מחשבות
מ לפי דעתו כבר עשה "פ שעלה בידו בשר טלה מ"לגדר המעשה אע

. כסבור שעושה מעשהל דהא "כ אי� לו טענה הנ"וא, המעשה ההוא

  הרב נחום זאב הלוי רוזנשטיין
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"ùãå÷ ÷ãöðå..."  
  

  ôñä úà éçúôáùî éúéàø ø"îú ãåîòá ë" úäéîú ïéðòá è
ä'äãîç éìë 'äåàä ìò"÷ä ç 'ôá 'æå éçéå" ì" äòø éìò íúáùç íúàå

äáåèì äáùç íé÷ìà" ,äåàä áúëå"äå ç" úå÷ùäì ïéåëúîì äîåã æ
äå íåìë áééçúî åðéàù ïéé ñåë åä÷ùäå úåî ñåë åøéáç" íéøåèô ä

íéîù éðéãá íâ íéàëæå .ò äîúå"øáãù äãîç éìëä æîâä ãâð åé ') øéæð
ë"â (äçéìñå äøôë êéøö äìè øùá ìëàå øéæç øùá ìåëàì ïååëúðù éî ,

äåàä áúë êéàå"íéîù éðéãá óà ììë äøôë êéøö ïéàã ç.  
  òå"åãåáë áúë æ ,éãéî äù÷ àì ,äåàä éë"äò ç" åëì äúòå ô

ë åäâøäðå ' íúáã úà àéáä àåäù åðéöî éë íîåæ ãò ïéã åá åðã íéçàäù
à ìà äòø øîà àåäù åúåãò ìò äúéî åáééçúéù íéøáã øîàå íäéá

åëå éçä ïî øáà åìëàù 'áå"ò âøäðå åúåãò ìò äúéî áééåçî ð" ãò ô
â íéáåø÷ä úåãò ìòå äàøúä àìáå íéãò àìá ãçà"ò øùà ë" åá åðã ë

íéîù éðéãî íä íéøåèôå íîåæ ãò èôùî , íðéà íãà éðéã ãöìã àìà
äîæä íäì ïéà éë íéøåèô , äæì ïéà äæáù ãçé ïìåë åúéîäì åîëçúð

é÷ãë íìåëì áåéç"ðá äøùò ì"íéøåèô ãçàë åâøäù à , íéîù ïéãì ìáà
íéøåèô íä ,íâøäì ù÷éá àåäù äðîàð åòãéù íòèî.  

  äåàä éøáã áèéä øàåáî äúòå" äðååë äúéä íìöà éøäù ç
 äîæä íäì ïéà éë íéøåèô íðéà íãà éðéãîù àìà íéîù éðéãî äøåäè

äå"îåã æ øùá ìåëàì áééçå äðëñ ùé éë åì øîàå åá äòè àôåøäù éîì ä
øéæç ,äìè øùá úåòèá ìëàå , æà éë ïëåñî äéä àìù øøáúä óåñáìå

 àìå äòø äáùçî àì ïàë äúéä àì éë éøîâì øåèô àåä úåòãä ìëì
ëò äòø äùòî"ã.  

  íøá ,åäâøäðå åëì åøîàù íúáùçî ìò ïàë ïåãðä ïéà ,
ä øáãá àåä ïàë øáåãîäåäåøëîù àèç ,ùîì úåëééù íåù äæì ïéàå" ë

÷ä íééçä øåàä 'äò áùéå úùøôá"åäâøäðå åëì ô ,òå 'ùî"äåàä ë" ç
 ÷åñôä ìò äæ éðôì íù"åðîèùé åì" , ïë äéäéù éàåìäù íù ùøéôù

éäéù 'íäì áéùî , íéøòèöî åéäå äòøä ìë úà åðì áéùé åøîà àåäå
ä àì äæáå íãöî óñåé øòèöðù øåòéùë íéèáùä óåñáì íéáééçúî åé

åëå äæ àèç ãòá úåøöäîå úåéìâäî') . éãåîò äøùòì äéä äî ãîìå àö
íìåò .(òå"äåàá ò"íäì ìçî àì óñåé éë ç , ïéà åøëîå ùéà áðâ íà éë

áðâì åøèôì áðâðä ãéá ,íéèåùô íéøáãäå íù ïééò.  
  ùî ø÷éòáå"äåàä ë"ç...  

äøåúä úëøáá  

 אלישיב' יוס� שלו
)ç úåáåùú õáå÷ êåúî"éñ à 'ãîø(  

  

  תקפו של מחשבה רעה

  מקור הדין
וא� הניא אביה אותה ביו� שמעו כל נדריה ואסריה אשר "

"  יסלח לה כי הניא אביה אותה'אסרה על נפשה לא יקו� וה
יסלח לה במה הכתוב '  וה–י "ומפרש רש). 'ו' במדבר ל(

וקה כלומר הרי הפר האב ובטל את נדר בתו ומדוע זק(מדבר 
 אלא הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ,)היא סליחה

לה והפר לה את נדרה ושמע בע) וקבלה עליה נזירות(
מ� הביטול וסברה (והיא לא ידעה ) וממילא בטלה נזירותה

) שנדרה קיי� והיא חייבת בהלכות נזירות שקבלה עליה
על נדרה ושותה יי� ומטמאה למתי� זו היא ) במזיד(ועוברת 

ואי� כא� נדר כלל (י שהוא מופר "חה ואעפשצריכה סלי
וממילא נמצא שלא עברה על שו� איסור ובכל זאת היא 
 זקוקה לסליחה משו� שחשבה שהנדר קיי� והיא עוברת

ועל כוונת� (וא� המופרי� צריכי� סליחה , )עליו במזיד
ו לשאינ� "ק) הרעה א� שלאמיתו של דבר בטל הנדר

  .מופרי�
א "ג ע"נזיר ד� כ' נו כבר בגמי מוצאי� א"מקור דברי רש

וכשהיה , במדובר באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה
ע אצל פסוק זה היה בוכה ומה מי שנתכוו� לעלות "מגיע ר

, בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעו� כפרה וסליחה
וכ� , כ"המתכוו� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עכו

משלו "ל "ינוי לשו� וזג בש"פסקא קנ) ש�(מובא בספרי 
במזיד (משל למה הדבר דומה למתכוו� לאכול בשר חזיר 

ואכל שלא בידיעתו ) מתו� ידיעה בזה שהוא עובר על איסור
   ).המותר באכילה(בשר טלה 

אשה שהפר לה "ח "ב הי"� בהלכות נדרי� פי"כתב הרמב
 מרדות˘ÎÓ ‰˙Â‡ ÔÈÎÓ˙ בעלה ולא ידעה ועברה על נדרה 

ז שהחושב לאכול "ומבואר מכ. " לאיסורהואיל ונתכוונה
  .דבר איסור ועלה בידו דבר היתר צרי� כפרה

  ?האם נפסל לעדות
א "ל שטינמ� שליט"להגראי) פרשת מטות(אילת השחר ' בס

 יאות איסור ובמצלאכול א� העושה דבר פקתיש להס"כותב 
' עי (Â„ÚÏ ÏÒÙ�Â ¯ÓÂÓÏ˙ז "אכל בשר כשר הא� נחשב עי

 ידעה שהפר לה בעלה ואכלה לוקה ג שאשה שלא"נזיר כ
י שהתכוו� לעבור עבירה "דיש לומר דאעפ, )מכת מרדות

אול� ספק זה כבר מצינו ". מ למעשה הוא לא עבר עבירה"מ
הפרי מגדי� בפתיחה כוללת , בגדולי הפוסקי� והכריעו בזה

ו נקט שנפסל לעדות מדרבנ� משו� שבכל מקו� של "אות כ
ד "ת אגרות משה יור"בשואכ� , מכת מרדות נפסל לעדות

כתב בפשיטות שבנתכוו� לאכול חזיר ואכל ' ב סימ� ו"ח
חידוש גדול אנו מוצאי� . ‡Â„ÚÏ ÏÒÙ� Â�È˙לבסו� היתר 
ג כתב שדבר שהוא מותר "ק אות כ"מו' בפסקי התוס

  . הוא עושהו נקרא עברי�ז"כוהעושהו סבור שהוא אסור וע

  כ נשאל לחכם"עבר על נדרו ואח
דר ונשאל לחכ� והתיר את הנדר הא� נחשב מי שעבר על נ

ל כיו� שחכ� עוקר את הנדר "או י, ז"כחוטא וצרי� כפרה ע
ונראה לומר דאשה שנדרה . הרי הוא כאילו לא חטא כלל

ולא ידעה שבעלה הפר לה שצריכה כפרה א� שלא עשתה 
כ אד� שנדר ועבר על נדרו "כ כש"מעשה עבירה כלל א

 עדיי� נדר גמור ועבר על עשה חטא גמור דבאותו זמ� היה
 ולא ,כ נשאל על נדרו ברור שצרי� כפרה"נדרו אלא שאח

דומה למי שהתכו� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה 
כ ודאי "ז צרי� כפרה א"שבפועל לא אכל אכילת איסור ועכ

  .בנשאל על נדרו יצטר� כפרה
בקונטרס ' חלק ב(נדרי זרוזי� ' הגאו� רבי שלמה קלוגר בס

כתב דפסול לעדות עד שיקבל עליו ) ו"יי נדרי� סימ� ככינו
ושאלת החכ� אי� בה כדי להכשירו לעדות , דברי חברות

ג "ל נזיר ד� כ"פ פרנק זצ"בחידושי הר צבי להגרצ' עי(כלל 
אות ' א סימ� ב"ד ח"ת בית יצחק יור"ז אול� בשו"משכב

חולק עליו וסובר דכיו� שחכ� עוקר את ' אות ו' ד וסימ� ח"נ
, נדר מעיקרו נחשב כאילו לא עבר על נדרו וכשר לעדותה

 חמור יותר העובר על נדרו ונשאל לחכ� ק"ד הגרש"ולפי
ממי שרוצה לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה בבודאי 

צ אלא כפרה "אינו נפסל לעדות כיו� שלא עבר כלל בלאו וא
ו "ת חוות יאיר בסימ� ט"בשו. על המחשבה לעבור איסור

ו כתב דא� מי שנשאל על נדרו נקרא חוטא וזה "קט ו"וקכ
' בס' עי[יותר חמור מאשה זו שלא ידעה שהפר לה בעלה 

ז בארו� בזה בגדר עקירת הנדר "מנחת אשר במדבר סימ� ס
  ].ש"מעיקרו עי

  אכל טריפות או הרג אדם באונס
א פסק באד� שאכל עו� "ב סימ� מ"ת פני� מאירות ח"בשו
טריפות אינו צרי� כפרה כיו� ח "כ נמצא בו אחד מי"ואח

ט מביא ראיה "א סימ� ל"ת אב� יקרה ח"בשו. שהיה באונס
לכ� ממה שאמרו שמי שהתכוו� לאכול בשר טלה ועלה 

ג ביארו "נזיר כ' בידו בשר חזיר שהוא צרי� כפרה ובגמ
שהיינו באופ� שאכל חתיכה שיש ספק א� היא של שומ� או 

 חתיכה אחת משתי חלב ולדעת איסי ב� יהודה היינו דוקא
לא אמרה שמדובר ' ולכאורה יש לתמוה מדוע הגמ. חתיכות

באופ� שרצה לאכול בשר כשר ועלה בידו בשר טר� שזה 
הוא חידוש גדול יותר שא� באופ� כזה שאכל דבר שיש לו 
חזקה היתר שהרי רוב בהות כשרי� ה� ומכל מקו� צרי� 

� ומשו, אלא מוכרח שבאופ� זה אי� צרי� כפרה, כפרה
  . זוהולכ� הגמרא לא הביאה דוגמ, שהיה אונס גמור

לפי זה פסק ש� בנידו� שבא לפני איש זק� ששפ� מי� 
ומחמת אדי� שהיו במקוה לא הבחי� , רותחי� לתו� המקוה

, ובעת ששפ� את המי� הנער גבוה בכל גופו, שהיה ש� נער
ובא לפני האב� יקרה שיפסוק את . ולאחר כמה ימי� מת
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הספרים חנויות  ובכל

  ג אליקום דבורקס"הרה

וכתב שכיו� שלא היה , ל"הביא ש� את תשובת הפני� מאירות הנ, די� זהבאריכות ולאחר , דינו
מפני שהנער נכנס למקוה שלא , על הזק� בנידו� ש� שו� חיוב לעיי� לפני ששפ� את המי�

  .בודאי אי� עליו שו� עונש לא בידי אד� ולא בידי שמי�, ברשות

  ה מצרפה למעשה"מחשבה רעה אין הקב
ובספרי בנערה '  כיצד אמרו בגמר מעיב" עמק הנצי)ש�(ירושו לספרי ב מואלזי� בפ"הנצי

� יוה שהיא טעונה סליחה על כ� הרי מכתשעברה על נדרה לאחר שאביה הפר אותו שלא בידיע
והרי , כ נשאר כא� מחשבה של עבירה בלבד"שלא עשתה בפועל שו� מעשה של עבירה וא

כ מדוע אותה נערה "ה מצרפה למעשה וא"א מחשבה כעה אי� הקב"ע' קידושי� מ' אמרו בגמ
ז אלא ש� מחשבה בלבד "ותיר� דבמחשבה רעה שלא עשאה למעשה אי� ע? זקוקה לסליחה

אבל בעני� הנדר הרי עשתה , ה מצרפה למעשה ואי� היא נחשבת לכלו�"ותו לא ולכ� אי� הקב
א� לא הנערה מעשה ממש של עבירה לפי דעתה שלא ידעה שאביה הפר את נדרה ולכ� יש כ

ה במתכו� "וה, מחשבה רעה בלבד אלא מחשבה שבאה לידי מעשה ולכ� טעונה הנערה סליחה
ל ונכשל בחזיר א� שהתברר בסופו של דבר כא) טעות(לאכול חזיר ועלה בידו טלה שלפי דעתו 

ס בספרו תורת משה "וכעי� זה כתבו החת, שטעה ואכל טלה ולא חזיר ולכ� טעו� כפרה ותשובה
  .ב"א ע"קי� בפרשת מטות והעיו� יעקב קידושי� פל דיס"ובמהרי

  נתינת פתיון למשרתו

י שישלי� כס� באחד מחדרי הבית באופ� "אד� הרוצה לנסות את משרתו א� הוא נאמ� ע
והשאלה היא , ב יראה א� יחזיר לו הכס�"שנראה שנפלו מבעל הבית שלא בכוונה ואז הבעה
? ע לא תת� מכשול"ימצא עובר על לאו לפהא� מותר לעשות כ� או אסור משו� שמא יחטא ו

כתבו האחרוני� דאסור לאד� לנסות את משרתו כיו� דיש לחוש שמא יכשילו ונמצא מכשיל� 
באיסור גניבה וא� א� יפקיר את מעותיו אסור לעשות כ� כיו� שנמצא מכשיל� במחשבת 

  .איסור
י באנפיה רבה בריה אמר רב הונא קרע שירא"א "ב ע"קידושי� ל' מקור לפסק זה הוא דברי הגמ

דמחיל ליה , ודלמא רתח וקא עבר על לפני עור לא תת� מכשול, איזול איחזי אי רתח אי לא רתח
וצרי� לומר שהודיעו קוד� לכ� שלא יהא כמו נתכוו� לאכול "ל "וז) ש�('  וכתבו התוס,"ליקריה

כ א� א� "א. ב שצרי� מחילה וכפרה"עא "בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דאמרינ� בקידושי� פ
ת "כ מצאתי שכבר ד� בזה בשו"אח. יפקיר נכסיו אבל היות ואינו יודע מזה עובר מחשבת איסור

ז ומסיק שאסור לעשות כ� היות ועובר בכ� על לפני עור שא� יכשל "תורה לשמה סימ� מ
 למשרתו קוד� ב יזכה את המטבעות"ומוסי� א� שבעה, ב הכשילו בגניבה"המשרת נמצא בעה

מ "מ, שישליכ� בבית שבאופ� זה א� שיקח המשרת את הכס� אי� זה גניבה כיו� שהממו� שלו
ע כיו� שג� בזה עובר המשרת על איסור שנתכוו� לעלות בידו בשר "דבר זה אסור משו� לפ

  ).ז"כב סימ� "ת שרידי אש ח"וכ� פסק בשו. חזיר
 שנכנס אצל אשה והיא יודעת שבעלה בעיר שמי' ב אות ד"כעי� זה כתב במנחת שלמה סימ� ל

דנראה , ז היא חייבת להקדי� ולהודיע לו שבעלה בעיר"עכ, ומותר מ� הדי� להתייחד עמה
שאסור לית� לחבירו בשר טלה א� הלה חושב שהוא חזיר ורוצה לאכול בשר חזיר כיו� שג� על 

ה מצר� מחשבה רעה למעשה "ובזה יש להבי	 שבאומות הקב
ה בעצמו "כי על השבע מצות שלה� הקב, א"א ה"ירושלמי פאה פ

ומכל שכ	 בנתכוו	 . ולכ	 נענשי� ג� על המחשבה, ציוה לה�
ומפני זה יענשו לעתיד לבא במהרה על , שנענשי�' לאכול כו

, ה קצ� עליה�"ר הלא הקבא� שיכולי� לומ, שהצירו לישראל
א� לבב� לא כ	 ידמה , כ עשינו כרצונו שגזר עליה� צרות"וא

כי ה� כיוונו לטובת עצמ� להציר לה� ונתכוונו לאכול בשר 
  . וא� שבאמת הוא בשר טלה חייבי� עונש, חזיר

  

  
ולא תתורו אחרי לבבכ� "נאמר  במדבר טו לטובפרשת ציצית 

, אסור להרהר בעברה� שומכא	 למדו חכמי, "ואחרי עיניכ�
 שנאמר,  זה הרהור עברה"אחרי עיניכ� "ב"עברכות יב ואמרו 

ספרי ש�  וב.'כי היא ישרה בעיני' ויאמר שמשו	 וגו' שופטי� יד ג

, ב ש� שהכוונה להרהור זנות"בעמק הנצי' ופי,  זו זנות'אחרי עיניכ�'נאמר 

ש בגמרא "יוע. 'שלגו� העברה כבר נאמר ש� למע� תזכרו את כל מצות ה

הרהור עברה הוא אחד מהדברי� שמחמת� קבעו לומר פרשת ציצית בקריאת ש

 .זה הרהור עברה' ולא תתורו כו'שנאמר מפני שהוזכרו באותה פרשה , שמע

שנאמר , הרהור א� על פי שאינו כמעשהש, אמרו) 'פרק א(במסכת כלה רבתי ו

שת איש חמור הרהור בא, או� א� ראיתי בלבי לא ישמע ה' )תהלי� סו יח(

שופרות כל המקבל כוס מהכלה אי� ' ע בת"ש שמפני כ� הכריז ראב"ועי, ביותר

  .לו מחילה לעול�

  

ג לאוי� " סמ,ת מז" ל�"פר המצוות לרמבס האיסור נמנה במני	 הלאוי	

אלא שיש שמנוהו יחד ע� ,  החינו� מצוה שפז,ל' ק סי"טו וסמ
אמר ג� אחרי שכ	 באותו לאו נ, האיסור של הרהור עבודה זרה

והלאו הוא לא לתור אחרי לבבנו בעבודה , וזה מינות, לבבכ�
פר המצוות ס ומנוהו ללאו אחד, זרה ואחר ראיית העיני� בזנות

ויש שמנו ללאו בפני עצמו שלא לתור , ג וחינו� ש�"וסמ� "לרמב
יב ' ש בסי"ועי, ק ש�"סמ�  לש� זנותאחר העי	 שלא יסתכל בנשי�

זה מינות וזה , שענינ� חלוק, ז לחוד"ב בעשמנה לא לתור אחר הל
ולא אמר אחרי ,  וג� הכתוב חילק� באמרו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�,זנות

� בזוהר הרקיע אות קכה שמפני זה קרוב הוא למנות� "הרשב � לבבכ� ועיניכ�

ג ש� " ברית משה על הסמפר בסי�ועי. שתי� ושכ� ראה לקצת מוני המצות

י� ועי,  ברכות ש� חמשה דברי� או ששה דברי�ראמ הגרסתל שתלוי בגי"שר

ויש סוברי� בדעת ראשוני� שאי	 איסור  .א ש�"מהרשב
כגו	 אשת , הסתכלות מ	 התורה אלא בנשי� שה	 עריות עליו

אבל המסתכל בפנויה דר� זנות האיסור הוא , איש וכיוצא
 על  ברית כרתי לעיני ומה אתבונ�)איוב לא א ( שכ� הוא אומר,קבלה מדברי

עצי ארזי� ש� שהוכחת ב י�ועי, ק ב"כא ס' סיכ� כתב הבית שמואל  .בתולה

ודחה שזה משו� , לוקה מכת מרדותכתב שהוא � ש"רמבה היא מית שמואלהב

' סיע ש� "ג וטוש"איסורי ביאה ש� ה' הל� "רמבב ועיי�. לאו שאי� בו מעשה

  .גכא סעי� 

  
 שכתוב מהמ נלמדו, הרהור עברהעני	  בנאמר נוס�איסור 

 פנחס ב	 יאיר בימכא	 אמר ר, 'ונשמרת מכל דבר רע 'דברי� כג י
, א"עכתובות מו  אל יהרהר אד� ביו� ויבוא לידי טומאה בלילה

כי יהיה ב� איש אשר לא יהיה 'נאמר  ל"פסוק הנסמו� לונלמד ממה שנאמר 

גמורה  רוב הראשוני� סוברי� שזו דרשה  .'טהור מקרה לילה
 ,ב"ע� חולי� לז " רמב,ה שלא"ב ד"עז כ "ע'  תוסורהוהאיסור הוא מ	 הת

ק א והרהור "כא ס'  סיית שמואל ב,כד' ק סי" סמ,ג לאוי� קכו" סמ,� ש�"הר' חי

� הוא " ש� שלהרמבתבשעל לא תתורו כ, ל הרהור זה"ור, ת"בפנויה מה

 ואפשר שיכלל בלאו תבת יא שכ"צ מל"� בהוספות לסהמ" רמבי�ועי. מדרבנ�

� ש� "ביאר הרמבו .'וכו ג� ההרהור שמא יבוא לידי קרי כושל ונשמרת 

לא נאמרה בתורה אלא במחנה , אזהרה זו א� על פי שמוזהרי� בה בכל מקו�ש

פילו וראה ש� ברבינו יונה שא. לפי שזה גור� הפסד המחנה, של מלחמה

ויש סוברי� שכל האיסור הוא  .בפנויה ההרהור אסור מ� התורה
איסור זה של  .מה'  יראי� סיאלא אסמכתאוהדרשה אינה , מדרבנ	

, הסוברי� שהוא מ	 התורהדעת אפילו ל, ונשמרת מכל דבר רע
, 'ולא תתורו אחרי עיניכ�'להלאו של איסור שווה אינו 

ינו שאלש� הנאה אפילו הסתכלות הוא  האיסור 'ונשמרת'שב
סתכל להאיסור וא ולא תתורו ה, במעשה חושב לעבור עבירה

 צביו� העמודי� על רוש בפיי�ועי. ל' ק סי"סמעשה צור� עבירה במל

, א� שאינו מתכוי� לזנות, ל הסתכלות כזו שיוכל להגיע לידי זנות"ק שר"הסמ

  ה דמועיל"א בתוד"ב ע"זה צרי� כפרה כמבואר בקידושי� ל

  וקניה ממוכר רמאי , שהוא ודאי רמאי 'צדקה לא
ז "הגרשמר� כתב בש� ) 'ק מ"ג ס"ס(ספר צדקה ומשפט ב

והוא יודע שאותו , שמי שנות� צדקה לפושט יד, ל" זצאויערבא�
א� על פי שהנות� גומר בליבו לתת לשני , ואינו עני. אד� רמאי הוא

כיו� שהוא מתכוו� , מכל מקו� הרי הוא מכשיל את המקבל, מתנה
וא� שבפועל אינו עובר על איסור , קחת את הממו� שלא כשורהל

מכל מקו� הרי , גזילה כיו� שהנות� גומר בליבו לתת לו לש� מתנה
זה כמי שנתכוי� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה שצרי� 

  . מחילה וכפרה
העיר שיש מקו� לחלק בי� עבירה ) ש�(אול� בצדקה ומשפט 

לבי� שאר . לא נעשתה עבירה כלל, ות�שעל ידי מחילת הנ, שבממו�
מה שהעיד בנוגע ) ו"א הערה ט"פ(ע בפתחי חוש� "וע(, עבירות

חושב בדעתו , ומאחר ויודע שהעני לא יחזיר לו, למת� הלוואה לעני
כדי שהוא לא , א� צרי� להודיע לעני על כ�, למחול לו על החוב

  ).יחשוב בדעתו לעבור על איסור לווה רשע ולא ישל�
שאסור ) 'ד סימ� ו"יור(ת התעוררות תשובה "צא בזה כתב בשוכיו

לאד� לקנות ממוכר שמרמה במשקלותיו וא� א� יודע הקונה מכ� 
כיו� שבכ� מכשיל את המוכר שעובר על נתכו� לעלות , ומוחל לו

ולכ� יודיע הקונה למוכר שהוא ידוע שהוא מרמה , בידו בשר חזיר
  .כ הוא קונה אצלו"ואעפ, אותו

כל זאת הנות� פתיו� לפני משרתו עובר משו� לפני עור וכדברי לאור 
ב וא� א� יפקיר את הכס� לפני זה ונמצא "בקידושי� ל' הגמ

ע "מ עובר הנות� משו� לפ"שהמשרת לא יכשל באיסור גניבה מ
וכ� משמע בחידושי . שהכשילו באיסור נתכוו� לאכול בשר חזיר

  .ב"א קידושי� ל"הריטב
ט כתב דא� נות� מכשול "א אות כ"סימ� י) י'גפלא(החפ� חיי� ' בס

' נוה צדק דרוש י' כ בס" וכ,כדי לנסותו ולחנכו בדר� ישרה מותר
כלל ' שדי חמד מערכת ו' עי. (ב"א קידושי� ל"להספד בדעת הריטב

  ).ד"ק י"ו ס"כ

  פיקוח נפש
כ "ה מביא מש"ב הערה קכ" כהלכתה פרק למובא בשמירת שבת

ל לגבי חולה שיש בו סכנה ויש רופא "ז אויערבא� זצ"מר� הגרש
כי . שומר שבת ורופא מחלל שבת עדי� לית� לרופא שומר שבת

מ הוי כנתכוו� "י שעושה מצוה מ"בעבריי� שכוונתו לבצע כס� אעפ
ב דג� "קידושי� ל' לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה כמבואר בתוס

מת ד גרע טפי כיו� שבא"וג� אפשר דבנ, על זה יש משו� לפני עור
כ כוונתו להצלה "יש כא� חילול שבת ויתכ� שאינה נדחית אלא א

בזה ' עי(פ "בית הלוי פרשת שמות עכ' כ בס"ולא עבור תשלו� כמש
  ).ז"משכב' ב ב"משנת פיקוח נפש סימ� כ' בס

  חושב לעשות רעה לחבירו
ואת� ,  אל תיראו כי התחת אלוקי� אניויאמר אליה� יוס�"כתוב 

 חשבה לטובה למע� עשה כיו� הזה חשבת� עלי רעה אלוקי�
ÓÂ„ ‰Ê È¯‰Â‰ "ח "כתב האוה). ט"י' בראשית ז" (להחיות ע� רב

 ·ÈÈÁ˙Ó Â�È‡˘ ÔÈÈ ÒÂÎ Â‰˜˘‰Â ˙ÂÓ ÒÂÎ Â¯È·Á ˙Â˜˘‰Ï ÔÂÂÎ˙ÓÏ
ÌÈÓ˘ È�È„· Ì‚ ÌÈ‡ÎÊÂ ÌÈ¯ÂËÙ Ì‰ È¯‰Â ÌÂÏÎ" . דמה שציערוהו

ה חשבה לטובה "אפשר שמחל לה� א� מה שנגעו לדיני שמי� הקב
ג "כבנזיר ד� ' ותמהו האחרוני� מדברי הגמ. � ה� זכאי�ולכ

, דהמתכוו� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה שצרי� כפרה
חשבה לטובה כיו� שהאחי� לא זו היתה כוונת� ' י שה"כ אעפ"וא

ותירצו האחרוני� דבעבירות שבי� אד� ? יש להחשיב� לחוטאי�
התקיי� האיסור ז נאמר שצרי� כפרה ג� א� לבסו� לא "למקו� ע

דכלפי שמי� העבירה היא הרצו� והפעולה למרות שבפועל ממש 
א� בעבירות , נמנעה העבירה שלא לדעתו נקרא חוטא וצרי� כפרה

שבי� אד� לחבירו עיקר החטא הוא פגיעה בזולת וא� לבסו� לא 
י שכוונתו היתה לכ� וא� הוציא מחשבתו הרעה "נפגע חבירו אעפ

יל ולא עלה בידו כיו� שבפועל לא נפגע למעשה א� אי� המעשה הוע
ולכ� באחי יוס� שפגעו בו הוא מדיני בי� אד� , ז איסור"חבירו ואי

וכ� בנתכוו� , לחבירו נחשבי� לזכאי� כאשר אלוקי� חשבה לטובה
להשקות כוס מות ועלה בידו כוס יי� הוא מדיני בי� אד� לחבירו 

, ס� פרשת ויחיכלי חמדה פרשת ויחי ובפרדס יו' כ בס"וכ. ופטור
כתב דבנתכוו� לדבר ' אות ז' א סימ� ח"ד ח"ת בית יצחק יור"ובשו

האיסור ולבסו� עשה מצוה אי� צרי� כפרה כלל ובמשקה לחבירו 
ש "כ מר� הגרי"וכ, כוס יי� הרי יש בכ� מצוה שעשה חסד ע� חבירו

' בס' עי(א "ס קידושי� פ"הערות עמ' א כמובא בס"אלישיב שליט
ז נזיר "ט וחידושי הגרי"ל סימ� מ"א וסרמ� זצ"גרקוב� הערות לה

  ).ג"ד� כ

  השקה את חבירו סם המוות והחבר נשאר בחיים
, ודבר פי, כתב) 'א' סי(י בספרו חוקת החיי� 'הגאו� רבי חיי� פאלאג

או איזה דברי� ממוקשי , על מה שהכי� לחבירו לתת לו ס� המות
א� . ו מעשיוומ� השמי� ריחמו ולא הועיל, מות שיש בה� סכנה

וא� תמצא לומר שבדיני אד� , האיש חייב בדיני אד� איזה עונש
  ?ומה תהיה תשובתו, ייב בדיני שמי�מסור א� מתח

על הפסוק ) א"ל' שמות רבה א( הביא מה שאמרו במדרש בתשובתו
, "הוישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את מש") 'א' שמות ב(

ויבקש להרוג את , רבינושעמדו דת� ואביר� והלשינו על משה 
פעמי� על ' שלח פרעה והביאו סיי� שאי� כמותו ונתנו י, משה

שיר (צוארו ונעשה צוארו של משה כעמוד הש� ולא הזיקתו שנאמר 
) ט"י' שמות ד(ולאחר מכ� כתוב  .צואר� כמגדל הש�) השירי�

ו כל האנשי� תכי מ"ה אמר למשה שישוב למצרי� "שהקב
כתב שהכוונה לדת� ) ה"ש� ד(י "וברש" המבקשי� את נפש�

נמצינו למדי� שא�  .ועני חשוב כמת, ושירדו מכנסיה�, ואביר�
ה� קיבלו , כיו� שה� ביקשו את נפשו, שבפועל לא מת משה רבינו

ובמה שציי� , ש עוד מה שהארי� בעני� זה"ועיי, על כ� עונש
  .למבואר לגבי בגת� ותרש שביקשו לשלוח יד במל�

  בישול בשבת
ד� במי שהניח קדירה לבשל ' סימ� ו'  אגרות משה חלק את"בשו

� והוריד את הקדירה ומנע בכ� ממנו "בשבת באיסור ובא עכו
. חילול שבת שיש בזה משו� נתכוו� לאכול בשר חזיר ואכל טלה

א באחד שהטמי� "ב סימ� ק"ת מנחת שלמה ח"כעי� זה כתב בשו
י� יש בזה זרעי� באדמה בצורה האסורה ולבסו� לא נקלטו הזרע

 .משו� נתכוו� לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלה
  

� " לעיל מרמבי�ועי. ובא להוציא ראייה בעלמא שאינה בכלל האיסור

'  סיבית שמואל בי�ועי. ד שהיא גורמת לגופ� של עריות"ד ה"תשובה פ

מביט ביופיה שהוא בכלל ולא תתורו להרהור ק ב שמחלק בי� "כא ס

  .� התורהשלדברי הכל הוא מ

  
� איסורי "רמב עצמו לידי הרהוראת הביא אד� לאסור ל

א� ו, בסעי� כג ' סיז "ע אהע" טוש,ב"עפ נדה יג "ע, ט"א הי"ביאה פכ
, יבוא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה

ב "עפ כתובות עז " ע,� ש�" רמבשהיא אילת אהבי� ויעלת ח	

 י�ועי, ק ט"ע ש� ס"א לשו" באור הגרי�עי', אגוני כו' אילת אהבי� כו

והזהירו חכמי� הרבה על ההרהור .ע ש�" טוש,ב"עערובי� נד 
בפירוש � " הרמבוהרחיקו מ	 הדברי� המביאי� אליו

וכל המביא עצמו לידי הרהור אי	  .א"עסנהדרי� נד המשניות 
ונלמד ש� ממה , נדה ש�, ה"של הקבמכניסי� אותו במחיצתו 

 ונאמר ]הרי שקרוי רע[' וירע בעיני ה' )בראשית לח י(באונ� שנאמר 

 .'לא יגור עמ� רע, כי לא אל חפ� רשע אתה לא יגור� רע') תהילי� ה ה(

 הזכרונות שלו פרטו ובס'  הכה� סיבי צדוק תקנת השבי� לרי� בספרועי

 ראיה מכא� ראע הביאו בגמפ שאונ� חטא בהשחתת זר"ב שאע"ע א פ"מ

שעיקר חומר השחתת זרע הוא מפני ההרהור שמביא לידי כ� , להרהור

  . כ בא לידי מעשה"אלא שאי� מענישי� על ההרהור אא

  
על הרהור עברה מצינו שהוצרכו ישראל כפרה 
שכשהביאו ישראל במדי	 קרב	 אמר לה� משה שמא 

 בנות ע� עבירה שעשית�חזרת� לקלקולכ� הראשו	 ל
לא נפקד ': אמרו לו, ולכ	 את� צריכי� קרב	, מואב

, אמר לה� א� כ	 כפרה למה, במדבר לא מט' ממנו איש
, אמרו לו א� מידי עברה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו

במדבר לא  'לכפר על נפשתינו' וגו' ונקרב את קרב	 ה'מיד 

 עוד נאמר ש� א"כלה רבתי פ'  מס, שבת סדא" עננדה ש�  �, מט

 ישמעאל מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור ביתנא דבי ר'בגמרא 

ולפיכ� '  ש�שנהנו במראית העי�, כפרה מפני שזנו עיניה� מ� הערוה
 בוידוי של ג�.  מאירי ש�צרי� אד� להביא כפרה על ההרהור

  .בהרהור הלב'  הנוסח ועל חטא וכוורי�פיהכ� יו

  
 אל ד ידיחזקבדבר זה ואמר את עצמו בח ייחזקאל הנביא ש

שלא הרהרתי ביו� לבוא לידי , 'הנה נפשי לא מטמאה'
וכתבו ראשוני� שא� על פי  .ב"ע חולי� לז טומאה בלילה

מכל מקו� נשתבח בזה לפי , שאיסורו מ	 התורה
שהיא , שרבותא היא שהיה מציל עצמו מהרהורי עברה

אחד מהעברות שאמרו חכמי� שאי	 אד� ניצול מה	 
� חולי� " הרדושי� וחי"ב ורמב"עז כ "ע' וסת. ב"עב קסד " בבכל יו�

הסביר שהיה משבח עצמו שלא היה מניח במאירי ו .ש�
מחשבותיו לפנות לשו� דבר המוני עד שתטריד 

א� על פי שאי	 דבר , מחשבתו פעולת שכלו בשו� פני�
זה אסור אלא כשהוא עצמו מכי	 מחשבותיו לכ� או 

  .שמרגיל עצמו בדברי� המביאי� לידי כ�

  
,  ביד חכמי� לבטל גזרת הכתוב בשב ואל תעשהיש

 בישכ	 מצינו לר ,במקו� שיש לחוש להרהור עברה
יהודה שא� על פי שגזרת הכתוב היא לפרוע את ראש 

מכל מקו� במקו� , א" סוטה ז עהסוטה ולגלות את לבה
, ה א� היה"ש� ד'  ראה תוסדי	 זהשיש חשש הרהור מבטלי� 

הרי זה מטע� , דה יהוביוא� שחכמי� חולקי� על ר
מפני שאינו אלא לפי , שאי	 ש� לדעת� חשש הרהור

שעה או שהוא במקו� ניוול אבל במקו� שיש הרהור א� 
  .טז' � מבריסק סי"ת מהרי"שו ה� מודי�
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