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  העור�דבר 

  : כותב חיי� נחמ� ביאליק" הלכה ואגדה: "במסתו המפורסמת

קשה , מחמרת, זו קפדנית.  פני� שוחקות–לאגדה ,  פני� זועפות–להלכה 

זו גוזרת . מי� מדת הרח–רכה משמ� , מקילה, וזו ותרנית;  מדת הדי�–כברזל 

וזו יועצת עצה ; ה� שלה ה� ולאו שלה לאו: גזרה ואינה נותנתה לשעורי�

  ; מעשה, גו�,  קלפה–זו . ה� ולאו ורפה בידה: ומשערת כחו ודעתו של אד�

  .כוונה, נשמה,  תו�–וזו 

, עול� של זכות וחובה:  הלכה ואגדה–המשפט והרוח נדמי� לעיתי� כשני עולמות נפרדי� 

 –לשו� מנומרת בצבעי� ", אל מול העושר שברוח, וקטריניאלית ורציונליות מובניתנוקשות ד

  : אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי� השתיי�". שלטו� הרגש

, עד אי� שעור, על חלופי כינויי� אלה שבי� הלכה לאגדה אפשר להוסי� עוד

 –�  כסברת רבי–אבל כלו� יש לשמוע מזה , ובכול� יהא מצד ידוע אבק אמת

  ?פוכוידבר וה, שההלכה והאגדה ה� שתי צרות זו לזו

למי ? ולמה ה� דומי�, האומרי� כ� מחליפי� מקרה בעצ� וצורה בחומר

ההלכה והאגדה אינ� . שה� שני חמרי� שוני�, שמחליט על הקרח והמי� בנהר

קול המונה של ... שני פני� של בריה אחת, באמת א� ה� אלא שתי� שה� אחת

, מקו� החניה;  זוהי האגדה–ט� מרוצתה לנקודת שאיפתה תביעת הלב בש

החלו� הר
 ונמש� אל .  זוהי ההלכה–ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה 
 והאגדה אל –הפרח אל הפרי , המחשבה אל המלה, הרצו� אל המעשה, הפתרו�

  .ההלכה

, א� בלא רוח האד� על מורכבותה. לבדה" הלכה"השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ

' ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א� כ� בעיו� בד. בלי צורההרי הוא כחומר 

יש לראותו יחד ע� רוח האד� וכחלק מיצירה . אלא יש לפרו
 את גדריו, אמותיו של המשפט

מוקדש אפוא לנקודות " עלי משפט"הכר� הארבעה עשר של כתב העת . חובקת כל של רוח זו

  . המפגש שבי� משפט ורוח

כלי� ספרותיי� מסייעי� . המשפט הוא יצירה ספרותית? הרוח) מדעי(פט ע� היכ� נפגש המש
ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות . המשפט הוא אירוע היסטורי. לחשיפת רבדיו השוני�

, המשפט הוא כמוב� ג� תופעה חברתית. המניעי� אותו וחוש� את השפעותיו בעבר ובהווה

המשפט הוא יצירתה , בראש ובראשונה. דתית ועוד ועוד, פילוסופית, מדינית, פוליטית, אנושית

המשפט הוא הוא מדעי : אלא ג�, נכו� לא רק לומר משפט ומדעי הרוח,  וככזה–של הרוח 

  . הרוח

רבי� מהכרכי� . כר� זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי� חקר המשפט לבי� מדעי הרוח

לעיתי� תו� מת� דגש , ציפלינאריתהקודמי� של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיס

מטרתו : הכר� הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה. תיאורטי ולעיתי� תו� מת� דגש פוזיטיבי



  ח"ע תשידעלי משפט   דבר העור�
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי� הנוגעי� למשפט כתופעה השייכת לעול� מדעי הרוח 

  . מושפעת ממנו ומזינה אותו, )מדעי האד�: ואולי נכו� היה יותר לומר(
ובעיקר לשני היבטיו , אמרי� בכר� הנוכחי תורמי� את חלק� להארת קשר זהשמונת המ

המאמר הפותח את הכר� הוא מאמרה של . משפט והיסטוריה ומשפט וספרות: הנזכרי� למעלה

המאמר ממפה וממשיג את ". )בישראל(אי� לעשות דברי� ע� משפט וספרות  "ענת רוזנברג

בכ� מניח . דר� ההווה ועד לאתגריו בעתיד, ני�מצעדיו הראשו, תחו� משפט וספרות בישראל

  . המאמר את התשתית המבואית לענ� משפט וספרות בישראל

על מעמד� : דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית "אלעד ליסו
מאמרו של , המאמר השני בכר�

בוח� את מושג שלטו� החוק , "המקודש של שלטו� החוק ושל בית המשפט העליו� בישראל

ובכלי� , "קדושה" בית המשפט העליו� בישראל תו� שימוש מושאל במושג הואת מעמדו של

במוב� מסוי� מאמר זה מניח א� הוא תשתית . מושגיי� של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית
 באמצעות הפרספקטיבות המושגיות –מבואית חשובה להיכרות ע� המשפט הישראלי 

  . הייחודיות שאות� מציע המאמר ודרכ� הוא צועד

לצד היבטי� של (שלושת המאמרי� הבאי� שבי� ומתרכזי� בהיבטי� של משפט וספרות 

הנרטיב : 'על כ� אנו מבקשי� להיות לו לפה'" במאמרה ליאת פרידגוט נצר). היסטוריה ומשפט

מנתחת את הנרטיב שמבנה , "עיו� מחודש בפסק די� יגאל עמיר: המשפטי והאתוס הלאומי

המאמר . שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי, ל חורב� ושואהנרטיב ש, יגאל עמירפסק די� 

המשפט משנה את האתוס המוכר  ביתכי  ,עמיראתוס השואה מצוי במפתיע בעניי� טוע� כי 

של אתוס השואה בהקשר וכי הדי�  משפטיות של פסק�  מטרותיו הלברלפיומוסי� לו מטעני� 

אורית  .לעיצוב הזיכרו� של אירוע זהרצח רבי� מובנה ג� בעזרת ההסדרי� החקיקתיי� שהתלוו 

בי� , 2014על ציד מכשפות בישראל : מגדרית ומשפטיתה כפאניק' מעשה לילית' "קמיר

משפטי סביב מקרה האישה מקריית �מנתחת את השיח התקשורתי, "ומשפט חברה, מיתולוגיה

מגדרית התפרצות של פאניקה "ומגדירה אותו כ, שקיימה מגעי� מיניי� ע� מאות נערי�, גת

שני מאמרי� אלו מתמקדי� אפוא במה שנית� להגדיר ". המושתתת על סיפור מעשה לילית

 עולה – המשפט בספרות –היבט אחר של משפט וספרות . כניתוח ספרותי של המשפט

דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי : 'הסו� הטוב' "'דניאלה גורבי�במאמרה של 

יצוגי� ספרותיי� של משפט וצדק כפי שה� באי� לידי ביטוי בשני יהבוח� , "מארי דה פראנס

מתו� כ� בוח� . עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש� י�סיפורי� קצרי� מסו� המאה השת

ובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) המל�(שבי� צדק משפטי המתח הסמוי המאמר את 
   .צדק פואטי

, היסטוריה: בהיבטי� נוספי� של משפט ורוחשלושת המאמרי� האחרוני� בכר� נוגעי� 

חברת הדבורי� : הכול בעיני המתבונ� "רחל חס
מאמרה של . פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי

מתחקה אחר הקשר שבי� התמורות המדיניות שחלו , "כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה

פירה לבי� השינוי ברומא בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לס

ומצביע על , בפרשנות שניתנה על ידי כותבי� בני התקופה למתרחש בתו� כוורת הדבורי�

 במאמרה ויקי מליכסו
. משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ�, הכוורת, היותה של האחרונה

כיי� "בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ" עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית"

ובכלל זה שימוש בעקרו� , 877–800 החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני� על
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, קרל הגדולמליכסו� מראה כיצד . עונש מוות בגי� כישו� ועוד, "עי� תחת עי�"המקראי של 

 שלא –בדבקותו הדתית סלל , שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות
שלמה מסיי� את הכר� מאמר� של . ת עונשי מוות חדשי� את הדר� לגזיר–במתכוו� 

על ): רבינו בחיי ('קר כל המצות וכל העבירותי האד� ועקרישהלב ע'" איל
 סלעוגליקסברג 

המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי� ומספרות הראשוני� ". ניסיו� בלתי צליח במשפט העברי

כמו ג� בפרשנות� לסיפור , כתיותהעוסקי� בניסיו� עבירה בלתי צליח במגוו� סוגיות הל

�מתו� ניתוח המקורות מבחי� המאמר בי� גישה הרואה את הציווי . המקראי של מכירת יוס

לבי� גישה ) ולפיכ� מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו� בלתי צליח(כעיקר 

החות� ,  זהמשפט ורוח פוני� במאמר). ולפיכ� שוללת ענישה שכזו(הרואה את המעשה כעיקר 

  . לשאלת המתח שבי� כוונה ומעשה במשפט העברי, לכיוו� הפלילי, את הכר�

מגוו� המאמרי� ,  לצד זאת,לכל אחד מהמאמרי� הנזכרי� ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו
שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר , מצטר� לתמונה שלמה, כמכלול אחד, בכר�

, אחדהשל� החלקי� של הי ג� חוסר היכולת להפריד בי� שני ההשפעה ההדדית ואול, ההכרחי

  .בי� המשפט לבי� מדעי הרוח

  

  בברכת שנה טובה

  ,וקריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

  2018 אוקטובר –ט "מרחשוו� תשע
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 רבינו ("העבירות וכל המצות כל קריוע האד
 קריע שהלב"

   העברי במשפט צליח בלתי סיו�ינ על ):בחיי

  מאת

  *סלע אילו גליקסברג שלמה

 של בהתקיימות� צור� יש פלילית עבירה של התגבשותה לצור�, המקובל המשפט גישת פי על

 העונשי� דיני בסיסב דנא מקדמת כבר מונחי� אלו עקרונות. ונפשי עובדתי: יסודות שני

 טובה מחשבה על מוער� אד� אי� או, רעה מחשבה על נענש אד� אי�, לפיו. העברי במשפט

  . מצווה מעשה או עבירה מעשה בביצוע הפועל אל יצאו שמחשבותיו בלא

 העונשי� דיני במסגרת שיש המחודשות מ� הסוגיות אחת את לבחו� ניסיו� ייעשה זה במאמר

 צליח בלתי ניסיו� של במקרה החידוש. צליח הבלתי הניסיו� סוגיית והיא העברי המשפט של

 לא שבה� במקרי� ג� עונש הטלת וא� עבירה של קיומה התנאיי� במקורות לזהות נית� כי הוא

 לבצע המבצע של כוונתו בשל א� לכאורה זאת. עבירה של לקיומה הנדרשות הנסיבות התמלאו

 תושל� מעשהו השלמת וע�, מתמלאות אכ� ירהעב של לקיומה הנסיבות כי בסוברו עבירה

  . העבירה

 עבירה לבצע המתכוונת באישהמקורות תנאיי� אלו במשנה ובתוספתא במסכת נזיר עוסקי� 

 משו� מלכתחילה לכישלו� נידונה בפועל לקיומה האפשרות כאשר, נזירות נדר הפרת של

 במשנה עיו�. עליו שעברה טר�, כ� על ידעה שהאישה מבלי הנזירות נדר את לה הפר שבעלה

 על עבר למי בתורה הקבוע מלקות עונש זה יהא, לעונש ראויה זו אישה כי העלה ובתוספתא

 אינה זו שאישה הסובר מהתנאי� מי ג� יש, אכ�. מדרבנ�" מרדות מכת "עונש או, נזירותו

 מהלכה שעולה וכפי, לגמרי האישה את לפטור כדי אי� בכ� א�, מטה של די� בבית כלל נענשת

 כ�. וכפרה סליחה צריכה, מטה של די� בבית נענשת אינה א� ג�, זו אישה, בתוספתא אחרת

 כולה התורה לכל) בנזיר שנדרה האישה של (זה ממקרה למד א� אשר, עקיבא' ר מדברי עולה

 אלא, בפועל ביצע� א� הוא הנסיבות על השקפתו ולפי, עבירה לבצע שנתכוו� אד� כל כי

  .וכפרה סליחה צרי�, שונה הייתה המציאות דבר של שלאמיתו

 בדברי מעיו� לדלות שנית� כפי זה חידוש של מהותו על לעמוד נבקש המאמר בהמש�

 בי� להבחי� נבקש בדברינו. אלו תנאיי� מקורות של בפירוש� שעסקו והאחרוני� הראשוני�

 האלוקי לציווי יחסו לפי נבחנת האד� מעשי של שמשמעות� התפיסה את מבטאתה הגישה

 ארצית, ריאלית משמעות הנושאות פנימי ער� בעלות פעולות ובעבירות במצוות לראות מבלי

  . העיקר את העבירה במעשה דווקא הרואה הגישה אלו לבי�, שמימית או

 
שופט בית משפט , ר איל� סלע"ד; דיי� וחבר בית הדי� ביוהנסבורג, גליקסברג' ר שלמה א"דהרב    *

  .השלו� בירושלי�
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 בדיונ� האחרוני� בדברי צליח הבלתי הניסיו� יתיסוג שקיבלה הביטוי על לעמוד נבקש עוד

 יעקב של פטירתו ולאחר מעשה לאחר אחיו ע� שלו יחש�והדו יוס� של כירתומ בפרשת

 מכירתו בשל לה� יבולע אביה� מות אחר עתה כי חשש� מפני אות� מרגיע הוא שבו, אביה�

 של בדינו שונות הגבלות שוני�ה תירוצי�ל מבעד נחשפו, זו בסוגיה העיו� במסגרת. �יהיד על

  ."וכפרה סליחה חייב טלה בשר ידוב ועלה חזיר בשר לאכול שנתכוו� מי "לפיוש ,עקיבא' ר

  ; "חלקיות "ועבירות מצוות. 2; וכוונה מעשה –" מושלמות "ועבירות מצוות. 1; מבוא

; ענישה בידי אד�. 1;  המקורות–ניסיו� בלתי צליח .  א.ניסיו� בלתי צליח: נושא הדיו�. 3

גישה א . 1; ל הרציונ–ניסיו� בלתי צליח . ב". סליחה וכפרה: "התקיימותה של עבירה. 2

 המעשה כביטוי –" סו� מעשה במחשבה תחילה "–גישה ב . 2; "להשביע את יצרו "–

מגלגלי� חובה  "–גישה ד . 4; "לא המחשבה עיקר אלא המעשה "–גישה ג . 3; למחשבה

ניסיו� צליח . ג.  המעשה כביטוי למעמדו הרוחני הכולל של העבריי�–" על ידי חייב

הבחנה בי� מעשה שתוצאתו מצווה . 1; כירת יוס� כמקרה מבח�מ. ד. וניסיו� בלתי צליח

הבחנה בי� עבירות שבי� אד� למקו� לעבירות שבי� . 2; למעשה שתוצאתו דבר הרשות

   .חתימה. סיכו�. אד� לחברו

 מבוא

  וכוונה מעשה –" מושלמות "ועבירות מצוות. 1

 עבירה של גבשותההתל, הישראלי במשפט ג� זו ובמסגרת, המקובל המשפט גישת פי על

 (actus reus) העובדתי היסוד 1.ונפשי עובדתי: יסודות שני של בהתקיימות� צור� יש פלילית

, הרלוונטי בחיקוק מוגדרי� שה� כפי העבירה מרכיבי של אובייקטיבית להתקיימות מתייחס

 2.המיוחדות נסיבותיה והתקיימות העבירה את המהווה ההתנהגותי הרכיב התקיימות זה ובכלל

 רכיבי כלפי העבריי� של הסובייקטיבית הנפשית בעמדה עניינו (mens rea) הנפשי היסוד

 במעשה מדובר א� תוצאותיו והתקיימות המיוחדות נסיבותיו, העבירה מעשה לאמור, העבירה

 בלי שעשה למעשה פלילית באחריות נושא אד� אי� כלל דר� 3.ממרכיביו חלק היא שהתוצאה

 אי� מידה ובאותה Nullum Crimen Sine Culpa(,4( פסול נפשי יסוד ג� מעשה לאותו שנתלווה

 Nullum Crimen( לפועל הוציא� לא א� לעשות שחשב רעה למחשבה בפלילי� אחראי אד�

Sine Actu(.5  

 נענש אד� אי�. העברי במשפט העונשי� דיני בבסיס דנא מתמקד כבר מונחי� אלו עקרונות

 בבחינת, גדריו לפי עבירה מעשה בביצוע הפועל אל יצאה שהיא בלא רעה מחשבה על

 
 מדינת' נ מ"בע פולק .ג. ה 4827/95 פ"רע  ראוכ� .226 ח"ס, 1977–ז"התשל, העונשי� וקח  1

 .)1995( ואיל� 106, 97) 2(נד ד"פ, ישראל
 .)1983 (376–375 א כר� יסודות בדיני עונשי� פלר ז"ש ;העונשי�  לחוק18סעי�   2
 .485' עמב, 2ש "לעיל ה,  פלר;העונשי�  לחוק20סעי�   3
 . 42–41 'עמב, ש�  4
 .)1981( 53 עיקרי� באחריות פלילית לדרמ� ואליעזר לוי יובל; 31' עמב, ש�  5
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 שעבר עבירה מעשה על אד� מענישי� אי�, מנגד". למעשה מצרפה ה"הקב אי� רעה מחשבה"

 התורה שמעניקה הרבה החשיבות בשל, זאת. פלילית במחשבה לווה לא זה מעשה א�

 למעשה ריותאח מקי� – והמחשבה המעשה – אלו שני של צירופ� רק 6.האד� של למחשבתו

 זאת ע�. בשלמותה תורה של ממצוותיה מצווה האד� מקיי� אלו של בהתקיימות� ורק, עבירה

 במקומות 7.הענישה חומרת על כלל בדר� המשפיעות, שונות דרגות הנפשי ליסוד כי לציי� יש

 רבינו כ� על עמד. בשוגג כ� שעושה מי לבי� במזיד עבירה שעובר מי בי� התורה מבחינה שוני�

  :הרוצח של בדינו העוסקת הפרשה סביב לתורה בפירושו אשר ב� חייב

, במזיד הרגו שלא כיו� מיתה חייב אינו אבל. בשגגה נפש מכה רוצח שמה ונס

 הוא כ� ועל העבירות וכל המצות כל ועקר האד� עקר שהלב יורה הזה והדי�

 ונשהע חיוב ואי� הרציחה בהסכמת לבו היה שלא לפי במיתה ולא בגלות נענש

 והלב בתנועתו הגו� רציחה באותה משותפי� והלב הגו� שיהיו עד במיתה

 הכל המצות לעני� וכ�, נהרג ואינו גולה בכ� שניה� הסכימו שלא וכיו� בכונתו

 לו אי� שמי� לש� לעשותה בלבו בה נתכוו� ולא מצוה עשה שא� בלב תלוי

 דוד אמר וכ� שמי� לש� לעשותה במצות שיתכוי� האד� שיצטר� מזה שכר

 הוא כפי� ונשיאות אהבתי אשר מצותי� אל כפי ואשא) ט"קי תהלי� (ה"ע

  8.כפי� אל לבבנו נשא) ג איכה (שכתוב כעני� הכוונה

מעשה ומחשבה : מעשי מצווה ועבירה מושלמי� ה� אפוא רק אלו המכילי� את שני הרכיבי�

, נדרשת לקיו� המצווה או העבירה נסיבות ותוצאה א� זו –מעשה ; על כל משמעויותיה�

  9. התקיימות היחס הנפשי הנדרש לכל אחד מרכיבי� אלו–ומחשבה 

  

  

 
מורה  �"רמבראו על משמעות קביעה זו  ."הרהורי עבירה קשו מעבירה: "כט עא, יומא, בבלי  6

 ; פרק ג,  ושער חשבו� הנפש הקדמהחובות הלבבות  רבנו בחיי ב� יוס� אב� פקודה;ח, ג, נבוכי�
 .)א"תשכה( 37 המחשבה הפלילית במשפט התלמודי ובמשפט המקובל האנגלי מאיר מינקובי�

 המשפט שנתו� "האמוראי� בתורת המושג של יצירתו לבירור: 'למזיד קרוב שוגג'" שמש הר�א  7 
 סעיפי� – הדרגות השונות של היסוד הנפשי במשפט הישראלי .)ו"תשנה–ה"תשנה( 399 כ העברי

להבחנה שבי� ( ורשלנות דעת פזיזות שבקלות, שבאדישות פזיזות, כוונה:  לחוק העונשי�21–20
; )2000 (80) 5(ד נד"פ, ישראל מדינת' נ מגידיש 3158/00פ " ע למשלוקלות דעת ורשלנות רא

 . 653–492' עמב ,2ש "לעיל ה ,פלר
על חמישה חומשי ,  מדרש רבינו בחיי;11 ר לה לבמדבמסעי לפרשת בפירושו אשר ב� בחיי בינור  8

 ).שלנו ההדגשה( 11 במדבר לה, תורה
 'ד צחקי; )ח"תשה (134 חלק ב תולדות ההלכה  טשרנובי�יי� חו ראכוונהל היחס בי� המעשה לע  9

רוח של אוניברסיטת בר איל�  השנה למדעי היהדות והספר "כוונה ומעשה במשנת תנאי� "גילת
 עיוני� במשפט "בי� משמעות הכוונה בהלכה למקור התקופה" סילמ� וחנ�י; )ז"תשכה( 104 ה–ד

 ,Solomon Zeitlin; 40–37' עמב ,6ש "לעיל ה, מינקובי�; )ט"תשנה( 263 עברי ובהלכה
Intention as a Legal Principle, J.J.L.P 229 (1919); LOUIS GINZBURG ON JEWISH LAW AND 

LORE 77 (1955) ;המחשבה והרצו� כחלק מיסוד הכוונה הפלילית בהלכה ובמשפט " בזקעקבי" 
 .)ס"תשה (נג, קכד–קכג סיני
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  "חלקיות "ועבירות מצוות. 2

יש מצבי� שוני� שבה� לא כל הרכיבי� הדרושי� לקיו� מצווה או לביצוע עבירה , אכ�

פעמי� שרכיב . פעמי� שרכיב המעשה אינו מושל� או שהוא נעדר כליל: מתקיימי� בשלמות�

מקרי� . פעמי� שהחיסרו� הוא בתוצאת המעשה. המחשבה הוא שחסר או אינו נמצא בשלמותו

אלו מחדדי� את היחס שבי� מעשה העבירה האובייקטיבי לבי� המחשבה השלילית 

באמצעות� יהיה נית� לחשו� את . ומכא� חשיבות העיו� בה�, הסובייקטיבית של המבצע

  .לפי המשפט העברי, תקיימותה של עבירה או מצווההרכיב הדומיננטי ביותר לה

ריית ביניי� זו של מעשי מצווה ועבירה שאינ� מושלמי� נית� לכלול מקרי� וגבמסגרת קט

כשאלו נחלקי� , נית� לכלול בקטגוריה זו ניסיונות לביצוע עבירה שלא צלחו,  למשל10.שוני�

א� : עשה העבירה בידי המבצעהשלמת מ�ניסיונות שלא צלחו בשל אי, האחד: לשני סוגי�

א� מחמת סיכול המעשה טר� השלמתו , )כגו� היורה בחברו והחטיא(מחמת חוסר הצלחה 

וא� מחרטה של המבצע טר� השלמת מעשה , )'אד� שלישי וכד, משטרה(בידי גור� זר 

ניסיונות של צלחו משו� שהנסיבות המקימות את העבירה או הנסיבות ,  האחר11;העבירה

לפי , ייחוד� של מקרי� אלו הוא בכ� שהמבצע היה סבור. לקיומה לא התקיימוהמסייעות 

ולעיתי� הוא סבור , שמעשה זה לכשיתקיי� יהיה מעשה עבירה מושל�, העובדות הידועות לו

התברר לו כי המעשה שנעשה על ידיו , לאחר מעשה, ורק אז, כ� א� לאחר שהשלי� את ביצועו

מקרה מעי� זה מכונה בספרות המשפטית הכללית .  כלשהואינו נופל בגדרו של מעשה עבירה

  impossible attempts.(12" (ניסיו� בלתי צליח"או " ניסיו� כשל"

 
דהיינו אד� , "הערמה"ל בש� " ביניי� זו כוללת ג� את המקרי� המכוני� בספרות חזרייתוגטק  10

 וא� הוא משיג מטרה ז, הפועל למימוש תוצאה שהמחוקק התכוו� לאוסרה וראה בה עניי� שלילי
התורה אסרה על אד� מישראל , למשל. ללא שהוא עושה את מעשה העבירה שנאסר בחוק

  אתבהגדירוא� הוא עושה זאת ללא קיו� מעשה עבירה , והוא מלווה בריבית, ריביתלהלוות ב
,  מקרי� מעי� אלו אינ� מהווי� עבירה פליליתהכלליבמשפט . מעשה ההלוואה כעסקה אחרת

. מכללי היסוד הוא שאי� עבירה ללא שעשה אד� מעשה המוגדר בחוק עבירה, כאמורשמאחר 
 מואלש; )1998( 464 כתבי משה זילברג בתו�,  דרכו של תלמודכ�  זילברגשה בעניי� זה מורא

 בדיני הערמה"  דסברגוריא; )א"תשמה( 309 ח   המשפט העברישנתו� " בתלמודההערמה" שילה
 "ה והערמה משפטיתמרמ, קנוניה"  חדדניאלד; )ב"תשמה (215  בשנהשנה "ל"תורה ובתקנות חז

 . הדיו� בנושא זה חורג ממסגרת הדיו� שלנו.)ד"תשסה (244 ד ימגל
  .28 סעי� ,העונשי� חוק  11

 לעני�: "26סעי� , תייחסות למקרה מעי� זה מצויה במפורש בחוקי מדינת ישראל בחוק העונשי�ה  12 
 היה לא שהמנסה דברי� מצב מחמת אפשרית היתה אל העבירה עשיית א� מינה נפקה אי�, נסיו�
חלק מקדמי ) (39 ' מסתיקו�( חוק העונשי� שהוכנס במסגרת ,סעי� זה". לגביו טעה או לו מודע

פ " אימ� את שנקבע עובר לתיקו� זה בע,23.8.1994 מיו�, 348ח "ס ,1994ד "התשנ, )וחלק כללי
בהירות מסוימת � אישררהבו ש בשלב )1985 (763) 3(ד מ"פ, מדינת ישראל' נו נגרציא 675/85

פ "ע; )1967 (340) 2(ד כא"פ, סימ� טוב' מדינת ישראל נ 41/67פ " ע למשלורא .בסוגיה זו
 1297/82) א"ת מחוזי(פ "ע; )1970( 704) 1(ד כב"פ, מדינת ישראל' סעדיה נ 560/70

 לחוק העונשי� קובע 26סעי� . )1982( 120) 1(ד"תשמהמ "פ, אלמדינת ישר' מגרלשווילי נ
היכולת �  א� אילא חשוב; יכולת לבצע את העבירה� בחנה בי� סוגי� שוני� של איהלמעשה כי אי� 

עדר� של יהתאמת האמצעי� או בשל ה�מאי, בו נעשית העבירהשהתאמת האובייקט �נובעת מאי
לפי הכרתו של העבריי� הוא היה יכול א� , כל מקו�מ. נסיבות רלוונטיות ושאינ� רלוונטיות
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ע� זאת חשוב לציי� כי עיוננו סביב מקרי� מעי� אלו במשפט העברי יתמקד בשאלה א� 

א בנסיבות אלו יש לדו� את העבריי� כמי שעבר על העבירה המושלמת א� שלמעשה היא ל

יש לשי� לב ג� שהמקרי� שבה� נדו� במסגרת עיוננו זה ה� א� אלו שבה� העבריי� . התקיימה

ולא במקרי� שבה� נותרה כוונתו בגדר הרהורי , פעל למעשה להוציא את כוונתו אל הפועל

מקרי� , והעבריי� לא עשה דבר כדי לקד� את כוונתו ולהוציא את זממו לפועל, עבירה בלבד

  . כאמור, בירהשאינ� נחשבי� לע

בר� חר� כוונתו , קיי� מצב נוס� שבו האד� ביצע מעשה עבירה מתו� כוונה לעבור עבירה

היא , התוצאה של המעשה בכללותה בשל נסיבות חיצוניות שאינ� תלויות בעבריי�13 ומעשיו

במסגרת קטגוריה זו יש לתת את הדעת ה� למקרי� שבה� התוצאה החיובית התרחשה . חיובית

 וה� למקרי� שבה� התוצאה החיובית התרחשה 14,� התוצאה שבגינה נאסר המעשהבד בבד ע

  15.כעבור זמ� מהתרחשות התוצאה שבגינה נאסר המעשה

יש מקו� להבחי� ג� בי� מקרה שבו המבצע היה מודע בזמ� ביצוע העבירה לתוצאה 

גרת במס. לבי� מקרה שבו המבצע לא היה מודע כלל לתוצאה זו, החיובית שתצמח ממעשיו

בזמ� עשיית , מקרי� אלו יש לתת את הדעת ג� למקרי� שבה� המבצע היה מודע מלכתחילה

כ� יש להבחי� . לתוצאות החיוביות שיכולות לנבוע ממעשיו לצד התוצאה השלילית, המעשה

ג� בי� מקרי� שבה� המחוקק עצמו העדי� את התוצאה החיובית על פני התוצאה השלילית 

לבי� מקרי� שבה� העדפת התוצאה החיובית ) יפה על חילול שבתכדוגמת הצלת נפשות העד(

 
רק חוסר אפשרות לבצע את העבירה מסיבות . ענישה� הניסיו� הוא בר–להשלי� את העבירה 

 .שבדי� ישלול את פליליות הניסיו�
 .ידי המחוקקבבגינה נאסר המעשה שוחר� התקיימות התוצאה   13
 מצודה ביו� השבת על סשפרבו אד� שקרה דני� על מ, א"מנחות סד ע, דוגמה בתלמוד הבבליל  14

" ניצוד"דגי� על האלא שבפועל נוס� , דבר האסור בשבת משו� צידה, מנת להעלות דגי� מ� הי�
 .ברשתו ג� תינוק שחייו נצלו ממעשה הצידה

מעשה המכירה  ).בראשית לז( יוס� ואחיו המופיעה בפרשת ויישב עלוגמת הסיפור המקראי ד  15
, לכל הפחות על פי דברי יוס� עצמו,  א� בפועל,� הייתה למעשה עבירהכוונת האחי, הושל�

עלי רעה אלקי� ואת� חשבת� : "התוצאה הכוללת של המעשה הייתה חיובית ופעלה א� לטובה
במקרה זה התוצאה החיובית ). 20 בראשית נ" (חשבה לטובה למע� עשה כיו� הזה להחיות ע� רב

בגינה ש התוצאה השלילית הישירה של פעולת המכירה .רעה ע� התרחשות מעשה העבירהילא א
, היו חיוביות, או התוצאות הרחוקות,  ורק ההשלכות של המעשה,נאסר מעשה זה אכ� התקיימה

יא 34 'ס(במסגרת המשפט הכללי נכו� לדו� מקרי� מעי� אלו במסגרת הגנת הצור� . לפי דברי יוס�
 החיובית שנולדה ממעשה העבירה רחוקה  נציי� כבר עתה שככל שהתוצאה.)לחוק העונשי�

 נוצר בהפעלת הגנה זושקושי כ� ה, יותה על ידי עושה העבירהה� בזמ� וה� מבחינת צפ, מהמעשה
פורס� ( ורשבסקי &חומסקי אדלר ' נ דבש 6157/04) ��מחוזי י(א "ראו בעניי� זה ג� ת.  יותררב

 התברר כי דבר ובסופו של ,בו אד� גנב תיק מחו� הי�שי� במקרה דיו� מעני וכ�) 7.11.2006, בנבו
 –מהמקו� הצילה חייה� של רבי� " גנבתה" ו,ידי מחבלבהיה מדובר בפצצה שהוטמנה במקו� 

ונדו� ). 1999 (65  כבעיוני משפט " למהות� של הגנות ההצדק–גניבת הפצצה " רובינסו�' פול ה
 . בכ� להל� בפרק ד
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בניגוד לחוק האוסר את המעשה ג� כשהוא עשוי להצמיח תוצאות , נעשתה בידי המבצע עצמו

  16.חיוביות אלו

א� יש בו כמוב� ג� כדי לתת מענה , כל אחד ממקרי� אלו דורש לימוד ועיו� בפני עצמו

 לכוונה ולתוצאה שבמעשי מצוות ועבירות במשפט לשאלת היסוד בדבר היחס שבי� המעשה

  . העברי ובהלכה בכלל

  צליח בלתי ניסיו�: הדיו� נושא. 3

 ביצוע שבה� מקרי�": ניסיו� בלתי צליח"בדיו� שלפנינו נתמקד א� במקרי� שהוגדרו לעיל 

 הדברי� למצב המודע, הצד מ� והעומד, מלכתחילה לכישלו� נידו�, בחוק כהגדרתה, העבירה

 את ולהגשי� העבירה את לבצע העושה של האפשרות חוסר את מראש רואה, שורולא

 שהאקדח לכ� מודע שהיה מבלי חברו את להרוג המנסה: זו היא לכ� דוגמה 17.מזימתו

 לפי כ�, נוספת אישה לשאת שמנסה מי או. נוקר חסר זממו את לבצע מנסה הוא שבאמצעותו

 תקיפי� אינ� לה שנישואיו או בחיי� ננהאי כבר הראשונה אשתו שלמעשה בעוד, הכרתו

18.וכדומה
  

 
, )ב"הוריות י ע, בבלי; ב"נזיר כג ע, בבלי" (עבירה לשמה"קרי� מעי� אלו מוגדרי� בתלמוד מ  16

 לש� מטרה :לאמור, "לשמה"אלא שהוא נעשה ,  אכ� מדובר במעשה עבירה מושל�:היינו
ה נאסר מעשה יתוצאה השלילית שבעטיהחוק היא אינה עולה בערכה על שלפי ה, חיובית

ייני� ספציפי� מיוחדי� יוצאי� מ� הכלל בעלי חשיבות מיוחדת ענל באשרברור שרק . העבירה
 מצווה – עבירה לצור� קיו� מצווה לעבור הכלל הוא שאי� א� ,"עבירה לשמה"נאמר הביטוי 
, על תמר כלתו של יהודה, פרק לח, בראשיתבדוגמה מקראית לכ� הוא המסופר . הבאה בעבירה

התחזתה לזונה , ו� בנישואי� לאחי בעלה המתאשר על מנת לקיי� את תכליתה של מצוות הייב
 ליאבא; )ס"תשה (ואיל� 35 מטרה המקדשת את האמצעי�  רקוברחו�נ אוור. לנבעלה לחמיה

 . )א"תשמה( מעשה הבא בעבירה שוחטמ�
 .117' עמב, כר� ב ,2ש "לעיל ה, פלר  17
, בעיה מעוררת" כשל "סיו�ינ והגדרת� מסוימי� סיו�ינ מקרי של זו הבחנה כי לציי� חשוב, כ�א  18

 את מאפיי�, העבירה ביצוע השלמת�ואי, העבריי� נתכוו� אליהש המטרה בהשגת שלו�יהכ שהרי
 מזימתו את להגשי� הצליח לא או הספיק לא שהעושה העובדה עצ�. צורותיו כל על סיו�יהנ

 ,לכישלו� מלכתחילה נידו� סיו�ינ כל למעשה ולכ�, השלימהל נית� לא העניי� שבתנאי מעידה
, 2 ש"ה לעיל, פלר (נשלמת הייתה היא, העבירה את להשלי� נית� היהש כאלה התנאי� היו ואילו

 של הכרחי יוצא לפוע הוא דבר שכל הרי, מקריי� דברי� בעול� שאי� בהנחה ).118' עמב, ב כר�
 לוהכ – הגרימתי משקל� את ולהערי� לאתר שמסוגל מי ובשביל, אליו שהביאו הגורמי� מכלול

 מגיש שהלה בכוס הרעל שכמות שרואה מי, היורה של באקדחו נוקר שאי� שיודע מי; צפוי
 היכולת חוסר את רואה – להורגו כדי, בודדי� מילגרמי� במספר ולו, מספקת אינה" קורבנו"ל

 הרוח מהירות את במדויק לחזות שיצליח מי ג� מידה באותה א�. מלכתחילה במעשה הגלו�
 שחוסר לומר נית� זה במקרה וג� ,"קורבנו"ב יפגע לא שהיורה ידע, הירי בזמ� שנייה שבריר בעוד

  .מלכתחילה במעשה גלו� היכולת
שאי� הקשי� ביותר סיו� הכשל הוביל לראיית הנושא כאחד מהנויקושי זה בעצ� הגדרתו של נ  

 הפותח את דבריו על ,רו� הול' די א� נזכיר לצור� העניי� את דבריו של המלומד ג.בדיני העונשי�
יסכי� כי הוא מסקר� כפי שהוא ' סיו� הפלילייהנ'כל שד� בנושא : "סיו� בכלל במילי�ית הניסוגי

 JEROME HALL, GENERAL PRINCIPLES OF" ( והבנתו קשה מכל ענ� בדיני העונשי�,מסוב�

CRIMINAL LAW 558 (2nd ed. 1960)(. בתת�מכל : "סיו� הכשל הוא קובעיפרק הד� בנושא הנ
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  המקורות – צליח בלתי ניסיו� .א

  אד� בידי ענישה. 1

 מחשבה. "בידו עלה לא הדבר א� עבירה לעבור שניסה אד� מעניש העברי המשפט אי�, כאמור

 שנית� במקרי� כשמדובר שדווקא לגלות מפתיע בר� 19".למעשה מצרפה ה"הקב אי� רעה

 שה� ל"חז בדברי מצינו, "צליחי� ניסיונות"מ להבדיל, "צליחי� בלתי סיונותני "לכנות�

, זו לסוגיה שהתייחסו המועטי� התנאיי� המקורות את בקצרה נסקור זה בפרק. לעונש ראויי�

 בסוגיה עקיבא רבי של למשנתו בעיקר הדעת את ונית� בה� הנזכרות השונות הדעות על נעמוד

' פרופ. הפלילית בעבירה לכוונה המעשה שבי� היחס על דבריומ ללמוד שנית� היחס ועל זו

 העברי במשפט הניסיו� בסוגיית המקי� במאמרו בהרחבה אלו במקורות ד� קירשנבאו� אהר�

 כבסיס בסוגיה התנאי� של המפתח עמדות בירור לש� המקורות את נביא אנו 20.בכללותה

 הפלילי בדי� המחייב היסוד על שלה� וההשלכות אלו לעמדות לית� שיש במשמעויות לדיו�

   .בהלכה העונשי� דיני במסגרת למחשבה המעשה שבי� היחס בשאלת בעיקר, העברי

  בנזיר שנדרה האישה )א(

  המשנה) 1(

 המתכוונת באישה עוסקת זו משנה. נזיר במסכת במשנה למצוא נית� צליח בלתי לניסיו� דוגמה

 לכישלו� נידונה בפועל לקיומה האפשרות כאשר, נזירות נדר הפרת זה במקרה, עבירה לבצע

   21 .לביצועה הדרושי� התנאי� נתקיימו שלא מאחר, מלכתחילה

 השאר בי� אותה האוסרת התחייבות – נזירות עצמה על שקיבלה באישה דנה המשנה

 דיני עליה חלי� ולפיכ�, נדר של סוג הינה נזירות קבלת 22.למתי� ובהטמאות יי� בשתיית

 הבעל של ויכולתו זכותו הוא 23הנדרי� בפרשת בתורה המפורטי� הנדרי� מדיני אחד. הנדרי�

 באישה אפוא עוסקת שלפנינו המשנה. נדרה היא שבו היו� אותו במש� אשתו נדרי את להפר

  : במשנה שנינו כ�. ידיעתה ללא זה נדר לה הפר ובעלה, נזירות נדר שנדרה

 
מספקת את הקשיי� ' לנסיו� הבלתי אפשרי'זו הנוגעת ', הנסיו� הפלילי'הבעיות המשפטיות של 

אי� במשפט : "פסקי דינובאחד מ' את דבריו של הלורד ברידג  ראוכ� .)586' בעמ, ש�" (העיקריי�
 .Anderton v" ('לנסיו� הכשל'הפלילי שדה פורה יותר לויכוח ולחילוקי דעות חוקיי� מזה הנוגע 

Ryan, 81 CR App, R. 179 (1985) .12 ש"הלעיל ,  גרציאנובעניי�דבריו של השופט ב�   ג�וורא ,
 ). 768' בעמ

 ב"קידושי� לט ע, בבלי  19
כ  מחקרי משפט "היהדות במקורות) moral luck(שבמוסר  והמזל פלילי נסיו� " קירשנבאו�הר�א  20

97) 2003.( 
 .א"כג ע, נזיר ד, בבלי  21
 פורסטנברגאריאל ; ואיל�א ,  נזירות א,משנה תורה �"רמב; 21–1 ראו במדבר ו? מהי נזירות  22

   .)ז"תשסה( 57 כב סידרא " עיו� בפרשנות התנאית–תקופת הנזירות והטקס שבסופה "
 .17–2 על נדרי� ראו במדבר ל  23
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הרי זו סופגת את , והייתה שותה ביי� ומיטמא למיתי�, האשה שנדרה בנזיר

והייתה שותה ביי� , והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, היפר לה בעלה. הארבעי�

 א� אינה סופגת את ' יהודה א'ר. אינה סופגת את הארבעי�, תי�יומיטמא למ

  .ת מרדותוספוג מכיהארבעי� ת

 למתי� וההטמאות היי� שתיית בעת סבורה הייתה עצמה האישה, המשנה מ� שעולה כפי

 מכיר לאשור� העובדות את והיודע מהצד המתבונ� למעשה א�, שלה הנזירות נדר על השעבר

 או יי� שתיית – הנזירות הפרת את המהווה" העבירה מעשה "את שעשתה שבשעה בכ�

 לכ� קוד� עוד הופר שלה הנזירות שנדר מאחר, כלל נזירה האישה הייתה לא– למת היטמאות

 אינה "שהאישה בבירור המשנה קובעת זה במקרה. דריהנ את להפר בידו שכאמור, בעלה בידי

 נדר הפרת של לעבירה הקבוע בעונש נענשת אינה האישה: לאמור, "הארבעי� את סופגת

  24.המלקות עונש הוא, נזירות

 המבצע לבי� במשנה הנידו� המקרה בי� העונש מבחינת זהות שאי� ללמד כדי בו יש זה דבר

 עבירה האישה עברה לא במשנה הנידו� במקרה א� יודעי� ואנ אי� עדיי� בר�. מושלמת עבירה

 לה נחשב הדבר, אובייקטיבית מבחינה עבירה מעשה ביצעה לא שהאישה א� שמא או, כלל

 העבירה את לבצע שהתכוונה ומשו�. העבירה את ביצעה היא מחשבתה שלפי מאחר, לעוו�

 מתקיי� היה א� קבלתמ שהייתה המלקות מעונש בחומרתו הפחות – אחר עונש תקבל היא

  .העובדתי היסוד

 העונש כאמור שהוא (מלקות בעונש שלא אלא, נענשת זו אישה שג� קובע יהודה רבי, ואכ�

 שמקורו עונש –" מרדות מכת "לוקה היא אלא, )נדרו על שעבר למי התורה מ� הקבוע

  25.תורה בדי� ולא חכמי� של בדבריה�

 הוא אי�. זו אישה של ענישתה בשאלת דעתו גילה לא שבמשנה קמא התנא זאת לעומת

 בבירור קובע רק הוא. לחלוטי� פטורה שהיא מציי� אינו ג� הוא א�, בדבריו אחר עונש מזכיר

 תנא כי עולה משנה של מפשוטה. מתחייבת איננה היא המושלמת לעבירה הקבוע שבעונש

 
, "לא יחל דברו"אחת על הלאו :  האישה הייתה לוקה פעמיי�, העוסק בנדר נזירות,במקרה זה  24

 ,משנה תורה, �"רמב(ואחת על האיסור המיוחד לנזיר לעבור על נזירותו , הנדרי�הכולל את כל 
 מספר� ארבעי� חסר , שה� מהתורה,מלקויות אלו). הלכה ב, פרק א, הלכות נזירות, ספר הפלאה

 ]). י[א "משנה י, ג מכות, משנה; 3–2 דברי� כה(אחת 
מכות 'ולמה קוראי� אות� . "שמספר� אינו קבוע אלא ה� כפי ראות עיני הדיי� וכפי צור� השעה  25

הגדרנו ). ער� מרד, ערו�" (דברי תורה ובדברי סופרי�שמכי� את העבריי� מפני שמרד ב'? מרדות
שכ� מכי� את , חומרה� א� שיש בה, מלקויות אלו כקלות יותר מארבעי� מלקות של תורה

, ויש שמכי� אותו עד שתצא נפשו או עד שיקבל עליו דברי חכמי�, העבריי� בלא אומד ומספר
ויש אומרי� , בה� שיהיו ברצועהואי� מדקדקי� , משו� שמלקות אלו אינ� חזקות כשל תורה

� תוספות יו�, טוב ליפמ� הלר� יו�' ר(שבדר� כלל מספר� הוא שליש ממספר המלקויות של תורה 
 ליאבא וראעל מכת מרדות . א, מכות ג, תפארת ישראל, ישראל ליפשי�' ר; ג, נזיר ד, טוב

 "�"משנה תורה לרמבגישה חדשה לסוגיית ההשמטות ב  :�"מכת מרדות במשנת הרמב" שוחטמ�
מכת מרדות "שוחטמ� : להל�) (ד"תשנה, משה בר עור� (91, 9 מחקרי� בהלכה ובמחשבת ישראל

 .")�"במשנת הרמב
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 א� אותה פוטר קמא תנא, מרדות מכת המחייב�, יהודה רבי ולעומת, יהודה רבי על חולק קמא

  26.זה מעונש

 במשנה השנייה הדעה למעשה א�, התנאי� בי� מחלוקת שקיימת נדמה שבה� משניות יש 

 רבי של ודבריו, זו במשנה ג� הדבר שכ� אפשר 27.הראשו� התנא של דעתו את לפרש באה

  28.עליו לחלוק ולא קמא תנא של דעתו את לפרש באי� יהודה

 הארבעי� את סופגת אינה א�: "יהודה רבי משתמש השב המיוחדת ללשו� לב לשי� יש

, קמא תנא של משמעית� החד מקביעתו הסתייגות של צליל עולה שממנה, "מרדות מכת תספוג

 תנא של לשיטתו כתגובה נאמרי� דבריו וכביכול, הארבעי� את סופגת האישה אי� שלפיה

 מכת תספוג הפחות לכל, הארבעי� את סופגת אינה א� א�, לשיטתכ�: לומר רצונו. קמא

  . מרדות

 שנת� מהפטור הסתייג עצמו שהוא לומר נית�, יהודה רבי לדברי זו בפרשנותו אנו כני� א�

 א� מלקות בעונש נענשת אכ� שהיא סבור שהוא ואפשר, המלקות מעונש זו לאישה קמא תנא

   .כלל עבירה נעברה לא אובייקטיבית שמבחינה

  התוספתא) 2(

 מחייבי� האישה של מעשיה במשנתנו הנידו� שבמקרה הסבורה עהד מצאנו בתוספתא, ואכ�

 שתתה (ורגיל מושל� עבירה מעשה שביצעה אישה על המושת העונש את התוא� בעונש אותה

  :התוספתא לשו� זו 29.ארבעי� מלקות –) נזירה בהיותה למתי� נטמאה או יי�

הייתה , הוהיא לא ידעה שהיפר לה בעל, היפר לה בעלה, האשה שנדרה בנזיר

  .הרי זו סופגת את הארבעי�, שותה יי� ומיטמאה למתי�

 יש, שלדבריו אלא, שבמשנה יהודה כרבי שלפנינו שבתוספתא התנא את מזהה פארדו דוד רבי

 את סופגת אינה והאישה – במשנה האמורה כלשו� ולהשלימה התוספתא לשו� את להגיה

 לעומת א� 31.שבמשנה יהודה כרבי שבתוספתא התנא את מזהה ליברמ� ש"הר ג� 30.הארבעי�

, מרדות למכת היא בתוספתא הכוונהש טוע� אלא התוספתא את מגיה אינו הוא, פראדו דוד' ר

 מכות שהרי ,מדויקת אינה" הארבעי� את סופגת "הלשו� א� ,במשנה מציי� יהודה שרבי כפי

   .במספר ארבעי� דווקא אינ� אלו

 
  .ה לעול�"ב ד"ד� כא ע, מנ� סבורי� בעלי התוספות נזירווכ� א  26
יהודה ' ר: ואפילו במקו� ששנה רבי: ")ז"תשיה( 124 מבואות לספרות התנאי� אפשטיי�נ "תב יכ  27

למשל , אלא שרבי חולק ושנה הדברי� בש� יחיד, יהודה חולק עלתנא קמא' אומר לא תמיד ר
' הוא ר) הסת�(אבל תנא קמא , או שחולק על תנא שנזכר לפניו, ג"ד מ"נזיר פ, ז"ה מ"פסחי� פ

 ". יהודה'ק ר"ל מא� ת"ובא קמ", ט"ד מ"כמו בעירובי� פ, יהודה
 בהלכותיו �"הרמב מפסיקת, )יח, יב נדרי�, �"הרמב על משנה כס� (קארו יוס� רבי של לדעתו  28

 וממה): "ג, ד נזיר (�"לרמב ש"פיהמ' ר ואול�. כ� המשנה את פירש �"הרמב כי עולה) ש�(
 .קמא תנא על חולק יהודה' שר סבור �"שהרמב משמע, "כמותו הלכה יהודה' ר שאמר

 יד, נזירות ג, )יברמ�ל(וספתא ת  29
 .)ד"תשנה(שעב –שעא,  טזחסדי דוד דוד פארדו' ר  30
 .)ז"תשכה( 531  סדר נשי�: חלק זבאור ארו� לתוספתא, וספתא כפשוטהת  31
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 הוא ובתוספתא שבמשנה במקרה האישה של שהשעונ סובר אכ� יהודה רבי, לדברינו אול�

 לכת מרחיקת זו דעה. קמא תנא של לשיטתו אלא נאמרו לא במשנה ודבריו, מלקות ארבעי�

 מעשה עשתה לא אובייקטיבית שמבחינה אישה של עונשה את משווה שהיא משו� לכאורה

 הרקע הוא זה שקושי הנמנע מ� לא. הנזירות נדר את במזיד שהפרה אישה של לעונשה, עבירה

 שג� לב לשי� יש, מזאת יתרה. ליברמ� ש"הר של ולפירושו פארדו ד"ר בידי התוספתא להגהת

 עולה עדיי�, ליברמ� ש"והר פארדו ד"הר של כדעת�, מרדות במכת רק מחייבת התוספתא א�

  . הדי� בית בידי בפועל נענשת היא, מחשבתה לפי אלא עבירה עברה שלא א�, זו שאישה ממנה

 לא א� – העבירה מעשה את עשה וא� עבירה לעבור שחשב שאד� למדנו התוספתא מדברי

 בעונש הדי� בית ידיב ייענש – התקיימה לא הכרחית נסיבהש משו� בפועל העבירה על עבר

 נעברה לא אובייקטיבית מבחינה א� א�, סופרי� מדברי בעונש הפחות לכל או, תורה של

  . בפועל עבירה

  הרתעה או גמול – מרדות מכת) ב(

, עבירה נעברה לא אובייקטיבית שמבחינה מאחר, במשנה הנידו� שבמקרה לפרש נית� אומנ�

 מתחייבת היא שבה המרדות מכת. מעשיה על לה לגמול שמטרתה מענישה פטורה האישה

, אחרת לשו�. בלבד כהרתעה אלא שנעשה המעשה על כעונש באה אינה, יהודה' ר של לדעתו

 הייתה היא ידיעתה לפי שהרי – הנזירות איסורי על לעבור חששה לא וז שאישה שראינו מאחר

 כ� שבו, אחר שבמקרה כדי אותה להרתיע צרי� – הנזירות באיסורי נשמרה לא זאת ובכל, נזירה

�מכת חיוב את י"רש מפרש כ�, ואכ� 32.עליו תעבור ולא תיזהר היא, בפועל איסור יהיה

 כהרתעה אלא עבר פני הצופה כעונש לא: לאמור, "מזידה תהא שלא להוכיחה כדי: "המרדות

 אי�, האישה שעשתה המעשה על ואפילו, איסור לעבור מחשבתה שעל מכא�. עתיד פני הצופה

  33.נענשת היא

 , יהודה במשנה' י כדי להסביר את דינו של ר"חשוב להדגיש כי ג� א� יש בפירושו של רש

הסבור שהאישה , )לפי הגרסה שבפנינו(אי� בו כדי להסביר את דעתו של התנא שבתוספתא 

 מעשיה של האישה מבחינה אובייקטיביתמהתוספתא די ברור שא� ש. לוקה מלקות ארבעי�

 
בה על קרו� עונשי התורה לא ניתנו לצור� הרתעה אלא כתגוישכעהבחנה זו נעשתה מתו� הנחה   32

יסודות במשפט הפלילי " אנקר הרו� אורא. לצור� כפרה או מטעמי גמול וכדומה, המעשה שנעשה
 ליהו א ראועל מהות הענישה במשפט העברי. )1994( 191' בעיקר מעמ, 177 כד משפטי� "העברי

 7ח  שנתו� המשפט העברי "ותעל שיקולי ענישה בספרות השאלות והתשוב "ב� זימרה
 .)א"תשמה(

מכת מרדות במשנת "שוחטמ�  למשל –ככלל מכת מרדות נועדה להפריש את האד� מאיסור   33
: �"בש� הר' משנה ג, תוספות יו� טוב על מסכת נזיר; 92–91' מעב, 9ש "לעיל ה, "�"הרמב

, רבי עקיבא איגר; "ולמה קורי� אותו מכת מרדות מפני שמרד בדברי תורה ובדברי סופרי�"
מאי לוקה לא מכות ארבעי� אלא ריצוי ' ס כ"י ביבמות פכ"וברש: "אות כט, א"תוספות רע

אמרו שג� במכות מרדות המספר ' כתב והתוס' צ' ש בסי"והריב. מדרבנ� שנהג קלות ראש בעציו
ויש לחלק בי� : "ש�, תוספתא כפשוטה; ..."מכות ה� כמספר התורה אלא שאינ� חזקות כמות�

על היחס בי� ". ובי� מכת מרדות על עבירה שעבר, מכות מרדות על סירוב לקיי� מצות עשה
 . א"קידושי� כח ע, ידושי רבי עקיבא איגר חומלקות של תורה למכות המרדות הניתנות מדרבנ� רא
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 היא עשתה מעשה מבחינתה של האישהמאחר ש, אינ� עולי� לכדי מעשה עבירה מושל�

יהודה במשנה נית� להסביר ' ג� את דעת ר, ממילא. היא נענשת על המעשה שעשתה, עבירה

, ואכ�. שהענישה במכת מרדות היא על המעשה שנעשה ולא רק כהרתעה לעתיד: לאמור, כ�

מפני שנתכוונה ומכי� אותה מכת מרדות : "� מטעי�"הרמב, בהביאו את די� המשנה להלכה

  . העונש בא כתגובה על המעשה שנעשה בעבר ולא רק כהרתעה לעתיד: לאמור, "לאיסור

  " וכפרה סליחה: "עבירה של התקיימותה. 2

  שמי� ודיני אד� דיני) א(

 שניסה מי של לענישתו באשר שונות דעות אפוא לזהות נית� ובתוספתא במשנה, כאמור

 הנסיבות התקיימות�אי מחמת בידו צלח לא הדבר א� הרעה מחשבתו את לפועל להוציא

 במשנה יהודה' ר 34;מלקות האישה את המחייב בתוספתא התנא: העבירה את המהוות

 מתחייבת שבו כלשהו עונש בדבריו מזכיר שאינו במשנה קמא התנא 35;מרדות מכת �המחייב

  36.האישה

 קמא תנא כדעת (מטה של די� בבית ענישי� האישה של מעשיה אי� א� ג� כי לציי� יש בר�

 עדי� אנו העברי במשפט. האישה בידי כלל עבירה נעברה שלא ללמד כדי בכ� אי�, )במשנה

 שנעברה במקרה כ�. עליה מעניש מטה של די� בית שאי� עבירה צעתמתב שבה� רבי� למקרי�

 שעונש� בעבירות וה� מלקות שעונש� בעבירות ה�, כדי� בעבריי� התרו לא א� במזיד עבירה

 הוא – מיתה שעונשה עבירה שזוהי בו התרו ולא, אחר אד� הורג אד� כאשר, לדוגמה 37.מיתה

 שבה� מקרי� מעט לא ג� יש 39.עבירה עבר שהוא ספק כל שאי� א� 38המיתה מעונש פטור

  40.שמי� בדיני חייב הוא, אד� בדיני פטור שהאד� א� כי במפורש נקבע

 
 .יד, נזירות ג, )ליברמ�(תוספתא   34
 והוא עצמו סבור כתנא ,אפשרות שדבריו נאמרו לשיטת תנא קמא. א"כג ע, נזיר ד, בליב  35

 .שבתוספתא
 או ,בשאלה א� תנא קמא ורבי יהודה שבמשנה חלוקי� 1. ראו לעיל הדיו� בתוספתא בפרק א.�ש  36

 .לפרש דברי תנא קמא בא יהודה' שר
 .)א"תשנה( 307יב  תחומי� "מקור הדי� וטעמו :התראה" ורי דסברגא  37
 .ב, סנהדרי� יב, משנה תורה, �"רמב; ב"סנהדרי� פא ע, בבלי  38
 . ב"מכות י ע, בבלי  39
40

. ני שמיי�בה� הדי� הוא פטור מדיני אד� וחייב בדיש מקרי� בכמהדנה , ד, בבא קמא ו, המשנה  
 לחייב זאת אי אפשרומשמעו , "לצאת ידי שמיי�": דומה כי מונח זה יכול להתפרש בדומה למונח

� הוא אפוא יהחיוב בדיני שמי. י�יי� חלה החובה לצאת ידי שמיאול� עד, במסגרת בית די�
יש חובה לצאת ג� ידי , ובמעשה של גרמא א� שפטור מתשלו�, דרישה מוסרית גבוהה יותר

ש� , כ� למשל במאירי. יש שפסקו שלהגדרה זו יש השלכות ג� לבית הדי�, אכ�.  ולשל��ישמי
ומכא� כתבו גדולי הדורות שכל שנאמר עליו חייב בדיני ": 172–171' עמב ,)י סופר"מהדורת הר(

היכא דאיתמר ": ו, בבא קמא ו, בי� של שלמהכ� ג� מובא . "שמיי� פסול הוא לעדות עד שישיב
מיי� א� על גב דאי� לבית הדי� לכופו לשל� מכל מקו� בדברי� בלי כפיה יש חייב בדיני ש

הדעות השונות באשר למשמעות ). קלג' עמב(ב "ע, בבא קמא נה,  בירור הלכהו ורא."לדוחקו
 כ�  כמו).)ד"תשיה( תצג–תצב, ו כר�, "גרמא" ער�, אנציקלופדיה תלמודית; �יהחיוב בדיני שמי

 " גדריה�–ערירי ומיתה בידי שמי� , כרת" זיכל' י ו רא.קיי� ג� עונש של מיתה בידי שמיי�



  ח"ע תשדיעלי משפט   סלע אילו גליקסברג שלמה

260  

 צליח בלתי ניסיו� שביצע אד�, העברי המשפט לפי, א� בשאלה להכריע מנת על, משכ�

. שמי� כלפי דינו את לבחו� ויש, מטה של די� בית בידי דינו בבחינת די אי�, לא או עבירה עבר

 בנזיר המשנה של בצידה בתלמודי� וה� בתוספתא ה� המובאת הברייתא עוסקת זו בשאלה

  .הבא בסעי� בכ� נדו�. לעיל דנו שבה

  טלה בשר ואכל חזיר בשר לאכול נתכוו� – עקיבא רבי של דינו) ב(

  : נאמר בתוספתא

 היתה בעלה לה שהיפר ידעה לא והיא בעלה לה היפר בנזיר שנדרה האשה

 מגיע עקיבא' ר וכשהיה. הארבעי� את סופגת זו הרי למתי� ומיטמאה יי� שותה

 בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שנתכוו� מי א�' ואמ בוכה היה הזה לדבר

 בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות המתכוי� כפרה צרי� ואכלו טלה בשר

  41.וסליחה כפרה צרי� וכמה כמה אחת על חזיר

 שידעה בלא נזירותה על שעברה אישה של דינ� בי� משווה קיבאע' ר כי עולה התוספתא מ�

 חזיר בשר אכילת איסור על לעבור שנתכוו� אד� של דינו לבי�, לכ� קוד� אותו לה הפר עלהבש

� טלה בבשר שמדובר התברר שבדיעבד אלא, חזיר בשר שהוא בחושבו הבשר את אכל וא

 כל עשה, עבירה לעבור ניסה אד� בשניה�: בולט המקרי� בי� הדמיו�. באכילה המותר

 את המהוות הנסיבות התקיימות�אי מחמת בידו עלה שלא אלא, לבצעה כדי לתוושביכ

 עקיבא רבי שעור� ההשוואה ולמרות זה דמיו� למרות בר�. צליח בלתי ניסיו� היינו, העבירה

 בברייתא שמוזכר הראשו� בדי�: כדלהל�, לחלוטי� דינ� את משווה הוא אי�, אלו מקרי� בי�

 היה מתבקש א� אלו בנסיבות. מטה של די� בבית מלקות חייבת שהאישה נאמר שבתוספתא

 מהדי� טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שנתכוו� מי של דינו את הלומד, עקיבא' שר

, ")הזה לדבר מגיע כשהיה "המדגישה הברייתא מלשו� שעולה וכפי (בתוספתא האמור הראשו�

 מטה של די� בבית נענש, חזיר בשר שזהו בחושבו, טלה בשר האוכל שא� סקנהלמ מגיע היה

 סליחה צרי� "שהוא אלא מציי� אינו עקיבא' ר בר�. חזיר בשר האוכל של כדינו מלקות בעונש

 
 "ד ומיתה בידי שמי�"בעני� מיתת ב :'וי� את המצרי'"  רבינובי�עקבי; )ה"תשנה( 203יא  מגל

 .)ב"תשנה(נא  ר יוס� שפר�"עיוני� לכבוד הרב ד – פרת יוס�
, אלו קביעות שתי בי� קורולציה שקיימת הנחה מנקודת יוצאי� אנו כי לציי� חשוב זה הקשרב  41

 של די� בית שאי� רק לא היא למעשה מחשבה מצר� ה"הקב אי� כי הקביעה משמעות :לאמור
 מי, ומנגד. וכפרה לסליחה זקוק אינו האד� שג� אלא ,בלבד מחשבה של במקרה מענישי� מעלה
 בתשובה אסאד יהודה' ר דברי ורא מנ�וא. מקו� של מדינו" נקי "אינו וכפרה לסליחה שזקוק

 סליחה צרי� "שאד� העובדה כי הסבור, רנה סימ�, מ"חו–ע"אה, ב חלק, יעלה יהודה ת"בשו
. אלו וכפרה לסליחה יזכה לא א�, �ישמי בדיני ייענש שהוא בהכרח מלמדת אינה" וכפרה

 לשעה שהיתה מחשבתו על כפרה צרי� הוא פ"דעכ' ראי הבאת ייפההאודא אבל: "בלשונו
 לעשות שצרי� מ"ונ, שמי� בידי ולא אד� בידי לא עונש חיוב שו� בלא והיינו, לה יסלח' שוד"כמ

 חיוב שו� "העבריי� על אי� שא�, להעיר יש דבריו על א� ...."'הייסורי יומ� על להג� תשובה
. תשובה יעשה לא א� עליו בואויש הייסורי� משמעות אפוא יאה מה, "�ישמי בידי לא "ג�" עונש

 !?�ה �ישמי בידי עונש לאו סורי�יי וכי
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 הא. האל של לכפרה רק נדרש והוא, מטה של די� בבית ענישי� אינ� שמעשיו היינו, "וכפרה

 אינו, חזיר בבשר שמדובר בחושבו טלה בשר האוכל, האישה של לדינה בניגוד, לאמור. לא ותו

 לא מצוות על שעובר מי כל של וכדינו, ממש חזיר בשר האוכל של כדינו מלקות בעונש נענש

  42.בצידה אחר עונש שאי� תעשה

  הדי� מקור) 1(

 בסוגיית וה� הירושלמי בסוגיית ה� נזכרי� שבתוספתא בברייתא המובאי� עקיבא' ר דברי

 לפנינו מופיעה שהיא כפי מהברייתא בר�. דיוננו שבמרכז המשנה בביאור העוסקות בליהב

 באישה העוסק בתוספתא הנזכר הדי� סמ� על למסקנתו הגיע עקיבא' ר כי עולה בתוספתא

 העוסק לפסוק דבריו את עקיבא' ר סמ� הבבלי בתלמוד המובאת בברייתא ואילו, בנזיר שנדרה

  : זה בדי�

 ידעה לא והיא בעלה לה שהפר באשה – 43"לה יסלח' וה פר�ה אישה": ר"ת

 פסוק אצל עקיבא ביר מגיע וכשהיה. וסליחה כפרה צריכה שהיא, מדבר הכתוב

 – טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שנתכוו� מי ומה, בוכה היה זה

 – חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות המתכוו�, וסליחה כפרה טעו�

  44!וכמה כמה אחת על

 בסמיכות ולא לפסוק בסמיכות נאמרו במקור� עקיבא' ר שדברי בבירור עולה זו בברייתא מעיו�

, במשנה האמור לדי� נסמכו לא עקיבא' ר שדברי ג� ברור. בתוספתא מוזכר שהוא כפי לדי�

 בעלה בידי שהופר אחר נדר� על שעברה האישה של חיובה על דבר נאמר לא במשנה שהרי

 יכול עקיבא' ר היה לא וממילא, ממלקות פטורה שהיא נזכר רק במשנה, אדרבה. בידיעתה שלא

  . זה במקרה וכפרה סליחה צריכה שהאישה מהמשנה ללמוד

, שכאמור וכפי, שבמקרא לפסוק בסמיכות במקור� נאמרו עקיבא' ר דברי כי אפוא נראה

 פסוק אצל עקיבא' ר מגיע כשהיהו: "הבבלי בסוגיית המובאת בברייתא ביטוי לידי בא הדבר

 ע� אחד בקנה העולה" וכפרה סליחה "בביטוי עקיבא' ר של משימושו ג� עולה זו מסקנה". זה

 את מעוררת אכ� בתוספתא לדי� עקיבא רבי דברי סמיכת 45".לה יסלח' וה "המקרא לשו�

 נסמכו עקיבא רבי דברי א� קיי� שאינו קושי, הדיני� שבי� השוויו� לחוסר באשר הנזכר הקושי

  .שבמקרא לפסוק במקור�

  

 
 לפיה�ש, ליברמ� ש"הר ושל" דוד חסדי"ה בעל של דבריה� את לחזק כדי אולי בו יש זה קושי  42

 מרדות מכת לוקה שהישהא היינו, במשנה יהודה' ר של כדעתו סבור בתוספתא הברייתא של התנא
 שהאישה היא שבתוספתא התנא כוונת כי טענת� את נקבל א� ג� אול�. התורה מ� מלקות ולא

 כדי בכ� אי�, ")דוד חסדי"ה כטענת ,בתוספתא כ� לגרוס יש א� שמא או (מרדות מכת לוקה
 מרדות במכת נענש טלה בשר ואכל חזיר בשר לאכול שהמתכוו� עקיבא' ר למד לא מדוע להסביר

 .וכפרה סליחה �צרי שהוא רק וציי�
 .13 מדבר לב  43
 .א"ע כג נזיר, בבלי  44
 9 במדבר ל  45
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  עקיבא רבי שבדברי החידוש) 2(

עקיבא שמי שנתכוו� לאכול בשר חזיר ואכל ' יש להבי� מהו החידוש שבדברי ר, כ� או אחרת

עד שהיה צרי� ללמוד די� זה בקל וחומר מהאמור בפרשת , בשר חזיר צרי� סליחה וכפרה

ומשכ� הוא , כל בשר חזיר עבר על האמור בתורה שהאו–והלא זהו די� ברור ופשוט , נדרי�

המתכוו� לאכול בשר חזיר , יתרה מזאת. צרי� סליחה וכפרה ככל העובר על אחד מאיסורי תורה

  .והוא נענש בעונש המלקות, ואכל בשר חזיר אינו נפטר בסליחה וכפרה בלבד

 רבי כי להבי� �נית התלמוד סוגיית בהמש� מעיו� בר� 46.תירוצי� שוני� נאמרו בעניי� זה

  .כוונתנו את נבאר. דבריו את אמר זה ובהקשר, מסוימת לסיטואציה התייחס עקיבא

  תלוי לאש� הדמיו�) 3(

 לה� סמ�, עקיבא' ר דברי את שהזכיר אחר, ש� הבבלית בסוגיה שהובאה הברייתא של התנא

   :עקיבא' ר של לדינו דמיו� ראה שבו נוס� די�

 שנתכוו� מי ומה – 47"עונו ונשא ואש� ידע ולא": אומר אתה בדבר כיוצא

 ספק שומ� של ספק חתיכה כגו�, חזיר בשר בידו ועלה טלה בשר בידו לעלות

 בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שנתכוו� מי, עונו ונשא קרא אמר, חלב של

 ונשא ואש� ידע ולא: אומר יהודה ב� איסי! וכמה כמה אחת על – חזיר בשר

 שתי כגו�, חזיר בשר בידו ועלה טלה בשר בידו לעלות שנתכוו� מי הומ – עונו

 בשר בידו לעלות המתכוו�, עונו ונשא – שומ� של ואחת חלב של אחת חתיכות

    .הדווי� ידוו זה דבר על! וכמה כמה אחת על – חזיר בשר בידו ועלה חזיר

 שמדובר בי� (איסור ספק בו שיש מאכל שלפניו באד� הברייתא עוסקת שלפנינו בפסקה

 שאחת חתיכות בשתי שמדובר ובי� – מותרת או אסורה – טיבה מה ידוע שאי� אחת בחתיכה

 א� יודע אינו ועתה, המאכל את ואכל הספק מ� והתעל�) מהי ידוע ואי� אסורה בוודאי מה�

 דברי לפי 48.תלוי אש� קורב� להביא חייב התורה די� פי על זה אד�. לאו א� איסור עבר

 וג�, היתר או איסור אכל בפועל א� נתברר טר� שבו בשלב ג�" עוונו נושא "זה אד� ,הברייתא

 יתברר דבר של בסופו א� ג� הוא בקורב� החיוב מהדעות לחלק. לעול� יתברר לא הדבר א�

 
 יש: ")ה"תשמה( קצח–קצז נזיר במסכת מקשי� יש בתרא חידושי אלטוסקי דב חיי� הרב ורא  46

 של אחת חתיכה לאכול שרצה כגו� דמיירי ל"י ואולי, איסור שיש פשוט, חידושו דמה דמקשי�
 ע"שר לישנא לפי מתאי� זה פירוש והנה. חזיר בשר של אחרת חתיכה בידו ועלה ירחז בשר

 והעלה אחת לעלות דכוו� ל"י דשפיר, חזיר בשר 'בידו ועלה' חזיר בשר" בידו לעלות "דנתכוו�
 בשר לאכל שנתכוו� מי... 'בידו עלה'ה והשמיט ע"דר לישנא ציטט לא ל"ז המאירי אבל. אחרת

 להבהיר שבא ע"ר כונת מפרש דהמאירי ל"צ ולכאורה... וכמה כמה אחת על חזיר בשר ואכל חזיר
 עד, כפרה טעו� מעשה בלי בלבד בהרהור דא�. לפועל ולהוציאה בעבירה להרהר האיסור חומר
 העי� על גאוני� בחידושי המובא התירו� ג� וורא". הלמעשה ג� כשמוסי� החטא מתרבה כמה
 .73 ש"ה לידסט בטק להל� המובא הי� איי בש� יעקב

  .17 יקרא הו  47
, "אש� תלוי"ער� , אנציקלופדיה תלמודית; פ ח, שגגות, משנה תורה, �"רמב; 19–17 יקרא הו  48

 . )ב"תשיה(רעח – רעד,כר� ב
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 דומה זה מקרה, הברייתא של התנא לדברי 49.המותרת החתיכה את אכל והוא מזלו ששפר

 שמורה וכפי, "חזיר בשר בידו ועלה טלה בשר בידו לעלות שנתכוו� מי "עקיבא' ר של לדינו

 זה במקרה ג�, לאמור. דומי� מקרי� בשני שמדובר היינו, "אומר אתה בדבר כיוצא "הלשו�

 נעשו לא אובייקטיבית מבחינה א� ג�" וכפרה סליחה "צרי� והוא, איסור על האד� עבר

  50.כול� העבירה של העובדתיי� היסודות

 שנדרה האישה (ובתוספתא במשנה הנידו� במקרה ה� שכ�, דיו נהיר ינוא זה דמיו� בר�

 לעבור מתכוו� העבירה עובר) 'וכו חזיר בשר לאכול המתכוו� (עקיבא' ר של בדינו וה�) בנזיר

 כ�. בעשייתו איסור יעבור אכ� הוא לו הידועות הנסיבות כל לאור מבטו ומנקודת, איסור

 – האוכל וכ�, בעלה בידי הופר שנדרה יודעת אינה מתי�ל ומטמאת יי� השותה הנזירה האישה

 של בסיפה הנידו� במקרה כ� לא. חזיר בשר שלפניו בטעותו סבור – עקיבא' ר של בדינו

 א�, במאכל ספק של לקיומו מודע אומנ� הוא. איסור לאכול מתכוו� אינו האוכל ש�, הברייתא

 לא הסת� מ� – איסור דבר לפניו כי ודאותבו אד� אותו ידע ל�. ההיתר בידו שיעלה מקווה הוא

  . פחות חמור מעשהו זו ומבחינה. אוכל היה

 כל נעשה לא דבר של בסופו, עקיבא' ר ובדברי ובתוספתא במשנה הנידו� במקרה ג� כ�

 של חטאו. טלה בשר אכל שהאוכל והתברר, הופר האישה של נדר� – עבירה" מעשה"

 במקרה כ� לא. כ� לעשות סיונויובנ חטואל בנכונותו, במחשבתו בעיקר אפוא נותר" עבריי�"ה

 באכילה אסרה שהתורה מאחר, אסור" מעשה "עשה העבריי� שבה, הברייתא של בסיפה הנידו�

. ודאי איסור בידו יעלה שמא החשש מחמת רק ולא עצמו מצד ספק בו שהתעורר המאכל את

, אכ� .היתר דבר בידו להשיע ציפה במחשבתו א� ג� איסור" מעשה "עשה האד� זה במקרה

 להסביר כדי נידונו שההבדלי� אלא 51,המקרי� שבי� אלו הבדלי� נידונו עצמה הסוגיה בדברי

 לא הסוגיה בעל א�, שבו החידוש ואת מהמקרי� אחד כל להזכיר הברייתא בעל של הצור� את

  . המקרי� בי� ההשוואה לעצ� התשתית את מערערי� שה� אלו בהבדלי� ראה

 אמר לא עקיבא' ר כי מלמד עקיבא' ר של לדינו תלוי אש� די� של ההשוואה צ�ע כי דומה

 שהבשר ודאית ובידיעה בתוצאה רצו� מתו� במזיד חזיר לאכול שהתכוו� אד� על דבריו את

: עקיבא רבי כלשו� (וחומר בקל צור� כל אי� כזה במקרה, כאמור. חזיר בשר הוא לפניו המונח

 שלפניו בוודאות לו ידוע שלא באד� ד� עקיבא' ר. וברור פשוט וחיובו") וכמה כמה אחת על"

 
 . א, ריתות וכ 49 
 עברש אד� מביא חטאת. חטאת רב�ובק חיוב של ממקרה מובחני� אלו מקרי� כי להדגיש שי  50

 במחשבתו סבור האד� כא� הנידוני� במקרי� ואילו, מותר דבר עושה שהוא במחשבה איסור
 . מותר מעשה עושה הוא כשלמעשה איסור עושה שהוא

, וסליחה רהכפ דבעיא הוא הת�, אשה גבי תנא דאי, צריכי�? לי למה הני וכל: "א"ע כג נזיר, בבלי  51
 לא – איכוי� דלהיתרא, שומ� של ספק חלב של ספק חתיכה אבל, איכוו� לאיסורא דמעיקרא משו�

 היא שהיהא של במקרה – העבריי� של בכוונתו הוא ההבדל :לאמור ,"וסליחה כפרה בעי
אבל אשה , דאיכא איסורא, ואי איתמר הדא: "ש� .להיתר התכוו� האוכל ואילו ,לאיסור התכוונה

הוה אמינא הני תרתי , ואי איתמר הני תרתי; לא תיבעי כפרה וסליחה – דהתירא, פר לה בעלהדה
אבל שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של , דלא איקבע איסורא, הוא דסגי להו� בכפרה וסליחה

ההבדל הוא  : לאמור,"ל דלא שנא"קמ, לא סגי ליה בכפרה וסליחה – דאיקבע איסורא, שומ�
 .  ואילו האוכל אכל דבר שנקבע איסורו,שה בפועל אכלה דבר היתרי הא– האיסור "מעשה"ב
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 א�, בכ� ורוצה" חזיר בשר לאכול מתכוו� "אומנ� הוא. בכ� משוכנע אינו ג� והוא חזיר בשר

 הוא במזיד עבירה יעבור שאד� מנת על. לחייבו כדי די בכ� היה לא עקיבא' ר של חידושו לולי

. העבירה מעשה את מקימי�, לפניו הקיימות הנסיבות בצירו�, שמעשיו לכ� מודע להיות צרי�

 – העבירה את לעבור לו מאפשרי� הקיימות והנסיבות שמעשיו משוכנע היה לא האד� עוד כל

 למי היותר לכל אלא, עבירה לעבור ורצה התכוו� א� ג� במזיד לעבריי� נחשב אינו הוא

, עקיבא' ר דברי לולי: אחר לשו�. עבירה שיעבור האפשרות נוכח דעת בקלות ונהג שהסתכ�

 שלפניו שהנסיבות משוכנע הוא אי� א� עבירה לעבור ורוצה המתכוו� שאד� סבורי� היינו

 עקיבא' ר של חידושו. במזיד הפועל עבריי� להגדירו נית� היה לא, זאת לעשות לו מאפשרות

 די אלא, רההעבי את המקימות הנסיבות התקיימות בדבר ודאית בידיעה צור� אי� כי אפוא הוא

 מתו� אלו בנסיבות פועל והוא, עבירה המהוות בנסיבות מדובר כי חשד האד� בפני שקיי� בכ�

  52.עבירה לביצוע ייחשב שהדבר כדי, עליה לעבור מגמה

 שנתכוו� מי של בדינו, עקיבא' ר דברי של שבסיפה החידוש את להבהיר יש אלו בדברי�

 דבריו בתחילת האמור לדי� טע� לתת כדי בה� י�א א�, חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול

 ג� כמו זה מדי�. טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול שנתכוו� במי העוסק, עקיבא' ר של

 לעבור המתכוו� אד� כי עולה) 'וכו בנזיר שנדרה האישה (ובתוספתא במשנה האמור מהדי�

 למבצע נחשב – עבירה המעש הוא מחשבתו שלפי מעשה בעשיית מלווה זו ומחשבתו, עבירה

. עבירה אותה לביצוע הנסיבות התקיימו לא יביתיקטיאוב מבחינה בפועל א� ג� עבירה

. שכזה דברי� במצב מטה של די� בבית להעניש שנית� כאמור עולה א� ומהתוספתא מהמשנה

 עבירה ממעשה מורכבת עבירה, לעיל שהזכרנו שכפי מאחר, הסבר אפוא דורש זה די�

 הנידו� במקרה האישה זקוקה מדוע השאלה נשאלת ממילא. בעשייתה יליתפל וממחשבה

 נזירה הייתה לא היא היי� שתיית שבשעת שהתברר אחר וכפרה לסליחה ובתוספתא במשנה

 מחשבת על. טלה בשר ואכל חזיר בשר לאכול שנתכוו� מי וכפרה לסליחה נזקק ומדוע, כלל

 העבירה מעשה ועל, שבלב דברי� על נישי�מע אי�, שכאמור מאחר להעניש אפשר אי העבירה

  . עבירה של לקיומה התנאי� נתקיימו לא שבפועל היות להעניש אי�

  הרציונל – צליח בלתי ניסיו� .ב

 נזיר במסכת הסוגיה וג� ובהלכה העברי במשפט צליח הבלתי הניסיו� שאלת סביב הדיו�

 במסגרת לא, והאחרוני� �הראשוני בספרות נרחבת להתייחסות זכו לא זה בעניי� העוסקת

 
 כי הקובע, העונשי� לחוק 20 בסעי�, הישראלי במשפט קיי� דומה י�ד. שלנו והפיסוק ההדגשות  52

, לה� מודע שהיה כמי הנסיבות קיו� אפשרות בדבר או ההתנהגות טיב בדבר שחשד אד� רואי�"
 כמוהו, נכוחה כלשהי עובדה מלראות במתכוו� עינו העוצ� אד�, לאמור". �מלברר נמנע א�

 שהייתה, "עיניי� עצימת "של הקונסטרוקציה את למעשה מאמ� זה סעי�. עובדה אותה את כיודע
' נ המטפרסט 8/68 נ"ד למשל אור בפסיקה .העונשי� לחוק 39 לתיקו� עובר ג� מקובלת

; )1987 (332) 1(מב ד"פ, ישראל מדינת' נ כרמי 228/87 פ"ע; )1968 (536) 2(כב ד"פ, ש"היועמ
 מדינת' נ מ� 5689/92 פ"ע; )1968 (870) 2(מד ד"פ, ישראל מדינת' נ ורשבסקי 538/89 פ"ע

 .)30.10.1994, פורס� בנבו (ישראל
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 שבה� מהמקורות בחלק כ� כמו. והתשובות השאלות במסגרת ולא לתלמוד הפרשנית הספרות

� הלכתית דווקא ולאו תאולוגית מבט מנקודת בסוגיה העיסוק היה לסוגיה התייחסות מצאנו כ�

 ולא הדי� של המהותי בפ�, זו במסגרת, הוא א� מתמקד דיוננו כי העובדה בשל. מעשית

 של למהותו כי לציי� למותר. בעיונינו אלו במקורות ג� מלכלול נמנענו לא, המעשית בשאלה

 ולאפיי� לזהות נית� כי העלה עיוננו. שוני� במקרי� המעשית ההכרעה על השפעה יש הדי�

 העבריי� של הרעה במחשבתו רואה אחת גישה: צליח בלתי לניסיו� שונות גישות שלוש

 א� מדגישה אחרת גישה; עבירה לביצוע והמכרעת העיקרית נקודהה את הרע ליצרו ובכניעה

 חשיפתה או לגיבושה חיצוני ביטוי העבירה במעשה רואה א� כעיקר העבירה מחשבת את היא

 דווקא שראה מי יש, במרכז המחשבה את השמות, אלו גישות לשתי בניגוד; זו מחשבה של

  .העיקר את העבירה במעשה

  " יצרו את להשביע "– א גישה. 1

  :נזיר במסכת הבבלית לסוגיה בפירושו כותב המאירי מנח�' ר

 וכל, מעשה לידי מביא שההרהור עבירה הרהור לשו� יצרו להדרי� לאד� אסור

 דבר לידו שנזדמ� פי על א� הרהורו מצד יצרו את והשביע בעבירה שהרהר

 והוא... כפרה וצרי� הוא עו� עבירה במחשבת מעשה ועשה הואיל ,היתר

 בנזיר שנדרה באשה, מדבר הכתוב במה לה יסלח' וה הפר� אישה כא� מרושא

 למתי� ומיטמאה יי� ושותה והולכת לה שהפר ידעה לא והיא בעלה לה והיפר

  53...לה יסלח' וה ד"הה, כפרה צריכה בעלה לה שהפר פ"ואע

 די אי� גרידא בכוונה א�, אד� לש ענישתו ביסוד העומדת היא הרעה הכוונה כי עולה מדבריו

 וענישתו, רע ויצר טוב יצר: שוני� מכוחות מונע האד�". יצרו את השביע "לא האד� עוד כל

 ע� סיפוק לכדי והגיע עצתו פי על רעה בכוונה פעל, הרע ליצרו שנכנע על היא אד� של

 ההרע כוונתו את האד� מימש לא עוד כל לכ�. הרע יצרו חפ� שבה המשימה השלמת

 הצליח שהוא סבור שהאד� במקרה אול�. יצרו את" השביע "לא עדיי� הוא, בפועל בשלמותה

 ליצרו נכנע למעשה הוא, שלו מבחינתו רק ול�, בשלמותה הרעה מחשבתו את לפועל להוציא

, הושל� העבירה מעשה זו מבט ומנקודת, תודעתו לפי נוצרות הלוא תחושותיו. בשלמות הרע

  .בכפרה צור� יש כ� ועל ,מלאה סיפוק ושתתח חש הוא זה ובשלב

 עשה א� א� אזי, כלל אכל לא עוד כל, חזיר בשר לאכול מפתהו שיצרו אד�, משכ�

 בחושבו בשר אכל כאשר זאת לעומת". הרע יצרו את השביע "לא עדיי� הוא, מרובי� מאמצי�

 היה אכ� �א לשאלה משמעות אי� ושוב, יצרו את בכ�" השביע "שהוא הרי, חזיר בשר שהוא

 לידי הרעה כוונתו את שהביא על אפוא נענש האד�. טלה בשר שהיה או חזיר בשר הבשר

  .הרע ליצרו ונכנע בשלמותה הרעה כוונתו את לפועל הוציא ובכ�) דעתו לפי (מושל� מעשה

 
 .ב"ע פא �לקידושי הבחירה בית בפירושו ג� כתב וכ�. א"ע כג נזיר ,הבחירה בית  53
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 העבירה את המבצע של בתפיסתו תלוי" צליח בלתי ניסיו�", האמור לפי כי לב לשי� יש

 לפי סבור המבצע א�. להשלמתה הנוגע בכל לעיניו המצטיירת התמונה את היתר ובי�, שביצע

. ייענש הוא, חזיר בשר אכל למשל והוא, הושלמו העבירה יסודות כל כי המוטעית תפיסתו

 יכול אינו כי העבירה את השלי� הוא כי שסבר לפני עוד גילה המבצע א� זאת לעומת

 באד� פגע ולא החטיא הוא שבו במקרה למשל, להשלימה בידו עלה לא כי או, להשלימה

 במשפט המקובלת ההבחנה את בהכרח תואמת אינה זו הבחנה. פטור יהיה הוא, להרוג שביקש

 נוצר" צליח בלתי ניסיו� "הכללי במשפט שכ�, "צליח בלתי ניסיו�"ל" צליח ניסיו� "בי� הכללי

 שביצע לאחר א� להבשא תלות בלא העבירה את לבצע היכולת של אוביקטיבי קיו��אי בשל

, העבירה מעשה את השלי� כי, המציאות את המוטעית ראייתו לפי, סבור העבריי� העבירה את

  .לאו א�

 שלבסו� אלא ופגע בו ירה, חברו את להרוג שנתכוו� מי כי להסיק נית� זו שיטה לפי אומנ�

 מי משל חמור מעשהו, ")צליח בלתי ניסיו� ("מכבר זה החיי� בי� היה לא כבר חברו כי התברר

 חייו את להציל הצליחו הרופאי� א�, בו פגע אפילו או, והחטיא להורגו מנת על בחברו שירה

. וכפרה לסליחה לא א� נדרש העבריי� אי� השני שבמקרה אפוא ייתכ�"). צליח ניסיו�("

  .ג בפרק להל� נתייחס, עתה עוסקי� אנו שבו למקרה צליח ניסיו� של זה מקרה בי� להבחנה

  למחשבה כביטוי המעשה –" תחילה במחשבה מעשה סו� "– ב ישהג. 2

 את, עושה שהוא ומעשה מעשה לכל המלווה האד� מחשבתב רואי� זו בגישה המצדדי�

 מעשה או מצווה מעשה זה יהא, עצמו העבירה או המצווה מעשהמ והדומיננטי החשוב הרכיב

, בהווייתו העיקרי כמרכיב אד�שב השכלי החלק ראיית הוא זו תפיסה שביסוד הרעיו�. עבירה

 עקר שהלב יורה הזה והדי�: "...לעיל שצוטטו בחיי רבינו כדברי. אלוקיו ע� ביחסיו ג� וממילא

 ולא מצוה עשה שא�, בלב תלוי הכל המצות לעני� וכ�... העבירות וכל המצות כל ועקר האד�

 במצות תכוי�שי האד� שיצטר�, מזה שכר לו אי� שמי� לש� לעשותה בלבו בה נתכוו�

 ...."שמי� לש� לעשותה
, בלבד רעה שמחשבה הוא המודרני והמשפט העברי המשפט של היסוד מכללי, כאמור

 לא וא� מטה של די� בבית לא ענישה אינה – כלשהי בעשייה הפועל אל יוצאת היא כשאי�

 אאל, הרעה שבמחשבה החומרה את לשלול באו לא אלו ל"חז דברי אול�, מעלה של די� בבית

 בכ� יש, משקל וכבד גלוי במעשה הרעה מחשבתו את לפועל הוציא לא שהאד� שעד לומר רק

. ענישה�בת אינה ג� היא כ� ומשו�, דייה והחלטית כנה אינה הרעה שמחשבתו ללמד כדי

 ג� קיימת מטה של די� בית בידי המחשבה על לענישה שנוגע במה, הפחות שלכל ג� ייתכ�

 מכיר שאי� המחשבה על יחייבהו דמי" יעלה יהודה ת"בשו אסאד י"מהר כדברי, ראייתית בעיה

   54!"?)הלב בחדרי יושבי� אנו הא� (=יתבינ�' דליבי בתווני אנ� דאטו, ה"הקב אלא בו

 
 קיימי� הכללי במשפט �ג. רנה סימ� ,משפט חוש�, העזר אב� ,ב חלק ,)אסאד (יעלה יהודה ת"שו  54

 בקושי – הראייתי ההיבט על בדגש חלק�. שבלב דברי� על עונשי� שאי� לכלל שוני� רציונלי�
 סכנה כי המציינת זאת את למנות נית� ועימ�, המהותי בהיבט ורוב�, וכוונות השקפות להוכיח
 ערכי�ל השלילי חוסיי את הפועל אל מהכוח להוציא יכולת מוכיח האד� כאשר רק נוצרת לציבור
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 עסוק אד� א� ג�. הכוונה רצינות על להצביע כדי בו יש חיצוני גילוי כל לא ג� מידה באותה

 כנותה ועל החלטיותו על, רצינותו על להעיד כדי בזה אי� עדיי�, העבירה לביצוע בהכנות

 בכוחו שאי� יתברר, הביצוע מועד שיקרב שככל שאפשר מאחר, הרעה מחשבתו של המוחלטת

 האד� פעל א� בר�. מושל� אינו המעשה בביצוע שרצונו או 55,המעשה את לעשות הנפשי

 אל הרעה ונתוכו את להוציא כדי אלו במעשי� יש, לו הידוע פי על כאשר, מושלמת פעולה

 על הוא זה במקרה שיקבל העונש. צלחו לא מעשיו בפועל א� ג� ייענש הוא אזי, הפועל

  .בעקבותיה) באו לא או (שבאו התוצאה או המעשה על ולא הכוונה

 במקרה וכפרה בסליחה הצור� את במפורש לבנו מתשובותיו באחת מנמק אסאד י"מהר

 שבא אד� של בדינו אסאד י"מהר ד� תשובה הבאות. העבריי� של הרעה מחשבתו על זה מעי�

 הוא בתשובתו 56.אשתו הייתה שזו בדיעבד התברר א�, איש אשת שהיא בסוברו אישה על

 
 האידאולוגיה כי דמוקרטי משטר ביסודש הבסיסית ההנחה ואת, העונשי� דיני באמצעות המוגני�

 וודאי ,המשפט של מעניינו ואינ� הפרטית נחלתו ה� החברה ערכי כלפי האד� של ורגשותיו
 להתוות חברתי אינטרס כל אי� מתוקנת במדינה. הפלילי המשפט של הסדרתו בתחו� שאינ�

 מימוש לידיד י�בא �אינ �ה עוד כל, חשיבה דפוסי או כיווני� משפטיי� כפייה באמצעי
  .ואיל� 31' בעמ, 2 ש"ה לעיל, פלר ורא. �בעליה של, לעי� הגלויה, חיצונית בהתנהגות

 מהשאלות והיא, ועיקר כלל פשוטה אינה הניסיו� שלב לבי� ההכנה שלב בי� הגבול הצבת, ואכ�  55
 מדינות של בפסיקה ג� כמו, הישראלית בפסיקה. ת�יא מתמודדות משפט שיטת שכל הקשות

 הגדרה א�, �הניסיו לבי� ההכנה בי� הגבול קו לקביעת שוני� מבחני� מוכרי� ,אחרות רבות
 הראשונה הפעולה מבח� את לציי� נית� כדוגמה. להיות תוכל לא שג� ונראה ,בנמצא אי� ברורה

)JAMES F. STEPHAN, A DIGEST OF CRIMINAL LAW 26 (8th ed. 1947); R. v. Osborn, (1919) 84 
J. P. 63 ;נ סריס 5150/93 פ"ע; )1984 (444) 2(לח ד"פ, נת ישראלידמ' נ סרור 180/83 פ"ע '

 .R. v. Eagleton, (1843) All E (האחרו� המעשה מבח�; ))1994(183) 2(מח ד"פ, נת ישראלידמ
R. 363, 367 ;ההיוע' נ ווידנפלד 121/65 פ"ע � מבח�; ))1966 (7) 1(כ ד"פ, פטי לממשלהשמ

" האיל� הסרט "ומבח�; )זה מבח� כמאמ� ל"הנ סרור בעניי� הרואי� יש (למדי הקרובה המידה
)The King v. Barker, (1924) N.Z.L.R. 365 ;מבח� כמאמ� ל"הנ, ווידנפלד בעניי� הרואי� יש 

�ה על" קמר ריהא  ראוזה נושא של רחבה לסקירה). זהACTUS REUS נסיו�'ה עבירת של'" 
 "הנסיו� של 'ראוס אקטוס'ב ההתנהגותי היסוד על עוד "רמניצרק מרדכי; )1976( 464 ל הפרקליט
 הרואה, )יט פרק, 'ה גבורות (ל"המהר של דבריו מענייני� זה בהקשר .)ט"תשלה( 274 ט משפטי�

, ניסיו� בה לראות שאי� ,הכנה שבי� הגבול את מגדיר א� והוא ,הכנה פעולת היד בהרמת הוא ג�
, יד כהרמת, המוגמר למעשה הידי הקרובה הכנה לבי�, ההכאה רתעבי תבוצע בוש למקו� כהליכה

, רשע הוא ולכ� לחבירו להרשיע היציאה התחלת הוא יד הרמת כי..." :ניסיו� הב לראות שיש עד
 יציאה זה שהרי יד בהרמת רשע נקרא ובזה לבריות רע להיות יוצא הוא כאשר רק רשע אי� כי, וזה

 הכאה מוכח זה ואי� למקו� ממקו� ללכת אד� בני שדר� רשע זה אי� להכות הול� א� אבל, להרע
 דומה זה מבח� כי לציי� יש. "...להרע היציאה הוא יד הרמת אבל. להרע יציאה זה ואי� ורשעות
 צעד משו� בהתנהגות כשיש ניסיו� גדרב נכנס מעשה לפיוש, הנזכר" האיל� הסרט "למבח�

 בדומה, העבירה את לבצע הכוונה על תמשמעי� דח מצביעה וההתנהגות ,הביצוע לכיוו� אפקטיבי
 א�, עבירה לעבור כמנסה אד� רואי�): "33 סעי� (39 לתיקו� עובר העונשי� בחוק הניסיו� לסעי�

, ..."להגשמתה המתאימי� ובאמצעי� לעי� גלוי במעשה הפועל אל כוונתו את להוציא מתחיל הוא
 בכוונה נעשה המעשה כאשר סיו�ינ בגדר נכנס מעשה פיולש, ל"הנ ווינפלד בעניי� שנקבע וכפי

 תחו� את הרחיב 25 סעי�, 39 תיקו� לאחר (זו כוונה לגלות כדי בה ויש ,העבירה את לבצע
  ).הראשונה הפעולה מבח� לכיוו�, הניסיו�

עניינת בהקשר זה הסתפקותו א� לדמות מקרה זה לסוגייתנו או למקרה של נתכוו� להרוג את מ  56
 . דיו� בעניי� זה להל� פרק גורא.  והרג את האד�הבהמה
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 אבל: "בסוגייתנו הנדו� למקרה זה מקרה בי�) השואל (בנו שער� ההשוואה את לשבח מציי�

 יסלח' וד ש"מכ לשעה שהיתה מחשבתו על כפרה צרי� הוא פ"דעכ' ראי הבאת יפה ודאי הא

  57...."לה

 בתשובה 58.מתשובותיו באחת פיינשטיי� מ"הר של בדבריו ג� למצוא נית� זו לגישה ביטוי

 הרב. קונסרבטיבי כנסת בבית חזנות למשרת עצמו את שהציע בשוחט פיינשטיי� מ"הר עוסק זו

 שרב לקנות קהילתו בני על באוסרו כשורה נהג א� בשאלה פיינשטיי� מ"הר אל פנה השואל

 מאחר התממש לא השוחט של חפצו שבפועל העובדה הייתה השאלה ביסוד. שוחט מאותו

 תורה שומרי רבני� שני עליו מעידי� ועתה, משרה לאותה דבר של בסופו התקבל לא שהוא

  .כשורה נוהג הוא שכיו�

, שוחט אותו של שחיטתו את לאסור אי� העניי� שבנסיבות בתשובתו כותב פיינשטיי� מ"הר

  :מנמק והוא

, לקבלו רצו שלא משו� זה שהיה א� ממש עבריי� נעשה לא שעדיי� מאחר...

 חומר ידע א� א� עשה לא] פני� כל על [=פ"עכ הא בפועל דעבירה מאחר

 איסור על לעבור כשנתכוי� לעדות אד� נפסל לא שלדינא ומשמע. האיסור

 בשר דובי ועלה חזיר בשר לאכול דנתכוי� כהא, עבר שלא ונזדמ� דאורייתא

 לפי דהא, במעשה לעשות רצה שלא מפני היה לא האיסור עשה שלא שמה טלה

 בשר על לו שנדמה כיו� חזיר בשר שאכל ממש האיסור מעשה עשה מחשבתו

 נזדמ� ולא איסור לעשות בעלמא ממחשבה זה שגרע, חזיר בשר שהוא הטלה

 שהוא בחשב אבל, יעשה ולא ממחשבתו יתחרט לו יזדמ� שא� שאפשר, לו

 59.כמחשבתו במעשה ג� עשה הרי אכל מ"ומ חזיר בשר

 הדי� שבית מפני הגזלה את והשיב שגזל אד� של בכשרותו פיינשטיי� מ"הר ד� אחרת בתשובה

,  אי� בעובדה שהגזל� השיב את הגזלהכי מציי� פ"הרמ 60.שלו מרצונו ולא להחזירה עליו כפה

משו� שעיקרה של העבירה הוא ,  את העבירהכדי למחוק, ובכ� עקר את תוצאת המעשה

ביטול תוצאת מעשה העבירה אינו מבטל את כוונת העבריי� לעבור על . בכוונת הגזל� לגזול

  . ודאי כשהדבר נעשה שלא מרצונו החופשי של העושה, העבירה שבבסיס העבירה

 
 .רנה סימ�, משפט חוש�, העזר אב�, ב חלק, )אסאד (יעלה יהודה ת"שו  57
 . בדבר הנה ה"ד, ו סימ�, ב חלק, דעה יורה חלק, משה אגרות ת"שו  58

 חזיר בשר לאכול שהמתכוו� שא� כ� על עומד פינשטיי� מ"הר זאת ע�. )שלנו ההדגשה( �ש  59 
 אינו הוא למשל ולכ� ,"ממש כעבריי� "נחשב הוא אי�, וסליחה כפרה צרי� טלה בשר בידו עלהו

 די� מדוובל בכה עקיבא שרבי מציינת שהברייתא מהעובדה היא ראייתו. זה במעשה לעדות נפסל
, ממש כעבריי�) 'וכו בנזיר שנדרה האשה את (נחשבה א�"ש היא פיינשטיי� מ"הר טענת. זה

 נחשב לא ודאי אלא, ז"ע לבכות שיי� היה לא, לעדות נפסל היה) גוונא כהאי (=ג"כה שבאיש
 בשאלה מסיק הוא לפיכ�". העבירה שעובר בדמיונו כרצונו מעשה עשה וג� שרצה בזה כעבריי�
, אחרי� מניעת מצד שהוא א�, כוונתו את לפועל הוציא לא השוחט למעשהש מאחר כי שנשאל

 לאכול שלא מויע להחמיר אי� ,כשורה מתנהג הוא תהעש ומאחר. עבריי�ל להחשיבו אי�
 . משחיטתו

 . סימ� יב, חלק ב, חלק חוש� משפט, ת אגרות משה"וש 60 
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 ד"ב י"ע ששיל� א� בהכרח נתקיימה דהשבה עשה דקיו� לומר מוכרחי� כ"וא

 ישאר א�, דגזילה הלאו של הגדול החטא מ� מתוק� ויהיה, ונתק� הלאו ונעקר

 א� כפרה כ"ג שצרי� דגזילה דלאו הגדול חטא לעשות דנתכוי� חטא עליו פ"עכ

 טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול דנתכוי� כהא החטא נעשה שלא שנזדמ�

 א� ממש שעבר בגזילה ש"וכ, בתשובה רק שהוא קידושי� בסו� כדאיתא

 דנתכוי� זה בעונש שנענש ד"ב י"ע דתשלומי� עקירה י"ע שנתבטלה שנזדמ�

  .איסור לעשות

  61.פ רואה בכוונה את המרכיב העיקרי בעבירה"ג� מתשובה זו עולה בבירור כי הרמ

  "לא המחשבה עיקר אלא המעשה "–גישה ג . 3

רה הוא על הכוונה שלפיה� כאמור עיקר ענישת� של עוברי עבי, בניגוד לשתי הגישות הקודמות

. קיימת עמדה אחרת שלפיה עיקר הענישה הוא דווקא על המעשה והתוצאה בגינו, הרעה

 קיומו בפועל של –הוא הצד המעשי , וממילא הענישה בגינה, הרכיב העיקרי שבעבירה, לאמור

כשתפקיד הכוונה הוא א� להגדיר את מהותו של , מעשה העבירה והתוצאה שנגרמה בעקבותיו

  .ויש בה ממילא ג� כדי להשפיע על חומרת עונשו של העבריי�, וחומרתוהמעשה 

אד� אשר עשה מעשה , וא� לא להצרי� סליחה וכפרה, לא היה מקו� להעניש, לפי גישה זו

ובפועל התברר שהנסיבות הקיימות אינ� עולות לכדי , בחושבו שהוא עושה מעשה עבירה

 לא – ובפועל לא נעשה מעשה עבירה ,שהרי מאחר שהדגש הוא על המעשה. מעשה עבירה

שכ� מאחר שהדגש בביצוע הציוויי� האלוקיי� כמו ג� בהמרת� הוא על . נתקיימה עבירה

הרי שמקו� שבו הנתוני� המציאותיי� אינ� עולי� כדי , המשמעות הריאלית המונחת בבסיס�

   .ביצוע עבירה אי� משמעות לעובדה שהאד� סבור כי הוא מבצע עבירה

, עקיבא' שעליו עמד ר, "יסלח לה' וה"חידוש גדול חידשה התורה בפסוק ,  זולפי גישה

, ומעשה זה נידו� מנקודת מבט אובייקטיבית לכשלו�, שכ� א� שכאמור מעשה העבירה עיקר

שלפיה א� שבפועל לא התקיימו הנסיבות היוצרות את , הפסוק מלמדנו שקיימת מעי� פיקצייה

, היה סבור שמתקיימות נסיבות כאלו,  מבטו הסובייקטיביתמנקודת, מאחר שהעבריי�, העבירה

  . יש להחשיבו למי שעשה מעשה עבירה–ולפיה� פעל 

 62.�"בהסבר דברי הרמב יק'יצחק זאב סולובייצ' גישה זו באה לידי ביטוי בדבריו של ר

  : בזו הלשו�, הביא להלכה את די� משנתנו � בהלכות נדרי�"הרמב

 
 של מעשי משמעות�ביסוד� של שתי גישות אלו מונחת אפוא התפיסה כי כהערה יש לציי� כי   61

 ביצוע ואילו ,ו האלקיו� מצווה מבטא נאמנות וכפיפות לצ.  יחסו לציווי האלוקילפיהאד� נבחנת 
לפי גישה זו אי� להתייחס למצוות ולעבירות ). נומינלזי�(ה "עבירה הוא ביטוי למרד בקב

  סילמ�וחנ�י או ר.ארצית או שמימית, כפעולות בעלות ער� פנימי הנושאות משמעות ריאלית
 וחנ�י; )ב"תשנה(קפג  , טזדיני ישראל"  ציות ומרי או תיקו� וקלקול–מצוות ועבירות בהלכה "

דיני  " עיוני� בפילוסופיה של ההלכה–היקבעויות הלכתיות בי� נומינאליז� וריאליז�  "סילמ�
 .)ה"תשעה( 1 ל ישראל

 .א"חידושיו לנזיר כג עב  62
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 והיא לא ידעה שהפר ועברה על נדרה או על נדרה והפר לה האב או הבעל

 הואיל ונעשה ההתר שנתכוונה לאיסורי "שבועתה בזדו� הרי זו פטורה ואעפ

ומכי� אותה מכת , יסלח לה כי הניא אביה אותה'  נאמר והל זהוע, פטורה

  63.מרדות מפני שנתכוונה לאיסור

 ולחדש שהאישה לחייבא ב" יסלח לה' וה "מלשו� הגמרא עולה כי הפסוק, ז"לטענת הגרי

  –� הנזכרי� שכתב "ואילו מדברי הרמב, ונה לאכול בשר חזירוצריכה כפרה על שנתכ

, לאמור. לפטור עולה בבירור כי הפסוק אינו בא לחייב אלא –" י שנתכוונה לאיסור"ואעפ"

לולי הפסוק היינו סבורי� שהאישה תלקה ממש מחמת שנתכוונה לאיסור וא� עשתה מעשה 

  .  והפסוק בא להקל ולפטור אותה מהמלקות א� שהאישה עשתה מעשה איסור,איסור

מעשה "ז הוא בהתייחסותו למקרי� אלו כמקרי� שנעשה בה� "החידוש בדברי הגרי

עד כדי כ� שהיה צור� , א� שבפועל לא נתקיימו התנאי� להתקיימות העבירה )(!"איסור

  :ובלשונו. בלימוד מיוחד של התורה לפטור מעונש במקרה שכזה

יש כא� , וצריכי� לומר דבאמת בנתכוי� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

אינו רק משו� ז נמצא דהא דצריכה כפרה וסליחה "ולפי... איסור מעשה

ולכ� ניחא דהיכא דרק . מחשבה לעשות איסור אלא באמת יש כא� מעשה איסור

ול בשר חזיר לא באופ� זה דנתכוי� לאכ, חשבה במחשבה לאכול דבר אסור

דהא דצריכה כפרה אינו משו� , אינה צריכה כפרה, ועלה בידו בשר טלה

פ שהיה בשר "המחשבה לעשות איסור אלא שנקרא באמת מעשה איסור אע

  64...טלה

 אלא בגלל מחשבת האיסורז מדגיש אפוא כמה פעמי� כי העבירה נתקיימה לא בגלל "הגרי

הבוחנת את מעשה האיסור דר� משקפיו של , "פיקצייה"יא אותה הסיבה לכ� ה. מעשה האיסור

מדובר במעשה איסור של ממש עד , לפי גישה זו. העבריי� ולא דר� משקפיי� אובייקטיביי�

כדי כ� שא� היה מקו� להעניש את העבריי� בעונש הקבוע לאותה עבירה ממש ללא חידושה 

והיא לא , דרה בנזיר והפר לה בעלההאישה שנ, למשל. של התורה לפטור במקרה זה מעונש

היה עלינו להענישה בעונש המלקות , ידעה שהפר לה בעלה והייתה שותה יי� ומטמאה למתי�

אלא שהתנא של , וכפי שאכ� מצאנו דעה כזאת בתוספתא כאמור, כדי� העובר על נזירותו

  65.במפורש, מיעט אישה זו ממלקות" יסלח לה' וה"המשנה סבור שהפסוק 

שלפיו נית� להחשיב מעשה למעשה עבירה ג� כשמבחינה , יסוד זה, ז"גרילדברי ה

עולה מההשוואה המובאת , אובייקטיבית אי� בנסיבות הקיימות כדי להיחשב מעשה עבירה

בי� דינו של המתכוו� לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה , שעליה עמדנו לעיל, בתלמוד

 
 .יח, הלכות נדרי� יב, משנה תורה, �"מבר  63
, ב"תשלהירושלי� , כתות סוטה נזיר זבחי�חידושי� וביאורי� למס, חלק א, ז הלוי"ידושי הגריח  64

 .)ההדגשות שלנו (ע' עמב, ג"תשנהמהדורת בני ברק 
 התוספתא על ביכורי� מנחת ג� וראה. קצה' עמב, נזיר, בתרא בחידושי ג� כתב ז"הגר כדבריו  65

 .ל"הנ
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ד על כ� שההשוואה נעשית דווקא לקורב� אש� ז עומ"הגרי. לדינו של המתחייב באש� תלוי

לדברי . א� שג� המתחייב בקורב� חטאת התכוו� לאכול בשר היתר, תלוי ולא לקורב� חטאת

, עיקר החידוש בחיוב אד� בקורב� אש� תלוי הוא שא� שמדובר במקרה של ספק, ז"הגרי

 העומדת בפני האד� כ� למשל ייתכ� שהחתיכה, וייתכ� שאי� מתקיימות נסיבות המהוות עבירה

נחשב לעושה , א� על פי כ� האוכל חתיכה מסופקת זו, הינה חתיכה של שומ� ולא של חלב

  66. בוודאימעשה איסור

, חידוש התורה בדינה של האישה שנדרה בנזיר והפר לה בעלה שהיא צריכה סליחה וכפרה

תייחס למעשה בשני המקרי� מלמדת התורה כי יש לה. דומה לחידוש התורה בדי� אש� תלוי

או לכל הפחות לא ברור שה� עולות כדי , כמעשה עבירה א� שהנסיבות אינ� עולות כדי עבירה

  : כ�

, יסלח לה' דכמו בוה, וזהו דאמרינ� הכא כיוצא בדבר אתה אומר באש� תלוי

כ "כמו, ל"נכלל בזה דהוי מעשה איסור ולא דהחיוב כפרה בעד המחשבה וכהנ

  67.� מעשה איסורבאש� תלוי נכלל בזה דהוי ג

יתרונה של גישה זו על פני קודמותיה הוא בכ� שיש בה כדי להנהיר את הדעות הסבורות 

א� בעונש המלקות ,  נענשת בפועל על ידי בית הדי�–שהאישה שנדרה בנזיר והפר לה בעלה 

, עיקרה של העבירה היא המחשבה הרעה, לפי הגישות הקודמות שהזכרנו. א� במכת מרדות

ג� א� יש במעשה שנעשה כדי ללמד על קיומה , י� היא ענישה בבית די� של מטהוכמחשבה א

עיקר , ז"לעומת זאת לפי גישתו של הגרי. כאמור, של מחשבה רעה ועל רצינותה וכנותה

  .וכמעשה הוא ראוי לענישה ג� בבית די� של מטה, החידוש הוא שמדובר במעשה אסור

 הרוחני למעמדו כביטוי המעשה –" חייב ידי על חובה מגלגלי� "– ד גישה  . 4

  העבריי� של הכולל

. תאולוגי היבט בעלת היא צליח בלתי ניסיו� של במקרה העבריי� הענשת� אי להסבר אחרת דר�

 העבריי� נידו� שבו יהספציפ המעשה את לבחו� נכו� לא אד� של ענישתו לצור�, זו גישה לפי

, האד� של הכללי הרוחני מצבו על זה המעש דר� להשקי� יש אלא, כשלעצמו זו בשעה

 וכל, המעשה תוצאת את לבחו� אפוא יש. זה כללי מצב לחשו� כדי א� בא הנידו� כשהמקרה

 
, אהסבור שספק דאורייתא נידו� מ� התורה לקול, �"ז לשיטתו של הרמב"בהקשר זה מתייחס הגרי  66

, שהרי חיוב אש� תלוי מכוו� למקרי ספק, האחרוני� נתקשו בדי� זה. ורק חכמי� החמירו בו
� היה מודע לקושי "שהרמב, ז מיישב"הגרי. ומכא� שהתורה היא המצריכה כפרה ג� במקרי ספק

בי� , כל הספיקות בי� בטומאות"כי א� ש, ב"י הלכה, ט"ועל כ� כתב בהלכות טומאת מת פ, זה
דבר ", מכל מקו�, "בי� בעריות ושבתות אי� חוששי� לה� אלא מדברי סופרי� ,סורותבמאכלות א

משמעות ".  ספיקו אסור מ� התורה שהרי העושה אותו חייב באש� תלוי–שחייבי� על זדונו כרת 
שיש להתייחס אל מקרה של , ז היא שחידוש הוא שחידשה תורה בדי� אש� תלוי"הדבר לפי הגרי

וזו הסיבה . כמעשה איסור ממש ולא רק כהחמרה מצד הספק,  שזדונ� כרתבעבירות, ספק איסור
  .לחיוב באש� תלוי

 .עא' עמב, ש�, ז"ידושי הגריח  67 
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 מאודו בכל חפ� היה א� א� נענש העבריי� אי� – ידיו על אסורה תוצאה נגרמה לא עוד

 לא זאת לכ. גמר לידי ולהביאה לפועל להוציאה שביכולתו כל עשה וא� האסורה בתוצאה

 התוצאה, הוא נהפו�. עצמה בפני האסורה לתוצאה ממש של חשיבות מייחסי� שאנו מטע�

, שבפנינו העבריי� נידו� שבו הספציפי העבירה מעשה בעניי� מורידה ואינה מעלה אינה עצמה

 אד� בידי) חובה (=אסורה תוצאה נגרמה שא� הרי, חייב ידי על חובה שמגלגלי� מאחר אלא

 מתגלגל היה לא כ� לא שא�, "חייב "בבחינת הוא אישיותו בכלל זה שאד� ורחנוכ על, פלוני

 א�, האסורה התוצאה התרחשה לא א� ג� כ� משו�. מיתה מחייבת שתוצאתו כזה איסור לידו

 – להשלימה כדי הכול עשה מבחינתו והוא בעבריי� תלויה אינה התרחשותה�לאי הסיבה א�

 פטור זה אד�. זו כוונה לפי מעשה עשה א� והוא, רעה הכוונ לו שהייתה הג� חייב הוא אי�

 במדרגת אינו זה שאד� אותנו המלמד" סימ�" עצמה היא התוצאה התרחשות�שאי מאחר

  . נענש אינו ולפיכ�, "חובה "ידיו על" נתגלגלה "לא שהרי, "חייב"

 סיבה בבחינת ולא סימ� בבחינת – המלמדת היא בפועל שהתרחשה התוצאה: אחרת לשו�

 יש וממילא, "חייב "למדרגת והגיע הסאה את הגדיש, המעשה עושה, שלפנינו האד� א� –

 ולכ�, שכזו למדרגה הגיע לא עדיי� שמא או, )בפועל" חובה "בידו נגרמה שהרי (להענישו

 סימ�, פלוני ידי על עבירה מעשה הפועל אל יצא א� ממילא. האסורה התוצאה ממנו נמנעה

 עבירה מעשה אותו על שעבר למי הקבוע העונש לאותו ראוי הואש עד סאתו את הגדיש שהוא

 שירה כגו� (שהיא סיבה מכל צלח לא העבירה מעשה א� זאת לעומת. ידיו על לפועל שיצא

 לא עדיי� שהאד� סימ� לנו מהווה הדבר, )מקולקל היה בו שירה שהאקדח או והחטיא בפלוני

  .ידיו על "חובה "גלגלו לא זה ומטע�, "חייב "למדרגת הגיע

, "מישור אורח "בעל ,מקרמני� מאיר ר"ב יוחנ� של בדבריו לראות נית� זו לגישה ביטוי

, יוחנ� רבי בש� חנה בר בר רבה של מימרה מביא התלמוד הסוגיה בהמש� 68 .לסוגייתנו

: משל בדר�" ב� יכשלו ופושעי� ב� ילכו צדיקי�' ה דרכי ישרי� כי "הפסוק את המפרש

 גסה אכילה לשו� אכלו ואחד מצוה לשו� אכלו אחד פסחיה� את שצלו �אד בני לשני משל"

 יכשלו ופושעי� – גסה אכילה לשו� שאכלו וזה ב� ילכו וצדיקי� – מצוה לשו� שאכלו זה

 פסח שאכל זה את לכנות אי�, שלדבריו משו�, לפסוק זה הסבר מקבל אינו לקיש ריש". ב�

. המובחר מ� והומצ קיי� שלא אד� וב לראות נית� היותר לכל". רשע "בש� גסה אכילה לש�

 עמו ואחותו אשתו זה אד� בני לשני משל: "הפסוק להסבר משלו משל לקיש ריש מביא כ� על

 – אשתו לו שנזדמנה זה, אחותו לו נזדמנה ולזה אשתו לו נזדמנה לזה, עמו ואחותו אשתו וזה

  69".ב� יכשלו ופושעי� – אחותו לו שנזדמנה וזה ב� ילכו צדיקי�

 אלגאזי שלמה' ר של קושיית� את" מישור אורח "בעל הביא אלו לקיש ריש דברי על

 זה את לכנות שיש לקיש ריש סבור מדוע שהקשו 71,לעיני� ותאוה 70אהבה רצו� בספריו

 
 . ר מאיר מקרמני�"מאת הרב יוחנ� ב  68
 .146' עמב, ב"בדפוס וילנא ד� עג ע, אורח מישור  69
 .א תנב"פפד  70
 .זולצב� תמז  71



   ):בחיי רבינו ("העבירות וכל המצות כל ועקר האד� עקר שהלב"  ח"ע תשידעלי משפט 
העברי במשפט צליח בלתי סיוינ על  

273  

 הדבר והלא, "פושע "בש� – אחותו לו שנזדמנה זה את ואילו, "צדיק "בש� אשתו לו שנזדמנה

  ".לו נזדמנה: "עצמו לקיש ריש וכלשו�, במזל א� תלוי

   – כי" מישור אורח "בעל מיישב כ� על

 בנדרי� כדאיתא בשוגג כזה עבירה לו בהזדמנו במזיד עבירות עבר כבר דודאי

� חטאת קרב� להביא שיוכלו לצדיקי� בשוגג תקלה מביא ה"הקב דאי�' י ד

 להביא מתאוי� היו ראשוני� חסידי� לכ� עבירה בשגגת רק בנדבה בא שאינו

  ...חטאת קרב� שיתחייבו כדי למקו� נזירות מתנדבי� היו חטאת קרב�

 נזדמנה (=מקרה בדר� לכאורה הדבר קרה לקיש ריש של במשלו הנידו� במקרה אכ�, לאמור

 אשתו" נזדמנה "שלאחד העובדה, פרטית אלוקית בהשגחה נידו� שהעול� מאחר א�, )לו

 סובב –" צדיק"ה: ה"הקב ידי על במכוו� נגרמה א� כי מקרה אינה אחותו" נזדמנה "ולאחר

 מכבר זה" פושע"ה, לעומתו. אשתו לו" נזדמנה "כ� ועל, ידיו על תקלה תיגר� שלא ה"הקב

 זה חייב הוא אד� שאותו למדי� אנו וממנה, ידיו על תקלה ה"הקב לו זימ� – קודמות מעבירות

  72.מכבר

 כי ללמד כדי בה יש בנזיר שנדרה האישה לסוגיית לקיש ריש של משלו שסמיכות ייתכ�

  .דומה אלו ענייני� שני שבבסיס הרעיו�

, עקיבא' ר של לחידוש הסבר "הי� איי" בש� הביא 73יעקב עי� על גאוני� בחידושי, ואכ�

 שהוא חזיר בשר בידו ועלה, חזיר בשר בידו לעלות שהמתכוו�" לה יסלח' וה "מהפסוק שלמד

  :מציי�" הי� איי "בעל. לעיל דנו אודותיו שעל, וסליחה כפרה טעו�

 שלקח לא. כלומר, חזיר בשר לאכול שנתכוי� למי היה בזה למודו דעיקר...

 לאכול שנתכוי� רק) ש"וכמ לימוד צרי� לא דזהו (מיד ואכל בידו חזיר בשר

 שלקח מקרה קרה כ"ואח. לידו שיזדמ� בעת כלומר. חזיר בשר פע� באיזה

 רק, חזיר בשר לאכול אז נתכוי� ולא טלה בשר שהוא סבור והיה. בשר איזה

. גמור שוגג מעשה באותו אז היה כ"וא. חזיר הבשר זה היה העני� שבאמתת

 כוונתו אל בפועל האכילה מעשה דמצרפינ�. כפרה שצרי� ו"ק ע"ר למד בזה

. בפועל האיסור מעשה עשה שלא ממי) שכ� מכל (=ש"מכ מאז לו היתה אשר

  .]שלנו תההדגשו[ היתר ומעשה איסור מחשבת רק

 זו עבירה לעבור התכוו� בעבר כלשהו שבזמ� אד� של לידיו עבירה מעשה אפוא מגלגל ה"הקב

". זכאי "אד� של לידיו" חובה "מגלגל הוא ואי�, להענישו מנת על, בידו עלה לא הדבר א�

 הדי� על ג� משפיע כוללת אחת בסקירה האד� את הד� האל שמשפט בכ� הוא העיקרי החידוש

  . מטה של די� תבבי הנדו�

 
 צדיק שיי� מה לכאורה: "ב"ע י להוריות שלו אגדות בחידושי א"המהרש ג� פירש לזה דומהב  72

 דזה ואיירי או� כל לצדיק יאונה לא עד השתא ד"דס למאי לפרש ויש. לו שנזדמנה בדבר ופושע
 ".לו ונזדמנה לאחותו נתכוי� וזה ב� ילכו צדיקי� כי אשתו לו הזמי� י"והש לאשתו נתכוי� היה

 .ב"עה ע, בדפי העי� יעקב, זיר ש�נ  73
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 היות מחמת א� נובע צליח בלתי ניסיו� של במקרה וכפרה בסליחה הצור�, דבר של כללו

 ראותו מנקודת העבירה מעשה את הבוחנת" פיקצייה"ה מחמת וא� העבירה של עיקרה הכוונה

 הראייתי� בקשיי� א� נעוצה זה במקרה מטה של די� בבית הענשתו�לאי הסיבה. העבריי� של

 נתקיי� שלא משו� וא�, הפועל אל להוציאה בפועל כישלונו בשל הכוונה רצינות תא להוכיח

  ".חייב ידי על חובה מגלגלי� "הכלל והוא, אד� של לענישתו התנאי

  צליח בלתי וניסיו� צליח ניסיו� .ג

 בחינת כדי בתו� צליח בניסיו� נעסוק להל�. צליח בלתי ניסיו� של דינו בבירור עסקנו עתה עד

 כאמור הוא צליח ניסיו�. צליח בלתי ניסיו� של במקרה הדי� לבי� זה במקרה הדי� י�ב היחס

 להוציא כלשהי מניעה שהייתה ללא, העבירה את לפועל להוציא פעל מבחינתו העבריי� כאשר

 מנת על בחברו שירה אד�: לכ� דוגמה. נכשלה הפעולה דבר של בסופו אול�, לפועל אותה

 הרופאי� הצליחו דבר של בסופו א�, רעל כוס חברו את שקהשה אד� או, והחטיא להורגו

  . חייו את להציל

 מדעות החל (העבריי� של לחיובו באשר שונות דעות ראינו צליח בלתי בניסיו�, אכ�

 וכלה המושלמת לעבירה הקבוע עונש באותו מעלה של די� בבית ג� להענישו שנית� הסוברות

, ")וכפרה סליחה" "רק "צרי� והוא מטה של די� בבית כלל להענישו שאי� הסבורות בדעות

 פטור המנסה שהעבריי� ל"חז בדברי כללית הסכמה לזהות נית�, צליח לניסיו� באשר ואילו

 מהמשנה היתר בי� עולה זו מסקנה. מטה של די� בבית לענישה באשר הפחות לכל, מעונש

  :שנינו ש� 74,סנהדרי� במסכת

י להמית את הגדול והלכה לה על הקט� נתכוו� להכות את הגדול והיה בה כד

  .רבי שמעו� אומר אפילו נתכוו� להרוג את זה והרג את זה פטור. ומת חייב

 מיתה בעונש אד� לחיוב הנדרשת הזדו� למידת באשר חלוקי� שבמשנה קמא ותנא שמעו�' ר

 ג� צור� שיש או ,אד� להרוג בכוונה דיו, כשלעצמו במעשה בזדו� די א� – הרצח בעבירת

 התכוו� שאילו מודי� הכול בר�. מסוי� אד� להרוג ובכוונה הנרצח של לזיהויו באשר בזדו�

 המשפט שאי� לפנינו הרי. פטור שהוא, "אחר "ולא" זה "לא, אחד א� הרג ולא" זה "את להרוג

 מעשה עשה וא�, הרציחה עבירת על לעבור שחשב מי אד� בידי ענישה מעניש העברי

  . בו תלויות שאינ� נסיבות מחמת בידו צלח לא שהדבר אלא, זו כוונתו להגשמת

 ענישה קיימת צליח בלתי ניסיו� של שבמקרה הסבורי� התנאי� בי� יש, כאמור, ועוד זאת

� יהודה' ר דעת; מלקות האישה את המחייב בתוספתא התנא דעת (מטה של די� בית בידי א

 המחייבו תנא שו� מצאנו לא, חצלי ניסיו� של במקרה ואילו, )75מרדות מכת המחייב� במשנה

  .מטה של די� בבית בעונש

 
 .ב, דרי� טסנה  74
 עוד וורא. ק והוא עצמו סבור כתנא שבתוספתא"לעיל ציינו אפשרות שדבריו נאמרו לשיטת ת  75

 .ק"יהודה בא לפרש דברי ת'  או שר,י שבמשנה חלוקי�"ק ור"בדיו� לעיל בשאלה א� ת
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 א� לבחו� ויש, די בה אי� מטה של די� בבית שכזה במקרה ענישה שאי� העובדה, כאמור

 של מקרה א� לשאלה התייחסות העלה לא השוני� במקורות עיו�. עבירה נתקיימה זה במקרה

 במקור, אכ�". וכפרה סליחה "זה במקרה שנדרשת או, שמיי� בידי ענישה מחייב צליח ניסיו�

 נאמר כ�. וכפרה בסליחה צור� יש צליח ניסיו� של במקרה ג� כי הסבורה שיטה מצאנו אחד

  76:הגלילי יוסי' ר של בנו, אליעזר רבי במשנת

 כאלו להרגו שחישב כיו� אלא? הרגו וכי". אבי אבד ארמי "בלב� מוצא את וכ�

' שנ, המעשה ידי על אלא מחשבה ידי על האד� מ� נפרע ה"הקב אי� והרי. עשה

] ה� [מחשבות שתי אלא). יח, סו תהלי�" (ייי ישמע לא בלבי ראיתי א� או�"

 אינה מעשה עמה שאי� ומחשבה, כמעשה הוא הרי מעשה עמה שיש מחשבה

 זו, חבירו השיג ולא ויצא זינו כלי את נטל, להרוג שחישב רוצח? כיצד. כמעשה

 זו, הזיי� את נטל ולא חשב. הרגו כאלו עליו מעלי�, מעשה עמה שיש מחשבה

 עד לגמור הספיק ולא שהערה נוא�. כמעשה ואינה מעשה עימה שאי� מחשבה

 זו, בלבו שהרהר פ"אע, הערה לא, מעשה עמה שיש מחשבה זו, שנטרפו

  . כמעשה שאינה מחשבה

 שבה� אי�התנ המקורות מכלול ע� אחד בקנה עולה ואינה חריגה היא זו גישה כי נדמה בר�

  .לעיל בהרחבה שנזכר כפי, צליח בלתי ניסיו� של בנסיבות רק וכפרה בסליחה הצור� נזכר

 אי� כי 77העברי במשפט הניסיו� עבירת בשאלת העוסק במאמר סבור קרשנבאו�' א אומנ�

 ניסיו� של מקרה בכל וכפרה סליחה מצריכה התנאי� משנת כי מסיק והוא, המקרי� בי� להבחי�

 היתר בי� תומ� הוא זו מסקנתו את 78.צליח בלתי או צליח ניסיו� זה יהיה, עבירה לעבור

: נאמר ש�, )א"ע מ (קידושי� במסכת התלמוד בסוגיית המובאי� לדברי� המאירי של בפירושו

 וישמע' ה ויקשב רעהו אל איש' ה יראי נדברו אז 'שנאמר למעשה מצרפה טובה מחשבה"

 למעשה מצרפה ה"הקב אי� רעה מחשבה. 'שמו לחשביו' ה ליראי לפניו זיכרו� ספר ויכתב

 בדברי הנזכרת המחשבה את מפרש המאירי". 'ה ישמע לא בלבי ראיתי א� או� "שנאמר

 היתה שאילו: "קירשינבאו� מסיק מכא� 79".הרהור", ערטילאית כמחשבה הללו התלמוד

 במוב� עשאו כאילו עליו מעלה הכתוב היה אולי אז, לממשה מאמצי� מלווה הרעה המחשבה

 הכפרה כי סבור עצמו המאירי, לעיל שנוכחנו כפי בר�". סליחה או כפרה צרי� היה שהאד� זה

 העבריי� של מבטו מנקודת ול�, מושל� למעשה הוביל שהניסו� במקרה רק נדרשות והסליחה

 את השביע "העבריי� זה במקרה שרק משו�, ")טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול נתכוו�("

 
מהדורת הלל גרש� , או מדרש שלושי� ושתי� מדות, יוסי הגלילי' אליעזר בנו של ר' שנת רמ  76

למשנת רבי אליעזר בנו " אפשטיי�' נ'  יועל הספר רא. 163' עמב, ד"תרצהענעלאו ניו יורק , הימ�
 ליברמ�' ש; )ד"תשנה (221 מחקרי� בספרות התלמוד ובלשונות שמיות "יוסי הגליל' של ר

 . )א"תשנה (157 י"א בתורת מחקרי�
 .37' עמב, 20 ש"הלעיל  ,רשנבאו�יק  77
  . אפשרויות אחרות118' עמב, ש�  78
' עמב, א"תשלהירושלי� , א סופר"במהדורת ר, ב"קידושי� לא ע, בית הבחירה, מנח� המאירי' ר  79

202. 
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 לסליחה נדרש העבריי� אי�, העבירה מעשה הושל� לא כי המאירי מדברי אפוא ברור". ויצר

  .לממשה במאמצי� הרעה המחשבה לוותה אפילו וכפרה

 מדובר המקרי� בשני הלוא. הסבר דורשת צליח בלתי לניסיו� צליח ניסיו� בי� זו הבחנה

 מדוע. בידו עלה לא דברוה, במעשה להגשימה שביכולתו כל ועשה עבירה לעבור שניסה באד�

 די� בבית א� ייתכ�, עליה נענש והוא עבירה העבריי� עבר צליח בלתי ניסיו� של במקרה אפוא

 ייתכ� וא�, מטה של די� בבית נענש העבריי� אי� צליח ניסיו� של במקרה זאת ולעומת, מטה של

 הנזכרות ישותמהג אחת כל לפי זו לשאלה מענה לתת נבקש להל� 80.וכפרה סליחה צרי� שאינו

  .עבירה בביצוע למעשה הכוונה שבי� ליחס באשר לעיל

 לידי הבאה, הראשונה הגישה ביסוד עומדת אלו מקרי� בי� ההבחנה, דבר של לאמיתו

 מוסברת, זו גישה לפי". יצרו את השביע"ש על נענש האד� ולפיה�, המאירי של בדבריו ביטוי

 מנת על לתוושביכ כל עשה העבריי� שבו ,צליח בלתי ניסיו� של מקרה בי� ההבחנה היטב

 ניסיו� לבי�, "יצרו את השביע "אכ� הוא שאז, בידו עלתה שהגשמתה סבור והוא, עבירה לעבור

 את השביע "לא וממילא, שלו מבטו מנקודת ג�, כוונתו בהגשמת נכשל העבריי� שבו צליח

  81.פחותה מעשיו חומרת משכ�". יצרו

 ההבחנה היטב מוסברת, העבירה עיקר הוא שהמעשה הסבורה, השלישית הגישה לפי ג�

הוא הצד , הרכיב העיקרי שבעבירה וממילא הענישה שבגינה, זו גישה לפי. המקרי� שבי�

כשתפקיד הכוונה הוא א� להגדיר את מהותו של ,  הקיו� בפועל של מעשה העבירה–המעשי 

שאי� , סנהדרי� הנזכרתמוב� אפוא הדי� העולה ממשנת , לפי גישה זו. המעשה ואת חומרתו

א� הדבר לא , מקו� להעניש את המתכוו� להרוג את האד� וא� פעל לצור� הגשמת מחשבתו זו

מטע� זה ג� אי� . שהרי בפועל לא נעברה כל עבירה, עלה בידו מחמת נסיבות שאינ� תלויות בו

ה א� שג� ש� לא נעשה מעש, הסיבה להענשת האישה במשנת נזיר. להצריכו סליחה וכפרה

שיש לבחו� את מעשיו של העבריי� מנקודת מבטו , נעוצה בחידושה של המשנה, עבירה בפועל

יש להתייחס ,  עבירהמעשהכאשר לפי מחשבתו של העבריי� הוא ביצע , לאמור. של העבריי�

לא כ� כאשר ג� לפי מחשבתו של העבריי� לא בוצע . לכ� כביצוע בפועל של מעשה עבירה

   .ועל כ� אי� מקו� להענישו, ה נותרנו ע� הכוונה בלבדבמקרה שכז. מעשה עבירה

 פשר לתת יתקשו, הכוונה על הדגש את השמה, השנייה בגישה המצדדי� זאת לעומת

 מחשבתו על היא העבריי� ענישת, זו גישה לפי. צליח בלתי לניסיו� צליח ניסיו� שבי� להבחנה

. לפועל מחשבתו הוצאת שמנעו תהשונו הסיבות בי� להבחי� מקו� אי� ממילא כ� ועל ,הרעה

 מכ� ולאחר, רעל שהוא סבור שהוא משקה בהשקותו חברו את להרעיל המנסה האד� ג�

 שניה�, ומחטיא להורגו מנת על בחברו היורה האד� וג�, רעל ולא יי� היה שהמשקה התברר

  . זו ת�כוונ על להעניש� ויש, להגשמתה יכולת� ככל בגלוי פעלו וא� רצח עבירת לבצע התכוונו

 
שולל במפורש את ההבחנה בי� ניסיו� צליח לניסיו� בלתי , למשל, המשפט הישראלי, כאמור, אכ�ו  80

אי� נפקה מינה א� עשיית העבירה לא , לעני� נסיו�"עונשי� כי  לחוק ה26וקובע בסעי� , צליח
 ".היתה אפשרית מחמת מצב דברי� שהמנסה לא היה מודע לו או טעה לגביו

  .אסו� גישה , פרק ב, על כ� דברינו לעיל וראו  81
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 הבחי� שלא, זו גישה תואמי� דבריו שכאמור, פיינשטיי� מ"הר של מדבריו עולה כ�, ואכ�

 היה אשר, השוחט של דינו בי� משווה הוא לעיל שהוזכרה בתשובתו. אלו מקרי� שני בי�

 חיצוניות נסיבות מחמת בידו עלה לא והדבר קונסרווטיבי כנסת בבית חזנות במשרת מעוניי�

 מלכתחילה האפשרות ממנו שנמנעה מי של לדינו, ")לקבלו רצו שלא משו� ("בו תלויות שאינ�

 בשר לאכול שנתכוו� כמי, זאת אפשרו לא האובייקטיביות שהנסיבות משו� העבירה את לעבור

 רואה ואינו המקרי� שני בי� בתשובתו משווה פיינשטיי� מ"הר 82.טלה בשר בידו ועלה חזיר

 עשה שהעבריי� מאחר עבירה נעברה המקרי� שבשני בבירור קובע הוא. ביניה� להבחי� לנכו�

  83.לו הידוע לפי לפועל הרעה מחשבתו את להוציא כדי שביכלתו כל

 בי� הקיימת ההבחנה ע� אחד בקנה עולה אינה המקרי� בי� זו השוואה, שראינו כפי בר�

 ובתוספתא במשנה ורלאמ בניגוד, שכ�. בסנהדרי� המשנה לבי� בנזיר הגמרא וסוגיית המשנה

 שנכשל המנסה את פוטרת סנהדרי� במסכת המשנה כי נראה, צליח בלתי לניסיו� בנוגע בנזיר

 סליחה המצריכו או שמיי� בדיני המחייבו מקור מצאנו ולא, מטה של די� בבית מעונש במעשיו

  .פיינשטיי� מ"הר שעור� מההשוואה שעולה כפי וכפרה

  מבח� כמקרה יוס� מכירת .ד

 צליח בלתי ניסיו� של זה לדי� בקשר האחרוני� מ� כמה של בדבריה� שנזכרו המקרי� אחד

 אגב 84,אחיו בידי יוס� מכירת מעשה הוא") טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול נתכוו�("

 ההלכתי בהיבט ג� מקו� מצאה זו השוואה. עקיבא רבי של לדינו זה מקרה בי� השוואה עריכת

  .הדרוש ופרשנות פרשנותכ אחרי� בהיבטי� ג� א�

 הסיבה את תלה 85"הקודש נזר "בעל בש�" יעקב עי�"ה על גאוני� חידושי בספר ,למשל

" טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול המתכוו� "של הדי� את שלמד הוא עקיבא שרבי לכ�

 האמור לפי. מלכות הרוגי מעשרה אחד היה עקיבא שרבי בעובדה" לה יסלח' וה "מהפסוק

, יוס� מכירת על כעונש עליה� נקנסה מלכות הרוגי עשרה של בייסורי� מיתת� 86,במדרש

 
פ עולה כי ניסיו� "הסבור כי מדברי הרמ, 131' בעמ, 20 ש"הלעיל  ,רשנבאו�יבניגוד לדבריו של ק  82

  .בלתי צליח חמור מניסיו� צליח
 ודוחה מתחרט היה שהחז� להיות יכול, פ"הרמ לדעת. המקרי� בי� להבחי� שנית� תכ�יי מנ�וא  83

 שביקש והאיש שנדרה האישה של במקרי� חסרה חרטה של אפשרות. נבחר אילו ג� התפקיד את
 העובר שבה� במקרי� .ניסיו� בעבירת ותהדנ ובפסיקה בספרות רבות נדו� זה שיקול .חזיר לאכול
. העבירה את לעבור דעתו נחישות את גילה הוא, נסיבה חסרה א� עצמו העבירה מעשה את עושה

 locus המשפטית בספרות שנקרא מה (שיתחרט אפשרות עוד שאי� עד הגבול את חצה הוא
poenitentiae .(למשל – כניתוובת מתקד� כה לשלב להגיע מצליח אינו העובר שבה� במקרי� 

 זמתוומי בו וחוזר מתחרט היה שהוא אפשרות נותרת – זממו את להשלי� ממנו מונע מישהו
 .בלבד תאורטי נותר הוא לפעמי�. ממשי הוא זה שיקול לפעמי� .זממו את ישלי� בטר�

 .זל בראשית  84
 .ב"� תיט עד  85
ה "ד, תלט' עמב, )אייזנשטיי�(אוצרה מדרשי� ,  עשרת הרוגיה מלכות–" אלה אזכרה"דרש מ  86

 .)ה"תשסה( ש ובפיוטעשרת הרוגי מלכות במדר  ולנרלתרא; ה"כשברא הקב
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 אודות על מהפסוק. אביו ע� עת אותה שהה אשר, מבנימי� לבד אחיו עשרת השתתפו שבה

 לא שבפועל א� עבירה לעבור מחשבתה על וכפרה סליחה ושצריכה בנזיר שנדרה האישה

' שר (יוס� אחי היו ראויי� שאכ� עקיבא רבי למד, לה הפר שבעלה מאחר מחשבתה נתקיימה

 ממעשה טובה צמחה דבר של שבסופו א� יוס� מכירת על לעונש) במקומ� באו וחבריו עקיבא

 למע� לטובה חשבה אלקי� רעה עלי חשבת� ואת�: "לימי� יוס� לה� שאמר וכמו. זה מכירה

 הקשה בעונש נענש באעקי רבי כי מטעי�" הקודש נזר "בעל". רב ע� להחיות הזה כיו� עשה

 המדברי� ראש שהיה, שמעו� של" גלגול "היה שהוא משו�, מלכות הרוגי עשרת מבי� ביותר

  .זה למקרא בהגיעו ובכה נצטער עקיבא' ר דווקא כ� על אשר 87,יוס� של מכירתו בעניי�

מאחר שבניגוד למקרה של מי שנתכוו� לאכול בשר חזיר , בר� השוואה זו אינה ברורה

במקרה של מכירת יוס� , ש� לא נתקיימה כלל התוצאה האסורה, כל בשר טלהובפועל א

התוצאה הטובה באה . כוונת� הרעה של האחי� והתוצאה האסורה נתקיימה במש� שני� רבות

כש� שלא יעלה על הדעת לומר שאד� שחילל שבת ונסע . לידי ביטוי בשלב מאוחר הרבה יותר

 שעשה רק בשל כ� שבאותו מקו� בחלו� כמה ,למקו� כלשהו לא ייענש על חילול השבת

בדומה לזה ג� לא יעלה על הדעת . שעות ואולי ימי� הוא נקלע לסיטואציה שבה הציל נפשות

�שהיה מעשה מושל� ומוגמר ה� , לומר שמעשה העבירה שעברו האחי� ע� מכירת יוס

ו ממנו יתבטל בחלו� כמה שני� רק בשל כ� שצמח, מבחינת המעשה וה� מבחינת התוצאה

  :גאוני� החידושיהסתייגות מהשוואה זו מצאה ביטוי בדבריו של בעל . תוצאות טובות

� נאמר א� ג� כי. צדיקי� אינ� מתוקי�) הקודש נזר בעל של (דבריו נראה כי א

 טלה דהבשר איסור נדנוד שו� במעשה שאי� מפני היינו, פטור טלה דבשר דדי�

 חזיר בשר כי חושב היה אשר ההמחשב ועל. עשה מה יומת ולמה, אכל כשר

 חשבה דהאלהי� נהי, יוס� המכירת בדי� אמנ�. מעשה כעושה דיינינ� לא אוכל

 מות' גו ומכרו איש וגנב מאמר על עברו פ"עכ ז"עכ', כו החיות למע� לטובה

 לפי חייב אינו אטו, )עצמו את (=ע"א להחיות דבר הגונב עצמ� הגע. יומת

 ס"הש מלשו� כי, ועוד. המעשה חיוב רק לנו �אי אנו! ?ע"א להחיות שכוונתו

 חזיר לבשר שנתכוו� והוא מאמרו סו� על היה וצערו בכיותו עקר כי, נראה

  .ש"ע חזיר בשר בידו ועלה

 לעונש ראויי� שה� א� יוס� בידי להיענש ראויי� אינ� האחי� כי עולה הפסוק מלשו�, אכ�

 אביה� מות ע� כי האחי� שביטאו ששלח יוס� של בתגובתו. המכירה מעשה על שמיי� בידי

 חשבת� ואת�. אני אלקי� התחת כי תיראו אל: "אומר הוא מצידו לענישה חשופי� ה� יעקב

 התחת "יוס� מדברי 88".רב ע� להחיות הזה כיו� עשה למע� לטֹבה חשבה אלקי� רעה עלי

. לעונש ויי�רא ה� מעלה של די� בבית א�, אות� יעניש לא הוא כי לכאורה עולה" אני אלקי�

 
ועתה לכו . ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא): "19 בראשית לז(על הפסוק   87

י "ציי� רש, "ונהרגהו ונשלכהו באחת הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלומתיו
  .על פי המדרש כי הכוונה לשמעו� ולוי) 5 בראשית מט(

 .19 בראשית נ  88



   ):בחיי רבינו ("העבירות וכל המצות כל ועקר האד� עקר שהלב"  ח"ע תשידעלי משפט 
העברי במשפט צליח בלתי סיוינ על  

279  

 בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול המתכוו� של דינו ע� אחד בקנה אכ� עולה אכ� זו מסקנה

 פירוש הפסוק את לפרש הכרח כל אי� בר�. ומחילה סליחה צרי� א� אד� בדיני הפטור, טלה

 יכול היה הוא, "אלוהי� "יוס� היה ל� כי לומר בא" אני אלקי� התחת "הביטוי שלפיו

 למשל י"רש. זה במקרה להענשת� מקו� אי� אד� בידי בעונש שמדובר מאחר ורק, להעניש�

) מזכות להבדיל (היכולת לו שאי� לה� ולומר אחיו את להרגיע הייתה יוס� כוונת כי מפרש

 אני כלו� לכ� להרע רוצה הייתי א� בתמיה אני במקומו שמא: "ובלשונו, אות� להעניש

 יכול לבדי אני והיא�, לטובה חשבה הוא ברו� והקדוש רעה עלי חשבת� כולכ� את� יכולוהלא

 בידי לעונש ראויי� היו לא יוס� שאֵחי הפסוקי� מ� ראיה כל אי� כי אפוא ברור די". לכ� להרע

  .המכירה מעשה על אד�

 שהעובדה, ")החיי� אור ("לתורה בפירושו עטר ב� חיי�' ר דברי את להבי� יש, משכ�

 בידי וה� אד� בידי ה� מעונש יוס� אחי את פוטרת ולהגד טובה הצמיח המכירה שמעשה

 את השווה" החיי� אור"שה לכ� הדעת את לתת יש בעיקר. לרעה הייתה שכוונת� א�, שמיי�

 לפי זה אד� שג�, רעל והשקהו יי� כוס חברו את להשקות שנתכוו� למי יוס� אחי של דינ�

 כוס חבירו להשקות למתכוו� דומה הז והרי: "ובלשונו, שמיי� מדיני א� פטור" החיי� אור"ה

 דבריו 89."שמי� בדיני ג� וזכאי� פטורי� ה� והרי כלו� מתחייב שאינו יי� כוס והשקהו מות

  90.שהזכרנו והתוספתא המשנה דברי את סותרי� אלו

 ולא עבירה לעבור המנסה של בדינו שוני� גדרי� שביסוד� זו בשאלה נאמרו תשובות כמה

  .הדי� של מהותו על ללמד כדי ג� בה� שיש, בידו עלתה

  הרשות דבר שתוצאתו למעשה מצווה שתוצאתו מעשה בי� הבחנה. 1

, יציב דברי ת"שו בעל הלברשטא� יהודה יקותיאל' ר בידי ניתנה זו לשאלה אחת תשובה

  :רשות היא התוצאה שבו מקרה לבי� מצווה היא התוצאה שבו מקרה בי� שהבחי�

 כ"משא, הרשות בשר טלה בשר בידו הבעל מיירי ס"דבש ליישב ואמרתי

 מיתה של כוס שבמקו� חבירו את להחיות מצוה לעשות בידו שעלה ג"בכה

 זה דאי�, שמי� בידי מתחייב אינו, מי� של רק ולא יי� של כוס עוד השקהו

 יוס� לה� שאמר וזה. ק"ודו קדשי� בשר בידו כעלה אלא טלה בשר בידו כעלה

 גדולה מצוה בידכ� שעלתה ונמצא, בר ע� להחיות לטובה חשבה אלקי�

  91.הקדוש ח"האוה וכדברי, שמי� בדיני ג� וזכאי� פטורי� וממילא

, בר� מלבד הקושי בהגדרת המקרה של השקיית חברו ביי� כמעשה מצווה ולא כמעשה רשות

ג� ההבחנה בי� מקו� שבו התוצאה היא מצווה למקו� שבו התוצאה היא רשות מעוררת קושי 

העונש על , י הגישות הראשונה והשנייה שהזכרנו לעיל בנוגע לניסיו� בלתי צליחלפ. לא מבוטל

השלמת המעשה בפועל . עשיית עבירה מכוו� נגד הכוונה הרעה שליוותה והניעה את העבריי�

 
 .20 בראשית נ, ור החיי�א  89
 .134' עמב, פרשת ויחי, בראשית, מאיר ד� פלוצקי' כ� הקשה בכלי חמדה לרו  90
 . סימ� סז, ד" יו יורה דעהחלק, ת דברי יציב"שו  91
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או כדי , )גישה א(הנדרש לצור� הענישה , "ה%בעת היצר"נדרשת או כדי לקיי� את התנאי של 

והוא זקוק , בניסיו� בלתי צליח עבר העבריי� עבירה, משכ�). גישה ב(להעיד על רצינות הכוונה 

. ממלאת דרישות אלו, ול� במשקפיו הסובייקטיביי�, לסליחה וכפרה מאחר שהשלמת המעשה

אי� צור� להבחי� בי� מקו� שבו תוצאה מעשה העבירה הייתה מצווה לבי� , לפי שיטות אלו

. וצאה לא נקבעה בידי העבריי� ואינה פרי כוונתושהרי הת, מקו� שבו היא הייתה דבר רשות

מקו� שבו הושל� המעשה ול� מנקודת , ועל כ� הוא ראוי לעונש, הוא הלוא התכוו� לרעה

שלפיה המעשה הוא העיקר בענישה אלא , ג� לפי השיטה השלישית שהזכרנו לעיל. מבטו

דברי "של בעל האי� מקו� להבחנתו , שחידשה תורה שהמעשה נמדד במשקפיו של העושה

מה לי אפוא א� מבחינה , מנקודת מבטו של העבריי� הוא השלי� מעשה עבירה". יציב

  92?קטיבית התוצאה היא מעשה מצווה או דבר רשותיאובי

 הסוגיה 93.א� נסתרת מסוגיית הגמרא במסכת מנחות" דברי יציב"הבחנתו של בעל ה

 האיסור מעשה ע� בבד שבדכ שבת חילול של איסור מעשה נעשה בובמנחות דנה במקרה 

  :בלשונה הסוגיה את אפוא נביא. תינוק של נפשו ניצולה ממנו וכתוצאה

 בתר? מהו, מעיי� בבני כחושה הראשונה נמצאת: אשי לרב רבינא ל"א

? אזלינ� מעשיו בתר דלמא או, מיכוי� קא לאיסורא וגברא אזלינ� מחשבתו

 מצודה ופרש, בי� נוקתי שטבע שמע: דאיתמר? ורבא דרבה היינו לאו: ל"א

 רבא – ותינוק דגי� והעלה דגי� להעלות, חייב – דגי� והעלה דגי� להעלות

, דשמע כיו� אלא, פטר קא לא רבה כא� ועד, פטור: אמר ורבה, חייב: אמר

 היינו: ל"א, דאמרי ואיכא. לא שמע לא אבל, אתינוק דעתיה נמי' אמרי

 מצודה ופרש ,בי� תינוק עשטב שמע) לא: (דאיתמר; ורבא דרבה פלוגתייהו

 רבה – ודגי� תינוק והעלה דגי� להעלות, חייב – דגי� והעלה דגי� להעלות

 אמר ורבא; מעשיו בתר זיל, פטור אמר רבה; חייב: אמר ורבא, פטור: אמר

  . מחשבתו בתר זיל, חייב

 ד�הא של חיובו סיבת א� בשאלה לרבא רבה בי� העקרונית המחלוקת א� על כי עולה מהסוגיה

 שתי לפי הסכמה קיימת, ")מעשיו בתר זיל ("במעשיו או") מחשבתו בתר זיל ("בכוונתו נעוצה

 ידע לא הי� מ� דגי� להעלות שפעל בשעה א� כי, זו למחלוקת בסוגיה המובאות הגרסאות

 מכא�. לעבירה התכוו� שהוא מאחר חטאת מקורב� פטור לו אי�, תינוק שטבע כלל העבריי�

 כדי בה אי�, נפשות כהצלת גדולה מצווה אפילו, מצווה הייתה המעשה תתוצא א� שג� אפוא

  .לאיסור התכוו� עצמו הוא שבו מקו� מעשיו על וכפרה בסליחה מהצור� העבריי� את לפטור

  

  

 
92

קטיבית תוצאת מעשה העבריי� היא יבו מבחינה אובישמנ� נית� להציע ולומר כי במקו� וא  
  . מצד אחרמעשה עבירהומצווה מצד אחד  לייחס לעושה אי אפשר, מצווה

 .א"מנחות סד ע  93
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  לחברו אד� שבי� לעבירות למקו� אד� שבי� עבירות בי� הבחנה. 2

 במשנה האמור הדי� את מסייגה, פלאצקימאיר ד� ' מציע ר" החיי� אור"היישוב אחר לדברי 

 בעבירות, לדבריו. למקו� אד� שבי� העבירות לתחו� רק צליח בלתי לניסיו� בנוגע ובתוספתא

 דבריו חשיבות מפאת. כפרה מצרי� אינו וא� עניש אינו צליח בלתי ניסיו� רולחב אד� שבי�

  :במלוא� נביא�

 תמוהי� דושי�הק דבריו יהיה שלא] עטר�ב� חיי�' ר [=הצדיק את ולהצדיק

 אי ורבא רבה דפליגי ג"דאע, בכוונתו דעתי לעניות נראה כ��כל ומופלאי�

, למקו� אד� שבי� בעבירה דווקא היינו מעשיו בתר או מחשבתו בתר אזלינ�

 לכ� לפניו גלוי שהכל מעשה או מחשבה או מינה�נפקא אי� ה"דלהקב כיו�

 הוי בפועל אותה הכשעוש מקו� מכל גרידא מחשבה מצר� ה"הקב שאי� פ"אע

 ליה דסבירא למא� ואפילו מחשבתו בתר דאזלינ� לומר יש ושפיר גמורה עבירה

 כ"משא. כפרה צרי� פ"עכ אבל גמור חיוב שיהיה היינו מעשיו בתר דאזלינ�

 מפני לחבירו שהרע מפני זה באיסור הכוונה שעיקר לחבירו אד� שבי� בעבירה

 טוב הוא המעשה דא� מודי� עלמא� כולי בזה לכ� הקדושה התורה זה אסרה זה

 דג� פשוט דזה ג"ואע מעשיו בתר אזלינ� לחבירו טובה מזה נצמח ואדרבה

 מכל בלבב� אחי� את תשנא לא הכתוב דיבר מלא ומקרא איסור הוא המחשבה

 וג� טובה מעשה היה שזה ונתגלה לחבירו רע מעשה איזהו כשעשה מקו�

 מה של� בלב עליו מקבל היה זו מעשה תחילת יודע היה שא� לזה מודה חבירו

 מחזיק חבירו דאדרבה כיוו� שמיי� בדיני א� עונש עליו אי� שוב זה לו שעושה

 מה על עונש לו אי� שכ� וכיוו� ישועה מזה שנצמח לו שעשה זה על טובה לו

 הרי וחבירו לחבירו להרע שלא האיסור דשורש כיוו� לחבירו לעשות שרצה

 אד� שבי� מעבירה ללמוד ואי� זה של עשיוממ עתה נחת ומקבל מרוצה הוא

  ].שלנו ההדגשות [אד� שבי� לעבירה למקו�

 שהניסיו� כ� על הדגש את ש� הוא שג� נבחי�, פלוצקי ד� מאיר' ר של בדבריו נדייק א�, אכ�

 לא ממנו צמח ולא נכשל הניסיו� שבו במקו� ואילו, טובה הצמיח ג� שהוא אלא נכשל רק לא

  .וסליחה בכפרה צור� יש שכ� מדבריו עולה, רע ולא טוב

 רב על הסוגיה מספרת ש�, קידושי� במסכת התוספות מדברי 94זאת מוכיח א� ד� מאיר' ר

 מצוות את כראוי מקיי� הוא א� אותו לבחו� כדי בפניו, רבה, בנו של בגדיו את שקרע הונא

 חשש והריקיי�, כ� פעל הונא רב כיצד מתקשה הסוגיה בעל. אביו על יכעס ולא וֵא� אב כיבוד

 רב של זה במעשהו איסור יש ממילא. וא� אב כיבוד מצוות על בכ� ויעבור ויכעס ייכשל שהב�

 שער� לניסיו� שעובר הוא בסוגיה שמובא התירו� 95".מכשול תת� לא עור לפני "משו� הונא

 כ� על96 ".מחול כבודו – כבודו על שמחל אב"ש הוא והדי�, כבודו על מחל הוא לבנו הונא רב

 
 .134'  בעמ,90 ש"הלעיל , לי חמדהכ  94
 .ב"פסחי� כב ע; 14 ויקרא יט  95
 . א"קידושי� לב ע  96
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] כבודו על מוחל שהוא [=לכ� קוד�] לבנו הונא רב [=שהודיעו לומר וצרי�: "בתוספות העירו

  97".כפרה דצרי� טלה בשר ואכל חזיר בשר לאכול כמכוי� יהיה שלא

 98,לחברו אד� שבי� ממצוות היא אב שכיבוד ג"שאע, פלוצקי ד� מאיר' ר מסיק מכא�

 הצריכו זה מטע� שהרי, כשלעצמו ניסיו�ה על וסליחה כפרה צרי� זו מצווה על העובר

 זאת ע�. המעשה את הב� שעשה קוד� כבודו על לו שמחל לבנו הודיע שהאב לומר התוספות

, חברו לו שעשה" רע"ב דבר של בסופו חפ� רע פעלו שכלפיו החבר שבו במקרה כי מציי� הוא

 על העושה את להעניש שיי� לא, עבורו האמיתי הטוב למעשה שזה לו שנתגלה מכיוו�

, לחברו להרע שלא הוא לחברו אד� שבי� החטא ששורש משו�, שמיי� בדיני א� המחשבה

  .כלל כלפיו חברו חטא שלא הרי, טוב א� צמח שלחברו זה ובמקרה

 למי טוב ממנו צמח שלא צליח בלתי בניסיו� כי סבור פלוצקי ד� מאיר' שר אפוא מכא�

 הבחנה. לחברו אד� שבי� בעבירות ג� וכפרה הבסליח צור� יש, מהעבירה להיפגע עלול שהיה

  .קשיי� מעוררת כאמור זו

 את מסייג אינו פלוצקי ד� מאיר' ר שלמעשה נראה, התוספות מדברי הראיה וחר� זאת ע�

 למקרי� רק וסליחה כפרה צרי� צליח הבלתי הניסיו� אי� לחברו אד� שבי� שבעבירות דבריו

 לבי� למקו� אד� שבי� מצוות שבי�, זו חלוקה מאמ� שהוא אלא, לחברו טובה מה� שצמחה

. העבריי� של ממעשהו טובה לחברו צמחה לא שבה� למקרי� ג�, לחברו אד� שבי� מצוות

  . בכ� מסתפק הוא כי עולה מדבריו הפחות לכל

 להשגת פעל וא� חברו את להרוג החושב אד� א�: מסתפק" חמדה כלי"ה 99ש� בדבריו

 עבר, החיי� בי� היה לא כבר חברו זאת עשה שהוא בשעה כי התברר בדיעבד א�, זו מטרה

 שוב, אותו" הרג "שהוא בשעה בעול� היה לא כבר שחברו מאחר שמא או, כפרה וצרי� עבירה

  . פטור והוא למחשבתו משמעות שו� אי�

 דומה במקרה שהסתפק 100,אלפנדרי חיי�' ר דברי את מביא הוא זה ספק התרת לצור�

 ה� אסורה שזינתה שהאישה היא זו עבירה של מתוצאותיה שאחת ,שזינתה איש לאשת באשר

 בעלה תחת שזינתה באישה עוסק מסתפק הוא שבו המקרה 101.עימו שזינתה לזה וה� לבעלה

 האישה א� היא והשאלה, החיי� בי� היה לא כבר בעלה שזינתה שבשעה נתוודע כ� ואחר

  . עמו" זינתה"ש לזה מותרת

, לבועל אותה להתיר נית� כיצד עליו תמה 102אלגזי טוב�יו�' שר מציי� אלפנדרי חיי�' ר

 כפרה צרי� ואכלו כבש בשר לו ועלה חזיר בשר להעלות שנתכוו� שמי בגמרא אמרו והרי

 אלו בדברי� מפקפק אלפנדרי חיי�' ר. לבועל שנאסרה וברור, עבירה שנעברה הרי, וסליחה

 שאיסור משו�, הבועל על אסורה שהיא לכ� שמי� בידי כפרה שצרי� מכ� ראיה שאי� וסובר

 שהאישה שבשעה מאחר, זה במקרה. נטמאה ובכ� בבעלה האישה שמעלה במעל נעו� זנות
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 ואי�, כלל נטמאה לא וממילא, בו מעלה לא שהיא הרי, החיי� בי� היה לא בעלה, לזר נבעלה

 103.הבועל על לאוסרה מקו�
 ההבחנה נמצאה לא שבה� עטותמ לא תשובות יש, פלוצקי ד� מאיר' ר של לעמדתו בניגוד

 כי נקבע תשובות בכמה. זה בהקשר לחברו אד� שבי� למצוות למקו� אד� שבי� מצוות בי�

 נעשה לא דבר של לאמיתו א� ג� וכפרה סליחה צרי�, דעתו לפי הגזל עבירת על העובר אד�

 לפרדס הנכנס באד� ד� הוא שבה 104,קאנווי� יוס�' ר של בתשובה למשל כ�. גזלה מעשה

 לכנות נכו� כי קובע הוא. ערלה ה� הפירות כי יודע שהוא בלא מפירותיו לגנוב מנת על חברו

 וממילא, בהנאה האסורי�, ערלה פירות ה� שהפירות א�, רשע בש� ואפילו, גזל� בש� זה אד�

 כלו� בידו עלתה שלא א�, גזל� מעשה שעשה אחרי"ש בכ� זאת מנמק הוא. גזל די� בה� אי�

 לאכול שנתכוי� מי: ב"ע א"פ ד� בקידושי� שאמרו כמו זה הרי, גזל משפט ערלהב שאי� מכיו�

 ומפני, ש"ועיי וסליחה כפרה צריכה: תורה אמרה, טלה – בשר בידו ועלה חזיר – בשר

 ". הוא גזל�, בגזל שרוצה מוכיחי� שמעשיו
 נקבע, הגזל בעבירת היא א� העוסקת 105,"לשמה תורה "ת"בשו שנידונה, אחרת בתשובה

 לעבירה ג� נכו� וכפרה סליחה שצרי� טלה בשר ואכל חזיר בשר לאכול המתכוו� של זה די� כי

  :אודות על נשאל" לשמה תורה"ה בעל. זו

 מעות שישלי� הנאמנות בעני� לנסותו ורוצה בביתו בית ב� משרת לו שיש אחד

 נפלו א� כי בכוונה ש� הונחו שלא למוצא� שנראה באופ� מחדריו אחד בחדר

 לו שיביא חדר לאותו ההוא המשרת את שולח הוא ואז, כונה בלא ב"המבע

 אליו יביא� וא�, גנב שהוא ידע אז, לעצמו ויקח� יגנב� שא�, יראה ובזה חפ�

 שישלח אחרת המצאה יעשה או. נאמ� הוא כי ידע אז כלו� מה� יקח לא או

 מאה לי�תו בפיו לו ויאמר ועשרה מאה בידו ימסור והוא לחברו זוזי� מאה עמו

 ואז שלמי� מאה ה� א� ויראה אות� וימנה שיחזור ויצוהו לפלוני אלו זוזי�

 נאמ� שהוא ידע אז לרבו המותר יחזיר יתרי� וימצא� אות� שימנה אחר זה א�

 המצאות עוד לו יש וכ� גנב ז"ה להמקבל המאה וית� לעצמו המותר יקח וא�

 בה� לנסותו כאלו אותהמצ לעשות מותר א� ונסתפקנו בה� אותו לנסות כאלו

 וכ� מכשול תת� לא עור לפני לאו על עובר המנסהו ונמצא יגנוב זה אולי כי

 יתקפהו א� לדעת. ערוה בדבר בנו את או משרתו את לנסות שרי א� נסתפקנו

) דילמא או (=ד"או לנסיו� כ� ג� לו שיעשה המצאה י"ע איסור לעשות יצרו

 ה"ושכמ לצדקה המורה יורנו. יחטא דדילמא עור לפני משו� בזה לנסות דאסור

 ). השמי� מ� כפול ושכרו(=

 
מציי� שהיסוד של איסור , שורש קסז, ק"ספר שאלות ותשובות מהרי ,יוס� קולו�'  ר–ק "ג� המהרי  103

  .הוא המעילה בבעל אשת איש
 .ה ג� ביאורו"ד, סימ� ט, דברי יוס�ת "שו  104
 .ה א� מותר"סימ� תז ד, ת תורה לשמה"וש  105
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 יעבור זה שמא "מחשש אלו מעי� ניסיונות לעשות אסור כי לשואל מורה" לשמה תורה"ה בעל

 המצאות י"ע מכשול לידי הביאו הוא כי מכשול תת� לא עור לפני על עובר זה ונמצא ויחטא

 לו יקנה "שהמנסה בכ� זו בעיה לפתור אפשר אי כי מוסי� הוא התשובה בהמש�..." לו שעשה

 לאד� שזכי� בידיעתו שלא אחר י"ע לו אותו ויזכה שינסהו קוד� בו מנסהו שהוא הממו� את

 בפתרו� שאי� לכ� הטע�". גניבה כא� ואי� נוטל הוא שלו את כ"אח גנב א� ונמצא בפניו שלא

 בידו ועלה חזיר בשר לאכול המתכוו� בדי�" לשמה תורה"ה לדעת נעו� העניי� את להתיר זה

  : לדבריו. טלה בשר

 עביד ז"ה גניבה בתורת אותו לוקח אלא הוא שלו הממו� שזה זה ידע דלא כיו�

 לזה וראיה מכשילו זה כ"ג ונמצא מכוי� קא לאיסורא דאיהו משו� איסורא

 במה לה יסלח' וה הפר� אישה דתניא... ב"ע א"פ ד� דקידושי� בגמרא ש"ממ

 שהפר ידעה לא והיא לה והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה אשהב מדבר הכתוב

 פסוקא להאי מטי הוה כי עקיבה' ר למתי� ומטמאה יי� שותה והיתה בעלה לה

 צריכה תורה אמרה טלה בשר בידו ועלה חזיר לאכול שנתכוו� מי ומה אמר בכי

 דאכוו� כיו� עבד דהתירא ג"אע נמצא... ש"ע' וכו שנתכוו� מי וסליחה כפרה

 106.בזה יכשילנו ואי� וסליחה כפרה צרי� ז"ה איסוראל

 זה בהקשר לחבריו אד� שבי� לעבירות למקו� אד� שבי� עבירות בי� ההבחנה כי אפוא עולה

 וכפרה בסליחה ול� צור� אי� לחבירו אד� שבי� בעבירות שלפיה, צליח בלתי ניסיו� של

 גר� דבר של לאמיתו א� י�העברי של מבטו מנקודות צלח עבירה לעבור שהנסיו� במקרה(

. הפוסקי� כלל על מוסכמת אינה, )נזק ולא תועלת לא לו גר� לא אפילו אולי או, לזולת תועלת

 וכפרה סליחה צרי� המנסה, לחברו אד� שבי� בעבירות ג� כי הסבורי�, שראינו כפי, מה� יש

  . מעשיו על

 ואת (העבירה של קרהעי את בכוונה הרואות הגישות ע� יפה עולה להבחנה היסוד, אכ�

). העבריי� של יצרו להשבעת או הכוונה של רציונתה להוכת כתנאי א� בפועל במימושה הצור�

 שבי� בעבירות ואילו, העיקר היא הרעה הכוונה למקו� אד� שבי� בעבירות רק, זו הבחנה לפי

 של שהכוונה במקו� ג� לפיכ�. העבירה של מהותה היא בפועל לחברו ההרעה לחברו אד�

 את השביע וג�, העבריי� מבחינת מושל� במעשה ביטוי לידי ובאה דייה רצינית הייתה העבריי�

 נית� זאת ע�. וכפרה בסליחה צור� ואי�, עבירה כלל נעברה לא, ניזוק לא חברו עוד כל, יצרו

 אי� וממילא, למקו� אד� שבי� בעבירות נכו� שהדבר כדר� עבירה לזולת להרע ברצו� לראות

 זה מטע� וג�, למקו� עבירה ג� לחבירו אד� שבי� עבירה בכל לראות נית�. זו חנהלהב מקו�

  .זו להבחנה מקו� אי� עצמו

 
 לבעל מותר א� השאלה נשאלה ש�, נז סימ�, א חלק, אש שרידי ת"שו ורא דומה בעניי� תשובהל  106

 אגרות ת"שו פיינשטיי� מ"הר מדברי משתמע וכ�. נאמ� איש הוא א� עוזרו את לנסות עסקי�
 .גזל לאיסור ג�" 'וכו נתכוו� "�יששי, יב סימ�, ב מ"חו, משה
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  סיכו�

 העונשי� דיני במסגרת ביותר המחודשות הסוגיות אחת את לבחו� ניסיו� נעשה שלפנינו בדברי�

 של בקיומה די אי� לענישה כתנאי, ככלל. צליח הבלתי הניסיו� סוגיית והיא העברי המשפט של

 העבירה של לקיומה הנדרשות הנסיבות כלל של מלאה בהתקיימות צור� ויש, פלילית מחשבה

 כי הוא צליח בלתי ניסיו� של במקרה החידוש". למעשה מצרפה ה"הקב אי� רעה מחשבה"ו

 לא שבה� במקרי� ג� עונש הטלת וא� עבירה של קיומה התנאיי� במקורות לזהות נית�

 לבצע המבצע של כוונתו בשל א� לכאורה זאת. עבירה של לקיומה הנדרשות הנסיבות התמלאו

 תושל� מעשהו השלמת וע� מתמלאות אכ� עבירה של לקיומה הנסיבות כי בסוברו עבירה

  . העבירה

 לבצע המתכוונת באישהמקורות תנאיי� אלו במשנה ובתוספתא במסכת נזיר עוסקי� 

 ,מלכתחילה לכישלו� נידונה בפועל לקיומה תהאפשרו כאשר, נזירות נדר הפרת של עבירה

. עליו שעברה טר� כ� על ידעה שהאישה מבלי הנזירות נדר את לה הפר בעלה כי העובדה בשל

 בתורה הקבוע מלקות עונש זה יהא, לעונש ראויה זו אישה כי העלה ובתוספתא במשנה עיו�

 שאישה הסובר מהתנאי� מי �ג יש, אכ�. מדרבנ�" מרדות מכת "עונש או, נזירותו על עבר למי

 שעולה וכפי, לגמרי האישה את לפטור כדי אי� בכ� א�, מטה של די� בבית כלל נענשת אינה זו

 סליחה צריכה, מטה של די� בבית נענשת אינה א� ג�, זו אישה, בתוספתא אחרת מהלכה

 לכל )בנזיר שנדרה האישה של (זה ממקרה למד א� אשר, עקיבא' ר מדברי עולה כ�. וכפרה

 ביצעה א� הוא הנסיבות על השקפתו ולפי, עבירה לבצע שנתכוו� אד� כל כי כולה התורה

  .וכפרה סליחה צרי�, שונה הייתה המציאות דבר של שלאמיתו אלא בפועל

 בדברי מעיו� לדלות שנית� כפי זה חידוש של מהותו על לעמוד ביקשנו לכ� בהמש�

 מבטאתה הגישה בי� הבחנו .אלו תנאיי� רותמקו של בפירוש� שעסקו והאחרוני� הראשוני�

 לראות מבלי האלוקי לציווי יחסו לפי נבחנת האד� מעשי של המשמעות שלפיה התפיסה את

, שמימית או ארצית, ריאלית משמעות הנושאות פנימי ער� בעלות כפעולות ולעבירות במצוות

 מביניה� יש הראשונה הגישה בעלי. העיקר את העבירה במעשה דווקא הרואה הגישה אלו לבי�

 והמכרעת העיקרית הנקודה את הרע ליצרו ובכניעה העבריי� של הרעה במחשבתו שראה מי

 במעשה שראה מי בה� ויש. צליח בלתי ניסיו� מבצע של עונשו את בכ� ותלה, עבירה לביצוע

 בצד רואי� השנייה הגישה בעלי. זו מחשבה של לחשיפתה או לגיבושה חיצוני ביטוי העבירה

כיב העיקרי הר את – הקיו� בפועל של מעשה העבירה והתוצאה שנגרמה בעקבותיו – המעשי

בעוד תפקיד הכוונה הוא א� להגדיר את מהותו של , בעבירה ואת הסיבה המרכזית לענישה

הוא כי א� " יסלח לה' וה"חידושה של התורה בפסוק , לפי גישה זו. המעשה וחומרתו

ה שבוצע נועד לכישלו� ואינו ממלא אחר התנאי� לקיו� שמנקודת מבט אובייקטיבית המעש

, יש להחשיב את המבצע כעושה מעשה עבירה בשל קיומה של מעי� פיקצייה, מעשה עבירה

, כנגד גישות אלו הצגנו גישה אחרת. הבוחנת את המציאות בעיניו הסובייקטיביות של המבצע

 הרוחני למעמדו ביטויכ עבירה מעשה כל לבחו� יש ולפיה, תאולוגית מבט מנקודת היוצאת

 העבריי� גר� לא עוד וכל, המעשה תוצאת את לבחו� יש זו גישה לפי. העבריי� של הכולל

 בתוצאה מאודו בכל חפ� היה א� א� מטה של די� בבית נענש הוא אי� – אסורה תוצאה

 ה"שהקב משו�, זאת. גמר לידי ולהביאה לפועל להוציאה כדי שביכולתו כל עשה וא� האסורה
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, תהא אשר לכ� הסיבה תהא, "חובה "נגרמה לא מסוי� במקרה וא�, חייב ידי על חובה מגלגל

  ". חייב "בגדר אינו שהמבצע עדות בכ� יש

 בפרשת בדיונ� האחרוני� בדברי צליח הבלתי הניסיו� יתיסוג שקיבלה הביטוי על ג� עמדנו

 שבו, אביה� יעקב של רתופטי ולאחר מעשה לאחר אחיו ע� שלו שיח�דובו יוס� של כירתומ

 עמדנו. אותו �מכירת בשל לה� יבולע אביה� מות אחר עתה כי חשש� מפני אות� מרגיע הוא

 לסוגיית יוס� מכירת פרשת בי�" החיי� אור"ה שיצר הזיקה ועל זו שבהשוואה הקושי על

 שונות הגבלות שוני�ה תירוצי�ל מבעד נחשפו זו בסוגיה העיו� במסגרת. צליח הבלתי הניסיו�

 סליחה חייב טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול שנתכוו� מי "לפיוש עקיבא' ר של בדינו

, הרשות דבר שתוצאתו מעשה בי�ל מצווה שתוצאתו מעשה בי� שהבחינו מי יש כ� ".וכפרה

 אלו הבחנות. לחבירו אד� שבי� עבירות בי�ל למקו� אד� שבי� עבירות בי� שהבחינו מי ויש

 אכ� אלו גישות לפי שכ�, העבירה של עיקרה את בכוונה הרואות הגישות ע� חדא בקנה עולות

 שבי� בעבירות ואילו, העיקר היא הרעה הכוונה למקו� אד� שבי� בעבירות רק כי לקבל נית�

 של שהכוונה במקו� ג� כ�ל. העברה של מהותה היא בפועל לחברו ההרעה לחברו אד�

 בעל כאשר וג�, העבריי� מבחינת מושל� במעשה ביטוי יליד ובאה דייה רצינית הייתה העבריי�

 אינו והוא, ידיו על עבירה כלל נעברה לא ,ניזוק לא חברו עוד כל, "יצרו את השביע "העבירה

  . וכפרה סליחהל זקוק

  חתימה

 כוונותיו, האד� של לליבו היהודית ההגות שרוחשת המשמעות כי העלה עיוננו, כ� כי הנה

, פתחנו שבה� בחיי רבנו של דבריו. בתחילה לה משייחסנו רבה חשיבות בעלת היא ורצונותיו

 האד� את מעניש די� בית אי�" העבירות וכל המצות כל ועקר האד� עקר שהלב "א� ולפיה�

 אפוא מתפרשי�, "בכונתו והלב בתנועתו הגו�, רציחה באותה משותפי� והלב הגו� שיהיו עד"

 כוונה יחדיו בו חוברי�ש זה הוא מושל� עבירה עשהמ כי להבנה בניגוד שכ�. בהירות ביתר

 כי חידשה צליח הבלתי הניסיו� סוגיית בחינת, מאיד� אובייקטיבי ומעשה מחד יקטיביתיסוב

 ג� לקבוע כדי בידה שיש היא ,העושה של השקפתו ונקודת, הלב כוונת, יביקטיהסובי היסוד

 לעצמו שהוא כפי נבח� אינו עובדתיה הרכיב ג�, אחרת לשו�. העובדתי הרכיב של מהותו את

 מי א�, רעל המכילה לכוס תיחשב אמיתי יי� כוס ג�; המבצע של מבטו נקודת לפי אלא

 רק לא עיקר ה� האד� של ותודעתו ליבו. רעל בכוס שמדובר סבר זו בכוס חברו את שהשקה

 שה� משו� ג� אלא, עבירה מעשה להשלמת הנדרש המעשי לרכיב ביחס חשיבות� בשל

 ג� (תודעתו באמצעות. העובדתי הרכיב ייבח� שלפיה המציאות את למעשה קובעי�ש

 של עובדתית כמציאות אליה יתייחס הדי� שבית כזו מציאות ליצור האד� של בכוחו) המוטעית

  . ממש

" איסור לעשות המחשבה "כי ז"הגרי של בדבריו מאוד רבה בחדות נוסחו הדברי� אומנ�

 מהגישות ג� העולה המשמעות זו למעשה אול�, "איסור מעשה כא� יש באמת"ש נקראת

" היצר ה%בעת"ב, למשל. צליח בלתי ניסיו� מעשה המבצע של דינו להבהרת שהצגנו האחרות

. המבצע של בתודעתו א� קיימת היא דבר של שלאמיתו א� ממש של מציאות המאירי רואה
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 לפי רק לא מציאות כל �תיבח לעיל בדברנו עמדנו שעליה הגישות אחת לפי, מכ� למעלה

 וראיית כללי חשבו� מתו� ג� אלא העבירה בוצעה שבה הזמ� בנקודת עבירה מבצע של תודעתו

 אישיותו בחינת. חייו במהל� המבצע של מעשיו כלל את בחשבו� המביאה הכוללת המציאות

 כמקובל לעונש הטיעוני� במסגרת א� לא בחשבו� מובאת קורותיו כל על עבירה מבצע של

 עבירה בוצעה א� בשאלה ההכרעה לש� הנדרשי� הרכיבי� בקביעת כבר אלא הכללי משפטב

. אחר לגבי כזה ייחשב ולא אחד לגבי עבירה למעשה שייחשב אפוא יכול זהה מעשה. לאו א�

 בהשגחתו ההכרה ובה�, היהדות של המובהקי� התאלוגיי� היסודות כיצד נוספת דוגמה זוהי

  .העברי במשפט מכרעת השפעה בעלי ה�, הוא לאלוקי� שפטהמ וכי, העול� על ל�הא של
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