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מובנות? כ"כ הן לחבירו אדם שבין המצוות מדוע
נגנבים גם גנבים גם

והיחס בכלל לחבירו אד� שבי� המצוות על מחשבה של מילי� כמה וכעת
למקו�. אד� שבי� המצוות לבי� בינ�

האנושי לשכל מאליה� מובנות כ� כל ה� לחבירו אד� שבי� המצוות דוקא למה
האד�? בשכל נתפסות אינ� מה� שרבות למקו�, אד� שבי� המצוות לעומת
לחבירו? אד� שבי� המצוות בי� 'חוקי�' אי� באמת למה דומה, שאלה ועוד
שאנו כפי אלו מצוות בי� טע�, בה שאי� צווי שו� מוצאי� לא שאנו היינו
– מסוימות פעולות ביצוע ולדוגמה: למקו�. אד� בי� בתחו� רבות מוצאי�
פגיעה. על ריצוי בעת או רב זמ� לאחר נפגשי� אד� כשבני – הכתוב מגזירת
שביניה�. וההבדל המצוות סוגי שני בי� ההבחנה להעמיק ההזדמנות את ננצל
בעני� אחד צד רק האד� תופס למקו� אד� שבי� במצוות מהותי. הוא ההבדל
להימנע או לעשות מצווי� אנחנו השי"ת. � "המקו�" הוא השני והצד
כתוצאה נפעל ואיפוא מה שהיא כל מושג לנו אי� אול� מסוימות, מפעולות

שלנו. מפעולות
עברי משני להיות שזכינו לחבירו אד� שבי� המצוות ה� ומיוחדות שונות
ה� הנגנבי�. ג� וה� הגנבי� ה� האד� בני האירוע. צדדי בשני המיתרס,
מטיבי� אנו למה העיקרית הסיבה שזוהי מסתבר הנרצחי�... ג� וה� הרוצחי�

והפחדולחושלהבי� נגנב של המרה התחושה אלו. שבעבירות הרוע את
בזה כיוצא בגניבה. שמדובר אימת כל בנו מתעורר כ� לידי מלהגיע הסמוי
לשו� של האיסור ע� יחד כרוכה הרע ללשו� קרב� נפילת של המרה התחושה
של וחשיבות� בערכ� כ� כל הטובה ה"הבנה" מכא� אחרת. פגיעה כל או הרע,
המיתרס, עברי משני היינו שאלמלא ספק אי� לחבירו. אד� שבי� המצוות

לגמרי. שונה היתה הללו למצוות שלנו ההתייחסות
המטבע של השני הצד חסר

בעז"ה. טיעוני� בכמה זו קביעה להוכיח בידינו
èוחיו "נפגע" מתחושת להשתחרר שהצליחו שאנשי� מלמדת ההיסטוריה

איבדו למיניה�, ושליטי� אדירי� מלכי� כגו� פגיעי�, בלתי שה� באשליה
אצבע בהינ� להורג הוצאה די� גזר לחייו. וא� הזולת לממו� הרגש כל
– השאר בי� – וזאת הלב, נקיפת שו� בלי שבשגרה דבר אצל� היתה

הנפגע. של הצד השני, הצד תחושת לה� שאבד משו�
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èדיבור לדוגמא קחו יותר. הדבר מורגש לחבירו אד� שבי� הדקות בפגיעות
אלמלא הרע. שמאחשנולשו� מתמיד בפחד חיינו ולא שבדבר הנזק את

לפג� טע� שו� מוצאי� היינו לא רעות, ללשונות קרב� בעצמנו ניפול
קובעי� היינו א� למדנותנו ברוב רכלנות. של זה ונעי� נחמד בבילוי
כמו יתבר�, הבורא מאת היא, הכתוב גזירת רכיל" תל� "לא שמצות
נפגע בי� להקיש רגיל בספרו זצ"ל חיי�" ה"חפ� וכיו"ב. אסורות מאכלות
וטוע� הרע לשו� של מסוימי� מסוגי� להמנע אותנו לשכנע כדי לפוגע,
רמזו כבר ז"ל חכמינו וכ�?". כ� יאמרו שעלי� רצית "הא� – כ� בער�

" הידועה בקביעת� זה סניליסוד תעביד"דעל� לא לא.),לחבר� ולא(שבת
כיו"ב. או בחברי�" מלפגוע "הזהר סתמו

èנהנה בטבעו האד� דברי�". "אונאת של הלאו משמש נוספת דוגמא
בשרו על מרגיש כשהוא רק רב. נחת מכ� רווה והוא לשונו בחוד "לדקור"
מתחיל אז או ימי�, כמה לבו" את ו"אוכל הגונה "דקירה" של טעמה

הזולת. חשבו� על ובהתבדחות דברי� שבאונאת הרשעות את לקלוט
è�קטני ילדי� אצל במיוחד בולט באגרו�הדבר להכות לומד כשהפעוט .

את הוא מנסה ממנו. מאושר אי� זרועו, מנחת גילו בני את ולהטעי�
אחרי�. של זרוע� מנחת לספוג מתחיל שהוא עד הזדמנות, בכל תגליתו
האושר בה ושאי� פיזית אלימות של חסרונה את לאכזבתו, מבי�, אז רק

בתחילה. בה ראה שהוא
מזיד שהיה א� בלבד גלות עונש וקיבל ברציחתו כשוגג נידו� שקי� מאד יתכ�
ולכ� הנפגע תחושת לו חסר שהיה בגלל הכל – במדרש חז"ל כתיאור – גמור
כשהוא ונד' 'נע עונש ע"י ודוקא שברציחה. הרשעות עומק את קלט לא עדיי�
נכדו] למ� ע"י נהרג באמת ובסו� בפרשה, [ראה תמידי מוות בפחד חי עצמו

הרציחה. היא איומה כמה יסודית בצורה הלקח את למד

נמלים שורץ שביל
בשביל עוברי� אנו אי� שאלה: ונשאל יתר בבהירות הדברי� את נמחיש
תיפגע? לא נמלה ששו� כדי ומקפצי� מדלגי� אנו הא� נמלי�, השור�
פחות, נמלה יותר, נמלה בדבר... מחויבי� אנו אי� הרי ממש. לא התשובה:

נפק"מ? מאי
מסוימת! לתקופה לנמלי� הפכנו בעצמנו שאנחנו נדמיי� נגידעתה

לחור. גרעיני� שיותר מה סוחבי� אופיינית, ובזריזות קשה עמלי� אנו חודש.
אנו הנמליי�. הציבוריי� החיי� ובכל והמחילות החורי� בכריית משתתפי�
אנו בקיצור בשמחת�. ושמחי� ל"ע) בהלוויות (השתתפות צער� את חיי�
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אד�. בני להיות חוזרי� אנו חודש אחרי ושלמי�... מלאי� נמלי� חיי חיי�
נמלי�?!! שור� בשביל כעת עוברי� אנו אי�

השני, הצד את לנו ויש הנמלי� את ג� כבר מרגישי� אנו כעת פשוט, ההבדל
בהתחלה. לנו חסר שהיה דבר הנפגע, של הצד

אד� בי� בתחו� הכתוב גזירות אי� למה – השניה לשאלה ג� נחזור מעתה,
גזירות ה� כול� המצוות שכל היא האמת הרי היטב. מובנת התשובה לחבירו?
מהחוקי� שחלק אלא מחוקי�. מורכבת כולה התורה וכל הוא ברו� הבורא
המצוות ובעיקר, "משפטי�". אות� מכני� ואנו הפשט] [לפי להבי� זוכי� אנו
וא� רואי� ואנו עינינו נגד [הגשמית] התמונה וכל היות לחבירו, אד� שבי�
אונאה, הכאה, גניבה, רציחה, כמו מעבירות היוצא הנזק את בשרינו על חשי�
והטובה התועלת את ומרגישי� רואי� אנו מכ� פחות לא וכו'. אלמנה עינוי
העבוט השבת אבידה, השבת וטעינה, פריקה וחסד, צדקה כמו עשה במצוות

הטובה. ומקבל המטיב והנפגע, הפוגע – לפנינו הצדדי� שני שהרי וכו',
ואי� הפועל, צד אחד, צד רק לנו יש למקו�, אד� שבי� במצוות כ� שאי� מה
של ענינ� נדע ולא אנחנו בערי� ולכ� כביכול הנפעל בצד כלו� יודע אתנו
לחבירו אד� שבי� ה"חוקי�" אדרבא, "חוקי�". אות� מכני� ואנו המצוות
אלא אינ� שבאמת שבתורה, החוקי� שאר כל על כולו, הכלל על מלמדי�
היות הבנה מחוסרי� חומר, קרוצי אנחנו, ורק היטב. המובני� "משפטי�"

המצוה. כל את המקיפה הכוללת, הראייה לנו שחסרה
W W W

.dxez ikneze ixiwen ly zcgein dgtynl dkxrd riadle dcez xikdl mewnd o`k
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zxez oekna zenwxpd zetide zeaehd zeipkzd lretl `ivedl zxfere cinzne f`n

dgnya dfd mlera devnd ly dizexitn erayie elld miepr elk`i .mc`l mc`d

.on` .`ad mlerl odl zniiw didz oxwde zgpae

epkfi z`y xziae jk meld cr epze` dkify myk ,dlitza 'd l` epitk yextp

,xwirde .`yxcn iaa exiagl mc` oiac ilin oexcazie ,llkyle aigxdl jiyndl

zeevny ytpd zepicre zlefa zeaygzdd .dyrnd ztyl enbxezi elld milindy

.x"dik` – lrye crv lk lr epilr zexkip dpiidz ze`ian el`

e"z ztv w"dir ,c"qyz xc`

utg jexa xbxapie iav
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מבוא

לעולם יקום אלקינו ודבר
àøå÷ ìå÷...'ä êøã åðô ,øáãîáàø÷ øîåà ìå÷,àø÷à äî øîàå ,

øáãå õéö ìáð øéöç ùáé ...äãùä õéöë åãñç ìëå øéöç øùáä ìë
:íìåòì íå÷é åðé÷ìà(ç-â 'î äéòùé)

ומכריז. קורא ודברקרא!הקול ובעקביות... בעקשנות קולך הרם אתה, גם קרא
הפעם הנושא וזהו תוכיח! לתוכחה. כאן הכוונה בעצם לעולם! יקום אלקינו

קורא". "קול בזמנינובמדור התוכחה ואחדחיוב אחד כל על החל החיוב .
בפרץ. ולעמוד ללמד להזכיר, להוכיח, מאתנו

הגדול הכהן של חתנו זצ"ל, הכהן אהרן הרב של החוצבים דבריו עם פתחנו
והחשובים הנכוחים דבריו שלו. התוכחה" ב"מאמר זצללה"ה, חיים" ה"חפץ
במחיצתו שהה נשיאה, דבי חתנא בהיותו תוקף משנה מקבלים עצמם, מצד
מאמרותיו. ומשקה דולה ואף הקדושים חיבוריו בעריכת לו סייע הרבה,
חיים" ה"חפץ עליו מעיד הקרבנות" "עבודת אהרן רבי של לספר בהקדמתו

במעשיו". וצדיק באמת אלקים "ירא שהוא
בכמות גדול ספר התוכחה", "מצות הספר מהקדמת מילים כמה לו, שני
הכהן מאיר ר' הרה"ג מחברו וגם הספר ודיניה. תוכחה מצות גדרי על ובאיכות
הקדיש זה מיוחד חכם תלמיד תורה, באהלי כדבעי להתפרסם זכו לא זצ"ל קפלן

מיוחד. משקל ולדבריו התוכחה מצות וללבן לברר מחייו נכבד פרק
* * *

áòø àì .õøàá áòø éúçìùäå íé÷ìà 'ä íåàð íéàá íéîé äðä
:'ä éøáã úà òåîùì íà éë íéîì àîö àìå íçìì(àé ç ñåîò)

ה' לדברי הצמאון תופעת להתגשם, הנבואה מתחילה המשתוממות עינינו מול
פעם אם נטויה. היד ועדיין ומעמיקה, מתרחבת שבעקבותיה, בתשובה והחזרה
עומדים שהיום הרי תוכחה", שמקבל מי הזה בדור יש "אם הפוסקים התווכחו
ספק אין ה'. דברי את לשמוע כדי ולישיבות לסמינרים להתקבל כדי בתור
זאת משמחת עובדא בימינו. זוהר ומשנה תוקף משנה מקבלת התוכחה שחובת

שלפניכם. קורא" ב"קול ביטוי לידי היא אף באה
W W W
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dgkezd xn`n

l"f "miig utg"d ozg ,odkd oxd` axd z`n

תרפ"ד וילנא יוסף", "זכרון ספרו בסוף נדפס
פתיחה

להוכיח רוצה כשאד	 אומר, היה זצ"ל) חיי	" (ה"חפ� שליט"א אדמו"ח
במילי וה� דשמיא במילי ה� כהוג�, שלא שעשה דבר איזה על חבירו את
שלא מאד ויזהר נוע	 ובדברי ר� בלשו� להוכיחו צרי� הוא דעלמא,
מגדרו תוכחתו ע"י אותו יוציא שא	 מפני נצחנות, לידי חבירו את להביא
לכלל שבא וכיו� כנגדו, חשובה שכינה אי� ח"ו אז להתעקש, ויכריחו
מפני לשוב ולא נפש בשאט זדו� כל על לעבור משחדו רצונו אז ניצוח
בנפשו. לחבירו שנוגע מה וה� אר� הדר� למדת ששיי� מה ה� דבר, שו	
שימת הדורש לעני� התוכחה מצות ונעשית הולכת האחרו� שבזמ� ומפני
על רק נשמעת התוכחה רוב פי על היה (לפני	 ויותר יותר וחריצות לב
ששגג, מה על בידידות חבירו את להעיר נוהג היה והמוכיח קלי	 חטאי	
ומקבל המוכיח אשר בזמננו הדבר כ� לא אבל בלבו, נכנסי	 היו ודבריו
להוכיח צריכי	 שעליה	 והדברי	 שוני	 אנשי	 סוגי שני המה התוכחה
שידבר מגדרו המוכיח את להוציא כדי בה	 ויש ח"ו עוונות גופי המה
שחבירו ולגרו	 הפסד רק להביא כזו תוכחה יכולה ח"ו ואז קשי	, דברי	

יותר). עוד יחטא
שייכת שהיא בטענה זו ממצוה להשתמט בימינו יכול איננו דעת בר וכל
יכול שרב בחוש רואי	 כול	 שהיו	 מפני העדה, ולראשי לרב רק
הרבי	, לרשות נכנסה כבר התוכחה עיקר אבל כללי, באופ� רק להשפיע
ה� וידידיו קרוביו בי� רבה השפעה להשיג יכול ה' לדבר חרד יהודי וכל

הפרט. בתיקו� וה� בכלל הנהגת	 על
שליט"א אדמו"ח של אמת ז"ל)ודברי חיי�" שאמר(ה"חפ� מה

שהתוכחה וכמה כמה אחת על אנו בימינו לימוד, צריכה תוכחה שמצות
עני� את לברר אמרתי כ� על בה. להשתמש אי� ודעת לימוד צריכה
בעניני	 להתנהג אי� לדעת מחז"ל דוגמאות איזה ולהביא מעט התוכחה

שוני	.
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תוכחה כדכתיבמצות התורה מ� עשה מצות יז)היא יט הוכח(ויקרא
עני� היא המצוה זו של והכוונה חטא. עליו תשא ולא עמית� את תוכיח
הרבה מצוות של וענפי	 וגו'. תשנא מלא ההפ� ברוח, חבירו ע	 הטבה

כגו� זו, במצוה אחי�נכללי	 ימו� וכי כמו�, לרע� ואהבת של המצוה
בוכי מאשר ברוח ימו� בוכי פחות לא היא החזקה שמצות – בו והחזקת
מאשר טובה יותר הצדק אחר רדיפה ואי� – תרדו� צדק צדק בגש	, ימו�
עושה חבירו אי� רואה אד	 א	 כ� ועל השני. מלב החטא את לשרש
בי� התוכחה בעני� חילוק ואי� להוכיח, מחוייב הוא כשורה שלא דבר

נכבד. לאיש פשוט איש בי� לו, רחוק או קרובו שהוא
להתערב צרי� אד	 שאי� שוני	 אנשי	 מפי היו	 הנשמעות הטענות וכ�
וכלל, כלל מכירו שאיננו איש בעניני ומכש"כ הפרטיי	 חבירו בעניני

יסוד� בהבל אלו כל אר�, ודר� הנימוס כנגד אחד*ושזה כמו דומה וזה .
תחת הרוב� אד	 ע	 פריקה מצות לקיי	 לי יש רשות איזו אומר היה
שבמקו	 מפני שלו	. אפילו לו נתתי ולא מעול	 הכרתיו לא והלא משאו
למעלה שזו מפני חיצוני, נימוס שיי� לא ש	 חבירו ע	 הטבה שיש

חז"ל אמרו וכבר לא.)מהנימוס. מציעא פעמי	(בבא מאה אפילו הוכח
לומר תלמוד מני� לרב תלמיד לתלמיד רב אלא לי אי� תוכיח, משמע,
מחוייב שהוא לרב תלמיד שאפילו רואי	 אנו כ� וא	 תוכיח. הוכח
מעניני ואחד אר�, דר� מדת ע"י וה� התורה מצות פי על ה� בכבודו
התורה כ� פי על וא� רבו, דברי בתו� אפילו להתערב שלא הוא הכבוד
מאה אפילו שיעור, לאי� הפרטיי	 רבו בעניני להתערב אותו מחייבת

פעמי	.
בתקופתנו חביר	 את להוכיח בנפש	 עוז מוצאי	 שאינ	 אנשי	 ויש
להוכיח בגדולות ללכת אנחנו יכולי	 אי� בלב	 ואומרי	 פלאי	 שירדה
כ� כל וההפקרות ה' למצוות שהזלזול בזמ� דא ועל דא על השני את
זדונות על אפילו לחשות עצמ	 מרשי	 המה זו טענה ומתו� ר"ל, מתרבי	
בזמ� ולפעול לעשות יש מה הטענה ע"י והכל לעיניה	, הנעשי	 גדולי	

ההוא. הנורא
העו� על מלהתריע הישראלי נפש את המטמטמות כאלו מחשבות אבל

חז"ל אמרו עליה	. מקונ� והנביא החורב� בדור מוצאי	 אנו (שבתכבר

המערכת:* היאהערת תוכחה שמצות חסידים" "ספר פי על הפוסקים לשיטת לציין יש
וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל בו גס שלבו אחיו את "איש דוקא
וב"ביאור ז, אות קנ"ו סי' או"ח הרב שו"ע תר"ח, סי' אברהם מגן להוכיחו". אין ממנו

תר"ח. סי' הלכה"
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חרבהקיט) לא חנינא, רב אמר אבא בר דר"ש בריה עמר	 רב אמר
שנאמר זה, את זה הוכיחו שלא בשביל אלא א)ירושלי	 שריה(איכה היו

א� זה של זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה מרעה, מצאו לא כאילי	
שג	 וכו'. זה את זה הוכיחו ולא בקרקע פניה	 כבשו דור שבאותו ישראל
זה, של זנבו בצד זה של ראשו בבחינת התוכחה בעלי היו החורב� בדור
הרהיבו ולא ברוח	 שנפלו עד וחטא בפחיתות מסובבי	 עצמ	 את שראו

והאמת. הדי� על ולהעמידו השני ע	 בטרוניא לבוא בנפש	
את ולכבוש ח"ו יאוש לידי ליפול צרי� איננו נפש בעל שהוא מי כ� ועל

עו ידי שעל בקרקע לחשובפניו צרי� אלא תו"ת, ירושלי	 חרבה זה �
שלמי	 וכ� רבי	 וכי תמורה, לה� שאי� ומצוותיה התורה קדושת על תמיד
בתקופתנו עומדי	 מאד ונשגבי	 קדושי	 ועניני	 ולתורתו, לה' נאמני	
תוכחה מצות ובזכות דגאולה. ואתחלתא משיח חבלי של זמ� הפרק, על
נגר	 זה חטא שע"י כיו� תלה על הקודש עיר בני� השי"ת יחיש זו
מרובה טובה מידה כי בב"א בנינה ויחיש ימהר זה עו� תיקו� כ� חורבנה,

כידוע. פורענות ממדת
חז"ל סה)ואמרו כש	(יבמות שמעו� בר אלעזר ר' משו	 אילעא רבי אמר

מי להוכיח תוכיח, הוכח (דכתיב הנשמע דבר לומר אד	 על שמצוה
נשמע שאינו דבר לומר שלא האד	 על מצוה כ� רש"י) הימנו, שמקבל

חז"ל שאמרו כמו שמדרבנ�, בדבר היינו ל)וכו', לישראל(ביצה לה	 הנח
מדאורייתא אבל בדרבנ� מילי הני מזידי� יהיו ולא שוגגי� שיהיו מוטב

ברמ"א ועיי� ב')לא. סעי� תר"ח סימ� או"ח מפורש(שו"ע שאינו ודוקא
ביד	. מוחי� בתורה מפורש הוא א	 אבל מדאורייתא שהוא אע"פ בתורה
ברבי	 יאמר לא ממנו יקבל שלא בבירור יודע וא	 השו"ע ומסיי	
פה, פתחו� לה	 יהיה שלא כדי או ישמעו אולי אחת, פע	 רק להוכיחו

נשמע שאינו דבר לומר שמצוה כש	 ואיל� ברורה)ומכא� .(משנה
שליט"א מאדמו"ח ביחידושמעתי כשמוכיח רק שיי� הכלל שזה

ישמעו לא שדבריו אפשר אי דברבי	 ליתא, הכלל ברבי	 כשמוכיח אבל
מה	. לאחד אפילו

פעמי	 מאה עד אפילו גדול חיוב היא התוכחה שמצות אחרי לזה, והעצה
לא שהשני באופ� להיות צרי� וזה להוכיח. להתרשל אד	 צרי� לא לכ�
מרחקת כזאת שתוכחה מפני ח"ו, לרשע אותו שחושבי	 מדבריו ירגיש
הפרק), בפתיחת שביארנו (כמו הנכונה הדר� מ� יותר עוד האד	 את
דברי אד	 מכל החכ	 אמר וכבר נוע	, ובדברי בנחת רק יהיו ודבריו

נשמעי	 בנחת יז)חכמי	 ט חימה(קהלת ישיב ר� ומענה א), טו .(משלי
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חז"ל שאמרו כמו קל, דבר על אפילו היא התוכחה לא)ומצות אמר(ברכות
דבר על אפילו להוכיחו, צרי� הגו� שאינו דבר בחבירו הרואה אלעזר ר'
ה' לדבר מהחרדי	 רבי	 ובע"ה תוכחה. שיי� כבר הגו� אינו רק שהוא
אד	 צרי� עכ"פ אבל הרבה, דברי	 על הזה בזמ� להוכיח מתרשלי	
העו�, את והגדיל מאד הכתוב בה� שהחמיר מעוונות חבירו את להזהיר
שעשה שכיו� גלי. בריש והתרגו	 רמה, ביד העו� את שעושה מי היינו

כדכתיב מאד נורא העו� אז נכפל בפרסו	, רמה ביד קטנה (במדברעבירה
ל) הפרטו מצותו ואת בזה ה' דבר כי וגו' רמה ביד תעשה אשר והנפש

בה. עונה ההיא הנפש תכרת הכרת
לפני חשוב הוא בגש	 מישראל אחת נפש שהמקיי	 חז"ל אמרו א	 ומה
נשמתו שהציל מי וכמה כמה אחת על מלא, עול	 קיי	 כאילו הקב"ה
מ� חטאו גדול חבירו את המחטיא חז"ל אמרו שכבר מחטא, ישראל של
חבירו את שמזכה מי של המצוה גודל לשער יוכל מי כ� על ההורגו.
המצוה גודל לשער ואי� מלא. עול	 קיי	 בודאי שהוא מעו� להשיבו
על חז"ל ואמרו בתוכחת	. לשוב אחרי	 את המחזירי	 אלו של והשכר

תעמוד לפני ואשיב� תשוב א	 יט)הפסוק טו ישראל(ירמיה תשוב א	 ,
תעמוד ולפני אלי ואשיב� בתוכחת� תשוב)למוטב א� ד"ה פה. ב"מ .(רש"י

להשיג נפלאה סגולה עוד צפונה תוכחה שבמצות רואי	 אנחנו כ� ועל
אליו, המוכיח את משיב בעצמו שהקב"ה ה' בדר� ללכת דשמיא סייעתא
אשיב� כ� על חבר� את לזכות השתדלת אתה מידה, כנגד מידה בבחינת

תעמוד. ולפני
כאחד ידה על לזכות מישראל אחד כל ויוכל לה' לעשות עת הוא ועתה
זה ועל הזו, התקופה הדת מלחמת עת כי הש	, אנשי הצדיקי	 מגדולי

טז)כתוב ג וישמע(מלאכי ה' ויקשב רעהו את איש ה' יראי נדברו "אז
שהיה מי (אפילו שמו", ולחושבי ה' ליראי לפניו זכרו� בספר ויכתב
שהיא שמו לחושבי יחשב אשר מדרגתו אז יגדל ה' מיראי רק במדרגתו

מאד, גדולה שליט"אמדרגה שנתרבומאדמו"ח ר"ל אז ודוקא .(
על שנתחזק מי אז עול, פורקי צעד בכל ויפגשו פינה כל על הדת פורצי

בחז"ל ואיתא סגולה. לע	 אחד כל יחשב הדת פ'שמירת אמור רבה (ויקרא
בראשיכ"ז) מפוצלת להיות קול בת עתידה אליעזר ב"ר ירמיה ר' אמר

שנאמר שכרו ויטול יבוא א	ל ע	 שפעל מי כל ואומרת (במדברההרי	
וגו'.כג) א	ל" פעל מה ולישראל ליעקב יאמר "כעת

à"èéìù "íééç õôç"ä ïúç ,ïäëä ïøäà
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במק"א: ז"ל למחבר מצאנו אלו דברים כעין
מזה להתרחק צרי אתה אד� השנאת שלעני� היינו ,בלבב אחי את תשנא לא
אופ� בשו� עליו לשאת אפשר שאי אחי היה כאילו ,בלבב אפילו עיקר כל
ממש אחי הוא כאילו השני לגבי להרגיש צרי אתה כ� כמו בלב, ושנאה טינא
לחפות צרי אינ הזמ� בזה אול� .מלב שנאה נצר כל זו הרגשה ע"י ולשרש
השורה", את מקלקלת ו"אהבה כאחי ל שיחשב מטע� ישרי� הבלתי מעשיו על
אלא בזה להתעל� רשאי אינ כי ,"עמית את תוכיח "הוכח אלא הדבר, כ� לא
יו� ובחיי בקשרי� את הבא חבר ,""עמית שהוא מטע� דוקא אתה מחויב
יפעלו ודברי ממנה. ישוב למע� נכונה הבלתי דרכו לו ולהראות להוכיחו יו�,
בתוכחת ירגיש לזאת לעצמו", חובה רואה אד� ו"אי� עמית שהוא מטע� עליו

.לדברי וישמע
ש"לא הרצויה, המטרה את ותקלע תועלת לתוכחת תהיה אחד בתנאי אול�

חטא", עליו עלתשא בזה עבר כאילו ובטענה בתוק� אליו תפנה שלא היינו
עצמו, להצדיק קשי� דברי� כנגד והתריס לבבו את תקשה עי"ז כי עו�, איזה
על להתקבל הראויי� רכי� בדברי� תוכיחו אלא לאולתו, ארוכה תעלה לא ובזה

אתו הוא משגה א כי לו ותסביר ולאהלב טוב יעשה אשר באר� אד� ו"אי�
עכ"ל. לטוב, לחזור תמריצו כ ידי ועל יחטא",

130 עמ' קדושים פרשת ז"ל, הכהן אהרן לר' התורה" על "ביאור

פירות עושים בתים בעלי דברי
רבים שסוברים כמו לא ישראל, כל על מוטלת [-תוכחה] המצוה זאת
כן לא - העיר חכם שהוא למי אלא זו מצוה נתנה שלא הארץ מעמי
שעובר בראותו חבירו את להוכיח חייב ישראל בר כל אלא - הדבר
עמא, שאר על החיוב יגדל ויותר מצוה. מלקיים שנמנע או עבירה
יאמרו החכם יוכיחנו שאם החכם. מדברי יותר פירות עושים שדבריהם
כמותו כולנו היינו אם כמעשיהו. לעשות יוכל ומי חסיד הוא הוא, חכם -
ידינו. על אפשר בלתי דבר הוא המשיח ביאת כאילו המשיח, בא היה
לא מעשיהם, רואה ואינו הארץ עמי אצל תדיר מצוי אינו שהחכם ועוד,

אצלו. הרגיל חבירו כן
"תוכחה" ערך – יועץ" "פלא
ובפרט הרבנים... מדברי יותר נשמעים בתים' ה'בעלי שדברי יגיד הנסיון
יגיד שהנסיון בתים, מהבעלי סיוע [-הרב] צריך שב"ק חילול לענין
מוכרחים אנחנו משא"כ פנאי לך ויש שכירות נוטל אתה לרב שאומרים
שומר אני ומ"מ כמוך אני גם לו אומר הבעה"ב משא"כ פרנסה, על לעמול

להוכיחו... יותר יכול הוא קודש, שבת
79 עמ' תרצ"ד, פעטרקוב ז"ל, ווישניאק אליעזר לרה"ג התוכחה" "נועם
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dgkezd zevn

l"f oltw odkd xi`n axd z`n

התוכחה" "מצות לספרו הקדמתו מתוך
תשי"א ירושלים

מצוות תרי"ג כל בתוכה גלומה – התוכחה מצות – הזאת ...המצוה
התוכחה מצות ע	 כרוכה ירדה לעול	 שירדה ומצוה מצוה כל כי התורה
הש	 בתורה. יקר הכי הער� בתוכה מכילה אשר המצוה היא זאת עליה.
בחוצות ישמע העול	, בחלל ישמע התורה שדבר עליה ציוה יתבר�
הקדוש הציווי הקדושה, המילה סופו. עד ישראל גבול מתחילת ורחובות
וכ� כ� וכי ציווי' שו	 על תעברו אל והזהרו 'הזהרו ישראל באויר ינסר

הקב"ה. המלכי	 מלכי מל� של רצונו נגד הוא
הדורות" את ומוכיחי� דור	 על מגיני	 עא:)"צדיקי	 סנהדרי� .(רש"י

בתורה, העוסק הצדיק של ההשפעה מצינורות שבאה הדור על ההגנה
חודר אינו הדור. בני ע	 ישיר מגע לה אי� עקיפי�. של השפעה היא זאת
את לה	 ולהראות העקמומית את ליישר ומחשבותיה	 לבותיה	 לתו�
באותו הצדיק של מהותו עצ	 אלא הש	. לאור שילכו אי� הש	 דר�
לצור� ויראה תורה של שפע מוריד וטהרה, קדושה של רוח משרה הדור
אינו שהעול	 "ואע"פ סח: פסחי	 במס' ז"ל חננאל רבינו וז"ל עצמו.
חקת ולילה יומ	 בריתי לא א	 שנאמר התורה תופשי בזכות אלא מתקיי	
זהו עביד". לנפשיה איניש עביד כי מיהת עיקר שמתי, לא ואר� שמי	
ונעצר עומדת היא התורה לימוד ידי שעל העול	 של הטבעי חוק
הרשע שורר התורה עסק בהתבטל ומיד ח"ו לעול	 יבוא שלא הפורענות

ש	. בסנהדרי� רש"י של כביטויו באה והפורענות
לתו� אור	 קרני את מחדירי� שהצדיקי	 היינו בעול	, תוכחה כשיש אול	
אור של באבוקה הרגיל החיי	 סדר שבילי את מנהירי� החיי	, עצ	
עוקרי� שבמוחות, העקמומיות את מיישרי� הלבבות, את מחממי� תורת	,
את מיישבי� הקלקולי	, את מתקני	 ולענה, ראש פורה השורש את
מתוי	 התורה, מסילות של לפסי	 החיי	 דרכי את ומעבירי	 ההידורי	
ורישומ	 תועלת ה	 מביאי	 בלבד לדור	 רק לא אז לדורות, קבועי	 קוי	
מפני ומזהירי	 ההרי	 בראשי העומדי	 וצופי	 נביאי	 כמו אלא ניכר,
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התלמידי ככה דורות, לכמה והע	 האר� חורב� את ומונעי	 הסכנה
דורו מצילי	 לזכרו�חכמי	 נחרת ושמ	 ארוכות, לתקופות דורות על ת

התורה, עסק של מכחה תוכחה של כחה יפה ובזה עול	. ימי עד
אבל בלבד דור	 על רק שלה	 התורה בעסק מגיני	 שהצדיקי	
ושמ	 רבי	 דורות לדורות אלא לדור	 רק לא מוכיחי	 ה	 אז כשמוכיחי�

לעול	. ינו�
תדע רפיו�. אל יאוש! אל אומר, פעמי	, מאה אפילו תוכיח" ה"הוכח
הגחלת יש הקדושה, הנקודה יש ויחיד יחיד ובכל חברי	 ישראל שכל
תכבה. לא המזבח על תוקד תמיד אש ולהיות להתלהב שאפשר הקדוש
מהמכונה קט� לבורג הכלל, מ� לחלק מאתנו פרט כל עושה הזאת המצוה

קדוש. ע	 ישראל ע	 הנקראת הגדולה
שלא זמ� כל בשלימות מצוות תרי"ג כל את תקיי	 א	 חובת� יוצא אינ�
יהודי, בתור תפקידו במילוי המתרשל זולת� על השפעת� כח את הפעלת
סיני. הר על הש	 קול את את� יחד ששמע אחד בתור לאלקיו, ב� בתור
את ולהשיג לפעול שמוכרח תכליתית מצוה איננה התוכחה מצות
זקוק אינ� הש	. דבר את להשמיע רק חייב אתה אלא אתר. על מבוקשתה
את לשמור שנצטוית פשוט יהודי אלא נביא ב� או נביא שאתה לומר
דברי	 להשמיע התורה על שמירה נכללת התורה שמירת ובכלל התורה

הקודש. במלאכת המתרפי	 לחברי�
העבריי�, מעל יותר המוכיח על לטובה פועלת פעמי	 כמה התוכחה מצות

אחרי	. לקשט הול� שהנ� לפני עצמ� את לקשט צרי� אתה כי
דר� היא איזו אומר רבי "תניא ע"א: כח ד� תמיד דמס' קמא בפרק שנינו
בעול	, שתוכחות זמ� שכל התוכחות, את יאהב האד	, לו שיבור ישרה
מ� מסתלקת ורעה לעול	, באי� וברכה טובה לעול	, באה רוח נחת
כל כי טוב"... ברכת תבוא ועליה	 ינע	 ולמוכיחי	 שנאמר העול	,
ליישר הלבבות, את לעורר כדי אלא אינ	 העול	 על הבאות הפורעניות
את ומישרי	 ומעוררי	 לזה דואגי	 אד	 בני וא	 שבלב, העקמומיות את

העול	. מ� מסתלקת הרעה כ� על לפורענות, לו מה עדת	, בני
עוד ולא וכו' מקו	 של לחלקו זוכה שמי	 לש	 חבירו את המוכיח "כל

ש	). (תמיד חסד" של חוט עליו שמושכי� אלא
כולנו ה	. ממש אחי	 ישראל בית אחינו האחוה. סמל היא תוכחה
לשמי	 לעלות יכול אחד כל ואי� משות� תפקיד למלא ממרו	 נשלחנו
חבירו שלימות על דאג שלא זמ� כל שליחות� עשיתי להקב"ה ולאמר
למדרגה מתעלה היה אחד שכל זוכי	 היינו וא	 ישרה. בדר� ולהדריכ	
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אחד יופרעו שלא היינו שמי	, לש	 מכוו� שהמוכיח מרגיש והיה זו
אז שבשמי	, אבינו לבי� בינינו המבדילות המחיצות שיוסרו וכדי מהשני
אב� תמיד היתה והיא השמי	, כיפת כל תחת שולטת הזאת המצוה היה

פג וא	 לא. או בשלימותה נעשתה א	 מצוה לכל משהוהבוח� מנו
אומר מאיר ור' עצמו נגעי רואה אד	 אי� כי למקו	, אד	 שבי� באזהרות

קרוביו נגעי לא מה)א� פ"ב .(נגעי�
מהל� על לו שיעיר בבית מוכיח לו שהיה זצ"ל המהרש"ל על מספרי	
מדובנא מהמגיד שבקש זצ"ל הגר"א על מספרי	 וכ� מצותיו. וקיו	 חייו
מסוגרת, בבית חכ	 להיות גדול דבר שאי� לו כשאמר ובכה יוכיחנו זצ"ל

בנסיו�. ויעמוד הבריות ע	 וית� וישא החוצה לצאת נא ינסה אלא
תוכחה] על 	] הזה הספר את מוציא אר� מגאוני גאו� היה זכינו אילו
תוכחה" "מקבלי חברות לייסד מציע והיה בישראל מפיצו והיה לאור,
הלשו� שמירת ספרי ללמוד חברות יסד זצ"ל חיי	 חפ� בעל שהגאו� כמו

חיי	. וחפ�
מאמינו שהוא בזמ� לחבירו מאד	 וההתדבקות ההתקשרות לשער אי� כי
פג	 או שהחסיר על בהעירו צודק שהוא ומאמינו שמי	 לש	 שמייסרו
העבריי� היה מבעט, כמו ולא טוב], שכר 	] וכתגמול וזה. זה בחטא
מקבל היה המוכיח וג	 בה	 פוג	 שהוא הדברי	 על המוכיח את מוכיח
מלכות עול עליה	 מקבלי	 וכול	 המאמר בנו מתקיי	 והיה תוכחה,
רוח בנחת ליוצר	 להקדיש לזה זה רשות באהבה ונותני	 מזה זה שמי	
אחד כל יקבל הפחות לכל זכינו, שלא ועכשיו ובנעימה. ברורה ובשפה

לחייו. עמו ירד ולא כשונא יחזיקנו ולא שמעירו בזמ� חבירו תוכחת
ושמירת ואחוה אהבה מאתנו התורה דורשת כמה עד מלמדנו זו מצוה
ותיכ� ההערה, על כח יישר ונאמר לזה זה שנעורר לזה, זה אמוני	
ולהתנפל למוכיח לשנוא להתהפ� לא שכ� וכל הפג	, בתיקו� להתחיל
ועקמומיות שפלותינו למשש שנוכל המקו	 פה וגידופי	. בחירופי	 עליו
עוד' תקשו לא 'וערפכ	 שהכתוב אומר החרדי	 בעל הקשה, וערפנו לבנו

עשה. מצות ומקיימי	 המוכיח, תוכחת קבלת על מוסב הוא
חנ	 השנאת את לעקור המחנה, לפני העובר כחלו� זה ספרנו נא יהי
אל הפני	 כמי	 בנו ויקוי	 מצרי	, בלי אהבה זה במקו	 ולנטוע מקרבנו

לאד	. האד	 לב כ� הפני	
היא אליה	 שתוכחתנו והמורדי	 הפושעי	 מרגישי	 היו א	 אני בטוח
בהתוכחותינו אנחנו כ� כמו יוכיח, ה' יאהב אשר ואת שמי	 לש	 ורק א�

את	 להתוכח שרצוננו מאמיני	 היו אילו אהבה,עמה	, של משפע נובעת
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התקרבות, של לזמ� מתגעגעי	 ושאנו התדברות, ממעי� חיבה, של מזר	
עד ומחניקנו צוארנו סביב המתהדק הפירוד טבעת את לפרו� ומכווני	
פוני	 והיו גדולי	, הכי העברייני	 על פועל היה בודאי לנשימה, אויר אי�
חוזרי	 שהיו עד שלב, אחרי שלב דרגה, אחרי בדרגה ושבי	 לדברינו

ולתורתו. להש	 שלימה בתשובה

W W W

dad` zezear

dklda miwegx aexiw

`"hily xka ikcxn axde oniep dyn axd z`n

תשנ"ב) (ירושלים הספר הקדמת מתוך
תופעה היא ישראל ע	 של בהיסטוריה תשובה" "בעלי של התופעה
היה וליהדות לתורה הנוגדות דעות ע"פ שנתחנ� מי כלל בדר� נדירה.
ריש כמו בתלמוד, תשובה בעלי של דוגמאות שמצינו וא� בדעותיו. נשאר
חיו אד	 שבני היתה העובדה שני	 אלפי במש� מ"מ פד), (ב"מ לקיש

חריגי	. ממקרי	 חו� המקורי, חינוכ	 לפי
והרבה הזאת, ההיסטורית ב"חזקה" לשינוי עדי	 להיות זכינו בימינו
אחד דור לפני התורה. לאית� חוזרי	 תורני חינו� שו	 קבלו שלא יהודי	
היתה מטרת	 שעיקר ישיבה או מוסד שו	 קיי	 היה לא עדיי� בלבד
מספר רב ית' הש	 בעזרת והיו	 לתורה, דרכ	 בהתחלת אנשי	 ללמד
תפוצות מכל תשובה" ל"בעלי המיועדי	 וארגוני	 סמינרי	 הישיבות,

חיי	. מהל� ומכל דתי, רקע מכל ישראל,
התרחקות של במצב עמנו בני רוב נמצאי	 עדיי� לעיל האמור למרות
ממנה"... להבטל חורי� ב� אתה "ואי� נגמרה לא בודאי המלאכה מהתורה,
ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי "כל נד: שבת בגמ' חז"ל אומרי	
העול	 בכל עירו, אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס מיחה

כולו". העול	 כל על נתפס כולו
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מה כל לעשות ואחד אחד כל על החיוב גודל את מכא� אנו רואי	
התורה לידיעת שזכה יהודי, לא� אפשר אי עולמו. את לתק� שבכוחו,
ג	 לאחרי	 לתת עליו המוטלת מהאחריות להתעל	 מצוותיה, ולשמירת

התורה. של הרוחני מהעושר ליהנות האפשרות את כ�
וז"ל: כתב לה'", לעשות "עת מאמר ל"ג סימ� חיי	" החפ� ב"מכתבי

לצאת המדינה מאזרחי אחד כל מחויב מלחמה בזמ� העול� שבעניני "וכש�
בעד ונתחזק חבה לחבירו יאמר אחד וכל האויב נגד המלחמה למערכות
שיבוא עד לחכות לנו ואי� ידי� בחיבוק לשבת לנו עת לא וארצנו, עמנו
שיודע מי וכל כוחותינו, שארית מקוד� לאזור עלינו אלא בגבולינו. האויב
שבאצילי�, האציל ואפילו יודע. שאינו מי את ללמד מחויב מלחמה תכסיסי
מלחמה בזמ� מ"מ המלחמה, צרכי מכל באר� שלו� שיש בזמ� שפטור א�
לצאת צרי הוא וג� המשמר על לעמוד מחויב הוא ג� המדינה לקיו� הנוגע

האויב. נגד למלחמה
הדבר הולכתכ� ותורתו הקב"ה נגד שהמרידה אלה, בימינו בעניננו

כ"כ נתגברה שלא עוד כל ידי� בחיבוק כעת נשב וא� ליו�, מיו� ומתרחבת
הזמ� ח"ו נאחר וא� יו� יולד מה יודע מי הרעה, פני נקד� ולא המרידה,

ח"ו. בידינו יהיה לא אולי לתק� נרצה כבר שאח"כ א�
על כ� מהעל לפי אחד כל בתוכו, תורה אור מעט רק שיש ואחד אחד כל

וילמד חבורה יעשה מקרא, יודע א� כוחו. כפי בזה לעשות ישתדל שהוא,
עמה�. וילמד משניות לומדי חבורה יעשה משנה יודע א� מקרא. לאחרי�
ללמוד עתי� ולקבוע חברה לעשות עליו החוב גמרא ד� ללמוד יודע א� וכ�
מלפני� שלמד הת"ח והוא האציל יאמר ואל יו�. בכל גמרא ד� לפניה�
ג� אלא מזה, פטור שהוא בתורה, רבה ידיעה לו ויש בישיבה שני� כמה
כפי תורה ללמוד חבורות לייסד ועליו המלחמה למערכי לצאת מחויב הוא
ולעורר לזרז ועליו אחר מאיש יותר מחויב הוא אלא עוד ולא יכלתו.

הישרה". דר ולהורות� ולהוכיח� ברבי� קהלות ולהקהיל
"קלובזמננו לשאת ג	 יש ואולי זצ"ל חיי	" ה"חפ� דברי שייכי	 עדיי�

לזמננו. מזמנו וחומר"
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לחשות ועת להוכיח עת
לפני דרך ופנה ומישר מישר כל ולעולם גרם, תשבור רכה לשון כי דע
ואין החמורה, אל הקלה מן לעלות צריך העם את המכשלה להסיר העם
כבר אמורים, הדברים הלב כוונת ואחר ביחד, החבילה כל את נוטלין

בנזיר מ"ש כג:)ידעת וכבר(דף לשמה. שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה
דע"ז בפ"ק שהזכירו במה ודעת מועצות לנו טז.)הראו בית(דף של גבי

שלא רבוון ד' חיסר אידם, ביום פיטם שור קיסר לבית מקריב שהיה רבי
אותו מקריבין שלא רבוון ד' חיסר למחר, אלא יום אותו מקריבין יהיו
הנה פורתא. פורתא אותה ועקרי בעי מילתא למעקר ר' ואמרו עיקר, כל

שמענה. זאת
עוד, לך דע אחתואתה במידה האנשים בכל לנהוג אפשר אי ,כי

ושמעי מיואב עינו להעלים נהג אשר מלכינו אדונינו דוד ענין נא וזכור
על מלך שאני ידעתי היום כי שאמר והטענה מות, בני שהיו ואע"פ

מזומן זמן לכל כי מצוהישראל, לעתים העובר מן עין השעהוהעלמת צורך לפי בקלות.והכל לעתים עין מעלים החכם .
במחלוקת, יכנס ולא בתחילה התקנות ענין שיתחזק שצריך רואה ואני
עין והעלמת כמחריש. היה כי שאול הראשון מלכנו ענין ידעת וכבר
רבה, מצוה הפקודים על העומדים זרועות יחזקו אשר עד זה בדבר
ואחר בצורה, חומה ובנקלה לתקנה סמוכות עשה המצוה את והמקיים

נפשך. תאוה אשר בכל ומלכת ידיך תחזקנה
בסנהדרין כדאיתא ממקומה סנהדרין גלתה כי רואה מא.)והנך כדי(דף

הרצחנים... דרבו שראו מפני נפשות בדיני לרבות יצטרכו שלא
כל כי שמים, לשם הרבים יסור כך ומתוך והמלכה והסכמה מתון וצריך
הכעס. והסרת השגחה יותר צריך רצה, היד וחזקת גדול שהמעשה
בו תבער לשי"ת קנאתו אש שמא עצמו את חושש הדיין שיהא וצריך
הנקימה תבוא כי כן על מעליו, והנכון הטוב הדרך להעלם גורמת ותהיה
יבשלנה אלא פגה, יאכלנה שמא יבלענה, לא בכפו בעודה לפניו,

בלבותם. וישרים הזקנים בסוד וימתיקנה
רל"ח) סי' (ח"ה הרשב"א שו"ת
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השנאה בעומק 98חילוק

תוכחהנספח: ומצות הרשעים שנאת גולדברג, נחמיה זלמן 107הרב
התוכחה מצות לעומת הרשעים שנאת בחבוט, אליהו 108הרב

הרשעים שנאת בדין חוברה, חגי 114הרב
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miqxtd bexic

לשלש העצומה" ה"קושיא תירו� על שהבטחנו הפרס את חלקנו
משיב כל א� כמוב�, מה קיבל מי ברבי� מפרסמי� אנו אי� דרגות.

הפרס ששלח.בקבלו התירו� שיי� סיווג לאיזה לבד יבי� בדואר
בטעויות לוקה התירוצי� את שחלקנו לדרגות שהחלוקה לציי� חשוב
מדי יותר להתפעל שאי� כ� אשה ילודי של כדרכ� דיוקי� ואי

זו. מחלוקה

:iyily qxt
כולל: הפרס תירו�. ושלח כתב עיי�, שטרח, ואחד אחד כל מקבל
וקונטרס ה', קוב� ד', קוב� אזל), ג' (קוב� ב', קוב� א', קוב�

והחינ�". "השנאה
t:ipy qx

מנוסח המכו�" רבני דעת על "המתקבל תירו� ששלח אחד כל מקבל
"תירוצי� לקונטרס � רוב� או כול� � נכנסו ג� אלו תירוצי� כדבעי.

עצומה". קושיא על עצומי�
ה', קוב� ד', קוב� אזל), ג' (קוב� ב', קוב� א', קוב� כולל: הפרס

והחינ�". "השנאה וקונטרס
א' כר� לחבירו אד� בי� להלכות לימוד ספר הגדול הספר ובנוס�:

תשנא. לא �
:oey`x qxt

בבקיאות בסברא ביותר, והמקוריות המצטיינות התשובות מקבלות
ובהסברה.

ה', קוב� ד', קוב� אזל), ג' (קוב� ב', קוב� א', קוב� כולל: הפרס
והחינ�". "השנאה וקונטרס

א' כר� לחבירו אד� בי� להלכות לימוד ספר הגדול הספר ובנוס�:
תשנא. לא �

תקו� לא � ב' כר� לחבירו אד� בי� להלכות לימוד ספר ובנוס�:
לאחרונה. שי"ל תטור, ולא

הפרסי� –– שבידינו הכתובות לפי בדואר בעז"ה נשלחי�
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שליט"א הנכבדים המשיבים שמות אלו

ספר קרית אביעזר, אייל הר"ר
חדרה אברוזקי, אברה� הר"ר
נתניה אברמובסקי, נת� הר"ר
ברק בני אברמס, ש. הר"ר

ברק בני אדלר, אליהו הר"ר
ירושלי� אדלר, יצחק הר"ר

ירושלי� אהרמ�, אלחנ� הר"ר
ירושלי� אורלנסקי, ישעיה מרדכי הר"ר

ברק בני איצקובי�, שמשו� הר"ר
ירושלי� אלרוב, אליהו הר"ר

ארה"ב ברוקלי�, אמסעל, שמעו� הר"ר
ירושלי� אריאב, דוד הרב

ירושלי� ארלנגר, אהר� משה הר"ר
ברק בני ארנפלד, אריה שלמה הר"ר

ירושלי� אש, איל� הר"ר
ברק בני בוגרד, זאב הר"ר

נתניה בוי�, אליהו משה הר"ר
אשדוד בורשטיי�, יואל הר"ר
ירושלי� בחבוט, אליהו הרב

ירושלי� בירנשטוק, יוס� יעקב הר"ר
ירושלי� בלז�, שמואל הר"ר
ירושלי� ארזה, ב� יוס� הר"ר

אלעד זאב, ב� יעקב נפתלי הר"ר
נתניה זק�, ב� בנימי� הר"ר

ברק בני ציו�, ב� מיכאל הר"ר
ירושלי� בניהו, אהר� הר"ר

רחובות איל�, בר שלמה טוביה הר"ר
ירושלי� ברו�, פסח ציו� הר"ר

ברק בני ברייזכר, אליהו הר"ר
ירושלי� ברינגר, יצחק הר"ר
ירושלי� ברכה, אליהו הר"ר

ברק בני ברס, יהודה יצחק הר"ר
ירושלי� גאלדפיי�, זאב יונה הר"ר

ספר קרית גדולד, צ.י. הר"ר
צפת גואטה, הר"ר

ירושלי� גוטמ�, יצחק יוס� הר"ר
ירושלי� גולדבלט, חיי� הר"ר
ירושלי� גולדברג, יצחק הר"ר

ירושלי� גולדיש, זאב יצחק הר"ר
אביב תל גולדנברג, יהודה משה הר"ר

ירושלי� גולדשטיי�, א. הר"ר
נתניה גומבו, יהודה יצחק הר"ר

ירושלי� גייל, שאול הר"ר
ירושלי� גינצלר, שלמה הר"ר

ברק בני גלאי, י.מ. הר"ר
ירושלי� גלושטיי�, דב הר"ר

חיפה גלזר, אריה הר"ר
ירושלי� גלעזר, בניהו הר"ר
ברק בני גנ�, אבנר הר"ר
ירושלי� גנ�, שלמה הר"ר

צפת גרזו�, יעקב הר"ר
ברק בני גרילק, רפאל הר"ר

עילית ביתר גרי�, שמואל הר"ר
ברק בני גרינבוי�, מאיר חיי� הר"ר
יעקב זכרו� גרנדש, הלוי אהר� הר"ר

ברק בני דנציגר, א. הר"ר
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ירושלי� דרבקי�, ש. הר"ר
ירושלי� דרזי, ישראל הר"ר

ברק בני הדאיה, אריאל הר"ר
ירושלי� הוכמ�, יוס� הר"ר

ירושלי� הולנדר, צבי חיי� הר"ר
ברק בני הורובי�, צבי נפתלי הר"ר

אשדוד הורובי�, שמואל הר"ר
ירושלי� הכטמ�, חיי� יוס� הר"ר

ברק בני ווייל, שמואל הר"ר
ברק בני ויזניצר, חיי� הר"ר

ברק בני ויזניצר, דוד יעקב הר"ר
אלעד וייד�, אליהו הר"ר
ירושלי� וייס, זאב הר"ר

ברק בני וינברגר, מאיר משה הר"ר
ירושלי� וינברגר, אפרי� צבי הר"ר
ברק בני וינטרוב, לייב יוס� הר"ר

ברק בני וינשטיי�, י. הר"ר
ברק בני ויסבלו�, שלמה הר"ר
ברק בני ויסברג, שמעו� הר"ר
ירושלי� ויספיש, יעקב הר"ר

אשדוד ולר, מנח� אברה� הר"ר
ברק בני ורקר, מ. ד. הר"ר
ירושלי� זרגר, ישי הר"ר

ספר קרית חוברה, חגי הר"ר
ב"ב חייט, בנימי� הר"ר

ירושלי� טאוב, יהודה הר"ר
ברק בני טוורסקי, מרדכי הר"ר
אשקלו� טויטו, אוריאל הר"ר

עילית ביתר טופיק, שלמה הר"ר
יעקב זכרו� טשינגל, שמעו� הר"ר

ירושלי� ישינסקי, ישעיה אברה� הר"ר
ברק בני ישראל, ישי הר"ר
ירושלי� כה�, שאול הר"ר

ברק בני כה�, יחיאל דוד הר"ר
ירושלי� כלימי, ר. הר"ר
ירושלי� כ�, נתנאל הר"ר

ירושלי� לב, י. הר"ר
רחובות לוי, משה הר"ר

ברק בני לוינגר, סגל אהר� הר"ר
ברק בני לייפער, מאיר הר"ר

ירושלי� לינדר, יצחק ישראל הר"ר
שמש בית רמת לעווי�, חיי� יוס� הר"ר

ירושלי� מ.ק., הר"ר
רעננה מאיר, נוע� הר"ר

ירושלי� מגיד, דוד מרדכי הר"ר
ברק בני מיארה, שמעו� הר"ר

חמד מושב מייזליש, שמואל יעקב הר"ר
ארה"ב קליוולנד, מיירס, זאב נחו� הר"ר

ברק בני מילר, ראוב� יחיאל הר"ר
ברק בני מילשטיי�, זאב חיי� הר"ר

ברק בני מירו�, ראוב� הר"ר
ירושלי� מנדלבוי�, יעקב אברה� הר"ר

ירושלי� מנת, הר"ר
ירושלי� מנת, יהודה הר"ר

ספר קרית מרגליות, יצחק הר"ר
ירושלי� מרקובסקי, מנח� אליעזר הר"ר

חיפה נאה, מנח� הר"ר
נ זאב ברקהר"ר בני וימ�,

נתניה נעמ�, אורי הר"ר
ברק בני סולומונס, אליהו הר"ר

סונה יצחק הר"ר
ירושלי� סילבצקי, ישראל אברה� הר"ר

ארה"ב קליוולנד, סמיילובי�, מרדכי הר"ר
ברק בני ע.ש.ל., הר"ר

ירושלי� עובדיה, אברה� הר"ר
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ירושלי� עזר�, ברו� נתנאל הר"ר
ספר קרית ענבל, יהושע הר"ר
ירושלי� ענבל, יעקב ע. הר"ר
ברק בני פוזנר, ישראל הר"ר
ירושלי� פייער, צבי הר"ר
ירושלי� פקטר, דב הר"ר

ירושלי� פרוביי�, שלמה הר"ר
ברק בני פרנקל, יאיר הר"ר

ספר קרית פרנקל, יששכר הר"ר
ירושלי� צדוק, ראוב� הר"ר

ירושלי� צוקרמ�, אהר� משה הר"ר
ירושלי� צפירה, יגאל הר"ר

ברק בני קונשטט, יהושע הר"ר
חיפה קורלנסקי, יוס� הר"ר

קלוילנד קושנער, יואל אהר� הר"ר
נתיבות קזוקי�, שלמה הר"ר
ירושלי� קליי� מנח� הר"ר
ירושלי� קפל�, יעקב הר"ר

ספר קרית קרמר, אברה� הר"ר
צפת קרמר, ליב אריה הר"ר
ספר קרית ראז, חיי� הר"ר

ברק בני רבינובי�, הכה� גמליאל הר"ר

ירושלי� רבי�, פייבל שרגא הר"ר
ירושלי� רובי�, אריה הר"ר

ספר קרית רודמ�, יעקב הר"ר
ירושלי� רווח, שלו� יצחק הר"ר

חדרה רוזנטל, יצחק הר"ר
ירושלי� רוזנטל, שמואל הר"ר

ברק בני רוט, נפתלי הר"ר
ירושלי� רוטנברג, מרדכי הר"ר
ירושלי� רוטנברג ישראל הר"ר
ספר קרית רייזנר, אהר� הר"ר

ארה"ב קליוולנד, שוויכה, דוד משה הר"ר
מוצקי� קרית שוקצ'ינסקי, הר"ר
ירושלי� שחור, אפרי� הר"ר

ברק בני שטראוס, יחזקאל הר"ר
ספר קרית שטראוס, יהודה הר"ר

אופקי� שטר�, י.מ. הר"ר
ירושלי� שכטר, אהר� הר"ר

ספר קרית שלאס, חיי� יהודה הר"ר
ירושלי� שנברגר, גבריאל משה הר"ר
ירושלי� שפרלינג, מרדכי יצחק הר"ר

ירושלי� שרוגו, אברה� הר"ר
ירושלי� שרו�, ש.ב. הר"ר

WWW
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ד' בקובץ שהתפרסם עצומה" ה"קושיא נוסח

עצומה! קושיא
לשנאותו, ומצוה מותר בחבירו ערוה דבר קי"ג:)הרואה להלכה(פסחים ומובא

י"א)בשו"ע רע"ב עבירה(חו"מ כל לענין פוסקים עבירה.ושאר דבר הרואה ומאידך,
הללו, המצוות שתי יחד הולכות איך קשה ומעתה להוכיחו. חייב בחבירו
מתוך אבל דוקא אהבה מתוך תוכחה היא המתקבלת שהתוכחה ידוע הלא

כלל? מתקבלת אינה שנאה
יחד?! גם המצוות שתי נקיים איך וקשה

תוכחהמ ל"מחאה")צות והמוכיח(בניגוד לו, להטיב לחוטא ועזרה חסד של מצוה היא
הרמב"ם וכלשון טובה. עצה לו לייעץ לטובתו רק לכוון ה"ז)צריך פ"ו לו(דעות "וידבר

הבא". העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת
ל"ז)וביראים וב"עמודי(סי' דבריו". שיקבל כדי ונחת בנעימות להוכיח המוכיח "ועל

(טז:) ערכין וברש"י בכעס. ולא בנחת ודיבור רכה בלשון דהיינו מפרש שם הארזים"
משתנין". פניו יהו שלא כבוד דרך להוכיח, "שיודע

הפליאה החוטא,ומתחזקת בלב שנאה גם מולידה המוכיח מצד השנאה שהרי
וכ"כ קיז. יבמות בגמ' וכמבואר לאדם" האדם לב כן לפנים הפנים "כמים כדכתיב כלפיו
וא"כ יום. יום החוש מעיד וכך הרשעים. שנאה לענין במפורש שם בפסחים התוס'
כדרכי לעשותההיפך ואדרבאישתדל דבריו, יקבל לא ודאי ישנאאתהמוכיח כשהחוטא

רבה אליהו דבי בתנא מפורש וכך י"ט)השונאים. שהוא(סי' לעמיתך עמיתך, "...ת"ל
שונאך שהוא לרשע אבל אותו להוכיח חייב אתה ובמצוות בתורה אתך ושהוא אוהבך

אותו". להוכיח רשאי אתה אי וגם אותו להוכיח חייב אתה שםאין ויקרא באלשיך (וע"ע
י"ז). אות יוסף ובפרדס

וכו', פעמים מאה גמורה, תוכחה אחרי רק החוטאים לשנוא שמותר לסוברים בשלמא
בעבירות [ורק תוכחה לפני גם חוטאים לשנוא ומצוה שמותר לפוסקים אולם קשיא. לא
קשה להלכה, חיים" ה"חפץ פסק וכן בלבד] אחת פעם התראה צריך מפורסמות שאינן

זמנית? בו מוכיח וגם שונא י.איך סוגיא א' כרך לחבירו" אדם "בין ראה
ÏÚ Ï·˜˙Ó ıÂ¯È˙ '‰ ÂÁ˘ ÈÓÂ ,¯ÙÒ· ˙¯ÎÊÂÓ ÂÊ ‡È˘Â˜ ˙ÚÎ Â‡ˆÓ ‡Ï
.Ò˜Ù· Â‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙·Â˙Î È"ÙÚ ÁÂÏ˘ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ Û˙˘Ï ˘˜·˙Ó ˙Ú„‰

כהלכה% המכוןהמשיבים רבני במתנהע"ד המכון ספרי של סט בל"נ !יקבלו
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:'` wxtzeihytd zeaeyzd

זה סגנו� הטכניות. – הפשטיות התשובות סוג ע� דוקא נתחיל התשובות מגוו� מכל
אי� עצה" "מחפשי� ורק תיל� על הקושיא יסודות כל את משאירי� תשובות של

הבעיה. על להתגבר
– אמנ�
èב מדובר לרשעי� חילוקי�.בשנאה וללא פשרות ללא הסו� עד שנאה
è.וחילוקי� פשרות. אי� בה ג� עבירה לעוברי שחייבי� התוכחה
è.בעצ� לזה זה וסותרי� מנוגדי� באמת והתוכחה השנאה

באופ� (לפחות הניגודי� על להתגבר אי� דר� למצוא יש הדוחק מתו� זאת, ובכל
חלקי).

`hegl dad` xxerie ealn d`pyd `ivei heyt dgkezd zrya (`)

¯·ÂÚ ÈÙÏÎ ‰·‰‡ Â˙ÁÎÂ˙ ˙Ú˘· ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ„ ı¯˙Ï ˘È"
."‰¯È·Ú‰·"· ,ËÂ¯ ÈÏ˙Ù� ·¯‰

ÔÈ„ .‰·‰‡Ó ‰ÁÎÂ˙ ÔÈ„Â ‰‡�˘ ÔÈ„ ,ÌÈ�È„ È�˘ ÂÈÏÚ ÌÈÏÁ ‰¯È·Ú‰ ‰‡¯˘ Ú‚¯·„"
ÔÓÊ· ‰ÁÎÂ˙Â ‰·‰‡ ÔÈ„Â ,‰ÁÎÂ˙‰ ÔÓÊ „·ÏÓ ÔÓÊ‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰„ ,È¯˘Ù‡‰ ÔÓÊ· ÏÁ ‰‡�˘

È¯˘Ù‡‰–."‰ÁÎÂ˙‰ ˙Ú˘·"· ,¯˜¯Â .Ó.„ ·¯‰

אלא עוד ולא התוכחה. בשעת שנאה חובת חלה לא א� שמתחילה שכתב ויש
– צרי� התוכחה ‰˙ÂÈ„ÈÓ˙,שבזמ� ˙ÂÂˆÓÓ ‰ÂˆÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ...‰ÊÚ ‰·‰‡ Â·‰‡È˘"

.'ÂÎÂ "ÏÂÎÈ˘ È˙Ó ‡Ï‡ ,‡Â�˘ÏÌÈÏ˘Â¯È ,ÁÂÂ¯ ÌÂÏ˘ ˜ÁˆÈ ·¯‰

·ÂÈÁ ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ú˘¯‰ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙È‰ ˘È Ì�Ó‡„"òâøå òâø ìëá˙Ú˘· ÔÎÏÂ
˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙Â„Â˜� ‡ÂˆÓÏÂ ˙ÂÎÊ ÂÈÏÚ „ÓÏÏ Â�ÈÈ‰„ ,Ú˘¯‰ ÏÚ Â·Ï· ‰·‰‡ ÒÈ�ÎÈ ‰ÁÎÂ˙

."Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰ ˙¯‡˘� ‰ÏÈÏÁ ‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜È ‡Ï Ì‡Â ,Â·‰‡Ï ‰Ê ÏÚÂ ,Â·˘
˜¯· È�· ,Ò¯· ‰„Â‰È ˜ÁˆÈ ·¯‰

¯¯ÂÚÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÈÓÏ Â˙�ÂÂÎ ,‡�Â˘Ï ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡�˙‰ ·˙Î˘ ‰ÓÂ"
"Â˙ÁÎÂ˙ ˙Ú· ‡ËÂÁÏ ‰·‰‡ÌÈÏ˘Â¯È ,‚¯·�ËÂ¯ Ï‡¯˘È ·¯‰
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בדברי לכ� מעניינות דוגמאות תוכחה. בשעת – לאהוב ועת לשנוא, עת חפ�, לכל עת
שלפנינו: המשיב

È¯‰„ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú· ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ‡ÎÈÈ˘ ÈÎÈ‰ È‡Ó„˜ Â˘˜‰˘ ‡È˘Â˜· Â�ÈˆÓ ÔÎÂ"
,ÂÁÈÎÂÓ ÍÈ‡ Î"‡Â ‰¯È·Ú ‰˘ÂÚ Â�È‡˘ ¯ÓÂÏÂ Â¯È·Á ˙‡ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ ÔÂ„Ï ‰ÂÂˆÓ Ì„‡‰
.Ì‰È�˘ ÌÈÈ˜Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ �"ÓÓÂ ,˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â¯È·Á ˙‡ Ô„ ‡Ï˘ ¯¯·˙Ó ÂÁÈÎÂÓ˘ Ú‚¯·„

Ï·‡ ,ÂÁÈÎÂÓ ÔÎÏÂ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ‡Ï ‰ÂÂˆÓ ÂÁÈÎÂÓ˘ Ú‚¯·˘ ÏÈÚÏ Î"˘Ó ÔÈÚÎ Âˆ¯È˙Â
ÔÈÚÎÂ .¯˙ÂÒ Â�È‡Â ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ‰ÂÂˆÓ ÂÁÈÎÂÓ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Â‡ ÂÁÈÎÂÓ ‡Ï˘ ÈÎÈ‰
ÈÎ·· ¯¯ÓÈÂ ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ· ‰Î·È Ì„‡„ '‡ 'ÈÒ ‰¯Â¯· ‰�˘Ó· ÌÈÈÁ ıÙÁ· Â�ÈˆÓ ‰Ê
ÔÂÈÎ ‰ÁÓ˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÈÁ˙È ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÚÈ‚Ó˘ È˙ÓÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ „Ú ˙È·‰ Ô·¯ÂÁ ÏÚ
È�ÙÏ È¯‰ ‰ÁÓ˘· ‰È‰È ÌÂ‡˙Ù ÍÈ‡ ‡È˘˜ ÈÓ� ‰¯Â‡ÎÏÂ .‰"·˜‰ È�ÙÏ ÏÏÙ˙‰Ï „ÓÂÚ˘
ÍÏÓ‰ È�ÙÏÎ ‰ÏÈÙ˙· ÁÂÓ˘Ï ˙ÂÂˆÓ Ì„‡„ Ï"È ÈÓ� ‡Î‰ ‡Ï‡ ,'ÂÎÂ ¯ÚËˆ‰Â ‰Î· Ú‚¯

.Â�ÓÊ ˙‡ ˘È ¯·„ ÏÎÏ˘ Â�ÈÈ‰„ ,˙ÚÂ ÔÓÊ ÏÎÏÂ

Ï·‡ ,‰¯È·Ú ‰˘Ú˘ ÔÂÈÎ Â¯È·Á ˙‡ ‡Â�˘Ï ˙ÂÂˆÓ Ì„‡˘Î ÂÏÈÙ‡„ Â�ˆÂ¯È˙Ï ¯ÂÊÁ�Â
."ÏÈÚÏ Â�‡¯È·„ÎÂ ˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÔÂÈÎ Â˙Â‡�˘Ï ˜ÈÒÙÈ ‰ÁÎÂ˙ ˙Ú˘·

˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ,˙Ùˆ ,ÔÂÊ¯‚ ·˜ÚÈ ·¯‰

שנאתו לרס� לשונא לו יש השנאה" יצר "כפיית מדי� הרי אחד, משיב טוע� ובכלל
התוכחה: הצלחת משו� רק ולא התוכחה בשעת

‰¯ÂÓ‚‰ ‰‡�˘‰ „È¯Â‰Ï Â¯ˆÈ ÛÂÎÏ ÈÚ·˘ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ì˘ Â·˙Î ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ·˘ ÂÓÎ˘"
ÂÓÎ ‰¯ÊÚ ‚ÂÒ Ì‚ ‡È‰˘] ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ· Ì‚ ÔÎ Ì‡ ,ÂÏ ˙¯˙ÂÓ˘ ‰‡�˘‡ ÈÓ˜Â‡ÏÂ
‡ËÂÁ‰ Ì‚ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙ˆ˜ Â˙‡�˘ „È¯Â‰Ï Â¯ˆÈ ÛÂÎÏ ÍÈ¯ˆ ÂÁÈÎÂÓ˘ È�ÙÏ ,[‰˜È¯Ù
Â¯È·Á˘ ‰‡Â¯˘ ,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜È˘ ÏÈ·˘· ˜ÈÙÒÓ ‰‡¯�Î ‰ÊÂ ,Â‡�Â˘ ˙ÂÁÙ ‰Ï‰˘ ˘È‚¯Ó
ËÚÓ „È¯ÂÓ˘ ·˘ÂÁ Ì‚Â ,Â‡�Â˘ ˙ÂÁÙ ‰Ê È„È ÏÚ ‡Â‰ Ì‚Â ,Â�ÓÓ ‰‡�˘‰ ˙ÈÁÙÓ

"‡�Â˘ ˙¯Â˙· ÂÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‡Ï ¯·ÎÂ ,È¯Ó‚Ï „È¯ÂÈ ÔÓÊ „ÂÚÂ ‰‡�˘
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜Ò�È˘È Â‰ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

È‡„Â„ ,(ÌÈ‡ËÂÁÏ ‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù· ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙ÂˆÓ ÏÚ) ˙Â˘˜‰Ï ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ"
‰Ê Î"‡Â ,Â˙·ÂË· Ï„˙˘Ó˘ ÔÂÈÎ Ì‰È�È· ‰·‰‡ Ì˜¯˙˙ ¯ÂÓÁ‰ ˙�ÈÚË· ‰¯ÊÚ‰ È"Ú
¯ÂÓÁ‰ ˙�ÈÚË· ¯ÂÊÚÏ ‰ÂÂˆÓ ‰¯Â˙‰ ÚÂ„ÓÂ ,Â˙Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰¯Â˙‰ ˙�ÂÂÎ ˙‡ „‚Â�

ÌÈÈ˜Ï Ì„‡‰ ÏÎÂÈ˘ ‰¯Â˙‰ ˙�ÂÂÎ˘ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ ?Â¯ˆÈ ˙‡ ˙ÂÙÎÏÂÔÂÈÎ˘ ,‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ
ÌÚ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ· ˘È‚¯ÓÂ ,Ì‰È�È· ‰·‰‡ ˙Ò�Î� ,‡˘Ó‰ ˙‡ ÔÚÂË Â‡ ˜¯ÂÙ˘
·Â˘ÏÂ ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓÓ ÏÂ„ÁÏ ‡�Â˘‰ Ï˘ Â·Ï Ï‡ ˜¯ÂÙ‰ ¯·„È ÂÊ ˙Â„È„È· Ê‡Â ,˜¯ÂÙ‰

.Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÈ Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ ÌÂ¯‚˙ ‰�ÈÚË ˙ÂˆÓ ‡·¯„‡Â .ÌÈÓ˘·˘ Â�È·‡ ˙‡

,Â˙Â‡�˘Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ „ˆÓ .‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï „ˆÈÎ ÔÈ·‰Ï ¯˘Ù‡ Ï"�‰ ÌÈ¯·„‰ÓÂ
Ì„‡‰ ‡Ï‡ .Ï˜Ï˜È ‡Â‰ Ô˜˙Ï ÌÂ˜Ó· ‡·¯„‡„ ‰‡�˘· ÂÁÈÎÂ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ Í„È‡ÓÂ
,ÔÂÎ�Ï ‡ˆÓÈ˘ ˙¯Á‡ Í¯„· Â‡ ,‰¯È·Ú‰ ÏÚ· Ì„‡Ï ¯ÂÊÚÈ˘ ·ˆÓÏ ÂÓˆÚ ‡È·‰Ï Ï„˙˘È
Â¯ÈÊÁ‰Ï ÏÎÂÈÂ Â·Ï ÏÚ ÂÏ·˜˙È ÂÈ¯·„ Ê‡Â ,ÁÈÎÂÓÏ ,‰¯È·Ú ¯·ÂÚ‰ Ï˘ Â·Ï Á˙Ù� ÍÎ È"ÚÂ
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ÌÈ„·ÂÚ ÂÈ‰˘ Û‡ ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚÏ Â˙È· Á˙Ù˘ Â�È·‡ Ì‰¯·‡· Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎÂ .‰·Â˘˙·
."‰�ÈÎ˘‰ ÈÙ�Î ˙Á˙ Ì·¯˜Ï È„Î ˙‡ÊÂ Ê"Ú

˙ÈÏÈÚ ¯˙È· ,˜ÈÙÂË ‰ÓÏ˘ ·¯‰Â Y ÌÈÏ˘Â¯È ,Ô‰Î ÏÂ‡˘ ·¯‰

ı·Â˜·) Ì‰¯·‡ ·Ï ˙"Â˘ ÏÚ· Ï"ˆÊ „ÏÙ�ÈÈÂÂ Ì‰¯·‡ ¯"‚‰ Ê"ÂÓ ·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏ"
‰ÂˆÓ‰„ Ô˙�ÂÈ ÌÂ‚¯˙Ó ‡È·ÓÂ ˜ÈÈ„Ó„ (‡"Ò˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È ,73 'ÓÚ ‰"Á '·Ï ÈÓÎÁ'
Ï"�‰ ‰˘˜‰Â ,‰‡�˘‰ ‰Ú˘ Â˙Â‡· ·ÂÊÚÏ ·ÈÈÁ ¯ÊÂÚ˘ ‰Ú˘·˘ ‡Â‰ ·ÂÊÚ˙ ·ÂÊÚ Ï˘
Î"˘Ó „"ÚÂ ,‰‡�˘‰ ·ÂÊÚÏ ·ÈÈÁ ‰ÓÏ Î"‡Â ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ È¯ÈÈÓ Ú˘¯· ‡Ï‰
˜"ÓÒ‰„ ‡�È„ ÈÙ ÏÚ ‰‡�˘‰ ·ÂÊÚÏ ·ÈÈÁ ·Ï· „Á‡Â ‰Ù· „Á‡ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙ÓÁÓ
Î"‡Â ÚÂ„ÈÎ ‰·ÈÊÚ Ï˘ ÔÈ�Ú ‡È‰ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ Ì‚„ ‰‡¯� Ê"ÈÙÏÂ .˘"ÈÈÚ Ê"È ‰ÂˆÓ·

"·ÂÊÚ˙ ·ÂÊÚ ˙ÂˆÓ· ÂÓÎ ‰‡�˘‰ ˙‡ ·ÂÊÚÏ ·ÈÈÂÁÓ ÔÓÊ Â˙Â‡· Î"‚
˜¯· È�· ,ıÈ·Â¯Â‰ È·ˆ ÈÏ˙Ù� ·¯‰

Â¯Ó‡ ÔÎÂ 'ÂÎÂ Â�È··Ï· ‰ÚÂ·˜ ˙ÈÒÓ‰ ˙‡�˘ ‰È‰˙˘ ‰ÂˆÓ :·˙Î Á"�˙ ‰ÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ·"
˜Â·˘˙ ˜·˘Ó ÒÂÏ˜�Â‡ Ì‚¯˙Â ÂÓÚ ·ÂÊÚ˙ ·ÂÊÚ Ï‡¯˘È· ¯Ó‡�˘ ÏÏÎÓ ,'ÂÎÂ È¯ÙÒ· Ï"Ê
‡ËÈ˘Ù Î"‡Â .˘"ÂÚÈ Ï"ÎÚ ,'ÂÎÂ Î"‚ ˙ÈÒÓ‰ ‰ÊÏ ·ÊÂÚ ‰˙‡ ÏÂÎÈ ,È‰ÂÏÚ Í·Ï·„ ‰Ó
‡˘Ó „È¯Â‰Ï ÂÏ ¯ÂÊÚÏÂ (˙Â¯È·Ú‰ ¯‡˘·) ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡· ¯˘‡Î˘ ‡Â‰ ÔÎ˘ ÏÎ„ ‰¯Â‡ÎÏ

."ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ ¯ÈÙ˘ Î"‡Â ,‰‡�˘‰ ·ÂÊÚÈ˘ ,˙Â¯È·Ú‰
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ ,Ï‚�È˘Ë ÔÂÚÓ˘ ·¯‰

מאחרלדעת התוכחה, בשעת כלל שנאה חובת חלה לא א� שמתחילה הרי אחר משיב
לכאורה. המנוגדות מצוות בשני ומדובר

.‰·‰‡Ó ‰ÁÎÂ˙ ÔÈ„Â ‰‡�˘ ÔÈ„ ,„ÁÈ Ì‚ ÌÈ�È„ È�˘ ÂÈÏÚ ÌÈÏÁ ‰¯È·Ú‰ ‰‡¯˘ Ú‚¯·„"
‰·‰‡‰ ÔÈ„Â ,‰ÁÎÂ˙‰ ÔÓÊ „·ÏÓ ,ÔÓÊ‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰ ,È¯˘Ù‡‰ ÔÓÊ· ÏÁ ‰‡�˘ ÔÈ„˘ È¯‰

."‰ÁÎÂ˙‰ ˙Ú˘ Â�ÈÈ‰„ ,È¯˘Ù‡‰ ÔÓÊ· ‰ÁÎÂ˙‰Â
˜¯· È�· ,¯˜¯Â .Ó.„ ·¯‰

כחווא� בידיו אד� של לבו וכי וברצותותאמר שנאה מכניס ברצותו היוצר ביד מר
– משיבי� שני דאגו זאת לטענה ג� לשנאתו? חוזר ומיד עזה באהבה מחליפו

Ì‚ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ‰˙Ú ‰˘˜ ÂÏ ‰È‰È ‡Ï ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰˙È‰ Â˙‡�˘ Ì‡Â"
."Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜˙˙˘ È„Î ,ÂÎÂ˙ ÍÂ˙·

ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ,ÁÂÂ¯ ÌÂÏ˘ ˜ÁˆÈ ·¯‰

Â·‰Â‡Ï ‰�˙˘È ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡· ,‰¯Â˙‰ ÔÂˆ¯Ó ˙Ú·Â� ÌÈ‡ËÁ ÏÚ·Ï Â˙‡�˘ ÏÎ ˙Ó‡· Ì‡"
."ÍÎÏ ‰ÈÂ‡¯˘ ‰Ú˘·.["וה"תומי� יאיר" ה"חות בש� ו' בפרק להל� [וע"ע

ÌÈÏ˘Â¯È ,ÒÈÈÂ ·‡Ê ·¯‰
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d`py zevn dgec dgkez zevn (a)

שנאה מצות שמא שנאה, מצוה דוחה תוכחה שמצות למשיבי� לה� פשוט מדוע ובעצ�
כלל? להוכיח אפשר ואי טפי אלימא

ÁÎÂ‰] ‡È‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ‰ÁÎÂ‰˘ ,‰ÁÎÂ˙‰ È�ÙÓ ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ ‰Á„�„ È‡ÓÂ"
‰Ê ÏÚ ‡È·Ó (:‚È˜ ÌÈÁÒÙ) 'Ó‚‰ ÔÈ‡ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ‰ Î"‡˘Ó ,[Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙

."‰Á„�˘ È‡„ÂÂ ,'Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È' ÈÏ˘ÓÓ ˜ÂÒÙ ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˜ÂÒÙ
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜Ò�È˘È Â‰ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

˙„ÓÏ� ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰ Í‡ .‰¯Â˙·˘ "Í‡�Â˘" ˜ÂÒÙ‰Ó 'Ó‚· „ÓÏ� ‡Â�˘Ï ¯˙È‰‰ ˜¯"
È¯·„Ó ‰ÂˆÓÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯˙È‰ ‰Á„˙Â ‰ÁÎÂ˙„ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÂˆÓ ‡Â·˙ ...ÈÏ˘Ó· ˜ÂÒÙÓ

."‰Ï·˜
˜¯· È�· ,¯˜¯Â .Ó.„ ·¯‰

דאורייתא מצוה היתה השנאה חובת א� שא� וטוע� המשיב מעמיק תשובתו בהמש�
– תוכחה מצות מפני נדחית היתה קבלה, דברי רק ולא ממש

Ô�È¯Ó‡ ÌÈ¯ÂÙÈÎ ¯ÒÂÁÓ È·‚Ï„) .Ï˜ ‰˘Ú ‰ÁÂ„ ¯ÂÓÁ ‰˘Ú„ .Ë� ÌÈÁÒÙ· Â�‡ˆÓ„"
ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ÓÏ˘‰„ ‰˘Ú· ¯·ÂÚÂ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙‰ ¯Á‡ ÂÈ˙Â�·¯˜ ‡È·Ó„
.(˙¯Î Â· ÔÈ‡„ ‰ÓÏ˘‰„ ‰˘Ú ‰Á„ÈÂ ˙¯Î Â· ˘È˘ ÁÒÙ„ ‰˘Ú ‡Â·È„ ,ÁÒÙ ˙ÂˆÓ
ÈÓ„ ‡È‰ ‰¯ÂÓÁÂ .‰Ï˜‰ ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ ‰¯ÂÓÁ‰ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ‰Á„˙ [Ô‡Î Ì‚Â]
˙È· È˜È„ˆ· (.‰� ˙·˘) Â�ÈˆÓ„Î ,Â�ÂÂÚ· ÒÙ˙� ÂÁÈÎÂÓ Â�È‡Â Â¯È·Á ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ˘
‰˙ÈÓ ‰· ˘È˘ ‰ÂˆÓ Î"‡Â ,ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ÌÈÚ˘¯Î ‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰¯Ê‚�„ ÔÂ˘‡¯
ÔÈ„ ˙È· ˙˙ÈÓ ‰· ˘È˘ ‰ÂˆÓ ‰¯ÂÓÁ„ Â�‡ˆÓ„ ÂÓÎÂ ,‡È‰ ‰¯ÂÓÁ ,‰ÓÈÈ˜Ó Â�È‡˘ ÈÓÏ
˙ÂˆÓ ‰Á„˙ ÔÎÏ ‰˙ÈÓ ·ÂÈÁ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ· ÍÈÈ˘˘ ÔÂÈÎ Ô‡Î ÔÎ ...˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÓ

."‰‡�˘‰
˜¯· È�· ,¯˜¯Â .Ó .„ ·¯‰

˘ËÈÏ"‡ובש� ¯ÏÈÓ .Ó .Ó שכאשר‰¯· מעניינת דוגמא הנ"ל הכותב מביא מב"ב
להעשה זמנית מקו� מפנה שהל"ת הרי לזה זה הסותרי� תעשה ולא עשה לחול צריכי�

– רש"י שיטת לפי עכ"פ להתקיי�, יוכל הוא שג� כדי
‰"„ È"˘¯Ï ,ÌÈ·Â¯˜Ï Ô‰Î ˙‡ÓÂË ÔÈ�ÚÏ .Î Û„ ˙ÂÎ¯·· 'ÒÂ˙Â È"˘¯ ˙˜ÂÏÁÓ ˘È"
È"˘¯Ï„ Ï‡Â˘ 'ÒÂ˙Â ,ÌÈ·Â¯˜Â ‰ÂˆÓ ˙Ó È·‚Ï Ô‰Î· ‰‡ÓÂË· ˙"Ï ˙ÂˆÓ ‰¯Ó‡� ‡Ï ,·˘
Î"‡Â ,‰˘Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰¯˜Ó ÏÚ Â‡Ï‰ ÏÁ ‡Ï„ ¯Ó‡� ˙"Ï ¯˙ÂÒ‰ ‰˘Ú ÏÎ·
‰‡�˘ ÔÈ„ ¯Ó‡� ‡Ï˘ ÁÎÂÓ ,‰‡�˘‰ ‰·ÈÈÁÂ ‰ÁÎÂ˙‰ ‰·ÈÈÁ ‰¯Â˙‰˘ Â�ÈˆÓ„ È"˘¯Ï
."ÂÁÈÎÂ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÂÈÏÚ ‰·‰‡ ¯¯ÂÚÏ ·ÈÈÁ Ê‡ ‡Ï‡ ,‰ÁÎÂ˙„ ‰˘Ú‰ ÌÂÈ˜ ˙Ú˘ ÏÚ

מסברא אחד למשיב פשוט זאת כל ‰ËÂÁ‡ומלבד ÁÈÎÂ‰Ï ÛÈ„Ú ˙È�¯Â˙ ‰�ÈÁ·Ó"˘
"„·Ï· Â˙Â‡�˘Ï ¯˘‡Ó[בתוכחה הגלומה הרבה התועלת מצד שכוונתו [וכנראה

„Â„˘‡ ,ÔÈÈË˘¯Â· Ï‡ÂÈ ·¯‰
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– השנאה דוחה שתוכחה מסברא לו פשוט נוס� משיב ואילו
‰ÁÎÂ˙‰ ˙Ú˘·Â ,‡ËÂÁ‰ Ï˘ ÂÈ˘ÚÓÓ „ÓÏÈ ‡Ï˘ È„Î ‰‡�˘Ï ÌÚË‰ ¯˜ÈÚ„ ¯Á‡Ó"
¯ÂÚÈ· ÔÈ�Ú· Â�ÈˆÓ„Î ,Â·¯˜Ó Ú¯‰ ¯Ú·Ï ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÁÓ È¯‰„ ÂÈ˘ÚÓÓ „ÓÏÈ ‡Ï È‡„Â

"‰�ÏÎ‡È˘ Ô�È˘ÈÈÁ ‡Ï Â¯Ú·Ï ıÓÁ‰ ¯Á‡ ¯ÊÁÓ˘Î˘ ıÓÁ
ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÔÏÙ˜ ·˜ÚÈ ·¯‰

`hgd z` xak afry ink `hegd l` miqgiizn dgkezd zrya (b)

לבטל המוכיח על מדוע (17) רבי� משיבי� העלו – מאד הגיונית – נוספת סברא
סיכוי שיש מראה להוכיח שניגש העובדא עצ� התוכחה. בשעת עכ"פ מלבו שנאתו
סיכוי שקיי� וכיו� נשמע". שאינו דבר לומר שלא "מצוה בגדר ואינ� יתקבלו שדבריו

כעת, בו יחזור שהחוטא äáåùúסביר ìòá ÷ôñ ïéòë øáë àåä éøäלשנאותו אסור וכבר ,
עומד. ברשעו והרשע תועלת מביאה אינה התוכחה שפעולת שיתברר עד עתה

„Ú' Y ‡È‰ ‰¯È·Ú‰ ¯·ÂÚ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰˘ ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰Ó ‚"ÈÙ· Ì"·Ó¯· ¯‡Â·Ó"
‰�‰Â .Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂÂˆÓ Â�È‡ ·Â˘ ‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ Ì‡„ ,'ÂÚ˘¯Ó ¯ÂÊÁÈÂ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘
˙ÚÈÈÒÓ ‰ÁÎÂ˙‰˘ È¯‰Â ...‰·Â˘˙· ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ·È˘‰Ï ‡Â‰ ‰�È�Ú ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ
Â˙ÂÂ˜˙ ˙È˘‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ,ÂÚ˘¯Ó ·Â˘È˘ Á˙Ù ÂÏ ˙Á˙ÂÙÂ ‰·Â˘˙‰ Í¯„· ‡ËÂÁÏ
ÈÓ ÏÏÎ· ‡Â‰ ÔÈ‡ ,Â˙·Â˘˙ Í¯„ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂÂˆÓ ¯˜ÈÚ·˘ ÔÂÈÎÂ .Â˙·Â˘˙Â

."Â˙‡�˘Ï ÌÈÂÂˆÓ˘
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜ˆ·ÏÈÒ Ï‡¯˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

‰ÁÎÂ˙‰ È"Ú ‰·Â˘˙· Â˙¯ÊÁ ˙ÏÈÁ˙ ‰ÊÂ ,‰·Â˘˙· ¯ÊÁ˘ ÂÓÎ [‡ËÂÁ‰] ‰Ê È¯‰˘..."
ÁÈÎÂÓ˘ ÂÊ ‰Ú˘·Â ,·Â˘ÈÂ Ë¯Á˙ÈÂ ÌÈ¯·„Ï ÚÓ˘È ÍÎÂ ÂÁÈÎÂÓ˘÷ñåòù éîë éøä

äáåùúä éø÷éòî ãçàá àèåçäÚÓ˘È ‡Ï Ì‡ ˜¯Â ,‰¯ÂÓ‚ ‰·‰‡· Â·‰‡Ï ˘È˘ È‡„ÂÂ
."Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ·Â˘ ‰È‰È ‰ÁÎÂ˙Ï

ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜Ò�È˘È Â‰ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

שצרי� שמה וכתבו שהסתייגו יש אמנ� המשיבי�. מ� וכמה כמה כתבו הזה כסגנו�
– הדברי� נאמרו תוכחה בכל לא תוכחה בעת לחוטא השנאה לבטל

'È‡„Â˘' ‡ÎÈ‰ Ó"Ó ,‰ÁÎÂ˙ Ì„Â˜ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ÌÈ˜ÒÂÙÏ Ì‚„ ¯Â¯·Â ËÂ˘Ù ‰‡¯�"
Ù"ÎÚ Â‡ Â˙ÁÎÂ˙ ÔÂ„È�‰ Ï·˜Èéôè åì øáúñî‰Ú˘·˘ ËÂ˘Ù ,Â˙ÁÎÂ˙ ÔÂ„È�‰ Ï·˜È˘

'ÍÂÓÎ' Â·‰Â‡Ï ‰ÂÂˆÓ Â‰È¯‰ ‰˙ÚÓÂ Â˙Â‡�˘Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ÔÈ‡ ·Â˘ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡·˘."˘ÓÓ
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÈ˜·¯„ .˘ ·¯‰

– אחר משיב דברי או
ÚÓ˘È˘ ¯·˙ÒÓ È¯‰˘ ÔÂÈÎ [‰ÁÎÂ˙‰ ˙Ú˘· Ú˘¯‰ ÈÙÏÎ] ÂÈÙÏÎ ‰·‰‡ ¯¯ÂÚÏ ÏÂÎÈ„"
‡¯˜ÈÚÓ ˙˜ÊÁ Ï·‡ ‰˜ÊÁ· ‡˙ÂÚÈ¯ ˘È Ì�Ó‡Â] ˙Â¯˘Î ˙˜ÊÁ· Ï‡¯˘ÈÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ„ ,ÂÏ
‰¯È·Ú‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‰Ê ‰‡�˘‰ ÏÎ ‡‰„ ÂÈÙÏÎ ‰·‰‡ ÍÈÈ˘ ¯ÈÙ˘ Î"‡ .[Ï"ÓÎ‡Â ,ÛÈ„Ú
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‰ÁÎÂ˙ ÔÓÊ· ‰·‰‡ ÍÈÈ˘„ ‡ÁÈ� Î"‡Â .�"˘ÓÎÂ ÂÈÙÏÎ ˙ÈÓˆÚ ‰‡�˘ ‡Ï Í‡ Ú¯‰ ˜ÏÁÂ
¯·Î ·È˘Á ‰·Â˘˙ ¯Â‰¯‰· ¯·Î ‡‰„] ‰ÁÎÂ˙‰ ¯Á‡ ·ÂË ‰È‰È ˙Â‡ÈˆÓ·˘ „ˆÓ Ì‚
‰·‰‡‰ È"Ú È¯‰˘ ¯˙ÂÈ·Â .‰‡�˘‰ ˙·ÈÒ ˙„¯ÂÈ Î"‡Â [ÔÈ˘Â„˜ ‡¯Ó‚· ¯‡Â·ÓÎ ˜È„ˆ

"Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï Í¯ÂˆÏÂ ¯˙È‰Ï ˜ÂÊÈÁ ÛÈÒÂÓ ‰Ê Î"‡Â Â˙ÁÎÂ˙· ÏÂÚÙÏ ÏÎÂÈ
ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ¯‚�Ï¯‡ Ô¯‰‡ ‰˘Ó ·¯‰

ששנאה מסביר הטובה ה' כיד בסברתו אחד וכל כלל, בכ� מחלקי� אינ� הרוב אול�
עצמה. זו עבירה על שמוכיחי� בשעה מקו� לה אי� מהעבירה תוצאה רק כולה שכל

– התוכחה בשעת השנאה פורחת שמאליה מסבירי� שא� ויש
‰‡�˘‰ ÌÚ Û‡„ ‡ˆÓ� ,ÂÈÏÚ ÂÁÈÎÂÓ˘ ‰˘ÚÓ‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ Â˙Â‡ Â˙‡�˘ ÏÎ˘ ÔÂÈÎ„"
È„Î ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ Ï˘ ‰ÏÂÎ ÏÎ È¯‰˘ .˙ÂÓÈÚ�Â ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡Â‰ ÏÂÎÈ Â·Ï·˘
,Â·‰Â‡ ˙ÂÈ‰Ï Â‡È·Ó ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·˘ÁÓ ˙‡ˆÓ� ,„ÂÚ Â˙Â‡�˘Ï ˜˜ÊÈ Ï˘ ÂÊ ÂÎ¯„Ó Â·È˘‰Ï
‡�˙‰ È¯·„ Â¯Ó‡� ‡ÏÂ .ÈÂ‡¯‰ ÈÙÎ ÂÁÈÎÂÓÂ Â˙·‰‡· ‰‚Â˘ ‡Â‰ È¯‰ ÂÊ Â˙·˘ÁÓ ÍÂ˙ÓÂ
‰ÁÎÂ˙ ÔÈ‡ ¯Á‡ ÔÈ�Ú ÏÚ ¯·ÎÓ Ú˘¯· ‡Ï‡ ,ÂÁÈÎÂÓ ‰˙‡ È‡ Í‡�Â˘˘ Ú˘¯Ï Â‰ÈÏ‡ È·„
‰Ê Ï·‡ ,ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰‡�˘ Â·Ï·˘Î ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ‡ˆÓ� .Â˙‡�˘ ˙ÏË·Ó ÂÊ
È‡˘¯ ¯ÂÓ‡‰ÏÂ .ÈÂ‡¯Î ‰ÁÎÂ˙ ÈÂ‰ ¯ÈÙ˘ ÍÎÏ‰ ...Â˙Â‡ Â˙‡�˘ ÏË·Ï Â�Âˆ¯Â Â˜˘Á ÏÎ˘

,ÂÁÈÎÂ‰Ï Â˙Ú„˘Î Û‡ Â˙Â‡�˘Ïåáìá åúáäà äìòé åçéëåäì àåáéù êåúî ÷ø

éåàøë åçéëåéåÂ˙Â‡�˘Ï ÈÓ� ÂÓˆÚ ‰¯È·Ú‰ ¯·ÂÚ ‡Â·È Â˙‡�˘ È"Ú˘ ‰˘˜˘ ‰ÓÂ] .
,¯˙Ï‡Ï ‡Â‰ ‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁ È¯‰ �"‰‡ Ï"È ,Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜È ‡ÏÂ (ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ)
ÂÏ ÁÈÎÂÈ˘ „Ú˘ ¯‰Ê‰Ï ÂÈÏÚ �"‰‡Â ,Â˙‡�˘ ˙‡ ‡ËÂÁ‰ ˘È‚¯È ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÍÎ˘ ÔÂÈÎÂ

ÁÎÂ˙ Ï·˜ÏÓ Ê"ÈÚ Ú�Ó‰Ï ‡Â·È˘ Â˙‡�˘ ˘È‚¯È˘ ÔÙÂ‡· ÂÓÚ ˜ÒÚ ÂÏ ‡‰È."[Â˙
ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Ï·�Ú ·˜ÚÈ .Ú ·¯‰

המשיבי� כל של והנחמדי� הנכוחי� דבריה� כל את להעתיק בידינו שאי� לנו צר
ואלו חדש. באור העני� את המאיר משיב מדברי נעתיק א� זה, נכו� תירו� שתירצו

המאלפי�: מדבריו מקצת
.„ÁÈ Ì‚ Ì‰È�˘ ˙Â˘‚¯‰ Â�Î˙È Ì„‡ Â˙Â‡· ÈÎ ‰�·‰Ï ‰‡È·Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ˙ÒÈÙ˙"
ÔÈÂÎ˙Ó· ‡Ï˘ Â‡ ÔÈÂÎ˙Ó· Â�ÓÓ ‰ÓÏÚ�˘ ˙Ó‡‰ ÏÚ ‡ËÂÁ‰ ˙„ÓÚ‰· ‰�ÈÈ�Ú '‰ÁÎÂ˙'
‰„ÈÁÈ‰ Í¯„‰ ˙‡ÊÂ ˙ÂÈ‰ ‡˜Â„ ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ‡Â·Ï ˙·ÈÂÁÓ ÂÊ .‡ËÁ‰ ˙ÈÈ˘Ú ˙Ú˘·
,Â·ˆÓÏ ‰�Î ‰‚‡„ ˙ÏÂÊ‰ ‰‡¯È ¯˘‡Î ˜¯ .‰ÁÎÂ˙‰ Ï˘ ‰˙¯ËÓ ÌÂÈ˜ È„ÈÏ ‡È·˙˘
˙Â˘¯Ù˙‰ ˙ÓÁÓ ,ÌÈ¯·„‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ˙ÏÂÊÏ ÌÂ¯‚È ¯Á‡ ÚÈ�Ó ÏÎ .ÂÓˆÚÏ ‡Â‰ Ì‚ ‚‡„È
ÔÓÊÏ ‡Ï‡ ˙ÒÁÈ˙Ó ‰ÁÎÂ˙‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÂ .Â·˘ Ú¯‰ ˙ÒÈÙ˙Â ‰Ë�˜‰Î ÂÏˆ‡ ÌÈ¯·„‰
‰�·‰ ÍÂ˙Ó ‰Ê ·ˆÓÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ˙˘‚¯‰ ÔÎ˙È˙ ‰·Â˘˙· ‰¯ÊÁÂ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ Ï˘ „È˙Ú‰
‰„È‚· Ï˘ ‰ÂÂ‰‰ ·ˆÓÓ ˜ÂÁÈ¯Â ‰‡�˘ ÌÚ „·· „· ,˙ÏÂÊ‰ ¯Â·Ú ÂÎ¯Ú ˙Ó¯ ˙‡

."‰"·˜‰·
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜Ò·Â˜¯Ó ÌÁ�Ó ¯ÊÚÈÏ‡ ·¯‰

בי� לחלק היטיב יודע מאתנו אחד כל הרי ונסביר: מילי� כמה נוסי� אנו äååäא�

ãéúòåהעתיד חלומות לעומת מוצלח כ� כל תמיד לא ההוה לעצמינו. הנוגע בכל
יש הזולת לגבי ג� בדמיונינו. אית� ומשתעשעי� עליה� חולמי� שכולנו המבטיח
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והרחקה, שנאה המחייב חטא מוכת הווה בי� ולחלק זו, "נוחה" בחלוקה להתחשב
מתייחסת עליה שנצטוינו התוכחה והטוהר. התשובה באור מוארת יותר טוב עתיד לבי�

תקוה. עתיר מעתיד כוחה ויונקת לעתיד בעיקר

zvw zlawzn d`py jezn dgkez mb (c)

שאי� ופשוט מכ� להבהל צרי� שאי� שכתבו יש בלבו השנאה בעוד יוכיח א� וא�
כזאת. תוכחה למנוע צרי�

‡Ï È‡„Â Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â˙· ˘¯ÂÙÓ‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ„ Ë"˜Ò 'Â ÏÏÎ· ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ·˙Î"
‚Â˘ ÂÈ‰È ·ËÂÓ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ÁÈÎÂÓ‰ È¯·„ ÂÏ·˜˙È‰"‰ Ê"ÈÙÏÂ .ÔÈ„ÈÊÓ ÂÈ‰È Ï‡Â ÔÈ‚

‡ËÂÁ‰ Ïˆ‡ ÂÈ¯·„ ÂÏ·˜˙È˘ ÔÎ˙ÈÂ ˙ÂÈ‰ ,Ì‰È�È· ‰‡�˘ ˘È˘ Ù"Ú‡„ ‡Î‰ [Î"˘ÎÂ]
ÂÈ‰˘ È‡„Â Â‡�Â˘ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ Ì‡˘ ‰¯Âˆ· ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙‡Â ,ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ
‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ‡ËÂÁ‰ Ïˆ‡ ÂÏ·˜˙È ÂÈ¯·„˘ ÌÈÈÂÎÈÒ ¯˙ÂÈ ˘È ÍÎ„ ,ÂÈ¯·„ ÌÈÏ·˜˙Ó
ÔÈÂÂÎ˙Ó ‡Â‰˘ ‰‡¯È ‡ËÂÁ‰Â ˙Ú�Î˘ÓÂ ‰ÙÈ ‰¯Âˆ·Â ˙Á�· ¯·„È ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ˘ ,Â‡�Â˘

."‰‡�˘‰ ˙‡ ˘È‚¯È ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ Ï·˜È ‡Â‰ ,Â˙·ÂËÏ
ÌÈ˜ÙÂ‡ ,Ô¯Ë˘ .Ó .È ·¯‰

להלכה: זה עני� המשיבי� מחשובי אחד מסכ� וכ�
.‰‡�˘ ÌÚ ˙‡Ê ‰˘Ú˘ Û‡ ,ÏÈÚÂ˙ Â˙ÁÎÂ˙˘ ÈÂÎÈÒ ÌÈÈ˜ Ì‡ ,Â�ÁÈÎÂÈ ,Â‡�Â˘ Ì‡ Ì‚"
ÈÂÎÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â .[‰ÓÂ„ÎÂ ˙Á�·Â ÈÂ‡¯Î ÁÈÎÂÈÂ] ‰‡�˘‰ ˙Â‡¯‰Ï ‡Ï˘ Â·Ï ÛÂÎÏ Ï„˙˘ÈÂ
."Â‡�Â˘ ‡Â‰ ÔÈ‡˘ ‡�ÂÂ‚· ‰Ê ,ÌÚÂ�· ÁÈÎÂ‰Ï Â¯Ó‡˘ ‰ÓÂ .ÁÈÎÂÈ Ï‡ ,ÂÚÈÙ˘È ÂÈ¯·„˘

,‡"ËÈÏ˘ ·‡È¯‡ „Â„ ·¯‰"ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï" ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ¯·ÁÓ

תתקבל כיצד – תירוציו שאר בי� – המשיבי� אחד לנו וכתב טרח מעשית עצה ואפילו
– שנאה מתו� התוכחה יותר

"...‰ÁÎÂ˙‰ ÏÚ Â˙‡�˘ ÚÈÙ˘È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ,·"ÂÈÎÂ ·˙Î È"Ú ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ..."
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ ,Ï‚�È˘Ë ÔÂÚÓ˘ ·¯‰

devna wqerl zcgein `inyc `zriiq (d)

בזמ� כדבעי לחוטאי� תוכחה מצות נקיי� אי� דואגי� אנו עדיי� זאת כל אחרי וא�
לנו הידוע את לנו המזכירי� משיבי� שני מדברי להירגע לנו יש אות�, לשנוא שעלינו
לאחר ובפרט טהורה, בכוונה מצוה ולקיי� להטהר לבא מיוחדת דשמיא סייעתא שיש

– תוכחתו ע"י לחוטא ועוזר וכדלעיל, יצרו" את "כופה שהשונא
ÂÈ˘ÎÚ Ï·‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï Ê"ÈÚ ‡Â·Ï ÏÂÎÈ ‡Â�˘Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ ÈÎ ‡�Â˘ ‰Ï‰˘ ÔÂÈÎ˘..."
‰ÂˆÓ ÈÁÂÏ˘ ÂÓÎ ‡Â‰Â ,Â˙Â‡ ‡�˘È ‡Ï ‰Ï‰˘ ÔÁ ÌÈÓ˘Ó ÂÏ ÌÈ�˙Â� Â¯ˆÈ ˙‡ ‰ÙÂÎ˘
‰�È‡˘ ‰‡�˘ Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ‡Â‰ Ì‚ ‡Â·È Â˙Â‡ ‡�˘È ‡ËÂÁ‰ Ì‡ È¯‰˘ .ÔÈ˜ÂÊÈ� Ô�È‡˘
Â˙Â‡ ÌÈÏÈˆÓ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ „"ÓÏ Î"ÂÓÎÂ .‰ÊÓ ¯Ó˘� ÔÎÏ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ,˙¯˙ÂÓ



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 48

,ÌÈ�Ù‰ Ï‡ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ „ˆÓ ‡Â�˘Ï ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Óäåöîù

àåä íâ àåáéå äìä åäàðùé àìù åéìò úøîåù àðåùù åæàåðùìÏ"È Ê"ÈÙÏÂ ,'ÂÎÂ
Â‡�Â˘˘ ÂÈ˘ÎÚ Î"‡ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ ‰ÎÏ‰Ï ˜ÒÙ�˘ ÔÂÈÎ˘ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ· ‰Ù Ì‚
ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ Î"ÚÂ ,'ÂÎÂ ÌÈÓÎ Ï˘ ‰‡�˘ È„ÈÏ ‡Â·Ï ‡ËÂÁÏ ÌÈ�˙Â� ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó
È„Î ‰ÊÓ Â˙Â‡ ÌÈÚ�ÂÓ ÌÈÓ˘Ó˘ Â‡�Â˘ Â�È‡ ‡ËÂÁ‰˘ ‡ËÂÁ‰ Ïˆ‡ ÂÈ¯·„ ÂÏ·˜˙ÈÂ

."Ï"˜Â ,Â‡�Â˘˘ ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ˘ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó ÈÏ‚¯ ¯ÂÓ˘Ï
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜Ò�È˘È Â‰ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

ÈÙÏ ¯ÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ÏÂ ˙ÂÎ‰Ï ˙Á„�‰ ¯ÈÚ È·‚ (‚"È ÌÈ¯·„) ‰¯Â˙· Â�ÈˆÓ ‰�‰"
Í‡È‰Â ,È¯ÊÎ‡Ï ÂÚ·Ë ÍÙ‰È Î"Ú· Ì„‡ È�· ‰·¯‰ Î"Î ‚Â¯‰È Ì„‡˘Î È¯‰„ Ú"ˆÂ ,·¯Á
‰˙‡ Û‡ ÌÂÁ¯ ‡Â‰ ‰Ó ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÓ· ˜·„‰Ï ·ÈÈÁ„ Ï"ÊÁ‡˘Ó ÌÈÈ˜Ï ÏÂÎÈ
˙�ÂÂÎ ‰Ê˘ Ê"Ú ı¯˙Ï ·˙ÎÂ .Ì˘ '˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ „ÓÚ ¯·Î ÂÊ ‡È˘Â˜ ÏÚÂ ,ÌÂÁ¯
ÂÈ˘ÚÓ Ú·Ë „ˆÓ˘ Ì‚‰˘ Â�ÈÈ‰„ ,'ÍÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ ÍÏ Ô˙�Â' ÔÈ�Ú‰ ÛÂÒ· ‰·˙Î˘ ‰¯Â˙‰
„"ÙÚÂ .„"ÂËÂË· Î"˘Ó ˘"ÈÈÚ ÌÈÓÁ¯ Â· „ÈÏÂÈ ‰"·˜‰ Ï·‡ ¯ÊÎ‡Ï ÍÙ‰‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰
‰ÂˆÓ Ú¯‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Ì‚ ˜·„È ‡Ï˘ È„Î ‰¯Â˙‰ Â˙·ÈÈÁ„ Â�È�È�Ú· Ì‚ Ï"Ù‡ ‰È‰ ‰Ê

,Â˙Â‡�˘Ï ÂÈÏÚåì ïúé ä"á÷äù äáéñä äéäé åîöò äæ åæ äåöî íéé÷éù é"òå

,äðå÷éúë äçëåú úåöî íéé÷ì íâ ìëåéù òáèä êøãä ãâð àéîùã àúòééñÌ‚Â
."ÂÈ¯·„ ÚÓ˘È ‰Ï‰˘ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈÒ

ÌÈÏ˘Â¯È ,„È‚Ó „Â„ ‰˘Ó

,epnn ztki`y `hegl mi`xny mrepa dgkezd mvr (e)

dad` enk df

– משיבי� כמה העלו שנאה של כללי במצב הנאמרת התוכחה בזכות נוספת סברה
Î"ÙÚ‡ Â‡�Â˘ ÁÈÎÂÓ‰˘ ˘È‚¯Ó˘ ˙Â¯ÓÏ„ ‰‡Â¯˘Î Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜˙È ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡˜Â„„"
Â˙·ÂË· ‰ˆÂ¯˘ ‰ÓÈÚ� ÔÂ˘Ï·Â Í¯ ‰�ÚÓ· ÂÁÈÎÂÓÂ Â˙‡�˘ ÏÚ ¯·‚˙ÓÂ Â�ÓÓ ÂÏ ˙ÙÎÈ‡
."‰ÓÏ˘ ‰·Â˘˙· ·Â˘È Ê"ÈÚÂ ‰˘Ú˘ ‰˘ÚÓ‰ ¯ÂÓÁ ‰ÓÎ ÔÈ·È ‰ÊÓÂ ,ÂÏÒÎÓ ·Â˘È˘Â

˜¯· È�·Ó ÏÈÈÂÂ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰

ÁÂ¯ ÏÚÙÈ ÁÈÎÂÓ‰˘ ‡Â‰ ,Â˙·ÂËÏ ÔÂÂÎÓ˘ ‰Ú„Â‰‰Â ˙Á�· ¯Â·È„‰ ˙·ÂÁÓ˘ ,ËÂ˘Ù"
‰‡¯È˘Î ,‡·¯„‡˘ ,Ï"È Î"‡Â .˙Ó‡· Â˙·ÂËÏ ÔÈÂÂÎÓ ÁÈÎÂÓ‰˘ ˘È‚¯È Ï·˜Ó‰˘ ‰¯ÈÂÂ‡Â
‰˘ÂÚÂ Â¯„‚Ó ‡ˆÂÈ Î"ÙÚ‡ (‰¯Â˙ ÔÈ„ ÈÙÏ ˜„ˆ·Â) Â‡�Â˘ ÁÈÎÂÓ‰˘ ˙Â¯ÓÏ˘ Ï·˜Ó‰
Í¯„ ‰Ê ÈÏÂ‡Â] .‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜Ï ‰·ÈÒ‰ ÂÏˆ‡ Ï„‚˙ ‰Ê· ,ÂÏ ·ÈËÈ‰Ï ‰�ÂÂÎ· ÏÂ„‚ ¯·„
'‰ Í‡�˘ÓÂ ,ÈÏÚ ‰˙‡ ‡Â�˘˘ ˙Ú„È ‡Ï‰ ‰‡¯˙' :Ì‰Ï ¯ÓÂÏ ,ÂÏ‡Î ÌÈÚ˘¯· ‰ÁÎÂ˙‰
Â‡ˆÓÈ ÈÏÂ‡ Ê"ÈÚÂ ,'...˙ÈÁˆ�‰ Í˙·ÂËÏ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙‡Ê· È�‡ ‡· ˙‡Ê ÏÎ· Ï·‡ ,‡�˘‡
‡Â�˘˘' ‡Ó˘ Ê"ÈÙÏ ‡ˆÂÈÂ .[·ËÂÓÏ Â¯ÊÁÈÂ ‰ÁÎÂ˙‰ ÂÏ·˜ÈÂ Ì·Ï· ˙¯˙Ò� ‰·‰‡ ÌÂ˜Ó

."‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜˙˙˘ ‰·ÈÒ ‡˜Â„ ‡Â‰ ,ÌÎ�Â˘ÏÎ ,'˙È�ÓÊ Â· ÁÎÂÓ Ì‚Â
ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ¯ÚÈÈÙ È·ˆ ·¯‰
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ל� תוכח 'אל במשלי מהפסוק לומדת טז: ד� בערכי� מפורשת שגמרא אלא עוד ולא
כלפי המוכח של בלבו אהבה מוסיפה התוכחה שעצ� ויאהב�', לחכ� הוכח ישנא� פ�

בגמרא. עיי"ש ÂˆÓ˙המוכיח ÁÎ· ˘È ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡�Â˘ ÁÈÎÂÓ‰˘ Ù"Ú‡˘ ‡ˆÓ� ÔÎ Ì‡"
"ÌÈ¯·„‰ ÂÏ·˜˙È˘ ‰·‰‡‰ „ÈÏÂ‰Ï ÔÈ�Ú ‰ÁÎÂ˙‰

˜¯· È�· ,˜ÏÈ¯‚ Ï‡Ù¯ ·¯‰

xeaivay miyp`d ibeq itl zewlgzn "d`py"e "dgkez" zeevnd (f)

אחד", בנושא הפכי� כ"שני וה� זו את זו סותרות בעצ� המצוות ששתי לקו נאמני�
החוטא. של שבסביבתו האנשי� בי� התפקידי� את לחלק המשיבי� מ� כמה מציעי�
מוכיחי�. אינ� החוטא את השונאי� ואילו השונאי� אלו אינ� המוכיחי� האנשי� דהיינו,

ישראל. על ושלו� שלו, והתפקיד אחד כל
˙¯¯‚�Â Ô‰È¯Á‡ ˙Î˘Ó� Ì„‡ Ï˘ Â˘Ù�Â Â·ÏÂ ˙ÂÈ‰ '‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰' Â˜ÈÈ„ ÌÈÓÎÁ"
˜Á¯˙‰Ï ÂÈÏÚÂ ,‰ÏÈÏÁ Â�ÓÈ‰ ÚÙ˘ÂÈ ‡Ï ‡Â‰˘ È„Î Â‡�Â˘Ï ÂÈÏÚ ÏÎ ˙È˘‡¯ ÔÎÏ .Ô‰È¯Á‡
ÌÈÓÎÁ Â�˘ ÔÎÂ .'ÂÎÂ 'ÂÏÎ� ¯˘‡ ¯·„ ÏÚ 'ÂÎÂ ÌÈ�È„Ó‰ ˙‡ ¯Â¯ˆ' ...·Â˙Î˘ ÂÓÎ Â�ÓÓ
È‡„Â· ÌÏÂ‡ .ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯‰Ï ÂÈÏÚ ¯ÓÂÏÎ ,ÔÈÈ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ¯ÈÊÈ ‰ÏÂ˜Ï˜· ‰ËÂÒ ‰‡Â¯‰

ÈÂÁÓ ,‰Ú¯‰ ÂÎ¯„Ó Â¯È·Á ˙‡ ·È˘‰Ï Â„È·˘ Ú„È ¯˘‡ÎÂ Ì‡‰ÁÎÂ˙ ÔÈ„Ó ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ·
È‡Â ,˙"È˘‰ ˙‡¯ÈÂ ˙·‰‡· ‰˜Â„‡ ‡È‰˘ Â˘Ù�· Ú„ÂÈ˘ ‡˜Â„· ˙‡Ê ÏÎ ÌÏÂ‡ .˙Â·¯ÚÂ

."¯Ó˘Ó ÏÎÓ Â˘Ù� ¯ÂÓ˘ÈÂ ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘· ËÂ˜�È ÈÎ‰ Â‡Ï
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÂ¯˘ .· .˘ ·¯‰Â ,·Ï .È ·¯‰

הוא הרשעי� לשנאת שהטע� באחרוני� השיטה לפי שג� דבריה�. על להוסי� ויש
אות פ"ג י"א סוגיא א' כר� לחבירו" אד� "בי� [ראה למוטב ולהחזיר� לייסר� כדי
אות� ומוכיחי� אות� מקרבי� מהציבור שחלק שא� הזאת, החלוקה שייכת ג� ג'],
סולדי� ורבי� שבציבור הארי מחלק מרוחקי� שה� על לה� יכאב ובאהבה, בנוע�
זמנית. בו מקרבת וימי� דוחה ששמאל היצר בעני� מז) (סוטה חז"ל שאמרו וכפי מה�.

משיבי�: שני עוד כתבו דומי� דברי�
ÂÏÈÙ‡ Â‡ ,ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ÈÓ· ˜¯ ¯Ó‡� ‡Â�˘Ï (‰ÂˆÓ‰ Â‡) ¯˙È‰‰„ ¯ÓÂÏ ˘È"
ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ·˙Î˘ ‡¯·Ò‰ ÔÈÚÎÂ .ÁÈÎÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· ,ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡
‰¯È·Ú ¯·Ú˘ Á"˙ ˙È‡¯ Ì‡ Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ÔÈ�Ú· (Á"È˜Ò Á"Ó‡· '„ ÏÏÎ ¯"‰˘Ï)
.‰ÁÎÂ˙„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓÓ ¯ËÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ ÔÈ�ÚÏ ˜¯ ‡Â‰„ ,ÂÈ¯Á‡ ¯‰¯‰˙ Ï‡
‰ÁÎÂ˙‰ ÔÈ‡˘Î ‡Ï‡ ‰�ÓÊ ÔÈ‡ ,‰ÁÎÂ˙‰ ˙Ú�ÂÓ ‰‡�˘‰˘ ÔÂÈÎ ,‰Ê ÔÂ„È�· ‰"‰Â

."˙È¯˘Ù‡
˜¯· È�· ,¯ÎÊÈÈ¯· Â‰ÈÏ‡ ·¯‰

.Â�ÁÈÎÂÈ˘ „Ú Â‡�Â˘Ï ÂÏ ÔÈ‡ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÂÈÏÚ ÏËÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ÈÓ� ÈÎ‰ ÔÈ‡„ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡"
ÂÈÏÚ ÏËÂÓ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ‰ÁÎÂ˙ Ì„Â˜ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÚ˘¯ ˙‡�˘„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„ ÔÈ‡Â
,ÂÈ˙Á˙ ‡Â‰ Â�ÁÈÎÂÈ˘ ÛÈ„Ú˘ ‡ËÂÁ‰ Ï˘ Â·¯ Â‡ Â�ÓÓ ÏÂ„‚ Ì„‡ ˘È˘ ...ÔÂ‚Î ÂÁÈÎÂ‰Ï
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ÂÏ ÔÓ„ÊÈ ‡ÏÂ Ì˘Ó ÍÏÈÏ „ÈÓ Á¯ÎÂÓ˘ ÔÂ‚Î ÂÁÈÎÂ‰Ï ˙È˘ÚÓ ˙Â¯˘Ù‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ �"‡
Ù"Ú‡„ ÌÈ˜ÒÂÙ È�‰ Â�ÂÚÈÓ˘‰ ‰Ê· .‰ÁÎÂ˙ È„ÈÏ ‡Â·È ‡Ï˘ ‚"‰Î ÏÎ „ÂÚÂ .ÁÈÎÂ‰Ï
˘È ÂÁÈÎÂ‰Ï „ÓÂÚ Ì‡ ˙Ó‡· Ï·‡ .Â˙Â‡�˘Ï ÔÈ�ÚÏ Ú˘¯ ·È˘Á Ó"Ó ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘
‡ˆÈ ¯·Î˘ ¯Á‡Â .˙Á�Â ˙ÂÓÈÚ� ,‰·‰‡ ÍÂ˙Ó Â�ÁÈÎÂÈ˘ „Ú ÔÈÈ„Ú Â˙Â‡�˘Ï ‡Ï˘ ¯‰Ê‰Ï

."Â�‡�˘È Â�ÓÓ Ï·˜È ‡Ï Ì‡ ‰ÁÎÂ˙ È„È
ÌÈÏ˘Â¯È ,Ï·�Ú ·˜ÚÈ .Ú ·¯‰

Y‡"ËÈÏ˘ ·‡È¯‡ „Â„ ·¯‰Y,Á"‚ "ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï" Ò"ÁÓבסגנו� מאלפי� דברי� לנו כתב
מדבריו: מקצת להל� בציבור. תפקידי� חלוקת של זה

È¯˘ Ì‚Â ,ÌÈ„ÈÊÓ‰ ÌÈÚ˘¯ Ì‚ ,ÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ ‡�ÂÂ‚ ÏÎ·„ Ï"Ò„ ˙ÂËÈ˘‰ ¯‡˘Ï Ì‚"
È¯·„Ó ‰ÂˆÓ ˜¯ ‡Ï‡ (˙ÈÒÓÓ ıÂÁ) Ì˙Â‡�˘Ï ·ÂÁ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ˘ Ï"� ,Ì˙Â‡�˘Ï

.˙ÏÚÂ˙‰Â ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ ‚Â‰�Ï ˘È ‰Ï·˜ È¯·„Ó˘ ÂÊ ‰ÂˆÓ· ÈÊ‡ ,‰Ï·˜íãà éðá ùéã

,áåøé÷á íé÷ñåòä íéùðà èøôá ,áåøé÷ ìù êøãá àìà äàðù ìù êøãá åè÷ðé àìù

.úåîéòðáå äëø ïåùìá åçéëåé úîàá íäå˙Ó‡· ,‰‡�˘ Ï˘ Í¯„· ÂË˜�È˘ ÂÏ‡Â
È¯‰˘ ,‰ÁÎÂ˙‰ ÏÚ ÌÈÒÂ�‡Î ÌÈ·˘Á� Ì‰ È¯‰˘ ,˙ÂÓÈÚ� Ï˘ ‰ÁÎÂ˙ ‰˙Â‡Ó ÌÈ¯ÂËÙ
'ÌÈ�ÂˆÈ˜'Ï ÌÈ˜ÏÁ˙Ó Ì„‡ È�·˘ ÈÂˆÓ˘ ÂÓÎÂ .ÏÈÚÂ˙ ‡Ï Ì˙ÁÎÂ˙Â ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡
È¯·„ ÂÏ‡Â ÂÏ‡Â .·Â¯È˜ ˙ÏÂÚÙ· ÌÈ·¯Ó˘ Ì�˘È Ì˙ÓÂÚÏÂ ,ıÂÁÏ Ì˙‡�˘ ˙‡ ÌÈ‡¯Ó‰

."ÌÈÓ˘ Ì˘Ï Ì‰È�˘ ˙�ÂÂÎ˘Î ,ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡

קיג: בפסחי� הגמרא מדברת שבו שבציור מוב� וישרי�, נכוני� בעצמ� שהדברי� כמה
ולפרס� הלאה לספר לו אסור שג� יחידי ברואה ומדובר בחבירו, ערוה דבר הרואה
מוב� חלקי�? לשני עצמו יחלק ואי� יעשה, מה זה אד� ש�, בגמ' כמפורש הדבר,

נוספי�. לתירוצי� מקו� יש שעדיי�

mi`pey mcew – onfd itl zewlgzn "d`py"e "dgkez" zeevnd (g)
migiken k"g`e

שאפילו מבאר אפו") לעד החזיק "לא החמישית המידה א', (פרק דבורה" "תומר בספר
ירבע� בימי שמצינו כמו לעד, אפו מחזיק הקב"ה אי� רב, זמ� בחטא מחזיק האד� א�
ובמפרשי�], בנביא עיי� החורב�, [עד רבות שני� העגלי� שנשארו שא� יהואש ב�
לעול� ולא יריב לנצח "לא מסויימת. תקופה אחרי ישראל גבול הקב"ה החזיר אעפ"כ
כשההנהגה [פירוש, ישראל. לטובת הכל ובקשות ברכות מתנהג הקב"ה אלא יטור",

רכה]. להנהגה חוזר תועלת מביאה לא הקשה
אותו שראה מותרת, שנאה שונאו שאפילו חבירו ע� להתנהג לאד� ראויה מידה וזו
ומתרג� עמו, תעזוב עזוב תורה אמרה הכי ואפילו קיג: בפסחי� וכמבואר עבירה, עובר
והיינו זו, בדר� יועיל אולי באהבה, אותו לקרב מצוה אלא דבלב�, ית שבוק אונקלוס

עכת"ד. אפו', לעד החזיק 'לא זו מידה אד�ממש ב"בי� נעתקו במילוא� דבורה התומר (דברי
.(108 עמ' א' כר� לחבירו"
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שהקושיא בשמחה מצייני� כשה� דבורה" ה"תומר דברי לנו שלחו המשיבי� מ� כמה
– בכ� המלא פתרונה על באה העצומה

˜¯Ù ‰¯Â·„ ¯ÓÂ˙ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÏ È‡„Î ·"Ò˘˙ È¯˘˙Ó '‰ÓÂˆÚ‰ ‡È˘Â˜'Ï ‰·Â˘˙Î"
"...Ì˘ ÔÈÈÚÓÏ ¯‡Â·ÓÎ ‰‡ÏÙ� ‰·Â˘˙ ÍÎ· ˘È˘ ÈÏ ‰Ó„� ...'‡

ÌÈÏ˘Â¯È ,˙�Ó ·¯‰

ÌÏÂÚÏ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ Ì�Ó‡ ˘È - ÍÎ ‡ˆÂÈ ÂÈ¯·„ÏÂ ...‰¯Â·„ ¯ÓÂ˙ ¯ÙÒ·"
¯¯ÂÚÏÂ ‰‡�˘‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ÈÏÚ ÁÈÎÂ‰Ï ÔÂˆ¯ ˙ÚÂ ‰·ÂË ˙Â�Ó„Ê‰ ˙¯ˆÂ�˘Î ‡·¯„‡Â ,„ÚÂ

."·‰Â‡ ·Ï ÍÂ˙Ó ÂÁÈÎÂ‰ÏÂ ‰·‰‡
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,¯Ó¯˜ Ì‰¯·‡ ·¯‰

ה"תומר דברי על להסתמ� מבלי דנפשיה, מסברא אול� זו בדר� הל� א� המשיבי� אחד
– והנכוחי� הנחמדי� מדבריו חלק נעתיק כלל. דבורה"

˙Ú˘· È¯ÈÈ‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ Â¯È·Á· ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰„ ÌÈÁÒÙ· 'Ó‚‰"
˜ÏÓÚ· ‡Ï‡ ÂÂËˆ� ‡Ï ‰Ê˘ ,‰˜ÊÁÏÂ Â·Ï· ‰‡�˘‰ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÂˆÓ Â�È‡ Ï·‡ ,‰¯È·Ú‰

...Ì"·Ó¯Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎÂ 'ÁÎ˘˙ ‡Ï' '¯ÂÎÊ'

¯‡Â·ÓÎ ‡Â�˘Ï ‡ËÂÁ‰ ÔÈ· ‰·‰‡ ˙¯ˆÂÈ˘ ‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ Â�ÈˆÓ ‰¯Â˙· Ì‚Â
È·‚Ï 'Ó‚· ¯‡Â·ÓÎÂ ,ÂÏ‡Î ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ‰·¯‰ „ÂÚ Â�Î˙ÈÂ .˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ‡ ˜¯Ù· 'ÒÂ˙·
‰‡�˘‰ ‰¯·Ú˘ È¯Á‡ ‡È‰ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓÂ .ÌÈ�Î˘ ÔÈ· ‰·‰‡ ¯ÂˆÈÏ ‡Â‰˘ ˙Â¯ÈˆÁ ·Â¯ÈÚ
Ì˙‡·‰˘ Ë"È 'ÈÒ Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡�˙‰ ÔÂ˘Ï ˜„˜Â„Ó ÍÎÂ .(‰·‰‡‰ ‰¯ÊÁ Ì‚ ÈÏÂ‡Â)
˜¯ ‰ÊÂ ,Í‡�Â˘ ‡Â‰˘ ˙ÙÒÂ˙ ˘È ‡Ï‡ ,È„ ÔÈ‡ Ú˘¯ ‡Â‰˘ ‰Ê·˘ ,'Í‡�Â˘ ‡Â‰˘ Ú˘¯Ï'
.‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓÓ ¯ÂËÙ ‰È‰È ‰‡�˘‰ ¯Â·Ú˙ ‡Ï Ì‡ �"‰‡Â .‰¯È·Ú‰ ‰˘ÚÓ ¯Á‡
˙Ú˘Ï ˙ÂÎÁÏ ¯ÈÙ˘ ÏÂÎÈÂ ‰¯È·Ú‰ ˙Ú˘· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÁÎÂ˙‰ ‰˘ÚÓÂ

."¯˘ÂÎ‰
ÌÈÏ˘Â¯È ,‚¯·�ËÂ¯ Ï‡¯˘È ·¯‰

llk dgkezl dxizq d`pyd oi` !m"cdl (h)

ושנאה שתוכחה היסוד עצ� על לערער יצאו המשיבי� מ� דמקצת שמקצת נכחד לא
מתקבלת והתוכחה שנאה, מתו� להוכיח אפשר שודאי קבעו הללו אחד. בקנה עולות אינ�
אי� לתוכחה. המטרות בי� שחילקו או שוני�, תוכחה סוגי בי� חילק שא� יש היטיב.
למועד. חזו� עוד ואי"ה בראיות, ולהרבות בעני� להתווכח זו במסגרת באפשרותינו
שנאה מתו� שתוכחה מהמציאות, וג� מגמרא וג� בסברא ג� ברור, הפשטות אול�
המילה את הזכירו שלא שא� בקושיא, שהבאנו מהראשוני� מוכח ג� כ� מתקבלת. אינה
לרמב"� ובפרט הכוונה שזהו דבריה� מבי� מוב� תוכחה, במצות במפורש "אהבה"
"מבקש אמיתי ששונא ומפורס� ידוע והרי לטובתו". אלא לו אומר שאינו "ויודיעו
אמיתי בשונא מדובר לא [אא"כ החוטא אצל הדברי� יתקבלו ואי� טובתו ולא רעתו"

ט']. בפרק וכדלהל�
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בטוב� הועילו "במפורש", מוזכר לא והיסוד מאחר להתעקש ירצה זאת שבכל מי וכנגד
המשיבי� מ� ÌÈÏ˘Â¯Èשני� ,Ì‰¯·‡ ‰È„·ÂÚ ·¯‰Â ;˜¯· È�· ,ÌÂÏ·ÒÈÂ ‰ÓÏ˘ ·¯‰ Y

Yכתיבת בעת מאתנו [שנשכחו טז: ערכי� במס' המהרש"א דברי את לנו והזכירו
לחבירו" אד� "בי� בספר הקושיא בנוסח דבריו הוזכרו אול� בקוב�, עצומה" ה"קושיא

עיי"ש]. י"ז קושיא 310 עמ' א' כר�
היא ששנאה היסוד המהרש"א לפי בלב". שנאה זה אי� תוכחה "ודר� המהרש"א: וז"ל
יכול בלבב�' אחי� את תשנא 'לא רבנ� "תנו ש�: בברייתא מפורש א� לתוכחה סתירה
המשמעות מדבר". הכתוב שבלב בשנאה בלבב�, ת"ל יקללנו, ולא יסטרנו ולא יכנו לא
אחרי� רבי� שמתקשי� וכפי למהרש"א קשה ולקלל להכות שמותר שבברייתא הפשוטה

מתר�: והוא
תוכחה], מתו� ומכה שמוכיח שמדובר [דהיינו קאמר תוכחה לעני� דהכא "אלא
קאמר ולכ� תוכיח], הוכח תשנא... [לא כתיב תוכחה גבי וגו' תשנא לא קרא והאי
וקאמר הוא. וגו' תשנא לא דבכלל תוכחה, גבי אפילו יקללנו ולא יכנו לא יכול
הוכח כמש"כ שבלב, שנאה זה אי� תוכחה ודר� כו' שבלב שנאה כו' בלבב� ת"ל

וק"ל". ויאהב�, לחכ�
לפעמי� שמותרי� וקללה הכאה לעומת תוכחה, בשעת אסורה שבלב שנאה ולפיכ�

ד']. קוב� בתחילת המובא ישראל" על "שלו� קונטרס [ראה מסויימי� ובתנאי�
יתירה. הרחבה מצרי� זה חשוב שנושא א� בזה, נסתפק עתה לעת

WWW

:'a wxtala cg`e dta cg` - mi`hegl d`pyd

ala cg`e dta cg` – exak ekez oi` `hegd z` `peyd
סוברות שניה� ממש. והיפוכו דבר בעצ� שה� קבוצות שתי בולטות התירוצי� מגוו� מבי�
לדעת ה�. חלוקי� זאת בכל אול� כברו תוכו אי� ההלכה פי על הרשע את שהשונא
שייכת ולכ� אוהבו עדיי� לבו ובתו� חו� כלפי רק היא השנאה המשיבי� מ� מקצת
בלב היא השנאה עיקר אחרי� רבי� משיבי� לדעת א� בעצ�. אהבה מתו� תוכחה

כדבעי. להוכיח שיי� לדעת� ולכ� שוחקות פני� לו מראה חו� וכלפי
תלויה המשיבי� שמחלוקת נראה ג� הללו. מחשבה מהלכי על מתעוררות שונות שאלות
לחבירו" אד� "בי� בספר האחרוני�. שהביאו הרשעי� לשנאת בטעמי� רבה במידה
ובפוסקי�, בראשוני� מפורשות שיטות הובאו ג' פרק י"א וסוגיא א' פרק ח' סוגיא א' כר�

ש�. לעיי� מומל�
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mc`l mc`d 'al' ok miptl miptd mink

כ� לפני� הפני� "כמי� הדעות. שתי מכח המתעוררת מאד מענינת שאלה נקדי� עוד
השאלה בהתא�. ומגיב כלפיו היחס את מרגיש אד� יט), כז (משלי לאד�" האד� לב
דוקא שמא או וכו', היפות פני� וסבר החיוכי� החיצוני, היחס הא� קובע. מה היא
השני ה"לב" ידי על נתפס דוקא זה רגש אולי בלבו להסתירו עמל שאד� הפנימי הרגש

לב". מרגיש "לב בגדר
"כמי� של העקרו� על בנויה עצומה" ה"קושיא של השניה חציה הרי דיד�, ובנידו�
והשאלה תוכחתו. יקבל ולא בחוטא שנאה מולידה המוכיח ששנאת דהיינו לפני�". הפני�
להיפ� או ו"מקרב", מחיי� חו� כלפי ורק שנאה גדוש המוכיח של לבו א� מתעוררת,
חו� כלפי ורק בדרכו ותועה טועה יהודי כלפי ורחמי� חיבה אהבה, מקננת שבלבו

בכלל. א� יותר. התוכחה תתקבל מה� באיזה ומאיימי�, חמורי� פניו סבר
מדבריה� מקצת ולכא�. לכא� וראיות בסברות זאת בשאלה נגעו המשיבי� מ� כמה

זה. בפרק מובאי�

made` eala la` ueg itlk wx `id miryxd z`py zevn (`)

התוכחה – והשנאה התוכחה שבי� הסתירה את כ� תירצו המשיבי� מ� וכמה כמה
כלפי שמעמידי� החמורות פני� סבר נסתרת. מאהבה באה והיא מאחר היטב מתקבלת
הרודה ורב בנו את המייסר אב לדבר [דוגמא התוכחה קבלת את מעכב אינו הרשע
הפני� "כמי� שעני� באמת], הפשטות [וכ� בפשיטות נקטו אלו משיבי� בתלמידו].
דבר לחיצוניות, הכוונה אי� בחכמתו, ייסד המל� ששלמה לאד�" האד� לב כ� לפני�
זולתו. לב את מרגיש אד� של שלבו הדברי�, לפנימיות אלא הדיוט, כל לעי� הניכר

קובע. הלב רגש – האמיתי הלב רגש לבי� החיצונית ההבעה בי� סתירה וכשיש
‡Ï˘ ,ÂÈ˘ÚÓÏ ‰ÎÈÓ˙Â „Â„ÈÚ ‡‰È ‡Ï˘ È„Î ‡Â‰ Â˙‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ ÌÚË‰„ ¯Ó‡� Ì‡"
Ê"ÈÚÂ ,Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘ ‡Ï ˙ÂÁÙÏ Â‡ ,Â˙Â‡ ÌÈ·‰Â‡ ˙‡Ê ÏÎ·Â ˙Â¯È·Ú ‰˘ÂÚ˘ ·Â˘ÁÈ
ÌÈ�Ù ˙„ÓÚ‰· È„ Î"‡ ,ÂÓˆÚ ÌÚ ·ÂË Î"Î ˘È‚¯È ‡Ï Â‰‡�˘È Ì‡Â ,ÂÈ˘ÚÓ· ÍÈ˘ÓÈ
Â‰·‰Â‡ ‡Â‰‰ Ì‚ Ê"ÈÚÂ ,Â‰·‰‡È ‰ÓÈ�Ù ·Ï· Í‡ .Â„Â„ÈÚ È‡Ï ÌÂ¯‚È ¯·Î ‰ÊÂ ,‡�Â˘ Ï˘

"...ÚÓ˘Ó ÈÎ ˜ÁÂ„Â .Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜˙˙Â ,'Â‚Â ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ ÈÎ
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÁÂÂ¯ ÌÂÏ˘ ˜ÁˆÈ ·¯‰

ובפרט אחרי� משיבי� בעיני היטב דוקא מתקבל אחד משיב בעיני כדוחק שנראה מה
– זה משיב אצל

˙·ÎÚÓ ‰�È‡ ‰ÂˆÓ ˙‡�˘˘ È‡„Â ‰Ê„ .‰ÓÂˆÚ ‡È˘Â˜ ¯Â˙· ÌÎ˙È˘Â˜ ˙Â‡¯Ï È˙‰Ó˙"
Â˙Â‡ ÁÈÎÂÓ˘ ‰Ê ÏÏ‚· ÈÎÂ ,Â�· ÏÚ ÏÂÎÈ·Î ÒÚÂÎ˘ ‡·‡ ÂÓÎÂ ,˙ÂÎ¯ È¯·„· ÁÈÎÂ‰ÏÓ
‰‡�˘‰ ,‰¯È·Ú ‰˘Ú˘ Ì‡ Ì‚ [‡ËÂÁ·] Î"ÂÓÎ .‰¯È˙È ˙Â�È„Ú· È‡„Â ÂÏ ¯È·ÒÈ ‡Â‰
È‡„Â ‰Ê„ ,‰Î¯‰ ‰ÁÎÂ˙Ï ¯Â˙ÒÈ˘ ÈÓÈ�Ù ÒÚÎÂ ˙ÈÓÈ�Ù ‰‡�˘ ˙‡Ê ÔÈ‡ Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘˘
‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ˘È„ ‡Ï‡ .Â˙ÓÁ· Ú¯Â˜‰ Ï˘ ÒÚÎ ÔÈÚÎ ‰Ê„ ˙‡Ê ‰¯È˙Ó ‰¯Â˙‰ ÔÈ‡˘
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Â�È¯·„ ÈÙÏÂ .˜"Â„Â ‰Î¯Â ‰�È„Ú ‰¯Âˆ· ˙‡Ê ‰˘ÚÈ ÂÁÈÎÂÈ˘Î˘ È‡„Â Î"‡Â ,ıÂÁ ÈÙÏÎ
."ÏÏÎÂ ÏÏÎ ‰Ï‡˘Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡

˜¯· È�· ,„ÏÙ�¯‡ ‰È¯‡ ‰ÓÏ˘ ·¯‰

– ש� מהרש"א דברי פי על טז: ד� בערכי� הברייתא על זה תירו� הסמי� שא� ויש
È�ÙÏ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ¯Ó‡„ Ô‡Ó˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ıÂ¯È˙ „ÂÚÂ"ÔÈÎ¯Ú ‡˙ÈÈ¯·Î Ï"Ò ‰ÁÎÂ˙

,Â�ÏÏ˜È ‡ÏÂ Â�¯ËÒÈ ‡Ï Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï Ô�·¯ Â�˙" :Ï"ÊÂ :ÊË
˙ÂˆÓ ÏÚ È‡˜ ‰Ê˘ ˘¯ÈÙ˘ ‡"˘¯‰Ó ÔÈÈÚÂ ."¯·„Ó ·Â˙Î‰ ·Ï·˘ ‰‡�˘· ,Í··Ï· Ï"˙
˙ÂÎ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ‰¯Â˙· ¯Ó‡� È¯‰ ‰ÏÏ˜Â ‰‡Î‰ Ì˙Ò ÏÚ ‰Ê˘ ¯Ó‡� Ì‡˘ .‰ÁÎÂ˙
¯˙ÂÓ˘ ‡˙ÈÈ¯·‰Ó ÁÎÂÓÂ ,‡Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ Ê‡˘ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÏÚ Â¯·È„ Ô‡Î ‡Ï‡ ,ÏÏ˜ÏÂ
‡Ï Ì‡˘ ‡ˆÂÈ .·Ï· ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡Â ÂÈÏ‡ ‰‡�˘‰ ˙‡Ë·˙Ó ‰Ê·Â ,‡ËÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÎ‰Ï
Ô‡ÎÓ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ê‡ ,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜È ÔÎÂ ,‰‡Î‰· ÂÏÈÙ‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÔÎ Ê‡ ·Ï· ÌÈ‡�Â˘

."ÁÈÎÂ‰Ï ÏÎÂÈ Ì‚Â ,ÏÏ˜ÏÂ ˙ÂÎ‰Ï Â�ÈÈ‰„ ,‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Â„ÓÏ
ÌÈÏ˘Â¯È ,Ì‰¯·‡ ‰È„·ÂÚ ·¯‰

הפוסקי� רוב שלדעת לציי� יש אול� כדרכו. אחד כל משיבי� כמה השיבו זה כתירו�
שאי� שכ� וכל נסתרת. שנאה ובי� גלויה שנאה בי� החוטאי� את לשנוא ומצוה מותר
לחבירו" אד� "בי� בספר ראה בלב. ולאוהבו חו� כלפי רק החוטא את לשנוא קפידא
יחידי� דעת בתור מהאחרוני� שני� הבאנו 17 בהערה (וש� ב'. פרק ח' סוגיא א' כר�
ל"ת הסמ"ג על משה" "ברית חו�, כלפי רק היינו החוטאי� ששנאת מדבריה� שמשמע
ש�. הסמ"ק דברי מתו� כ� הבינו ושניה� ועוד, ד"ה מ"ט ד� דעות, המל�" ו"בית ה',

עיי"ש). כ� מורי� אינ� הסמ"ק דברי שפשטות וצ"ע
כאילו פני� ובהעמדת חו� כלפי רק היא לרשעי� שהשנאה שהכריחו המשיבי� מ� יש

– כזאת בצורה שונא�,
˙˘‚¯‰· Â·‰Â‡Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡˘ 'ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' ˙ÂˆÓ ¯„‚· ÌÈ˘¯ÙÓ· ¯‡Â·Ó"
‡Ï˘ ÂÓÎ ÂÏ Ú¯‰Ï ‡Ï˘ ÔÎÂ ,ÍÏ Â·ÈËÈ˘ ‰ˆÂ¯ ˙ÈÈ‰˘ ÂÓÎ ÂÏ ·ÈË‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡Ï‡ ,·Ï‰
‰¯Â˙‰ ˙�ÂÂÎ˘ ÔÎ˙ÈÂ) .ÍÈ¯·ÁÏ '‰˘Ú˙' ‡Ï ÍÈÏÚ ‡Â�˘˘ ‰Ó .ÍÏ ÂÚ¯È˘ ‰ˆÂ¯ ˙ÈÈ‰
·¯‰ ¯‡È·˘ ÂÓÎ ‰·‰‡ È˘‚¯ Â· Â„ÏÂÈ ÔÓÊ‰ Í˘Ó·Â ÌÈ˘ÚÓ· È�˘‰ ÔÚÓÏ Ï„˙˘È˘ ÍÎ·
ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ Ì„‡ ‡Â�˘Ï ÌÈÂÂˆÓ Â�‡ ¯˘‡Î Ì‚˘ Ô·ÂÓ Î"‡Â .(„ÒÁ‰ Ò¯Ë�Â˜· ¯ÏÒ„

.ÂÏ ·ÈË‰ÏÓ Ú�Ó�˘ Ï"�Î ‡Ï‡ ·Ï‰ ˙˘‚¯‰ ÏÚ ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ÌÈÚ¯‰

Â�È‡ ,‰‡�˘· ÂÓÚ ‚‰�˙Ó ‰Â¯Ú ¯·„ Â· ‰‡¯˘ ¯Á‡Â Â˙ÏÂÊ ˙‡ ·‰‡˘ Ì„‡ ,ÔÎ Ì‡Â
.(·Â˘È˘ ‰ÙˆÓ˘ ÔÓÊ ÏÎ ˙ÂÁÙÏ) ‰‡¯Ó ˘ÂÁ‰ ÔÎÂ ,·Ï‰ ˙·‰‡ Â�ÓÓ ÏË·˙˙˘ Á¯Î‰·
(Ï"�Î ÂÓÚ ·ÈËÈ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰) ‰¯Â˙‰ ÈÂÂÈˆ ÈÙ ÏÚ Â¯È·Á ˙‡ ‡Â�˘Ï ÏÂÎÈ Ì„‡ È¯‰ Î"‡Â
Ì„‡‰ '·Ï' ÔÎ ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ"Â Â·Ï· Â·‰Â‡ ÔÈÈ„Ú È¯‰˘ ,ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ Î"ÙÚ‡Â

."Ì„‡Ï
˙Ùˆ ,‰Ë‡Â‚ .¯ ·¯‰

Â�ÈÈ‰Â) ,‡Ï Â˙Â ÍÚ¯Ï ˙·‰‡ÂÏ „Â‚È�· ‡È‰ Ú˘¯Ï ‰‡�˘ ˙ÂˆÓ„ ¯ÓÂÏ ÔÎ˙È ¯ÂÓ‡‰ÏÂ..."
˘È ,ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ ‰Â‰„ ‚"È˜ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ Î"˘Ó Ì‚Â („·Ï· ˙È�ÂˆÈÁ ‰‡�˘
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Î"ÚÂ (˙È„‚� ‰‡�˘ ¯¯ÂÚÓ Â�È‡ ÍÎÏÂ) Ï"�Î ÌÈ˘ÚÓ‰ ˙ÏÈÏ˘ ˜¯ ‡Â‰ È¯‰ ‡Î‰„ ˜ÏÁÏ
."‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ¯ÈÙ˘

˜¯· È�· ,ıÈ·Â¯Â‰ È·ˆ ÈÏ˙Ù� ·¯‰

מצות היפ� היא הרשעי� שנאת שהיתר בפשיטות אלו יקרי� משיבי� שני שיסדו מה
אבל נקבל. היא קבלה א� – פני� והעמדת חיצוניות פעולות רק מותרות ולכ� ואהבת
שהבדל ועוד) כא� (הגריפ"פ אחרוני� מש"כ פי על עליה להשיב יש היא סברא א�
תשנא דלא לאו לבי� "בלבב�", תורה בה כתבה שלא ואהבת מצות בי� יש גדול
טז). ערכי� (ברייתא מדבר" הכתוב שבלב "בשנאה – "בלבב�" תורה בה שהדגישה
שנאת אפילו והיינו החוטאי�, כלפי הותרה כשר יהודי כל כלפי שנאסרה שמה וברור
שהולכי� אחרוני� פוסקי� והרבה הרמב"� לפי – בלב נסתרת שנאה [ואפילו ממש. הלב
ובחו� בלב ששונא דהיינו א' פרק א' סוגיא א' כר� לחבירו" אד� "בי� ראה בשיטתו.
מוכח וכ� אלו]. משיבי� שציירו השנאה מצורת ההיפ� וזה שוחקות, פני� לו מראה
בלי לחוטאי� שהותרה השנאה היא אד� לכל שנאסרה שהשנאה קיג: פסחי� בגמ'

עיי"ש. דוקא. ואהבת למצות קשר
גלויה שנאה ג� החוטאי� את לשנוא המתירי� הפוסקי� רוב דעת לעיל הבאנו כבר
ולחפש להתגדר נוס� מקו� הנ"ל הנכבדי� המשיבי� לנו הניחו שעדיי� כ� נסתרת". וג�

נוספי�... תירוצי�

ueg itlk la` ala wx `id miryxd z`py ,oekpd `ed jtidd (a)
ade` ipt cinrn

דוקא, בלב שונאהו החוטא את השונא הפוכה. למסקנא הגיעו משיבי� לעשרי�(!) קרוב
תוכחתו. תתקבל וכ� חיבה סימני לו ולהראות לקרבו עליו חו� כלפי אבל

¯Ó ‡Â‰ ÂÁÈÎÂ‰· Ï·‡ Â‰‡�Â˘ Â·Ï·„ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È"."È˙ÚÓ˘ ÍÎ ,˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ÂÏ ‰‡
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ (˙Â·‡ ,Ô¯‰‡ È�·‡ Ò"ÁÓ) ˘„�¯‚ ÈÂÏ‰ Ô¯‰‡ ·¯‰

‰Ê ÏÎ Ó"Ó Ï·‡ ‰ÁÎÂ˙ È�ÙÏ Û‡ Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ˙Ó‡·˘ ,·˘ÈÈÏ ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ"
."ÁÎÂÈ˘ È„Î Â·‰Â‡˘ ÂÏ ˙Â‡¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ıÂÁ ÈÙÏÎ Ï·‡ ,·Ï·

‰¯„Á ,ÏË�ÊÂ¯ ˜ÁˆÈ ·¯‰

Ï·˜˙˙ ‰ÁÎÂ˙‰˘ È„Î Ï·‡ Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘˘ ,¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡"åìéàë íéðô íéãéîòî

."Â˙Â‡ ÌÈ·‰Â‡
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÓ¯‰‡ Ô�ÁÏ‡ ·¯‰

ÂÓÚ ¯·Á˙Ó ‰È‰ ,‰¯È·Ú ¯·Ú˘ Ì„‡· Ú„ÂÈ ‰È‰˘Î Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ ‰˘Ú ‰Ó ‰‡¯Â ‡Â·"
‰Ê ˜È„ˆ Ú„ÂÈ ‰È‰ ÂÏÈ‡ ¯ÓÂ‡Â ˘ÈÈ·˙Ó Ì„‡ Â˙Â‡ ‰È‰Â ,˙Â·Â‰ˆ ÌÈ�Ù ÂÏ ‰‡¯ÓÂ
'‡ ˙Â·‡ ·"Ú¯) ·ËÂÓÏ ¯ÊÂÁ ‰È‰ ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ,È�ÓÓ ˜Á¯˙Ó ‰È‰ ‰ÓÎ ÌÈÚ¯‰ È˘ÚÓ
‰¯Âˆ· ÔÈÈ¯·Ú‰ ÈÙÏÎ ˙‡Ë·˙Ó ‰�È‡ ‰‡�˘‰˘ Î"˘ÓÎ Ï"ˆÎÚÂ ,(�"¯„ ˙Â·‡ Ì˘· ·"È
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„ÓÏÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· Â˙¯·ÁÓ ÂÓˆÚ ¯ÓÂ˘ Â·Ï·˘ ‰¯Âˆ· ‡Ï‡ ‚"‰ÎÂ ÌÂÏ˘ ˙¯ÈÓ‡ È‡ Ï˘
."ÂÈ˘ÚÓÓ

˜¯· È�· ,Ô‰Î Ï‡ÈÁÈ „Â„ ·¯‰

דיני שמצד וא� תוכחה מדי� הוא יפות פני� להראות שהחיוב המשיבי� מדברי ומשמע
– הבא המשיב זאת להדגיש שהיטיב וכפי הגבלה אי� לרשעי� שנאה

ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡·˘Î ÌÏÂ‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ÈÓ� ÈÎ‰ ÔÈ‡"çøëåîÂÏÈ‡Î ‡ËÂÁÏ ‚Èˆ‰Ï ÁÈÎÂÓ‰
Â�ÁÈÎÂÈ Ì‡ Â�ÓÓ Ï·˜È ‡Ï ËÂ˘Ù ‡ËÂÁ‰ ÈÎ‰ Â‡Ï È‡„ .˙ÂÓÈÚ�· ÂÁÈÎÂ‰ÏÂ ,Â·‰Â‡

ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰‡�˘·Â ÒÚÎ·åìéàë."Â�ÓÓ Ï·˜È ÍÎ È„È ÏÚÂ Â˙Â‡ ·‰Â‡
˜¯· È�· ,Í„Â‡ È�‡ Ì‚ Ò"ÁÓ ,ıÈ·Â�È·¯ Ô‰Î‰ Ï‡ÈÏÓ‚ ·¯‰

נסתרת שנאה אלא שאינה י"ל החוטאי� שנאת של עיקרה שכל מבאר אחד משיב אול�
– קיומה על לדעת צרי� אינו והוא החוטא ע� זו לשנאה אי� דבר בלב,

„ˆÓ Â‡ ˙È�ÂˆÈÁ ˙È„‚� ‰ÏÂÚÙ ‰˘ÚÈ ‡Ï Ì„‡ Ì‡˘ Ú¯ ‰˘ÚÓ· ¯·„ Â˙Â‡ ÔÎ Ì‡..."
ÌÈÓÎÁ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎÏÂ ,‰˘ÚÓ Â˙Â‡ ‰˘ÚÈ Î"‚ ÔÓÊ‰ Í˘Ó·˘ ‡ˆÈ ,‰˘ÚÓ‰Ó „ÏÒÈ ÂÚ·Ë
‡Ï Â"Á Ï·‡ ,‰˘ÚÓ‰Ó ‰„ÈÏÒ Ï˘ ˙È�ÂˆÈÁ ‰ÏÂÚÙ ‰È‰˙˘ È„Î Â˙‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ
Î"Á‡ ÏÂÎÈ Î"‡Â ...ÂÏˆ‡ Â‡�˘˘ ˙Ú„Ï ·ÈÈÁ ‡Ï ‡ËÂÁ‰ ,Ì‰È�˘ ÔÈ· ·È¯ È"Ú ÁÂ˙ÙÏ

."'ÂÎÂ Â˙Â‡ ÁÈÎÂ‰Ï ˙ÎÏÏ
˜¯· È�· ,ıÈ·Â˜ˆÈ‡ ÔÂ˘Ó˘ ·¯‰

שבמש� בפסחי� התוס' וכמש"כ אד�, בני וכדר� הזמ� במש� השנאה תתגלה א� וא�
– השנאה נתגלה שלא עוד כל א� גמורה, שנאה לידי שמגיעי� הדבר טבעי הזמ�

·Ï„ ‡ÓÈ� È‡ Ë¯Ù·Â ,[‰·‰‡·Â ˙Á�· ÁÈÎÂ‰Ï È„Î Y] ÌÈ�Ù ˙„ÓÚ‰ ÏÈÚÂÈ„ ÔÎ˙È"
ÔÈÈ„Ú Î"‡ „Â·ÎÂ ˙Á� Í¯„· „ÈÓ Â�ÁÈÎÂÈ Ì‡ ‡Î‰Â ,ÌÈ�Ù ˙¯·Ò‰· ÈÂÏ˙ Ì„‡Ï Ì„‡‰

"...‡�Â˘ È�Ù ÂÏ „ÈÓÚ‰ ‡Ï
˜¯· È�· ,Ï‡¯˘È È˘È ·¯‰

מותר אי� בלב החוטא את שונאי� א� בלב"? ואחד בפה "אחד של האיסור בדבר ומה
אוהב? פני ולהעמיד לרמותו

˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÒ‡„ ‡‰Ó ˙ÂÁ„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ì�Ó‡"áìá ãçàå äôá ãçàÈ"˘¯ Î"˘ÓÎÂ
„Á‡Â ‰Ù· „Á‡ Â¯·„ ‡Ï˘ ÌÁ·˘ „ÓÂÏ ‰˙‡ Ì˙Â�‚ ÍÂ˙Ó˘ ÌÈË·˘‰ ÏÚ ı˜Ó ˙˘¯Ù·
Â‡ Ì˙Ò ‡˜Â„ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,‡˙ÈÏ ‰¯Â‡ÎÏ ‰Ê Â‰ÈÓ .'ÈÙÂ„ Â�¯·„' ÈÂ„ÈÂ· Ó"È ÔÎÂ ,·Ï·
ÔÚÓÏ Ï·‡ ,·Ï· '‡Â ‰Ù· '‡ ¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ˙Â‡� ‰¯·Á ÈÒÁÈ Ì˘Ï Â‡ ‰ÙÂ�Á Ì˘Ï
‰‡Â¯˘Î ÍÓˆÚ· Ú‚‰ .¯˙ÂÓ„ ‡ËÈ˘Ù ÂÈ˙Â�ÂÂÚÓ Â˘È¯Ù‰ÏÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜
˙Â·‰Â‡Â ˙Â˜ÁÂ˘ ÌÈ�Ù ÂÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡˘ Ú„ÂÈÂ ÌÂ‰˙ ÈÙÏ ÏÂÙÈÏ ÍÏÂ‰ Â‡�Â˘ ˙‡ „Á‡
"...‡Î‰ ‰"‰Â ,·˘ÁÈ Ú˘¯Ï ‡Ï‰ ?ÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï ÈÎÂ ,ÂÈÏÚ ¯˜˘Ó„ ·Â˘ÁÈ„ ÂÏ ÔÈÓ‡È ‡Ï
˜¯· È�· ,ÏÈÈÂÂ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰
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הרשעי�, שנאת בדי� הראשוני� שיטות פי על זה תירו� מבססי� א� אחדי� משיבי�
דהיינו – תוכחה מדי� דוקא נובעת אינה לחו� השנאה להראות לא שההגבלה ומבארי�

הרשעי�: שנאת דיני מתוק� אלא – התוכחה שתתקבל כדי
ÈÂÏÈ‚ ‡ÏÏ ‡˜Â„ ‡È‰ Ú˘¯ ˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ‰ ÏÎ˘ .‚Ï ·"·· ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘· ÔÈÈÚÂ"
‰ÚÙ˘‰ ‰È‰˙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,·‰Â‡Î ‚‰�˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ıÂÁ ÈÙÏÎ˘ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈ�ÂˆÈÁ ÔÈ�ÓÓÒ
·Â˘ Â„È„È ‡Â‰˘ ÏÂÎÈ·Î ÂÏ ˙Â‡¯‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Ï„˙˘ÓÂ ¯Á‡Ó„ ,ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ Ï˘
."˘"ÈÈÚ Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ Ì„‡‰ ÏÚ ÌÏÂ‡ ‰Ê ˙‡ Úˆ·Ï Ì�Ó‡ ‰˘˜Â .‰Ï‰ Â‰‡�˘È ‡Ï
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,¯Ó¯˜ Ì‰¯·‡ ·¯‰

È¯‰ Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ ÍÈÈ˘ ‰Ó Â˘˜‰ (:·Ï Ó"··) ˘‡¯‰ ˙ÂÙÒÂ˙Â ‡"·ËÈ¯‰ ÔÎÂ ..."
˙Â‡¯‰Ï ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡„' :Âˆ¯È˙Â ?Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓéåìâá äáéà‡Â‰ Û‡ ÔÎ Ì‡„

.'‰¯ÂÓ‚ ‰ËË˜Â ‰·¯ ‰‡�˘ È„ÈÏ Â‡Â·È ÈÏÂ‡Â ,ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ ·È˙Î ‡‰„ Â‰‡�˘È
‡ÏÂ .‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘·Â ÈÂÏ‚· Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡„ 'Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î' ÂÊ ‰ÎÏ‰Ó Â�„ÓÏ È¯‰
Â·Ï· Ò�ÎÈ˘) ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ ÍÂÙ‰ ·ˆÓ ‰È‰È ‡·¯„‡Â ,ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ Ï˘ ·ˆÓ ‰È‰È

ÎÂ‰Ï ÍÎ È"Ú ÏÎÂÈÂ Â˙·‰‡."(ÂÈ¯·„ Ï·˜ÈÂ ˙Á�Â ˙ÂÓÈÚ�· ÂÁÈ
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÈÓÈÏÎ .¯ ·¯‰

– תשנא בלא שעוברי� הסובר הרמב"� לשיטת קצת נרמז א� המשיבי� אחד בדברי
כשהותרה וא"כ אוהב, פני מעמיד חו� וכלפי בלב נסתרת כשהשנאה רק – כשר באד�

ויל"ע. דוקא... זה באופ� הותרה לחוטאי� השנאה
כ�: זה תירו� לפי מתבארי� העצומה בקושיא שהובאו הראשוני� ודברי

È"˘¯·Â ÌÈ‡¯È· ÔÎÂ ,‡˜Â„ ¯Â·È„· ÏÎ‰ 'ÂÎÂ ˙Á�· ¯·„È„ Ì˙‡·‰˘ Ì"·Ó¯· Î"˘Ó"
."˙Ï·˜˙Ó Â·‰Â‡˘ Â‰‡¯Ó˘Î ÂÊ ‰ÁÎÂ˙Â ,·Ï· ‡ÏÂ ‰˘ÚÓ· Â¯ÈÈ‡ ÌÏÂÎ˘ ÔÈÎ¯Ú·

˜¯· È�· ,ÔÓÈÂ� ·‡Ê ·¯‰

באריכות כתב YÌÈÏ˘Â¯Èכ� ,˙�Ó ‰„Â‰È ·¯‰Y.החזו"א מדברי כ� להוכיח הוסי� וא�
ÔÈ„ È·‚ ÌÈÚÂ„È‰ ÂÈ¯·„· ,Ï"˜ÂˆÊ ‡"ÂÊÁ‰ ‡�¯Ó È¯·„Ó Ì‚ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ÂÏ‡ ÌÈ¯·„"
‰¯Â˙ ¯ÓÂ˘ ‰È‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎ˘Î ‰È‰ ‰Ê ÔÈ„„ ,(„"ÂÈ ‡"ÂÊÁ) ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„È¯ÂÓ„
Í‡ ,˙ÂÏÚ‰Ï ‡ÏÂ „È¯Â‰Ï ¯˙Â‰ ÏÏÎ‰ ÔÓ ÔÈ˘¯ÂÙ‰ ‰¯È·Ú È¯·ÂÚ ÚÈ˙¯‰Ï È„ÎÂ ˙ÂÂˆÓÂ
˜¯ ‡È·È ‰Ê ¯·„Â È"‰ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÓÂ˘ Â�È‡ Ï‡¯˘È ÌÚ ·Â¯ Â�È˙Â�ÂÂÚ·„ Â�ÈÓÈ·
È·‚Ï Ì‚ Â¯Ó‡� ÂÏ‡ ÌÈ¯·„Â .'‰·‰‡ Ï˘ ˙Â˙Â·Ú· Ì·¯˜Ï' ÍÈ¯ˆ ÍÎÏÂ ,˜ÂÁÈ¯Â ‰‡�˘Ï
(ÂÈ�È„ ÏÎÏ 'Ò¯Â˜ÈÙ‡ Ì‚ ‡Â‰ Ò¯Â˜ÈÙ‡ ÍÚ·Ú�'˘ Á"¯‚‰Ó Ï"ÈÈ˜Â) ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡
‡·Â‰„ÎÂ '‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰' ÍÏÓ‰ „Â„ ¯Ó‡ ¯·ÎÂ ¯Â¯·Â ËÏÁÂÓ Ì‡�Â˘Ï ·ÂÈÁ‰˘
‰Ê ‰‡�˘ ·ÂÈÁ Ï"ˆÊ ‡"ÊÂÁ‰ ¯˜Ú ÍÈ‡ Î"‡Â .ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Ô¯Ó È¯ÙÒ· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ
·¯˜Ï ÍÈ‡ ˙È�ÂˆÈÁ Í¯„ ˜¯ Â‰Ê˘ Â�¯‡È·„Î Á¯Î‰·Â ?'‰·‰‡ Ï˘ ˙Â˙Â·Ú'· Â¯ÈÓ‰Â
ÔÎ .ÂÓÂ˜ÓÓ ÊÊ ‡Ï ·Ï· ‰‡�˘‰ ·ÂÈÁ Í‡ ,·Â˘Ï Ì‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÍÈ‡Â ÌÈÚÂ˙‰ Â�ÈÁ‡ ˙‡

."‡È˘Â˜‰ ·Â˘ÈÈ· ÔÂÎ� ÈÏ ‰‡¯�

מזויפת אהבה מראה חו� כלפי ורק שנאה גדוש כשהמוכיח גדולה. שאלה נשאלת כעת
התוכחה? תתקבל כזאת בצורה הא�
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משיבי�. כמה משיבי� כ�!
"פסיכולוגית". תשובה והשניה למדנית, תשובה הראשונה מה�. שני� מדברי נביא

רגש שדוקא מורה לאד�' האד� לב כ� לפני� הפני� 'כמי� הפסוק לשו� שפשטות א�
זאת בכל וכדלעיל, לב' מרגיש 'לב אד� מכל החכ� של חידושו בעצ� וזהו קובע, הלב
מראה כשההבעה אבל החיצונית, מההבעה סתירה כשאי� מילי דהני ולומר לחלק יש
לב. הרגשת נגד עיניו למראה יתפתה לא שהאד� הכרח אי� וקירבה אהבה על בפירוש

כותב בער� YÌÈÏ˘Â¯ÈÓכ� ,‚�ÈÏ¯Ù˘ ÈÎ„¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯‰Y

כדלהל�: הוכחות מביא דבריו את לחזק וכדי
ÚÈ„Â‰Ï ÔÈ„ ˘È„ Ô�ÈÙÏÈ„ 'Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï' ˜ÂÒÙ‰Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Ï ‰ÁÎÂ‰"
È‡Â .·Ï‰ ˙‡�˘ ÏÚ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰„ ÔÂÈÎ [˙ÂˆÓ‰ ¯ÙÒ·Â ˙ÂÚ„ Ì"·Ó¯ ‰‡¯] Â‡�Â˘˘
.(ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ È¯‰) ÂÚÈ„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ È‡Ó‡ ,˙˘‚¯ÂÓ ·Ï‰ ˙‡�˘ ÏÎ˘ Ô�È¯Ó‡
ÈÏ˘Ó) Í˙‡ ÁË·Ï ·˘ÂÈ ‡Â‰Â ‰Ú¯ ÍÚ¯ ÏÚ ˘Â¯Á˙ Ï‡' ·È˙Î„ ‡‰Ó ˙ÙÒÂ� ‰ÁÎÂ‰Â
Â¯È·Á˘ Ú„ÂÈ È¯‰ ÁË·Ï ·˘È ÚÂ„Ó Î"‡ Â¯È·Á Ïˆ‡ ˙˘‚¯ÂÓ „·Ï ·Ï‰ ˙˘‚¯‰ Ì‡Â ,(‚

."¯·„· ˘È‚¯È ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ ÍÈ‡Â Â‡�Â˘

שכתב לעיל] משיבי� שהביאו התוס', [בש� הריטב"א מדברי הוכחה להוסי� יש לדבריו
הוא א� בגלוי איבה יראה שא� בה ירגיש לא שהחוטא כדי השנאה להסתיר שצרי�
להסתיר שאפשר בריטב"א מפורש הרי וכו'. לפני� הפני� כמי� כתיב דהא ישנאנו
אלינו נשלחה זו ראיה בלבד. החיצונית להבעה הפני�' 'כמי� הפסוק ושכוונת שנאה

Yע"י ¯ÙÒ ˙È¯˜Ó .Ó .È ·¯‰ Y.טע� של דברי� שאר בתו�
גרידא: חיצונית מ'אהבה' הבאה תוכחה החוטא יקבל לא מדוע פסיכולוגית טענה וכעת
‰Ó ÏÎ„ ,ÌÈ‡�Â˘‰ Í¯„Î ÍÙÈ‰Ï ‰˘ÚÈ ‡Ï ‡ËÂÁ‰ ,‰·ÂË ‰¯Âˆ· ÁÈÎÂÈ Ì‡˘ „"ÚÏ�"
ÔÈ‡„ Ô‡ÎÂ ,Â‡�Â˘ ÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï ÂÏÈ·˘· „Â·ÎÏ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ÍÙÈ‰Ï ‰˘ÂÚ ‡�Â˘‰˘
‡È‰ ıÂÁ ÈÙÏÎ˘ ÔÎ˙ÈÂ Ì„‡‰ ÍÂ˙· ˙ÈÓÈ�Ù ‰‡�˘ ˜¯ ‰ÊÂ Â‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÌÈ·¯· ÚÂ„È
ÁÈÎÂÈ ÁÈÎÂÓ‰˘ Ë¯Ù·Â .ÍÙÈ‰‰ ˙Â˘ÚÏ ‡ËÂÁÏ ÔÈ�Ú Ô‡Î ÔÈ‡ ˙˘‚¯ÂÓ ‡ÏÂ ˙È‡¯� ‡Ï
¯˘È ÂÒ�ÎÈ ‰ÁÎÂ˙‰ È¯·„˘ È‡„Â ‡ËÂÁ‰ ˙·ÂËÏ ˙È˙ÈÓ‡ ‰�ÂÂÎ ÍÂ˙ÓÂ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰¯Âˆ·

."‰ÁÎÂ˙‰ ˙‡ Ï·˜È ‡Â‰Â ‰‡�˘‰ ÏÚ Â¯·‚˙ÈÂ ‡ËÂÁ‰ Ï˘ Â·ÏÏ
ÌÈ˜ÙÂ‡ ,Ô¯Ë˘ .Ó .È ·¯‰

:˜¯Ù‰ ÌÂÎÈÒÏÂלאסוקי קשה אול� ה�, נחמדי� זה, שבפרק התירוצי� שני
אי� הפוסקי� רוב שלדעת לעיל הבאנו שכבר כפי פיה�. על דהילכתא אליבא שמעתתא
שנאת שבסת� וכיו� לגלותה. מותר וג� השנאה להסתיר ומותר הרשעי� בשנאת הגבלה
למשיבי� שהוא כל מקו� אלו יקרי� משיבי� הניחו שעדיי� הרי עוסקי� אנו הרשעי�

דעת�. לחוות נוספי�
WWW
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:'b wxtoick dgkez ixg` d`a d`pyd

dnevr `iyeway "...mixaeql `nlya" uexiz

בזה"ל: קטע הוספנו העצומה הקושיא בסו�
פעמי� מאה גמורה, תוכחה אחרי רק החוטאי� לשנוא שמותר לסוברי� ...בשלמא
ועד פעמי� מאה אפילו וכדי� כדת התוכחה חובת חלה קוד� [כי קשיא. לא וכו',
חלה אז ורק אז התוכחה חובת ונפקע החוטא קיבל שלא אחרי ורק וכו' וקללה הכאה
תוכחה, לפני ג� מיד, חוטאי� לשנוא ומצוה שמותר לפוסקי� אול� השנאה]. מצות

צרי� לאיסור מפורסמות שאינ� בעבירות פוסקהתראה[ורק וכ� בלבד], אחת פע�
כר� לחבירו' אד� 'בי� ראה זמנית? בו ומוכיח שונא אי� קשה להלכה, חיי� החפ�

הסבר). קצת (בתוספת עכ"ל, י', סוגיא א'
שנאהוראה שמצות שמאחר וכתבו זה תירו� דוקא השיבו רבי� שמשיבי� פלא זה

וכש"כ לקושיא מקו� אי� ממילא כשיעור, התוכחה תהלי� כל גמר לאחר רק מתחילה
"עצומה". שאינה

קבוצות. לשתי מתחלקי� שה� יווכח אלו משיבי� בדברי היטב שהמעיי� ומעניי�
משו� או הסו� עד קראו שלא משו� או בקושיא, למש"כ לב שמו לא פשוט הרוב, א)

הדברי�. לכוונת ירדו שלא
זאת ובכל בקושיא הנכתב כל היטב וידעו שקראו ניכר משיבי� מקצת מדברי אול� ב)
לכו"ע, לתר� אפשר זה שתירו� וסוברי� ש� שהונח היסוד כל על חולקי� פשוט ה�
תהלי� בלי מיד לשנוא שמותר הסוברת כלל שיטה אי� דאמת שאליבא שסוברי� או

גמורה. תוכחה של
שכ� קביעתינו את ולבסס להוכיח ראש בכובד להתייחס מחובתינו השניה זו לקבוצה
סתירה ה� והתוכחה השנאה זו שיטה ושלפי מיד, השנאה את המתירה שיטה ישנה

גמורה.
לחבירו' אד� 'בי� "ראה ש� שצויי� מה על וסמכנו מאד קיצרנו שבקוב� הקושיא בנוסח
העני� הורחב תוכחה" או "התראה הנקראת ש� בסוגיא ובאמת י'". סוגיא א' כר�

לענינינו. הנוגע בקיצור רק נביא ולכ� גדולה. הרחבה
מ� למקצת שנתערבבו מושגי� – ו"תוכחה" "התראה" בי� ההבחנה היסוד, כל ראשית

אי� ובאמת – הנ"להמשיבי� מהסוגיא הפותח הקטע את נעתיק פני�. בשו� לערב�
זו: הבחנה מובהרת שבו
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"תוכחה" לעומת "התראה"
לפני באה "התראה" זה. כהרי זה הרי ולא ו"תוכחה", "התראה" – יש מושגי� שני
שאינו או הוא שוגג שמא ועונשו, האיסור לחוטא להודיע ענינה ועיקר החטא עשיית
תוכחה אבל התראה. חובת ידי יצא כבר לחוטא, שהודיע וכיו� הדבר, חומרת יודע
באה ובפוסקי�, בגמ' דיניה ונתבארו עמית�", את תוכיח "הוכח בפסוק בה שנתחייבנו
מאה עד ואפילו למוטב. להחזירו כדי לאחריו ובי� מעשייתו, למונעו החטא לפני בי�
את לבייש שלא ומקפיד יפות, פני� וסבר נוע� בדרכי ומוכיח להוכיח, חייב פעמי�
מצות קיי� אז זה כל שעשה אחרי ורק וכו', וכו' קללה או הכאה עד ושיעורו החוטא,

עוד. מלהוכיח ונפטר תוכחה
מדובר א� יש גדול הבדל ודאי שיוכיח, עד לשנוא שאסור בפוסקי� כשנזכר וא"כ
כבר אז פורש, אינו ובכ"ז וחומרתו האיסור לחוטא שמודיע דהיינו גרידא, בהתראה
ואי� הוא שוגג שמא בו התרו שלא זמ� שכל מסברא, ג� ידעינ� [וזה לשנאותו. מותר
הוא בפוסקי� כא� הכוונה א� לבי� – האחרוני�] וכ"כ זה. עבור לשנאותו מותר
ולא החטא לפני והוכיח כשהתרה אפילו שאז ופרטיה, דיניה כל ע� גמורה "תוכחה"
ורק למוטב, להחזירו לנסות עמו ולהשתדל הרבה אח"כ להוכיח עדיי� צרי� הועיל,

לשנאותו. מותר אז לטובה, עליו השפיע ולא כשיעור כשהשתדל
255 עמ' א' כר� לחבירו' אד� 'בי�
(הובא ספר" ב"מגילת שהדגיש וכפי כברזל אית� נראה ותוכחה התראה שבי� החילוק
ואפילו המושגי�, את עירבו שכ� אחרוני� מכמה עי� נעלי� לא זאת ובכל מדבריו), ש�
יודעי� אנו ואי� החוטאי� בשנאת יחד ג� המושגי� שני שהזכירו ג� מצאנו בראשוני�
מרובה תוכחה אחרי רק לרשע השנאה להיתר נתכוונו הא� נתכוונו. מהשני� לאיזה
או מחדש. וחינו� לימוד בעצ� שהיא התוכחה וכדר� החוטא ע� אינטנסיבי" ו"טיפול
ידוע לא עדיי� הוא א� פעמית חד הדי� הודעת דהיינו בלבד התראה מספיקה שלדעת�

לחוטא.
בפירוש כתב הרמב"� אול� והחינו�, הסמ"ג ה� יחד הלשונות בשני שנקטו הראשוני�
אד� "בי� י' בסוגיא זה בכל עיי� � מהיראי� ג� מוכח וכ� בהתראה, תלוי שהדבר

ש�. לחבירו"
סקי"ד במ"ח ד' כלל חיי� חפ� בספרו מאד, ברורה ג� חיי�" ה"חפ� דעת והנה
מכ� ויותר לשנוא. מיד מותר העבירה) (לפני פעמית חד התראה שאחרי כהרמב"�,
יודע כבר שמסתמא כיו� להתרות אחת פע� אפילו צרי� אי� מפורסמת שבעבירה כתב,

מ היה [וא� עיי"ש. אסור. שהדבר בעבירההחוטא אדרבא הרי תוכחה בחיוב דובר
תוכחה אחרי בו ויחזור דבריו שיתקבלו סיכוי יש ויותר להודיע, צרי� יותר מפורסמת
מפורש שכתובה דהיינו מפורסמת, שעבירה מפורש די� יש בתוכחה דהרי כדי�. רבה
בעבירה כמו שוגגי� שיהיו מוטב בה אמרינ� ולא עליה להוכיח חיוב יש יותר בתורה,

תר"ז]. סי' או"ח שו"ע ראה בתורה. מפורשת שאינה
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חיי� שהחפ� אי� יראה ובבמ"ח, ד–ה סעיפי� העני�, בכל ש� חיי�" ב"חפ� והמעיי�
שאת, ביתר הקושיא מתעוררת ובדבריו העני�. כל לאור� והתוכחה השנאה יחד מצר�
שבמיוחד עצומה" ה"קושיא בנוסח כתבנו וכ� זמנית. בו באהבה מוכיח וג� שונא אי�

הבנה. צרי� חיי� החפ� לדעת
שב"חפ� במפורש הובא ולא מהסוגיא ש� שנשמט זאת בהזדמנות להודות עלינו אול�
סק"ד קנ"ו סי' ברורה במשנה למש"כ ש� ממש"כ לכאורה סתירה יש ג� עצמו חיי�"

בתו"ד:
כמו�... לרע� ואהבת שנאמר כגופו מישראל אחד כל את לאהוב אד� על "מצוה
מפורסמת עבירה שעבר אותו שראה רשע אד� אבל ומצות בתורה רע� ודוקא

äçëåú,בישראל ìá÷ àìå.ע"כ לשנאותו", מצוה
כא� שדעתו משמע מפורסמת בעבירה אפילו אלא עוד ולא תוכחה. כא� שהזכיר הרי
מילה לדבר צרי� שאי� דהיינו מהתראה, אפילו פטר חיי�" "חפ� ובספר תוכחה, לחייב
החוטא. אל לדבר שצרי� כלו� ש� מוזכר שלא פסחי� הגמ' את אוקי� ובכ� לחוטא,
סק"א פ"ו דעות הרמב"� על מיימוניות הגהות דברי על בנויי� ברורה המשנה [דברי
בסוגיות שנזכרו א� ש� בספר מה"מקורות" ג� ונשמטו ש� בסוגיא נשמטו ה� שג�

אחרות].
"התראה" יחד עירבו ולכ� בלשו� דקדקו לא כא� שהפוסקי� צ"ל זאת בכל ואולי
בי� ה� ג� שעירבו המשיבי� על לימוד�זכות לנו הרי בזאת אנו כני� וא� ו"תוכחה".

המושגי�.
* * *

לחדש. המשיבי� מ� שני� שמנסי� גדול חידוש כא� נביא לא א� של� יהיה לא זה פרק
זהו – שנאה מצות ע� יחד גמורה תוכחה חובת שחלה השיטה לפי אפילו לדבריה�,
מיד נפקע תוכחה, או התראה אחרי חטא, כבר א� אבל בפועל החוטא שחטא לפני רק
העצומה. הקושיא את לתר� ה� מנסי� בכ� שנאה. מצות רק ונשארת תוכחה חובת
זה]. חילוק פי על לכאורה מתיישבת לעיל שהבאנו בראשוני� הסתירה שג� להוסי� [ויש

– מדבריה� מקצת נצטט
‰˘Ú� ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂÈÎ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ,‰�Â˘‡¯ ÌÚÙ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÚÈ‚Ó ¯˘‡Î È‡„Â..."

.Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ¯·Ú ·Â˘Â ÂÁÈÎÂ‰ Ì‡ ˜¯Â ,Ú˘¯ïéà â"äëáã ïëúéå

äçëåú úáåçÌ‡·Â ·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ ·˙Î ˙ÂÚ„ 'Ï‰·„ ,Ì"·Ó¯· ˜ÈÈÂ„Ó ÔÎÂ .
ÏÚ ·Â˘ ¯·Ú˘ ·˙Î ‡ÏÂ ,'ÂÎÂ ˙È˘ÈÏ˘Â ‰È�˘ ÌÚÙ Â�ÁÈÎÂÈ ‡Ï Ì‡Â ·ËÂÓ Â�ÓÓ Ï·˜

.'Â· ¯ÊÁ ‡ÏÂ Â· ‰¯˙‰Â' ÁˆÂ¯ 'Ï‰· Â�Â˘ÏÎ ·˙Î ‡Ï ÔÎÂ ,‰¯È·Ú‰à÷åãã òîùîå

úåöî ùé íòô áåù äøéáòä ìò øáò àì ë"â ìáà ìáé÷ àìå åçéëåäù â"äëá

.àì áåù øáò íà ìáà ,äçëåúÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ÌÚË‰ Ì‚ Â‰ÊÂ .Ú˘¯ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ÌÚË‰Â
ÂÓÎ ,‰ÁÎÂ˙‰ ˙‡ Ï·˜È ‡Ï˘ ¯Â¯· Ê‡„ ,ÚÓÂ˘ Â�È‡ Û‡Â Â‰ÎÓ ¯˘‡Î ˜¯ ÂÁÈÎÂ‰Ï
Â�È‡ ‡‰„ Ï·˜Ó Â�È‡ Ì‡ ¯¯·Ï ÂÏ ‰È‰ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ] ,‰ÁÎÂ˙ ¯Á‡ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ¯·ÂÚ·

.[Ú˘¯
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È„Î ÍÂ˙Â ‰¯È·Ú ‰˘ÚÓ ‰˘Ú˘ Â�ÈÈ‰„ ,'Â· ‰¯˙‰Â' ÁˆÂ¯ 'Ï‰· Â�Â˘Ï ·˘ÂÈÓ ‰Ê·Â
‰ÁÎÂ˙ ÔÂ˘Ï Ï·‡] ¯·Ú˘ Ì„Â˜ ‡Â‰„ ‰‡¯˙‰ ÔÂ˘Ï ÍÈÈ˘ ‰Ê·˘ ˜ÈÒÙÈ˘ ÂÁÈÎÂ‰ ‰¯È·Ú‰
ÔÂ˘Ï‰ ˙ÂÚ„ 'Ï‰· '‰ÁÎÂ˙' ÔÂ˘Ï·Â ,[ÔÂ˘‡¯‰ Â‰˘ÚÓÓ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘ ¯·Ú˘ ¯Á‡ ‡Â‰
.Ì"·Ó¯· Ì˘ ¯‡Â·ÓÎ ·ËÂÓÏ ¯ÂÊÁÈ˘ È„Î ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÚË‰Â ,‰¯È·Ú‰ ¯·Ú˘ ¯Á‡
ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ ,‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜ ‡Ï˘ Û‡ ,·Â˘ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ¯·Ú ‡Ï Ì‡·Â

."‡È˘Â˜‰ ¯ÈÙ˘ ˙ˆ¯Â˙Ó ‰Ê·Â .Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡Â
ÌÈÏ˘Â¯È ,Ì˘ ÌÂÏÚ ·¯‰

מקצת ה� וכ� הסברא. פי על זה טיעו� לבסס ומנסה יתירה בחריפות יוצא השני המשיב
מדבריו:

ÂÈ¯·„ Ï‡ ‰Ú˘ ‡Ï ‰Ï‰Â ,‰¯È·Ú ¯Â·ÚÏÓ ÂÚ�ÂÓÏ ‰ÒÈ�Â Â¯È·Á ÁÈÎÂ‰˘ ÈÓ· ¯Â˜ÁÏ ˘È"
‡Ï˘ ÔÂÈÎ˘ ‰Ê· ‰‡¯�‰Â .¯·Ú˘Ï ÏÚ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ‰ÏÁ ·Â˘ Ì‡‰ ,'‰ ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ
‰¯Ó‰ È¯‰˘ ,'ÂÎÂ Â‰Î‰˘ ÈÓÓ ÚÂ¯‚ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰¯È·Ú‰ ¯·Ú˘ Ì„Â˜ ÂÈ¯·„ Ï‡ ÚÓ˘

ÈÈ˜ Î"‡Â .ÂÁÈÎÂ‰Ï ÔÈ�Ú „ÂÚ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·„ Ï‡ ÚÓ˘ ‡ÏÂ ÂÈ�Ù· ÂÈÙ˙ÂˆÓ ˙‡ ‰Ê Ì
‡ËÁ‰ Ì„Â˜ ÂÏ ÚÓ˘ ‡ÏÂ ÂÈÙ ‰¯Ó‰ Ì‡˘ ,ËÂ˘Ù ‰‡¯� ˙‡ÊÓ ‰¯È˙È .‰ÁÎÂ˙‰
‰‡¯� ÍÎ ÌÂ˘Ó .‡ËÁ ¯·Î˘ ¯Á‡ ‰·Â˘˙· ·Â˘Ï ÂÏ ÚÓ˘È ‡Ï˘ Â"˜ ,Â· ‰¯˙‰˘Î
ÍÎ· ÌÈÈ˜ ,ÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ‰¯È·Ú ¯Â·ÚÏÓ Â¯È·Á ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ‰Ò�Ó‰ ,Ì"·Ó¯‰„ ‡·ÈÏ‡˘
˙ÂˆÓ ‰Ê ÌÈÈ˜˘ Ï"È ‰"˘ÓÂ .ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂÂˆÓ ÔÈ‡ ·Â˘Â ‰˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ˙‡
'· ˙ÏÏÂÎ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ˘ Ì"·Ó¯‰Ï Ï"Ò˘ Ô‡ÎÓ .ÂÁÈÎÂ‰ÏÂ ·Â˘Ï ÂÏ ÔÈ‡Â ÂÈ·‚Ï ‰ÁÎÂ˙
‰ÁÎÂ˙ ‰˙È‰ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ˜¯ ‰‡·‰ ¯·Ú˘Ï ‰ÁÎÂ˙Â ,˙Ú�ÂÓ ‰ÁÎÂ˙ :ÌÈ„¯Ù� ÌÈ�È„

.˙Ú�ÂÓ

¯·Ú˘ Ì„‡Ï ‰‡�˘ ˙ÂˆÓ˘ ,Ú"Â˘‰Â Ì"·Ó¯‰ ÂÙÈÒÂ‰˘ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙�·ÂÓ ‰Ê ÈÙÏ ¯˘‡
Â· ‰¯˙‰˘ È"Ú˘ ,ÌÈ˜„˜Â„Ó ÌÈ¯·„‰Â .¯ÊÁ ‡ÏÂ Â· ‰¯˙‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‡È‰ ‰¯È·Ú
·Â˘ ,ÂÏ ÚÓ˘ ‡Ï˘ ‚"‰Î·Â ,Ì"·Ó¯‰ È¯·„· ¯‡·˙�˘ ÈÙÎ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜
‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ÏÎ ÔÈ‡ Ê"ÈÙÏ .Â‡�Â˘Ï ‰ÂˆÓ ‰"˘ÓÂ ,‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÂÈÏÚ ÔÈ‡

."‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ ÔÈ·Ï
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜ˆ·ÏÈÒ Ï‡¯˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

הקהל ויראה שה� כמו דבריה� הבאנו בסברות, ולהתווכח כא� להתערב בדעתינו אי�
[אחרי תוכיח הוכח של דאורייתא עשה ממצות לפטור כדי אלו בסברות יש א� וישפוט
המציאות. במבח� עומדות הסברות והא� ההתראה], או התוכחה אחרי פ"א החוטא שעבר

WWW
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:'c wxt– zeleabd yehyh

md cg` myxeya d`pyde dgkezd

לבי� לשנוא המצוה בי� לגשר אי� מקורית דר� מצאה המשיבי� מבי� אחת קבוצה
משמשי� התוכחה וג� השנאה ג� אחד. הכל שביסוד� טועני� ה� להוכיח. הצור�
שבי� ההתנגשות נחסכת וממילא אחת בבת שניה� צרי� שלא מסתבר ולכ� אחת למטרה

השני�.
– לשני� נחלקת עצמה זו שקבוצה אלא

קובעי� שבה� הרוב äøåîâא. äçëåúë äåîë äàðùäù.דומה תועלת שמביאה כיו�
הרעה. מדרכו בו לחזור אותו מכריחה וג� ומשדלת החוטא, את מבודדת שהשנאה
חייב ואינו כ� ג� תוכחה חובת ידי יצא כבר גלויה] [שנאה החוטא את השונא ולפיכ�

בדיבור. להוכיחו
äàðùב. åîë àéä äçëåúäואינו החוטא ע� מסכי� שאינו דעתו מגלה והמוכיח מאחר

לפיכ� השנאה. של ממטרותיה אחת ממש זה הרי בו, מוחה א� והוא גיבוי, לו נות�
פשוטה. הלב שנאת החוטא את לשנוא מצווה ואינו שנאה חובת ידי יוצא ג� המוכיח

dgkez da dlelk d`py lk (`)

ÌÈÏ‚Ó Ì‰˘Î ,Ì˙‡�˘ ÌˆÚ· ‰ÁÎÂ˙‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÏÚÂÙ· ÌÈ‡�Â˘˘ ÂÏ‡˘ ,¯ÓÂÏ ˘È..."
‰ÁÎÂ˙‰Â .Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘˘ ‰‡Â¯ Ú˘¯‰˘Î ,‰ÁÎÂ˙ Ï˘ ÔÙÂ‡ ‡ÙÂ‚ ‰Ê˘ .ıÂÁÏ ‰˙Â‡

."·Ï· ‰‡�˘ ÔÈ‡˘Î ‰¯Ó‡� 'ÂÎÂ ˙Á�·
"ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï" Ò"ÁÓ ,ÌÈÏ˘Â¯È ,‡"ËÈÏ˘ ·‡È¯‡ „Â„ ·¯‰

,‰˘ÂÚ˘ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ÂÏ ¯ÈÚÓ˘ ‰ËÂ˘ÙÎ „ÈÓ˙ ‰�È‡ ‰ÁÎÂ˙˘ Ô‡ÎÓ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡..."
˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ „ÂÚ .‰¯È·Ú‰ ÂÏ ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÏ· ‡˜Â„ ÂÈÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÎ¯„ ˘È˘ ÔÎ˙È˘
15 „ÂÓÚ· ('„ ı·Â˜) ÌÎ¯ÙÒ· Î"˘ÓÎÂ ‰ÙÈ˜˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÁÎÂ˙‰˘ ÌÈÓÚÙ˘

."„ÏÙ�ÈÈÂ ·¯‰ Ì˘·
˜¯· È�·Ó ,Ô‰Î Ï‡ÈÁÈ „Â„ ·¯‰

סוגי בי� חילקו שא� ויש וסגנונו, כלשונו איש איש משיבי�, כמה הלכו זו בדר�
– החוטאי�

,‰Ú¯‰ ÂÎ¯„Ó Â¯È·Á ¯ÂÒÈ Ê"ÈÚ˘ Ú„ÂÈ˘ ÔÙÂ‡ ÏÎ· ‡Â‰ Â¯È·Á ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ·ÂÈÁ‰„..."
‡˜Â„˘ ÌÈ�ÙÂ‡ ˘È Ï·‡ ,Ì˙ÁÎÂ‰˘ ÂÓÎÂ ,Â·‰Â‡˘ ÂÏ ‰‡¯Ó˘ ÏÏÎ Í¯„· È‡„Â ‰ÊÂ
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ÈÎ ,‰˘Ú˘ ‡ËÁ‰ ˙‡ ·ÂÊÚÈ Ê‡ Â‡ËÁ ÏÏ‚· ‰‡�˘ ÂÈÙÏÎ ÂÏ ˘È˘ ÂÏ ‰‡¯Ó˘ ‰Ê ÔÙÂ‡·
‰Ê˘ ÔÓÈÒ Â‡�Â˘ ‰Ê ÏÏ‚·˘ ÍÎ È„Î „Ú ÚÈ¯ÙÓ ‰Ê ,Â˘Ù� „È„È ,ÂÏ˘ ¯·ÁÏ Ì‡˘ ‰‡Â¯
‰‡�˘ ÂÏ ‰‡¯È˘ È"Ú˘ Ú„ÂÈ˘ Ì„‡Ï ˜¯Â) ‰Ú¯‰ ÂÎ¯„Ó ·Â˘ÈÂ ˙Ó‡· ¯ÂÓÁ „‡Ó ¯·„

."(‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÌÂ˘Ó Â�ÈÈ‰Â ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ˘È ÂÎ¯„Ó ·Â˘È
˜¯· È�·Ó ,¯‚�ÈÂÏ Ï‚Ò Ô¯‰‡ ·¯‰

באחרוני� השלישית השיטה לפי בעיקר יפה כוחו זה מבריק שתירו� לציי� יש אול�
שמטרת הסוברת – פ"ג י"א סוגיא א' כר� לחבירו" אד� ב"בי� בהרחבה הובאה –

ועיי"ש. תוכחה. וכעי� למוטב החוטא החזרת היא לרשעי� השנאה
בשנאה מדובר הרשעי� שבשנאת הסוברת לשיטה בעיקר זה תירו� להגביל יש ועוד
הסוברת לשיטה ובפרט צ"ע. בדבר, מחלקי� שאינ� הראשוני� לרוב אול� דוקא. גלויה
"בי� [ראה זה. לתירו� מקו� אי� והמאירי) התוס' בש� (ריטב"א אסורה גלויה ששנאה

העני�]. כל פ"ב ח' בסוגיא ש� לחבירו" אד�

d`pyd ly zlrezd mbe oexwird lelk dgkeza (a)

המשיבי� מ� כמה בדברי הוא א� מרומז הפו�, א� הקוד� לתירו� דומה בסגנו� תירו�
במפורש]. כ� שישיב אחד עתה עד מצאנו שלא [א�

שתוכחה אומרת זאת הרשעי�. שנאה של והמטרות התועליות כל כלולי� בתוכחה דוקא
כיצד? לשנאה! כתחלי� לשמש יכולה כדי�

הפוסקי� מדברי י"א סוגיא א' כר� לחבירו" אד� ב"בי� הובאו עיקריות מטרות שלוש
הרשעי�: שנאת במצות

ה'. יראת – ה' מעבודת חלק בתור רע, שהוא משו� ממנו, וסלידה הרע שנאת א.
ממעשיו. ללמוד שלא כדי מהרשע להתרחק ב.

למוטב. החוטא את להחזיר כפיה ואמצעי כתוכחה משמשת השנאה ג.
מושגות המטרות ששלושת ותשכח דוק בדרכיèòîëמעתה – תוכחה ע"י בשלימות

המו כ�. ג� – החוטאנוע� בתודעת זו סלידה להכניס מנסה וא� מהחטא סולד כיח
(הובא המשיבי� אחד לנו רמז כבר הרעי�, ממעשיו ילמד שמא לחשש ובנוגע עצמו.
לבערו החמ� אחר שמחזר שבשעה (ה:) פסחי� בגמ' לנאמר ב') אות סו� א' בפרק
בתשובה ומחזירי המוכיחי� על המליצה בעלי שהמליצו וכפי שיאכלנו. חשש אי�
– בשנאה שיש ה"מחאה" עני� שג� אלא עוד [ולא בלע". לא למפלט דטריד "איידי
ידי שעל בהידור, מתקיימת ג� – בשתיקתו שות� יהיה ולא בעונו יתפס שלא כדי

מהעבירה]. ומתנער מתנגד שהוא דעת מגלה המוכיח התוכחה,
צור� ואי� מאחר הרשעי�, שנאת ממצות לגמרי המוכיח את לפטור מקו� היה זה ולפי
מה"קושיא בעצ� ונשתחרר ותוכחה, שנאה שבי� הסתירה את ג� נחסו� ובזה כ�. כל בזה

העצומה".
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חוטא כל שלא מלמדת שהמציאות ג� ומה כמוב�. להלכה ולא לפלפולא זה שכל אלא
שמחלקי� במה ז' אות א' בפרק וע"ע א'). (באות לעיל שהבאנו וכפי נוע� מדרכי מתפעל

הרחב. הציבור לבי� ובתוכחה רחוקי� בקירוב העוסקי� אנשי� בי� המשיבי�

WWW

:'d wxteze`pyl devny `heg

egikedl aeig oi` (`linn)

השנאה שבי� הסתירה את ליישב למדי פשוטה דר� מצאו המשיבי� מבי� נכבדת קבוצה
גדול חוטא שהרי במציאות. נפגשות לא ממילא הללו המצוות שתי לדבריה�, והתוכחה.

את תוכיח "הוכח מכלל שיצא להוכיחו, מצוה אי� כבר לשנאותו, מצוה ".êúéîòשיש
כשר ישראל מגדר יצא לא עדיי� תוכחה, חובת כלפיו חלה שעדיי� קט� וחוטא
או באהבה החוטא את שמוכיחי� או דבר, של כללו לשנאותו. ואסור ("אחי�")
– שמיה דכר מא� לשנוא, וג� להוכיח ג� נצטר� שבו מצב לגמרי. אותו ששונאי�

לדבריה�.
החוטאי� שנאת מצות את מגבילה הראשונה קבוצות. תת לשתי נחלקת עצמה זו קבוצה

התוכחה. מצות את מגבילה והשניה
לשנוא מותר גדולות עבירות על רק � א' קבוצה תת

גדול בחוטא מדובר קיג:). (פסחי� לשנאותו" ומצוה מותר בחבירו ערוה דבר "הרואה
וכיו� לאיסור. ומפורסמת ביותר גסה עבירה שהיא ערוה דבר על עובר שהרי במיוחד
פקעה כבר כזה שרשע י"ל כזאת, חמורה בעבירה מדובר החוטאי� שנאת שבמצות
אי� שמוכיחי� וחוטא מוכיחי� אי� ששונאי� שחוטא נמצא תוכחה. חובת כלפיו

כלל. עצומה" ל"קושיא מקו� ואי� שונאי�.
להוכיח מצוה [שגגות] קטנות עבירות על רק � ב' קבוצה תת

אחת, פע� אפילו לתיאבו� במזיד עבירה עובר בכל פסחי� בגמ' מדובר לעול�
משיבי� אול� לשנאותו. ומצוה מותר הכי ואפילו הפוסקי�, ודברי הגמרא וכמשמעות
לדבריה� למזידי�. ולא לשוגגי� רק שנאמרה התוכחה מצות את ומגבילי� מחדשי� אלו
חייב בשוגג חוטא – כ� החלוקה יוצאת זה לפי להוכיחו. חיוב שו� אי� במזיד החוטא
החיוב נפקע א� לשנאותו מצוה במזיד חוטא ואילו לשנאותו, אסור א� להוכיחו

לעול� נפגשות אינ� המצוות שתי לדבריה�, ושוב, .להוכיחו.
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`epyl xzen zelecb zexiar lr wx (`)

¯·„ 'Ó‚‰ ‰Ë˜
 ‰ÓÏ ,‰¯È·Ú ÏÎ· ‡Â‰ ‰‡
˘ ¯˙È‰ Â‡ ‰‡
˘ ˙ÂˆÓ Ì‡ ÔÈÈÚÏ ˘È"
ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘È ,‡˜Â„ ‰Â¯Ú ¯·„Ï ‰ÓÂ„‰ ,‰¯È·Ú ¯·„ ÏÎ ÔÈ„‰ ‡Â‰„ ˘„Á
 Ì‡Â ?‰Â¯Ú
."ÂÁÈÎÂ‰Ï È„Î Â‰·‰‡È Ô‰·˘ Ì‰ÈÏÚ ¯·Ú˘ ˙ÂÂˆÓ ¯‡˘Ï ,Â˙Â‡
˘Ï ‰ÂˆÓ„ ÂÏ‡ ˙Â¯È·Ú

ÌÈÏ˘Â¯È ,ÁÂÂ¯ ÌÂÏ˘ ˜ÁˆÈ ·¯‰

ÏÂÚ ˜¯ÂÙ·„ ·˙Î˘ ,‰¯Â˙· ˘¯ÂÙÓ Ì‡ Ï·‡ ‰"„ Á"¯˙ ÔÓÈÒ ‰ÎÏ‰ ¯Â‡È·· ÔÈÈÚ"
Î"‡Â .ÂÁÈÎÂ‰Ï ¯˙ÂÈ ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡Â Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ ÒÈÚÎ‰Ï ‰˘ÂÚ˘ ÔÂ‚ÎÂ È¯Ó‚Ï
Â�È‡Â Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ È¯˜Ó ¯ÈÙ˘ ‰Â¯Ú„ ÂÊ ÔÂ‚Î ‰¯ÂÓÁ ‰¯È·Ú·„ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡
‰ÂˆÓ Â‡ ¯˙ÂÓ Â‡Ï ÏÎ·˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ Û‡Â] ...Â˙Â‡�˘Ï ·ÈÈÂÁÓ Ê‡Â ÂÁÈÎÂ‰Ï ¯˙ÂÈ ·ÈÈÂÁÓ
ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·· È˙‡ˆÓ ‰Ê ÔÈÚÎÂ .‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰ÁÎÂ˙ ¯Á‡Ï ˜¯˘ ÌÈ¯·ÂÒ Ì‰ Â‡�˘Ï
ÏÚ ¯·„· ˜Ù˙ÒÓ˘ Ê"˜Ò Ë"Ï¯ ‰ÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó· È˙‡ˆÓ ·Â˘ .[„"È˜Ò 'Ò ÏÏÎ

."ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ‡ËÁ ‰ÊÈ‡
˜¯· È�· ,¯‚�ÈÂÏ Ï"‚Ò Ô¯‰‡ ·¯‰

‰¯Â˙ ÏÂÚ ˜¯ÂÙ Ú˘¯ (‡ .‰¯È·Ú È¯·ÂÚ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ È˙˘Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ Ï"ÊÁ˘ È¯‰ ÔÎ Ì‡"
ÈÂ‡¯‰ ÈÙÎ ‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÎÈÏ‰ ‚È‰�‰Ï „ÈÙ˜Ó Â�È‡˘ Ì„‡ (· ,ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚÂ
ÏÎ Â‡] ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰ ÌÈÁÒÙ· ¯Ó‡�˘ ‰Ó˘ ¯‡·Ï ¯˘Ù‡ ‰Ê ÈÙ ÏÚÂ .˙ÂÈ‰Ï

,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ ,Â¯È·Á· [‡"È ÛÈÚÒ ·"Ú¯ 'ÈÒ Ó"ÂÁ· ‡˙È‡„Î ,‰¯È·Úåðééä

ììë úååöîá êúéîò åðéà àåäù ìåò ÷øåôå øåîâ òùøÏÏÎ� Â�È‡˘ ÈÓ ÏÎ ‰˙ÚÓÂ .
ÂÎÈ¯„Ó˘ È"Ú ÌÂ�‰È‚ Ï˘ Â�È„Ó ÂÏÈˆ‰Ï Â�ÈÈ‰„ ,˙È˙ÈÓ‡ ‰·‰‡ Â·‰Â‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰Ê ‚¯„·
,[‰Î¯ ÔÂ˘ÏÂ ˙Á�· Y Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÎ] ‰�·‰·Â ‰ÓÎÁ· ,ÈÂ‡¯‰ „Â·Î· ¯˘È‰ Í¯„Ï
‰Ê ÔÈ�Ú ·˘ÈÈÏ „"�ÚÏ ‰‡¯� ÔÎ .‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ 'ÂÎÂ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ¯Ó‡� ‰Ê ÏÚ˘

."„"Ò·
ÌÈÏ˘Â¯È ,Â‚Â¯˘ Ì‰¯·‡ ·¯‰

– מדבריו חלק ונעתיק נחמדי�, בדברי� כא� והארי� הרחיב שא� ויש
ÈÏ·Ó Â�ÈÈ‰ ,˙ÂË˘ ÁÂ¯ Â· Ò�Î� ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ¯·ÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡˘ ‰¯È·Ú Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ‰ÊÂ..."

¯ÂÊÁÈ˘ È˙ÓÂ .ÒÈÚÎ‰Ï ‡ÏÂ ‰Â‡˙ ˙ÓÁÓ ‡Ï‡ ,‰�ÂÂÎ ÈÏ·Â ˙Ú„„ÈÓ ‡Â‰ Â˙Ú„Ï
.˙Á� Í¯„· ‰ÁÎÂ˙ ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ÏÂÎÈ ˙‡ÊÎ ‰¯È·Ú ÏÚÂ .Ë¯Á˙Ó

ÔÂ˘Ï ‡¯˜Ó· ‰Â¯Ú ÏÎ" (Ë ‚Ó) ı˜Ó ˙˘¯Ù· È"˘¯ ·˙Î˘ ÂÓÎ ‡Â‰ '‰Â¯Ú' ÔÂ˘Ï Ï·‡
‡·¯„‡Â ,ÂÁÈÎÂ‰Ï ÌÚË ÔÈ‡Â ,‰˘Â· ÈÏ· Ë¯Á˙‰Ï ÏÂÎÈ Ì„‡ ÍÈ‡Â .‰˘Â· ÈÏ· Â�ÈÈ‰ ,"ÈÂÏ‚
Â�ÈÈ‰Â '‰ È‡�Â˘ ¯„‚· ‡Â‰Â .'È˙‡ËÁ ‡Ï' ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘ ‰Ê ÏÚ ÏÂÙÎ ˘�ÂÚ Ï·˜È ‡Â‰
ÍÈ˙ÂˆÓ ÌÈ‡È�˘Ó‰' „Â„ ˙„ÂˆÓ‰ ˘¯ÙÓ˘ ÂÓÎÂ ,‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡ÂÏ‰ „Â„ ¯Ó‡˘ ‰Ó

."'ÒÈÚÎ‰Ï ÌÈ˘ÂÚÂ' Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘ÏÎÂ .‰˘Â· ÈÏ· Â�ÈÈ‰ ,'˙ÂÈ¯·‰ È�ÈÚ·
˙Ùˆ ,¯Ó¯˜ ·ÈÏ ‰È¯‡ ·¯‰

– יותר למדנית ובמהדורה
È·„ ‡�˙ Ù"Ú ¯‡Â·Ó 'È ˜¯Ù (Ï"Ê ÔÏÙ˜ Ô‰Î‰ ¯È‡Ó '¯Ï) '‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ' ¯ÙÒ·"
(· ·ËÂÓÏ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï (‡ :‰ÁÎÂ˙ ˙ÂÂˆÓ È˙˘ Ô�˘È˘ ı"·˘˙ ˙"Â˘Â Â‰ÈÏ‡
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.‡ÂËÁÏ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘�‡Ó ÚÂ�ÓÏÂ ‰ÏÈ˙ ÏÚ ˙„‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï

È‡„Â ‰ÊÎ Ì„‡ ÏÚ ,Í„È‡Ó .'Í˙ÈÓÚ' ÏÏÎ· Â�È‰˘ Ì„‡· ˜¯ ˙ÓÈÈ˜ ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÂˆÓ‰
˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÂ ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ ‰ÏÁêéçà‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÌÂ˘ÓÂ ,Í··Ï·

˙ÂˆÓ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï 'Í˙ÈÓÚ ËÂÙ˘˙ ˜„ˆ·' ˙ÂˆÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ˘ ˜ÙÒ ÏÎ ÔÈ‡ ˙Á‡
ÏÏÎÓ ‡ˆÈ˘ Ì„‡Ï È¯‰˘) Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ,ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ,ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â
.(‰·‰‡Ó ˙Ú·Â� ‰ÁÎÂ˙‰ ÏÎ˘ ,ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ Y Â·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡˘ Í˙ÈÓÚÂ ÍÈÁ‡

,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Â¯È·Á· ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰ Ï˘ ÌÈÁÒÙ· 'Ó‚‰˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ,ÍÎ Ì‡
ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï˘ Ì„‡· ˙¯·„Ó ,'Í‡�Â˘' ˙ÏÈÓÓ ‰Ê ¯·„ „ÓÏ�Â

.Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ˙ÂˆÓ ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÂ ÍÂÓÎ

ÌˆÚ· ‡È‰˘ ,‰ÏÈ˙ ÏÚ ˙„‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ,‰È�˘‰ ‰ÂˆÓ‰
˙ÂÈ‡¯ Ì˘ ·ËÈ‰ 'ÈÚ) ,‰·‰‡Ó ÁÈÎÂ‰Ï ÔÈ„ ÏÎ ÔÈ‡ ‰· .Â‡ËÁ ‡Ï˘ ÂÏ‡Ï Ì‚ ‰ÁÎÂ˙
‰ÂˆÓ˘ Ì„‡ ÏÚ Ì‚ ‰ÏÁ‰ ‡È‰ ‡È‰Â ,(Ó"¯ 'ÈÒ „"ÂÈ ˜"È˘ Ì"¯‰Ó‰ '‰·Â ÍÎÏ
‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â .ÍÚ¯Â ÍÈÁ‡ ,Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ˘ ÔÂÈÎ Â˙Â‡�˘Ï

Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ‰·‰‡Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡˘ ‰ÊÎ Ì„‡· ÌÈ¯·„Ó ‰ÁÎÂ˙ È�ÙÏ Ì‚ÏÏÎ·
."Â�¯Ó‡˘ ‰È�˘‰ ‰ÂˆÓ‰ ‡È‰ ÂÈ·‚Ï ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ,'ÂÎÂ Í˙ÈÓÚ

ÌÈÏ˘Â¯È ,¯Ïˆ�È‚ ‰ÓÏ˘ ·¯‰

חילוק שו� אי� הפוסקי� שבדברי להעיר יש אול� נוספי�. משיבי� כתבו זו כדר�
מותר דרבנ�) עבירה א� (ואולי במזיד דאורייתא חטא כל שעל במפורש וכתבו בדבר,
ב"בי� בהרחבה העני� כל ראה דוקא. לאו הגמ' שנקטה ערוה" ו"דבר לשנוא, ומצוה

א'. פרק בעיקר ט' סוגיא א' כר� לחבירו" אד�
חמורי� לחטאי� השנאה היתר את [שמגבילי� זו בדר� ההולכי� המשיבי� מ� חלק
סימוכי� ומביאי� גדול באיל� להיתלות א� מנסי� וכיו"ב] להכעיס לחוטאי� או דוקא
מונח במקומו אלו משיבי� של כבוד� חיי�". "חפ� בספר שוני� ממקומות לדבריה�

הדברי�. שנתערבבו להעיר מחובתינו א�
להתיר לעני� הוא ש� העני� וכל ז' סעי� ד' בכלל ובפרט חיי�" ה"חפ� שכתב מה כל
יתייצב ותמיד עיניו לנגד אלקי� פחד כ"שאי� רק וזה החוטא. על הרע לשו� דיבור ג�
אחת מעבירה נזהר שאינו או שמי� מלכות עול מעליו הפורק כמו טוב לא דר� על
לגלות רוצה שהוא עבירה שאותה בי� דהיינו עבירה שהיא יודעי� עמו שער כל אשר
וכו'. אחרת" עבירה פעמי� כמה במזיד שעבר או במזיד פעמי� כמה החוטא עשה

זה, לכל צרי� אי� – הדבר פרסו� בלי בשתיקה – השנאה להתיר שכדי ברור דבר אבל
שמבואר מה בעצ� וזה לשנאותו. מותר לתיאבו� במזיד א' פע� עבירה בעובר ואפילו
הותרה זאת ובכל שסיפר על מינגד" ו"זיגוד לאחרי� לספר שאסור ש� פסחי� בגמ'
קצרנו. ולפיכ� חיי�" ה"חפ� דברי ובכל ופוסקי� בגמ' למעיי� ברורי� הדברי� השנאה.

י"א. ט' ח' סוגיא א' כר� לחבירו" אד� ב"בי� זה בכל עיי�
'יראת הפסוק רק הביאה בפסחי� הגמ' למה המפרשי� פליאת על ונעיר נוסי� רק [כא�
אתקוטט' ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� 'הלא הפסוק הביאה ולא ח) (משלי רע' שנאת ה'
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ואפיקורסי� במיני� מדובר שבת בגמ' שש� (קטז). שבת בגמ' שהובא כפי קלט) (תהלי�
ביהודי מדובר פסחי� בגמ' משא"כ אות�, ולהשמי� עמה� להתקוטט וצרי� שמותר
יראת ורק 'אתקוטט' בזה שיי� לא וא"כ הרע, לשו� עליו לדבר ואסור אחת פע� שחטא
ה"חפ� של דרכו פי על זה וכל פרסו�. בלי לבינו בינו שקטה שנאה רע, שנאת ה'

חיי�"].
* * *

עליה� קשה ולא הקושיא על חלקי תירו� בה� שיש תשובות שתי לצטט המקו� כא�
לא בדר� "שהל� במי שנאה בלי תוכחה לה משכחת לדבריה� כא�. שהקשינו מה
יש זאת ובכל לשנאותו, אי� לכו"ע כ� ועל גמורה עבירה עובר שאינו והיינו טובה".
,– תירוציה� שאר בי� המשיבי� שכתבו – זה תירו� ברמב"�. כמבואר תוכחה חובת
לשנאותו מצוה שיש ערוה") ("דבר גמורה עבירה בעובר שהרי של�. ואינו היא אוקימתא

– זאת בכל העלו ארוכה מקצת א� תוכחה. חובת בו ג� שיש הרמב"� כתב
˙ÂÎ¯·· ¯‡Â·ÓÎ ÔÂ‚‰ Â�È‡˘ ¯·„· Î"‚ ‡Ï‡ ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ‡˜Â„ Â‡Ï ‡È‰ ‰ÁÎÂ˙ È¯‰"
¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ‚"‰Î·Â ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‡‰È˘ È¯˜Ó Ú˘¯ Â‡Ï È‡„ÂÂ ‚"‰Î·Â ,‡Ï Û„

."„"ÚÏ�Î ,¯ÂÊÁÈ ÈÏÂ‡ ÂÁÈÎÂ‰ÏÂ
ÌÈÏ˘Â¯È ,¯ËÎ˘ Ô¯‰‡ ·¯‰

‡„Á ,È�ÂÂ‚ È¯˙Ó „Á· ‡ÎÈ‡ ‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁ„ Ê"‰ ˙ÂÚ„Ó Â"Ù Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÏ..."
¯‡Â·ÓÂ ,˘"ÈÈÚ ‰·ÂË ‡Ï Í¯„· ÍÏ‰˘ Â¯È·Á ‰‡Â¯· ˙È�˘Â ,‡ËÁ˘ Â¯È·Á ‰‡Â¯·
,‰·ÂË ‡Ï Í¯„· ÍÏ‰ ‡Ï‡ ‡ËÁ ‡Ï Â¯È·Á˘ ‡ÎÈ‰ ‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁ„ ‡�ÂÂ‚ ‡ÎÈ‡„ ÂÈ¯·„·
‡‰„ .Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ‡ÎÈ‡„ ‡Ï· ‰ÁÎÂ˙ ÔÈ„ ÌÂÈ˜ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ¯ÈÙ˘ ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÏÚÂ
‡ÎÈ‡ ‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁ Ó"ÓÂ ÍÎ Ï˘· Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ‡ËÁÎ ·˘Á� Â�È‡„ ÔÂÈÎ„ ËÂ˘Ù

."[‡ËÂÁ Â�È‡„ ,‰·ÂË ‡Ï Í¯„· ÍÏ‰ Â‰È� È‡Ó ¯È„‚‰Ï Ó"Î‡Â] Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÎ
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÈ˜·¯„ .˘ ·¯‰

gikedl devn [zebby] zephw zexiar lr wx (a)

Î"Ï‡„ ,¯ÂÒÈ‡‰ ¯ÓÂÁ ˙‡ Ú„ÂÈ Â�È‡˘ Â‡ „ÈÊÓ Â�È‡˘Î ˜¯ ‰Â‰ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·ÂÁ„ È‡„Â"
Â�È‡˘ ¯·„ ¯ÓÂÏ ‡Ï ‰ÂˆÓ ÍÎ ÚÓ˘�‰ ¯·„ ¯ÓÂÏ ‰ÂˆÓ˘ Ì˘Î˘ ¯‡Â·Ó ÔÎÂ .ÁÈÎÂÈ ‰Ó
Á"Á· ¯‡Â·ÓÎ ‡Â�˘Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ‰¯È·Ú‰ ¯ÓÂÁ ˙‡ Ú„ÂÈ Â�È‡˘ Â‡ ‚‚Â˘ „Á‡ ÏÚÂ .ÚÓ˘�
.‰ÎÂ¯‡· ·˙Î˘ ‰Ó ˘"ÈÚÂ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ÍÈ¯ˆ„ ‰Ê ¯Â·Ú· Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡Â '„ ÏÏÎ
ÏÏÎ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·ÂÁ ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ„ ‰¯È·Ú‰ ¯ÓÂÁ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈÂ ÌÈ„ÈÊÓ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ·ÂÈÁ‰Â
‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‰Â‰ ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó ÂÏÈÙ‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ„ ¯‡Â·Ó˘ ‰ÓÂ .(‰‡ÁÓ ˙·ÂÁ Ì‡ ÈÎ)

."ÌÈËÂ˘Ù ÌÈ¯·„‰Â .Â‡�˘Ï ·ÈÈÁ '‡ ÌÚÙ ¯Á‡ ÔÈ·‰˘ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÔÈ·‰
˜¯· È�· ,ÔÂ¯ÈÓ Ô·Â‡¯ ·¯‰

שהארי� המשיבי� אחד מדברי מקצת ונעתיק נוספי�. משיבי� מקצת כתבו זה כדר�
– מסקנתו והנה ודעת, טע� בטוב
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¯ÂÒ‡ Â�¯ÎÊ‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÙÂ‡· ¯·Â„Ó˘Î È‡„Â· È¯‰˘ ‰ÁÎÂ˙‰ ÔÈ�Ú Û‡ ÈÂÏ˙ ‰Ê·Â"
¯‰¯‰˙ Ï‡ ÌÂÈ· ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ Á"˙ ˙È‡¯ Ì‡] ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ˘È È¯‰˘ Â˙‡�˘Ï
Ú„È˘ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰·ÂÁÂ ‰ÂˆÓÂ È�Â�È· Ì„‡‰ ÂÏÈÙ‡Â .[‰·Â˘˙ ‰˘Ú È‡„Â· ‰ÏÈÏ· ÂÈ¯Á‡
È�˘‰ ÔÙÂ‡· ¯·Â„Ó˘Î Ï·‡ .‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈÂ ‰· ‰�˘ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‡Ï˘Â ‰¯È·Ú ‰˘Ú˘
‡�ÂÂ‚ È‡‰Î· ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓÂ ·ÂÈÁ ÏÏÎ· ÔÈ‡ ,‡Â‰ Ú˘¯„ ‰·ÂÁ ÛÎÏ Â�Â„Ï ÌÈ·ÈÈÁ˘
."Â˙‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ È‡„Â· Ê‡· 'ÂÎÂ ‰ÂˆÓ˘ Ì˘ÎÂ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙‡ Ï·˜È ‡Ï˘ È‡„Â·˘
˜Â„ˆ Ô·Â‡¯ ·¯‰

‡"ËÈÏ˘ ·‡È¯‡ „Â„ ·¯‰Âהראשו� בתירוצו אלינו כתב כרכי�] כמה כמו�' 'לרע� [מח"ס
ורק מלהוכיח פטורי� במזיד עבירה שעל שכיו� הזה. כסגנו� כ� ג� עצומה" ל"קושיא
והתוכחה, השנאה כלל נפגשי� לא ממילא א"כ לשנוא ומצוה מותר במזיד עבירה על
ש"אי� היסוד את מבסס הוא בדבריו שגגות. על והתוכחה זדונות על השנאה שהרי
הידוע מרבבה" ה"דגול ועל אליהו באדרת הגר"א דברי על בעיקר מזיד" על תוכחה

קנ"ו. סי' השולח�" ו"ערו� קנ"א סי' יו"ד שו"ע בגליו�
בו ויש תוכחה בהלכות גדול נידו� באמת שהוא זה לנושא כא� להכנס בכוונתינו אי�
תירו� שאחרי וברור התוכחה"]. "מצות בספר לדוגמא [ראה ולכא� לכא� וצדדי� דעות

נוספי�. לתירוצי� נרחב מקו� יש זה
תוכיח) הוכח עה"פ יז יט (ויקרא יקר" ב"כלי שמצא אחד למשיב נעיר שנסיי� לפני

מפורשי� מוכיחוäøåàëìדברי� אינו לעול� בחבירו ערוה דבר רואה "וכשהוא –
א� זה משיב קלונו...". לפרס� ברבי� לבשר כדי בו ומרגל הול� אלא מדרכיו להשיבו
היטב יעיי� א� אול� הפסוק. על זה יקר" "כלי מעינינו נעל� אי� גדול פלא נתפלא
רכיל והולכי הרשעי� דר� שכ� לשלילה, זה כל כותב יקר" ה"כלי שאדרבא יראה ש�
הדבר לפרס� וששי� רצי� הרי ערוה דבר בו שראו מי את בנוע� להוכיח שבמקו�

עייש"ה. ברבי�. החוטא של קלונו ולגלות
העצומה"] ה"קושיא לעזרת –] לעזרתינו שנחל� אחר משיב מדברי נעתיק זאת לעומת
שמצות סקי"ד) ד' כלל חיי� מי� (באר חיי�" מה"חפ� מפורשי� כמעט דברי� ומביא

התוכחה ומצות íéùâôðהשנאה ïë– שמצא הקטע והנה כאחת. חלות וה�
לגלות� נכו� 'ולא רט"ו: במאמר כתב ג"כ שכתבנו יונה דרבינו בדינא דהרי לזה "וראיה
מגמ' הוא דמקורו ופשוט וכו', מחברתו' ירחיק הרחק רק וכו' צנוע לחכ� זולתי
משמע הכי ואפילו וכו', ליה למישנא לרבו ליה למימרא דמהו במימרא קיג: דפסחי�
משמע וכ� לפרסמו], שלא היינו �] זה לעני� עמית� בכלל הוא דעדיי� יונה רבינו מדברי
ידי על דצרי� באולתו לשנות משפטו א� דאפילו רי"ט במאמר כ� ג� מדבריו לקמ�
וכ� לאחרי�. לגלות שאסור עמית� בכלל הוא עדיי� אפ"ה העיר, לשופטי לגלות זה
מותר ובודאי להמעיי� הנ"ל פסחי� מגמ' הוא לקוח שכולו ר"כ במאמר ג"כ משמע

כתב ואפ"ה אותו כמש"כלשנוא ברבי� פניו ילבינו ולא בהצנע החוטא לייסר
חטא עליו תשא ולא עמית� את תוכיח אותו,הוכח לשנוא דמותר דא� אלמא

להרע לעני� אפ"ה שונא�, בתורה כתיב זה ועל אחי�, בכלל אינו תו כי התורה פי על
ו ליל� הדי� והוא אסור, להלבינו, דהיינו בידי� אסור,לו אחרי� בפני דלאלגנותו
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בלבד אותו לשנוא רק התורה התירה ולא לזה, עמית� מכלל עדיי� ,יצא
לעני� אעפ"כ לשנאותו, דמותר א� אותו, והתרה מפורסמת שאינה בעבירה ה"ה וא"כ

שכתבנו". כמו הדי� הרע לשו�
דנ�: המשיב מסיי� וכ�

‡Â‰ Ê‡Â ,"ÍÈÁ‡" ÏÏÎÓ Â�È‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˘Ù‡ Ì‡˘ ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰„ ,·ËÈ‰ ˜Â„Â"
Â�È·¯ Í‡ ...Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ Ï˘ ÔÈ„‰ ˙‡ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ "Í˙ÈÓÚ" ÏÏÎÓ ‡ˆÂÈ Ì‚

."‰ÎÏ‰ ¯·„· Ï˘Î‰ÏÓ Â�˙Â‡ ÏÈˆ‰ "ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·"‰ ÏÚ·
„Â„˘‡ ,ÔÈÈË˘¯Â· Ï‡ÂÈ ·¯‰

ג� כתבו וביה"ל מח"ח מ"מ בתוספת אלה דברי� Y˙È¯˜Óכעי� ÔÓ„Â¯ ·˜ÚÈ ·¯‰
¯ÙÒY.‰È�˙�Ó ,È˜Ò·ÓÂ¯·‡ Ô˙� ·¯‰Â

lawn epi`y rceiy in oial dgkez lawny in oia welig (b)

תוכחה, המקבלי� אנשי� יותר. פשוטה בדר� אד� בני סוגי בי� חילקו משיבי� מקצת
– כותבי� ה� וכ� תוכחה. מקבלי� שאינ� כאלה בתור הידועי� ואנשי� אחד, מצד

‰�Ú� ¯˘‡ Ì„‡ Ô· Â�È‰ '‰¯È·Ú ¯·ÂÚ'‰˘ ÔÓÊ· .‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ÍÎ˘ Â�Ï ‰‡¯�Â"
ÔÓÊ· ÌÏÂ‡ .˙Â¯È·Ú ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ Â˙Â‡ ÁÈÎÂ‰ÏÂ Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ˘È ,Ï·˜ÓÂ ÚÓÂ˘Â ˙ÂÁÎÂ˙Ï
,Â˙Â‡ ÁÈÎÂ‰Ï ‡ÏÂ ˜¯ Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ÍÈÏÚ ,‰ÁÎÂ˙Ï ÚÓ˘È ‡Ï˘ È‡„ÂÂ ,ÌÈÏ‡Â Ô˘˜Ú ‡Â‰˘

."ÔÈ„ÈÊÓ ÂÈ‰È Ï‡Â ÌÈ‚‚Â˘ ÂÈ‰È˘ ·ËÂÓ Â�„ÓÏ˘ ˙ÂÈ‰
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÂ¯˘ .·.˘ ·¯‰Â ,·Ï .È ·¯‰

‡˙È‡„Î ‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó· È¯ÈÈ‡ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ„ ‡‰ .ÌÈ�Â˘ ÌÈ˘�‡ È�˘· È¯ÈÈ‡„ ÔÎ˙È"
‰˜Ï ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰˘ ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ÈÏÚ È�‡ „ÈÚÓ È¯Â� Ô· Ô�ÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ :ÊË ÔÈÎ¯Ú·
'‡�˘ ‰·‰‡ È· ÛÈÒÂ‰˘ Î"˘ÎÂ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ È�ÙÏ ÂÈÏÚ Ï·Â˜ È˙ÈÈ‰˘ È„È ÏÚ ‰·È˜Ú
Ú„ÂÈ‰ ÌÎÁÏÂ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ıÏ„ È¯‰ ,Í·‰‡ÈÂ ÌÎÁÏ ÁÎÂ‰ Í‡�˘È ÔÙ ıÏ ÁÎÂ˙ Ï‡

."‰·‰‡ ÛÈÒÂÈÂ ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ÁÈÎÂÈ ‡·¯„‡ ‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ï
˜¯· È�· ,ÌÂÏ·ÒÈÂ ‰ÓÏ˘ ·¯‰

נעתיק הזה. החילוק מפורש כמעט מרומז שבו מיימוניות הגהות מצא א� אחד משיב
ואחד אחד כל את לאהוב אד� כל על 'מצוה דעות הרמב"� מש"כ על – ההג"ה לשו�
בתורה רע� שהוא "ודוקא ההג"מ: מוסי� כמו�', לרע� ואהבת שנאמר כגופו מישראל

רשע אד� אבל äçëåúובמצוות, ìá÷î åðéàùשנאת ה' יראת שנאמר לשנאותו מצוה
עכ"ל. פסחי�)", (ערבי וגו' אשנא ה' משנאי� הלא ואומר רע

שזהו החוטאי�, את לשנוא המתירה בפסחי� הגמ' את מפרש הוא שכ� מדבריו ומוכח
לשנאותו. ולא להוכיחו צרי� תוכחה שמקבל מי אבל תוכחה, מקבלי� שאינ� לכאלה רק
כשיעור, אותו הוכיחו וכבר תוכחה המקבל באד� ג� שמדובר הרגיל לפירוש בניגוד וזהו
מותר שג� כזה במקרה יודה ג� ההג"מ [ובפשטות לשנאותו. ומצוה מותר ג"כ שאז
שאי� הסוברת הדעה אול� עתה]. תוכחה מקבל אינו במציאות שהרי לשנאותו ומצוה
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מדובר א� נפק"מ אי� בודאי סגי, בעלמא ובהתראה השנאה לפני כלל תוכחה צרי�
נוספי�. תירוצי� לחפש מקו� יש ועדיי� לא. או תוכחה המקבל באד�

של המחכי� מכתבו ע"י התעוררנו זאת ·¯˜.לכל È�· ,ÔÂÈˆ Ô· Ï‡ÎÈÓ ·¯‰ Y

Y ‰¯„Á ,ÏË�ÊÂ¯ ˜ÁˆÈ שחייבי�‰¯· לשיטה שג� ומחדש במכתבו נופ� מוסי�
זאת בכל הנ"ל) כהג"מ ודלא היראי� שיטת (זוהי תוכחה מקבל שאינו מי ג� להוכיח
תוכחה. חובת עדיי� פקע שלא אע"פ לשנאותו ומצוה מותר תוכחה מקבל שאינו כיו�

זה. בכל צע"ג ולהלכה עכת"ד וכו', השנאה חובת נפקע תוכחה שמקבל במי ורק
WWW

:'e wxtit lr d`pyd z` miliabnd

"xi`i zeg"de "minez"d ceqi

אריות פוסקי�, שני של לדבריה� לבנו תשומת את הפנו המשיבי� מ� וכמה כמה
ס"ב). לסי' המחבר (בהשמטת יאיר" וה"חות סק"י) ז' סי' (בחו"מ ה"תומי�" שבחבורה,
שנאה א) שנאה. סוגי שני בי� ומחלקי� (כמעט) אחד בסגנו� מתנבאי� הנביאי� שני
שנאה ב) נוספת. סיבה משו� ולא בו שראה העבירה משו� רק שמי� לש� נקייה
החוטא בו שפגע פגיעות (כמו לשנאה. אישיות סיבות ג� בה שמעורבת דהיינו "אישית",
בחבירו עבירה דבר ברואה מותרת זו שנאה ג� עכ"פ ה"תומי�" לפי וכיו"ב). בעבר
חידשו זו דר� לפי שיתבאר. כפי רב חילוק הללו השנאות שתי ה� חלוקי� אול�
ובאהבה. בנוע� לתוכחה כלל סתירה אינה א'] [סוג לגמרי נקיה שהיא ששנאה המשיבי�

וכלשונ�. כתב� מפי התירו� את נקרא ומעתה ההקדמה כא� עד
רבא, בגברא ˘Y‡"ËÈÏנפתח ‚¯·„ÏÂ‚ ‰ÈÓÁ� ÔÓÏÊ ·¯‰ ÔÂ‡‚‰Yמכתבו לקבל שזכינו

בקיצור נביא וכא� (107 (עמ' ב"נספח" הודפס במילואו [המכתב העצומה. לקושיא בנוגע
לקושיא]: הנוגע רק

‰Ó ÏÚ ‰˘˜‰˘ Ë"˜Ò 'Ê ÔÓÈÒ "ÌÈÓÂ˙"‰ ·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏ ,ÍÎ ·˘ÈÈÏ ˘È „"�ÚÏÂ"
.‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÏÚ ¯·ÂÚ˘ Ô�È˜ÒÚ Ú˘¯ ÔÈÈ„· ÂË‡ ,ÔÈ„Ï ÏÂÒÙ ‡�Â˘˘ Ì˘ ˜ÒÙ�˘
ÍÈ‡ ‰˘˜ ÍÎ Ì‡ .‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ‰‡¯˘ ˙ÓÁÓ ‡�Â˘· ¯·Â„Ó˘ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÍÁ¯Î ÏÚÂ
‡‰˙ ‡Ï˘' ÌÚËÓ Â˙Â‡ ÌÈ�„˘ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ „Á‡· ÌÓˆÚ Ì‰ Â‡¯˘ ÔÈ¯„‰�Ò· Â¯Ó‡
Â�Â„È ÍÈ‡Â Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Â‰Â‡¯˘ ¯Á‡Ó ‰˘˜Â ,'‰È‡¯Ó ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÈÓ˘
¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ Ú˘¯Ï˘ ‰�ÂÂÎ‰ ‰¯È·Ú ÏÚ· ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ Â¯Ó‡˘ ‰Ê˘ ı¯È˙Â .ÌÈ‡�Â˘
ÌÈ¯·„ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘˘ ÏÎÂ ‰¯È·Ú Ì�È‡˘ ÌÈ¯·„ ÏÈ·˘· Ì‚ Â˙‡�˘Ï ¯˙ÂÓÂ ‰‡�˘
‰‡�˘ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ,Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ‰ËÓ ‰‡�˘˘ ÔÈ„Ï ÏÂÒÙ˘ ‡�Â˘‰ Â‰Ê ÌÈ¯Á‡
Ú·Ë ˙ÓÁÓ ‰‡·˘ ‰‡�˘˘ ,Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ‰ËÓ ‰�È‡ ÂÊÎ ‰‡�˘ ,‰¯È·Ú ˙ÓÁÓ ‡Ï‡

Ì„‡‰
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ÈÓÈÓ˘ ÔÈ�Ú ‡Ï‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ ÁÎÓ Â�È‡˘ Ï·‡ ,Â˙ÂÎÊ· ÍÂÙ‰Ï ÂÏ ÁÈ�Ó Â�È‡ È¯ÓÂÁ‰
ÌÈÚ¯ ˜È„ˆ‰· ıÙÁ‰ '‰ ÈÎ¯„· ˜È·„ÈÂ Â˙ÂÎÊ· ˘ÙÁÈ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÂÊ· ÈÎ ÔÂ„Ï ¯˙ÂÓ ÂÊ·'

.'ÂÎÂ '˙Â˘Ù� È�È„Â ˙Â�ÂÓÓ È�È„ ÔÂ„Ï ÌÈ¯˘Î ÔÎÏÂ Ì˙ÂÎÊ· „‡ÓÏ „„ˆÓÂ

,‰¯È·Ú ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘˘ ÏÎ˘ Î"‚ ¯Ó‡� ÂÈ¯·„ ÈÙÏÂåðîî úòðåî äðéà åæ äàðù

,äëø ïåùìá åçéëåäì,‰ÂˆÓ ÔÈ�ÚÓ ‰Ú·� ‰‡�˘‰˘ ÂÓÎ˘,åúåùòì ùéù äçëåúä êë

åðùòé äáäà êåúîÏÂÎÈ Â�È‡ ˙Ó‡· ‡Â‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘ Ì‡ Ï·‡ .
Â‡ ÂÁÈÎÂ‰˘ ¯Á‡ ˜¯ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ ˙ÓÁÓ ‡Â�˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ˘È ÔÎÏÂ ,ÁÈÎÂ‰Ï

"...‰ÁÎÂ˙ Ï·˜È ‡Ï˘ Â�Ï ÚÂ„È˘

על שתירצו יש אמנ� משיבי�. כמה עוד השיבו – התומי� דברי פי על – הזה כדר�
התומי�. ליסוד הדומה יאיר" ה"חות של יסודו פי

[˙È˘È‡] ˙ÈÓˆÚ ‰·ÈÒ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ ÂÏ˘ ‰‡�˘‰Â ÏÈ‡Â‰„ ¯ÓÂÏ ˘È"
·˙Î˘ ÂÓÎÂ .ÁÈÎÂ‰Ï ÔÂÎ�‰ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚È˘Î ˙ÂÏ˜· ‰˙Â‡ ˙ÂÁ„Ï ÏÎÂÈ ,È�˘‰ ÏÚ ÂÏ ˘È˘
È·‚Ï (Á"È˜Ò ¯"‰˘Ï 'Ï‰ Á"Ó‡·· ¯Á‡ ˜ÏÁ Â�ÓÓ ‡·Â‰ ,·"Ò 'ÈÒ) ¯È‡È ˙ÂÁ ˙"Â˘·
‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ÂÏ ˘È È¯‰Â ,ÔÂ„Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ ÍÈ‡Â ,Ú˘¯ „ÈÓ ˜È„ˆ Â�È„· ÏÈˆ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈÈ„
ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ È¯˘Ù‡ ‰ÊÂ ,ÂÈ�ÈÚ· ÌÈÏÂ˜˘ Ì‰È�˘ ÂÈ‰È ËÙ˘Ó‰ ˙Ú·„ È"ÂÁ‰ 'ÈÙÂ ,Ú˘¯‰
˙ÂÎÊ ‰‡¯È ‡ÏÂ Â‰ÚËÈ Â˙Ú„˘ ˘ÂÁÏ ÔÈÈ„Ï ÔÈ‡Â ,'‰ ¯·„ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ ˙ÈÚ·Ë ‰‡�˘‰

Ú˘¯Ïøçà àðåùá íéùùåçù åîëÚ�ÓÈÏ ÂÏ ˘È Ê‡˘ ,(ÂÈÙÏÎ Â·Ï· ‡�ÈË ÔÈÈ„Ï ˘È˘)
."Â�Â„ÏÓ

˜¯· È�· ,¯ÎÊÈÈ¯· Â‰ÈÏ‡ ·¯‰

הנכו� הזמ� כשיגיע בקלות דמצוה] שנאה �] כזאת שנאה לדחות ש"יוכל בלבד זו ולא
במדור לדור שניה� יכולי� וה� לתוכחה כלל סתירה כזאת שנאה שאי� אלא להוכיח"

זמנית. בו והתוכחה השנאה אחד,
ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡..."úéòáè äàðù,‡˙ÂÎÊ ‰ÈÏ ÈÊÁ ‡Ï„ ÔÂ„Ï ÔÈÈ„‰ ÏÂÒÙ ‰Ê·˘

ÔÈ·Ï'ä éååéö éô ìò äàðù.‡˙ÂÎÊ ‰ÈÏ ÈÊÁÂ ÈˆÓÂ ÔÂ„Ï ÏÂÎÈ ˙È˘È‡ ‡�ÈË ÂÏ ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ„
„ÂÒÈ ÈÙ ÏÚÂ .¯È‡È ˙ÂÂÁ Ì˘· (·"È˜Ò 'Ê 'ÈÒ Ó"ÂÁ) ‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù· ¯‡Â·Ó ‰Ê ˜ÂÏÈÁ

Ú˘¯· ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÔÈ�Ú· ·˘ÈÈÏ ˘È ‰Êàìà úéòáèå úéùéà äàðù ïàë ïéàã ïåéëã

,úìá÷úî åúçëåú ,'ä éååéö ô"ò,Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ ˜ÂÒÙ‰Â
."˙È˘È‡ ‰‡�˘· È¯ÈÈÓ

ÌÈÏ˘Â¯È ,‰¯ÈÙˆ Ï‡‚È ·¯‰

והחו"י התומי� חילוק כעי� שמחלקי� משיבי� משני להסבר, מילי� מספר עוד והנה
– דנפשיהו מדעתא א�

ÌÂ˘Ó ‡ËÂÁ‰ Ï˘ Â˙·ÂË· ıÙÁ Â�È‡˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ‡�Â˘˘ ÌÚË‰„"
˙ÓÁÓ Â˙Â‡ ‡�Â˘ Ì‡ Î"‡˘Ó ,˙¯Á‡ ‰·ÈÒ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘ Ì‡ ˜¯ ÍÈÈ˘ ‰ÊÂ ,Â‡�Â˘˘
‰·Â˘˙· ·Â˘È Â¯È·Á˘ ‰ˆÂ¯˘ ÔÂÈÎ Â˙·ÂË· ıÙÁ È‡„Â„ ÔÂÈÎ ,ÔÎ Â�È‡ ,ÂÓˆÚ ‡ËÁ‰
ÌÁ¯Ó ‡·¯„‡ ‡Ï‡ ‰‡�˘‰ ÌÈÈ˜Ï ıÙÁ Â�È‡˘ Â�ÈÈ‰„ Y Ì„Â˜ÓÎ Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ÏÎÂÈÂ
‡˜Â„Â .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰È˘ ÍÎ È„ÈÏ Â‰Â‡È·‰ ÂÈ˘ÚÓ˘ ÍÎ È„ÈÏ ÚÈ‚‰˘ Â¯È·Á ÏÚ
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(‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÚÈ‚�) ¯Á‡ ¯·„ ˙ÓÁÓ ‰‡�˘ ÂÊ Ì‡ Î"‡˘Ó .ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡· ÍÎ ÌÂ˘Ó
È"ÚÂ .'¯ÒÂÓ Ì˘Ï ¯ÒÂÓ' ‡„È¯‚ ¯ÒÂÓ ˙ÙË‰ ‡Ï‡ ˙Â�ÓÁ¯ ˙ÓÁÓ ‰ÁÎÂ˙ ÂÊ ÔÈ‡
Â˙‚‡„Â ÂÈÏÚ Â˙·‰‡ Â˙Â‡¯· Â˙‡�˘Ï ‡ËÂÁ‰ Ì‚ ˜ÈÒÙÈ ‡ËÂÁÏ Â˙�ÂÂÎ ˙‡ ‰‡¯È˘

."ÂÏ
˜¯· È�· ,.‚ .Ó .Á ·¯‰

¯·„ È˙‡ˆÓ ‡Ï Ì˙‡·‰˘ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÔÈ�Ú· ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ È¯·„ ÏÎÓ..."
.'·˙È '‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ¯·Ú˘ ÏÚ ˜¯ Â‡�Â˘Â ˙È˘È‡ ‰‡�˘ ‰��È‡˘ ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ ¯˙ÂÒ‰
,'ÂÎÂ Â˙·ÂËÏ ‡Ï‡ ÂÏ ¯ÓÂ‡ Â�È‡˘ ÂÚÈ„ÂÈÂ ‰Î¯ ÔÂ˘Ï·Â ˙Á�· ¯·„È˘ ·˙Î Ì"·Ó¯·
ÂÚÈ„Â‰Ï ÏÂÎÈÂ ‰Î¯ ÔÂ˘Ï·Â ˙Á�· ¯·„Ï ÏÂÎÈ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÏÚ Ì„‡ ‡�Â˘˘ ÈÓ Ì‚ È¯‰Â
ÌÈ‡¯È‰ È¯·„ ˘Â¯ÈÙ· "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ"Ó Ì˙‡·‰˘ ‰ÓÂ .Â˙·ÂËÏ ‡Ï‡ ÂÏ ¯ÓÂ‡ Â�È‡˘
ÏÚ ¯·Ú˘ ÍÎ ÏÚ Â‡�˘Ï ÏÂÎÈ˘ ,‰‡�˘‰ ÔÈ�Ú ˙‡ ¯˙ÂÒ Â��È‡ Ì‚ ,ÒÚÎ· Â�ÁÈÎÂÈ ‡Ï˘
ÈÙÎ˘ .ÒÚÎÏ ‰‡�˘ ÔÈ· ÈÁ¯Î‰ ¯˘˜ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,ÒÚÎ· ‡ÏÂ ˙Á�· ÂÁÈÎÂ‰ÏÂ '‰ ˙ÂˆÓ
Ô‡ÎÂ ,'‰ ÔÂˆ¯ ‰˘Ú ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ‰‡�˘ ‡Ï‡ ,Ì„‡Ï ˙ÈÓˆÚ ‰‡�˘ ‰‡�˘‰ ÔÈ‡ ¯‡·˙�˘
Û‡ Î"ÂÓÎ .Â˙Â‡ ˙˜ÊÁÓ ‡Ï‡ ,ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ ‰‡�˘‰ ÔÈ‡ '‰ Í¯„ ˙‡ ÂÏ ‰¯ÂÓ˘
.ËÂ˘ÙÂ ÌˆÚ· Â‡�Â˘ Â�È‡ È¯‰˘ ,ÔÈÎ¯Ú· È"˘¯ Î"˘ÙÎ „Â·Î Í¯„ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ Â‡�Â˘˘

‡"·„�˙‰ ÔÂ˘Ï ˜Â„˜„ÓÂ .ÏÏÎ ‰ÁÎÂ˙‰ ÔÈ�Ú ˙‡ ˙¯˙ÂÒ ‰��È‡ ÂÊÎ ‰‡�˘ �"˘ÙÎÂ...
ÍÎÓ ,'ÂÎÂ "Â˙Â‡ ÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÔÈ‡ Í‡�Â˘ ‡Â‰˘ Ú˘¯Ï Ï·‡" - ·˙Î˘ ÔÎ ‰‡¯�
ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ Ú˘¯ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ‡È‰ ˙ÈÓˆÚ ‰‡�˘‰˘ ÚÓ˘Ó ,Í‡�Â˘ ‡Â‰˘ Ú˘¯ ·˙Î˘

."'‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ¯·Ú˘ ÍÎ ÏÚ Â‡�Â˘ ‰˙‡˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡· ‰˙‡˘
ÌÈÏ˘Â¯È ,È˜ˆ·ÏÈÒ Ï‡¯˘È Ì‰¯·‡ ·¯‰

בדר� שדרכו נוספי� משיבי� של והנכוחי� הנכוני� מדבריה� עוד להביא מאתנו נבצר
] ·¯˜זו. È�· ,‚¯·ÒÈÂ ÔÂÚÓ˘ זה].‰¯· דר� על שלימה מערכה כתב ,

העיקרו� כפי ממש המתר� המשיבי� אחד של המעניני� דבריו נביא הפרק את לסיי� כדי
הפוסקי�. מצד ולא המוסר דר� מצד ניגש הוא אול� יאיר והחות התומי� של

.(„"Î ¯Ó‡Ó ·"Ï˘˙) ¯ÒÂÓ ˙ÂÁÈ˘· Ï"Ê ıÈ·ÏÂÓ˘ ÌÈÈÁ '¯ ‰˘˜‰ ‰Ê ÔÈÚÓ ‰Ï‡˘"
ÂÏ Ô˙�Â Ï‡ÚÓ˘È ˙‡ Ì‰¯·‡ ÁÏ˘˘ ÍÎ ÏÚ ·˙ÂÎ ‡È ‡Î ˙È˘‡¯·· È"˘¯ Y ‰˘˜‰ ÍÎÂ
˜¯Ù· Í„È‡Ó .'‰Ú¯ ˙Â·¯˙Ï ‡ˆÈ˘ ÏÚ Â‡�Â˘ ‰È‰˘ ÈÙÏ' ·‰ÊÂ ÛÒÎ ‡ÏÂ ÌÈÓÂ ÌÁÏ ˜¯
¯˘‡ Ì‰¯·‡Ï ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡˘Î˘ È"˘¯ ˘¯ÙÓ ˙·‰‡ ¯˘‡ Í„ÈÁÈ Í�· ÔÈ�Ú· · ·Î
ÂÓÎ ‰˘˜ ‰È·Â ‰È�ÈÓ ‰¯È˙Ò‰ „·ÏÓÂ ?‰ÂÂ˘· Ì‰È�˘ ˙‡ ·‰Â‡˘ Ì‰¯·‡ ‰�Ú ˙·‰‡

?‡ËÂÁ‰ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ˘È ‡‰ Â·‰Â‡ „ˆÈÎ Ì˙È˘˜‰˘

Ì‡˘ ,‰¯È˙Ò ÈÂ‰ Ì„‡‰ ˙„ÈÓÓ ‰‡ˆÂ˙ ‡È‰ ‰‡�˘‰˘Î' :ıÈ·ÏÂÓ˘ ÌÈÈÁ '¯ ·˘ÈÈÓ
˙ÓÁÓ ‰‡�˘‰ ‰Ú·� ‡Ï Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ ÌÏÂ‡Â ,·‰Â‡ Â�È‡ ‡�Â˘ Ì‡Â ‡�Â˘ Â�È‡ ·‰Â‡
˙Ó‡· ÍÎ˘ ÔÂÈÎÂ ‰Ú¯ ˙Â·¯˙Ï ‡ˆÈ˘ ÈÙÏ ‰‡�˘ Ï˘ ‰‚‰�‰ ‡Ï‡ ÂÈ˙Â˘‚¯Â ÂÈ˙Â„Ó
ÌÈ¯·„‰ ¯˜ÈÚ ‰Ê .‰Ú¯ ˙Â·¯˙Ï ‡ˆÈ˘ ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‰‡�˘ ÂÓˆÚ· ‚È‰�‰˘ ˜¯ Â·‰‡

.˘"ÈÈÚ ‰·Á¯‰·Â
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,‡ËÂÁ‰ ˙‡ ˙È˘‚¯ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ Ì„‡Ï .Ì˙È˘˜‰˘ ‡È˘Â˜‰ ˙·˘ÂÈÓ ‰Ê ÈÙ ÏÚÂ
ÔÂÈÎÂ .Â‡ËÁ ÏÏ‚· ‡ËÂÁ˘ Ì„‡‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰‚‰�‰ ‰�˘È ‡Ï‡ .‡ËÂÁ‰ ÛÂ‚ ˙‡ ¯ÓÂÏÎ
ÔÎÏÂ Ì„‡‰ ˙ÂÓˆÚ ÏÚ ‰‡�˘ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ˙Ï·˜˙Ó‰ ‰¯Âˆ·Â ‰·‰‡Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È� ÍÎ˘
˙Ï·˜˙Ó ‰�È‡ ‰ÁÎÂ˙˘ ‰Ó˘ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ Ê"ÈÙÏÂ .ÂÁÈÎÂ‰Ï È„Î Â·‰Â‡Ï ÍÈ¯ˆ Û‡Â ÏÂÎÈ

.‡¯·ÒÓ Ô·ÂÓ ‰Ê ¯·„Â .˙È˘‚¯ ‰‡�˘ È‰ÂÊ ‰‡�˘Ó

!ÂÁÈÎÂ‰Ï ÂÏ Ï‡ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ˙È˘‚¯ ‡�Â˘‰ Ì„‡„ ÌÂˆÚ ˘Â„ÈÁ ˘„Á˙È Ê"ÈÙÏ ÌÏÂ‡
."‰Ê· Ú"ÏÈÂ

˜¯· È�· ,ÔÈÈË˘�ÈÂ .È ·¯‰

רגשית השונא אד� א� דבריו, בסו� זה למשיב ליה דמספקא במאי אול� ופלא! הפלא
גולדברג נחמיה זלמ� ר' שהגאו� נזכירכ� עיו�, והצרי� להוכיחו מותר החוטא את
א� "אבל העני�]: בתחילת לעיל [הובאו בסו"ד כותב וכ� להיפ� ליה פשיטא שליט"א
לומר יש ולכ� להוכיח יכול אינו באמת הוא אישית] [שנאה אחרי� דברי� מחמת שונאו
יקבל שלא לנו שידוע או שהוכיחו אחר רק אחרי� דברי� מחמת לשנוא היתר שאי�

תוכחה".
להכניס לו אסור עליו שחל התוכחה חיוב מכח שאדרבא נחרצי� בדברי� שקובע הרי
אי� א� ורק התוכחה. מצות שתתבטל באופ� התומי�] לפי [ג� אישית לשנאה עצמו
או להוכיח יותר היודעי� אחרי� ע"י שמתקיימת [או שנקט וכציורי� המצוה מתבטלת
במצות בהרחבה יותר יתברר ובעז"ה אישית. לשנוא מותר וכדומה] רבו החוטא, קרובי

תוכחה.
ראה זצ"ל, שמולבי� הגר"ח בש� המשיב שהביא אבינו באברה� הסתירה לעצ� בנוגע
כ� על לנו העיר בקיצור. עיי"ש ותיר� הקושיא על שעמד ש� למהר"ל אריה" ב"גור

YÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ˙	Ó ‰„Â‰È ·¯‰Yותואמת שונה ש� תשובתו אול� הארוכה, בתשובתו
לעיל. עיי� ב' אות ב' שבפרק לתירו�

WWW
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:'f wxtd`py miryxd z`py

migqt 'qez – "dxenb dpi`y"

קיג: ד� פסחי� הרשעי�, שנאת של הגמרא על התוס' לדברי אותנו הפנו רבי� קוראי�
נשאר ולא העצומה הקושיא מיתרצת האלו התוס' דברי פי שעל וכתבו שראה. ד"ה

התוס': דברי את נעתיק ראשית דבר. ממנה
ערוה:" דבר בו לפרוקשראה אוהב אמרינ� לב:) (ב"מ מציאות דבאלו תאמר וא�

דמצוה כיו� שיי� יצר כפיית מה והשתא יצרו, את לכו� כדי בשונא מצוה לטעו� ושונא
הפני� כמי� כז) (משלי דכתיב אותו שונא חבירו ג� שונאו, שהוא כיו� וי"ל לשנאתו.
יצר". כפיית ושיי� גמורה, שנאה לידי כ� מתו� ובאי� לאד�, האד� לב כ� לפני�

המותרת לרשעי� שהשנאה גדול. יסוד – כותבי� ה� – למדי� אנו התוס' äððéàמדברי

"äøåîâ äàðù"חכמי� חייבו ולפיכ� גמורה. לשנאה תיהפ� שלא כ� על לעמוד וחובה ,
חסד. דבר בכל האוהב לפני השונא את ולהקדי� היצר לכפות

מצות סותרת אינה כזאת ששנאה י"ל גמורה שנאה אינה שהשנאה כיו� ולדבריה�,
להוכיח. אפשר אי ואמיתית גמורה בשנאה שרק בנוע�, תוכחה

עצמ� התוס' דברי שהרי "גמור". תירו� אינו עדיי� אבל תירו� של מילי� כא� יש
שנאה? סוג לאיזה גמורה"? שאינה ב"שנאה נתכוונו במה הגדרה וג� ביאור צריכי�

התוכחה. ע� זאת שנאה סוג משתלב ולמה ואי�
הרבה. וע� מעט א� התוס', דברי את ג� פירשו זה, תירו� שתירצו מהמשיבי� חלק

– ממקצת� ציטוטי� להל� הסבר. קצת בדבריה� הבליעו שרק ויש
ÛÂÎÈ˘ ‡Â‰ ‰¯Â˙‰ ÔÂˆ¯Â ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ‡Â�˘Ï ÔÈ‡ ‡·¯„‡˘ 'ÒÂ˙‰ È¯·„· ¯‡Â·ÓÂ"

.‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï ÚÈ‚È ‡Ï˘ Â¯ˆÈ ˙‡

‰˘Ó ˙Â¯·„· 'ÒÂ˙‰ È¯·„· ¯Â‡È· ˙ÙÒÂ˙ Â�ÈˆÓÂ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ¯„‚ Â‰Ó ¯‡·Ï ÍÈ¯ˆÂ
Â· ‰‡¯˘ Ï‡¯˘È· Û‡„ „"�ÚÏ ËÂ˘Ù ‰�‰' :Ï"ÊÂ ,Ê"Ú ‰¯Ú‰ ‡"Ï 'ÈÒ Ó"· 'ÒÓ ÏÚ
Â˙Â‡˙ „ˆÓ ‰‡�˘· ‡ÏÂ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡Ï‡ ¯˙ÂÓ Â�È‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ‰Â¯Ú ¯·„

..Ì˘ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙‰ ÌÚË· ‰‡¯� ‰ÊÂ ...Â˙Â‡�˘Ï‰‡�˘· ‰„Ó ¯Ó‡� ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ˘ .
Ì‚ ‰‡�˘Ï ÔÈ‡·˘ ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰ Ï·‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï ÔÈ‡·˘ Ì˙�ÂÂÎ È‡ÓÂ ‡ËÁ‰ ÏÈ·˘·
‰‡�˘ ‡È‰˘ ,Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÁÎ „ˆÓ ‡È‰˘ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ÔÈ¯Â˜ ‰Ê˘ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡Ï˘
ÍÎ ÏÎ ÌÈ‡�Â˘ ÂÈ‰ ‡Ï ·Â¯‰ ÈÏÂ‡Â ÌÈ˘�‡ ‰·¯‰Â ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï˘ ‰‡�˘‰ ÏÚ ˙ÙÒÂ�‰

."Ï"ÎÚ ,"ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ˜¯ ‡Â‰ Ì‡
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,ÔÓ„Â¯ ·˜ÚÈ ·¯‰
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‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰Ó ˙Ú·Â�‰ ‰‡�˘ ‰�˘È ,‰‡�˘ Ï˘ ˙Â¯„‚‰ È˙˘ Ô�˘È„ ˙ÂÙÒÂ˙· ÔÓ˜ ‡‰"
˙ÙÒÂ� ‰‡�˘ ‰�˘ÈÂ .¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÔÈ�Ú ‰Ïˆ‡ ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ‰ÈÂˆ¯ ‰‡�˘ ‡È‰Â ,Ú˘¯ È˘ÂÚ
.Â¯ˆÈ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ Ì„‡ ÍÈ¯ˆÂ ‰ÈÂˆ¯ ‰�È‡ ÂÊ ‰‡�˘Â ,"‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘" ˙‡¯˜�‰ ‡È‰˘
Â„È ÛÈ�‰Â] ,'Ú 'ÈÒ (˙ÂÓ·È) ˙Â¯Ú‰ ı·Â˜· Ï"ˆÊ ÔÓ¯ÒÂÂ ‡"¯‚‰ ¯"‡·‰ ÏÚ ·˘ÈÂ
Ï"Ê ÔÈÈË˘�ÈÈÙ Ó"¯‚‰ ˙Ú„ ÔÎÂ ,„"˜ ˙Â‡ :·ˆ Û„ ‡Ó˜ ‡·· ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ı·Â˜· ˙È�˘·
,[·"˜Ò Â"�˜ 'ÈÒ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÓ· ÔÈÈÚ ÌÏÂ‡ ,Ê"Ú ‰¯Ú‰ '· ˜¯Ù Ó"·· ‰˘Ó ˙Â¯·„·
¯Â·Ú· Â‡�Â˘ ¯˘‡Î„ .Â‰�È� ‰‡�˘ È‚ÂÒ È�˘ ‡Ï‡ ,‰‡�˘‰ ˙ÓˆÂÚ· ˜ÂÏÈÁ‰ ÔÈ‡„ ·˙ÎÂ
‰‡�˘ ÂÊÂ ,"‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘" ˙‡¯˜�‰ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡�˘‰ ÂÊ ,Ê"‰ÂÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯Á‡ ¯·„ ‰ÊÈ‡

.‰‡�˘ Ï˘ ÂÓˆÚ È�Ù· ¯„‚ ‡Â‰ ÂÈ˙Â�ÂÂÚ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘˘ ‰‡�˘‰ Î"‡˘Ó .‰¯ÂÒ‡

˘È ‡Ë˘Â˜·„ ,¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ¯‡Â·Óáåäàì‡Ï˘ Â¯ˆÈ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ÍÈ¯ˆ ‡‰„] Ú˘¯‰ ˙‡
„ÁÈÂ ,˙‡Ê ÌÚ„ ‡Ï‡ ,[‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï Ú˘¯‰ È·‚Ï Û‡ ÍÈÈ˘„ ,‡ÓÏÚ„ ‰‡�˘ Â�‡�˘È
,„ÂÓÏ˙ ‰ÎÈ¯ˆ ‡ÙÂ‚ ‡˙ÏÈÓ È‡‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ .‰ÂˆÓ Ï˘ ‰‡�˘ Â˙Â‡�˘Ï ÍÈ¯ˆ ,˙‡Ê ÌÚ

..."˙Â¯˙ÂÒ‰ ˙Â˘‚¯ Ì‰ ‰¯Â‡ÎÏ„
ÌÈ�˘Â˘ È˙Ù˘Â ,ÌÈ�˘Â˘ ËÂ˜ÏÏ Ò"ÁÓ ,ËÂ·Á· Â‰ÈÏ‡ ·¯‰

זה. למאמר ב"נספח" להל� ראה הרב של המאירי� דבריו יתר
– דורנו לבני המובנות יותר, פשוטות ובמילי�

ÈÂ¯˜‰ ¯„‚ ‡Â‰ ‰Â¯Ú ¯·„ ˙ÈÈ‡¯· ‰· Â�ÈÂËˆ�˘ ‰‡�˘‰ ¯„‚„ ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙‰ ÈÙÏ"
ÔÂˆ¯Ï „Â‚È�·Â ‡ËÁ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ˘ ‰Ê Ì„‡Ó ‰ÈÁ„ ÂÎÂ˙· ˘È‚¯È˘ ,"‰ÈÁ„" Â��Â˘Ï·
˙Â·Â‚˙‰Â ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈÓÚÙÏ ˙Ó‡·Â .ÌÈ‡ËÂÁ ‡ÏÂ ÌÈ‡ËÁ ÂÓ˙È„ ‡‰ÎÂ .‡¯Â·‰
˙È˙Â‰Ó ‰‡�˘ Ï˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ˙ÂÓ¯Â‚ ,ÈÂˆ¯‰ Í¯„Î ‡Ï˘ ˙Â˘Ú�˘ [‡ËÂÁ‰ „ˆÓ]

‡ .‰˜È¯Ù· Ó"·„ ‡È‰‰ÎÂ ÍÎ ÏÚ ¯ˆÈ‰ ˙ÂÙÎÏ ˘ÈÂ ÚÂ�ÓÏ ˘È Ì�Ó‡ ‰ÊÂ ,Ì„‡ÏÏÎ Í
ÔÈÈ„Ú ,‰Ê Ì„‡Ó ‰ÈÁ„ ÂÏ ˘È˘ ˙‡Ê ÌÚ˘ È‡„Â ,Ì„‡Ï ˙È˙Â‰Ó ‰‡�˘ ‰Á˙Ù˙‰ ‡Ï „ÂÚ
‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ‰Ê· ÌÈÈ˜ÈÂ ,„ÒÁ·Â ÔÁ· ‰·‰‡· ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ ËÏÁ‰·Â ,Â‡�Â˘ Â�È‡
Ì„‡· Ï˜˙� È�‡˘Î ˙ÂÁ„ÏÂ ˜Á¯˙‰ÏÂ ÒÂÚÎÏ ÏÂÎÈ È�‡˘ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ÌÈ˘ÚÓ ÂÏ‡Â .¯Â„È‰·
„ÂÚ ÏÎ ÂÈÙÏÎ ˙È˘È‡Â ˙È˙Â‰Ó ‰‡�˘ È· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,‰¯È·Ú‰ ÔÈ‚· Y ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ
‰‡�˘Ï ‰‡�˘ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÌÈ�Â˘‡¯‰ È¯·„ ˙ÈˆÓ˙ ‰Ê ÌˆÚ·Â .ÍÎ È„ÎÏ Â�È�È· Á˙Ù˙‰ ‡Ï

."Ï"�‰ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙· ¯‡Â·ÓÎÂ ‰¯ÂÓ‚
˜¯· È�· ,ÒÓ¯·‡ .˘ ·¯‰

– הסבר קצת בתוספת הקדוש החיי�" ה"אור מדברי ואסמכתא
˜¯ ,˙ËÚÂÓ ‰‡�˘ ‡˜Â„ ‡È‰ ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ„ Â·˙Î Ì˘ 'ÒÂ˙ ‰�‰„ ,‰Ê· ‰‡¯�‰Â"
‰�È‡ ‡¯˜ÈÚÓ ‰‡�˘‰ Ï·‡ .‰‡�˘‰ ¯·‚Â˙ ‰Ê·Â ‡ËÂÁ‰ Î"‚ Â�‡�˘È Â‡�Â˘˘ ¯Á‡„
˜ÂÁÈ¯ ˜¯ ‡È‰˘ ‰‡�˘ ˘È„ 'ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰' Ù"‰Ú ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡· ‡˙È‡„ÎÂ] .˘ÓÓ ‰·È‡

.‰¯Â˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â ,Á‡Î ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï ˙ˆ˜åá äàøùë äøúåä åæ äàðùå

àèåçä úà ÷çøì íãàä ìò äåöî èòî ÷åçéøå ,äåøò øáã‰È‰˙˘ ¯˙È‰ ÔÈ‡ Ï·‡ .
'ÒÂ˙ Î"˘ÓÎÂ 'ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ' ÔÈ�Ú‰ ¯Á‡ ˜¯ ‰ÚÈ‚Ó ‰·È‡„ ,Â·Ï· ÂÈÏÚ ‰·È‡ ÂÏ

.Ì˘
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˜Á¯˙‰Ï È„Î ‡Ï‡ ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡ËÂÁ‰ ‡Â�˘Ï È„Î ÂÊ ‰‡�˘ ÔÈ�Ú ÔÈ‡ ‡‰„ ¯·˙ÒÓ ÔÎÂ
‡È‰ ‰‡�˘‰ ÔÈ�Ú ÏÎ·„ ÚÓ˘ÓÂ ,'Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È' ‡¯˜ Ê"Ú È˙ÈÈÓ ‡‰„ ,Â�ÓÓ
‰Ê·„ Ú¯‰ ˜Á¯ÏÂ ‡Â�˘Ï ‡È‰ '‰ ˙‡¯È ÔÈ�Ú„ Â‡) ''‰ ˙‡¯È' ‰È‰˙˘ È„Î Ú¯‰ ˙‡�˘
'Ú¯‰' ÏÚ ‡Ï‡ ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡ËÂÁ‰ ÏÚ ‰·È‡ ÔÈ‡ Î"‡Â .(‰"·˜‰ Y ·ÂË‰ ·‰Â‡˘ ‰‡¯Ó
Â·‰Â‡Ï ‰ÂÂˆÓ ‡‰„ ,‰·ÂË ¯˙ÂÈ‰ ‰ÁÎÂ˙‰ ÁÓˆ˙ ÂÊ ‰‡�˘ ÍÂ˙Ó ‡·¯„‡ ,‰˙ÚÓÂ .Â·˘
È"Ú ‡‰È ‰Ê ¯·„Â ,Â�ÓÓ Â˜ÈÁ¯‰Ï ‰ˆÂ¯ Ú¯ Â· ˘È˘ ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÓ˘ „Â·Î· Î"‚ ‰ˆÂ¯Â
.'¯ÂÚÈÎ‰ ÔÓ ˜Á¯‰' Y ‡ÓÏÚ· ˜ÂÁÈ¯ ‡"Î ‰¯ÂÒ‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘˘ È‡„Â Ï·‡ .Â�ÁÈÎÂÈ˘

."‰·È‡ ‡ÎÈÏ„ ‰ÁÎÂ˙‰ Â�ÓÓ Ï·˜È ÂÊÎ ‰‡�˘· È‡„Â„ ,‡È˘Â˜‰ ¯ÈÙ˘ ˙·˘ÂÈÓÂ
,¯ÊÚÏ‚ Â‰È�· ·¯‰ÌÈÏ˘Â¯È

– המאירי דברי פי על והגדרה הסבר בתוספת א� הדר�, זה וכעי�
˙‡Ë·˙Ó ‰Ó· ,'‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ È„ÈÏ ÔÈ‡·Â' 'ÒÂ˙‰ Î"˘Ó È˙�·‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÓÂ..."
‰·‰‡‰ ÈÎ' ·˙Î˘ (Á ,Ë) ÈÏ˘Ó ÏÚ È¯È‡Ó‰Ï È˙‡ˆÓÂ ,‰ÏÈÁ˙·Ó ¯˙ÂÈ ‰˙Ú ‰‡�˘‰
'¯Ú˘· ÌÈ·ÈÂ‡ ˙‡' Ì¯Ó‡ ÏÚ Â�È¯Â·ÈÁ ˙ˆ˜· Â�¯‡È·˘ ÂÓÎ ,ÔÂˆ¯‰ ÈÂÂÈ˘Â ˙ÂÚ„‰ ·Â¯È˜
¯ÓÂÏÎ ,'Ê"ÏÊ ÌÈ‡�Â˘ Â˘Ú� ‰ÎÏ‰· Ê"ÚÊ ÌÈ�˙Â�Â ÌÈ‡˘Â�˘ Â„ÈÓÏ˙Â ·¯ Â�·Â ·‡ ÂÏÈÙ‡

äàðù àåä úåòãä ÷åçéø ìëùÁÎ˜ ÌÈÏ‰˙Ï Â˘Â¯Ù· ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂ .˘"Ú Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ
‰·È‡ ‡¯˜˙ ˙˜ÂÏÁÓ ÏÎ ÈÎ ÌÈ·ÈÂ‡ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ‡¯˜Â' :Ï"ÊÂ '¯Ú˘· ÌÈ·ÈÂ‡ ˙‡' Ù"‰Ú

�ïåöøä éååù äáäàä øãâ é.Ï"ÎÚ ,

ÂÊ ÔÈ‡ ,Â· ‰‡¯˘ ‰Â¯Ú ¯·„ ÏÚ ‡Â�˘Ï Ï"ÊÁ Â¯È˙‰˘ ‰Ó„ Ï"Ù‡ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ ‡˙˘‰Â
‡‰˙ ÌÏÂÚÏ (:ÊÈ ˙Â·Â˙Î) Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ Ù"Ú‡Â .˙ÂÚ„‰ ˜ÂÁÈ¯ ‡Ï‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘
ÂÏ Â¯È˙‰ ‰Â¯Ú ¯·„ Â· ‰‡¯˘ ÔÂÈÎ ‡Î‰ Ó"Ó ,˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ˙·¯ÂÚÓ Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„
ÂÈ¯ÎÂÚ· ÂÈ‰ ‰Ó‰ Ô‰ È¯‰˘ ,ÂÏ˘ ‰·È˘Á‰ ÔÂÂÈÎÂ ÂÈ˙ÂÙ˜˘‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï Â�ÈÈ‰Â ,Â‡�Â˘Ï
Ì„‡ ÌÚ˘ .˙ÂÚ„‰ ˜ÂÁÈ¯Â ‰ÏÈÏ˘ ‡Ï‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ÂÊ ÔÈ‡Â ,Â‡¯Â·Ï ‡ÂËÁÏ Â‰ÂÏÈ·Â‰Â
Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ‡‰˙ ÌÏÂÚÏ„ Ô¯Ó‡„ÎÂ ,'‡�˘˙ ‡Ï' ¯Ó‡�˘ ÔÎ ‚Â‰�Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ ÏÈ‚¯
,Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÍÎ· ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· Â�ÈÈ‰„ Ì˘ ˙Â·Â˙Î· È¯È‡Ó‰ 'ÎÂ .˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ˙·¯ÂÚÓ

.ÂÈ˘ÚÓ ˙‡ Â�ÈÈ‰„ Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ„ ‡ËÈ˘Ù ‡Î‰ Î"‡Â

‚"Ú‡Â ,Â�ÁÈÎÂÈ Ì‡ Â�ÓÓ Ï·˜È ¯ÈÙ˘ ,˘ÓÓ Â˙Â‡ ‡�Â˘ Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ,¯ÂÓ‡‰ ÈÙÏ ‰�‰Â
Ï"È Ó"Ó ,‰Ê ÔÙÂ‡· ÂÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó Ì˙Ò‰ ÔÓ ‰Ï‰ Ì‚Â 'Â‚Â ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ„
(È¯ÈÈÓ ‚‚Â˘· ‡Ï È¯‰˘) Ô‚Â‰Î ‡Ï˘ ‰˘Ú˘ Ú„ÂÈ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ È¯‰ ‰Ê ‡ËÁ ÈÙÏÎ„
'ÒÂ˙‰ Â·˙Î Ê"ÚÂ .ÂÈ˙ÂÚ„Ï ‡Â‰ Ì‚ „‚�˙È ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·˘ Ù"Ú‡ Â�ÓÓ Ï·˜È Î"‡Â
ÔÎ˙ÈÂ) ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ È„ÈÏ ÔÈ‡· ,˙ÂÚ„‰ ˙˜ÂÏÁ Ï˘ ‰Ê ˜ÂÁÈ¯ È"Ú Â�ÈÈ‰ ÍÎ ÍÂ˙Ó„
Ù"Ú ¯‡·ÏÂ ·˘ÈÈÏ „"�ÚÏ�Î .¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ‰Ê·Â (ÂÏ Â¯È˙‰˘ ‰ÓÏ ¯·ÚÓ ‡È‰˘

."È¯È‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯È‡Ó‰ ÂÈ¯·„
ÌÈÏ˘Â¯È ,·Â¯Ï‡ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰

גמורי� מרשעי� כשדיברו קטז.) שבת (ראה שחז"ל לדקדק מוסי� א� המשיבי� אחד
ובתקוממ� אשנא ה' משנאי� 'הלא מתהלי� הפסוק הביאו ואפיקורסי� מיני� כמו

íéúàðù'אתקוטט äàðù úéìëúגדולי� רשעי� כלפי שרק ומשמע קל"ט). (פרק וגו'
א') סעי� א' סי' (או"ח הלכה בביאור וכ� הסו�. עד שנאה דהיינו שנאה, תכלית כאלו
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התורה על המתקוממי� 'אפיקורסי� ממש הדת עוקרי על שנאה' 'תכלית הפסוק מביא
אבל וכו'. הש�' מרצו� הע� את יעבירו ועי"ז העיר בעניני תקנות איזה לעשות ורוצי�
שנאה' 'תכלית הותרה לא לתיאבו�, שחוטא – זה משיב וטוע� ממשי� – דעלמא חוטא

– דבריו את מסכ� הוא וכ� בלבד. וחלקית מוגבלת שנאה אלא
‰ËË˜Ï ˙Ó¯Â‚ ‡È‰Â ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ‡È‰˘ ‰‡�˘ ˘È ,‰‡�˘ È‚ÂÒ È�˘ ˘È˘ ÌÈ‡Â¯ ‡Ï‡"
Ì‰˘Î Ï·‡ ,ÂÊÎ ‰‡�˘ Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ÌÈÓÓÂ˜˙Ó‰ ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ ‡ÏÈÓÓÂ
Ô·ÂÓ ‰Ê·Â .˙¯Á‡ ‰‡�˘ ‡Ï‡ ‰‡�˘ ÂÊÎ Ì˙Â‡�˘Ï ÔÈ‡ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ‰¯Ê‚ ÌÈ¯ÊÂ‚ ‡Ï
‰‡�˘ ÂÊ„ ,‰ËË˜ È·‚Ï Â¯·È„˘ ÂÏÈÙ‡ 'Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ' ¯ÈÎÊÓ ‰ÎÏ‰ ¯Â‡È·‰ ÚÂ„Ó

‡È·Ó˘ ‚È˜ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙Ó ÚÓ˘Ó ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÂ .‰ËË˜‰Ó ˜ÏÁ ‡È‰˘ ‰ÊÚïéàáå'

'äøåîâ äàðù éãéì êë êåúî‰‡�˘ ÂÊÎ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ˘È˘ ‰‡¯� ...
È"Ú ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï Á˙Ù˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ¯˙ÂÈ ‰˘ÏÁ ‰‡�˘ ˘ÈÂ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�ÙÂ‡· ‡Ï‡
‡ÏÈÓÓÂ .È‡„Ó ¯˙ÂÈ Â‰‡�˘È ‡Ï˘ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ‰Ê· ÍÈÈ˘ Ù"ÎÚ Í‡ ,ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ
Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜È˘ ‰‡�˘ ÂÊÎ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Â¯È·Á· ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡

"...Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜È ‡Ï˘ ÍÎ È„Î „Ú ‰‡�˘‰ ¯·‚˙˙ ‡Ï˘ Â¯ˆÈ ˙ÂÙÎÏ „ÈÓ˙ Ï„˙˘ÈÂ
‰��Ú¯ ,¯È‡Ó ÌÚÂ� ·¯‰

בביאור – המשיבי� אחד לנו ושלח שטרח – מקורית דר� נביא זה פרק סיו� לקראת
שבתוס'. גמורה שאינה ושנאה גמורה שנאה של הגדר

"שנאה התוס' שלשו� טוע� משמעäøåîâהמשיב "øåòéù.השנאה בסוגי ולא בשנאה
אישית' 'שנאה [�דהיינו ערוה הדבר מחמת שלא נמי יהא דהשנאה כוונת� "וא�
לשו� הל"ל ולא הכי למימר ליה הוה א"כ מחברי�] ממקצת לעיל זה פירוש וכדהובא

שנאה פירושה 'גמורה' ששנאה המשיב טוע� ולפיכ� גמורה". úèìçåîåשנאה úéàãå

ובתנאי. מספק שנאה הכוונה גמורה שאינה ושנאה
ונבאר:

ובעל רשע האב א� שאפילו שפסק הרמב"� את מבאר הלי"א) פ"ו (ממרי� הרדב"ז
שיחזור לחשוש יש חי שהאב זמ� שכל משו� ממנו ולהתיירא לכבדו חייבי� עבירות
בקוב� כ"כ למפרע. עובר כיבד שלא שהב� נמצא עוונותיו. כל למפרע ויעקרו בתשובה

– וכותב המשיב וממשי� כ"ד. אות כ"א סי' הערות
˘Â˘ÁÏ ˘È ‡‰ ‰¯È·Ú ÏÚ· ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ Î"‡ ,‰ÂÓ˙Ï ˘È ˙Â¯Ú‰ ı·Â˜ÏÂ Ê"·„¯Ï"
˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú ‰Ê Î"‡Â ‡ËÁ ‡Ï Ú¯ÙÓÏ˘ ‡ˆÓ�Â Â˙¯È·Ú ÏÚ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘
˘Â˘ÁÏ ˘È˘ ÔÂÈÎ Ú˘¯ ÂÈ·‡ „·ÎÏ ·ÈÈÁÓ‰ Ê"·„¯‰ ÔÂ„È�Î ˘ÓÓ ÈÂ‰Â .Í··Ï· ÍÈÁ‡

.Ú¯ÙÓÏ ˜È„ˆ ‡ˆÓ�Â ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘

¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ÈÎ„ ‡¯˜Ó ‰Ï ÛÈÏÈ„ÎÂ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ„ ‰¯Â˙ ‰˘„ÈÁ ‡Î‰„ Ï"È„ ‰‡¯�Â
Ì�Ó‡ .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÏÂ Ú˘¯Ï ˙ÚÎ Â˜ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÓ„ ‰�ÂÂÎ‰ ˙ÂË˘ÙÂ ,Í‡�Â˘
Ì‡ Â�ÈÈ‰„ ,Ú˘¯ Â�È‡˘ ¯¯·˙È˘ ¯˘Ù‡„ ÔÂÈÎ Ú˘¯Î Â˜ÈÊÁ‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ‡„ ¯˙ÂÈ ¯·˙ÒÓ
‰‡�˘‰ ¯„‚Â .Ú˘¯ Â�È‡ ˜ÙÒ Ú˘¯ ˜ÙÒÎ Â˜ÈÊÁ‰Ï ˘È„ ¯˙È‰‰ ‡Ï‡ .‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ

‡‰È
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Â�È‡Â ,Ì˘ Ì„‡ È�· È�˘ ‰‡¯Â ÂÈ¯ÂÁ‡Ï ‰�ÙÂ ,Â·‚· ‰ÏÂ„‚ ‰ÎÓ ‰ÎÂ‰˘ ÈÓÏ ‰ÓÂ„
¯„‚· ‡‰È ‰‡�˘‰ �"‰Â .Â‰ÈÈÂ¯˙‡ ‰‡�˘ ˙ˆ˜ ÂÏ ˘È Ê‡„ ,‰Ê Â‡ ‰Ê Â‡ Â‰Î‰ ÈÓ Ú„ÂÈ

.¯ÂÓ‚ Ú˘¯Î Â˜ÈÊÁ‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ‡Â ,˙ˆ˜Ó· ‰‡�˘ Â�ÈÈ‰„ ,Ú˘¯ ˜ÙÒ ‡Â‰ Â¯È·Á˘

...'ÒÂ˙ ˙�ÂÂÎ ¯ÈÙ˘ ¯ÓÂÏ ˘È Ê"ÈÙÏÂ

‡Â‰˘Â Í·‰Â‡Ï ‡˜Â„„ (ËÈ ˜¯Ù) ‰·¯ Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡�˙Ó ı·Â˜· ‡·Â‰„ ‡‰ Ï"È Ê"ÈÙÚÂ
·ÈÂÁÓ ‰˙‡ ÔÈ‡ Í‡�Â˘ ‡Â‰˘ Ú˘¯Ï Ï·‡ ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ˙ÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· Í˙‡
Î"Á‡ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ¯ÓÂÏ ÂÏ ˘È˘ ¯ÂÓ‚ ‡ËÂÁ· ÈÚ˙˘Ó Ì˙‰„ ,Î"Ú ,ÂÁÈÎÂ‰Ï
ÍÈÈ˘ ¯ÈÙ˘ „ÈÊÓ· ˙Á‡ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÈÓ· Î"‡˘Ó ,Â‡�Â˘Ï ¯˙ÂÓÂ ·ÈÂÁÓ Â�È‡ ÔÎÏÂ
‰‡�˘ Â‡�Â˘Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎÏÂ ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÓÂ˘ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ÛÂÒ·Ï ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ„ ¯ÓÂÏ

."ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÂÁÓÂ ‰¯ÂÓ‚
·"‰¯‡ „�ÏÂÂÈÏ˜ ,Ò¯ÚÈÈÓ ·‡Ê ÌÂÁ� ·¯‰

דברי על הסבר קצת ונוסי� נסכ� בתוס', הפשוט להמהל� נחזור הקודש מ� צאתנו טר�
שהבאנו. המשיבי�

והיינו בי, פגע שהלה על אישית' 'שנאה הינה גמורה ששנאה לנו מתברר התוס' מדברי
אישית שנאה איננה בלבד, החטא בגלל שנאה בר� אותו. שונא אני ולכ� אותי, ששונא
א� המשיבי� מ� [מקצת ודרכיו. מעשיו בגלל אותו מתעב אני רק בי פגע לא הרי כי
וכו' שבחוטא הרע החלק את שונאי� שרק ה"תניא" דברי לבי� התוס' דברי בי� קישרו

הבא]. בפרק זאת לכל בעז"ה ונתייחס
ומחלל שבשמי� באבי שפוגע מה ע"י החטא בעצ� בי פוגע חוטא ג� הרי תאמר וא�
הרשעי� את מעניש אינו בכבודו הקב"ה שג� וי"ל מוסר. בספר וכמבואר וכו', כבודו
למה משל מסתברא. נמי והכי בעצ�. רעי� שה� על מעניש� רק בכבודו שפוגעי� על
אינו וכשמעניש להוראותיו. מצייתי� שאינ� ילדי� שמעניש אמיתי למחנ� דומה, הדבר
שבמעשיה� הרוע על מעניש� אלא וכבודו מעמדו ומערערי� בו שפוגעי� בגלל מעניש�
בעונשיו. ואישיי� אנוכיי� שיקולי� מערב אמיתי מחנ� שאינו במי משא"כ בלבד.

איננו – לחוטאי� בהתיחסותינו – אנו ג� בודאי לחוטאי�, השי"ת עונשי ה� שכ� וכיו�
אישיי� שונאי� בה� åðáרואי� íéòâåôäאמורי� דברי� במה הרע. מ� סולדי� אנו אלא

אותנו לשנוא מתחילי� שה� ברגע אבל אישית, שנאה אותנו שונאי� ה� שאי� עוד כל
כלל רצוי שאינו דבר וזה – כלפיה� אישית שנאה בנו ג� מעורר זה הרי פשוטה שנאה
כמה כא� עד וכו'. זה לכל להגיע לא כדי השנאה יצר לכפות נצטוינו ולפיכ� ואסור.

שבפרק. החשוב לדיו� והשלמה הסבר של מילי�

WWW
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:'g wxt"rx"d z` wx mi`pey

cere "`ipz"d – mi`hegay

כלפי – כזה כללי בסגנו� העצומה" ה"קושיא את תירצו המשיבי� מ� משישי�!! יותר
בודאי לכ� הרעי�. למעשיה� או שבה� להרע שנאה וג� בעצ�, אהבה, ג� יש חוטאי�
כל שיבוארו כפי סוגי�, לכמה זה תירו� מתחלקת בפרטות אהבה. מתו� תוכחה שייכת

בהמש�. מה� אחד
ל"ב). פרק אמרי� (ליקוטי ה"תניא" דברי על הסתמ� אלו משיבי� בי� הארי החלק א.
בדבריו, ונתנו ונשאו ביאור הוסיפו א� ומקצת� לדבריו, רמזו / העתיקו / ציינו ה�
מספרי� מביאי� רק בפני� ה"תניא" דברי את ראו לא א� אלו ממשיבי� חלק כדלהל�.

ועוד. בפסחי� תורה" ה"טל כמו דבריו המביאי� אחרי�
וכדלהל�. אחרי�, בספרי� זה רעיו� מצאו מיעוט� ב.

שעסקנו גמורה", שאינה "שנאה בפסחי�, התוס' דברי את כ� הבינו המשיבי� מ� חלק ג.
הקוד�. בפרק בה�

הזכה. סברת� מכח זה יסוד מעצמ� חידש המשיבי� מ� הנשאר המעט ד.
בעז"ה. נפרט ועתה

"`ipz"d (`)

ל"ב]: פרק אמצע אמרי� [ליקוטי ה"תניא" של לשונו זה
היינו שישנאהו, לרבו לומר וג� לשנאותו מצוה שחטא בחבירו שרואה שמי בגמ' "ומ"ש
בתורה שאת� ע� עמית�, את תוכיח הוכח מצות בו קיי� וכבר ומצות בתורה בחבירו
מקורב ואינו חבירו שאינו מי אבל בחרדי�, כמ"ש מחטאו שב לא ואעפ"כ ובמצות,
את אוהב וכו' שלו� אוהב אהר� של מתלמידיו הוי הזק� הלל אמר ע"ז הנה אצלו
בש� נקראי� ולכ� ועבודתו, ה' מתורת הרחוקי� שא� לומר לתורה, ומקרב� הבריות
לתורה לקרב� יוכל ואולי האי וכולי אהבה, עבותות בחבלי למשכ� צרי� בעלמא, בריות

רעי�. אהבת מצות שכר הפסיד לא לא, וה� ה', ועבודת
מעונותיה� שבו ולא והוכיח� אליו לאהב�וג�המקורבי� מצוה לשנאות�, שמצוה

הטוב בחינת מצד ואהבה שבה�, הרע מצד שנאה אמת, ה� ושתיה� ג"כ,
שבה� לעוררהגנוז וג� האלקית, נפש� המחיה שבתוכ� האלקות ניצו� שהוא ,

ברשעי�, עליה הגובר מס"א הרע בתו� גלות בבחינת היא כי עליה בלבו רחמי�
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את פדה אשר ליעקב ממ"ש כנודע האהבה ומעוררת השנאה מבטלת והרחמנות
המיני� על אלא וגו', שנאתי� שנאה תכלית הע"ה דוד אמר [ולא אברה�.

דשבת]". ט"ז ר"פ בגמ' כדאיתא ישראל באלקי חלק לה� שאי� והאפיקורסי�
נקודות ב' להקדי� עלינו ה"תניא" בדברי העוסקות הרבות מהתשובות שנביא לפני

מדבריו. וללמוד לדקדק שיש חשובות
גמורה תוכחה אחרי רק מתחילה השנאה היתר שכל מפורש, כא� התניא בעל דעת א.
לפני פעמית חד התראה רק ולא וכו'], קללה הכאה ועד פעמי� מאה עד [בנוע�, כדי�
כפי עצומה" ה"קושיא קשיא לא ממילא זו לשיטה הרי וא"כ בדבריו. עיי� החטא,
והשנאה התוכחה חיובי זו לשיטה שהרי ד'. בקוב� הקושיא בנוסח היטב שביארנו
ולא תו� עד זה חיוב קיי� כשכבר ורק תוכחה חיוב חל תחילה בזמנו. אחד כל חלי�
מידי. קשה לא ממילא עצמו ה"תניא" שלפי נמצא השנאה. חיוב חל אז החוטא, שב
שכ� אחרות לשיטות עכ"פ דבריו, בהמש� שלו ביסוד להשתמש שאפשר מוב� אול�

אלינו כתב כזאת עליה�. ·¯˜Yקשה È	·Ó ¯‚¯·	ÈÂ ¯È‡Ó ‰˘Ó ·¯‰Yהוסי� וא� ,
בעני�: קל�וחומר וד� טע� של דברי�

˜¯ ‰‡· ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ˘ (‡È�˙‰ ÏÚ· Ï˘) Â˙ËÈ˘Ï Ì‡ ,(¯ÓÂÁÂ Ï˜) ÔÂ„Ï ˘È ‰˙ÚÓÂ"
,Â·˘ ·ÂË‰ ˙�ÈÁ· ÏÚ ,˙ÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú ‰·‰‡ ˙ÂˆÓ ‰"Ù‡ ,ÚÓ˘ ‡ÏÂ ‰ÁÎÂ˙‰ ¯Á‡
,‡È‰ ‰ÁÎÂ˙‰ Ì„Â˜ Û‡ ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ˘ ˙ÂËÈ˘Ï ÔÎ˘ ÏÎ ,‰ÁÎÂ˙Ó ¯ÂËÙ ¯·Î˘ Ù"Ú‡Â
,˘Ù� ˙·‰‡ Â·‰Â‡˘ ,Â·˘ ·ÂË‰ ˜ÏÁ ˙‡ ¯¯ÂÚÈÂ ÁÈÎÂÈ˘ ,‰·‰‡‰ ˙ÂˆÓ ‰ÏË· ‡Ï È‡„Â
‡ˆÓ�‰ È˜ÂÏ‡‰ ıÂˆÈ�‰ ÏÚ Â·Ï· ÌÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ Ì‚ .'ÂÎÂ ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎÂ

."˜"‰·„· ¯ÎÊ�Î ‰·‰‡‰ ¯¯ÂÚÓÂ ‰‡�˘‰ ÏË·Ó ‰Ê·Â ,Ú¯‰ ÍÂ˙· ˙ÂÏ‚·

רק נאמרה החוטאי� שנאת שמצות כא�, בדבריו התניא בעל חידש עצו� חידוש ב.
חטאיה� על לשנוא מצוה אי� הציבור כלל את אבל אצלו", ומקורבי� "חבירו כלפי
מצאנו לא זה חילוק לתורה. ולקרב� אהבה עבותות בחבלי ולמשכ� לאהב� אדרבא אלא

בדבר.... חילוק אי� ולהלכה אחרו�, או ראשו� פוסק בשו�
בשו"ע אברה�" ה"מג� דברי ה� ש�, מדבריו נראה התניא, בעל של לחידושו הבסיס
וידיד חבר כלפי רק שייכת תוכחה שמצות חסידי�" "ספר בש� סק"ג תר"ח סי' או"ח

ממנו,ש וינקמו ישנאנו ורק תוכחתו יקבלו שלא זרי� אנשי� כלפי ולא בו, גס לבו
חיוב כשיש שרק תוכחה לדי� הרשעי� שנאת די� התניא בעל שהשווה ונראה עיי"ש.
אחרוני� כמה כדעת שסובר לפרש יש הזה ההיקש להסברת שנאה. מצות ג� יש תוכחה
שהשנאה נמצא דרכ�, שיעזבו לח� עליה� להפעיל כדי הוא לחוטאי� השנאה שמצות
אי� תוכחה חיוב שאי� שבמקו� התניא בעל קבע ולפיכ� התוכחה. מדרכי אחת היא
נוע� בדרכי התוכחה כל אחרי – כ� אחר חלה תוכחה, חיוב כשיש ורק שנאה. מצות
מרה. והטלת לח� הפעלת של בדר� לתוכחה המש� כעי� דהיינו שנאה, מצות – וכו'
השנאה במטרת השיטות בעני� ג' פרק י"א סוגיא א' כר� לחבירו" אד� "בי� [ע"ע

לרשעי�].
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zn` mdipye ,ok mb mad`l devne mze`pyl devn

ג� מורכב מצידנו לחוטא שהיחס התניא בעל מחדש לנו, שנוגע במה העני�, לעצ�
מבוטל לא מספר ההפכי�? שני יחד משתלבי� ואי� זמנית. בו משנאה וג� מאהבה
המעשי� את רק ושונאי� הגברא, את בעצ�, הרשע את אוהבי� – כ� כתבו משיבי� של

כתבו. בער� כ� שלו. הרעי�
ב) מגמרא לא א) לקבלו. קשה לחוטאי� השנאה בהבנת זה שסגנו� להעיר מחובתינו

עצמו. התניא בעל של בלשונו לא וודאי ג) מסברא לא
לה וילי� עצמו. החוטא דהיינו לשנאותו". "מותר מפורש כתוב קיג: פסחי� בגמרא א)
אסורה לחוטא שהשנאה בגמרא ש� שמפורש ועוד גמור. שונא והיינו ד"שונא�" מקרא
שמדובר משמע ד"שונא�". הכתוב מגזירת התורה שהתירה לאו אי תשנא" "לא מדי�
אותו ואוהב אד� של מסוימי� מעשי� שונא שרק מי שהרי האד�, נגד רגילה בשנאה

את תשנא בלא יעבור למה בלבב�?êéçàבעצמו
גרידא. המעשי� בשנאת ולא עצמו הרשע בשנאת שמדובר פשוט בפוסקי� שג� והאמת
בדיוק מה להולמו. וקשה מדי מופשט מושג הוא הרעי�" המעשי� "שנאת מסברא. ב)
צרי� זה רשע בלי ג� הרי עליה� עובר שהרשע העבירות את שונאי� א� שונאי�?
יו� הפשעי� את המבצע עצמו הרשע את אוהבי� אנו א� התחדש? ומה אות� לשנוא
גישה שמעוררת ההבנה בקשיי להארי� צור� אי� כא�? שונאי� אנו בדיוק מה א"כ יו�
שנאה סוג להגדיר רב עיו� צרי� שעדיי� שיווכחו בצדק המעייני� על סומכי� ואנו זו

כזאת. מופשטת
האד� – "מעשי� החילוק את קצת להסביר המתאמ� אחד משיב דברי מאתנו נעל� לא
הכוונה אי� "מעשי�" אומרי� אנו שכאשר עליו הטובה הלומדות כיד ומבאר עצמו"

– שבאד� המעשי�" ל"עושה אלא גרידא יבשי� למעשי�
ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡ Â"Á ÌÈ‡�Â˘ Â�‡ ÔÈ‡˘"íîöò˙‡ ‡Ï‡ ,‰ÏÏÓÂ‡‰ Ì˙Ó˘� ˙‡ ,íäéùòî

˙‡ .˙Â¯È·Ú ‰˘ÂÚ Ì‚ ‡Â‰Â Ì„‡ Ô· Ô‡Î ˘È˘ ¯„‚ÂÈ ÈÏÂ‡ "˙Â„ÓÂÏ"·] ÌÈ·Ú˙Ó Â�‡
Ì˙¯‡È· ÔÎÂ .[ÌÁ¯‡Â ·‰Â‡ ÌÏÂÚÏ "Ì„‡‰" ˙‡ Í‡ ‡�Â˘ È�‡ "˙Â¯È·Ú‰ ‰˘ÂÚ"

."˘"‡ Ê"ÈÙÏÂ .‚È˜ ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙‰ ˙‡ 55 'ÓÚ ı·Â˜ Â˙Â‡·
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÏÈÈ‚ ÏÂ‡˘ ·¯‰

עיו�. צרי� ועדיי�
המעשי� בי� מחלק שאינו וברור זה לכל זכר אי� עצמו ה"תניא" בדברי אחרו�, אחרו� ג)
מלמדינו הוא זה במקו� הפרק. בתחילת שהעתקנו בלשונו היטב עיי� עצמו. האד� לבי�
ושתיה� ג"כ, לאהב� מצוה לשנאות�, "...שמצוה עצמו. באד� יותר, דק אחר, חילוק
ניצו� שהוא שבה�, הגנוז הטוב בחינת מצד ואהבה שבה�, הרע מצד שנאה אמת, ה�
והרחמנות עליה... בלבו רחמי� לעורר וג� האלקית, נפש� המחיה שבתוכ� האלקות

כנודע..." האהבה ומעוררת השנאה מבטלת
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זה ואי� אוהבי�. וג� שונאי� ג� עצמו, אד� אותו חוטא, שאותו בדבריו ברור הרי
הגנוז הטוב חלק חלקי�, משני מורכב עצמו והאד� מאחר אחד בנושא הפכי� כשני
האהבה שג� עוד ומשמע מעורבי�. רגשות כלפיו קיימי� באמת ולכ� הגלוי, הרע וחלק
מעורבות" "תחושות שיש והיינו בעוצמת�, שוות ושניה� בעצ� שניה� השנאה וג�
על לשנאה סותר זה אי� השנאה" מבטלת "והרחמנות ש� עוד [ומש"כ החוטא. כלפי

בלבד]. הטוב לחלק כא� שהכוונה הרע
המוכשרי� המשיבי� של מכתביה� מתו� בעז"ה בשפע בהמש� נקבל בזה הסבר תוספת

שליט"א.
בי� וההבדלה הסברא בעצ� הדנות תשובות כמה נסדר עצמוראשית החוטא האד�

– למעשה ליישמו באי� כשאנו זה מופשט בחילוק שיש הקושי כל קוד� שבו. והרע
Â·˘ ,‰˜È¯Ù ÔÈ„ È·‚Ï ¯Ó‡� (·"Ú¯ 'ÈÒ) Ó"ÂÁ· Ú"Â˘‰Ó Ì˙‡·‰˘ ‰Ê ÔÈ„ È¯‰..."
ÂÓÚËÂ .·‰Â‡Ï ‰ÏÈÁ˙ ÂÏ ˜Â¯ÙÏ ÍÈÏÚ ,‡�Â˘ ‡Â‰ ‰Ó‰·‰ ÏÚ·˘ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰¯Ê‚ ‰¯Â˙‰
‰¯Â˙ ‰„¯È˘ ,‰·Â˘˙‰ È‰ÂÊ ‰¯Â‡ÎÏÂ .Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î Ú"Â˘·Â ‡¯Ó‚· ¯‡·˙‰
Ì‚˘ È„Î „Ú ,Â·˘ Ú¯‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡�˘Ï Ì„‡‰ ˙‡�˘ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï Ì„‡Ï ˘È˘ ‰Ê È˘Â˜Ï
‰Ê ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ ¯¯ÂÚÏ ‰È¯Â¯· Â˙˘‡ ‰˙ÎÊÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ËÂÁ ÂÓ˙È ¯Ó‡ ¯È‡Ó '¯

.ı¯‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ËÁ‰ ÂÓ˙È˘ ‰ˆ¯� ‡Ï‡ '‰ ÔÂˆ¯

ÔÈÁ·‰Ï Â¯ˆÈ ˙‡ „ÓÏÏ ,˘Â¯ÈÙ ,Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ ‰¯Â˙ ‰˘¯„˘ ‰Ó ‰Ê˘ ËÂ˘Ù ÔÎ Ì‡Â
...‡ËÂÁ‰ Â·˘ Ú¯‰ ÔÈ·Ï Ï·ÂÒ‰ Ì„‡‰ ÔÈ·

ÌÈÈ˜˙ ÍÈ‡Â ,Â˙Â‡ ‡�Â˘ ‰˙‡ Ì‚ Ì˙Ò‰ ÔÓÂ ,ÌÈ�Ù‰ Ï‡ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ˘ Ì˙·˙Î˘ ‰ÓÂ
È„Î „Ú ,Â˙Â‡ ‡�˘˙ ‡Ï Ì‡ È¯‰˘ ,‰˘˜ Â�È‡ Â�·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏ .‰·‰‡Ó ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ
‡Ï È‡„Â ,‰ÏÈÁ˙ ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ‡Â·˙ ,Í¯È·Á ˙‡Â ‰¯ÊÚÏ ˜Â˜Ê Â˙Â‡ ‰‡¯˙ ¯˘‡Î˘ ÍÎ
ÏÎÂ˙ ¯ÈÙ˘Â ,ÂÙÂ‚ Â˙Â‡ ‡�˘˙ ‡Ï ‰˙‡ Ì‚˘ ÍÏ˘ ‰„Â·Ú‰ È‰ÂÊÂ ,Í˙Â‡ ‡Â�˘Ï ‡Â·È
Â�·˙Î˘ ÂÓÎ ˙Ó‡‰ ‰È‰˘ ‡Ï Ì‡ ‡·¯„‡Â ,ÈÂ‡¯‰Â ¯˘È‰ Í¯„· ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÂÁÈÎÂ‰Ï Ì‚

."ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ‰·Â˘˙· ¯ÈÊÁÈ˘ ÈÓ Â�‡ˆÓ ‡Ï
ÌÈÏ˘Â¯È ,˘‡ ÔÏÈ‡ ·¯‰

'¯„ ‰È˙Â··˘· ÂÂ‰„ È�ÂÈ¯· Â‰�‰ .È ˙ÂÎ¯·· ˙˘¯ÂÙÓ ‡¯Ó‚ ‡Â‰ ıÂ¯È˙‰ ‰¯Â‡ÎÏ"
.'ÂÎÂ ·È˙Î ÌÈ‡ËÁ ,ÌÈ‡ËÂÁ ·È˙Î ÈÓ 'ÂÎÂ ‡·ÂË ‰ÈÏ Â¯ÚˆÓ ‡˜ ‰Â‰Â 'ÂÎÂ ¯È‡Ó
ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Â¯È·Ú‰ ‡Ï‡ ÌˆÚ· Ì„‡‰ ‡Â�˘Ï ÔÈ‡ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡˘Î ‰ÊÓ ÌÈ‡Â¯
ÍÈÈ˘˘ ¯È‡Ó È·¯Ó ÌÈ‡Â¯ Ï·‡ „‡Ó ‰Ê ‰˘˜ ˙Â‡ÈˆÓ·˘ ÂÏÈÙ‡Â .‡È˘Â˜ ÔÈ‡ Ê"ÈÙÏÂ ,ÂÏ˘

."Ì‰È�˘ ÔÈ· ˜ÏÁÏ
·"‰¯‡ ÔÈÏ˜Â¯· ,ÏÚÒÓ‡ ÔÂÚÓ˘ ·¯‰

ÌÈ˜ÂÏ‡ ÌÏˆÎ Â˘Ù� Ï‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‡"Ê ,˙¯˙Ò� ‰·‰‡· ÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ú˘¯Ï Ì‚"
.ÌÈ‡ËÂÁ ‡ÏÂ ÌÈ‡ËÁ ÂÓ˙È ‰È¯Â¯· ‰�ÚË˘ ÂÓÎÂ ,ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÂ Â˙‚‰�‰ ˙‡ ˜¯ ‡Â�˘ÏÂ
‰ÎÁÈ Â˙ÂÓ ÌÂÈ „Ú Ì˙·Â˘˙Ï ‰ÙˆÓÂ Ì˙Â‡ ‰ÈÁÓÂ ÌÈÚ˘¯‰ Ì‚ Ï·ÂÒ ‰"·˜‰˘ ¯ÈÎ‰ÏÂ
ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰ ,‰ÙÈ ‰˙ÈÓ ÂÏ ¯Â¯· 'ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' Â˘¯„ Ï"ÊÁ˘ Â�‡ˆÓ ÔÎÂ .ÂÏ
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·˘˘ ÈÓ· ˜¯ ¯·Â„Ó˘ Ì˘ ¯Ó˙È‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÙÏÎ ‰·‰‡ ˙·ÂÁÓ Â�‡ˆÈ ‡Ï ‰˙ÈÓÏ ÔÂ„È�‰
."˙·‰‡Â„ ‡¯˜Ó ÌÈ·ÈÈÁ ÌÏÂÎÏ ‡Ï‡ Â˙˙ÈÓ È�ÙÏ

ÌÈÏ˘Â¯È ,¯„�ÏÂ‰ È·ˆ ÌÈÈÁ ·¯‰

המשיבי� מ� רבי� רבי� הביאו אשתו, וברוריה מאיר מרבי י.) (ברכות שהגמרא נציי�
ואע"פ שלו. הרעות והמידות המעשי� לבי� עצמו האד� בי� להבדיל שיש להוכיח כדי
לחתו� קשה יותר שבה שנאה, לעני� שישובו החוטאי� על מתפילה גמורה ראיה שאי�
זכר אול� הסברו], דר� לפי אחד [כל לשנאותו וג� הרשע את ולאהוב חריפא בסכינא

יש. לדבר
על ללמד הגמרא שהביאה במשלי מהפסוק ג� דייקו זה בדר� מהמשיבי� ניכר חלק

שנאת ה' "יראת רשעי� לשנוא הרעòøהמצוה עושה ולא הרע בשנאת רק שמדובר ,"
עצמו.

בינו מבדילי� או וטוב, רע לחלקיו, הרשע את מנתחי� שאנו ה"ניתוח" לעצ� עתה
– יותר פשוטות במילי� מעשיו, לבי�

,Ú¯‰ ÂÈÏÚ ¯·‚˙Ó˘Î Ì‚Â .Ú¯‰ ˜ÏÁ‰Â ·ÂË‰ ˜ÏÁ‰ ,ÌÈ˜ÏÁ '· Ì�˘È ÚÂ„ÈÎ Ì„‡·"
.(‰Ë¯Á È¯Â‰¯‰ Ô‰ Ô‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ) ,'·Ï·˘ ˙È„Â‰È‰ ‰„Â˜�‰' ,Â· ÌÈÈ˜ ·ÂË‰ ÔÈÈ„Ú
‡Ï‡ ,‡Â‰‰ Ì„‡Ï 'ÌˆÚ· ‰‡�˘' ‰��È‡ ,¯·Ú˘ ‰¯È·Ú ˙ÓÁÓ Â¯È·Á ˙‡ ‡�Â˘ Ì„‡˘ÎÂ

."È„Â‰È ÏÎÎ Â·‰Â‡ Â·˘ ·ÂË‰ ˜ÏÁÏ Í‡ ,Â· ¯·‚˙�˘ Ú¯‰ ˜ÏÁÏ
˜¯· È�· ,Ï‡¯˘È È˘È ·¯‰

בכל פסחי�, התוס' דברי את כ� פירש ורק ה"תניא" דברי את המשיב הזכיר שלא וא�
לדברי בנוגע ג') (סימ� להל� וע"ע ב"תניא". ג� המטרה אל קולעת הבהירה הגדרתו זאת

פסחי�. התוס'
שטות" ה"רוח לבי� עצמו הרשע בי� ומבחי� חד באיזמל מנתח אחר משיב ואילו

– חטא לידי שמביאתו
'˙ÂË˘ ÁÂ¯'‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‡Ï‡ Ì„‡ Ô·‰ ÌˆÚ ‡Â�˘Ï ‰�È‡ ‰¯È·Ú È¯·ÂÚ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰"
'ÌÈ˜Ï‡ ÌÏˆ'‰ ,Ì„‡ Ô·‰ ÏÎ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰Ê‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˜¯ .‡ËÁ˘Î Â· Ò�Î�˘

."·Â‰‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÈÈ„Ú ˘È ‰Ê„ ,ÂÏ˘ 'ÏÚÓÓ ˜ÂÏ‡ ˜ÏÁ'Â
¯˙È· ,ÔÈ¯‚ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰

לבי� האד� בי� ולחלק לנתח שמעדיפי� úåòøäויש åéúåãéî]מעשיו לבי� בינו ולא
– בלבד] המופשטי� נפשו חלקי בי� לחלק או מידי, דק חילוק

¯Â¯‡' ÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘ ˙‡ ÏÏ˜ ¯˘‡Î ‡ˆÓ� ·˜ÚÈ· ‰�‰„ ,‡È�˙‰ È¯·„· ¯‡·Ï È˙·˘ÁÂ"
‰„ÈÓ‰Ï ‰�ÂÂÎ‰Â ,ÌÙ‡ ˙‡ ‡Ï‡ ÏÏ˜ ‡Ï ‰ÏÏ˜ ˙Ú˘· ÂÏÈÙ‡„ È"˘¯· ÔÈÈÚÂ ,'ÊÚ ÈÎ ÌÙ‡
Ú¯‰ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰„ ,ÌÈ‡ËÂÁ ‡ÏÂ ÌÈ‡ËÁ ÂÓ˙È Ó"¯ ˙˘‡ È¯·„Î Â‰ÊÂ ,‡ËÁ‰ ‰Ó¯‚‰

"È˙‡�˘ Ú¯‰ ˙‡Â ¯Ó‡�Î
‰È�˙� ,È˜Ò·ÂÓ¯·‡ Ô˙� ·¯‰
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– לאר� מחו� אחד משיב לנו כותב הזה, בסגנו� עיני�, ומאירי ברורי� דברי�
,ÂÈ˙Â�ÂÎ˙Â ÂÈ˙Â„ÈÓ ÏÎ ·Â‰‡È˘ Â�È‡ 'ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' ÔÈ�Ú ÏÎ˘ ËÂ˘Ù ‰¯Â‡ÎÏ"
Â˙Ó˘� ˙‡ Â�ÈÈ‰„ ,˘ÓÓ Â˙ÂÓˆÚ ˙‡ ·Â‰‡È˘ ‡Ï‡ ,Â¯È·Á Ï˘ ÂÈ˙ÂÎÈÏ‰Â ÂÈ˙Â‚‰�‰
Ô‰˘ ˙Â�ÂÎ˙ Ì„‡· Ì�˘È ÈÎ Ì‡Â .˙È¯˜Ó ‡ÏÂ ˙·ÈÈÂÁÓ ‡È‰˘ ,ÏÚÓÓ ˜ÂÏ‡ ˜ÏÁ ‡È‰˘
˜ÏÁ Â�È‡˘ ¯Â¯· Ô‡Î ,ÔÂ¯ÒÁ· ,˙ÈÏÈÏ˘ ‰„ÈÓ· ¯·Â„Ó˘Î Ì¯· ,Â˙Â‰Ó ÌˆÚÓ ˜ÏÁ ÔÎ‡
‡Î„ÂÓÂ ¯ÒÂÈÓ ,˙È˙ÈÓ‡‰ Â˙Â‰Ó ÔÎ˘Ó· ,Â˙¯Î‰ È˜ÓÚÓ· È‡„Â·Â .‰¯Â‰Ë‰ Â˙ÂÓˆÚÓ
·ˆÓ ÏÎ·Â ‰ÂˆÓ ÏÎÏ 'È�‡ ‰ˆÂ¯' ˜ÚÊ˙˘ ‰˙Â‡ ,˙ÈÓÈ�Ù‰ Â˙„Â˜�Ï ¯ÂÎÈ� ÏÎ ÏÚ ‡Â‰

.‰È‰È ‡Ï˘

ÏÎÂÈ ‡Ï ,ÔÂ¯ÒÈÁ ÌÂ˘ Â¯È·Á· ¯ÈÎÓ Â�È‡˘Î Ì‚˘ ,ÔÂÈÒ�Ó ¯·ËˆÓÂ ÔÂÈ‚‰Ó ¯·˙ÒÓÂ
Â‡ ˙ÂÈ„„ˆ‰ ÂÈ˙Â�ÂÎ˙ ÔÈ· ˜ÏÁÏ „ÓÏÈ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,'ÍÂÓÎ' ‡Ï È‡„Â·Â ,˙Ó‡· Â·‰Â‡Ï

.˙È˙ÈÓ‡‰ Â˙Â‰Ó ˙ÂÈÓÈ�Ù ÌˆÚ ÔÈ·Ï ˙ÂÈ¯˜ÈÓ‰

ÍÈ‡ È¯‰˘ ,˙ÈÏÏÎ ‰�È‡˘ È‡„Â ‰· Â�ÈÂËˆ�˘ ÔÈ¯·Ú‰ ˙‡�˘„ .‰�È‡ ‡È˘Â˜‰ ÔÎ ÏÚÂ
˙·ÈÒ ÏÚ ‰·¯‰· ÌÈ·¯ ‰Ï‡ ÂÈ‰È ·Â¯ ÈÙ ÏÚÂ ,˙ÂÂˆÓÏ Â˘Ù� ˙¯ÈÒÓÂ ÂÈ˙ÂÏÚÓ ˙‡ ‡�˘È
È¯‰˘] 'ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' ÏÏÎÓ Â‡ÈˆÂ‰Ï ‰‡· ‰�È‡ 'Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ'˘ Î"ÚÂ .Â˙Â‡ Â�È˙‡�˘

,[‡ÎÈÏ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ Ì‚ Ê‡˘ ,Í˙ÈÓÚ ÏÏÎ· Ì�È‡˘ ,'‰ È‡�Â˘Ó Â�È‡óéìçäì˙‡
˜¯ ‡Ï‡ ,‰‡�˘· ‰·‰‡‰óéñåäìıÓÈ‡ ¯˘‡ Ú¯Ï Â�ÒÁÈ˙‰· ,ÛÒÂ� ÒÁÈÂ ˘‚¯‰ ÂÈÙÏÎ

.Â·¯˜ Ï‡ ‰˙Ú ˙ÚÏ

·ÂÓ Â�È‡˘ Û‡ ,‰Ê ¯Â‡È·˘ È�ÁÂË·Â,È˘È‡ ÔÂÈÒ�Ó ÂÈÏÚ Â„ÈÚÈ ÌÈ·¯ ,˙Á‡ Ï‚¯ ÏÚ Ô
.˙Â·¯ ˙Â‡Ó‚Â„‰Â ,Ú"Ï ,ÌÈ‡Â�˘ ÌÈÏ‚¯‰ ıÓ‡Ó „‡Ó ·Â‰‡Â ·Â¯˜ Ì„‡ ¯˘‡Î

ÈÓ Y 'Ú¯ Â‡�˘ '‰ È·‰Â‡' :ıÈÏÓ‰Ï ¯˘Ù‡ ÈÏÂ‡ÂáäåàùÏÂÎÈ Â�È‡ '‰ ˙‡àåðùì

Ú¯‰ ˙‡ ‡Ï‡ãáìá˙‡Â '‰ ˙‡ ‡Â‰ ·‰Â‡ È¯‰˘ ,·ÂË‰ ÏÚ Ì‚ ‰‡�˘ Ï‚Ï‚Ó Â�È‡Â .
."ÂÓÏÂÚ

.·"‰¯‡ ,„�ÏÂÂÈÏ˜ ,‰ÎÈÂÂ˘ „Â„ ‰˘Ó ·¯‰

ברק, מבני אחר משיב מדברי להוסי� כדאי הנחמדי� דבריו Y·‡Êעל ÌÈÈÁ ·¯‰
ÔÈÈË˘ÏÈÓYשאוהב זו ב"מדיניות" תמיד רגיל הרי עצמו כלפי שהאד� בלהט הטוע�

האד� ביחס וא� וכשלונותיו. מחדליו בגלל עצמו את ושונא וכ� כ� בגלל עצמו את
יוכל לא למה המגוונות, ומידותיו אישיותו חלקי בי� ולהבחי� לחלק היטב יודע לעצמו

השאר: בי� – מביא הוא מעניינת דוגמא חבירו? כלפי הגיו� אותו להפעיל
ÂÓˆÚ ˙‡ ‡�Â˘ ‡Â‰ ‰˘˜ ÏÂÙÈË ˙˙Ï ÌÈ·ÈÈÁ˘ ÌÂ‰ÈÊ ‰· ˘È˘ Ú·ˆ‡ ˘È „Á‡Ï Ì‡"
ÌÈÓÚÙÏ] ÍÎ ÏÎ ·‡ÂÎ ÏÂÙÈË È„ÈÏ ÚÈ‚‰Â ,ÚˆÙ‰ ÁÈ�Ê‰ ,ÂÓˆÚ ÏÚ ÁÈ‚˘‰ ‡Ï ÚÂ„Ó

."‰Ê· ÏÙËÓ ÔÎÏÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ·‰Â‡ Ï·‡ [‰ÚÈË˜ ÂÏÈÙ‡

הרע החלק ששנאת אותנו לשכנע כדי המשיבי� אחד שמוסי� מעניינת סברא ולסיו�,
כיצד? יותר. מתקבלת והיא בנוע� לתוכחה דוקא עוזרת שבחוטא

ÁÎÓ È¯‰ ,Â˙Ó˘�Ï ˙È˙ÈÓ‡ ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ˙Ú·Â� ‰˙ÂÈ‰· Ï·˜˙˙ ‰ÁÎÂ˙‰˘ „·ÏÓ"
ÏÚ Ô·ÂÈ ¯·„‰Â .¯˙ÂÈ Ï·˜˙˙ ‰ÁÎÂ˙‰ ,‡ËÂÁ·˘ Ú¯‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ‡�Â˘ Â�‡˘ ‰‡�˘‰
ÂÏÈ‡Î ÌÈ˘È‚¯Ó˘ ÔÂÈÎÓ ‰·Â˘˙· ÌÈ¯ÊÂÁ Ì�È‡ ÌÈ‡ËÂÁ ‰·¯‰˘ ˙Â‡Â¯ Â�È�ÈÚ˘ ‰Ó ÈÙ



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 86

Ì˙Ó˘�Ï ‰·‰‡ ÍÂ˙ÓÂ Ì˙Â‡ ÁÈÎÂ�˘Î Ì�Ó‡ .¯ÂÊÁÏ Ì˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡Â Â"Á ‡ËÁ· ÂÚ˜˘�
˘ÈÂ ÏÏÎ Ì‰Ó ˜ÏÁ Â��È‡ Ì‰·˘ Ú¯‰ ˜ÏÁ˘ Ì‰Ï ¯È·Ò� Y ˘ÓÓ ÏÚÓÓ ˜ÂÏ‡ ˜ÏÁ Y
ÔÎ Ì‡ ,ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰˘ ‰ÓÓ ‰Ï˜ ¯˙ÂÈ ‰·Â˘˙‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰‡�˘‰ ˙ÈÏÎ˙· Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï

."¯˙ÂÈ Ï·˜˙˙ Â�˙ÁÎÂ˙˘ È‡„Â
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÏÈ‡ ¯· ‰ÓÏ˘ ‰È·ÂË ·¯‰

נזרקה הקודש רוח וכי בעצמו? אותו ולא שבו הרע את רק ששונאי� החוטא ידע ואי�
נגדו שאי� זאת ג� אותו ללמד אמורה הפני�" אל הפני� "כמי� שתחושת אלא בו?
וטועני� בזאת יותר עינינו מאירי� משיבי� מספר אול� וכו'. בעצ� קשות הרגשות
זה באחריתו, לו להטיב למוטב החוטא את להחזיר והטירחה התוכחה פעולת שעצ�

אותו. אוהבי� שבעצ� החוטא את ילמד גופא
Ì‚ ÂÏ ¯È·ÒÓ È�‡ ÂÁÈÎÂÓ È�‡˘Î˘ ÔÂÈÎ ‰‡�˘‰ Û‡ ÏÚ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÍÈÈ˘ ÔÎÏÂ..."
ÔÈ‡˘ ‰È‡¯‰Â ,È˘È‡ ÔÙÂ‡· Â˙Â‡ ‡ÏÂ „·Ï· ÂÈ˘ÚÓ ˙‡ ‡Â�˘Ï È�‡ ·ÈÈÁ˘ ˙‡Ê ‰„Â˜�

È˘È‡ ÔÙÂ‡· ‰‡�˘‰éååö ìò øáòù éì úôëéàù äàøî äæù åçéëåî éðàù àôåâ äæ

åéëøãî áåùéù éðà äöåøå àøåáä‡�Â˘ Ú˘¯‰˘ ¯·Â„Ó Ì˘ ‡"„˙· Î"˘ÓÂ .ÂÏ ·ÂËÏ
,ÌÈÚ˘¯‰ ÔÈ· ‰ÈÂˆÓ‰ ‰‡�˘‰ ‚ÂÒ· Â‡�Â˘˘ ÔÂÈÎ ‰ÁÎÂ˙ ¯ÂÊÚ˙ ‡Ï Ô‡ÎÂ ÁÈÎÂÓ‰ ˜È„ˆÏ

."˙È˘È‡ ‰‡�˘
˜¯· È�· ,‰¯‡ÈÓ ÔÂÚÓ˘ ·¯‰

„ÈÓ ,˙Á�·Â ‰·‰‡ Í¯„· Â�ÈÈ‰„ ÈÂ‡¯Î ‡ËÂÁ‰ ÁÈÎÂ‰Ï ÁÈÎÂÓ‰ ‡·˘ ‡ÎÈ‰ Ï·‡..."
.ÂÓˆÚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ‡Ï‡ ÂÈÙÏÎ ÁÈÎÂÓ‰ ˙‡�˘ ÔÈ‡˘ ‡ËÂÁ‰ Â· ¯ÈÎÈ
ÌÈÈ˜Ó È‡„Â· ‰Ê Í¯„·Â .ÂÊ Í¯„· ÂÈÏ‡ ¯·„ÏÂ ·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï Â· ÔÈÈ�Ú˙Ó ‰ÓÏ Î"Ï‡„
‡Â‰˘ ˘È‚¯Ó ‡ËÂÁ‰Â ÂÈÏ‡ ¯·„Ï ‡· ‡Ï˘ ‡ÎÈ‰ ˜¯Â .ÌÚÂ� ÈÎ¯„·Â ÈÂ‡¯Î ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ
Î"‚ Â˙Â‡ ‡�˘È ÔÎÏÂ ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ ‡�Â˘˘ ˜¯ ‡ÏÂ ˘ÓÓ Â‡�Â˘˘ ·˘ÂÁ Ê‡ ,Â‡�Â˘

"...ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙‰ Î"˘ÓÎÂ

ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÈÈÙ„Ï‡‚ ·‡Ê ‰�ÂÈ ·¯‰

dnec oeirx e`vn miaiyndn zvwn (a)[`ipzd ixacl]mixg` mixtqa

מביאלא האדמו"ר של החשובה בתשובתו ¯·YıÈ·Â�Èנפתח ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ '¯ ˆ"‰¯‰
˜¯· È�· ,Ô¯‰‡-˙Ó¯ ,‡"ËÈÏ˘Y(287 עמ' המכתבי� במדור במילואו מתפרס� :(המכתב

‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰ .ÔÓ˜Ï„Î ÈÏ ‰‡¯� ,Ï"�‰ ı·Â˜· 255 Û„· ¯Ó‡�‰ ÌÎ˙Ï‡˘ ¯·„·"
‡È�˘‰Ï ‡Ï‡ ,˘ÓÓ Â¯È·Á ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ Â¯È·Á·
È"Ú ‰¯È·ÚÓ ‰¯ˆÂ�˘ ‰ÙÈÏ˜‰ ÂÈÏÚ ËÂÏ˘È ‡Ï˘ ‰¯È·Ú‰ ÌˆÚ ˙‡ ÂÓˆÚ ÏÚ ÒÈ‡Ó‰ÏÂ
Ì‡ Û‡ ÌÈÓÚÙÏ„ ˜"ÙÒ· ¯‡Â·ÓÂ Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó Ù"¯ ˆ"‰‚‰Ó ‡˙È‡„Î ‰È‡¯‰ ÌˆÚ
ÂÏ ÚÈ‚Ó ÂÈÏÚ ¯‰¯‰Ó ‰¯È·Ú ÏÚ·˘ È"Ú Ó"Ó ‰Â¯Ú ¯·„ÓÂ ‰¯È·ÚÓ ÂÓˆÚ ¯ÓÂ˘
¯‡Â·Ó ‰ÊÂ .Ê"Ú ‰‡�˘ Â·Ï· ¯¯ÂÚÏÂ Ú¯‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰ÊÏ ‰ÏÂ‚ÒÂ ‰ˆÚÂ ,¯Â‰¯‰ Ê"ÈÚ
˙Â˘Ù� Û‡„ ,ÌÏÈˆÈ ÌÈÚ˘¯ „ÈÓÂ ÂÈ„ÈÒÁ ˙Â˘Ù� ¯ÓÂ˘ Ê"ÈÚÂ ,Ú¯ Â‡�˘ '‰ È·‰Â‡ 'Î·
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¯Ó‡ Î"Ú ,Ì· ÌÈ¯‰¯‰Ó ÌÈÚ˘¯‰˘ „ˆÓ ‰Â¯Ú ¯·„ÓÂ ‰¯È·ÚÓ ‰¯ÈÓ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ„ÈÒÁ
Ì‚Ù Ì‰Ï ÚÈ‚È ‡Ï˘ ÂÏˆ�ÈÂ ÌÈ¯Ó˘� ÂÈ‰È Ê"ÈÚÂ Ú¯‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ˜È„ˆ‰ È·‰Â‡Ï ·Â˙Î‰
."ÌÂÈ‰ ÌÎÏÂÎ ÌÈÈÁ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰· ÌÈ˜·„‰ Ì˙‡Â ÌÈÚ˘¯‰ Ï˘ ‰¯È·Ú‰ ˙ÙÈÏ˜ „ˆÓ

שמצטט וכפי אחרי�, חסידות בספרי מוצאי� אנו התניא בעל של ‰¯·Yהעיקרו�
ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ·Â‡Ë ‰„Â‰ÈY:בזה"ל

ÔÈ·"·Â ,72 'ÓÚ ¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡· ËËÂˆÓ ,ÔÊÚ¯·Ó Ì"˘¯‰ÓÏ) 'ÈÎ„¯Ó ˙ÏÎ˙' ¯ÙÒ·"
ÈÎ ‚¯Â·˘Ï˜È�Ó È˜ÏÓ˘ È·¯ ˜"‰‰ Ì˘· (50 ‰¯Ú‰ 222 'ÓÚ '‡ Í¯Î "Â¯È·ÁÏ Ì„‡
·ÂË‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Â�ÈÈ‰ ,[ÌÈÚ˘¯ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Û‡] ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡ Ì‚ ·Â‰‡Ï ‰ÂˆÓ
ÂÏ ‰È‰È ÔÎ ÏÚÂ ÏÚÓÓ ˜ÂÏ-‡ ˜ÏÁ ‡È‰ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ ˙Ó˘� ÈÎ ,¯È·Ò‰Â .Ì‰·˘
Â¯Ó‡˘ ‰ÓÂ .˙ÂÙÈÏ˜· „ÎÏ� Ï‡¯˘È ˙Ó˘�·˘ ˘Â„˜‰ ıÂˆÈ�‰˘ ,'˙È Ì˘‰ ÏÚ ˙Â�ÓÁ¯
ÌÈÎ¯·Ó˘ ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Ó ÂÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·‰Â .Â·˘ Ú¯‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Â�ÈÈ‰ ,‡Â�˘Ï Ï"ÊÁ
¯‡Â·ÓÎ ‰·‰‡· Í¯·Ï Ô‰ÎÏ ‰ÂˆÓ‰Â ,ÌÈ�Â‚‰ Ì�È‡˘ ÌÈ˘�‡‰ ˙‡ Ì‚Â ,ÂÏÂÎ ÌÚ‰ ˙‡

‰ÂÊ·‡�Â˘˘ ‰ÓÂ ,Í¯·Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·‰Â‡ Â�È‡˘ Ô‰Î˘ (:ÊÓ˜ Û„ ‡˘� ˙˘¯Ù) ¯
."ÌˆÚ· ‰‡�˘ ÂÊ ÔÈ‡ Y Ì‰·˘ Ú¯‰ ˙‡

YÌÈÏ˘Â¯ÈÓואילו ËÏ·„ÏÂ‚ ÌÈÈÁ ·¯‰Y"לילה "רסיסי בספר במפורש הרעיו� את מצא
מדברי חלק ונעתיק נא:) ד� מ"ח אות (אמצע זצ"ל מלובלי� הכה� צדוק ר' להגה"ק

קדשו:
גמור רשע ואפילו וגו' אחי� את תשנא לא כמו� לרע� ואהבת מזהיר "...והכתוב
ורעי� אחי� נקראי� ישראל כל וג� כג.), (מכות כאחי� הוא הרי שלקה כיו�
מכלל ה� שא� ו:) (כריתות וכו' ישראל מפושעי בו שאי� תענית וכל באמת,

לשנאותו מותר ערוה דבר בחבירו דהרואה דהא וכידוע הרעהאגודה. מצד היינו
שבו הטוב מצד לאהבו מצוה לרשעי�אבל א� מאיסור להפריש מצווי� והרי .

כמ"ש דוקא דבר באותו רשע כשהוא אלא וכו' לרשע הלעיטהו אמרינ� דלא
וגו' דרכי� פושעי� אלמדה וכמ"ש [לחוטאי�] לחייביא לזכות וצריכי� במק"א.

וכו'. לחטאי�" רק והשנאה י.) (ברכות חטאי� רק כתיב לא חוטאי� ויתמו
מדברי העיקרו� את שלמדו יש אלא הדברי�, ונשנו נאמרו בלבד חסידות בדברי ולא

למד וכ� ·¯˜Yראשוני�. È�·Ó ÏÈÈÂÂ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰Y:�"הרמב מדברי
‰ˆÂ¯ ¯Ó‡È˘ „Ú Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ ÔÈ�ÚÏ ·"‰ ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰Ó ·"Ù Ì"·Ó¯‰ ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎ˘"
ÂÙ˜˙˘ ÈÓ Ï·‡' :Ï"ÊÂ ı¯È˙Â ,¯˘Î È‡Ó‡Â Â�Âˆ¯Ï ‡Ï˘ ÈÂ‰ ‡‰„ Ì"¯‰ ‰˘˜ÓÂ ,È�‡
„Ú Â‡ Â˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ˘ ¯·„ ‰˘Ú˘ „Ú ‰ÎÂ‰Â ‰¯È·Ú ˙Â˘ÚÏ Â‡ ‰ÂˆÓ ÏË·Ï Ú¯‰ Â¯ˆÈ
,‰Ú¯‰ Â˙Ú„· ÂÓˆÚ Ò�‡ ‡Â‰ ‡Ï‡ Â�ÓÓ ÒÂ�‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,Â˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡˘ ¯·„Ó ˜Á¯˙�˘
ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Â‰ ‰ˆÂ¯ ,Ï‡¯˘ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ˘¯‚Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ‰Ê ÍÎÈÙÏÂ
¯Ó‡Â ÂÁÂÎ ˘˘˙˘ „Ú ‰ÎÂ‰˘ ÔÂÈÎÂ ,ÂÙ˜˙˘ ‡Â‰ Â¯ˆÈÂ ˙Â¯È·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰ÏÂ ˙ÂÂˆÓ‰
‰ˆÂ¯ ‡Â‰ Â·Ï· Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ„ ÂÈ¯·„Ó Ô�ÈÊÁ .Ï"ÎÚ ,'Â�Âˆ¯Ï ˘¯‚ ¯·Î È�‡ ‰ˆÂ¯
"Â·Ï Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰„Â˜� ¯ÚˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú· ˙¯¯ÂÚ˙Ó È„Â‰È ÏÎ Ïˆ‡˘ ÌÈ‡Â¯˘ ÂÓÎÂ ·ÂË

.'ÂÎÂ
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הפנימית הנקודה הרשע. חלקי שני בי� בהבחנתו התניא של היסוד את ברמב"� לנו הרי
הבא הרע והחלק העבירות" מ� ולהתרחק המצוות כל לעשות "הרוצה מסיבההטובה

הרע". יצר "תקפו – חיצונית
הפני� כמי� הרי – העצומה הקושיא של השני החלק את ג� לתר� המשיב וממשי�
שבפנימיותו ברמב"� שנתבאר דכיו� וכותב – וכו' החוטא בלב ג� שנאה ומתעוררת לפני�
כיו� המוכיח בשנאת מרגיש אינו רשע אותו של "שלבו הרי טוב רק רוצה החוטא ג�
יכול דהמוכיח שפיר וא"כ הרע וליצרו לתאוותיו ושונא דעה באותה עצמו הוא דא�
ובהמש� שבו". הרע החלק רק שונא המוכיח והרי בדבר ירגיש שהלה מבלי לשנאותו

– ויאמר משלו וישא בזה, משל ממשיל א�
Â�ÎÒÓ‰ ÚÂ‚Ù ¯·‡ ÂÏ „È¯ÂÓÂ ÈÁ‰ ¯˘·· ‰ÏÂÁÏ Í˙ÂÁ˘ ‡ÙÂ¯Ï ,‰ÓÂ„ ¯·„‰ ‰ÓÏ"
Â"Á ‡ÏÂ ‰·‰‡Â ·ÂË‰ ˙¯Î‰ ˜¯ ‡ÙÂ¯‰ ÈÙÏÎ ˘È‚¯È ‰ÏÂÁ‰ È‡„Â„ .˙Â˘Ù� ˙�ÎÒ
."Â�ÁÈÎÂÈ˘Î ÁÈÎÂÓÏ ‰‡�˘ ÏÏÎ ˘È‚¯È ‡Ï Ú˘¯‰ Ì‚Â .ÔÈÂÎ˙� Â˙·ÂËÏ„ ÌÂ˘Ó ,ÍÙÈ‰Ï

ומארי� הנ"ל הרמב"� מדברי התניא בעל של לעקרו� סימוכי� מביא נוס� משיב ג�
– המאלפי� מדבריו דמקצת מקצת כא� נעתיק הדברי�. ובהרחבת בביאור

˙·‰‡· ‰¯Â˜ÓÂ ‰˘¯Â˘ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰ ‰�‰„ ,Ï"�‰ ¯È‰·‰Ï ‰‡¯�Â"
,Á"È¯ ˙Â‡ '‚ ¯Ú˘ ‰·Â˘˙ È¯Ú˘· ‰�ÂÈ Â�È·¯ È¯·„· ¯‡Â·Ó ÔÎÂ) Ú¯‰ ˙‡�˘Â ˙Ó‡‰
('‰ ˜¯Ù '‰ ˙·‰‡ ¯Ú˘·Â Â˙Ó„˜‰· ˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ·Â ,Ê"ˆ˙ ‰ÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ·Â
ÔÎÂ ,˙·ÚÂ˙Ó ‡È‰ Ú¯‰ ˙Â‡ÈˆÓ ‡¯Â·‰ Ïˆ‡Â ,'·˙È ÂÈ˙Â„ÈÓ· ˜·„È‰Ï Â�ÈÏÚ ‡‰„
‰ÎÏ‰ Ê"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰· Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ '·˙È ÂÈ�ÙÏ ·ÚÂ˙Ó ‡Â‰ ÂÓˆÚ ‡ËÂÁ‰
˜ÏÁ‰ Ì‡ ÈÎ ‡Â�˘Ï ÔÈ‡ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ Ù"ÚÂ .ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó‰ ÂÈ˘ÚÓ È"Ú ‡ÓË� ‡‰„ '‚
‡È‰ ‡·Ë ‰�‰ ‰˜ÂÓÚ‰ Â˙ÂÈÓÈ�ÙÂ Â˙Â‰Ó ÌˆÚ Î"‡˘Ó ,Ú˘¯‰ Ï˘ ÍÏÎÂÏÓ‰Â ‡ÓË‰
Ï‡¯˘È·˘ Ú˘¯ ÏÎ„ ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰„ '· ˜¯Ù ÛÂÒ· Ì"·Ó¯· ¯‡Â·Ó˘ ÂÓÎ .ÈÂ‰Ï ‡·ËÂ

.ÂÙ˜Â˙ Â¯ˆÈ„ ‡Ï‡ ·ÂË· ˜¯Â Í‡ ıÙÁ

,ÌÈ˜Ï‡ ÌÏˆ ‡Â‰ ÂÙÂ‚ Û‡Â ,ÏÚÓÓ ˜ÂÏ‡ ˜ÏÁ ‡Â‰ Ì„‡‰ ˙Ó˘� È¯‰„ ‡¯·˙ÒÓ ÈÎ‰Â
‡ËÁ„ ‚"Ú‡ Ï‡¯˘È„ ,ÈÂˆ¯Â ˘Â„˜ ˘¯Â˘ Â· ¯‡˘� È˙Î‡ ‡ËÁ‰ ¯Á‡ Û‡„ È‡„Â· Î"‡Â
·˙Î˘ ,'ËÈ ˜¯Ù '‡ ¯Ú˘ ‰"‰ÏÊ ÔÈÊ‡ÏÂÂÓ Á"¯‰ÂÓ ÔÂ‡‚‰Ï Ë·‰ ÍÏÎÂ .‡Â‰ Ï‡¯˘È
,ÌÈ‡ËÁ‰ È"Ú Ú‚Ù� Ì„‡‰ ˙ÂÈ�ÁÂ¯·˘ 'ÌÈ�Â˙Á˙'‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˜¯„ ·ËÈ‰ ¯‡· ¯‡·Ï
¯ÓÂ˘Ó‰ ÌÏÂÚ· ‡Â‰ ‰˘¯˘ ¯Â˜Ó ÈÎ ,ÌÏÂÚÏ ÏÏÎ ˙Ó‚Ù� ‰�È‡ ‰Ó˘�‰ ˙�ÈÁ· Ï·‡'
‰˙ÚÓÂ .Ï"ÎÚ .'ÂÎÂ Â"Á Ï˜Ï˜Ï ÏÏÎ ÌÈÚÈ‚Ó Ì„‡‰ ‰˘ÚÓ ÔÈ‡Â ,'ÂÎÂ ,ÌÈ¯Ê Ú‚ÓÓ
Â˙Â‰Ó ˙‡ ·Â‰‡Ï Â�ÈÏÚ„ ,˙Â¯˙ÂÒ ‰¯Â‡ÎÏ ˙Â˘‚¯ È˙˘ Ú˘¯‰ ÈÙÏÎ ÍÈÈ˘„ ·ËÈ‰ Ô·ÂÈ

.Â·˘ ÌÂ‚Ù‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï Í„È‡ÓÂ ,Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡Î Â˙ÏÚÓ ˙‡Â

·ÂË‰ Ì˘Ó :‚È˜ ÌÈÁÒÙ ÏÚ ‰¯Â˙ ÏË ¯ÙÒ· ˜È¯‡ ¯È‡Ó '¯ ‚"‰¯‰ Î"Î˘ ¯"Â˘Â]
Ì‰·˘ Ú¯‰ „ˆÓ Ì˙‡�˘Ï ˘È˘ Û‡ ‰¯È·Ú È¯·ÂÚ„ [‡È�˙‰ ¯ÙÒ·] ·¯‰ Ú"Â˘ ÔÂ‡‚‰„
˙ÈÏÎ˙· Ì˙‡�˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡‰ ˜¯Â ,Ì‰·˘ ·ÂË‰ „ˆÓ Ì·‰‡Ï ˘È Î"‚ Ó"Ó

."[Ì˘ ÌÈÁÒÙÏ Ï‡ÂÓ˘ ¯·„ ·¯‰Ï Ú"ÚÂ .˘"ÈÈÚ ,‰‡�˘‰
ÌÈ�˘Â˘ È˙Ù˘ ¯ÙÒÂ Á"· ÌÈ�˘Â˘ ËÂ˜ÏÏ Ò"ÁÓ ,ËÂ·Á· Â‰ÈÏ‡ ·¯‰
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הרמב"�: בדברי אחר ממקו� הזה העקרו� את שלמדו ויש
È·‰Â‡' ·È˙Î„ ,ÂÓˆÚ Ì„‡Ï ‰‡�˘ ÔÈ·Ï Ú¯Ï ‰‡�˘ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘È„ ‰"ÊÚ· ·˘ÈÈÏ ‰‡¯�Â"
Ú¯‰ ˜ÏÁ ÏÚ ‡Ï‡ ‡¯·‚‰ ÏÚ ‰‡�˘‰ ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ ,Ú˘¯ ˙‡�˘ ¯Ó‡� ‡ÏÂ 'Ú¯ Â‡�˘ '‰
ÌÈ·ÈÈÁ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ„ ‚"Ú‡„ Ì˘ ‡È‚ÂÒ‰ ÏÎÓ ÁÎÂÓÂ ...ÌÈÁÒÙ„ ‡È‚ÂÒ· ‰�‰„ .Â·˘
ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ Ì‚ ‰Ê ÏÏÎ· ‰¯Â‡ÎÏÂ ,Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡Ï ‰¯Â˙ ‰·ÈÈÁ˘ ˙Â·ÂË‰ ÏÎ·
'ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÓ ‰˘˜‰ (·"˜Ò „ÒÁ‰ ·È˙� ‚"Ù) „ÒÁ ˙·‰‡ ¯ÙÒ·Â ,ÍÂÓÎ
Ù"Ú‡ ÌÈ¯˜ÈÚ ‚"È· ÔÈÓ‡Ó˘ Â�ÈÈ‰„ ˙„‰ ÏÏÎÓ ‡ˆÂÈ Â�È‡˘ ÏÎ˘ ÔÈ¯„‰�ÒÓ ˙ÂÈ�˘Ó‰
,Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ ÏÎÎ 'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ÌÁ¯ÏÂ Â·‰Â‡Ï ‰ÂˆÓÂ Ï‡¯˘È ÏÎÎ Â· ‚Â‰�Ï ˘È ,Ú˘¯ ‡Â‰˘
Ì�Ó‡ ...Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ÂÏÈÙ‡ Â‡ ¯˙ÂÓ„ ÌÈÁÒÙ„ ‡È‚ÂÒ‰ ÌÚ ¯·„‰ ·˘ÈÈ˙Ó Í‡È‰Â
'ÂÎÂ Â·‰Â‡Ï ·ÈÈÁ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ˙‚‰�‰Ï ÒÁÈ· ‡"�· ˙‚‰�‰ È·‚Ï„ Ó"˜Ï Î"˘ÓÏ
ÂÈ˘ÚÓ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘Â Ï‡¯˘È ÏÏÎ· ‡Â‰˘ ˙ÓÁÓ Â·‰Â‡ ,Â‰‡�˘È Â·˘ Ú¯Ï ÒÁÈ· Í„È‡ÓÂ

."ÌÈÚ¯‰
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,¯�ÊÈÈ¯ Ô¯‰‡ ·¯‰

על עמד כבר ש� פסחי� במס' זצ"ל) אריק (להגר"מ תורה" "טל שבספר לציי� יש
של בדבריו לעיל (ונזכר המשניות בפירוש הרמב"� מדברי וסתירה ‡Â‰ÈÏהקושיא ·¯‰

ËÂ·Á·שחשיבות� מדבריו מקצת כא� נעתיק התניא. פי על השני, בתירו� הוא ג� ותיר� (
ההלכה. לתחו� התניא דברי את שהכניס זה שהוא העובדא מצד וג� רבה,

דמי הי"ג, בעיקר חלק פרק סנהדרי� בפיהמ"ש ברמב"� הראני אחד "וחכ�
בכופר רק עליו, ולרח� לאהבו מצוה התאוה התגברות מחמת עבירה שעבר
דבריו וסיו� יעו"ש, אשנא ה' משנאי� הלא נאמר עליו העיקרי� מ� אחד עיקר
לכאורה היא ולרחמו לאוהבו דמצוה דבריו ריש אבל הנ"ל דשבת מהש"ס הוא
דמותר רוצח מהלכות בפ"ו כ� פסק גופא והרמב"� פה, דפסחי� הש"ס נגד

עבירה... בעובר לשנאותו
דש� לכא�, משבת הש"ס וסתירת בפיה"מ הרמב"� דברי ליישב לומר יש ג�
וזה שנאה תכלית כדכתיב שנאה תכלית היינו דש� בכופרי�, דוקא משמע
שנאה אינו לשנאותו שמותר ערוה דבר בו בראה הכא אבל בכופרי�, דוקא
זצ"ל לרש"ז בתניא ושו"ר עמו, ולטעו� לפרוק עכ"פ לרחמו צרי� דהרי בתכלית
מצד אותו לאהוב צרי� אבל שבו הרע מצד לשנוא דצרי� כ� שכתב ל"ב פרק

עיי"ש". שנאתי� שנאה תכלית נאמר בכופרי� אבל ולרחמו, שבו הטוב
לחבירו: אד� בי� תורת של עולה מקי� באחרוני� המיוחד אחד לאחרוני� ומראשוני�
¯"ÂÓ„‡ ‰"„ ¯Â‡ ˙Â·È˙�·) Ï"ˆÊ ¯Ë�‡ÏÒ È"¯‚‰ Â·¯ ÏÚ ·˙ÂÎ Ï"ˆÊ ¯Ê‡Ï· È"¯‚‰"
,ÂÈÏ‡ ·¯Â˜ÓÂ ÏÂ„‚ Á"˙ „Á‡ ·¯ Ï"Ê Ò"È¯‚‰ Ïˆ‡ ‰È‰ ÌÚÙ˘ ,(Â�Â‡‚ ¯„‰· Ï"˜ÂˆÊ
Â‰Ê˘ Ò"È¯‚‰ Ï"‡Â ,ÂÈ˘ÚÓ ‰Ó ÂÏ‡˘Â ,ÍÏÈÏ ‰�ÂÙÂ ÛÒÎ ÌÂÎÒ ÏËÂ� Ò"È¯‚‰˘ ‰‡¯Â
,ÁÈÏ˘ È"Ú ÂÏ Â�˙È˙ ‡Ï ‰ÓÏ ,·¯‰ ÂÏ‡˘ ,ÂÏ Â·È˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰Â „Á‡ Ì„‡Ï ÍÈÈ˘˘ ÛÒÎ
Ï"�‰ ·¯‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ÂÓˆÚ· ÛÒÎ‰ ·È˘‰Ï ‡Â‰ ·ÈÈÂÁÓ ‡¯Ó‚„ ‡�È„Ó ÈÎ Ò"È¯‚‰ ‰�ÚÂ
ÔÈ„ Ò"˘‰ ÏÎ· Ú„ÂÈ È��È‡ Ï"‡ Ò"È¯‚‰· ‰È· ÒÈ‚ Â˙Ú„ ‰È‰Â Ò"È¯‚‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰˘
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ÔÈ„ ˘È ÈÏ˘ Ò"˘· Ï·‡ ÔÈ„ ‰ÊÎ ÔÈ‡ ÌÎÏ˘ Ò"˘· ÈÏÂ‡ ,‡˙ÂÁÈ„·· Ò"È¯‚‰ Â‰�ÚÂ ,‰ÊÎ
:Â˙�ÂÂÎ ¯È·Ò‰Â ‰ÊÎ

·È˙Î ·Ú¯‰ ˙·ÈÒ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡· „Â„ Ï‡˘˘Î ‡˙È‡ (:ÁÚ) ˙ÂÓ·È· 'Ó‚· ‰�‰
'Ó‚‰ ˙˘¯ÙÓÂ .'ÌÈ�ÂÚ·‚‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ ¯˘‡ ÏÚ ÌÈÓ„‰ ˙È· Ï‡Â ÏÂ‡˘ Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ'
˙Ï‡Â˘Â ,ÌÈ�ÂÚ·‚‰ ˙‡ ÏÂ‡˘ ˙ÈÓ‰ ¯˘‡ ÏÚÂ ,‰ÎÏ‰Î „ÙÒ� ‡Ï˘ ÏÂ‡˘ ÏÚ Ú·˙ ‡˜„
‰È˙Â�Ú¯ÂÙ· Ú·˙˜ ¯„‰Â ÏÂ‡˘„ Â„Â·Î· ‰"·˜‰ Ú·˙˜„ ,È¯˙Ò„ È˙¯˙ ÂÂ‰„ ‡¯Ó‚‰
ı¯‡ ÈÂ�Ú ÏÎ '‰ ˙‡ Â˘˜·' ·È˙Î„ È‡Ó Ï"¯‡„ ,ÔÈ‡ ,'Ó‚‰ ˙ˆ¯˙ÓÂ ,'ÂÎÂ ˙ÈÓ‰ ¯˘‡
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ�„˘ ÌÂ˜Ó· È"˘¯ÙÂ .ÂÏÚÂÙ Ì˘ ÂËÙ˘Ó ¯˘‡· 'ÂÏÚÂÙ Ì˘ ÂËÙ˘Ó ¯˘‡
Ê"ÈÚÂ ,Â˙Â‡ ÌÈ�„˘Î ·ÂË‰ ÂÏÚÂÙ ˙‡ ¯ÂÎÊÏ ˘È„ Â�ÈÈ‰Â .ÂÈ˙Â˜„ˆ ÏÚÂÙ ÌÈ¯ÈÎÊÓ Ì˘

.ÂÏ˘ ·ÂÁ‰ ˜¯ ˙Â‡¯Ï ‡ÏÂ ÔÂÂÎÓ ‡ˆÈ

ÍÈ¯ˆ ,‰˘Ú˘ ¯·„ ÏÚ ÂÏ˘ ÛÒÎ‰˘ Ì„‡‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÍÏÂ‰ È�‡˘ ÔÂÈÎ Ò"È¯‚‰ ÌÈÈÒÂ
È�‡ ÔÎÏ .„ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· Â„Â·Î ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˘È Â˙Â‡ ÌÈÁÈÎÂÓ˘ ÈÓ˘ '‰ ÈÎ¯„· ÍÏÈÏ È�‡
ÌÈÈÒÓÂ .ÁÈÏ˘ È"Ú ‡ÏÂ ,ÈÓˆÚ· Â˙Â‡ Ô˙‡˘ È"Ú „Â·Î Í¯„· ÛÒÎ‰ ÂÏ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÂÁÓ
ÌÈÈ˜Ó˘ Ì‰ÈÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ¯˘Ù‡˘ Ì„‡ È�· Í¯„Ó ÍÂÙ‰ ‰Ê ‰ÓÎ˘ ¯Ê‡Ï· È"¯‚‰ Ê"Ú
Â�Â„Ï ÌÈ‡·˘ ÈÓ Ï˘ ÌÈ·ÂË‰ ÌÈ˘ÚÓ‰ ÌÈ‡Â¯ Ì�È‡˘ ,ÂËÙ˘Ó Ì˘ ÂÏÚÂÙ ¯˘‡ ,ÍÙÈ‰‰

.ÂÈÏÚ ÔÂ„È�˘ ÂÏÚÂÙ ˜¯Â Í‡ ‡Ï‡

øùàë ïëàùå .íúøøåò øùà äéòáì úåñçéúää úà ë"â íéàåø åðà äæ äùòîî

÷øå ,åìù úåìòîä úà éøîâì çåëùì éòáè ïôåàá äéèð ùé íãà çéëåäì íéàá

úåìòîä úà øåëæð ,éðùì åáìá äáäà ñéðëéù äååöî äøåúä ìáà ,åúåà àåðùì

.ïéãä úãéî éôì åçéëåäì éåàø àåä æàå ,[åãåáë òáúé åìéôàå] ,åìù

,‡Î‰Ó 'ÂÎÂ ‡ÈÓ˘ ÔÓ (ÏÂ‡˘Ï) ‰ÈÏ ÂÏÈÁ‡„ ÔÈ�ÓÂ (·È) ˙ÂÎ¯· 'Ó‚ ˙¯‡·˙Ó ÂÊ ‡¯Ó‚·
...'‰ ¯ÈÁ· ‰¯Ó‡Â ÏÂ˜ ˙· ‡ˆÈ (‡Î · Ï‡ÂÓ˘) '‰ ¯ÈÁ· ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚· '‰Ï ÌÂ�Ú˜Â‰Â

.Ì˘ È"˘¯Ù·Â ˘"ÈÈÚ

Ù"Ú ¯‡·Ï Ï"ˆÊ Í·¯ÈÂ‡ Ê"˘¯‰ ÈÙÓ È˙ÚÓ˘˘ ‰Ó· ÌÈÈÒ‡ ,ÂÈÏÚ·Ó ·ÂË ÚÂ�ÓÏ ‡Ï˘
ÂËÂ˘Ù· ¯˘‡ ,Ì˜Â�Â ‡�˜ Ï˜ ÍÚ„ÂÈÏ Í„ÒÁ ÍÂ˘Ó ,˙·˘ ˙Â¯ÈÓÊ· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó ÂÊ 'Ó‚
,‡�˜ Ï˜ ‡ÏÂ ‰ÓÂ„ÎÂ ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ Ï˜ Ï˘ ÈÂ�ÈÎ‰ ¯ÈÎÊ‰Ï ÍÈ¯ˆ „ÒÁ ÌÈ˘˜·Ó ¯˘‡Î

."ÂËÙ˘Ó ¯˘‡· ˙¯¯ÂÚ˙ÓÂ ˙Î˘Ó� „ÒÁ‰ ˙„ÈÓ ‡·¯„‡˘ ÂÊ 'Ó‚ ÈÙÏ ¯‡È·Â
ÌÈÏ˘Â¯È ,¯‚¯·�˘ Ï‡È¯·‚ ‰˘Ó ·¯‰

שלשני� לדבריו לבנו תשומת את מפני� המשיבי� ·ÏÚמ� 'Ê·È	ÂÙÓ Ï"ˆÊ ÁÈ‚˘Ó‰
"Ï‡˜ÊÁÈ ¯Â‡"התניא בעל דברי כעי� הדברי� תוכ� קמ"ג�קמ"ח). עמ' מדות (חלק

הללו המשיבי� המוסר. בעלי של מיוחד ניחוח ·¯˜,Yבתוספת È�·Ó ı�‚ ¯�·‡ ·¯‰
¯ÙÒ ˙È¯˜Ó ÔÓ„Â¯ ·˜ÚÈ ·¯‰ÂY.טע� בטוב בה� ומפלפלי� דבריו את מבארי� ג�

האחרו�: של מכתבו פי על יחזקאל" ה"אור מדברי קטעי� מספר רק נעתיק
אסור אבל הרשעי�, של המעשי� את שישנא להיות, חייבת העבודה "...ודר�
לשנוא אפשר ואי בצל� שנברא אד� חביב שהרי עצמ�. הרשעי� את לשנוא לו
שמכוחה כ"כ מרובה במידה השי"ת אהבת בקרבו להשריש חייב אלא אותו,
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מגביר שהרי ויגדל יתעלה מעשיה� את שישנא ובשעה רשע. מעשי לשנוא יבוא
מידת בעצמו מוסי� הרי הרשעי� את ששונא בעת אמנ� בעצמו. הקב"ה אהבת

בה... יכשל שהפושע הדר� וזו השנאה
שימותו ושאיפתו תקותו א"כ הרשעי�, את ששונא בעת תהיה, בדבר והבחינה
א"כ העושי�, את ולא המעשי� את רק ששונא בעת אמנ� רשעה, עושי ויכשלו
שלימה. בתשובה שישובו תפילה ובלבו לחוטאי�, רחמנות בקרבו להיות חייבת
על וחדוה שמחה מתמלא הרשעי� אצל התקרבות איזה שרואה ובעת
למעשי�, שנאתו וכל אוהב החוטאי� את שהרי בעול�, רשעה מעשי שנתמעטו

לשנאה... כלל מקו� לו אי� שוב רשעה מעשי שנתמעטו כל ומשו"ה
כלל לו ואי� מעשיה� את לשנוא הדבקי�, בי� להפריד מאוד קשה עבודה וזו
ע"ז תמידית ועבודה המוסר לימוד שללא ובודאי וכו'. הרשעי� לשנאת קשר
וכו' הרעות המדות כל בו מונח בטבע כי האלו, הדרכי� ב' את לתפוס יוכל לא
מדת בו שנמצא וכיו� וכו'. ברייתו מראשית בו מוטבעת לאיד השמחה ומידת
הרי אלו רעות במדות להשתמש שיוכל מקו� איזה שמוצא בשעה לכ� השנאה,
הרשעי� לשנאת שנאתו נהפכת ולכ� עליה�, ושמח ושש המידות בו מתעורר
באמת א� מקיי� הוא מצוות כאילו בנפשו ומדמה מדותיו שורשי את ומקיי�

בו... שקיימת השנאה מידת את בזה ומפריח משריש
ביותר, הגמור הרשע על א� ההסתכלות להיות צריכה התורה דרכי פי על כי
רק אלא וכדומה כרציחה חמורות עבירות שעבר מחמת גמורה בשנאה לא

(ו שמי�...", כבוד ל"ה).משו� סי' מכתבי� יחזקאל אור ע"ע
וה"אור ה"תניא" של לסברתו דורנו מגדולי חיה דוגמא מביאי� א� המשיבי� מ� שלשה

– בכלל לחוטאי� ואהבה שנאה שילוב של ולאפשרות בפרט, יחזקאל"
‡È�˙‰ Â¯ÙÒÓ Ï"ˆÊ Ê"˘¯‰ Ì˘· ÌÈ‡È·Ó È˙È‡¯˘ ÌÈÏÂ„‚ ˙Ú„Ï È˙�ÂÂÎ˘ È˙È‡¯ Î"Á‡"
Â·˘ ·ÂË‰ „ˆÓ Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡ Â·˘ Ú¯‰ „ˆÓ ‡Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ·˙Î˘ ·"Ï ˜¯Ù
ÌÈ˜ÏÁ '·Ï Ì„‡‰ ˜ÏÁ� Î"‡Â .'Â‚Â ÌÈ˙‡�˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ¯Ó‡� ÌÈ¯ÙÂÎ· Ï·‡ ÂÓÁ¯ÏÂ
˙ÂÈ‰ ÏÏÎ ‡È˘˜ ‡Ï Î"‡Â .ÌÈ·ÂË‰ ÂÈ˘ÚÓ Y ÂÚ·ËÂ Â˙ÂÈ˘È‡ '·‰ ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ '‡‰
‚"‰·Î˘¯ ‰˘Ú˘ ‰ÓÓ ÁÈÎÂ‰Ï È˙·˘ÁÂ .Ú¯‰ „ˆÓ ‡Â�˘ÏÂ ·ÂË‰ „ˆÓ ÍÈ¯ˆ ·Â‰‡Ï˘

Ï"ˆÊ Í˘ Ó"‡¯‚‰ Ô¯Ó‡ˆÈ Ô¯ÓÂ ‰¯Â˙ ˙Ú„Ï ÌÈ„‚Â�˘ ÌÈ˘ÚÓ ‰˘Ú˘ Ì„‡ ‰È‰˘
¯‡È·Â Ï"ˆÊ Ô¯Ó ÂÈÏÚ ÏÏÙ˙‰ „Á‡ Â˙Â‡ ‰ÏÁ˘Î Í‡ ,„‡Ó ‰ÏÂ„‚ ˙Â‡�˜· Â„‚�

."ÌÈ¯È‡Ó ÌÈ¯·„‰Â .„ÂÁÏ ‰ÊÂ „ÂÁÏ [Ï"�Î ÌÈÚ¯ ÌÈ˘ÚÓ-] ‰Ù˜˘‰˘
ÌÈÏ˘Â¯È ,‚"˘ ·¯‰

·˘ÈÈÏ (·"Ï ˜¯Ù ‡È�˙ Â¯ÙÒ·) Ï"ˆÊ Ê"˘¯‚‰ Ï˘ ÂÓ˘Ó ÌÈ‡È·Ó˘ ·˘ÈÈÏ ˘È „ÂÚÂ"
˜ÏÁ� Î"‡Â ,Â·˘ ·ÂË‰ „ˆÓ Â·‰Â‡ÏÂ Â·˘ Ú¯‰ „ˆÓ Â‡�Â˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ·˙Î˘ ÂÊ ‰¯È˙Ò
·¯ ‰˘ÚÓ Â�È‡¯˘ ÁÈÎÂ‰Ï ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ ‰Ê· ¯Â‡È· ˙ˆ˜ ÍÈ¯ˆ Í‡ ...ÌÈ˜ÏÁ '·Ï Ì„‡‰
‰˘Ú˘ Ì„‡ ‰È‰˘ Ï"˜ÂˆÊ È"‰¯ Ô¯Ó ‚"‰·Î˘¯ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒÓ˘ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê˘
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‰ÏÁ˘Î Í‡ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ˙Â‡�˜ Ï˘ Û‡ ÔÂ¯Á· Â„‚� ‡ˆÈÂ ‰¯Â˙ ˙Ú„Ï ÌÈ„‚Â�‰ ÌÈ˘ÚÓ
."„ÂÁÏ ‰ÊÂ „ÂÁÏ ‰Ù˜˘‰˘ ¯‡È·Â Ô¯Ó ÂÈÏÚ ÏÏÙ˙‰

ÌÈÏ˘Â¯È ,ı�‚ ‰ÓÏ˘ ·¯‰

È˙·˙Î˘ È�ÙÏÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÈÓ ˙·È˘È· ı·Â˜‰ È˙È‡¯˘Î ˙‡Ê ‰·Â˘˙ ÈÓˆÚÏ È˙·˘Á..."
ÂÈÙÏÎ ÌÈ¯·„‰ ÌÈ‡� ‰Ó ÈÓˆÚÏ È˙·˘ÁÂ Ï"ˆÊ '‰·È˘È‰ ˘‡¯' Ô¯Ó Â�ÏÂÎ ¯ÚˆÏ ˜Ï˙Ò�
Í¯„Ó ‰ÈËÒ ÏÎÏ ‰ÏÂ„‚ ˙Â‡�˜· ‡�˜Ó ‰È‰ ,ÚÂ„ÈÎ Ì„‡ ÏÎÏ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙·‰‡ Û‡ ÏÚ„
ÂÎÏÈÂ ÂÙ¯ËˆÈ Ì‰ Ì‚˘ ¯Â·È„ ÏÎ·Â „Á‡ ÏÎ· „‡Ó ‰ˆÂ¯Â ·¯˜ÓÂ ÍÈ˘ÓÓ ‰È‰ Ï·‡ ,'‰
."‰¯Â‰Ë‰ Â˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰È˘ ¯"‰ÈÂ .Â�È˙Â·¯Ó Â�Ï ‰¯ÂÒÓ‰ ‰¯˘È‰ Í¯„·
ÌÈÏ˘Â¯È ,ıÎ Ï‡�˙� ·¯‰

מדברי כא� להעתיק טע� בנות� YÏ"ˆÊיש Í˘ Ó"‡¯‚‰ ‰·È˘È‰ ˘‡¯ Ô¯ÓYמה
השלו�" "מצוות לספר בהסכמתו זצ"ל)שכתב עפשטיי� דוד יוס� ר' :(לגה"צ

את ופוסקי� מש"ס ההלכה לאור לבאר לעשות הפליא בספרו באמת "הלא
הפילוגי� מכל היוצא והרע העניני�, בכל שלו� בדרכי להתנהג החיוב גודל
היוצא התועלת וכ� לאמיתה. אמת ה� בזה דבריו כל כי ספק ואי� והפירודי�.
להרהר ואי� המוסר, דרכי ע"פ זאת כל את לבאר משלו נופ� שהוסי� ממה

האלו. הדברי� אחרי
שנאתי� שנאה תכלית בה� שנאמר אלו מעל חו� נאמר זה שכל כמוב�
אי� וג� זאת, בצורה להתנהג בידינו בדורינו אי� כי א� לי. היו לאויבי�
בצורה והריחוק הפילוג ודאי אבל זו, בצורה בהתנהגות כהיו� יוצא התועלת
המתפלגי� ה� הלא כי הוא בנו לא כי ובפרט היא, נחוצה המתאימה
כלל בדר� אבל האש�. בנו ולא הציבור, ומדרכי התורה מדר� והמתפרדי�
השלו�, אלא ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא ולא נאמרה, ורדפהו' שלו� 'בקש

וכו'. בשלו�", עמו את מבר� וה'
– אחר משיב בדברי ונסיי�

ÏÏÙ˙ÓÂ ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ Â‡�Â˘˘ ˜¯ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯È·Ú ÏÚ· ÏÚ ˘È˘ ‰‡�˘‰˘"
Â ‰·Â˘˙· ·Â˘È Ú˘¯‰˘ ˜˜Â˙˘ÓÂ‰‡�˘ ¯¯ÂÚ˙Ó˘ 'ÒÂ˙Ó ÚÓ˘Ó„Î ,Â·‰‡Ï ÏÎÂÈ

Ì‡Â Â˙·ÂË·Â Â¯ÊÚ· ‰ˆÂ¯ ˙Ó‡·˘ Â�ÈÈ‰ ,ÔÂÚËÏ ¯ÂÊÚÏÂ Ê"Ú Â¯ˆÈ ÛÂÎÏ ÍÈ¯ˆÂ Ú˘¯‰Ó
ÌÈ‡Â¯˘ ÂÓÎ ,‰Ê ·Â˘È˘ ‰ˆÂ¯ ˙Ó‡· ÈÎ ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ÁÈÎÂ‰Ï ¯˘Ù‡ Ê‡ ÔÎ ‰˘ÂÚ Ì„‡
‡Ï˘ Ì‚‰ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÏÚ ‰·ÂËÏ ÂÚÈÙ˘‰ ¯ÒÂÓ È¯·„·˘ ˙Â¯Â„‰ Í˘Ó· ˙Ó‡ È˜È„ˆ
Ì‰Ï˘ ‰ÁÎÂ˙ ÏÎ˘ ÌÈÚ˘¯‰ Â˘È‚¯‰ ‰Ê ÔÙÂ‡· Â˘Ú˘ ÌÈ˜È„ˆ‰Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰È˘ÚÓ Â·‰‡

."‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ‡Â‰
˜¯· È�· ,È˜Ò¯ÚÂÂË ÈÎ„¯Ó ·¯‰
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migqta 'qezd zpeek df – rxd `peye aehd wlgd z` ade` (b)

שנאה בי� בהבחנת� קיג: (פסחי� התוס' דברי את פירשו המשיבי� מ� וכמה כמה
ושכוונת� התניא, דברי כעי� הרצויה), גמורה, שאינה שנאה לבי� רצויה, שאינה גמורה,
חלק רק ששונא היינו גמורה שאינה ושנאה האד� כל את ששונא גמורה" ב"שנאה

וכדלעיל. אחרת, הגדרה כל או שבו", ה"רע החוטא, מהאד�
שה� שמשמע כ�. מורה אינו בתוס' הלשו� שפשטות עטינו תחת נכחד לא אמנ�
אומרת זאת שלימה, אינה או "גמורה", שלימה, היא הא� השנאה, בעצ� מחלקי�
שונאי�, שאותו בגברא חילוקי� מחלקי� ואינ� רגילה. אישית שנאה כמו חזקה שאינה
ומובנות פשוטות במילי� התוס' דברי את אחד משיב ולהסביר להגדיר שהיטיב וכפי

– דורינו לב� ג�
,"‰ÈÁ„" Â��Â˘Ï· ÈÂ¯˜‰ ¯„‚ ‡Â‰ ‰Â¯Ú ¯·„ ˙ÈÈ‡¯· ‰· Â�ÈÂËˆ�˘ ‰‡�˘‰ ¯„‚„"
ÂÓ˙È„ ‡‰ÎÂ .‡¯Â·‰ ÔÂˆ¯Ï „Â‚È�·Â ‡ËÁ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ˘ ‰Ê Ì„‡Ó ‰ÈÁ„ ÂÎÂ˙· ˘È‚¯È˘
˙Â˘Ú�˘ (‡ËÂÁ‰ „ˆÓ) ˙Â·Â‚˙‰Â ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈÓÚÙÏ ˙Ó‡·Â .ÌÈ‡ËÂÁ ‡ÏÂ ÌÈ‡ËÁ
ÚÂ�ÓÏ ˘È Ì�Ó‡ ‰ÊÂ ,Ì„‡Ï ˙È˙Â‰Ó ‰‡�˘ Ï˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ˙ÂÓ¯Â‚ ,ÈÂˆ¯‰ Í¯„Î ‡Ï˘
‰‡�˘ ‰Á˙Ù˙‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ Í‡ .‰˜È¯Ù· Ó"·„ ‡È‰‰ÎÂ ÍÎ ÏÚ ¯ˆÈ‰ ˙ÂÙÎÏ ˘ÈÂ
ËÏÁ‰·Â ,Â‡�Â˘ Â�È‡ ÔÈÈ„Ú ,‰Ê Ì„‡Ó ‰ÈÁ„ ÂÏ ˘È˘ ˙‡Ê ÌÚ˘ È‡„Â ,Ì„‡Ï ˙È˙Â‰Ó
ÏÎ·˘ ÌÈ˘ÚÓ ÂÏ‡Â .¯Â„È‰· ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ‰Ê· ÌÈÈ˜ÈÂ ,„ÒÁ·Â ÔÁ· ‰·‰‡· ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ
ÔÈ‚· Y ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡· Ï˜˙� È�‡˘Î ˙ÂÁ„ÏÂ ˜Á¯˙‰ÏÂ ÒÂÚÎÏ ÏÂÎÈ È�‡˘ ÌÂÈ
Â�È�È· Á˙Ù˙‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÂÈÙÏÎ ˙È˘È‡Â ˙È˙Â‰Ó ‰‡�˘ È· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,‰¯È·Ú‰

Ï¯‡Â·ÓÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï ‰‡�˘ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÌÈ�Â˘‡¯‰ È¯·„ ˙ÈˆÓ˙ ‰Ê ÌˆÚ·Â .ÍÎ È„Î
."Ï"�‰ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙·

˜¯· È�· ,ÒÓ¯·‡ .˘ ·¯‰

את פירשו שכ� החשובי� המשיבי� של מדעת� להתעל� נוכל לא בודאי זאת ובכל
לשנאה כוונת� גמורה שאינה ובשנאה וסיעתו. התניא דברי כעי� שכוונת� התוס' דברי

הרעי�. למעשיו או החוטא של מסוי� לחלק
È„ÈÏ ‡Â·È ‡Ï˘ Â¯ˆÈ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ÍÈ¯ˆ Â˙‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘Î Ì‚˘ ¯ÓÂ‡ ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙‰"
È„Â‰È‰ „ˆÓ Ï·‡ Â·˘ Ú¯‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‡È‰ ‰ÂˆÓ˘ ¯‡·Ï ¯˘Ù‡Â ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘
˘È ÔÈÈ„Ú Â˙‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Ù"Ú‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,'ÒÂ˙‰ ÔÈÂÎ˙Ó˘ ‰Ó ‰ÊÂ ,Â˙‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ Â·˘
ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó Â˙Â‡ ÁÈÎÂ‰ÏÂ Â·˘ È„Â‰È‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï ‰ÂˆÓ

."Â˙Â‡ ·¯˜Ï
ÌÈÏ˘Â¯È ,Â‰È�· Ô¯‰‡ ·¯‰

‡Â‰ ËÂ˘Ù 'Â‡ÎÏ Ì‰È¯·„ ¯Â‡È·Â ...Ì˙¯ÎÊ˘ ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙‰ „"ÈÙÚ ·˘ÈÈÏ „"ÚÏ"
‰‡�˘ ˜È„ˆ‰ ˙‡�˘ ‰˙È‰ ‡Ï Â‡�Â˘˘ ÍÎ ÏÚ ‡ËÂÁ‰ Â‡�˘˘ Ì„Â˜ È¯‰˘ùéàì,‡ËÂÁ‰

‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ‰ÊÓ ‰Á˙Ù˙‰ ÍÎ ¯Á‡Ï ˜¯Â .‰Ú¯‰ ÂÎ¯„Â Â˙‚‰�‰ ˙¯ÂˆÏ ‰‡�˘ ‡Ï‡
ÂÓÚ ·ÈË‰Ï ÍÎ·Â ‰Ê‰ ‡ËÂÁ‰ ÌÚ ÔÂÚËÏÂ ˜Â¯ÙÏ Ì„‡‰ ˙ÂÂˆÓ Î"ÚÂ .˘È‡‰ ˙‡�˘ ÂÊ˘
ÔÂÈÎ ‚"‰Î· ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ˘ ¯ÈÙ˘ È˙‡ ‡˙˘‰Â .˘È‡‰ ˙‡�˘Ó Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ ˙�Ó ÏÚ
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‰ÏÂÒÙ‰ Â˙‚‰�‰ ˙¯Âˆ ÏÚ ÂÁÈÎÂÓ ÔÎ ÏÚÂ Â·‰Â‡ ‡·¯„‡Â ,˘È‡‰Ï Â‡�Â˘˘ È¯ÈÈÓ ‡Ï„
.‰‡Â�˘‰Â

Û‡ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ÁÈÎÂÓ‰ ‡�˘È˘Î„ ‰‡ÈÏÙ‰ ˜ÊÁÏ Ì˙ÙÒÂ‰˘ ‰Ó ¯ÈÙ˘ ·˘ÂÈÓ Û‡ ‰Ê·
¯‡·˙�‰Î Ì‡ Ì�Ó‡ .‡�Â˘‰ ÁÈÎÂ‰Ï ¯ÂÒ‡ Â˙Â ,ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ Â‰‡�˘È ‡ËÂÁ‰
ÏÎÂ ,‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù·Î Â·‰Â‡ ‡·¯„‡Â Â˙·ÂË· ‡Ï‡ ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ÂÏ ÁÈÎÂÈ˘Î˘ È¯‰
‡Ï ‡ËÂÁ‰ Û‡Â ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ ‰È‰È ‡Ï Î"‚ ‡ÏÈÓÓ ,Â˙‚‰�‰Ï ˜¯ ‡È‰ Â˙‡�˘

."Â‰‡�˘È
ÌÈÏ˘Â¯È ,‚¯·�ËÂ¯ ÈÎ„¯Ó ·¯‰

,‡"ËÈÏ˘ ¯ËÎ˘ ‰È¯‡ '¯ ˆ"‰‚‰ È�È˜ÊÓ È˙ÚÓ˘˘ ‰Ó Ù"Ú ,‡Â‰Â ,ÍÎ ı¯˙Ï ÈÏ ‰‡¯�"
‰˘ÚÓ‰ ÌˆÚ ˙‡ ‡Ï‡ ,ÂÓˆÚ Ì„‡‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ·Â˙Î˘ ‰Ó„
,·˘ÈÈ˙Ó ÏÎ‰ Ê"ÈÙÏ Ó"ÓÂ ...'ÒÂ˙ ‰ÓÎÓ ‰ÊÏ ˙ÂÈ‡¯ ‰ÓÎ ÂÏ ˘È˘ ¯Ó‡Â ,‰˘Ú˘ Ú¯‰
Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Û‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÈˆÓ ÔÎÏÂ ,¯‡·˙�ÎÂ Â˙Â‡ ‡�Â˘ Â�È‡ ÂÁÈÎÂÓ˘Î ˙Ó‡·„

"...‰˘Ú˘ ‰˘ÚÓ‰ ÌˆÚ ˙‡ Â�ÈÈ‰Â
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ ,˘„�¯‚ ÈÂÏ‰ Ô¯‰‡ ·¯‰

קבוצת על יצאו. כולו הכלל על ללמד אלא יצאו עצמ� על ללמד לא אלו תשובות
להעתיק בידינו אי� בו. לשנוא מותר מה החוטא בגו� מחלקי� שהתוס' שהבינו המשיבי�

שפלפל הנחמדי� הדברי� כל משיבי�את בדברי נכללו כבר מהדברי� שחלק וג� בה�. ו
אחרי�.

mzxaq gkn weligd z` miycgnd (c)

השי"ת שחננ� בינת� בכח שהשתמשו מאלו המקצת מ� מקצת מדברי רק נביא כא� ג�
שבחוטאי�. והטוב הרע חלקי שבי� החילוק את דנפשייהו מסברא וחידשו

‰ÓÂ„ Â�È‡ ‰�‰ .Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Ì„‡ ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È� ÍÈ‡ Ì˙È˘˜‰˘ ‡È˘Â˜‰ ÔÈ�ÚÏÂ"
„‡Ó ‰˘˜ ˙È˘È‡ ‰‡�˘ ÂÈÏÚ ÂÏ ˘È˘ Ì„‡Ó ‰ÁÎÂ˙˘ È‡„Â .ÂÊ ‰‡�˘Ï ˙È˘È‡ ‰‡�˘
.‡ËÂÁ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˘È‡ „‚�Î ˙�ÂÂÎÓ ‰�È‡Â ˙È˘È‡ ‰�È‡ ÂÊ ‰‡�˘ Ï·‡ .‰˙¯ËÓ ˙‡ ‚È˘˙˘
˙‡ ÌÈÈ˜Ó˘ ˜È„ˆ‰ Ì‚Â ,ÂÈ‡Â¯ ÏÎ ÏÚ ·È·ÁÂ ˙ÂÎÈÏ‰ ÌÈÚ� Ì„‡ ‡Â‰ ‡ËÂÁ‰˘ ÔÎ˙ÈÈ
ÍÎ· ‰ÚÂË ‡ËÂÁ‰˘ Ú„ÂÈ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎÓ ‡Ï‡ ,ÂÈÙ‡ ˙‡ ‡�Â˘ Â�È‡ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ‰
."‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó"Â '‰ ‡�Â˘ ‡ÏÈÓÓ ‡Â‰ È¯‰ „ÈÊÓ· ‡ËÂÁÂ Â˙Ó˘� ˙‡ ¯È˜ÙÓ ‡Â‰˘
Â¯ÊÁÈ˘ ÏÏÙ˙È˘ Ó"¯Ï ‰È¯Â¯· ‰¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,Ì„‡Ï ‡Ï ‡ËÁÏ ¯˜ÈÚ· ‡È‰ ‰‡�˘‰

.Â˙ÂÓÈ˘ ‡Ï ‰·Â˘˙· ÌÈÚ˘¯‰

˙Ú· Ï·‡ .‡ËÁ‰ Ï˘ ‚ˆÈÈÓ‰ ‡Â‰ ¯˘‡Î .Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ‰¯Â˙‰ ¯˘‡Î ‰Ê ÏÎ ÌÏÂ‡
¯ÂÊÁÈ ÈÏÂ‡ .‡ËÂÁÏ "˙Â�Ó„Ê‰" ÏÂÎÈ·Î ˙�˙Â� ‰¯Â˙‰ Ê‡ ,ÂÁÈÎÂ‰Ï ˜È„ˆÏ ¯˘Ù‡˙Ó˘
ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ˘ Ú‚¯ÓÂ ...Â˙Ú˘¯ ˙‡ ·ÂÊÚÈÂ ˜È„ˆÏ ÍÙ‰ÈÈ ÈÏÂ‡ .‰ÁÎÂ˙‰ ˙Â·˜Ú· Â·
ÂÏÂ˜· ÚÓ˘ Ì‡ ¯¯·˙È „ÈÓÂ .·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï ÔÂˆ¯Â Ï‡¯˘È ˙·‰‡ ÍÂ˙Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ
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‡È‰ Ô‡Î ‰‡�˘‰ ¯ÂˆÈ˜·Â .Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ Â˙ÂÓ„˜Ï ¯ÊÂÁ Â‡Ï Ì‡Â Â·‰‡Ï ‰ÂˆÓ È¯‰
."¯ÂÊÁÏ ÈÂÎÈÒ ÂÏ ÌÈ�˙Â�˘Î ‡Ï ‡ËÁ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ ‡Â‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ‡È‰Â ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘

¯ÙÒ ˙È¯˜ ,.Ú .È ·¯‰

‰·Â˘˙· Â¯ÊÁÈ˘ È�ÂÈ¯· È�‰ ÏÚ ‰ÏÏÙ˙‰ Ó"¯ ˙˘‡ ‰È¯Â¯·„ ˙ÂÎ¯·„ ‡¯Ó‚ ÂÓÎÂ"
‰˘ÚÓ ‡�Â˘˘ ÔÂÈÎ ‰¯È·Ú‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰‡�˘‰ ÔÈ�Ú ÏÎ„ �"˘ÓÎ Â�ÈÈ‰Â
‰‡�˘ ÔÈ‡ Ê"ÚÂ ,Ú˘¯ ‰˘ÂÚ˘ Ì„‡‰ ÈÙÏÎ ‡Ï‡ ˙È˘È‡ Ì„‡‰ ÈÙÏÎ ‡Ï Ï·‡ ,Ú˘¯
ÔÈ‡˘ ˜¯ ‡Ï ‡·¯„‡„ ‡ˆÂÈ .ÂÏ˘ Ú˘¯‰ È˘ÚÓÓ ¯ÂÊÁÈ˘ ‰·‰‡Ó ÂÁÈÎÂÓ Î"ÚÂ ,˙È˘È‡
˙·ÈÒ„ ,È�˘Ï ÌÈÏ˘Ó „Á‡ ÏÎ ‡·¯„‡ ‡Ï‡ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·‰‡Ï Ú˘¯‰ ˙‡�˘ ÔÈ· ‰¯È˙Ò

"Ú˘¯‰ ‰˘ÚÓÓ ¯ÂÊÁÈ˘ Â�ÁÈÎÂÈ˘ ‰·ÈÒ‰ ‡È‰ ˘È‡‰ ˙·‰‡Â Ú˘¯‰ ‰‡�˘∆
˜¯· È�· ,Ï˜�¯Ù ¯È‡È ·¯‰

המשיבי� אחד לנו ששלח קונטרס מתו� יפה פלפלת בקיצור נעתיק זה נכבד פרק ולסיו�
לחלק, שמנסה הוא שבדבריו החידוש כ'). אות ד' ענ� הרשעי�" שנאת ("בדי� הנכבדי�.
ג� כולל לשנוא ההיתר לשנאותו. המצוה לבי� חוטא לשנוא ההיתר בי� התומי�, לפי
חלק והנה שבו. הרע החלק כלפי רק נאמרה לשנוא המצוה א� האד� עצ� שנאת

– הארוכה) בתשובתו זה מאמר בסו� ב"נספח" להל� (עיי� מלשונו
˙Á‡ ÌÚÙ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÈÓ Û‡„ Ï"Ò„ Ì‚‰„ ,ÌÈÓÂ˙‰ È¯·„Ï Ì‚ ·˘ÈÈÏ „"�ÚÏÂ"
‰‡�˘‰ ¯˙È‰ ÔÈ�ÚÏ ˜¯ Â‰Ê Ó"Ó ,["‰¯ÂÓ‚"Â ‰ÏÈ‚¯ ‰‡�˘] ·Ï‰ ˙‡�˘ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ
˙‡�˘· ‰ÂˆÓ Â�È‡ ¯·„· ˘È˘ ‰‡�˘‰ ˙ÂˆÓ ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ ,ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· Â�È‡˘ „ˆÓ ˘È˘
Y ‰˘Ú˘ ‡ËÁ‰ ˙‡�˘· ‡Ï‡ ,[Ï"�ÎÂ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ÌÂ˘ ÍÎ· ÔÈ‡„] Ú˘¯‰ Ï˘ ÂÙÂ‚
¯˙ÂÓ„ ‰ÏÈÁ˙· ˙¯ÓÂ‡ 'Ó‚‰˘ ‰Ó„ Â�ÈÈ‰Â .‰"·˜‰ Ï˘ Â�Âˆ¯ „‚� ¯·„ ‰˘Ú�˘ ·‡ÂÎ˘
‰‡¯˙ ÈÎ' ·Â˙Î˘ ‰ÓÓ ¯Â˜Ó‰ ˙‡ ÍÎÏ ‰‡È·Ó 'Ó‚‰ ‡‰„ ,·Ï‰ ˙‡�˘ Â�ÈÈ‰ Â˙Â‡�˘Ï
‡Ï ·È˙Î ‡‰ Â˙Â‡�˘Ï È¯˘ „ˆÈÎ Ï‡¯˘È ‡�Â˘· È¯ÈÈ‡ È‡„ ‰˘˜ÓÂ ,'Â‚Â 'Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ
,Â˙Â‡�˘Ï È¯˘„ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ „Á‡· È¯ÈÈ‡ Î"Ú„ 'Ó‚‰ ˙ˆ¯˙ÓÂ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙
,·Ï‰ ˙‡�˘ ‡Â‰„ 'Â‚Â ‡�˘˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ˙‡ 'Ó‚‰ ‰‡È·‰„Ó ,·Ï‰ ˙‡�˘ Î"Ú Â�ÈÈ‰Â
Î"Á‡ ‰‡È·‰ 'Ó‚‰˘ ‰ÓÂ .˙Á‡ ÌÚÙ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ „Á‡· È¯˘ ÂÊ ‰‡�˘ ‰¯Ó‡˜ ‡‰‡Â
‡ËÁ‰ ˙‡�˘Ï ‡Ï‡ ·Ï‰ ˙‡�˘Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ„ ¯Ó‡„ È"·�¯ È¯·„ ˙‡
‰¯È·Ú‰ ÏÚ ÂÏ ·‡ÂÎ„ Â‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÂÏ ‰‡¯Ó ˜¯˘ ÌÈ�ÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‰‡�˘ ‰Â‰„
'Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È' ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ÍÎÏ ‰‡È·‰ 'Ó‚‰ È¯‰„ .·Ï· Â‡�Â˘˘ ‡ÏÂ ‰˙˘Ú�˘

.Ï"�ÎÂ ‡ËÂÁ‰ Ì„‡‰ ÛÂ‚ ‡ÏÂ ‡ËÁ‰ ˙‡�˘ Â�ÈÈ‰„

˙ÂˆÓ Ì‚Â ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ Ì‚ ÌÈÈ˜Ï ÍÈÈ˘ „ˆÈÎ ÌÈÓÂ˙‰ ÈÙÏ Ì‚ ¯ÈÙ˘ ·˘ÂÈÓ Î"Ú ¯˘‡Â
ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ Ó"Ó„ .·Ï· ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ„ Ï"Ò„ Û‡ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘
˙‡�˘ ‡‰„ ,‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó˘ ˙Ú· ÌÈÈ˜˙‰Ï ¯ÈÙ˘ ‰ÏÂÎÈ ‡ËÁ‰ ˙‡�˘ ‡È‰˘
˙·‰‡ ˙ÙÒÂ˙· ‡ËÁ‰ ˙‡�˘ ˙‡ ˘È˘ ÍÂ˙Ó ˜¯ ‡·¯„‡Â .·Ï‰ ˙‡�˘ Â�È‡ ‡ËÁ‰
Â‡�Â˘ ‡Â‰ Ì‡ �"‰‡Â .(Ë"È ˙Â‡) Ï"�ÎÂ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÍÈÈ˘ ·Ï· Ï‡¯˘È‰
‰ÂˆÓ ‰Ê ÔÈ‡ Í‡ ,ÂÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÔÎ‡ ‰¯È·Ú‰ ˙‡ Â˙Â˘Ú ¯Á‡Ï „ÈÓ ·Ï·

."ÂÁÈÎÂ‰Ï Î"‚ ·ÈÈÁ Í„È‡ÓÂ ·Ï· Ê‡ Â˙Â‡�˘Ï ·ÈÈÁ„ ¯Ó‡�˘ ·Ï· Â˙Â‡�˘Ï
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,‰¯·ÂÁ È‚Á ·¯‰
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לעיל � שושני�" ו"שפתי שושני� ליקוטי מח"ס � בחבוט אליהו הרב של בדבריו [וע"ע
דבריו]. בשלהי עיי"ש חוברה הרב של לדרכו במקצת דומה שדרכו רבנ�" "תנו במדור

* * *

(בחלק�) תשובות שתי ונביא מבעליה� טובה למנוע לנו אסור הקודש מ� צאתנו טר�
מופשטת בצורה לנו ולהסביר אורה בקר� להעמידנו הנכבדי� המשיבי� טורחי� שבו
הסבר זמנית. בו שנאה וג� אהבה ג� ויחיד אחד בלב לשכו� מסוגלי� סו� סו� אי�

– לפניכ� שלכ� הרי חסידי. בסגנו� אחד והסבר המוסר בעל בסגנו� אחד
Ì„‡‰ ˘Ù�·˘ ,˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ÂÈ˙ÂÁÈ˘· Ï"Ê ıÈ·Ï‡ÂÓ˘ Á"¯‚‰ Ô¯Ó ÍÈ¯‡‰ ‰�‰„..."
Ì�Ó‡Â .('Ê ¯Ó‡Ó ‚"Ï˘˙Â ,'Ê ¯Ó‡Ó ·"Ï˘˙ 'ÈÚ) ,˙Á‡ ˙·· Í˘ÂÁÂ ¯Â‡ ¯Â¯˘Ï ÏÂÎÈ
ÌÈ˜„˜Â„Ó ÂÈ˘ÚÓ˘ ÈÓ Ïˆ‡ Ï·‡ ,‡È·Â·¯Ú· ¯¯Â˘ ‰Ê ÂÏˆ‡ ,ÂÁÂ¯· Î"Î ËÈÏ˘ ‡Ï˘ ÈÓ

.·Á¯‰ Â·Ï· Í˘ÂÁÏ Ì‚Â ¯Â‡Ï ÌÈ‡˙Ó ÌÂ˜Ó ‡ÂˆÓÏ Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰

,('ÂÎÂ ˙ÂÈ¯·‰ ˙‡ ·‰Â‡ Â"Î ¯Ó‡Ó ‡"Ï˘˙ ˙�˘) Ï"�‰ Ï˘ ‰ÁÈ˘· ˘¯ÂÙÓ ‰Ê ¯·„
'‰ ÂÏ ¯Ó‡˘Î Í„È‡ÓÂ ,Ï‡ÚÓ˘È ˙‡ ‡�˘ '‡ Ì‰¯·‡˘ ·Â˙Î˘ ,‰¯È˙Ò Ì˘ ‰˘˜‰˘
ÏÈ‚¯ Ì„‡ Ì�Ó‡ ÈÎ' :Ï"ÊÂ Ï"Ê ‡Â‰ ı¯È˙Â ,Ï‡ÚÓ˘È ˙‡ Ì‚ ·‰Â‡˘ ¯Ó‡ ˙·‰‡ ¯˘‡
‡Ï 'ÂÎÂ Â�È·‡ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ Ï·‡ 'ÂÎÂ ‡�Â˘ ÔÓÊ· Â· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ·‰Â‡ ‡Â‰˘Î

...Ï"ÎÚ ,'Â· Â‡ˆÓ� ˙Á‡Î Ô‰È˙˘Â ‰‡�˘‰ ÔÈ·Ï ‰·‰‡‰ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ‰˙È‰

ÂÈ‰È È„ÈÓ˙ ÔÙÂ‡·˘ ˜¯ ‰Ê Ï·‡ ,Â�È·‡ Ì‰¯·‡ Â�È‡ „Á‡ ÏÎ Ì�Ó‡˘ ,¯ÓÂÏ ‰‡¯�Â
ÔÓÊÏ˘ ÍÈÈ˘ Ï·‡ ,ÏÎÈ ‰"Ú‡‡ ˜¯ ‰Ê ,Ì˙�ÂÎ˙Ó ÏÚ ÂÈ‰ÈÂ ·Ï‰ ÍÂ˙· ˙Â¯˙ÂÒ ˙Â˘‚¯
ÁÈÎÂ‰ÏÂ ,‰·‰‡ Ì‚Â ‰‡�˘ ˘‚¯ Ì‚ ·Ï· ‰È‰È˘ ,Â˙Â‡ ÌÈÁÈÎÂÓ˘ ÔÓÊ‰ ÔÂ‚ÎÂ ,ËÚÂÓ

"...‰·‰‡‰ ÍÂ˙Ó
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÈ·Â¯ ‰È¯‡ ·¯‰

Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰¯È˘ ¯ÓÂÏ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ Â˘˜· ,ÌÈ· ÌÈ¯ˆÓ‰ ÚÈ·Ë‰ ‰"·˜‰˘ Â�ÈˆÓ"
„Â·‡·Â ,ÂÈ‰ ÌÈÚ˘¯ È¯‰Â !?‰¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì˙‡Â ÌÈ· ÌÈÚ·ÂË È„È È˘ÚÓ ‰"·˜‰
ÌÚÈ·ËÓ ˙"È˘‰ Ú‚¯ Â˙Â‡·„ „ÂÚÂ .ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÈÓ „ˆÓ ÌÚ�Ó ÚÂ„ÓÂ ,‰�¯ ÌÈÚ˘¯
ÔÈÓÈ Â˜ ˘È ˙"È˘‰ ˙‚‰�‰·˘ ‡Ï‡ .‰¯È˙ÒÎ ‰‡¯� ‰¯Â‡ÎÏÂ .ÌÓÁ¯Ó Ú‚¯ Â˙Â‡·Â „È·
...‰‚‰�‰‰ ÈÎ¯„· „ÁÈ· ÌÈ‡ˆÓ� ‡Ï‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙ÂÒ Ì�È‡Â .ÔÈ„Â „ÒÁ ,Ï‡Ó˘ Â˜Â

·Â‰‡Ï Ì‚ ‰ÂˆÓ ‰¯Â˙‰˘Î Î"‡ .Ì‰È�˘ Â· Ì‚ ÍÈÈ˘ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌÏˆ· ‡¯·� Ì„‡‰˘ ÔÂÈÎÂ
Â·‰Â‡ÏÂ Ú¯‰ Â‰˘ÚÓ „ˆÓ Â˙Â‡�˘Ï .Ì‰È�˘ ÍÈÈ˘Â ,‰¯È˙Ò ‰Ê ÔÈ‡ ,„Á‡ ˘È‡ ‡Â�˘Ï Ì‚Â
.˙„‰ ¯˜ÈÚ· ÔÈÓ‡ÓÂ '‰ Ï‡ ‰ÂÏ� ,‡Â‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎ·˘ „ˆÓ .Â·˘ ÏÚÓÓ ˜ÂÏ‡ ˜ÏÁ „ˆÓ
‰„ÈÙ˜‰ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Ù"Ú‡„ ‡�Â˘‰ ÔÈ„· ·"Ú¯ 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘‰ ·˙ÂÎ˘ ÂÓÎ

.˙„‰ ¯˜ÈÚ· ÔÈÓ‡ÓÂ '‰ ÏÚ ‰ÂÏ�˘ ¯Á‡Ó Â˘Ù� ÏÚ ‰¯Â˙

‰‡�˘‰ ˙‚‰�‰ ÏÁ .˘Ó˙˘‰Ï ‰‚‰�‰ ÂÊÈ‡·Â ,‰Ê Ú‚¯· ¯¯ÂÚÏÂ ˘È‚„‰Ï ‰Ó ÔÂ„È�‰ ˜¯
˙‚‰�‰ ‰ÏÁ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙Ú˘ ÚÈ‚Ó˘ÎÂ .Ï"�‰ „ˆÓ Â·‰Â‡ Â·Ï·„ Û‡ ¯È„˙ ÔÙÂ‡· ÂÈÙÏÎ
˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„ÏÂ Â·˘ ·ÂË‰ „ˆ‰ ÏÚ ÏÎ˙Ò‰Ï Ê‡ ·ÂÈÁÓÂ ,Ï"�‰ „ˆÓ ÂÈÙÏÎ ‰·‰‡‰

.Â‰˘ÚÓ „ˆÓ ÂÈÏÚ ˙¯˙ÒÂÓ ‰‡�˘ ÔÈÈ„Ú Â·Ï·˘ Û‡ ...Â¯ˆÈ Â¯·‚˙‰ Ú„ÂÈ ÔÈ‡‰
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˙Ï·� ÏÚ ¯·Ú˘ „ÈÒÁ· ‰˘ÚÓ Â"Ù ‰ÚÈ�Î‰ ¯Ú˘ ˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ‰ È¯·„ ¯·„Ï Ï˘Ó
˙Â�·Ï ‰ÓÎ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÂÊ ‰Ï·� ˙Á¯ÒÓ ‰ÓÎ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÂÏ Â¯Ó‡Â „‡Ó ˙Á¯ÒÓ ·ÏÎ
‰Ê ‰· ‰Â‰ ‡Ï‡ !?‰È�È˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Â‡¯ ‡Ï ÈÎÂ !?‰ÁÈ¯ „ÈÒÁ‰ ÁÈ¯‰ ‡Ï ÈÎÂ .‰È�È˘

."˘‚„ ÌÈÓ˘ ‰Ó ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰ Ú·Â˜Â ,‰ÊÂ
·"· ,¯˜¯Â .Ó .„ ·¯‰

WWW

:'h wxtxgapd uexizd

zn`a dad` `idy d`py – mi`hegd z`py

zlawznd daeyzk oeknd ipax aex ici lr dxgap df wxtay daeyzd

.dnevrd `iyewd lr xzeia

אמת" דברי ה"ניכרי� מצד ובכלל מאיד�. וגאונותה בעמקותה מחד, וישרותה בפשטותה
ובעיני דא בכגו� מוחלטי� דברי� שאי� ברור התירוצי�. משאר מתייחדת היא שבה
דעתינו את כא� מחווי� אנו זאת בכל יותר, כנכוני� אחרי� תירוצי� מתקבלי� אחרי�

בפינו. מה לשמוע מהמשיבי� רבי� לבקשת
שרמזו המשיבי� מדברי נצטט מכ� ולאחר בעינינו, שמצטייר כפי זה תירו� נביא ראשית
שהשכילו למשיבי� עד לרעיו� במקצת שהתקרבו מאלה ממנו, לחלק או זה לתירו�

בשלימותו. התירו� על לעמוד
zn`a dad` `idy d`py

היסוד תכונות מכירי�. שאנו ורגילה פשוטה שנאה מכל בתכלית שונה לרשעי� השנאה
– ה� שנאה כל åðåéìëáåשל åãéàì çîùå åúòøá õôçבאור� (עיי� כידוע. השונא של

הרשעי� בשנאת זאת, לעומת א'). כר� לחבירו" אד� ב"בי� היא?" מה "השנאה במאמר
סי' (חו"מ בשו"ע מפורשת הלכה לאיד�. שמחי� איננו וג� בטובת� חפצי� דוקא אנו
נלמד זה אבידה. ובהשבת וטעינה בפריקה בצרתו לרשע לעזור שצריכי� רע"ב)
קיג: בפסחי� שהגמרא וגו', שונא�" "חמור וגו' אויב�" "שור מפורשי�, מפסוקי�
וכ� (לתיאבו�) לרשעי� לעזור צרי� ועני� דבר בכל אלא באלו רק ולא ברשע. מפרשת

חסד". "אהבת בספרו חיי� החפ� פסק
הוא ביותר הקרוב שהדמיו� נראה השנאה, להגדיר כדי זו?! שנאה מי� איזה כ�, א�
שטחית שנאה מי� שקיימת קרובי�, אחי� שני שבי� שנאה או שסרח לב� אב שנאת

מלמעלה). שנאה של קליפה (כמי� מתחת רבה אהבה המו� על המכסה מלמעלה
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שהיה, מעשה לבנו. אב שנאת של מהותה היטב לנו ימחיש מהחיי� אמיתי סיפור
התורה מדר� שסטו צעירי� חבורת בבעיית ראש בכובד ודנו עסקני� כמה שישבו
להשתמש שהציע מי הציע אות�. ומקלקלי� המקו� צעירי שאר על חיתת� ומטילי�
בעצמו היה בשרו שבנו העסקני� אחד ה�. בשפת� אית� ו"לדבר" נגד� פיזית באלימות
הארי� הוא הרעיו�. על וביר� גדולה שמחה שמח שבה, ומהבולטי� קבוצה באותה
הוא ואדרבא – הכל ניסו שכבר אחרי אחרת דר� שו� אי� שבאמת טע� בטוב להסביר
חלקו למעשי�, עברו כשמהדיבורי� האסיפה סו� לקראת וכו'. וכו' לכ� ומזומ� מוכ�
והחלו ה"טיפול" את לארג� לילה באותה עוד תפקיד קבלו מהמשתתפי� שני� תפקידי�.
לגעת תעיזו "שלא וצעק: בבגדיה� אות� תפס אבא�עסק� אותו פתאו� קפ� לצאת.

שלי...!!". בב�
לבנו. אב "שנאת" של חיה תמונה הנה
את תשנא לא תורה אמרה לחינ� בחוטאêéçàולא אול� של�, האח את תשנא אל .

שיל� הסו�, עד כלפיו שהשנאה זר איננו הלא כאח! שונאהו לשנאותו, ומצוה שמותר
הוא! בשר� אחי� לאיבוד...

d`pyd wner – dxcbd

לא עדיי� אול� רגילה. לשנאה הרשעי� שנאת בי� קיי� עצו� שהבדל למדי�, נמצנו
שנאה של סממני� איזה הזאת, החלקית השנאה את נגדיר אי� הגדרה. חובת ידי יצאנו

בה? אי� מה� ואיזה בה יש
ה"תניא" דברי לדבר, דוגמא זו. שנאה" ללא "שנאה להגדיר עמלו כבר וטובי� רבי�
דר� כא� להציע ברצונינו אול� וכו'. הרע וחלק הטוב חלק לשני�, החוטא את שחילק
החילוק לחלקיו. החוטא את לחלק מבלי הזאת השנאה חלקיות בהגדרת מאד פשוטה

השנאה.îåò"á÷"הוא
וצורה לכמות שבנוס� בהרחבה ביארנו ב' פרק ב' סוגיא א' כר� לחבירו" אד� ב"בי�

לענינינו: השיי� קטע נעתיק "עומק". – נוס� מימד ג� בשנאה ישנה
ומשו� וכיו"ב אי�הבנה או פגיעה מכח גמורי� אוהבי� בי� שנאה נולדת "לפעמי�
מתפייסי�, ה� זה זמ� אחר אבל מסוי�, זמ� למש� זה ע� זה מדברי� אינ� כ�
והנה המריבה. קוד� שהיתה ממה יותר חזקה ואפילו ביניה�, חוזרת והאהבה
נכסיו בשריפת אפילו או חבירו במיתת אחד כל חפצו לא השנאה בזמ� שא� ברור
נשכחת אמיתית צרה בעת ואדרבא כזה, במצב אי� לאיד שמחה ואפילו וכו',

לזה. זה ועוזרי� השנאה
אד�, בני שני בי� שנשתרשה שנאה יש חמורותמאיד� פגיעות של תוצאה והיא

"שמחה יתכ� ודאי זה ובמצב ועמוקה, יותר "רצינית" שנאה והיא ביניה�, שהיו
חבירו את להציל אפשרות לו שיש כגו� צרה, בעת הד�" על ו"עמידה לאיד"
מהפסד. להצילו יטרח ולא נכסיו איבוד על ששמח וכש"כ מזה, ויתעל� ממיתה
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משאו תחת רוב� שונא� חמור תראה "כי וטעינה: פריקה לעני� שכתוב וכמו
תחת חמורו שרב� חבירו מצרת להתעל� רוצה שהשונא והיינו לו", מעזוב וחדלת
תשיבנו השב תועה חמורו או אויב� שור תפגע "כי אבידה: השבת לעני� או משאו,
והשנאה שונאו. אבידת את מלהחזיר להתעל� רוצה היה השנאה שמתו� לו",
בעני� מספרת שהתורה וכפי ח"ו בפועל רציחה מעשי כדי עד אפילו להגיע יכולה

שאחרי יוס� כדישהוסיפואחי עד הגיעו השנאה את והעמיקו אותו לשנוא
בזה נוס� בביאור ע"ע בשנאה, דרגות וכמה כמה ויש ונהרגהו". לכו "ועתה

היא?". מה "השנאה, במאמר
הדבר פגיעהומפתח היא השנאה סיבת שא� השנאה. בסיבת תלוי שהכל הוא,

עוצמת את למדוד אפילו ואפשר מזה. חזקה אינה השנאה אז קט�, עלבו� או קטנה
נגד השנאה עמידת כח מהו שונאו על צרה באה א� שרואי� משנ"ת, לפי השנאה
כמו נכסיו איבוד של גדולה צרה בעת ג� עמידה ועמוקה חזקה ששנאה הצרה,
אבל כלי�, שונאו שנכסי וישמח לכבות יעזור לא שהשונא וכיו"ב, בביתו שריפה
להציל כוחו בכל וירו� רחמיו יכמרו שאז מאד יתכ� ח"ו, לנפשות נוגע הדבר א�
אותה עוקרת היא ולכ� מהשנאה יותר עמוקה כזאת שצרה משו� וזה שאפשר. מה
על גוברות אינ� יותר קטנות צרות אבל כלל]. אח"כ חוזרת אינה ג� [ולפעמי�

וכיו"ב. בזיו� או מעלבו� להצילו וכגו� השנאה,
וכמש"כ מתחשבת, אינה נפשות בסכנת שאפילו מאד, חמורה שנאה יש זה ולעומת
מפגיעה כתוצאה נולדה זאת חמורה ששנאה וכנראה השנאה. בסיבת תלוי שהכל
דברי� עלבו� מכח שנולדה שנאה משא"כ בער�. נפשות, כמו ג"כ וחמורה חמורה,
נגד עומדת ורק ולנפש, לרכוש ממשיות סכנות נגד עומדת אינה ודאי וכדומה
יעזרהו לא חבירו את שמעליבי� יראה שא� והיינו וכיוצא, ובזיונות עלבונות

כ� לאחרי� עשה שכאשר ויהנה לאידו ישמח לו".ואדרבא עושי�

זה בפנילפי עמידה ואינה עומק בה אי� אול� גמורה כשנאה נראית ושנאה שיש נבי�
וכבר לרשע הנצר� החמור) בפריקת עזרה (כמו שהיא כל עזרה או אבידה, מבח�. שו�

כנ"ל). לבנו אלימות (כמו סכנה בעת שכ� וכל מעשה) (בשעת שנאה אי�
כשנאה החוטא האח של בלבו נתפסת אינה וג� אמיתית שנאה איננה כזאת שנאה סוג

אלא לעיל, עיי� הלב, הרגש מצד ובי� החיצונית ההנהגה מצד בי� úå÷çøúäëאמיתית.

úéðëèהתוכחה שבשעת [ובפרט בעצ�. אוהב שהוא המוכיח מצד תוכחה בה שיי� לכ� .
הפני� שכמי� המוכיח מצד ג� משיבי�]. מקצת שכתבו וכפי בעזרה ממש עסוק הריהו

עוד). בזה שנתבאר מה ב' פרק בפתיחת לעיל (עיי� לאד� האד� לב כ� לפני�
שמשמעות משיבי� מקצת שדייקו וכפי ג"כ. בפסחי� התוס' כוונת שזהו מאד יתכ�
שמחלקי� משמע לא גמורה שאינה לשנאה גמורה שנאה בי� שחילקו במה בתוס' הלשו�
השנאה יצר "כפיית עני� מאד מוב� ג� וכמש"כ. גופא בשנאה רק החוטא האד� בחלקי
מוגדרות אינ� העומק דרגות שהרי להעמיק. השנאה יכולה שבקל חז"ל "שחששו
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ושאי� הפנימית האהבה להדגיש כדי הזדמנות בכל לשונא ולעזור להקדי� וציוו כ�. כל
בטובתו. חפצי� אדרבא כלל, ברעתו חפצי� אנו

ה"כמי� דר� התחושה עוברת זאת בכל – הרבה ששכיח כפי – לעזור מזדמ� כשלא וג�
השנאה ג� שהרי ובפרט גמורה. לשנאה היחסי� הידרדרות ונמנעת הפני�" אל הפני�
אינה עדיי� השנאה מאהבה. תוכחה חובת חלה שמיד כיו� ביטוי מצאה לא עדיי�

כ�. כל מורגשת
ו') סי' א' בפרק (לעיל נכבדי� משיבי� מקצת שהזכירו סברה ולצר� עוד להוסי� ויש
וא"כ עיי"ש. אהבה", כמו זה ממנו, שאיכפת לחוטא שמראי� בנוע� התוכחה ש"עצ�
ייעו� בתור שנאמרת – התוכחה עצ� – לחוטא עזרה של מקרה כא� נזדמ� בודאי הרי
(רמב"� הבא" העול� לחיי להביאו לטובתו אלא לו אומר "שאינו לטובתו, והכוונה
מיד ירגיש הרי כלפיו והסלידה השנאה קצת ירגיש החוטא א� שא� כ� פ"ו). דעות
לטובתו. ופועלי� לו לעזור רוצי� אדרבא שהרי ועמוקה רגילה בשנאה מדובר שלא
יפה להגדיר כדי יחד משתלבי� לעיל שהבאנו השנאה" "עומק סברת ע� יחד זו סברה

לחוטא. השנאה מהות

miaiynd ixacn

– בקצרה ראשית
ואמיתית רגילה שנאה איננה החוטאי� שנאת åúáåèáא) äöåø éøäùבניגוד החוטא של

לאידו. ושמח שונאו של בכליונו רוצה שהשונא דעלמא לשנאה
,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ [˙ÈÒÓÓ ıÂÁ] ˙Â¯È·Ú‰ ÏÎ·˘ Û‡˘ ¯ÓÂÏ ‰¯Â‡ÎÏ Ô‡ÎÓ Á¯ÎÂÓÂ..."
˙Â‡¯Ï ‰ÂˆÓ ÂÈÏÚ ˘È ‡·¯„‡ ‡Ï‡ ,Â˙Ú¯· ˙Â‡¯Ï ‰ˆÂ¯˘ ¯„‚· ‰‡�˘ ‰Ê ÔÈ‡ Ó"Ó
¯·„ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,‰·Â˘˙· Â·È˘‰Ï Ï„˙˘‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â Î"˘ÓÓ Â˙·ÂË·

."ÂÁÈÎÂÓÂ Â‡�Â˘ ÍÈ‡ ‡È˘˜ ‡Ï Î"‡Â .¯ÂÓ‚ Á¯Î‰ ‡Â‰ ‰Ê
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ ,Ï‚�È˘Ë ÔÂÚÓ˘ ·¯‰

ÍÎ È„Î „Ú ‡�Â˘˘ ‰ÈÂˆÓ‰ ‰‡�˘ ˘È„..."ììë åúáåèá õôç åðéàå åúòøá äöåøù,
˙‡Ê ÌÚ ,‰˘Ú˘ ‰Ú¯‰ È�ÙÓ Â‡�Â˘˘ Û‡˘ ‡Ï‡ ,ÔÎ ‰�È‡ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ‰‡�˘‰ Ï·‡

‰˘Ú˘ ‰Ú¯‰Ó Â· ¯ÂÊÁÈ˘ ıÙÁ ‡Â‰ „ÁÈíãà åúåà ìù åúáåèá õôçå"...
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ ,˘„�¯‚ ÈÂÏ‰ Ô¯‰‡ ·¯‰

„Á‡ ÏÚ ‰·¯ ‰ÏÓÁÎ ‡"Î ,‰Ó˘Ï ‰‡�˘ ‰�È‡ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ‰˘..."
ÔÈ‡ ˙‡ÊÎ ‡È‰ ‰‡�˘‰ ¯˘‡ÎÂ .Ï"¯ ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˘Ú˘ „Ú ‰ÊÎ ÏÙ˘Ï ÚÈ‚‰˘ Ï‡¯˘ÈÓ
.˘�ÚÈÈ ‡Ï˘ Â˙·ÂË· ‰ˆÂ¯˘ ˙ÓÁÓ ÔÎ ‰˘ÂÚ˘ ¯Á‡Ó ,‰·‰‡· ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓÏ ‰¯È˙Ò ‰Ê

."„ÂÚ Â˙Â‡�˘Ï Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ÏÎÂÈ˘ Ì‚Â
ÌÈÏ˘Â¯È ,¯„�ÈÏ ˜ÁˆÈ ·¯‰



ÌÈÓÂˆÚ ÌÈˆÂ¯È˙¯Á·�‰ ıÂ¯È˙‰ :'Ë ˜¯Ù /101

לדמות יש החוטאי� שנאת בנוב) את ה"שונא" אולאב ח"ו רעה לתרבות שיצא
מעשיו. בגלל בשרו אחיו את השונא

Â�· ‰‡Â¯‰ ·‡· ÔÂ‚Î .„Á‡Î ‰‡�˘Â ‰·‰‡ ÌÈÓÚÙÏ ÌÈ‡ˆÓ� ÌÂÈ ÌÂÈ ÈÈÁ· Û‡Â..."
‰ÏÈÏÁ Ô·Ï ‰�ÎÒ Ï˘ ‰¯˜Ó· .ÂÈÏ‡ ‰·‰‡ ˙¯˙ÒÂÓ Â·Ï· Í‡ ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ Â‡�Â˘„ ,Á¯Ò˘

."‰‡�˘‰ ¯˙ÒÂ˙Â ‰·‰‡‰ ‰Ï‚˙˙ ‰ÓÂ„ÎÂ
˜¯· È�· ,¯˜¯Â .Ó.„ ·¯‰

ÍÈ¯‡‰˘ ,‰Ï˙-Ï˙ 'ÓÚ ‡¯˜ÈÂ (Ï"Ê ·Â¯ÂÊÂ‡Ó ¯"ÂÓ„‡‰Ï) ‰˘Ó ¯‡· ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ..."
'ÓÚ (Ï"ˆÊ È˜Ò�ÊÂ¯‚ ‡"¯‚Ï) Ì‰¯·‡ ˙¯Â˙ 'Ò· Ú"ÚÂ ,ÌÈ¯ÙÒ ‰ÓÎÓ ‰Ê· ‡È·‰Â ,‰Ê·
,Â·‰Â‡ ‡Â‰ ‰Ê „·ÏÓ Ó"Ó ‰¯È·Ú‰ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘˘ Û‡ Î"‡Â .‰Ê· ÍÈ¯‡‰˘ 314
·‡Ï „"‰ÏÓ) ‰ÊÓ ıÂÁ ‰·‰‡Â ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ‰‡�˘ ,˙Á‡Î ˘Ó˘Ï ˙Â„ÈÓ‰ '· ÌÈÏÂÎÈÂ
Â·‰Â‡ Ì‚ ‡Â‰ ‰Ê „·ÏÓ Ó"Ó˘ ·"ÂÈÎÂ Â„‚�Î ‡ËÁ˘ ˙ÓÁÓ Â�· ˙‡ ‡�Â˘˘

."(Â˙ÂÓˆÚ·
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,.˘.È ·¯‰

Í¯„ ,Â·‰Â‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰È‰ „‡Ó „‡Ó˘ ‡Ï‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â‡�Â˘˘ ÏÎ È‡„Â„..."
‰È‰˘ ÏÈÎ˘ÈÂ ÔÈ·È ˙Ú„ ¯· ÏÎ ,ÍÎ ÌÂ˘Ó Â‡�Â˘Â ‰Ú¯ Í¯„Ï ‡ˆÂÈ Â�· ‰‡Â¯‰ ·‡ Ï˘Ó
ÈÂÂÈˆ ÌÈÈ˜Ó˘ Û‡ ‚"‰Î ÏÎÂ .˘Ù� ˙·‰‡ Â�· ·‰Â‡ ˙ÂÈ‰Ï ÏÈ·˘· Â�Â‡Â Â�ÂÓÓ ÏÎ Ô˙Â�
‰ÁÎÂ˙ ÈÂ‰ ‰Ê ·ˆÓ· ‰ÁÎÂ˙„ ¯Â¯·Â ËÂ˘Ù ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÈÓ ‡�Â˘Â '˙È ‡¯Â·‰

."‡˙ÈÈÏÚÓ
ÌÈÏ˘Â¯È ,ÔÈ˜·¯„ .˘ ·¯‰

אינה וג� בדבר. התלויה שנאה שהיא משו� אמיתית, שנאה אינה החוטאי� שנאת ג)
ראש על צרה בבוא אומרת, זאת מבח�. בפני עומדת שאינה שיטחית אלא עמוקה שנאה
אהבה! הפנימית נשמתה זו שנאה סו� סו� שהרי כלפיו השנאה מתבטלת החוטא

,¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡˘ ‰·‰‡ ‰�˘ÈÂ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‡È‰˘ ‰·‰‡ ˘È„ ,˙Â„Á Í¯„ ÏÚ ÈÏÂ‡"
‰·‰‡ ‡È‰ ÂÊÈ‡Â ,ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÙÂÒ ÔÈ‡ ÂÊÂ ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÙÂÒ ÂÊ˘ ˙Â·‡ 'ÒÓ· Ô�˙„ÎÂ
Â‰ÊÂ ,Ô˙�Â‰ÈÂ „Â„ ˙·‰‡ ÂÊ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡˘Â ¯Ó˙Â ÔÂ�Ó‡ ˙·‰‡ ÂÊ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙‰
„ˆÓ Â�·‰‡ÈÂ ¯ÒÂÓ Â¯ÁÂ˘ Â·‰Â‡Î ‰È‰ÈÂ "¯·„· ‰ÈÂÏ˙˘ ‰·‰‡"‰ ˜ÏÒÈ˘ Â˙‡�˘

."˙Ï·˜˙Ó‰ ‰ÁÎÂ˙ Â‰Ê˘ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÂÁÈÎÂÈÂ Â¯ÒÈÈÂ "¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡˘"‰
.ÌÈÏ˘Â¯È ,ÁÂÂ¯ ÌÂÏ˘ ˜ÁˆÈ ·¯‰

‰·‰‡ ‰ÏË· ¯·„ ÏË· ,¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‡È‰˘ ‰·‰‡ ÏÎ (Ê"ËÓ ‰"Ù) ˙Â·‡· Ô�˙ ‰�‰„"
,˘Ù�‰ ˙·‰‡ ‡È‰ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡˘ ‰·‰‡ ÈÎ Ì�˘È ˙Â·‰‡ È�ÈÓ È�˘ ‰‡¯�Â ,'ÂÎÂ
‡„È¯‚ ıÂÁÏÂ ‰Ù˘‰ ÔÓ ‰�È‡˘ Û‡ ÏÚ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙‰ Ï·‡ ,˙ËÏÁÂÓÂ ˙ÈÓÈ�Ù ‰·‰‡

.˙Ï·‚ÂÓÂ ‰˘ÂÏ˜ ‰·‰‡ Ó"Ó

.‰·ÈÒ ¯Â·Ú ‡�Â˘˘ ˘ÈÂ ÂÓˆÚ Ì„‡‰ ˙‡ ‡�Â˘˘ ‰‡�˘ ˘È ,‰‡�˘· ¯·„‰ ÔÎ˘ ‰‡¯�Â
˙‡�˘ ‰�È‡ Ó"Ó „‡Ó Ï„‚˙ ‰‡�˘‰ ˙ÓˆÚ˘ ÔÎ˙È˘ Û‡ ÏÚÂ ˙Ï·‚ÂÓ ‡È‰ ÂÊ ‰‡�˘
Â·Ï· ‰ÏÚÓ ¯˘‡Î Ó"Ó ÌÈ�È˘ÏÓ Â‡ ÌÈ¯ÓÂÓ „‡Ó ‡�Â˘ ¯˘‡ Ì„‡˘ Ú„˙ .Ì„‡‰ ÌˆÚ
Ì‡ ‡Ï‰ ·˘ÂÁÂ ÂÚ˘¯· Â„ÂÚÂ ‰ÊÎ Ì„‡ ˙Ó˘ ÚÓÂ˘˘ ÔÂ‚Î ,‰·Â˘˙· ·Â˘Ï ÂÏ ÔÎ˙È˘
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‰ÏÚÓ Î"‡ .'‰ Â· ıÙÁÂ Á„È� Â�ÓÓ Á„È Ï·Ï ıÙÁ '‰Â ÂÏ ·ÂË ‰È‰ ‰·Â˘˙· ·˘ ‰È‰
Â¯È·Á Ï"Á¯ ‡�Â˘ È„Â‰È˘Î ÔÎÂ .‰ÊÎ ¯ÙÂÎÏ ‰ÏÂ„‚‰ ‰‡�˘‰ ÌÚ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰·‰‡ Â·Ï·
ÌÁ¯È Â¯È·ÁÏ ‰˘Ú�˘ „‡Ó ‰ÏÂ„‚ ‰Ú¯ ÏÚ Â"Á ÚÓ˘È Ì‡ È¯‰ ,Â˙Ú¯· Â"Á ıÙÁ Û‡Â
˙ÓÈÈÂÒÓ ‰„Ó Â· ˘ÈÂ Ï‡¯˘È Ô· ‡Â‰ ÈÎ Ú„ÂÈ ‡Â‰ ÌˆÚ· ÈÎ ,È¯Î� ÏÚ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ
ÏÂ·‚ ‰· ˘È ÔÎÏ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙ ‡È‰ ‰‡�˘‰Â ˙ÂÈ‰ ÈÎ ‰‡¯�Â .ÂÈÏ‡ ‰·¯˜Â ‰·‰‡ Ï˘

"...‰·‰‡ È„„ˆÏ ÌÂ˜Ó ÔÈÈ„Ú ˘ÈÂ
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,Ê‡¯ ÌÈÈÁ ·¯‰

היטב מסבירות הבאות התשובות שלושת מהתירו�. נקודות שלשה בקצרה כא� עד
חביבות� מתו� המיוחדת. ובשפתו כדרכו אחד כל הזה, התירו� של העיקרו� את באריכות
להחדיר נצליח ואולי האי כולי במילוא�. כמעט אות� מעתיקי� אנו אלו תשובות של
בינה המהותי והשוני בעצ�, לחוטאי�, השנאה של הייחודיות את הלומדי� בציבור
אלא וכיו"ב שונאי� שברשע חלק באיזה הבחנה רק לא – רגילה אישית שנאה לבי�

לגמרי. אחרת שנאה úîàáסוג äáäà àéäù äàðùישמשו דלהל� המשיבי� שלושת .
זה. ליסוד שרמזו או דבריה� בתו� הזכירו שג� אחרי� לרבי� כפה בזה

Â‡ Ì„‡ ˙‡�˘ .¯‡·�Â .ÌÈÓÁ¯Â ‰·‰‡Ï ÏÏÎ ‰¯È˙Ò ‰�È‡ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘„ „"ÚÏ�"
:˙Â·ÈÒ È˙˘Ó ‡Â·Ï ‰ÏÂÎÈ ÌÈ˘�‡ ˙ˆÂ·˜

(àúåòø úåãéî ,úåéùéà úåòéâðÂÊ .Â�È¯ÚˆÏ ·ËÈ‰ ÌÈ¯ÈÎÓ Â�‡ ‰˙Â‡ ‰‡�˘‰ ÂÊ Y
¯˙ÂÈ ÁÈÏˆÓ˘ ˙ÓÁÓ ,ÂˆÈÓ˘‰˘ ,Â· Ú‚Ù˘ ˙ÓÁÓ È�ÂÏÙ ˙‡ ‡�Â˘ ‡Â‰ .˙ÈÏÈÏ˘ ‰‡�˘
„Â¯ÈÙ ÏÎÂ ˙˜ÂÏÁÓ ÏÎ ‰�ÓÓÂ ,˙Â¯ÂÓÁ‰ ÔÓ ‡È‰ ÂÊ ‰‡�˘ .‰�‰ÎÂ ‰�‰Î „ÂÚÂ ,Â�ÓÓ

.¯ÂÒÈ‡· Ì„‡ ˙˜Á¯‰ ÂÊ .‚ÂÏÈÙÂ

'ä øáãì úåàð÷ ,äøåúä éååö (á,ÌÚÓ ÌÈÓ¯ÂÓ ÌÈ˘�‡ Ïˆ‡ ‰ÈÂˆÓ‰ ‰‡�˘ ÂÊ Y
˙ÓÁÓ È�ÂÏÙ ˙‡ ‡�Â˘ ‡Â‰ .˙È·ÂÈÁ ‰‡�˘ ÂÊ .˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÚÈ‚� Ï˘ ıÓ˘ ÏÎÓ ÌÈÏÂË�‰

‡�˘ .‰"·˜‰ ÈÂÂˆ ˙‡ ¯ÙÓÂ ÔÂ„Ê· ¯·ÂÚÂ ‡ËÂÁ ‡Â‰˘‰·ÂÁ ÔÎ˘ ,˙Á·Â˘ÓÂ ‰ÙÈ ÂÊ ‰
˙˜Á¯‰ ÂÊ .ÂÈ·È·Ò ˙‡ Â"Á Ï˜Ï˜ÏÂ ¯¯˜Ï ÏÂÏÚ‰ ·˜¯ ÏÎÂ Ú‚� ÏÎ ‰�ÁÓ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï

.‰ÂˆÓ· Ì„‡

‰‡· Â¯È·ÁÏ ‡�Â˘ ‡Â‰˘ ‰‡�˘ Ì‡‰ ÂÓˆÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì„‡‰ ÏÂÎÈ ÂÈÙÏ „„ÂÓ‰ Â‰Ó
?˙ÂÈ˘‡‰ ÂÈ˙ÂÚÈ‚� ˙ÓÁÓ Â‡ '‰ ¯·„Ï ˙Â‡�˜ ˙ÓÁÓ

!ÂÊ ‰‡�˘Ï ÂÊ ‰‡�˘ ÔÈ· Â�˘È È˙Â‰Ó Ï„·‰

˙‡ ‡�Â˘ Ì„‡ ¯˘‡Î !‡È‰ ˙È˘È‡ ‰‡�˘ ,˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓÂ ˙ÂÚÈ‚� ˙ÓÁÓ ‰‡·‰ ‰‡�˘
,Â˙·ÂË· ıÂÙÁÈ ‡Ï .‡È‰ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ,˙ÂÈ˘È‡‰ ÂÈ˙ÂÚÈ‚� ˙ÓÁÓ È�ÂÓÏ‡ ˙‡ Â‡ È�ÂÏÙ
‰ˆ¯È ,Ì˘Â ‰Ù ˙ÂÏ˜˙Â ÌÈÏÂ˘ÎÓ ÂÏ ÌÈ˘È Û‡ ,Â·‡Î·Â Â¯Úˆ· ‰�‰È ,Â„È‡Ï ÁÓ˘È
ÂÓÈ¯‰ÏÂ ‰˜ÂˆÓ ˙Ú· ÂÏ ÚÈÈÒÏ ,ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÈÎÒÈ ‡Ï˘ È‡„Â ...ÍÎÓ ¯˙ÂÈ· Û‡ Â‡ Â�ÂÏ˘ÎÏ

.˙È˘È‡ ‰‡�˘ ÂÊ .Â˙ÏÈÙ� ˙Ú·

Ú¯‰ ˙˜Á¯‰ ‡Ï‡ ˙È˘È‡ ‰‡�˘ ‰�È‡ ,'‰ ¯·„Ï ˙Â‡�˜ ˙ÓÁÓ ‰‡·‰ ‰‡�˘ Î"‡˘Ó
ÁÂÙ˙ ÔÎ˘ ,Â˜ÈÁ¯‰ÏÂ Â„‚� ÚÈ¯˙‰Ï ,Â˙Â‡�˘Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ ,‰¯È¯· ÔÈ‡ .‰�ÁÓ‰ ·¯˜Ó
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‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙¯‰Ë ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ .ÌÈÁÂÙ˙‰ ÏÎ ˙‡ ·È˜¯‰Ï ÏÂÏÚ ·Â˜¯ „Á‡
Â�Ú‚‰˘ ÏÚ ‰‚Â˙·Â ¯Úˆ· ,·‡ÂÎ ·Ï· ˙È˘Ú� ÂÊ ‰˜Á¯‰ Í‡ .Ú¯‰ ˙˜Á¯‰ ‡ÏÏ ˙Â˘Ú‰Ï
ÔÈ·‰Ï ÏÈÎ˘Ó Â�È‡ ¯˘‡ ,Î"Î ‰ÚÂ˙Â ‰ÚÂË‰ Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ Â˙Â‡ ÏÚ ˙ÂÚÓ„· ,ÍÎÏ
ÂÏ·˜�Â Â‡¯Â·Ï ‰Ï‰ ·Â˘ÈÂ ÌÂÈ‰ ‡Â·È È˙Ó ÏÁÈÈÓÂ ıÙÁÂ ÏÓÂÁÂ ÌÂÁ¯ ·Ï‰ .˙Ó‡‰

.‡Â‰ Ï‡¯˘È Ô· È¯‰˘ ,‰�È¯·Â ‰ÁÓ˘· ,˙ÂÁÂ˙Ù ˙ÂÚÂ¯Ê·

‰¯Â˙‰ ˙¯ÈÓ˘ Í¯ÂˆÏ ‰˜Á¯‰ ÂÊ .˙È˘È‡ ‰‡�˘ ÂÊ ÔÈ‡ Í‡ .‡Â�˘Ï Y ˜ÈÁ¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÚÎ
‰ÂˆÓ˘ ÈÙÎ Ì„‚� ÂÓÁÏ�˘ ÂÏ‡ ÈÙÏÎ Û‡˘ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ïˆ‡ Â�ÈˆÓ˘ ÈÙÎÂ .Ï‡¯˘È ÌÚÂ
Â¯ÚËˆ�Â ,Ì·‡ÎÂ Â·‡Î ‡Ï‡ ˙È˘È‡ ‰‡�˘ ÂÊ ‰˙È‰ ‡Ï ,ÌÂ‡�˘ Y ÌÂ˜ÈÁ¯‰Â ,‰¯Â˙·
È�· Â�ÈÁ‡ ÏÚ ·¯ ¯Úˆ Â¯ÚËˆ�Â ˘ÈÏ˘ ˙ÂÚÓ„· ÂÎ· Û‡Â ,Ì˙¯ˆ· ÌÓÚ ÂÎ· ,Ì¯Úˆ·
ÂÊ .‰ÓÈÏ˘ ‰·Â˘˙· Â·Â˘ÈÂ Ì·Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ '‰ ÏÂÓÈ˘ Ì„Ú· ÂÏÏÙ˙‰Â ,ÔÈÚÂ˙‰ Ï‡¯˘È

.‰ÙÈ ‰‡�˘ ÂÊ .ÌÈÓÁ¯Â ‰ÏÓÁÂ ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ˙Ú·Â�˘ "‰‡�˘"

‡ˆÓ˙ ‡Ï ÔÎ˘ ,Î"Î ‰˙Â‡ ÌÈ¯ÈÎÓ Â�‡ ÔÈ‡ ,'‰ ¯·„Ï ˙Â‡�˜Ó ‰‡·‰ ÂÊ ‰‡�˘ Ì�Ó‡Â
ÔÈ‡ Ì‡Â ˜„ Ï„·‰‰˘ ÔÂÈÎ .˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÚÈ‚� ÏÎÓ ·ËÈ‰ ÂÓˆÚ ‰˜È�˘ ÈÓ· ‡Ï‡ ‰˙Â‡
¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ‡Ï' ‰¯Â˙‰ ‰˙ÂÂˆ ÔÎÏÂ .‰¯ÂÒ‡ ‰‡�˘ ÂÊ È¯‰ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÌÈÊÂÁ‡ ‰‡Ó

�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ˘ "‡�Â˘"· ¯·Â„Ó Y 'Â‚Â "Â‡˘Ó ˙Á˙ ı·Â¯ Í‡�Â˘‰„¯È Í‡ ,Â˙Â‡
,‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰‡�˘Ï ‰Ó˘Ï ‰‡�˘Ó ˙ÂËÒÏ ÏÂÎÈ ˙ÂÏ˜·˘ ,Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ÛÂÒÏ ‰¯Â˙
ÚÈÈÒÏÂ ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ‰˙‡ ·ÈÈÁ Í‡�Â˘ Â„ÂÚ· ,‰˙ÂÂˆ ÔÎÏÂ ,‰¯ÂÒ‡ ‰‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ˙‡�˘Ó
.‰¯È¯· ÔÈ‡Ó ‰˜Á¯‰Y‰‡�˘ ‡Ï‡ ˙È˘È‡ ‰‡�˘ Â‡�Â˘ ‰˙‡ ÔÈ‡˘ Í· ˘È¯˘‰Ï È„Î ,ÂÏ

.ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰‡�˘

Í‡�˘Ó' ÌÈÏ‰˙· ‰"Ú ÍÏÓ‰ „Â„ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ !ÌÂÏ˘Â ÒÁ !ÂÓÚ ¯·Á˙‰ÏÂ Â·¯˜Ï ¯ÂÒ‡
¯˙ÂÈ ÂÓÚ ¯·„Ï ÈÏ· ,‰˜È˙˘· .‰·ÂÁ Y ÂÏ ÚÈÈÒÏ ,Â˙¯ˆ· ÂÏ ¯ÂÊÚÏ Í‡ !'‡�˘‡ '‰
‰ÂÂˆÓ˘ ‰‡�˘ ÂÊ .ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ˘ÈÂ ‰¯ˆ· È„Â‰È È¯‰˘ ,‰ÏÓÁ·Â ÌÈÓÁ¯· ÂÏ ÚÈÈÒÏ ˘È ,È‡„Ó
'‰ ‡¯È˘ ‰ÂˆÓ ‰ÓÎÁ‰ 'Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È' ‰"Ú ÍÏÓ‰ ‰ÓÏ˘ ¯Ó‡˘ ÈÙÎÂ .‰¯Â˙‰

.Â‡�Â˘Â Â˜ÈÁ¯Ó ‡Ï‡ Ú¯Ï ¯·Á˙Ó Â�È‡

ÌÈ‡Â‚˘ È¯‰ ,ÂÏ‡ "ÌÈ‡�Â˘" ÁÈÎÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˙�Ó„ÊÓ˘ ÔÓÊ ÏÎ˘ ËÂ˘Ù ‰Ê È¯‰ ‰˙ÚÓ
ÏÎÓ ÌÁÈÎÂ‰ÏÂ Ì‰Ï ¯È·Ò‰Ï ˙ÂÒ�Ï ,ÌÈ„Â‰È Ì˙Â‡Ï ‰ÏÓÁ‰Â ÌÈÓÁ¯‰ È˘‚¯ ÌÈÏÂÚÂ
ÔÚÓÏÂ ‡··Â ‰Ê· Ì‰Ï ·ËÈ ÔÚÓÏ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÔÚÓÏÂ Ì�ÚÓÏ ·ËÂÓÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï ·Ï‰
‰ÏÂÎ ÏÎ ‡·¯„‡ .ÌÈÓÁ¯ÏÂ ‰·‰‡Ï ‰¯È˙Ò ‰Â‰Ó ÂÊÎ ‰‡�˘ ÔÈ‡ .ÌÈÓ˘ „Â·Î ˙Â·¯‰
"‰‡�˘"‰ ¯·‚˙˘ ÏÎÎ ,‡·¯„‡Â .ÌÈÚÂË‰ ÌÈÁ‡‰ ¯Úˆ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ‰ÏÓÁÂ ÌÈÓÁ¯
¯˙ÂÈ ‰È‰˙Â Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÓÁ‰Â ‰·‰‡‰ Ï„‚˙ ÍÎ ,‰Ó˘Ï ¯˙ÂÈ ‰È‰˙˘ ÏÎÎ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï

.·Ï‰ Ï‡ ÌÈÒ�Î�Â ·Ï‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰ÈÂ ,·Ï‰ ÏÎÓ ,·Ï‰ ÔÓ ,˙È˙ÈÓ‡

,úåòø úåãéîå úåòéâð úîçî úéùéà äàðù äðéà àèåçä úàðù :äøö÷á äáåùúä

.äðçîä áø÷î òø ìë ÷éçøäì äøåúä éååö úîçî àìàÍÂ˙Ó ˙È˘Ú� ÂÊ ‰˜Á¯‰
.‡ËÂÁ‰ Ï˘ Â˙¯ÊÁÏ ‰ÈÙˆÂ ·ˆÚÂ ·‡Î ,‰ÏÓÁÂ ÌÈÓÁ¯"àðåù"ä ïéàù ãáìá àì ïëì

àéä äáäà êåúî åæ äàðù ïëù ,úîìùåîä åúáåèá õôç àìà ,àðåùä úòøá õôç.

."·Ï Ï‡ ·ÏÓ ,‰�Î ‰·‰‡ ÍÂ˙Ó ‡È‰ ˙Ó‡ ˙ÁÎÂ˙ ‰Ê "‡�Â˘" Ï˘ Â˙ÁÎÂ˙ ÔÎÏÂ
¯ÙÒ ˙È¯˜ ,¯ÊÚÈ·‡ ÏÈÈ‡ ·¯‰
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לחוטאי�, האהבה עיקרו� את לייסד כדי ברמב"� ידועה סתירה על שהתבססו ויש
– זה משיב וכדברי בעצ�,

:Ï"ÊÂ ·˙Î ÌÈ¯˜ÈÚ‰ ‚"È ¯Â‡È·· ÍÈ¯‡‰˘ ¯Á‡ ,˜ÏÁ ˜¯Ù ˘"Ó‰ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ ‰�‰"
ÏÏÎ· Ò�Î� ‡Â‰ ,Ì‰· Â˙�ÂÓ‡ ‰· ¯¯·˙�Â ÌÏÂÎ ˙Â„ÂÒÈ‰ ‰Ï‡ Ì„‡‰ ÔÈÓ‡È ¯˘‡ÎÂ"
ÔÓ Â¯È·ÁÏ ˘È‡ È"˘‰ ‰Âˆ˘ ‰Ó ÏÎ· ÂÓÚ ‚Â‰�ÏÂ ÂÈÏÚ ÌÁ¯ÏÂ Â·‰‡Ï ‰ÂˆÓÂ Ï‡¯˘È

,‰ÂÁ‡‰Â ‰·‰‡‰Ú·Ë‰ ˙Â¯·‚˙‰Â ‰Â‡˙ ˙ÓÁÓ ˙Â¯È·Ú‰ ÔÓ ÏÂÎÈ˘ ‰Ó ‰˘Ú ÂÏÈÙ‡Â
.Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙÓ ‡Â‰Â ·"‰ÂÚÏ ˜ÏÁ ÂÏ ˘È Ï·‡ ÂÈ‡ËÁ ÈÙÎ ˘�Ú� ‡Â‰ ,ÚÂ¯‚‰
ÔÈÓ ‡¯˜�Â ¯˜ÈÚ· ¯ÙÎÂ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÈ È¯‰ ,˙Â„ÂÒÈ‰ ‰Ï‡Ó „ÂÒÈ Ì„‡Ï Ï˜Ï˜˙�˘ÎÂ
‡Ï‰ (ËÏ˜ ÌÈÏ‰˙) ¯Ó‡� ÂÈÏÚÂ ,Â„·‡ÏÂ Â‡�Â˘Ï ‰ÂˆÓÂ ,˙ÂÚÈË�· ıˆÂ˜Â ÒÂ¯Â˜ÈÙ‡Â

.Ì"·Ó¯‰ Ï"ÎÚ ,"‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó

‰ÂˆÓ ˘È Ó"Ó ,˙Â¯È·Ú‰ ÔÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ˘ ‰Ó ‰˘Ú˘ ‡ËÂÁ Û‡˘ Ì"·Ó¯· ¯‡Â·Ó
Ì"·Ó¯‰ „"Ú ˙Â˘˜‰Ï ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ .‡Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ Ò¯Â˜ÈÙ‡ ˜¯Â ,ÂÈÏÚ ÏÂÓÁÏÂ Â·‰Â‡Ï
˙‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ ‰ÎÂ¯Ú 'Ó‚ ‡È„‰Ï Â�È�ÙÏ ¯‡Â·Ó˘ :‚È˜ ÌÈÁÒÙ· ‡È‚ÂÒ‰ È¯·„Ó
'Ó‚‰ È¯·„ ˙‡ ‰ÎÏ‰Ï ˜È˙Ú‰ „"È‰ ÁˆÂ¯ 'Ï‰Ó ‚"ÈÙ· ÂÓˆÚ Ì"·Ó¯‰ ‰�‰Â .‡ËÂÁ‰
Ï‰·� Â‡ˆÓ Ì‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï˘ Ù"Ú‡ Ó"Ó„ ·˙ÎÂ ÍÈ˘Ó‰ ÂÈ¯·„ ÍÂ˙·Â ,ÌÈÁÒÙ·
ÌÈ¯·„‰Â .'ÂÎÂ ‰‰˘È ‡Ó˘ ˙ÂÓÏ ‰ËÂ� Â�ÁÈ�È ‡ÏÂ ÂÓÚ ˜Â¯ÙÏÂ ÔÂÚËÏ ‰ÂˆÓ Â‡˘Ó·

.¯Â‡È· ÌÈÎÈ¯ˆ

˘"Ó‰ÈÙ· Î"˘Ó„ ,Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ˙¯È˙Ò ·˘ÈÈ Ì˘ ÌÈÁÒÙ Ò"ÓÚ ‰¯Â˙ ÏË ¯ÙÒ·Â
‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙" ¯Ó‡� ÌÈ¯ÙÂÎ‰ Ïˆ‡˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ„
‰Â¯Ú ¯·„ Â¯È·Á· ‰‡¯˘ ÌÈÁÒÙ· Â¯Ó‡˘ ‰Ó Í‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â�ÈÈ‰Â ,'Â‚Â "ÌÈ˙‡�˘
.ÂÓÚ ÔÂÚËÏÂ ˜Â¯ÙÏÂ ÂÓÁ¯Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú ‡Ï‡ ˙ÈÏÎ˙· ‰‡�˘ ‰Ê ÔÈ‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ
Â·‰Â‡Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡ Â·˘ Ú¯‰ „ˆÓ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ·"ÏÙ· ‡È�˙‰ ÏÚ· Î"˘ÓÎÂ

.ÌÈ˙‡�˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ¯Ó‡� ÌÈ¯ÙÂÎ· ˜¯Â ,ÂÓÁ¯ÏÂ Â·˘ ·ÂË‰ „ˆÓ

‡Ï‡ ,È¯Ó‚Ï ˘È‡‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ¯È˙Ó ‡ËÂÁ· ¯Ó‡�‰ ‰‡�˘‰ ¯˙È‰ ÔÈ‡˘ ¯‡Â·Ó Î"‡
ÂÓÎ ‡Â‰ ÌÈ¯·„‰ ¯„‚˘ „"�ÚÏ ‰‡¯�Â .Â·˘ Ú¯‰ ˜ÏÁ· ˜¯ô"òàù åðá çøñù áà

åðá àåä éë åáäåà î"î ìáà äòø êøãá åðá úåéä úà àðåùù.

‰‡�˘‰ ¯˙È‰ ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰Â ,'‰Â¯Ú ¯·„ Â‰È‡ ‰È· ‡ÈÊÁ„' ÌÈÁÒÙ· 'Ó‚‰ ÔÂ˘Ï Ô·ÂÈ ‰Ê·Â
‰Ú˜Ù‰ „ˆÓàèåçä àøáâáÔÂÈÎ ‡Ï‡ ,äàåøäù„‚�Ï ÌÈ˘Ú�˘ ÌÈ‡ËÁ ·Ú˙Ï ÍÈ¯ˆ

Î"˘ÓÊÂ .¯·„ ÏÎÏ Ï‡¯˘È ¯‡˘� ‰Ê‰ ˘È‡‰ ÌˆÚ ÈÎ ,‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡ ¯Á‡ Ì„‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ�ÈÚ
È˘ÚÓ ·Ú˙Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰¯ÂÓ‰ ÔÈ„ Â‰Ê˘ Â�ÈÈ‰Â 'Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È' ˜ÂÒÙ‰ Î"Á‡ 'Ó‚·

.ÏÏÎ ‡ËÂÁ‰ ˘È‡· ‰Ú˜Ù‰ ‰Ê ÔÈ‡ Í‡ Ú˘¯

‰‡Â¯‰ ÍÈ¯ˆ˘ Ù"Ú‡˘ Ï"�‰ ÁˆÂ¯ 'Ï‰ ÛÂÒ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ·ËÈ‰ ÌÈ·˘ÂÈÓ ‰Ê·Â
.Ï"˜Â ,ÂÓÚ ÔÂÚËÏÂ ˜Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ Ó"Ó ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï

˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú ÏÚ „ÈÊÓ· ¯·Ú˘ ÈÓ ˙Â�‚Ï ¯˙ÂÓ„ ·˙Î Ê"Ò '„ ÏÏÎ ÌÈÈÁ ıÙÁ· ‰�‰Â
,˙ÏÚÂ˙Ï ÔÂÂÎÈ˘ Ì‰Ó '‡Â ,ÌÈË¯Ù ‰ÓÎ „"È˜Ò Ì˘ Á"Ó·· ÍÈ¯ˆ‰ Í‡ ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ
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ÔÈ‡ Y ‰ÓÂ„ÎÂ Ò¯Â˜ÈÙ‡Â ÒÈÚÎ‰Ï ¯ÓÂÓÎ 'È¯Ó‚Ï' ÏÂÚ ˜¯Ù˘ ÈÓ·„ ·˙Î ÂÈ¯·„ ÛÂÒ·Â
.Ë¯Ù ÌÂ˘ ÍÈ¯ˆ

‰˘˜‰Â ,Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÂ·‡È˙Ï ¯ÓÂÓ„ ‰ÊÓ ÚÓ˘Ó„ ÌÈÈÁ ˙Â·È˙� ¯ÙÒ· ˜ÈÈ„Â
Ú¯Ê· ˘"ÈÈÚÂ ,'Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ'˘ ˙ÂÓÂ˜Ó '‚· Î"˘ÓÓ ÂÓˆÚ ˙‡ Á"Á‰ ¯˙ÂÒ Î"‡„

.ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ· Á"Á‰ È¯·„ ˙‡ ÁÈ�‰ ÛÂÒ·ÏÂ ‰·¯‰ Ë·Á˙�Â ‰Ê· ÍÈ¯‡‰˘ ÌÈÈÁ

ÔÂÂÎÈ˘ ÔÂ·‡È˙Ï ¯ÓÂÓ· Á"Á‰ ÍÈ¯ˆ‰˘ ‰Ó„ ¯ÓÂÏÂ ˙ÂËÈ˘Ù· ·˘ÈÈÏ ÏÎÂ� Â�Î¯„ ÈÙÏ Í‡
˜¯ ,Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‡ˆÂÈ ˙Ó‡· ‡Ï‡ 'Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ ‰‡ÈˆÈ'‰ ÔÓ Ú¯‚Ó ‰Ê ÔÈ‡ ˙ÏÚÂ˙Ï
Ò¯Â˜ÈÙ‡· ˜¯Â ,Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ÔÈÈ„Ú È¯‰˘ ,¯˙È‰ ÂÏ ÔÈ‡ ‰‡�˘ ÍÂ˙Ó ¯ÙÒÓ˘Î
È¯·„Ó Ì˘ Á"Ó··Â ‰"Ò 'Á ÏÏÎ· ‡È·‰˘ ÂÓÎÂ ,Â˙Â‡�˘Ï È¯Ó‚Ï ¯˙Â‰ ÒÈÚÎ‰Ï ¯ÓÂÓ·Â

."˘"ÈÈÚ �"¯„ ˙Â·‡‰
˙Â·ÂÁ¯ ,ÈÂÏ ‰˘Ó ·¯‰

ולטעו� לפרוק לה�, לעזור מצווה היא בבד בד א� החוטאי�, את לשנוא מצווה התורה
אחד? בקנה אלו כל עולי� אי� שונא? של דרכו זו וכי דבר. בכל עליה� ולרח� עמה�
את נלמד זו וסתירה טענה מכח אדרבא הבאה. בתשובה ביטוי לידי באה ועוד זו טענה

– מדובר בדיוק במה עליה, תורה שציוותה השנאה של טיבה
˘È‚¯‰Ï Â�ÈÈ‰ ,‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ˘È˘ Â�Ï ˙¯ÓÂ‡ ‰¯Â˙‰ ‰�‰ .ÍÎ ¯‡·Ï ‰‡¯�"
.‰˜È¯Ù ‰ÂÂˆÓ ‰¯Â˙‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ .‰˘Ú˘ ˙Â¯È·Ú‰ ÏÏ‚· È‡�‚Â ˜ÂÁÈ¯ Ï˘ ˘‚¯ ÂÈÙÏÎ
‰ÂˆÓ‰ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ·ÂÈÁ ‡Â‰ Í¯Âˆ‰ ˙Ú˘· ÂÓÚ ·ÈËÈ‰ÏÂ ÂÏ ‚Â‡„Ï ·ÂÈÁ‰Â]
‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï˘ ˜¯ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ ‡Ï ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡�Â˘ ‡Ï˘ ÈÓ È¯‰˘ ,Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï

.[Ú"Ó ÏËÈ· ,‡˘Ó ˜Â¯ÙÏ ‡�Â˘Ï ¯ÂÊÚÈ ‡Ï˘ ÈÓ Î"‡˘Ó ,(‰Ï·˜ È¯·„Ó)

‰‡�˘ ‰Ê ¯·„ „ÈÏÂÓ ‡ËÂÁ‰ ÔÂÚÓ˘ ˙‡ ‡�Â˘ Ô·Â‡¯˘ ‰Ó „ˆÓ˘ ¯·„‰ ÔÂÎ� ‰�‰Â
Â¯˘ ‰Ó ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Ï·‡ ,Ô·Â‡¯ ÈÙÏÎ ÔÂÚÓ˘ Ïˆ‡ÚˆÓ‡· ¯ˆÂÚ˘ Ô·Â‡¯ ˙‡ ÔÂÚÓ˘ ‰‡

˘‚¯ ÔÂÚÓ˘ Ïˆ‡ „ÈÏÂÓ ÂÓˆÚ ‰Ê È¯‰ ,Â‡˘Ó ˜Â¯ÙÏ ÂÏ ¯ÂÊÚÏÂ ÏÙËÏ ÏÈÁ˙ÓÂ Í¯„‰
.Ô·Â‡¯ ÈÙÏÎ È·ÂÈÁåúáåèì íéîúáå úîàá äöåøå çøåè äîë àåä äàåø éøäù˙‡ÊÂ ,

.‰¯Â˙ ‰˙ÂÂÈˆ ÔÎ È¯‰˘ ÔÂÚÓ˘ Ï˘ Â˙·ÂË· ‰ˆÂ¯ ÔÎ‡ Ô·Â‡¯˘ ˙Ó‡‰ Ì‚

Ì‡ È¯‰˘ .ÌÈ‡�Â˘˘ ÈÓ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ‰Ï‡˘‰ ÔÂ„È�· Ì‚ ·ËÈ‰ Ô·ÂÈ ‡ÏÈÓÓ
Â¯ÈÊÁ‰ÏÂ È�˘‰ ÌÚ ·ÈË‰Ï È˙ÈÓ‡ ÔÂˆ¯ ÍÂ˙Ó ÁÈÎÂ‰Ï ‰¯Â˙‰ ÈÂÂˆ ‰¯Â˘Î ÌÈÈ˜Ó Ì„‡
Â�ÈÈ‰ ‰¯Â˙ ‰ÂÂÈˆ˘ ÔÙÂ‡· ˙‡Ê ‰˘ÂÚÂ [ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓÓ ‰„ÈÏÒ ÌÚ „·· „·] ·ËÂÓÏ
ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰Â .·ËÈ‰ ˙‡Ê ˘È‚¯Ó È�˘‰ Ê‡ [„Â·Î Í¯„·Â ˙Á�·
‰ˆÂ¯˘ ˘È‚¯Ó ‡Â‰ È¯‰˘ Ï·˜ÏÂ ÚÂÓ˘Ï ÔÂÚÓ˘ „ˆÓ ‰·¯È˜ Ï˘ ˘‚¯ Á˙ÙÓ ‡·¯„‡

.Â˙·ÂË·

‰·¯‰ Â¯È‰ÊÓÂ Â· ‰ÁÂÓ Ô·Â‡¯Â ÌÈ�ÎÂÒÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÏÈÈËÏ ˙ÎÏÏ ÔÂÚÓ˘ ÏÈ‚¯ Ì‡ Ï˘ÓÏÂ
Â˙·ÂË· ‰ˆÂ¯ Ô·Â‡¯˘ ˘È‚¯Ó ÔÂÚÓ˘ ‚"‰Î· È¯‰ ,'ÂÎÂ Â˘Ù�· ‡ËÂÁ ‡Â‰˘ ÌÈÓÚÙ
ÌÈ¯·„‰ È�˘ ÔÈ‡˘ ˙Â‡Ó‚Â„ ‰·¯‰ ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡Â ...ÂÁÈÎÂÓ ‰È‰ ‡Ï Î"Ï‡˘ ÂÏ ‚‡Â„Â

¯ÓÂÏÎ ,‰¯È˙Òãáá ãáå ,äòøä åëøã íåùî éðùä úà àåðùì ãçà ãöî øùôàù

ãàî
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åúáåèá äöåøÂ· ÏÚÙÈÂ ‡ËÂÁ‰ Ïˆ‡ ˘‚¯ÂÈ Â˙·ÂË· Â¯È·Á ‰ˆÂ¯˘ È˙ÈÓ‡‰ ˘‚¯‰‰Â .
."‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜È˘ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰

ÌÈÏ˘Â¯È ,¯ÂÁ˘ ÔÓÏÊ ÌÈ¯Ù‡ ·¯‰

שנאה, ואינה שנאה בה. עסוקי� שאנו שנאה לסוג מהמקורות יפות דוגמאות כמה והנה
בפנימיותה. אהבה בעצ� שהיא שנאה

Â‰Ó Â¯È·Á· ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰ ÏÚ :‚È˜ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· Â�ÈˆÓ˘ ‰Ó ÍÎÏ ‡Ó‚Â„ (‡"
Á"Î˜Ò '„ ÏÏÎ· Á"Á‰ ¯‡È·Â ,È¯˙ È·Î ‰ÈÏ ÔÓÈ‰Ó È‡ È¯˘„ ‰È�È˘ÓÏ ‰È·¯Ï ‡¯ÓÈÓÏ
‰˙Ú ˙ÚÏ Â˙Â‡ ‡�˘È ˜¯ ÔÂÓ‰‰ ¯˙ÈÏ ¯ÙÒÈ ‡Ï ¯˘‡ ÚÂ�ˆÂ „ÂÒ ˘È‡ ‡Â‰ Ì‡ ˜¯„
ÂÈ˙Â�ÂÚ ÂÏ ¯ÂÎÊÈ ‡ÏÂ Â‰·‰‡È ‰Ú¯‰ ÂÎ¯„Ó ·˘˘ ÂÏ Ú„ÂÈ Ì‡Â 'ÂÎÂ Â˙¯·ÁÓ ˜ÈÁ¯ÈÂ
Â„ÈÓÏ˙˘) Â„ÈÓÏ˙Ï ·¯ ÔÈ· ÂÏÈÙ‡ ‡È‰ ¯˘‡ ‰‡�˘ ˘È˘ ‡È„‰Ï È¯‰ .Ï"ÎÚ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰
˙ÂÓˆÚ· ‰‡�˘ ‡Ï ‡È‰˘ È�ÙÓ ˙¯˙ÂÓÂ È�˘‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‡È‰ ÂÊ ‰‡�˘ Ó"Ó (ÂÙÂ‚Î
...‰ÏÈÁ˙·Î ‰·‰‡ ÔÂÎ˘˙Â Â˙‡�˘ ˜ÒÙ˙ Â·˘ ÔÓÊÏ ‰ÎÁÓ Â·Ï ÏÎ· ‡Â‰ Û‡Â ,Ì„‡‰

‰ÏÈ‚¯ ‡Ï ‰¯Âˆ· ÏÏÙ˙Ó ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ Â�ÈˆÓ ‰�‰ ,¯·„Ï ‡Ó‚Â„ „ÂÚÂ (·
ÌÈÚ¯ Ì‰ ÌÂ„Ò È˘�‡ ‰�‰Â .Â‡¯Â· ÌÚ ÏÂÎÈ·Î ‰ÓÁÏÓ È„Î „Ú ÌÂ„Ò È˘�‡ ¯Â·Ú
,'Â‚Â Ì˙Â‡ ‰‡ÈˆÂ‰ ËÂÏÏ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ ˙ÂÈ¯Ú ÈÏ‚Ó Ì‰Â .Ì�ÂÓÓ· ÌÈ‡ËÂÁÂ ÌÙÂ‚·
È�ÙÓ ,Ì„Ú· ÏÏÙ˙‰ Î"ÙÚ‡Â ,Ì˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ‰È‰ Ì‰¯·‡ ÏÚ Î"‡˘ ¯Â¯·Â ËÂ˘ÙÂ
‡"ËÈÏ˘ ÔÂÓÏÒ ‡"¯‚‰Ó È˙ÚÓ˘ ÍÎ) .·ËÂÓÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÁÈÏˆÈÂ ÈÂÎÈÒ ˘È „ÂÚ ÈÏÂ‡ ·˘Á˘

...(ÔÂ¯·Á ˙·È˘È· ÁÈ‚˘Ó

'‰ÙÂÒ· ·‰Â ˙‡' Ù"‰Ú Ï"ÊÁ Â˘¯„˘ ,¯Á‡ ÔÈ�ÚÓ ˙ˆ˜ Í‡ ¯·„Ï ‡Ó‚Â„ „ÂÚÂ (‚
˘Â¯ÈÙÂ ,ÌÈ·‰Â‡ ÌÈ˘Ú�˘ „Ú Ì˘Ó ÌÈÊÊ Ì�È‡Â ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ‡�Â˘ ÌÈ˘Ú� Â�·Â ·‡ ÂÏÈÙ‡˘

"ÈÚ ‡·¯„‡Â ,¯˜˘‰ ˙‡�˘Â ˙Ó‡‰ ˙·‰‡ ˙ÓÁÓ ‡È‰ Ì˙‡�˘˘ ¯·„‰˙Ó‡‰ Ô·Ï˙˙ Î
."‰Ê ˙‡ ‰Ê Â·‰‡ÈÂ

ÌÈÏ˘Â¯È ,˘È„ÏÂ‚ ·‡Ê ˜ÁˆÈ ·¯‰

החוטאי�. לשנאת הדוגמאות ה� אלה לתלמיד, רב שנאת לב�, אב שנאת
[לרב] לו יוודע "וא� – החשוב המשיב שציטט חיי� החפ� של דבריו את להדגיש ויש
גדול מבח� הראשוני�". עוונותיו לו יזכור ולא יאהבנו הרעה, מדרכו [התלמיד] ששב
זכה היא א� לדעת הרשעי� שנאת לגבי הפוסקי� שכתבו וכפי השנאה, בטיב זה הוא
קנ"ו. סי' או"ח השקל מחצית ועיי� לעיכובא), שזה (לסוברי� אישיות מנגיעות ונקיה

WWW
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תוכחה ומצות הרשעים שנאת בנושא מאמרים נספח:
גולדברג נחמיה זלמן הרב
משה" "דעת כולל וראש ירושלים, הדין בית אב

תוכחה ומצות הרשעים שנאת
לאד�, האד� תורת מערכת כבוד תשס"ב, חשו� כ"ב

מצוה עבירה בחבירו שהרואה מאחר קושיא כתבת� ובו ד' הקוב� קבלת בעד תודה
וכמו מתקבלת אינה שנאה מתו� הבא שתוכחה שיוכיחנו יתכ� אי� א"כ לשנאתו
אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשו� בנחת לו "וידבר ה"ז פ"ו דעות מהרמב"� שהבאת�

הבא". העול� לחיי להביאו לטובתו אלא לו
שנפסק מה על שהקשה סק"ט ז' סימ� ה"תומי�" שכתב מה לפי כ�, ליישב יש ולענ"ד
כרח� ועל תשנא, דלא לאו על שעובר עסקינ� רשע בדיי� אטו לדי�, פסול ששונא ש�
אמרו אי� קשה כ� א� אלא עבירה, שעבר שראה מחמת בשונא שמדובר לומר צרי�
גדולה שמיעה תהא 'שלא מטע� אותו שדני� ביו� עבירה שעבר באחד שראו בסנהדרי�
שזה ותיר� שונאי�, ידונו ואי� אותו שונאי� עבירה עובר שראוהו מאחר הא מראיה'
ג� לשנאתו ומותר שנאה איסור אי� שלרשע הכוונה עבירה בעל לשנוא שמותר שאמרו
לדי� שפסול השונא זהו אחרי� דברי� מחמת ששונאו וכל עבירה שאינ� דברי� בשביל
כזו שנאה עבירה, מחמת אלא שנאה לו אי� א� אבל אד�, של דעתו מטה ששנאה
להפו� לו מניח אינו החומרי האד� טבע מחמת שבא ששנאה אד�, של דעתו מטה אינה
מקו� מכל בזו כי לדו� מותר בזה שמימי עני� אלא הזה עול� מכח שאינו אבל בזכותו,
כשרי� ולכ� בזכות� מאד ומצדד רשעי� בהצדיק החפ� ה' בדרכי וידביק זכותו יחפש

עכ"ל. וכו' ונפשות ממונות דיני לדו�
להוכיחו ממנו מונעת אינה זו שנאה עבירה, מחמת ששונאו שכל ג"כ נאמר דבריו ולפי
אהבה מתו� לעשותו שיש התוכחה כ� מצוה מעני� נבעה שהשנאה שכמו רכה, בלשו�
יש ולכ� להוכיח, יכול אינו באמת הוא אחרי�, דברי� מחמת שונאו א� אבל יעשנו.
שלא לנו שידוע או שהוכיחו אחר רק אחרי� דברי� מחמת לשנוא היתר שאי� לומר

תוכחה. יקבל
עבירה מחמת אלא לשנוא היתר שאי� וסוברי� חולקי� התניא בעל וכ� החרדי� והנה
יצרו לכו� בשונא שמצוה אמרו למה שהקשו פסחי� שמתוס' ונראה אחרת. שנאה ולא
שנאה לידי יבוא כ� ומתו� וכו' לפני� הפני� שכמי� ותירצו לשנאתו, מצוה יש והרי
לידי יבוא שלא בשונאו מצוה תורה אמרה ולכ� החרדי� כמו שסוברי� נראה גמורה,
זה ג� שמותר התומי� ולדעת אחר, דבר מחמת לשנוא שיבוא היינו גמורה שנאה
ב"מ בתוס' שכתבו וכמו כדי� שלא בשונא מדובר בשונאו מצוה שאמרו שמה בהכרח

לכו�. ד"ה לב
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בחבוט אליהו הרב
שושנים" ו"שפתי ב"ח, שושנים" "ללקוט מח"ס

התוכחה מצות לעומת הרשעים שנאת
הבית ונתמלאה ד', חלק לאד�" האד� "תורת הבהיר הקוב� את לידי ה' אנה הלו�
בה� תלוי הרבי� זכות באשר הי"ו, המערכת לחברי נמטייה אפריו� תורה. זו אורה
אשר לזולתו, אד� שבי� המצוות המה הלא אינשי, בהו זהירי דלא עוו� מזכרת בהזכיר�
ניח� להיות לב על ש� איש אי� כמעט ובעוה"ר כהיתר, לו ונעשו בעקבותיו דש אד�
מאד הרבה שכרכ� ההלכות, בבירור והעוסקי� אלו מצוות המפרסמי� וע"כ הרעה, על

חלק�. ואשרי אשריה� יד�, על מתרבה שמי� וכבוד ראתה, לא עי�
כ� וכשמו עצומה", "קושיא שמו קרא הכי החשוב במדור רנה' בעמוד ש� עיני ותבט
ע"ב קיג' ד� בפסחי� ז"ל חכמינו אמרו דהנה השאלה, [ותוכ� נשגבה. פליאה הוא
כעי� (מתוכ� דהפוסקי� רבוותא כמה ולדעת לשנאתו, מצוה בחברו ערוה דבר הרואה
דהלא טובא וקשיא הוכיחו. טר� אפי' היינו זו מצוה זלה"ה) חיי� החפ� הגאו� החשמל
להיות צריכה ההוכחה והנה להוכיחו, חייב בחברו ערוה דבר דהרואה קיי"ל מאיד�
בפסחי� בתוס' המבואר ע"פ יפלא וביותר מיניה. דליקבלו היכא כי ורעות אהבה מתו�
משו� שונאו את שונא הרשע א� הרשע, את שונא דכאשר שראה, ד"ה ע"ב קיג' ד�
נתעוררו והנה הקושיא]. ע"כ תוכחתו. יקבל לא בודאי הרי וא"כ וגו', לפני� הפני� כמי�
לדינא], נ"מ נמי [ואיכא האר"ש מ� תמיה"ה רוח להעביר תשוב"ה הרהורי ערל לב בלבי
והמלאכה קצר הזמ� כי בספרי�, מחיפוש חיפוש לגמור אוכל לא עתה לעת כי והג�
הי"ו, המערכת חברי את לשת� אמרתי רגע לפי בלבי עלה אשר המעט זאת ע� מרובה,

לקח. יוסיפו והמעייני�
יט' סי' רבה אליהו דבי התנא שיטת דלפי להקדי� יש הבאר, אל אבוא בטר� אול�
ממתק דהרי ליתא, מעיקרא קושיא אבל) ד"ה א' סע' תרח' סי' הלכה בביאור (הו"ד
א� סת�, ברשע אלא נוהגת אינה התוכחה מצות א) דיני�: שני למדי� יצאנו לשונו
עלה בהסכמ"ה [ובזה להוכיחו אסור וא� האזהרה בכלל אינו עמית� מכלל שיצא רשע
ע"ט לא וכעת ז"ל, כמלאכי� הראשוני� מדברי ועיי"ש ש�, הלכה ביאור הרב לדינא
מכלל שיצאו בליעל באנשי א� כי נוהגת אינה הרשעי� שנאת מצות כ� כמו ב) האס�].
משא"כ "עמית�"], מכלל יצאו א� אלא "אחי�", מכלל שיצאו מבעיא לא [והיינו עמית�
בסו� דסנהדרי� יא' פרק המשניות בפירוש מהרמב"� מוכח [וכ� לשנאתו אי� סת� רשע
רשע דהוא אע"ג הדת, מכלל לגמרי יצא ולא עיקרי� ביג' שמאמי� דכל עיקרי�, היג'
ויש עיי"ש. מישראל." אד� ככל וכו' עליו ולרח� "לאהבו מצוה במצוות, אחי� ואינו
דעות בהלכות הרמב"� הביא לא הרשעי�, את לשנוא דמצוות דינא האי דהנה מדייקי�
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לתמיהה מקו� דאי� ישראל נא יאמר ומעתה יד']. הלכה יג' פרק רוצח בהלכות א� כי
הדיני�. שני בי� סתירה כל דאי� כלל,

איתא דכאמור דיד�, דש"ס לישנא פשטות לפו� ניצבה וג� קמה הנזכרת דהקושיא אלא
אמר יצחק בר נחמ� רב ערוה, דבר איהו ביה דחזיא גוונא האי "כי ע"ב: קיד בפסחי�
שעדיי� דמשמע לחוד, ערוה דבר על דאפי' לפני� האר"ש כל הלא ע"כ. לשנאתו." מצוה
דתנאי פלוגתא הוא וא"כ אליהו, דבי כהתנא ודלא לשנאתו, מצוה עמית�, בכלל הוא
אציי� [כאשר ז"ל כמלאכי� הראשוני� ככל מרוב מוכח והכי דיד�. כהש"ס קיי"ל ואנ�
"אחי�", מכלל יצא דלא היכא א� כי הראשוני� נחלקו דלא משדי, בעזר דברינו בהמש�
דבי כתנא דמשמע מהרמב"� דהבאנו וא� "עמית�"]. מכלל שיצא בעינ� לא לכו"ע א�
סק"ב, החסד בנתיב ג' פרק חסד אהבת בספר זיע"א חיי� החפ� ע"ז תמה כבר אליהו,
עיי"ש, בו, התרה לא דעדיי� היכא הרמב"� דברי להעמיד שכתבו [ויש בצ"ע. ונשאר
עמית� מכלל יצא שלא דא� ראשוני� לשאר יוד"ה יוד"ה הרמב"� א� הבא"ר פי ועל
דברי על עמד בלבד אחד ולא מידה, מאר� ארוכה כדנא מילתא ומ"מ לשנאתו. מצוה

לדוכתיה. קושיא הדרא ולפ"ז ואכמ"ל]. לפרש�, הרמב"�
ע"ב קיג' פסחי� בערבי התוס' דברי בשערי� נודע דהנה בס"ד, ליישב לי אחזה ואשר
מציאות דבאלו תאמר "וא� לשנאתו]: דמצוה יצחק בר נחמ� דרב [אמימרא שראה ד"ה
יצרו. את לכו� כדי בשונא מצוה לטעו�, ושונא לפרוק אוהב אמרינ� ע"ב) לב' ד� (ב"מ
חבירו ג� שונאו שהוא כיו� וי"ל לשנאתו. דמצוה כיו� שיי� יצר כפיית מה והשתא
כ� מתו� ובאי� לאד�, האד� לב כ� לפני� הפני� כמי� כז') (משלי דכתיב אותו, שונא
שנאה, של הגדרות שני דישנ� קמ� הא עכ"ל. יצר." כפיית ושיי� גמורה שנאה לידי

רש עושי לשנוא מהמצוה הנובעת השנאה אצלהישנה שיי� ולא רצויה שנאה והיא ע,
אינה זו ושנאה גמורה", "שנאה הנקראת שהיא נוספת שנאה וישנה יצר, כפיית עני�
הערות בקוב� זצ"ל ווסרמ� הגר"א הבא"ר על וישב יצרו. את לכפות אד� וצרי� רצויה
דעת וכ� קד'. אות ע"ב צב' ד� קמא בבא שיעורי� בקוב� בשנית ידו [והני� ע' סי'
עיי� אול� עז'. הערה ב' פרק מציעא בבא משה בדברות זלה"ה פיינשטיי� הגר"מ
סוגי שני אלא השנאה, בעוצמת החילוק דאי� וכתב סק"ב] קנו' ס' השקל במחצית
הרגילה השנאה זו העוה"ז, מהבלי אחר דבר איזה בעבור שונאו דכאשר נינהו, שנאה
עוונותיו מחמת ששונאו השנאה משא"כ אסורה, שנאה וזו גמורה", "שנאה הנקראת
[דהא הרשע את לאהוב יש דבקושטא האמור, מ� מבואר שנאה. של בפנ"ע גדר הוא
דלא לאו הרשע לגבי א� דשיי� דעלמא, שנאה ישנאנו שלא יצרו את לכפות צרי�
של שנאה לשנאתו צרי� זאת, ע� ויחד זאת, דע� אלא במילתי�], לקמ� ע"ע – תשנא

הסותרות. רגשות ה� דלכא' תלמוד, צריכה גופא מילתא האי ולכא' מצוה.
האמת באהבת ומקורה שורשה הרשעי� את לשנוא המצוה דהנה הנ"ל, להבהיר ונראה
ובספר רי"ח, אות ג' שער תשובה בשערי יונה רבינו בדברי מבואר (וכ� הרע ושנאת
עלינו דהא ה'), פרק ה' אהבת ובשער בהקדמתו הלבבות ובחובת תצז', מצוה החינו�
עצמו החוטא וכ� מתועבת, היא הרע מציאות הבורא ואצל ית"ש, במידותיו להידבק
ע"י נטמא דהא ו', הל' פ"ז תשובה בהל' הרמב"� שכתב וכמו ית"ש לפניו מתועב הוא
והמלוכל� הטמא החלק א� כי לשנוא אי� האלה הדברי� וע"פ המקולקלי�. מעשיו
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כמו להוי, וטבא היא טבא הנה העמוקה ופנימיותו מהותו עצ� משא"כ הרשע, של
ורק א� חפ� שבישראל רשע דכל גירושי�, דהלכות ב' בפרק בסו� ברמב"� שמבואר
וא� ממעל, אלוה חלק הוא האד� נשמת דהרי מסתברא והכי תוקפו. דיצרו אלא בטוב
ורצוי, קדוש שורש בו נשאר אכתי החטא אחר דא� בודאי וא"כ אלקי�, צל� הוא גופו
שער זלה"ה מוולאזי� מוהר"ח להגאו� הבט וכל� הוא. ישראל שחטא אע"ג דישראל
נפגע האד� שברוחניות "התחתוני�" החלקי� דרק היטב באר לבאר שכתב יט', פרק א'
בעול� הוא שרשה מקור כי לעול�, כלל נפגמת אינה הנשמה בחינת "אבל החטאי�, ע"י
עכ"ל. וכו'." ח"ו לקלקל כלל מגיעי� האד� מעשה ואי� וכו', זרי�, ממגע המשומר
את לאהוב דעלינו סותרות, לכא' רגשות שני הרשע כלפי דשיי� היטב יוב� ומעתה

שבו. הפגו� החלק את לשנוא ומאיד� מישראל, כאד� מעלתו ואת מהותו
הטוב מש� ע"ב קיג' פסחי� על תורה טל בספר אריק מאיר ר' הרה"ג שכ"כ [ושו"ר
יש ג"כ מ"מ שבה� הרע מצד לשנאת� שיש א� עבירה דעוברי הרב, שו"ע דהגאו�
עיי"ש. השנאה, בתכלית לשנאת� חייבי� האפיקורסי� ורק שבה�, הטוב מצד לאוהב�

ש�]. לפסחי� שמואל דבר להרב וע"ע
[דהיא� השער פתח העומדת הקושיא שפיר ניחא זאת, כל את אותנו אלקי� הודיע ואחרי
אהבה ברגשי להיות צריכה תוכחה והלא הרשע, את להוכיח ועומדי� מצווי� אנו
עצמיותו את לאהוב עלינו דבאמת הרשעי�], את לשנוא ומצווה הטועה, כלפי ורחמנות
מאישיותו החלק כלפי אלא אינה והשנאה בו, הטמוני� החיוביי� הכחות ואת הרשע של
כל בזה [ואי� שיח. ובנוע� רבה באהבה להוכיחו דנית� בודאי וא"כ מעוונותיו, שנפג�
שהוא אחד משורש נובעי� שניה� הטוב ואהבת הרע שנאת דהרי הרגשות, בי� סתירה

ית"ש. הבורא אהבת הכל ועל והיושר, האמת אהבת
את ושונא מאחר – בתוס' המבואר לפי דהרי אחריתא, מילתא ליישב גב� דפש אלא
וכתוצאה וישנאנו, יחזור הזה הרע המא"� ג� שמי�, לש� מצוה של שנאה החוטא
הרי הנוכחי במצב עתה וא"כ ראויה, שאינה "גמורה" שנאה המוכיח של בלבו יעלה
יחד ג� טעינה ומצוות פריקה מצוות לו יזדמ� לא הסת� מ� בנ"ד דהא להוכיח, נפסל
ערוה דבר בראותו ומיד תכ� הרשע את יוכיח א� ובשלמא יצרו. את לכפות שיוכל כדי
נצטדק ומה נדבר מה א� האמור, התהלי� כל נעשה לא דאכתי למימר איכא דאז אצלו,
חזר לא הלזה שהפושע עוד כל אלא המעשה, בשעת שלא א� היא התוכחה דמצוות

וכדי�. כדת להוכיחו עליו למוטב
ולכבוש מידותיו על לעבוד האד� ביד דהבחירה חדא, אנפי�. בכמה להשיב פה לי וה"�
כדי שונא� חמור לטעינת קדימה דיש רחמנא דאמר והא תחבולות, בלי א� יצרו את
ומועילה סלולה דר� לו יש ועתה שונא� הוא סו� סו� כי יע� היינו יצרו, את לכפות
שהוא חברו, את להוכיח ניגש עתה שלעת מה דעצ� ותו, בנקל. היצר את להכניע
מוכיח באמת ועי"ז יצרו את כופה גופא בזה מטעינה), גרע (ולא גדול חסד מעשה

בלבד. אהבה עבותות מתו�
בש� הובא ש�) מקובצת (ובשיטה ע"ב לב' ד� לב"מ הריטב"א בחידושי הדי� מ� ובר

מ שנאה לידי ג"כ יבוא החמור דבעל דאמרינ� דהא לפני�,התוס' הפני� כמי� שו�
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שונא השנאוי אי� דעלמא במקרה משא"כ אוהבו, חמור יפרוק שקוד� ע"י דוקא היינו
בביאורו פערלה להגר"י וראה והבט עכת"ד. לשנאת�. גילוי שיהיה עד שונאיו את
דלפנינו. התוס' של הרצויה כוונת� נראה דכ� קמב' ד� יט' עשה לרס"ג המצוות לספר
ה"ה, פ"ו דעות הל' הרמב"� על משנה סדר בספר מבוסקובי� וול� זאב הרה"ג וכ"כ
אדרת ב� משה לכמוהר"ר ועיי� שלפנינו. התוס' דברי ביאור ג"כ הוא הריטב"א דמש"כ
סק"ב. קנו' סי' המג"א בדברי ג� כ� לבאר שכתב ש� בפסחי� משה בר� בספר זלה"ה
על מבוסס הוא האמור כל דהא הנתבאר, על לערער די� לבעל מקו� יש אכתי אול�
מצוה של שנאה א� כי דעלמא שנאה הרשעי� את לשנוא היתר דאי� דס"ל התוס' דברי
שיחתי ואפרש כמלאכי�, ראשוני� דקמאי בפולגתא וקאי תליא מילתא והאי לחוד,

אמי�. בקצ"ר
בתורה נאמר והלא הרשעי�, את לשנוא ומצוה מותר אכ� מדוע ולחקור, לדרוש יש
[ט"ל] קצה' וסי' [מז'] קנו' סי' היראי� שיטת והנה בלבב�". אחי� את תשנא "לא
דאע"ג [והיינו במצוות אחי� שאינו כיו� "אחי�" בכלל אינו דרשע זו, קושיא בישוב
להארי� אי� הפנאי ומאפס "אחי�". בכלל אינו מ"מ "עמית�", בכלל הוא שעדיי�
שאילתא וישב פרשת בשאילתות וכ"כ גרמא]. שהזמ� מהדברי� והוא כא�, אלו בהגדרות
הוא אכתי לדבריו דא� נראה ומ"מ "עמ�". בכלל דאינו להגדיר כתב דש� (אלא ז"�
הרבינו דעת וכ� דעות. דהלכות ו' פרק ריש מיימוניות בהגנות וכ"כ "עמית�"). בכלל
על הרשב"� וכ"כ ט'. עשה הסמ"ג ס"ל וכ� י'. פסוק יא' פרק למשלי בפירושו יונה
כמה בפשטות הבינו [וכ� ועוד. קצז'. סי' מהרי"ל בשו"ת וכ"כ לרע�, ואהבת הפסוק
על שיק והמהר"� וסק"י, סק"ט ז' סי' בתומי� או"ת הגאו� מה� חביבי�, אחרוני�
בבאר ד' כלל חיי� חפ� בספר משנ"ב הרב דעת וכ� ועוד. רמג', מצוה מצוות תרי"ג
רב, דבי ספרי בספר זיע"א זלה"ה פארדו מוהר"ד להגאו� וע"ע . יד' אות חיי� מי�
ההיתר זיע"א כמלאכי� הראשוני� אלו דלדעת מעתה, אמור לו]. תאבה לא הפסוק על
האיסור בכלל הרשעי� אי� דהא גמור, היתר הוא מעלי דלא אינשי אות� את לשנוא
להדיא [וכ"כ שמי� לש� שלא דעלמא מילי על שנאה א� לשנאת� ומותר תשנא, דלא

הנ"ל]. התומי�
האלה החטאי� דג� דס"ל נראה היה ריהטא לפו� הנ"ל דפסחי� התוס' מדברי משא"כ
היתר אי� ולפיכ� "עמית�") מגדר יצאו א"כ (אלא "אחי�" בכלל ה� הרי בנפשות�
רשע דג� והיינו לעיל, שנאמר כדבר מצוה, של שנאה א� כי גמורה" "שנאה לשנאת�
והא הנ"ל]. שיעורי� וקוב� הערות בקוב� ביאר [כ� וגו'." אחי� את תשנא ב"לא ישנו
תשנא לא דאיסור חז"ל ל� דחדיתי הוא דחידוש לומר צריכי� הרשע, את לשנוא דהתירו
מנחת הרב כוונת נראה כ� הנ"ל, הערות קוב� הרב פירש (כ� דוקא החטא מפני נדחה
שנאה שהיא כיו� האיסור בכלל אינה זו שנאה א"נ עצמו). בדעת רמג' מצוה ריש חינו�
שבי� האיסורי� דבכל הנ"ל, משה דברות הרב ביאר (כ� שלילית שנאה ולא חיובית
לש� הרע ושנאת שרי, לתועלת א� השחתה, דר� א� כי התורה אסרה לא לחברו אד�
מצוה יצחק בר נחמ� רב דאמר דהא לבאר, קדמי שפר ועוד עיי"ש). לתועלת הוי שמי�
(לפי כלל שנאה בגדר אינה זו ד"שנאה" מושאל, לשו� אלא אינו בקושטא לשנאתו,
הרע את ומתעב דמשק� ורק כנפשו, אותו אוהב ואדרבה רעתו מבקש אינו דהא התוס')
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בלישנא השתמש יצחק בר נחמ� דרב [והא עיקר כל "שנאה" של לרגש דומה ואינו שבו,
עלי, שנאוי זה שמאכל אינשי כדאמרי וכגו� אד�, בני לשו� כ� כי היינו ד"שנאה",

בתורה. האמור תשנא" "לא בכלל זה אי� ולפיכ� בזה]. וכיוצא
חבירו את לשנוא "שלא בזה"ל: שכתב טו"ב סי' הסמ"ק דעת היא הלוא נוספת ושיטה
חידוש דיש כלומר כמו�. [לרע� ואהבת בכלל ואינו בלבב�. אחי� את תשנא לא דכתיב
שמזהיר והיינו] כמו�, לרע� ואהבת במצוות כלול שאינו תשנא דלא בלאו עצמו בפני
בלבו לשנאתו אסור הכי אפי' עבירה עבר א� כגו� לשנאתו שמותר אותו על אותנו
בר נחמ� ארב קשיא לא ולדבריו עכ"ל. שנאתו." לו יראה אלא יפות פני� לו להראות
ברשע דא� לאשמועינ� הוא תשנא דלא הלאו כוונת דאדרבה תשנא, דלא מלאו יצחק
לרס"ג המצוות לספר בהגהותיו זצ"ל פערלא למהרי"פ [ועיי� בלבד. בלב לשנאותו אי�
ברית הרב וכ"כ הנ"ל. דפסחי� התוס' כוונת ג"כ דזו לבאר שכתב קמב', ד� יט' עשה
אור להגאו� נא ראה אול� ועיי"ש. סק"ד, ה' תעשה לא לסמ"ג סביב החונה משה
בסברתו, הוא יחידאה דהסמ"ק שכתב פ' סי' ח"ג חיו"ד לב חקרי בשו"ת זלה"ה היר"ח

ואכמ"ל]. אחרוני� עוד הבינו וכ� הכי. ס"ל לא התוס' דג� דלמד ועיי"ש
דשר רברבי, באשלי תליא ישו"ב, לכלל לבוא שכתבנו דמה בקב"� רבי�ועלה י�

על לשנאתו מותר ולפיכ� אחי� מכלל יצא דהרשע וס"ל התוס' על חולקי� ונכבדי�
בראש הנזכרת התמיהה חומר וניעור חוזר לכא' וא"כ שמי�. לש� שלא העוה"ז עניני

מקשה"ו. הייתה אשר הראשו� כמשפט אמי"ר,
התוס', על החולקי� כמלאכי� הראשוני� דג� וברור פשוט הדבר נראה דלפענ"ד אלא
א� דהא דעלמא, מילי על שנאה א� הרשעי� את לשנוא "מצוה" דיש דס"ל לומר אי�
אי� אכתי זאת ע� אחי�, את תשנא דלא לאו רשע גבי שיי� ולא אחי� בכלל שאינו
היינו לשנאתו, ד"מצוה" יצחק בר נחמ� רב דאמר והא נתונה, רשות א� כי מצוה בזה
לשינאה בנוגע משא"כ ית"ש, הבורא מאהבת נובעת זו שנאה דכאמור רשעתו על שנאה
בזה דאי� רב אמר יצחק ב"ר שמואל ר' לשיטת יצחק בר נחמ� רב מודה בזה דעלמא
לשנוא רשות ל� דאית אמנ� דהא� בס"ד ואומר אוסי� ועתה מצוה. ולא רשות אלא
ציוה תורה הוא ברי� קודשא דהרי זו, משנאה נוחה ב"ה המקו� רוח אי� הרשע, את
לאהוב מצוה דבקושטא לדעת הראית אתה וא"כ רשע, של משאו את ולטעו� לפרוק לנו
קדושה של הפליטה שארית עדיי� קיימת בהמה ג� כי החוטאי�, של החיובי החלק את
את לאהוב היא מצוה דלכו"ע להוכיח תחלה במחשבה עלה [ועוד לעיל. האמרו כדבר
מיתה לה� לברור יש ב"ד מיתת דמחייבי ע"ב ב"� ד� בסנהדרי� דאיתא מהא הרשעי�,
סט' סי' חאו"ח שערי� בית בשו"ת שו"ר בר� כמו�. לרע� דואהבת מקרא וילפינ� יפה,
מתוודי�. המומתי� כל דהא ב"ד, מיתת מחייבי דשאני משו� זו, ראיה ודחה שעמד
בדר� נטויה הדוחה שיד רמד', מצוה מצוות תרי"ג על שיק במהר"� חזינא ותו עיי"ש.
דאפשר, כמה למעט צרי� כ� ועל ועשה בקו� לצערו שבא הת� דשאני נוס�, אר"ש
להקדימו שצרי� דאמרינ� מהא הדברות, ולכל ועיי"ש. מצוה. אי� ממש לאהבו א�
ההגו� החלק את שנאהב הוא ית"ש מקו� של דרצונו ראי"ה עולת להביא יש לפריקה
עבירה דבר בו "שנראה וז"ל: שכתב פא' – פ' עשה בסמ"ג וראינה צאינה שברשעי�.
עליה� לרח� תורה הזהירה כ� ואע"פ וכו', חזר ולא בו כשהתרה לשנאתו שמותר
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ויחקרו ממעל שמי� ימדו א� לו') (לא', הנביא ירמיה אמר וכ� הצור�. בשעת ולעזר�
וכ� עכ"ל. ה'," נא� לי עשו אשר כל על ישראל זרע בכל אמאס אני ג� למטה אר�
אי� יד', הל' רוצח דהלכות יג' פרק הרמב"� דברי לפי [בר� להלכה. האחרוני� נקטו

וק"ל]. גמורה, ראיה בזה
עזה אהבה וברגשי מתוק בח� להוכיח מצווה שיש לנכו� דיוב� בודאי האמור ולאור
בר נחמ� דרב הא מחמת נסת"ר ואי� גר�. תשבר רכה ולשו� שבכ�, הריקני� את ג�

האר"ש ותשקוט יצחק,
"אחי�" בכלל לאו דהרשעי� ואזלי מודו התוס' א� דלעול� למימר איכא הדא [ומ�
אפי' לשנאת�, הוא דרשות נהי כי יצרו, את לכפות דצרי� כתבו זאת דע� אלא נינהו,
ריש אחרו� בקונטרס דיסקי� מהרי"ל בשו"ת ועיי� התורה. ברשות כנבל הוי הלא הכי
שפיר לשנאתו רשות דלמ"ד משו� הוא לשנאתו, מצוה למ"ד הקשו שתוס' דמה ח' סי'
התוס') דברי בביאור לא (ביסוד, דברנו אשר הדבר הוא והלא עיי"ש, היצר, כפיית שיי�
זצ"ל זעהמ� צבי דוד ר' להרה"ג וע"ע בעי. מיהת היצר כפיית מ"מ איכא רשות אי דג�

ואכמ"ל]. ב'. סי' זהב קב בשו"ת
איזה בקרבי לבי רחש ועוד הנזכרת. מהקושיא דעתא ליתובי בעוניי אמרתי כא� עד
מחסו� לפי את� כ� ועל המידה על יתר בארוכה באנו כבר א� הנ"ל ליישב דרכי�

שעה. לפי באמור ואסתפק
הרשעות את ולתעב לשק� מצוה לדינא), ולא שומעת אוז� (להעיר האמור מכל המור�
ומהאי יתבר�, רצונו היפ� סמל דה� משו� מעלי, דלא באינשי אשר הטומאה ואת
ברשעי�, הטמונה היהודית הנשמה ואת הנכונות הכחות את לאהוב מצוה גופא טעמא
את לשנוא בידו הרשות הראשוני� רוב דלדעת [והג� אהבה תכסה פושעי"� כל ועל
הנכו� מ� דאי� מודו כו"ע מ"מ העוה"ז, מהבלי פרטיי� ענייני� על שנאה ג� הרשעי�
צדדית שנאה בלבו עוד יזכר לא למע� יצרו את לכפות צרי� אלא הזה, כדבר לעשות
כדי בנחת חכמי� בדברי או� פועלי את להוכיח היא חובה כ� על ואשר שהיא]. כל
בתחלה שלו� חמה, משיב ר� ומענה רבה, אהבה ברגשי כ� ויעשה למוטב, להחזיר�
הוא א� א� "עמית�", מכלל יצא שלא בחוטא אמורי�, דברי� במה בסופה. ואהבה
ואי� גמורה, שנאה לשנאתו דמצוה יתכ� וכיוצא, האמונה בעיקרי מאמי� שאינו רשע

תוכחתו. יקבל א"כ אלא כלל להוכיחו

WWW
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חוברה חגי הרב
ספר קרית

הרשעים שנאת בדין
א' ענף

הקב"ה שלשה וכו'. אוהב� הוא ברו� הקדוש "שלשה (קיג.ב) פסחי� בגמ' איתא א)
רב בר שמואל רבי אמר וכו'. יחידי בו ומעיד בחבירו ערוה דבר והרואה וכו', שונא�
מאי משאו. תחת רוב� שנא� חמור תראה כי שנאמר לשנאותו, מותר רב אמר יצחק
אחי� את תשנא לא והכתיב למסניה שריא ומי ישראל, שונא פשיטא אלא וכו', שונא
האי, שנא מאי ליה סני מיסני נמי עלמא כולי איסורא, דעביד סהדי דאיכא אלא בלבב�,
מצוה אמר יצחק בר נחמ� רב ערוה. דבר איהו ביה דחזיא גוונא האי כי לאו אלא

ע"כ. רע" [שנאת] (שונאי) ה' יראת שנאמר לשנאתו
עבירה שעבר באחד איירי וגו'" שנא� חמור תראה "כי שכתוב דמה הגמ' בדברי מבואר

לשנאותו. מצוה יצחק בר נחמ� ולרב לשנאותו, שמותר
דא� מבואר שש� לב.ב) (ב"מ הגמ' מדברי להקשות כתבו שראה) (ד"ה ש� ובתוס'
בהמת על משא לטעו� או אוהבו, בהמת מעל המשא את לפרוק או אפשרות לאחד יש
לטעו� מאשר בהמה לפרוק עדי� שבעלמא [א� שונאו בהמת את לטעו� דמצוה שונאו,
שמצוה עבירה שעבר אחד בבהמת איירי ואי יצרו, את לכו� כדי חיי�] בעלי צער משו�

לשנאתו. צרי� אדרבה יצר כפיית בהא שיי� מה לשנאותו
לפני� הפני� כמי� דכתיב אותו שונא חבירו ג� שונאו שהוא כיו� וי"ל וז"ל: ותירצו
מבואר עכ"ל. יצר כפיית ושיי� גמורה, שנאה לידי כ� מתו� ובאי� לאד�, האד� לב כ�
שמותר מה וכל גמורה, שאינה ושנאה גמורה שנאה שנאה, סוגי ב' דישנ� בדבריה�
יבא לא א� ובכה"ג גמורה. שאינה שנאה דוקא זהו עבירה שעבר מי לשנוא ומצוה
ודבריו אסורה. שנאה וזו גמורה שאינה שנאה של מצב להגר� יוכל שונאו בהמת לטעו�

גמורה. שאינה שנאה היא ומה גמורה שנאה היא מה צ"ב
אי� הרשעי� בשנאת אבל וז"ל: רל"ח) (מצוה החינו� כתב דהנה ונקדי�: צ"ב ועוד ב)
רצו ולא פעמי� הרבה חטא� על אות� שנוכיח אחר לשנאות� מצוה אלא איסור, בו
דלמד והיינו עכ"ל. אתקוטט ובתקוממ� אשנא ה' משנאי� הלא שנאמר בה�, לחזור
כמובא ודלא וכו', משנאי�" ד"הלא מקרא הוא הרשעי� שנאת למצות דהמקור החינו�
וז"ל: המקורות ב' את הביא סק"א) דעות מהל' (פ"ו מיימוניות [ובהגהות לפנינו. בגמ'
לשנאותו, מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אד� אבל ובמצות, בתורה רע� שהוא ודוקא
מבואר זה ובפסוק עכ"ל]. וגו' אשנא ה' משנאי� הלא ואומר רע, שנאת ה' יראת שנאמר
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ולהתקוטט בגלוי לשנאותו דצרי� והיינו עימ�, להתקוטט הוא הרשעי� שנאת דעני�
עמו.

שעבר מי לשנוא המצוה או ההיתר דכל מדבריה� דמוכח התוס' לדברי לפי"ז וצ"ב
דאי שונאו, בהמת את לטעו� חייב דלכ� השנאה, לו להראות בלא לשנאותו הוא עבירה
בפסוק ואילו גמורה. שנאה לידי לבא ויכול ששונאו לו מראה שהוא נמצא יטע� לא
גמורה. שנאה של למצב שיגיע לכ� חיישינ� ולא ששונאו לו להראות דצרי� מוכח

את [שהביאה בפסחי� הגמ' מדוע שמעיר המנח"ח דברי ע"פ זאת ליישב ואפשר ג)
הפסוק את הביאה לא הרשעי�] שנאת למצות מקור בתורת רע" שנאת ה' "יראת הפסוק
וז"ל: זאת ליישב וכתב זה. לדי� למקור אתקוטט ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� "הלא
זה מקרא דבאמת דתהלי�, זה מקרא ראיה הביאו לא אמאי קשה לא דיל� הש"ס ועל
הדת בעיקרי מאמיני� שאינ� הרשעי� היינו ה', שונאי לשנוא דמצוה רק מוכח אינו
מיירי בגמ' אבל ואתחנ�, פרשת התורה על ברמב"� כמבואר ה' שונאי נקראי� וה�
מביא כ� על ה', שונאי בכלל אינ� כ� א� ש�, בר"מ כמבואר הדת בעיקרי דמאמיני�

עכ"ל. הרע ששונאי� דהיינו וגו', ה' יראת דמשלי מקרא
בגלוי השנאה את להראות שצרי� שמצינו מה דכל התוס' בדעת ג"כ לומר נוכל ולפי"ז
אי� ובהא הדת, בעיקרי מאמיני� שאינ� ה' שונאי שה� באלו דוקא זהו ולהתקוטט
שמאמיני� באלו איירי דפסחי� הסוגיא ומשא"כ גמורה. שנאה מכ� תיגר� א� לחוש
גמורה. שנאה לידי יבואו שלא כדי השנאה את לה� להראות אסור דאות� הדת, בעיקרי
להגיע שעלול למה לחוש אי� ה' בשונאי מדוע אלו, כתות ב' בי� החילוק יסוד ובביאור
ע"פ לומר נראה � אחת עבירה ועברו הדת בעיקרי במאמיני� ומשא"כ גמורה, לשנאה
לשנוא רשאי אינ� תשנא לא מקרא של פשוטו הוא וזה וז"ל: קצ"ה) (סי' היראי� מש"כ
וכו'. תוכיח הוכח אלא כהוג�, שלא פלוני עשה כ� בלבב� שתאמר בלבב� אחי� את
הנראית שנאה אלא לב שנאת ואינה אז, לשנאותו את רשאי להשנא ראוי שהוא בדבר

כגו� ע"פ פ' בפסחי� לה ומוקמינ� וכו', שונא� חמור תראה כי כדתניא דחזאלעיני�,
לשנאותו, רשאי� אינ� ואחרי� לשנאותו רשאי איהו ראו לא ואחרי� ערוה דבר איהו ביה
שנאת ה' יראת כדכתיב לשנאותו שמצוה אלא עוד ולא לאחרי�. ולא שונא� נאמר לכ�
ואחוה אחי� את תשנא לא דכתיב התורה, הזהירה לא הגו� שאינו שבאד� ומנל� רע.
בלב לשנאותו אסור עבירה שעבר הגו� דאד� בדבריו מבואר עכ"ל. וכו' בעינ� במצות
ואדרבה לעיני�, הנראית שנאה לשנאותו ומותר במצוות], אחי� בכלל הוא [דעדיי�
לא בכלל דאינו שבלב, שנאה א� לשנאותו מותר הגו� שאינו ובאד� לשנאותו. מצוה
בביאור עוד מש"כ י"א אות לקמ� [ויעויי� בעינ�. במצות דאחוה בלבב�, אחי� את תשנא

היראי�].
שונאי דאות� עבירה, ועברו ה' שונאי לאינ� ה' שונאי בי� הנ"ל החילוק א"ש ולפי"ז
וכנ"ל אחי�, בכלל אינ� [דהא גמורה שנאה דהיינו שבלב, שנאה א� לשנאות� מותר ה'
להגיע שאפשר במה ל� איכפת דלא עמ�, להתקוטט שרי ולכ� בעינ�]. במצות דאחי�
לשנאות� דשרי א� דפסחי� וכההיא ה' שונאי שאינ� באות� אבל גמורה, שנאה לידי
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שאסור אלה בכלל ה� שעדיי� דכיו� עמ�, להתקוטט אסור מ"מ לעי� הנראית שנאה
התוס'. וכדכתבו גמורה, שנאה לידי שיגיעו המריבה ע"י לחוש יש בלב לשנאות�

ב' ענף
בהמת בטעינת יצר כפיית שיי� מה הקושיא את ליישב לב.ב) (ב"מ הרמב"� כתב ד)
לכו� כדי בשונא מצוה דתניא הא וז"ל: לשנאותו, דמותר בשונא דאיירי כיו� שונאו
פסחי� ערבי בפי' אוקימנא הא דקרא משתעי, דקרא בשונא דלאו לי נראה יצרו את
בשונא אלא יצרו, את יכו� ולמה לשנאותו ומצוה ערוה דבר לחודיה איהו ביה דחזא
את שיכו� אותו מזהירי� חכמי� ולפיכ� ליה, סני כי איסורא ביה דעביד קאי דעלמא
לשמי� אהוב שהוא אוהב להקדי� מצוה אדרבה הכתוב בו שדבר בשונא אבל יצרו,
לשנאותו, שמותר דקרא בשונא איירי לא דב"מ דסוגיא דלמד והיינו עכ"ל. ולבריות
דליכא בפריקה, האוהב את להעדי� לו יש לשנאותו דשרי עבירה שעבר באחד ולעול�

לשונא. שיטע� במה יצר כפיית
לידי לבא עלול האד� הטענה דע"י שכתבו א') אות (הנ"ל התוס' טענת להרמב"� וצ"ב
בכה"ג ג� יצר כפיית שפיר איכא וא"כ עבירה, שעבר באחד א� האסורה גמורה שנאה

דקרא. שונא דהוה
דב"מ דסוגיא הנ"ל, הראשוני� קושיית ליישב שכתב ש�) (ב"מ להריטב"א צ"ב וכ�
דבר בו שראה אותו בהמת את לטעו� או אפשרויות, ב' לו ויש שחטא באותו איירי
� יצרו לכו� כדי לשונאו לטעו� דעדי� אוהבו, בהמת לפרוק או כדי�, ששונאו עבירה
על לו לטעו� להעדי� אי� עבירה שעבר אחד הוא שהשונא דבכה"ג ג"כ יוצא דלדבריו

גמורה. שנאה לידי להגיע יכול הדבר כ� ידי דעל א�
כפיית עדיי� שיי� מה התוס' בדברי לדקדק יש דלכאורה דבריה�, ביישוב והנראה ה)
ולידי ומריבה קטטה לידי הדבר להגיע עלול לו יטע� שלא דע"י דנהי בטעינה, יצר
לו דיש שנאמר שנאה באיסור האד� עבר לא עדיי� הטעינה קוד� מ"מ גמורה, שנאה
לו טוע� כשאינו אח"כ רק מגיע השנאה [דאיסור עמו. לטעו� וליל� יצרו את לכו�

ומריבות]. לקטטות ומגיעי�
ומפתהו העבירה קוד� לאד� שבא הוא הרע היצר של דרכו דהנה התוס', בדעת וצ"ל
איסור לידי שיגיעו שיי� בהמתו את לו יטע� לא שא� כיו� הכא ה"ה וא"כ לעשותה,
לעבירה, בסו� שיגיע כדי עמו יטע� שלא זה למצב למושכו הוא היצר של דרכו �
ולטעו� ליל� אדרבה אלא לו, לשמוע שלא יצרו את לכו� לאד� לו דיש אמרינ� ואהא

עמו.
הנאמר יצר כפיית עני� דכל דלמדו לומר נוכל הנ"ל והריטב"א הרמב"� בדעת ומ"מ
העבירה, בזמ� שיש היצר כפיית אלא העבירה, לאחר הבא היצר כפיית אינו הוא בגמ'
ושלא לשנאותו להמשי� הרע יצר אז לו יש חבירו את שונא כבר שאד� לאחר דהא
ושיגיע יצרו את לכפות כדי עמו להטיב לו יש דאדרבה אמרינ� ואהא עמו. להטיב
שעבר אד� בהמת בטעינת כלל שייכת אינה זו יצר וכפיית חבירו. אהבת לידי לבסו�
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לאד� דיש שנאמר האסורה שנאה ליכא הטעינה קוד� דמ"מ לשנאותו, שמותר עבירה
זו. שנאה לבטל יצרו את לכו�

דברי את הבאנו ג') (אות לעיל דהנה והריטב"א, הרמב"� דעת ליישב יש אופ� עוד ו)
שעבר אד� לבי� בלב, אפי' לשנאותו שמותר הגו� שאינו אד� בי� שמחלק היראי�
הנראית שנאה רק אלא בלב לשנאותו דאסור � דפסחי�] [וכההיא הגו� הוא ועדיי� עבירה
עבירה שעבר הגו� אד� נקרא מי בכוונתו לדקדק ויש אחי�]. בכלל הוא [דעדיי� לעי�

הגו�. שאינו נקרא ומי
אד� בלב לשנא שמותר דמה דבריו, בהמש� כתב ש� ביראי� דהנה הוא: בזה והביאור

ב ד"אחיו "אחי�", בכלל דאינו משו� הוא הגו� למעלהשאינו פרשתי כאשר בעינ� מצות
אחי�". את בהחייאת

מצות מכל באחת במזיד עבריי� הוא וא� וז"ל: היראי� כתב קנ"ו) (מצוה ולמעלה
וחי דכתיב לו להלות ולא להחיותו מחוייב אינו תשובה עשה ולא בתורה האמורות
במצות דאחוה אחוה, מכלל יצא במזיד שעבר וכיו� אחי�. מאחד כתיב ובהלואה אחי�,
הוא דאחיו בשת לעבדי� יש החובל בפי' בב"ק דאמרי כרב[נ�] ל� דקיימא בעינ�,
קוד� אבל דינו, כשקיבל לעיני� אחי� ונקלה הלוקי� ה� באלו במכות ותניא במצות.
עבריי� שהוא דכל דלמד והיינו עכ"ל. אחוה מכלל יצא שרשע למדנו אחי�. אינו לכ�
אד� מתכוי� שהוא מה וזהו אחי�, מכלל יצא תשובה עשה ולא התורה ממצות באחת

הגו�. שאינו
על במזיד עבריי� שהוא מי וז"ל: היראי� דברי הביא ס"א) רנ"א סי' (יו"ד ובשו"ע
להלוותו ולא להחיותו חייב אינו תשובה עשה ולא בתורה האמורות מצות מכל אחת
לעבור. רגיל שהוא משמע עבריי� לשו� � עבריי� וז"ל: א') (ס"ק הש"� וכתב עכ"ל.
וכו'. בכ� שרגיל משמע מומר לשו� כו', לתאבו� מומר הוא וסמ"ק הטור בלשו� וכ�
והייינו עכ"ל. בזה אחוה מכלל יצא לא אחת פע� לתאבו� עבירה עבר שא� בדי� וכ�
דיצא פעמי� כמה אחת עבירה שעבר באחד רק ה� השו"ע דברי דכל הש"� דלמד
כ� הדי� היראי� בדברי ג� וממילא אחת. פע� עבירה שעבר באחד ולא אחוה, מכלל

השו"ע. כלשו� בדבריו כתב דהא הש"�), (לפי
הגו�, שאינו אד� בכלל אינו ועדיי� עבירה שעבר אד� מהו היראי� כוונת א"ש וא"כ
עובר אותו שראה באחד דאיירי בפסחי� הסוגיא וזהו פעמי�. כמה עבר שלא אחד דזהו
הלב, שנאת ולא לעי� הנראית שנאה רק א� לשנאותו, שרי דכבר אחת פע� עבירה
יש לכ� סמ� [וקצת הרבה. עובר ראהו שלא כיו� אחי� מכלל שיצא ברור לא דעדיי�
ולא אותו לשנוא מותר העבירה את שראה אד� לאותו דרק דמבואר ש� מהסוגיא
[וכדכתב אחרי� של ולא של� שונא דהיינו "שנא�" הלשו� דזהו ראו, שלא לאחרי�
שעובר דעבריי� אחת, פע� שעבר באחד קיי� כלל בדר� וזה א']. אות הנ"ל היראי�
ג� שונא וחשיב ברבי� חטאיו מפורס� כבר [וכהש"�] מומר נקרא דהוא פעמי� כמה
פעמי� כמה עבירה שעבר עבריי� הוא הגו� שאינו ואד� אחד, של רק ולא אחרי� של

[וכנ"ל].
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יצא לא אחת פע� עבירה שעבר דאד� הש"� ע"פ היראי� לדעת לפי"ז עכ"פ נמצא
הנראית שנאה היינו לשנאותו שמותר מה דכל ש� בפסחי� הסוגיא וזהו אחי�, מכלל

בלב. שנאה ולא לעי�
שנאה א� לשנאותו דשרי דפסחי� בסוגיא למד ט') ס"ק ז' סי' (חו"מ התומי� אול�
היינו לשנאותו, מותר עבירה דבר בחבירו הרואה דאמרינ� דהא וצ"ל דז"ל: שבלב,
לשנוא אסור זה מחמת רק עה"ז ועני� רשות דבר מחמת עליו תרעומת בלא"ה לו שיש
ולהנתבאר עכ"ל. אותו לשנוא הרצועה לו הותר אז עבירה דבר עובר ברואהו אבל אותו,
להתומי� דס"ל מוכח אחת פע� רק עבירה עובר שראהו באחד איירי בפסחי� דהסוגיא

כהש"�. ודלא אחי�, מכלל דיצא חשיב בזה דג�
הת� דקתני (כב.א) דיבמות מהסוגיא כ� להוכיח ג"כ כתב ק"ד) אות (פסחי� ובקו"ש
ועל מכתו על וחייב היבו� מ� אביו אשת פוטר מקו� מכל ב� לו שיש "מי במשנה
רב אמר מאי, לאתויי מקו� "מכל איתא (בע"ב) ש� ובגמ' וכו'". דבר לכל ובנו קללתו
"וחייב עו"ש ע"כ. עליו" עיי� לו אי� וב� קרא דאמר טעמא מאי ממזר, לאיתויי יהודה
והיינו ע"כ. וכו' עמ� מעשה בעושה תאור לא בעמ� ונשיא כא� קרי אמאי מכתו על
עבר שאביו כיו� הא לקללו, לבנו אסור מדוע ממזר בשהאב דאיירי דכיו� הגמ' דמקשה
אפשר הא קושיא מאי צ"ב ולכאורה לקללו. ושרי עמית� מכלל יצא הוא הרי עבירה
בשעבר דג� אע"כ באקראי. אחת פע� רק אלא הערוה על בא שלא דאיירי להעמיד
בתשובה לחזור דבידו דכיו� הוא לכ� והטע� עמ�. מעשה עושה אינו מיקרי אחת פע�

אקראי. הוי לא תו חוזר ואינו
מכלל יצא חשיב אי דפסחי�] [כהסוגיא אחת פע� עבירה שעבר באד� מח' עכ"פ נמצא
ד') (אות הנ"ל והריטב"א הרמב"� דעת שפיר ליישב נוכל לפי"ז ואשר לא. או עמית�
לפרוק מאשר אחת פע� עבירה שעבר שראה לאחד לטעו� עדיפות דאי� דס"ל מאי
גמורה. שנאה לידי להגיע הדבר עלול לו יטע� שלא שע"י א� יצר, כפיית משו� לאוהבו
ושרי אחי� בכלל אינו אחת פע� עבירה שעבר אחד דג� כהשיטה דס"ל דאפ"ל והיינו
לשנאה להגיע הדבר עלול לו יטע� שלא ע"י אי ג� וא"כ גמורה, שנאה א� לשנאותו

בכה"ג. שרי גמורה דשנאה בכ�, ל� אכפת לא גמורה
הש"�) (ע"פ כהיראי� דס"ל משו� זהו גמורה, לשנאה לחוש דיש וס"ל דפליגי והתוס'
גמורה. שנאה לשנאותו ואסור אחי� מכלל יצא אינו עדיי� אחת פע� עבירה שעבר דאחד

א� ג� הנ"ל, והריטב"א הרמב"� דעת לבאר יש אופ� ובעוד דהעוברז) דס"ל נלמד
ל"ת המצוות (ספר הרמב"� כתב דהנה ונקדי�: אחי� מכלל יצא לא אחת פע� עבירה
אחי� את תשנא לא אמרו והוא קצתנו, את קצתנו משנוא הזהיר וז"ל: ש"ב) מצוה
והודיעו השנאה לו כשהראה אמנ� שבלב, שנאה אלא אמרתי לא ספרי ולשו� בלבב�,
דלא לאו דכל בדבריו מבואר עכ"ל. וכו' הלאו זה על עובר אינו אותו שונא שהוא
והודיעו השנאה את לו כשמראה א� בלב, חבירו את שונא הוא כאשר רק נאמר תשנא

רל"ח]. מצוה בחינו� הוא [וכ� הלאו על עובר אינו אותו שונא שהוא



‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓÂ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ‡˘Â�· ÌÈ¯Ó‡Ó119

בלבב� אחי� את תשנא לא וז"ל: כתב הראשו� בפירושו יט.טז') (ויקרא עה"ת וברמב"�
שונא, ינכר בשפתיו שאמר כמו בלב�, שנאת� את לכסות השונאי� שדר� בעבור �
א� ג"כ דעובר וס"ל הרמב"� על דפליג מדבריו ומשמע עכ"ל. בהוה הכתוב הזכיר
הכתוב דדיבר משו� זהו "בלבב�" התורה שכתבה דמה בגלוי, השנאה את לו מראה

בהווה.
את אברה� והוכח כמו תוכיח הוכח כי בעיני והנכו� וז"ל: כתב השני בפירושו אול�
אבל כרצונ�, שלא ל� בעשותו בלבב� אחי� את תשנא אל הכתוב ויאמר אבימל�,
תגיד ולא בלב� שנאתו לכסות חטא עליו תשא ולא עמדי, עשית ככה מדוע תוכיחנו
ומבואר עכ"ל. לו ויתכפר חטאו על ויתודה ישוב או ל� יתנצל אותו בהוכיח� כי לו,
כאשר אבל בלב, שנאתו את מסתיר כאשר הוא תשנא לא על שעובר מה דכל בדבריו

תשנא. לא על עובר אי� זה על ומוכיחו עליו שנאתו את לחבירו מגלה הוא
שראה אחד אותו שא� לכ�: חיישי לא והריטב"א שהרמב"� דמה לומר נוכל ולפי"ז
שנאה ולידי וריב קטטות לידי להגיע עלול חבירו בהמת את יטע� לא שחטא חבירו את
את מסתיר הוא כאשר הוא תשנא" "לא על שעובר מה דכל דס"ל משו� זהו � גמורה
וריב קטטה לידי שיגיע הוא החשש דכל גלויה תהא השנאה הכא אבל בלב, השנאה
אשנאה נמי קאי תשנא שלא כהדעה דס"ל אפ"ל להכי דחיישי והתוס' גלוי, דבר שזהו

גלויה.
לו מראה כאשר תשנא לאו על עובר שאינו מה כל אי הרמב"� בדעת לדקדק דיש אלא
עמו, ויתפייס ידע שהלה בכדי השנאה לו מראה כאשר דוקא הוא בגלוי השנאה את
רק הוא האיסור דכל או תשנא. לא על עובר הוא גלויה מעיקרא היא השנאה א� אבל
ולא שונאהו, שהלה יודע שאינו חבירו לפייס לשני אפשרות שאי� בלב השנאה כאשר

השנאה. שיודע משו� להתפייס הצדדי� מב' לא' אפשרות ישנה כאשר
במה הקיי� וקטטה ריב של החשש דגבי הרמב"�, יתיישב לא עדיי� הראשו� ולהצד
השנאה אלא עמו, יתפייס שהלה עבור הוא השנאה גילוי אי� עמו יטע� לא שהלה

בגלוי. מתחילה מעיקרא
ג' ענף

שנאמר מישראל, אחד הלב שנאת לשנוא שלא וז"ל: רל"ח) (מצוה החינו� כתב והנה ח)
כ� וכמו בלב. שהיא שנאה אלא אמרתי לא ספרא ולשו� בלבב�. אחי� את תשנא לא
אינו שונאו שהוא וידוע שנאה לו כשיראה אבל מדבר. הכתוב שבלב בשנאה בערכי�
אחר לשנאת� מצוה אלא איסור בו אי� הרשעי� בשנאת אבל וכו'. זה לאו על עובר
ה' משנאי� הלא שנאמר בה�, לחזור רצו ולא פעמי� הרבה חטא� על אות� שנוכיח
שנאת מישראל אחד לשנוא דאסור בדבריו מבואר עכ"ל. אתקוטט ובתקוממי� אשנא
לכאורה ומשמע וגו', משנאי� הלא שנאמר הרשעי�, את לשנוא ומצוה מותר ומ"מ הלב,

שבלב. שנאה א� לשנאות� ומצוה דמותר
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מפסוק הא בלב שנאה הרשעי� את לשנוא שמותר מנל� להקשות כתב (ש�) ובמנח"ח
"ובתקוממי� מבואר בקרא כי בלב, לשנאותו מותר שיהיה משמע לא החינו� שמביא זה

בלב. לא אבל אתקוטט"
התוס' בדעת נתבאר דהא ג'), (אות הנ"ל לפי זו קושיא ליישב מקו� היה ולכאורה ט)
שנאה של למצב אד� אותו להגיע עלול עבירה שעבר אותו ע� מתקוטט האד� דכאשר
רק זהו עבירה שעבר מי את לשנוא שמותר מה כל ולכ� בלב. שנאה והיינו גמורה,
הדבר יגיע שמא בטעינה, לו לעזור שלא זו שנאה מחמת לו ואסור בלב. שאינה שנאה
מוכח וכו'" אשנא ה' משנאי� ד"הלא מקרא אדרבה ולפי"ז גמורה. שנאה ולידי לקטטה
לידי לבא עלול הוא עמה� מתקוטט שהוא דע"י בלב, שנאה הרשעי� את לשנוא דשרי

בלב. שנאה שהיא גמורה שנאה
השנאה דכל (הנ"ל) החינו� בדברי מבואר דהא החינו�, בדברי מתיישב זה אי� אול�
לחבירו השנאה מראה א� א� לחבירו, השנאה מראה שאינו בלב שנאה היא האסורה
וכו'" אשנא ה' משנאי� "הלא דקתני ממאי מוכח אי ג� וא"כ תשנא. לא על עובר אינו
אותה מראה הוא כאשר שנאה דוקא זהו מ"מ גמורה, שנאה הרשעי� את לשנא דמצוה
דמצוה משמע ובחינו� דשרי, מוכח לא לשני מראה שאינו בלב גמורה שנאה אבל לשני,

מ שאינו בלב גמורה שנאה א� הרשעי� את שכ�לשנא וכיו� השנאה. את לשני ראה
מראה שאינו בלב גמורה שנאה הרשעי� את לשנא דמצוה המקור מהו לקושיי� הדרינ�

אותה.
דהנה החינו�. בדברי הערות כמה עוד לכ� ונקדי� החינו� בדעת לומר נראה ע"כ י)
וז"ל: רעה", גמל� לא א� חנ� אד� ע� תריב "אל הפסוק על ג.ל) (משלי רש"י כתב
הכתובה המצוה על שעבר � רעה גמל� לא א� עליו. להתלונ� � אד� ע� תריב אל
צ"ב ודבריו עכ"ל. לשונאו אתה רשאי רשע שהוא ומי כמו�, לרע� ואהבת בתורה
דמותר משמע ומרש"י הרשעי�, את לשנוא דמצוה מבואר שש� הנ"ל דפסחי� מהסוגיא

מצוה. דהוה ולא הרשע את לשנוא
שיש דמי שאומר (ז.ב) בתענית יצחק בר נחמ� ר' דברי על ארי הגבורת הקשה וכמו"כ
נמי ומצוה חיובא לדידיה הא מותר מאי לי קשה וז"ל: לשנאותו, מותר פני� עזות לו
לשנאותו, מותר רב דאמר יחידי עבירה דבר בחבירו ברואה דפסחי� בפ"י כדאמרינ� איכא,

עכ"ל. רע שנאת ה' יראת שנאמר לשנאותו, מצוה אמר יצחק בר נחמ� רב
דכיו� רע", שנאת ה' "יראת הפסוק בלשו� לדקדק יש דלכאורה בזה, לענ"ד והנראה יא)

רשע". שנאת ה' "יראת קתני לא מדוע הרשעי� שנאת אמצות קאי זה דקרא
מי לשנוא שמותר מה דכל היראי� דברי את הבאנו ג') (אות לעיל דהנה בזה, והנראה
נראה דבריו ובביאור בלב. שנאה ולא לעי� הנראית שנאה דוקא הוא עבירה שעבר
"לא בכלל הוא עדיי� הגו� איש שהוא דכל עבירה, שעבר אחד לשנוא אסור דלעול�
הוא שהותר מה כל אלא במצות, אחי� נחשב הוא דעדיי� בלבב�", אחי� את תשנא
שונא דאינו לעיני� הנראית שנאה וזהו שבו. הרע את והיינו שעשה, החטא את לשנוא
ולפי"ז אותו. שונא שהוא לעיני� ונראה שבו החטא את אלא עצמו האד� גו� את בלבו
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אד� בשנאת איירי זה דפסוק בפסחי� מבואר דהא רע", שנאת ה' "יראת הלשו� א"ש
שבו. הרע שנאת אלא עצמו הרשע שנאת אינה השנאה שפיר ובהא עבירה, שעבר

בשנאת אלא גופ� בשנאת אינה הרשעי� בשנאת המצוה דכל לומר נוכל זאת ולאור
בו שיש מגלה הוא דבזה החטאי�, את שונא אד� כאשר שייכת דמצוה שבה�, הרע
שעבר גופיה האד� שנאת בעצ� ולא שמי�, במלכות המרידה על לו שכואב שמי� יראת

העבירה. את
את לשנוא דמותר מש"כ רש"י בדברי י') (אות לעיל שהערנו מה שפיר מיושב ולפי"ז
"ואהבת דקתני דאמאי האד�, גו� בשנאת איירי דהת� לשנאותו, דמצוה כתב ולא הרשע
אתה רשאי רשע שהוא דמי רש"י מש"כ קאי האד� גו� אהבת דהיינו כמו�" לרע�
הכתובה המצוה על "שעבר במש"כ לומר רש"י דכוונת נלמד א� [והיינו לשנאותו
הוא רע גמל� שלא אד� ע� לריב שאסור דהטע� היא כמו�" לרע� ואהבת בתורה
שהוא דמי מש"כ קאי שפיר ואהא וגו'", "ואהבת על עובר הוא עמו רב שא� מפני
אינה הרשע האד� גו� ושנאת וגו'"], "ואהבת על עובר ואינ� לשנאו אתה רשאי רשע

וכנ"ל. לשנוא היתר רק בהא יש אלא מצוה
שכתב רנב"י בדברי שהקשה מה י') (אות הנ"ל ארי הגבורת קושיית לפי"ז מיושב וכ�
האד�, גו� בשנאת איירי דהת� כנ"ל והיינו לשנאותו, שמצוה כתב ולא לשנוא דמותר
הרע בשנאת איירי דפסחי� בסוגיא א� מצוה. ואינה מותרת הרשע האד� גו� ושנאת
וכהיראי� לעי� הנראית שנאה רק אלא לשנאותו שאסור עבירה שעבר באחד איירי [דהא

וכנ"ל. מצוה היא הרע ושנאת הנ"ל],
בשנאת לא הוא הרשעי� בשנאת מצוה לדו� ששיי� מה דכל לפי"ז מבואר עכ"פ נמצא

גופ�. את לשנא למצוה עני� שו� דאי� החטא, בשנאת אלא גופ�,
בתחילת דהא הלב. שנאת הרשע את לשנא מצוה איכא דאכ� נראה החינו� מלשו� אול�
הרשעי� דבשנאת כתב ולבסו� הלב, שנאת מישראל אחד את לשנא לאסור כתב דבריו
לחזור רצו ולא פעמי� הרבה חטא� על אות� שנוכיח אחר לשנאת� ומצוה איסור אי�
קאי הלב שנאת מישראל כ"א לשנוא דאסור בתחילה דקאמר דאמאי ומשמע בה�.
לשנאת� מצוה דאיכא ומשמע לשנאת�, ומצוה איסור ליכא דברשעי� בסו� מש"כ
הרשעי� את לשנא איכא מצוה מאי וצ"ב למצוה. ההיתר בי� חילק מדלא הלב, שנאת

הלב. שנאת
המשא להסיר וז"ל: פ') (מצוה משא פירוק במצות דכתב בדבריו, לדקדק יש עוד יב)
זה והשונא וגו'. שונא� חמור תראה כי שנאמר בדר�, במשאה שיגעה הבהמה מעל
אמרו ישראל, דהיינו בלבב� אחי� את תשנא לא שכתוב פי על וא� ישראל. פירושו
מותר שזה חזר ולא בו והתרה ביחיד עבירה עובר שראהו כגו� הוא זה שעני� חכמי�
בפסחי� בגמ' הא לשנאותו, שמצוה הזכיר לא מדוע צ"ב ולכאורה עכ"ל. וכו' לשנאותו
בדברי לתר� ול"ש אחת. פע� עבירה שעבר מי לשנא מצוה דאכ� רנב"י בדעת מבואר
שפיר והת� בפסחי�, בגמ' דקתני במאי איירי דהחינו� וברנב"י, ברש"י כנ"ל החינו�

לשנאותו. דמותר רק נקט והוא מצוה, קתני
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משנאי�יג "הלא הפסוק את הזכיר הרשעי� שנאת מצות גבי מדוע לדקדק יש ועוד (
שנאת ה' "יראת בגמ' המובא הפסוק את הזכיר ולא אתקוטט" ובתקוממי� אשנא ה'

הרשעי�. שנאת למצות מקור הגמ' לומדת שממנו רע"
דא� שסובר התומי� דברי את הבאנו ו') (אות לעיל דהנה החינו�. בדעת והנלע"ד יד)
אינו הוא עבירה שעובר אחת בפע� דכבר לשנאותו, מותר אחת פע� עבירה שעבר מי
שעבר אחד דהרואה בפסחי� בגמ' דמש"כ לומר נצטר� התומי� ולדברי אחי�. בכלל
לשנאותו דמצוה רנב"י בדעת דקתני מאי ומ"מ הלב. שנאת היינו לשנאותו, מותר עבירה
ולא החטא שנאת למצות היא דהכונה שפיר לומר נוכל רע" שנאת ה' "יראת מדכתיב
נמי איכא מ"מ הלב, שנאת לשנאותו שמותר דהג� להוסי� בא דרנב"י הלב, שנאת
מצוה. דזהו החטא שנאת אלא מצוה, אינו דזה הלב שנאת לא א� לשנאותו מצוה
הרשע גו� את ולא הרע את לשנא היא דהמצוה רע" שנאת ה' ד"יראת מקרא וכדמשמע

יא'). (אות וכנ"ל
כבר אחת פע� עבירה דהעובר כהתומי� דלומד החינו� בדעת לומר נוכל זאת ולאור
ולפי"ז בלבב�"]. אחי� את תשנא "לא בכלל [שאינו לשנאותו ומותר אחי� מכלל יצא
[גבי פ') (מצוה החינו� נקט מדוע יב') (אות למעלה שהערנו מה כבר שפיר מתיישב
נקט ולא אחת פע� עבירה שעבר מי לשנא דמותר רק החמור] מעל המשא פריקת
הרשע, גו� את ולא החטא את לשנא רק היא והמצוה דמאחר והיינו לשנא, דמצוה
אותו את לשנא שרי אי� לבאר בא החינו� [דהרי הרשע גו� שנאת לעני� איירי והחינו�
שנאת היא בפסוק שנאמרה והשנאה בלבב�", אחי� את תשנא "לא כתוב הרי ישראל
לשנאותו, שרי אי� שואלת שהגמ' התומי�, דעת לפי בגמ' ההסבר הוא דכ� הרשע, גו�
בלבב�. אחי� את תשנא לא די� נאמר לא דבו עבירה שעבר באחד דאיירי ומתרצת
באחד דאיירי מיישבת דהגמ' הגמ' בביאור לומד שע"כ ג') אות (הנ"ל כהיראי� ודלא
הנראית שנאה והיינו שבו, החטא שנאת רק לשנאותו ומותר אחת פע� עבירה שעבר
לכ� החטא], לשנאת אלא הלב לשנאת הכונה דאי� "שנא�" קרא קאי ואהא לעיני�,
היתר רק יש אלא הרשע, גו� את לשנא מצוה אי� שהרי לשנאותו, למצוה לכתוב ל"ש

בלב. אותו לשנא
להבי� לי יש המסית על אלו אזהרות ומרוב וז"ל: תס"א) (מצוה החינו� כתב והנה טו)
ראותנו אחר עבירות בשאר הרשעי� אפילו כ� ג� לשנאות עלינו מצוה וג� שמותר
יבוזו אבל מורי�, לקול ישמעו ולא בה�, תקוה שאי� עד מעשיה� והתעיבו שהשחיתו
דוד שהיה רשעי� אלה הנה פניה�. מגמת להזיק� אבל אז�, יטו לא ולמלמד� דבריה�

עכ"ל. אתקוטט ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� הלא עליה� אומר
אות� שנוכיח אחר הרשעי� את לשנא דמצוה רל"ח מצוה החינו� מש"כ ג� ולפי"ז
והתעיבו שהשחיתו רשעי� הני דוקא היינו בה�, לחזור רצו ולא פעמי� הרבה חטא� על
יטו ולא דבריה�, ומבזי� מורי�, לקול שומעי� ושאינ� בה�, תקוה שאי� עד מעשיה�
באומרו המל� דוד כיו� אלו לרשעי� דהא לה�. להזיק היא פניה� ומגמת למלמד�, אז�
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החינו� הביא זה וקרא תס"א. מצוה בחינו� וכמבואר וגו'" אשנא ה' משנאי� "הלא
רל"ח. במצוה ג"כ

דהנה והיינו, הללו. הרשעי� גו� את לשנא מצוה שיי� מה שפיר להבי� נוכל ע"כ ואשר
שמי�, יראת לאד� שיהא הוא החטא בשנאת המצוה עני� דכל בארנו יא') (אות לעיל
מציאות מכ� יוצא וממילא ה', לרצו� הנוגד שנעשה העבירה מעשה על לו דיכאב והיינו
מתו� ההכאה פעולת את ששונא אותו המכי� [וכאד� שנעשה. הרע כלפי שנאה של
הוא כאשר א� שפיר קיימת זו ושנאה לרצונו], הנוגדת פעולה היא ההכאה שפעולת
שיש אחד הוא חבירו כאשר הוא זה כל א� סתירה. בכ� ואי� החוטא חבירו את אוהב
הוא כ� ומתו� אוהבו הוא עבירה עובר אותו הרואה דאז מעשיו, את לשפר תקוה לו
א� אבל לו. שיש שמי� היראת מתו� הרואה על השנואי� מעשיו את לתק� מוכיחו
להזיק הוא פניו מגמת וכל מעשיו, את לשפר תקוה לו שאי� אד� הוא אחד אותו
מתרחק הוא גופו את ששונא דע"י והיינו גופו, את לשנא מצוה שפיר איכא אזי למוכיח,
דהא לרשעי�, להתחבר אי� שהרי ממעשיו, ללמוד שלא כדי לעשות לו יש וכ� ממנו,
צרי� וממילא מעשיו את לשפר ויבא טוב לא דבר שעושה בלבו שיודע אחד זה אי�
לברוח יש ושפיר תקוה לו שאי� אחד זה אלא מעשיו, את לשפר ולהוכיחו אותו לאהוב
שאחרי� וג� זממו, יפק שלא עמו להתקוטט היא המצוה ה' נגד ק� הוא וכאשר ממנו.

ממעשיו. ילמדו לא
בשנאת איכא מצוה מאי יא') (אות למעלה שהערנו מה שפיר מיושב לפי"ז והשתא טז)
כהנתבאר והיינו גופ�. בשנאת מצוה דאיכא מדבריו דמוכח להחינו� הרשעי� גו�
להתרחק כדי בלב לשנאת� מצוה איכא ושפיר תקוה, לה� שאי� בכאלו איירי דהחינו�

ממעשיה�. ללמוד ולא מה�
שנאת למצות למקור הביא לא החינו� מדוע יג') (אות למעלה שהערנו מה מיושב וכ�
לעני� רק איירי זה דקרא בפסחי�, המובא רע" שנאת ה' "יראת הפסוק את הרשעי�
פע� עבירה שעבר באחד איירי הת� דהסוגיא עצמו, הרשע גו� שנאת ולא הרע שנאת
לאוהבו אדרבה אלא גופו, את לשנא מצוה אי� כזה ואחד להוכיחו, עדיי� שאפשר אחת
[וכנתבאר]. שרי הרע שנאת ממילא איכא שמי� יראת של המצוה שמתו� רק להוכיחו, כדי
יש שפיר זה ורשע תוכחות], מקבל [שאינו תקנה לו שאי� רשע לעני� איירי והחינו�
ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� "הלא מהפסוק רק נלמד וזה גופו, את לשנא מצוה

[וכנ"ל]. אתקוטט
שהקשה מה ח') (אות הנ"ל המנח"ח קושיית ליישב נוכל להכי דאתינ� והשתא יז)
את לשנא דמותר וגו'" אשנא ה' משנאי� ד"הלא קרא מהאי מוכח כיצד החינו� לדברי
במה החינו� כוונת אי� דלהנתבאר והיינו גלויה. שנאה רק ולא הלב שנאת הרשעי�
רק אלא ברשע, הלב שנאת להיתר מקור להביא וגו' משנאי� "הלא הפסוק את שהביא
שנאת הרשעי� שנאת להיתר הטע� ולעול� תקוה. לו שאי� רשע שנאת למצות מקור
אחי� את תשנא "לא דקתני ממאי הוא להוכיח� ואפשר תקוה לה� שיש א� הלב
בכלל שאינו מי ולא אחי� שנקרא מי בשנאת דוקא הוא האיסור דכל ומשמע בלבב�",
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(אות הנ"ל וכהתומי� אחי� בכלל אינו שפיר אחת פע� אפי' עבירה שעבר ואחד אחי�.
ו').

לשנאת� מצוה אלא איסור בו אי� הרשעי� בשנאת אבל בלשונו החינו� מש"כ וזהו
דכוונתו והיינו וכו', בה� לחזור רצו ולא פעמי� הרבה חטא� על אות� שנוכיח אחר
[וכמוש"כ תשנא" "לא איסור אי� � אחי� בכלל שאינו מה והיינו הרשעי�, שבשנאת לומר
ושרי בלבב�" אחי� את תשנא "לא בכלל אינו עבירה שעבר אחד דהרואה פ' במצוה
שיהא שיי� אי� שמקשה מה החינו�) (לפי בפסחי� הגמ' תי' גופיה זהו דהא לשנאותו,
דבו וכו' עבירה שעבר באחד דאיירי ותי' וגו', תשנא לא איסור איכא הא שנא� חמור
שאי� ברשעי� ואדרבה אחי�], בכלל דאינו משו� והיינו תשנא, לא איסור נאמר לא

וגו'". משנאי� "הלא שנאמר לשנאת� מצוה יש תקוה לה�
ד' ענף

הא תורת (ס' מקשי� ראיתי דהרואהיח) (קיג'.ב) בפסחי� דקתני ממאי ח"ד) לאד� ד�
חייב בחבירו עבירה דבר הרואה ומאיד� לשנאותו, ומצוה מותר בחבירו ערוה דבר
המתקבלת שהתוכחה ידוע הלא אלו, מצוות ב' יחד לקיי� שיי� כיצד וקשה להוכיחו.

כלל. מתקבלת אינה שנאה מתו� אבל דוקא, אהבה מתו� תוכחה היא
היראי�] [לפי יא') ו' ג' (אות לעיל הנתבאר ע"פ זו קושיא בישוב נראה ולענ"ד יט)
לעי� הנראית שנאה רק לשנאותו דשרי אחת פע� עבירה שעבר אד� שנאת דחלוק
שמותר הגו� שאינו מאד� האד�] גו� שנאת ולא החטא שנאת היא שבו [דהשנאה
הפסוק מלשו� זאת ודקדקנו האד�, בגו� שנאה שהיא הלב שנאת לשנאותו ומצוה
איכא שנעשה החטא שנאת דבעצ� והיינו רשע, שנאת קתני דלא רע" שנאת ה' "יראת
שנעשה רואה האד� שכאשר ה' מאהבת שפיר נובעת החטא דשנאת לשונא, שמי� יראת
אותו את ששונא כדי עד מאד עד זה דבר לו כואב אזי הקב"ה של רצונו נגד דבר

שנעשה. מעשה
דאדרבה הרעי�, מעשיו את שונאי� שאנו בזמ� נוכיחנו א� בזה לאד� סתירה אי� ולפי"ז
עוונות ח"ו לו יהא שלא לנו ואכפת בלב אותו אוהבי� שאנו שמתו� העני� הוא להיפ�
הוא זה ומעשה מאחר כ"כ, אותו שונאי� שאנו הרע הדבר על אותו מוכיחי� אנו �

ה'. רצו� נגד
לא שני] מצד הרע ושנאת אחד מצד [ההוכחה אלו מצוות דב' הנ"ל לפי יוצא וביותר
מעשה את שונא הרואה היה לא דאי השניה. את אחת משלימות אלא יחד שהולכות רק
הנוגד דבר שנעשה כ"כ לא כואב שלא שמי� ביראת חוסר לו שהיה והיינו העבירה,
משו� כ"כ, שאוהבו א� חבירו את להוכיח ליבו אל נות� היה לא � ר"ל ה' רצו� את
את שונא רק האד� היה א� וכ� לחבירו. טוב שאינו דבר שעשה במעשה רואה שאינו
נגד שנעשה מעשה על לו שכואב שמי� יראת לו שיש משו� חבירו, של החטא מעשה
רע לו שיהא לו אכפת לא שהרי מוכיחו, היה לא חבירו את אוהב היה ולא ה' רצו�

וכנ"ל. מוכיחו הוא לכ� אוהבו שהוא כיו� אדרבה אלא שעשה, מהעבירה
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דקתני דמאי שלומד ו') (אות לעיל המובא התומי� דברי לפי צ"ב דעדיי� אלא כ)
ולדבריו הלב. שנאת היינו לשנאותו ומצוה מותר עבירה שעבר אחד דהרואה בפסחי�
ע"י נעשית שהיא תוכחה מצות ג� לקיי� שיי� כיצד יג') (אות הנ"ל הקושיא תחזור
לאהוב. כלל ל"ש בלב היא השנאה כאשר דהא הרשע, שנאת מצות וג� הזולת אהבת
לשנאותו מותר אחת פע� עבירה שעבר מי דא� דס"ל דהג� לדבריו, ג� ליישב ולענ"ד
לעני� אבל אחי�, בכלל שאינו מצד שיש השנאה היתר לעני� רק זהו מ"מ הלב, שנאת

השנ יראתמצות שו� בכ� [דאי� הרשע של גופו בשנאת מצוה אינו בדבר שיש אה
הקב"ה. של רצונו נגד דבר שנעשה שכואב � שעשה החטא בשנאת אלא וכנ"ל], שמי�
מביאה הגמ' דהא הלב, שנאת היינו לשנאותו דמותר בתחילה אומרת שהגמ' דמה והיינו
בשונא איירי דאי ומקשה וגו'", שנא� חמור תראה "כי שכתוב ממה המקור את לכ�
איירי דע"כ ומתרצת בלבב�, אחי� את תשנא לא כתיב הא לשנאותו שרי כיצד ישראל
איסור את הגמ' מדהביאה הלב, שנאת ע"כ והיינו לשנאותו, דשרי עבירה שעבר באחד
פע� עבירה שעבר באחד שרי זו דשנאה קאמרה ואהא הלב, שנאת דהוא וגו' תשנא לא
הכוונה אי� לשנאותו דמצוה דאמר רנב"י דברי את אח"כ הביאה שהגמ' ומה אחת.
שהוא לו מראה שרק לעיני� הנראית שנאה דהוה החטא לשנאת אלא הלב לשנאת
את לכ� הביאה הגמ' דהרי בלב, ששונאו ולא שנעשתה העבירה על לו דכואב שונאו

וכנ"ל. החוטא האד� גו� ולא החטא שנאת דהיינו רע" שנאת ה' "יראת הפסוק
מצות וג� תוכחה מצות ג� לקיי� שיי� כיצד התומי� לפי ג� שפיר מיושב ע"כ ואשר
הרשעי� שנאת מצות דמ"מ בלב, הרשעי� את לשנא דמותר דס"ל א� הרשעי� שנאת
שנאת דהא תוכחה, מצות שמקיי� בעת להתקיי� שפיר יכולה החטא שנאת שהוא
אהבת בתוספת החטא שנאת את שיש מתו� רק ואדרבה הלב. שנאת אינה החטא
שונאו הוא א� ואה"נ יט'). (אות וכנ"ל התוכחה מצוות את לקיי� שיי� בלב הישראל
מצוה זה אי� א� להוכיחו, יכול הוא אי� אכ� העבירה את עשותו לאחר מיד בלב

להוכיחו. ג"כ חייב ומאיד� בלב אז לשנאותו דחייב שנאמר בלב לשנאותו

WWW
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אלקיו?! עם לי מה
ולמנוע לחטוא שירצה מי או החוטא להוכיח שציונו היא ר"ה, מצוה

התוכחה, במאמר ממנו לאאותו שאני 'אחר שיאמר לנו ראוי ואין
התורה, הפך זה אלקיו', עם לי מה זולתי אחר יחטא אם אבלאחטא

ואם שימרה. מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא מצווים אנחנו
עליו יצא שלא ואע"פ ולהשיבו, להוכיחו אנו חייבים להמרות השתדל
עמיתך. את תוכיח הוכח יתעלה אמרו והוא בדין. עליו וחייב עדות

ולא לאיש ממנו איש כשיחטא לקצתנו קצתנו שנוכיח זה בצווי ונכנס
שלא עד במאמר להוכיחו נצטוינו אבל עון, לו נחשוב ולא בלבבנו נטור

בנפש... דבר ישאר
ר"ה עשה המצוות ספר רמב"ם
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שליט"א ישראלזון יוסף ר' הרה"ג
רחובות כולל ראש

חמיו פסקי שליט"אעם אלישיב הגרי"ש פה)מרן בעל לו (שנמסרו
שליט"א המחבר באדיבות כאן ומודפס תשמ"ט, בשנת י"ל

הלכות קיצור קונטרס
מאיסורא ואפרושי תוכחה ערבות, בענין

הקדמה
בתנחומאא. ב')איתא אות נצבים כולכם,(פרשת היום נצבים אתם דכתיב הא

ולא בזכותו, עומדים כולכם ביניכם אחד צדיק אפילו בזה. זה ערבים כולכם
עולם יסוד וצדיק שנאמר עומד בזכותו כולו העולם כל אלא בלבד אתם
הלא בעכן, מוצא אתה וכן לוקה, הדור כל חוטא מכם וכשאחד י), (משלי
מדה בה, נתפס והדור מועטת פורעניות מדת וגו'. בחרם מעל זרח בן עכן

וכמה. כמה אחת על מרובה טובה
שכולןב. מלמד אחיו, בעון איש באחיו, איש וכשלו כתיב כז: סנהדרין ובגמ'

מיחו. ולא למחות בידם וכשהיה בזה, זה ערבים
האדם,ג. לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר רבי תניא כח. תמיד ובמסכת

לעולם, באה רוח נחת בעולם שהתוכחות זמן שכל התוכחות, את יאהב
ולמוכיחים שנאמר העולם, מן מסתלקת ורעה לעולם, באין וברכה טובה

טוב ברכת תבוא ועליהם כד)ינעם ינעם(משלי תוכחה שמקבל אדם ופרש"י .
עיי"ש. לעולם באה רוח ונחת

מוולאזין:ד. הגר"ח שהבוראכתב וכמו לאחרים, להועיל האדם בריאת עיקר
בדרכיו. ללכת חובתינו כן להיטיב, רצונו מתוך הבריאה כל ברא יתברך
היצר, מדרכי ולהרחיקם ומצוות בתורה לזכותם הוא לאחרים הטובה ועיקר

לזולתו. לעשות שאפשר בעולם ביותר הגדול החסד רביוזהו ב"משנת (מובא
ר"נ) עמ' ח"א .אהרן"

רקה. נצטוה לא התוכחה שמצות סוברים העולם הנה בשמו: מובא ועוד
באמת אבל ורבנים, ישראל,לדרשנים כלל כל על מצוה זו כי היא, טעות

צריך והעיקר להוכיחו. חייב מגונה דבר בחבירו שרואה הארץ עם אפילו
מי כי נקי, יהיה שהמוכיח אפשר אי כי בכלל, ג"כ עצמו את לכלול המוכיח

לבי. זכיתי שם)יאמר תמיד מס' יעקב עין על יוסף" ב"ענף .(מובא
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יועץ"ו. ה"פלא כתב ת')וכן דכתיב(אות עשה מצות מרמ"ח אחת היא תוכחה :
כל על מוטלת המצוה וזאת חטא". עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח
למי אלא זו מצוה נתנה שלא הארץ מעמי רבים שסוברים כמו לא ישראל,
חבירו את להוכיח חייב ישראל בר כל אלא הדבר, כן לא בעירו, חכם שהוא
שאר על החיוב יגדל ויותר מצוה. מלקיים שנמנע או עבירה שעובר בראותו

וכו'. החכם מדברי יותר פירות עושים שדבריהם עמא,
יזהרמאדבמצותז. יהונתן: חייםבשםמהר"ר להחפץ "אהבתחסד" כתבבספר

זה על יתברך מהשם מקודם ויבקש מזה, המונע עונש גדול כי התוכחה,
היאות באופן שיהיה דבריו וולינר)שיתקבלו למהר"י באזהרות הספר .(בסוף

ותוכחה ערבות דיני
ובמעמדא. הנגלות, העבירות על זה על זה ערבות ישראל קבלו סיני הר במעמד

ואחד אחד כל ולפיכך הנסתרות. על גם ערבות קבלו עיבל והר גריזים הר
בידו כשהיה חבירו, של עשה מצוות וביטול עבירות כל על נענש מישראל
יכול שהיה באופן למחות בידו שהיה לומר שייך הנסתרות על וגם למחות.
עבירות דעל לט. שבועות בגמ' ומובא מלחטוא. עליו ולשמור לחבירו ללמד
החוטא נענשיםקרוביהמשפחהבפורענותחמורהכמו שלשבועתשואושקר
מפני והטעם קלה, בפורענות הקרובים נענשים עבירות שאר ועל בעצמו,

החוטא. על שמחפין
רבינוב. כתב חטא" עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח של עשה ובמצות

אותו מהוכיח בהמנענו חברינו בחטא חטא נשא שלא בזה הוזהרנו יונה:
וכו'.

אמתג. אנשי לבחור הדבר נכון הזה, העונש מן ולהנצל יונה: רבינו כתב עוד
העם מכל ומגרשולחזות שוק כל על השגחה ראשי לתתם חיל, אנשי

הרע. ולבער פשע דבר כל על ולהוכיחם שכניהם על להשגיח משכנותם,
תמידד. לפשפש הם צריכים ומנהיגיהם וחכמיהם ישראל דייני כתב: והמאירי

על הראוי כשיעשו התנצלות להם ואין עירם, בני מעשה על ולחקור ולחזור
יכולתם. כפי הנסתרות אחר ולרגל לחקור צריכים אלא לידם, הבא הנגלה
ישראל שכל חוטאים, של בנסתריהם נענשים הכל הרי בכך שמתרשלים וכל

ממרןא. עשה, מצות ביטול על ומש"כ לז:, ובסוטה מ:, ובדף שם, וברש"י כז: סנהדרין
שליט"א. אלישיב הגרי"ש

ע"ב.ב. אות ש"ג תשובה בשערי יונה רבינו טז, יט ויקרא
ע"ג.ג. אות שם
הגמ'ד. דאמרה הא ליישב כן שכתב 'שלא' ד"ה מג. שם מהרש"א ועי' מד. סנהדרין מאירי

למחות. בידם בהיה רק דנענשים
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כמו ועיבל בגריזים וקללות ברכות עליהם משקבלו לזה זה ערבים נעשו
(לז:). בסוטה שהתבאר

ולכןה. עליו. המוטלות המצוות יקיים שהשני לדאוג אחד כל חייב ערבות מדין
יצא כבר עצמו שהוא אע"פ המצוות בברכת חבירו את להוציא אדם יכול

דמי. הוא יצא שלא כמי יצא, לא שחבירו דכיון חובתו, ידי
חייבו. אינו (אפילו בפקדון אחר יהודי של חמץ לו שיש מי נמי טעמא ומהאי

עליו יעבור שלא כדי האיסור, זמן שהגיע בזמן לבערו חייב באחריותו)
יראה. בבל המפקיד

במצוותז. ולכן התורה. מן מחוייבות שהן במה ערבות בדין ישנן נמי נשים
כבר שהן אחרי גם אנשים, אפילו אחרים להוציא יכולות מה"ת חייבות שהן

בעצמן. יצאו
תוכחה,ח. של עשה מצות עוד איכא ערבות, מצד זולתינו על מהאחריות חוץ

מאומתינו זולתינו נעזוב שלא ר"ה: עשין המצוות בספר הרמב"ם וכתבו
לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה כתב: החזקה וביד וכו'. שימרה
הרעים, במעשיו שהואחוטאעלעצמו ולהודיעו למוטב מצוהלהחזירו טובה,

בנשים. גם זו עשה מצות ונוהגת עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר
חכמיםט. אמרו וכך שיכלימנו. עד קשות לו ידבר לא חבירו את (ב"מהמוכיח

שאסורנח:) מכאן חטא. עליו ולאתשא ת"ל משתנים, ופניו מוכיחו אתה יכול
על לוקין שאין ואע"פ ברבים. זה אם שכן וכל ישראל, את להכלים לאדם
חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין חכמים ואמרו הוא, גדול עון זה, לאו
בין גדול בין ברבים אדם פני יבייש שלא להזהר צריך לפיכך הבא. לעולם
זה עון ועל בו. רגיל כשהוא אפילו ממנו יבוש שלא בשם לו יקרא ולא קטן,
ודוקא רכה. ובלשון ובנחת בסתר יוכיחנו אלא עולים, ואינם לגיהנום יורדין
שלא כדי מיד יוכיחנו שבגלוי בעבירה אבל בסתר, יוכיחנו שבסתר בעבירה

שמים. שם יתחלל
עדי. דדי וי"א לקללה, או להכאה קרוב שיהא עד פעמים כמה להוכיחו וחייב

ואילך ומכאן יקבל, שלא שברור במקום זה על לסמוך ויש החוטא. בו שינזוף

קס"זה. סי' ברורה משנה שם, הרי"ף על ור"ן מח: ברכות תוס' שם, וברש"י כט. השנה ראש
צ"ב. ס"ק

ז'.ו. סעיף שם הרב שו"ע סקי"ד, ברורה ומשנה תמ"ג או"ח שו"ע

בזהז. שיש (אע"פ ט' אות שם הציון ובשער סק"ה רע"א סי' ברורה במשנה נפסק כן
מחלוקת).

רל"ט.ח. מצוה חינוך ה"ז, מדעות פ"ו רמב"ם

קנ"וט. או"ח השולחן ערוך הלכות", ב"שונה הלשון פי על תר"ח סי' ברורה ומשנה רמ"א
ט'. סי'

הנ"ל.י. עפ"י ברורה במשנה שם
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במי אלא תוכחה חיוב ואין ישנאך. פן לץ תוכח אל שנאמר להוכיחו אסור
אין ממנו, וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל בו, גס שלבו

למחות. צריך שאין סכנה חשש בדאיכא וכ"ש להוכיחו,
ונהייא. התוכחה. יקבל שלא לו וברור מזיד העובר אם אפילו הוא תוכחה חיוב

מ"מ יקבלם, שלא לו שברור כיון חטאו עבור נענש אינו מוכיח שאינו דמי
אם שוגג, שהוא לתלות יש אם ואפילו כנ"ל. פעמים כמה להוכיחם מצוה
להוכיחו. וצריך הוא מזיד דבודאי אמרינן המפורשבתורה, דבר על עובר הוא

עדשיפרוש,יב. לעונשו צריך שישבידםלעונשו) ביתדין (או לעונשו ואםישבידו
שאין אף תוכחה, מצות מצד להוכיחו עכ"פ חייב לעונשו אפשרות אין ואם

להפרישו. כח בידו שאין כיון בעונו נתפס
יקבלויג. שמא ספק יש אם שוגג, הוא והעובר בתורה מפורש שאינו ובדבר

ממנו יקבל שלא לו ברור אם אבל דרבנן. במידי אפילו למחות צריך ממנו
בזדון. לעשות יבואו שלא דאורייתא, איסור שהוא אע"פ בידם, מוחין אין

בפ להקל גרוע מנהג להם אחזו ואיןואם יקבלו שלא לנו שגלוי מקרי רהסיא,
בתורה. מפורש הוא אא"כ למחות צריך

מצוהיד. שוגגין מיעוטן שרק בדבר אבל בדבר, שוגגין הרבה שנתרבו ודוקא
יכשלו שלא לאחרים להזהיר כדי מזידין, להיות יבואו אם ואף בהם, למחות
הוזהרו, לא והם העם את הזהיר אם הוראות (והמורה מהם. ילמדו ולא

הצלת). נפשך את ואתה נאמר עליו
עלטו. אפילו יוכיח לא אליו ישמעו שלא יודע אם ברבים, אבל ביחיד, זה וכל

וגם ישמעו שמא אחת, פעם רק במזיד, עוברים על או בתורה, המפורש דבר
הנשמע דבר לומר כשםשמצוה ואילך ומכאן פה. פתחון להם יהיה שלא כדי
נשמעים. אינם שדבריו שיודע מאחר נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה כך

כגוןטז. לגמרי עול הפורקי אלו אבל באקראי, שעוברים באלו דוקא זה וכל
ואין עמיתך, מכלל יצאו להכעיס, נבלות אוכל או בפרהסיא שבת מחללי

להוכיחן כלל יח)חייב אות להלן מש"כ לתיאבון(ועי' נבלות שאוכלים ואלו .
ברורה. המשנה הסתפק בפרהסיא שלא שבת ומחללין

ספיקאיז. מצד להוכיח לחייב יש תוכחה, חיוב לענין ספק שיש מקום ובכל
לתיאבון. נבלות באוכל כן וכמו לחומרא, דאורייתא

ג'.יא. סעיף הלכות בשונה שם
ג'.יב. סעיף שם
ד'.יג. סעיף שם
שם.יד.
ו'.טו. סעיף שם
ז'.טז. סעיף שם
שליט"א.יז. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
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ישלהוכיחם,יח. נמי בסתמא נבלות, ואוכלי בפרהסיא שבת מחללי בהני ואפילו
מיימוני בהגהות שכתב מה דעות)לפי מהלכות (סי'(פ"ו לובלין מהר"ם ובשו"ת

ולא כדין אותם הוכיחו א"כ אלא עבירה, בעלי כל כאנוסים דדיינינן י"ג)
לשנוא דאין חסד) אהבת בסוף (מובא מולין הגר"י מש"כ ולפי תוכחה. קבלו
מוכיח לו היה אם ושמא להוכיח, שיודע מי שאין הזה בדור גמור רשע אפילו
שהנ"ל הענין לפי נראה אם אמנם עיי"ש. לו גרם הרע וטבעו מקבל היה
ופירש שנה כגון להכעיס, עבירה ועובר שבת חילול של האיסור חומר יודע

מלהוכיחם. לפטור יש אז וכיוצ"ב,
שבתיט. במחללי למחות יש מ"מ תוכחה, מדין למחות שפטורים באופן ואפילו

קדשינו, בדת פרצות ולמנוע הדת, שמירת מצד בפרהסיא עבירות ועוברי
הדת. לחיזוק להביא יכול זה אם הפגנות לערוך יש כן וכמו

ישלהפרישוכ. מעשה ע"י בכח ואפילו מלחטוא, יהודי למנוע והוא חיוב ישעוד
בשוק, מהלך היה אפילו חבירו על תורה של כלאים הרואה ולכן מאיסור,
ואפילו הבריותדוחהלאתעשהשבתורה. כבוד שאין מיד, וקורעמעליו קופץ
אביו. וה"ה לרב, כבוד חולקים אין השם חילול דבמקום אביו, או רבו היה

כבודכא. דמשום בשוק, לו לומר צריך אין שוגג הלובש היה דאם אומרים ויש
לשוגג לומר ולהלכהאין לביתו. שיגיע עד משוגג יפרישנו ואל הבריותישתוק

בשוק.
לוכב. שקרע (כגון ממונו את לו מזיק זה ידי ועל מאיסור חבירו את כשמפריש

לצורך היה לו שהזיק מה אם דוקא זה אך לשלם. חייב אינו כלאים), בגד
האיסור הסרת את הקדימה רק הקריעה אם אפילו או מאיסור, הפרשתו

מעליו.
הזיקכג. אם מ"מ בשוק, לו מלומר ופטורין שוגג הוא הכלאים לובש אם אפילו

לו. לומר חייב בשוגג שגם הסוברים שיש כיון מלשלם, פטור בגדו, לו
באביו.כד. וה"ה ברבו, למחות יש דרבנן מאיסור לאפרושי גם

לומריח. להחמיר יש חילוני) (סתם נבילות ואוכלי שבת מחללי בסתם המערכת: [הוספת
כך להוכיחם, וצריך וכדומה), שנשבה תינוק בגדר דהוי משום (או להכעיס, עובר שאינו
יו"ד בחזו"א ועי' שליט"א, אלישיב שלום יוסף ר' הגאון בע"פ]. שליט"א המחבר מסר

רל"ט. מצוה חינוך מנחת ועי' להלכה, מולין הגר"י מש"כ דהביא ב' סו"ס
שליט"א.יט. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
סי'כ. יו"ד שו"ע הכ"ט, פ"י כלאים רמב"ם שם, המהרש"א לפימ"ש טז: ערכין יט. ברכות

יו"ד ש"ך ועי' שליט"א, אלישיב שלום יוסף ר' הגאון אביו, ה"ה ומש"כ שם, וש"ך ש"ג
סק"ז. שמ"ז סי' ברורה משנה ועי' דרבנן, חיוב הוי מאיסור דאפרושי ו' קנ"א סי'

שליט"א.כא. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון וכו' ולהלכה ומש"כ שם, וש"ך רמ"א
שליט"א.כב. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שליט"א.כג. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שליט"א.כד. אלישיב שלום יוסף ר' והגאון רמ"ב, סי' יו"ד שו"ע



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 134

להכריחוכה. או עבירה מלעבור יהודי למנוע יחיד, ביד ואפילו בידינו, יש אם
כנ"ל. והכל עמיתך, שאינו במי גם כן, לעשות חייב דרבנן, אפילו מצוה לקיים

מצדכו. גם בזה יש תוכחה מצות מלבד עבירה, מלעבור חבירו למנוע החיוב
בנהר טובע חבירו את מרואה גרע שלא רעך", דם על תעמוד "לא של הלאו
לרבות לו" "והשבות מצד וכן וכו'. תעמוד" "לא על עובר מצילו לא שאם
וגופו נפשו אבידת דהוא העבירה מן להצילו יכול דאם כ"ש גופו, אבידת

ולהצילו. למוטב להחזירו חייב בודאי ר"ל,
מ"מכז. לרבו, התלמיד על וכן אביו, את להוכיח מצוה הבן על גם דאיכא אע"ג

לא תורה, דברי על עבר שאביו ראה אם כגון כבוד. דרך להוכיחם צריך
וכך, כך בתורה כתוב אבא לו יאמר אלא תורה, דברי על עברת לו יאמר

יתבייש. ולא מעצמו יבין והוא כמזהירו ולא ממנו שואל הוא כאילו
וכך,כח. כך רבינו למדתנו לו אומר תורה, דברי על עובר שרבו ראה אם וכן

בידו. למחות צריך ג"כ דרבנן מצוה על עבר רבו אם ואפילו
חייבכט. אם והרמ"א המחבר מחלוקת יו"ד בשו"ע מובא רשע, אביו היה אם

אבל חילוני), סתם (כגון לתיאבון רשע הוא אם לכבדו להחמיר ויש לכבדו.
לכבדו. אין משומד, וכ"ש להכעיס, רשע הוא אם

עליהםל. מוטל התוכחה בדרכי הבקיאים האנשים דאלו דבש היערות כתב
להוכיח חייבים התוכחה מדיני ועון. חטא דבר כל על להוכיח תמיד חיוב

חטאים. על כמו נפסדות דעות על גם
גםלא. כן, לעשות לו יש לציבור, ובפרט לאחרים תורה ללמד שיכול יהודי כל

להם ומורה למעשה הלכה מלמדם ואם שלהם. תורה ביטול מניעת מצד
תוכחה. מצות ג"כ בזה מקיים בה, ילכו אשר הדרך

חששלב. רק שקיים במקום ואפילו תוכחה. מצות בשביל ממון להוציא חיוב אין
ג"כ וכיוצ"ב, הכאה כגון אחר, נזק או ממון הפסד למוכיח תגרום שהתוכחה

להוכיח. חיוב אין

שמ"זכה. סי' ברורה ומשנה סק"ו קנ"ו יו"ד ש"ך ועי' שליט"א, אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שם. הציון ובשער סק"ז

רל"ט.כו. סי' חינוך המנחת פי על שליט"א אלישיב שלום יוסף ר' הגאון

סקי"א.כז. ר"מ סי' יו"ד שו"ע
סקכ"ב.כח. רמ"ב סי' שם
שליט"א.כט. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון

שליט"א.ל. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון וכו' התוכחה מדיני ומש"כ נו, דף ח"א דבש יערות
שליט"א.לא. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
וכמו"כלב. נזיפה או קללה לסבול מחויב דאין מהא שליט"א אלישיב שלום יוסף ר' הגאון

סו"ס יו"ד הרמ"א ע"פ שליט"א אלישיב שלום יוסף ר' הגאון וכו' אפילו ומ"ש הוצאות,
של"ד.
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הכאהלג. עד הוי תוכחה דשיעור י'),והא אות לעיל שבאמת(ראה הכוונה אין
להוכיח, אדם חייב כמה עד תוכחה בדין שיעור רק זה אלא נזק, לו יהיה
להוכיח. מלהמשיך פטור כבר להכותו, עליו שמאיימים רואה אם ובאמת

יהיולד. שדבריו יודע והוא חבירו, בגנות לו לספר מתחיל שאחד שרואה מי
שלא כדי להוכיחו הדין מן מחוייב בזה, לו ספק רק ואפילו למספר, נשמעין
על עובר הוא הרי חבירו, על הרע סיפורו לגמור מניחו ואם החטא, יגמור

תוכחה. של עשה מצות
ג"כלה. סיפורו, שיגמור אחר להוכיחו השמיעה בשעת בדעתו יסכים אם ואף

ח"ו חזיר בשר אוכל חבירו את רואה שאדם יתכן דאיך הוא, כדין שלא
להוכיחו מחוייב הדין מן ובודאי אח"כ. שיוכיחנו סמך על שיאכל ויניחנו
לא על עובר שאוכל וכזית כזית דכל מלאכול, ויפסיק ממנו יקבל אולי תיכף,
עצמו. בפני איסור הוא גנות של דיבור כל כאן הדין והוא עצמו, בפני תעשה

יהיהלו. הסיפור לגמור יניחנו שאם שרואה כגון לשמוע, מותר לפעמים אמנם
רע שם הוצאת דברי שהוא גופו הזה מהסיפור השומעים לפני לברר לו טוב
שצריך דבר שהוא מפני לגמור להניחו צריך הדין שמן לפעמים או בעלמא.

חיים בחפץ וכמבואר לו, ו')לחשוש כלל הרע לשון .(הל'
לאלז. שדבריו יודע אם אפילו ולהוכיח, למחות חייבים הרע לשון כששומעים

בתורה. המפורש איסור נחשב דזה יועילו,
זהלח. על להוכיח ויש בתורה כמפורש נחשב בשבת מלאכה על העובר גם

דכ יקבלו, שלא מיקריאפילו פירשוהו, וחכמים בתורה כתוב שהאיסור ל
מפורש.

ללץלט. להוכיח דאין י')הא סעיף יש(ראה תוכחה חובת שיצא שאחרי משום
בלבבך. אחיך את תשנא לא בעבירת שמכשילו מצד להמשיך איסור כבר

להוכיחו. עוד חייב הוכיחו לא שעדיין עבירות על ומ"מ
וכיו"ב)מ. ביתו לו שמשכיר (כגון ברשותו להשתמש לאחר רשות שנותן מי

אי אם וכיו"ב), שבת חילול (כגון עבירות בו לעבור לו יאפשר הזה והמקום
תתן לא עור לפני איסור משום בזה יש אחר, מקום להשיג לההוא אפשר

שליט"א.לג. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
ה'.לד. עשין בפתיחה חיים חפץ
בהג"ה.לה. שם
עיי"ש.לו. בהג"ה שם
סק"ט.לז. באמ"ח ו' כלל חיים חפץ

שט"ז.לח. סי' או"ח יוסף ברכי

קס"ד.לט. סי' חו"י פי על שליט"א אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
בשו"תמ. ועי' קפ"ג, סי' ח"ב מהרש"ם שו"ת פי על שליט"א אלישיב שלום יוסף ר' הגאון

ע"ז. סי' יו"ד סופר כתב
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יש אמנם להקל. יש אחר מקום בלעדיו להשיג יכול הלה ואם מכשול.
עבירות. ברשותו יעשה שלא להוכיחו

הרמ"אמא. מש"כ תר"ח)לפי ויעבור(או"ח לו ישמע לא שהחוטא יודע דאפילו
באופן אפילו הוי תוכחה דהחיוב מהא וחזינן להוכיחו. חייב מ"מ במזיד,
גם להוכיח חייב שיהיה לדון יש לפי"ז יותר, חמור איסור לעבור גורם שזה

נוספות. עבירות על לעבור לו יגרום שזה חשש שקיים באופן
יתערבומב. שאחרים יגרום שזה חשש ויש שבת, חילול על לחבירו שמוכיח מי

וכיו"ב, שבת חילול כמו איסורים עי"ז ויעברו וכדומה) המשטרה (כגון בזה
שבת שמירת לחיזוק להביא יכול זה אם להוכיח, זה משום למנוע אין מ"מ

הזה. במקום
אבלמג. מזה, למנוע יכולים הם אם עבירות, בעלי על במשטרה להתלונן מותר

דין. מבית סירוב כתב אחרי רק היתר אין משפט) (בית לערכאות לפנות
שנהגומד. דבר על אפילו מצוה, הידור מלקיים עצמו שמונע למי מחאה חיוב אין

וכדומה). חנוכה בנרות (כגון להדר כולם
ובביתמה. המרחץ בבית אפילו למחות מותר מאיסור השני את להפריש כדי

הכסא.
ולהזכירמו. ברבים תוכחה להגיד הזה בזמן להקל לצדד אפשר איש: החזון כתב

תורתך, הפרו לה' לעשות עת ומשום כנגדו, ראש פרועות שיש אף חז"ל דברי
עיי"ש. מותר, לבו משים שאינו דכיון הר"י דעת על לסמוך אפשר וגם

מאיסורים והפרשתו במצוות קטן חינוך דיני
חיוב מצינו כמו"כ כ') סעיף (ראה מלחטוא יהודי למנוע חיוב שיש בקטן.כמו

איסור,מז. על העובר קטן שרואים ואמו) מאביו (חוץ אחרים אנשים או דין בית
מאיסור אפילו להפרישו צריך אין הבנה, בר שהוא אע"פ לחינוך הגיע לא אם

כהנים. מטומאת ואפילו דאורייתא,

שליט"א.מא. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שליט"א.מב. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שליט"א.מג. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שליט"א.מד. אלישיב שלום יוסף ר' הגאון
שליט"א.מה. אלישיב שלום יוסף ר' והגאון סק"ב פ"ה סי' או"ח שו"ע
טז.מו. סו"ס או"ח חזו"א
סק"ד.מז. שם הלכות בשונה הלשון עפ"י שם ברורה ובמשנה שמ"ג סי' או"ח שו"ע
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להפרישו, שצריכים ישלהחמיר דאורייתא איסור הוא אם לחינוך, הגיע ואם
להלן). (עיין האב על אלא להפרישו מוטל אין דרבנן שאיסורו בדבר אבל

(וכןמח. איסור שום לאכול לצוותו או קטן להאכיל אדם לשום התורה מן אסור
בחילול להרגילו אסור וכן כלל. הבנה בר שאינו תינוק ואפילו ושוטה), לחרש
דהוי כרמלית, דרך ואפילו מפתח' לי 'הבא לו שיאמר כגון ומועד, שבת

בתוכו. שהטומאה לבית להכניסו אסור כהן הוא ואם בידים. כמאכילו
באיסוריןמט. מתירין ויש לקטן. להאכילם אסור מדרבנן שאסורים דברים אפילו

אסור. לחוד הגדול לצורך אבל עצמו, לצורך לכך צריך התינוק אם דרבנן
ואפילונ. במצוות הקטנים ובנותיו בניו לחנך האם, על גם וי"א האב, על מצוה

חריפותו לפי תינוק בכל הוא עשה במצות חינוך ושיעור דרבנן. במצוות
לשמוע להרגילו חייב שבת מענין היודע קטן כגון ענינו. לפי דבר בכל וידיעתו
בין כיו"ב, כל וכן בציצית, חייב כהלכה להתעטף והיודע והבדלה, קידוש

סופרים. דברי של בין תורה של עשה מצוות
ביןנא. תורה של בין האיסורים ומכל שבת מחילול להפרישו האב שחייב וכ"ש

אביו. דעת על עושה אין אפילו בו לגעור וחייב סופרים, דברי של
בהםנב. לגעור מצוה הרע, לשון מדברים הקטנים ובתו שבנו שמע ואם

בזה נכשלים כמה ובעו"ה וקללות. ושקר ממחלוקת וכן מזה, ולהפרישם
כ"כ בזה מורגל ונעשה ולקלל, ורכילות לשה"ר לדבר לבניהם מניחים שהם
מהרגלו לפרוש לו קשה גדול איסור בזה שיש ושומע כשגודל שאפילו עד

היתר. בחזקת אצלו הדבר והיה רבות, שנים בזה שהורגל
תינוקנג. בכל הוא סופרים דברי של בין תורה של בין תעשה בלא חינוך ושיעור

אבל לאכול. או לעשות אסור שזה לו כשאומרים שמבין הבנה בר שהוא
מלאכול כרחו בעל למנעו מצווה אביו אין כלל, הבנה בר שאינו תינוק
מבין שאינו כיון תורה, של באיסור אפילו שבת מלחלל או אסורות מאכלות
מבית להוציאו צריך אין כהן הוא אם וכן ומפרישו, שמונעו מה הענין כלל

בתוכו. שהטומאה

סק"ה.מח. שם

שם.מט.
מדכתיבנ. וי"א וגו', דרכו פי על לנער חנוך מדכתיב הכ"ח אסורות ממאכלות פי"ז רמב"ם

הנ"ל. הפסוק על חכמה משך עי' וגו', בניו את יצוה אשר ידעתיו כי
ה'.נא. סעיף שם הלכות שונה
שם.נב.
.שםנג.
סקכ"ו.נד. וש"ך סק"ז פ"א סי' יו"ד רמ"א
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ברנד. שאינו משום להפרישו צריך אין שלוש שנתיים גיל עד שתינוק אע"פ
בזקנותו לו שזהמזיק מאכילתמאכליםאסוריםמפני מ"מישלהפרישו הבנה,

רע. טבע לו וגורם הלב שמטמטם
איסורנה. בזה שיש אפשר אביו לדעת עושה הקטן אם שבת, חילול ולענין

להנאת עושה ואם ובתך, ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא משום דאורייתא
ולהפרישו. בו ולגעור לחנכו מצווה אביו ג"כ עצמו

להפרישו,נו. האב ביד מוחין דין בית הפרישו, לא האב אם דאורייתא באיסור
באיסור להפרישו צריך אין ולפעמים בידו. מוחין דין בית אין דרבנן ובאיסור

ומותר וסיכהדרבנן רחיצה כגון לכך, כשצריך דהיינו לכתחילה, לו ליתן אף
הכיפורים. ביום

וביושנז. חבלה וכן בכך. ירגיל שלא להכותו דין לבית ראוי שהזיק, או שגנב קטן
על תקלה יארע שלא להפרישו מצויין דין בית לחבירו אדם שבין דבר וכל
לפנים אבל מדינא, זה וכל בעין. הגניבה אין אם לשלם צריך אין אבל ידו,
רק הזיקו ואפילו בממונו, לו שהזיק או בגופו בו שחבל בין הדין משורת

לו. לשלם צריך בגרמי,
איךנח. וילמדנו בנו בפני יעשנה מצוה מקיים כשהאב גם הוא החינוך מדרכי

המצוה. לקיים
ליראתנט. ולחנכם שבקדושה לדברים בניהם את להרגיל ההורים על מוטל

טובות. ומדות שמים
שיהיוס. בניהם על להתפלל בפיהם שגורה והאם האב תפילת תהיה ותמיד

טובות. מידות ובעלי וצדיקים תורה לומדי

משלים לו ימשיל
נוח הוא אם הנוכח, של מדותיו כפי בדבריו להוכיח המוכיח "וחייב
משלים, לו וימשיל מדותיו, כנגד אותו יוכיח קשה הוא ואם בנחת, יוכיחנו

רצונו". אל דעתו להשב ראיה לו ויביא
ה' אות חסידים ספר

ה'.נה. סעיף שם נז. ד'. סעיף שם נו. שם.

צ"א.נח. אות האותיות שער של"ה

בפתיחה.נט. של"ה
סק"י.ס. שמ"ז סי' ברורה משנה
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זצ"ל ויינפלד אברהם ר' הרה"ג
ועוד ישראל" "שובה אברהם", "לב מח"ס

הרמב"ם לדעת הגר אהבת מצות
קצתנו לאהוב שצונו היא א) מצוות: ב' מונה ר"ז) ר"ו (מצוה המצוות בספר הרמב"�
הגרי� את לאהוב שצונו היא ב) כמו�, לרע� ואהבת ית' אמרו והוא וכו' קצתנו את
מוסיפה הגר אהבת השניה המצוה א� לחקור ויש הגר. את ואהבת� ית' אמרו והוא
בב' עובר אוהבו אינו שא� הדבר לחזק יתירה מ"ע אלא שאינה או האהבה בכמות
מכמו�. יותר לאוהבו שיי� דמה לישראל גר בי� נפק"מ אי� האהבה בעצ� אבל עשי�
וז"ל: שכ' י"ט) עשה (סו� ז"ל פערלא הגרי"פ בביאור לרס"ג המצוות בספר וראיתי
לא ז"ל הגאו� רבינו אבל הגר את דואהבת� עשה ג"כ מנו והרמב"� הבה"ג והנה
בכל למנות שלא ז"ל הגאו� רבינו של דרכו אצלינו נתבאר וכבר זו... עשה מנה
מנה לא ולכ� הכל, שכוללת עשה אותה היינו בלבד, אחת עשה אלא בזה כיוצא
עשה והשמיט והגר, האזרח הכל שכוללת כמו� לרע� דואהבת עשה אלא בזה
חדשה מצוה כא� ואי� שכרה ולהגדיל בעלמא לחזק אלא באה שלא הגר דאהבת

עכ"ל. וכו' עצמה בפני
הנכו� בודאי עצמה בפני עשה למצות הגר אהבת מצות מנו שלא הפוסקי� אלה והנה

כנ"ל. המצוה לחזק אלא חדשה מצוה כא� שאי� שדעת� אתו
חדשה מצוה שיש שדעתו ימצא המעיי� דהרי מאד. תמוהי� דבריו הרמב"� בשיטת אבל

בסה"מ: דז"ל הגר, באהבת מיוחדת
נכנס שהוא ואע"פ הגר, את ואהבת� ית' אמרו והוא הגרי� את לאהוב שצונו "היא
שנכנס מפני אבל צדק, גר הגר שזה לפי כמו� לרע� ואהבת באמרו ישראל ע� בזה
אחד יודע ואיני נוספת... מצוה לו וייחד אהבתו על אהבה הא�ל הוסי� בתורתנו
כמו הגר על צונו שהא�ל בארו המדרשות וברוב זה, שסכל המצות שמנה ממי

עכ"ל. הגר, את ואהבת� ואמר אלקי� ה' את ואהבת אמר עצמו, על שצונו
באהבה תוספת כא� שיש והיינו אהבה. הא�ל שהוסי� קדשו מלשו� יוצא דמפורש הרי
ג� עצמו, על שצונו כמו הגר על שצונו שסיי� מה וכ� והב�. באזהרה, תוספת רק ולא
אד� כל שאהבת מישראל, אד� כל מאהבת אחרת אהבה מהות כא� שיש מראה זה
וכ� השי"ת. לאהבת הוקשה הגר ואהבת ב"ה, המקו� לאהבת הוקשה לא מישראל
אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה ה"ד) פ"ו דעות (הל' תורה במשנה מש"כ
ולא הגר אהבת של החדשה במ"ע ביאורו שזה בעליל מראה זה כל עיי"ש. וכו' עצמו

כנ"ל. העשה הכפלת רק
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יותר להיות יוכל מה דלכאורה גרי�, דאהבת זו במ"ע המיוחד מה ביאור צרי� א�
לא) י (במדבר עה"פ רש"י מש"כ עפ"י אמרתי צחות ובדר� כמו�? לרע� מואהבת
הגר" את ואהבת� שנאמר עינינו כגלגל עלינו חביב "שתהא וז"ל: לעיני� לנו והיית
למשל היינו לו, בשוה חבירו לאהוב היינו כמו� לרע� ואהבת דבמצות ויל"פ עכ"ל.

אב וכיו"ב. כרגלו חבירו רגל כידו חבירו שווי�יד כול� אי� האד� האיברי הלא ל
חיה איזה שבבוא והראיה ורגל, מיד יותר האד� על חביב העי� גלגל דהרי בחביבות
כעי� חבירו יד שיאהב צרי� אי� ישראל באהבת וממילא בידו. עינו על מגי� הוא נגדו
לנו 'והיית הוא גרי� באהבת התוספת אבל כמוב�, מכמו� יותר זה שהרי עצמו של
עלינו חביב שתהא רש"י שפי' וזה עיני�. כמו לנו חשוב יהיה גופו שכל היינו לעיני�'
המיוחדת במ"ע לנו שנתחדש התוספת שזה רצ"ל הגר, את ואהבת� שנא' עינינו כגלגל
מכמו�, יותר הוה וזה עינינו גלגל כמו בעינינו נחשב כולו שכל הגר את ואהבת� של

והב�.
דמילתא לקושטא אבל אינו�, טבי� דאורייתא פטטיא כל בדר� לחידודא זה כל אול�
דהא כגופו, חבירו גו� לאהוב מתפרשת כמו� לרע� ואהבת מצות אי� דבאמת אינו. זה
ע"כ לו. שיעשו שרוצה מה חבירו לטובת לעשות אלא קודמי�, חיי� קי"ל אדרבא
הגר. את דואהבת� למ"ע כמו� לרע� דואהבת מ"ע בי� החילוק מהו לבאר אנו צריכי�
ברור יראה הי"ד ובספר המצוות בספר הרמב"� בלשו� דהמעיי� נ"ל, העיו� ואחר
מעשי� עשיית אלא בלב אהבה הרגשת לא כמו� לרע� דואהבת למ"ע מפרש שהרמב"�
שנאהב כמו קצתנו את קצתנו לאהוב שצונו היא בסה"מ: וז"ל חבירו. לטובת טובי�
מה וכל ובגופו בממונו לעצמו וחמלתו כאהבתו לאחיו וחמלתו אהבתו ושתהיה עצמנו
דעות מהל' בפ"ו כתב וכ� עכ"ל. כמוהו לו אני ארצה אותו... ירצה או ברשותו שיהיה
לרע� ואהבת שנא' כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אד� כל על מצוה ה"ג:
ורוצה עצמו ממו� על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי� לפיכ� כמו�
לבקר דבריה� של עשה מצות ה"א: אבל מהל' בפי"ד כתב וכ� וכו'. עצמו בכבוד
גמילות ה� ואלו וכו' האורחי� וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלי� ולנח� חולי�
ואהבת בכלל ה� הרי מדבריה� אלו מצות שכל ואע"פ שיעור, לה� שאי� שבגופו חסדי�
לאחי� אות� עשה � אחרי� ל� אות� שיעשו רוצה שאתה הדברי� כל כמו�, לרע�

עכ"ל. ובמצוות, בתורה
טובי� מעשי� בעשיית כמו� לרע� ואהבת מצות עיקר מגדיר שהרמב"� זה מכל חזינ�
אהבה הכתוב דהוסי� שכתב הגר אהבת במצות משא"כ הלב. בתו� אהבה בהרגשת ולא
לאהבת אהבתו מצות מדמה רק עבורו טובות מפעולות מעשה שו� מזכיר לא אהבתו על
יסודי מהל' (פ"ב הי"ד בספר ובי� ג') (מצוה בסה"מ בי� הרי ה' ובאהבת ית', המקו�
א� וא"כ עיי"ש. מצוות במעשי ולא בלב ית' אהבתו הרגשת רק הגדיר ה"ב) התורה
ו אהבה להרגיש שעלינו ההוספה, זהו אז השי"ת לאהבת הגר אהבת מצות לאמדמי�

וז"ב. לטובתו, טובי� מעשי� לעשות רק
שולזינגר בהוצאת ח"א הי"ד (בסו� הרמב"� תשובת דברי היטב מתור� יהיה מש"כ ולפי

וז"ל: שכתב תמ"ח) סי' בלוי הוצ' הרמב"� ובשו"ת י"ג, סי'
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נצטוינו הא� ועל האב על היא, גדולה הגרי� על התורה שחייבתנו שחובה דע
ממי וישמע ויירא אד� שיכבד ואפשר לה�, לשמוע הנביאי� על ומורא, בכבוד
וכו', הגר את ואהבת� ללב, המסורה רבה באהבה ציונו הגרי� ועל אוהבו, שאינו

הנעימי�. דבריו עיי"ש וכו' אלקי� ה' את ואהבת שמו את לאהוב שצונו כמו
אישי בכל הנוהג כמו� לרע� דואהבת מ"ע על שכח וכי תמוהי� דבריו לכאורה והנה
אבל הגר. אהבת מצות גדולה איפה במה וא"כ ובנביא ואמו באביו ג� ובודאי ישראל
של מעשי� אלא מתחייבת אינה בישראל רעי� אהבת דמצות מאד, א"ש הנ"ל לפי
לכבד� לגביה� המצוה לקיי� אפשר כבר והנביא ואמו אביו לגבי ואפילו כנ"ל, אהבה
אות� לאהוב שצונו מצוה נוס� בגר אבל אהבה, הרגשת בלי בקול� ולשמוע וליירא
שזה ית' שמו את לאהוב שצונו כמו אהבה הרגשת היינו ללב, המסורה רבה באהבה

כנ"ל. בלב אהבה הרגשת ג"כ
ומבשרי בספר לעיל לחיי� הכתוב ככל ולקיי� ולעשות לשמור לאהבתו יזכנו והשי"ת

אכי"ר. ושיבה זקנה עד אלקי אחזה

פטור כעסן אדם אך — תוכיח הוכח
שתדע, ראוי מהור"ח...אבל מאדמו"ר ובפרט מרבותי, קבלתי שכך

נ"ע רכים,מוואלאזין בדברים ורק נשמעים, אינם קשות הזה, שבזמן
ובפרט - עול עושי על יכעוס ותיכף רכות לדבר טבעו שאין ומי וטובים,

התוכחה. ממצות פטור הוא אזי - לו ישמע ששמעתיהכשלא קודם ואני
לא אם הרבנות. כסא על שבתי משך כל הנסיון פי ועל מסברא קיימתיה
מראה הייתי מרה, זריקת ע"י רק יועיל שלא בבירור שידעתי לפעמים

בידי! עלתה ות"ל מלבי, ולא כעס
זה, סותר ראשון שבמושכל בש"ס המקומות לתרץ בזה ארוכים והדברים
ראיה שום ממני תשאל לא לכן כמייעץ. רק שאיני בהקדמה כתבתי שלכן
צדיקים ת"ח ושימוש העיון אחר הם המועטים שדברי תדע זה רק
שלא והיינו טעמא' בסבי 'לא סימנא: (ואתנא הנסיון. ועפ"י מפורסמים
כחכם תהיה אזי בס"ד, עצתי תקיים וכאשר לדבריו). טעם ממנו תשאל

האמת. הוא שכן מדעתו מבין
ל"ג עמ' דאליהנוב, אב"ד זצ"ל שמואל להר"ר שמואל", "מנחת
תרט"ז חברון הקודש", אל לגשת הבא לכל בכנפיה ומרפה ברכה ותושיה "עצה
זצ"ל מוואליזין הגר"ח תלמיד

והשווה עיי"ש, קמ"ג אות חיי�) (ארחות ראש" ב"כתר בקיצור נעתקו אלו הגר"ח דברי
מאחרי� תוכחה מקבל הכעס� שאי� "כמו הכעס: שער צדיקי�" "אורחות דברי ע�
רעש בקול מתחילה חבר� את תוכיח א� אבל אחרי�... את להוכיח יכול אינו כ�
ממ�..." תוכחה יקבל לא חבר ואותו חטא, עליו תקבל אז אותו, ותבייש ובזע�



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 142

זצ"ל ויינפלד אברהם ר' הרה"ג
ועוד ישראל" "שובה אברהם", "לב מח"ס

הרע לשון שמועת להכחיש שקר אמירת
ידו על שהופצה

המאמר: המערכת)תמצית (מאת
ברבים. הפצתו למנוע כדי ידו על שהופץ הרע לשון של שמועה להכחיש ומצוה מותר א.
בכדי רע שם מוציא של דאורייתא איסור על לעבור שמותר הרמ"א בשו"ת במובא צע"ג ב.
בו ואין הענין סוף (וחסר הרמ"א מדברי זה שאין ונראה השלום, ולמען מחלוקת להשקיט

כן. קיי"ל ולא אלמוני 'שואל' של אלא חתימה)
משום ורק במתים, ולא חיים באנשים רק נוהגים לחבירו אדם בין של התורה איסורי כל ג.

המתים. על ש"ר להוציא אסרו הקדמונים חרם

לפ"ק, תשד"מ שלח לסדר ב' יו� ב"ה,
דקהל הרב שליט"א, אבראהא� דוב צבי ר' הרב למע"כ וכט"ס שלו�

אחדשה"ט, יצ"ו, מאנסי ק"ק פה לוי קדושת
חטאו על נתעורר ואח"כ הרע, לשו� אד� איזה על ואמר שחטא באחד שאלתו ע"ד הנני
לה"ר מפי� הוא לשה"ר קבלת איסור על שעבר מלבד שהשומע עקא דא א� ומתחרט,
בשמו הדברי� מפי� את להכחיש רשאי א� מע"כ מסתפק ע"כ אומרו, בש� ברבי� זה

ברבי�. הלה"ר הפצת למנוע בכדי לשקר היינו להד"מ ולומר
:äáåùú.קעבד מצוה א� אלא דרשאי מיבעיא לא דלענ"ד הודעתי כזאת מראשית

(סוטה השכינה פני מקבלי� שאי� כתות ארבע בעני� הארי� תשובה שערי בס' דהנה
השקרני� את וחילק עיני, נגד יכו� לא שקרי� דובר דכתיב שקרי� כת ובתוכ� מב.)
וז"ל: קפ"א) (אות ש� וכותב האיסור, לחומר זה כראי זה ראי לא אשר חלקי� לתשעה
לו ואי� במתכוי� קצת� ומחלי� שמע אשר הדברי� בסיפור המשקר הרביעי החלק
סלה... צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו, הפסד ולא בשקריו תועלת
מותר כי יז) (כתובות ואמרו ושלו� טובה ודרישת מצוות לקיי� התירוהו החלק וזה
(יבמות ואמרו כ�, שאינה אע"פ וחסודה נאה שהיא ולאמר החת� לפני הכלה לשבח

עכ"ל. לאמר, מותו לפני צוה אבי� שנאמר שלו� בדברי לשנות מותר סה)
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עונ אי� בשקרות� הנאה כמעט ימצאו שא� קפ"ו) (סי' התשיעי בחלק ג� ש� ש�ועיי�
הרביעי. בחלק עניני� זכרנו אשר דבר ללא המשקרי� כעונש

מתיר ומ"מ מזה תועלת לו שאי� כיו� יותר חמור הוא אשר הרביעי בחלק ג� א� והנה
כלשו� מותר עכ"ז המחלוקת, גר� לא שהוא באופ� א� והיינו שלו�, דרכי מפני זה
שאמרו חז"ל לשו� על בזה והוסי� שלו�', ודרישת מצוות "לקיי� יונה רבינו של קדשו
בחלק וכש"כ מצוה, דבר כל בשביל היינו מצוות' 'לקיי� כתב והוא שלו�' 'דברי
האיסור לתק� שמחוייב כא� בודאי תועלת, איזה בשביל שמשקר יותר דקל התשיעי
נפשו להציל ונורא עצו� תועלת לו וזה כרה, אשר הבור ולסתו� דיבר אשר לשה"ר
לשנות מותר א� ק"ו, הדברי� והלא לשנות. ומצוה שמותר ודאי – מאד חמור מאיסור
ודיבר חטא שהוא במקו� עאכו"כ המחלוקת, גור� הוא שלא במקו� השלו� מפני
לשקר אד� "יכול וז"ל: שכתב תרמ"ב) (אות חסידי� בספר ומצאתי חבירו. על לשה"ר
כדי ברשות שלא שעליתי הוא אני אמר הקט� שמואל וכו' חבירו יתבייש שלא כדי

יא. ד� סנהדרי� מגמרא והוא עיי"ש, וכו' אחר" פני להלבי� שלא
שלו� דרכי מפני לשנות שמותר בעני� ש� שהארי� י"א) (סי' הרמ"א בשו"ת וראיתי

וז"ל: גדול חידוש ש� ומוסי�
הקורא יבינו שלו�, רדיפת מפני טעמי� בשנות שנעשה מעשה בעני� התנצלות כתב

בעצמו ההתנצלות עני� דברי מתו� .1בעצמו
ומה (יא.) במכות גרסינ� תו שלו�... בדבר לשנות מותר (סה:)... ביבמות גרסינ�
המי�, על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש בי� שלו� לעשות

כ"ש... כולו העול� כל
ג� תרחק, שקר מדבר על לעבור ומותר השלו� מפני לשנות דמותר מכא� למדנו
למוחק אזהרה שהוא אלקיכ�' לה' כ� תעשו� 'לא שהוא שבתורה תעשה לא דוחה

רע, ש� מוציא של לאו שדוחה שה"ה אומר וא"כ ש�הש�... להוציא דמותר
שלו� לעשות כדי טוב ולתכלית לשמי� כוונתו א� בנזיררע שאמרו ע"ד ,

וראיה לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה (כג:) נזיר הריני שאמר מי פרק
בי� שלו� הבאת בשביל ל"ת לעבור תורה שאמרה מסוטה הוא וק"ו וכו', מיעל
תורתו להפיר לה' לעשות שעת המפוזרי�... ישראל שארית בי� כ"ש לאשתו איש

וקטטות... ריבות דברי מביניה� ולהסיר ישראל על שלו� להביא כדי
דיומא בתרא פרק דאמרינ� להא אלא להא, דמי דלא לומר המתהלל יתהלל ואל
יוה"כ אי� לחבירו אד� ושבי� מכפר יוה"כ למקו� אד� שבי� עבירות פג:) (ד�
עבירות אלא דוחה ואינו מיוה"כ השלו� עדי� דלא נמי יאמר כ� וא� וכו' מכפר
וראיה כלו� אינו זה דוחה, אינו לחבירו אד� שבי� עבירות אבל למקו� אד� שבי�
למע� עשי עד וכו' עושה יי� הרבה בתי לה ואומרי� (ו.) דסוטה פ"ק דגרסינ� מהא

המערכת:1. (ירושליםהערת זיו אשר להרב הרמ"א שו"ת בהוצאת עיין זו תשובה של הרקע בענין
קרוב אבל זו תשובה מכוונת קהילה לאיזה או למי לדעת "אין שכותב: 64 הערה נ"ו עמ' תשל"א)
פיהם למדינת הפליטה שארית שהיתה העתיקה פראג לקהילת היא פה שהכוונה לומר הדבר
ומנהיגים". ראשים בחירת בעניני ובייחוד בהם, הרבים המחלוקת מחמת גירוש סכנת מפני ועמדה
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לשומע� כדאית שאינה דברי� לפניה ואומרי� וכו' בקדושה הנכתב הגדול שמו
שאומרי� ומפרש היא מאי משנה אותה על ובגמ' וכו'. אביה בית משפחת וכל היא

הרא כתובי� מעשה ובסמ"גלפניה וכו', הודה ראוב� בוש, ולא הודה יהודה שוני�,
ראוב� מעשה לפניה 'ואומרי� פ"ג) סוטה (הל' הרמב"� שחבר תורה ובמשנה
נה:) (ד� בהמה במה פרק ז"ל אמרו הרי זה על ק"ל) (אצ"ל: קי"ל והנה כפשוטו'.
המגילה את הקורא פרק במגילה אמרו ג� טועה, אלא אינו חטא ראוב� האומר כל
ז"ל רש"י המפרשי� אדו� ופירש מתרג�, ולא נקרא ראוב� מעשה (כה) במשנה
אינה ובודאי ותמות תשתה שלא הזאת הטמאה מפני וכי קשה וא"כ גנותו, משו�
המקרא ונכחיש שחטא ונאמר הצדיק ראוב� על הרע לשו� נוציא לשמוע כדאי
(שבת ז"ל ואמרו עשר שני� יעקב בני ויהיו שנאמר חטא שלא עליה ומעיד שנאמר
שהטע� לומר כרח� על ואלא ראוב�. חטא שלא ושוי� צדיקי� שכול� מלמד נב:)
הגדול לשמו עשי שאמרינ� כמו ובטהרה בקדושה הנכתב הש� ימחק שלא כדי הוא

וכו'. המי� על ימחה שלא
השלו� מפני שנדחה יתעלה הש� מחיקת ומה דיד�, בנדו� ק"ו נדו� מעתה והנה
הש� מחיקת שדוחה שלו� הבאת הכשרי�, אד� בני על לעז הוצאת דוחה אפ"ה
אחת על כ� לאשתו איש בי� שלו� בהבאת וא� רע. ש� הוצאת שידחה די� אינו
ולומר למיפר� ליכא ומהשתא וכר�. ועיר משפחה שבי� שלו� הבאת וכמה כמה
אבל לחוד לשמי� רע שהיא עבירה אלא דוחה אינה שכ� סוטה] �] להת� מה
מחיקת אפילו דהרי אינו דזה דוחה, אינו שמא ולשמי� לבריות רע שהוא עבירה
שבקי מי על להבי�] [וקל וק"ל וכמה, כמה אחת על שלו� הבאת אותו דוחה הש�

עכ"ל. וכו', ואודותיו זה ק"ו על למיפר� ליכא דתו ומידותיו, ק"ו של בדרכי
ולרדו� שלו� לבקש מגיעי� הדברי� היכ� עד אותנו מלמדי� כי מדבריו קצת העתקתי

איסורי�. לדחות הוצר� א� אפילו אחריו
להבינה. זכיתי ולא בעיני היא פליאה הזאת התשובה שדברי לשוני תחת אכחד לא אבל
דרשינ� לא דקיי"ל אינו זה לענ"ד השלו�, בשביל ש� למחוק שמותר מש"כ כל, ראשית
עובר הכה� ואי� הש� את למחוק בכ� דמצוה בסוטה הכתוב גזירת וזה דקרא, טעמא
שכרה 'שבשעה יא.) (מכות בגמרא דאיתא והא התורה. מצות עושה אלא כלל לאו על
אחספא ש� לכתוב מהו להו אמר לעלמא למשטפיה ובעי תהומא קפא השיתי� דוד

אדוכתי דליקו בתהומא שלו�ומשדא לעשות ומה אמר בעצמו ק"ו אחיתופל נשא ה...
כולו העול� כל המי�, על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש בי�
דחויה מטע� בסוטה הש� שמחיקת נראה המאמר פשיטות לפי אשר שכ�', כל לא
המפרשי�, האריכו כאשר מוקשה כולו הנ"ל המאמר כל בלא"ה האמת אבל עלה, קאתינ�
אלא הוי לא הלא הקשו וכ� נפש, פיקוח בשביל לאו להתיר ק"ו ללמוד צור� דמה
בשרו על כתוב ש� שהיה מי קכ:) (שבת בגמ' כדאיתא הש� במחיקת דמותר גרמא
תעשו� לא קרא דאמר ישפש� שלא ובלבד וטובל יורד מצוה של טבילה לו ונזדמנה

עיי"ש. שרי גרמא הא דאסור הוא עשייה אלקיכ� לה' כ�
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לכתוב שמותר הדי� מעצמו ידע המל� שדוד יצחק" "שיח בספר ראיתי אשר והנכו�
מאחיתופל, שאל ע"כ רבו, בפני הלכה להורות שנמנע אלא לתהו�, ולהשליכו הש�
דאחיתופל קו:) (סנהדרי� בגמ' שאמרו כמו ההלכה לפי האמיתי הטע� מ� ענהו לא והוא
הש� ממחיקת ק"ו לשאת הוזקק וע"כ דהילכתא אליבא שמעתתא ליה סלקא הוי לא
שאינו משו� שעמו הנימוק עפ"י כ� נהג להתיר מפיו דוד ששמע ואחר סוטה. במגילת
בק"ו אחיתופל של דטעמו מבואר עכ"פ דוד". "יד בספר כתב וכ� עיי"ש גרמא אלא
התירו שיסוד דבר על אגדה של טע� בגדר והוא האמיתי הטע� אינו הש� ממחיקת
ילי� מהכא 'לאו וז"ל: נרו) תכבה מוטב ד"ה ל: (שבת רש"י שכ' וכמו ההלכה עפ"י
הדבר להטעימ� אלא בה�, שימות ולא בה� מוחי ל� נפקא נפש דפיקוח שבת, חילול
צריכי� והיו האר� ועמי נשי� הדרשה לשמוע באי� שהיו לפי הלב את המושכת באגדה

לבב�'. את למשו� הדרשני�
ואי� בכ� דמצותה הת� דשאני דסוטה מק"ו להתיר קשה בודאי שלו� הבאת ולצור�
דברי וכו' שלו� דבקש וקרא אד� בני בי� שלו� לעשות התורה מ� עשה מצות לנו
לרע� ואהבת במצות נכללת שבודאי וא� ל"ת. דוחה עשה מדי� לדו� ואי� היא, קבלה
בסמ"ק מפורש וכ� הי"א) פי"ד אבל (הל' ברמב"� כמבואר גמ"ח עניני כל כמו כמו�
שלו� הבאת זה ובכלל כמו� לרע� ואהבת דכתיב חבירו את לאהוב וז"ל: ח') (סי'
תדחה כמו� לרע� ואהבת שמצות מקו� בשו� מצינו לא אבל וכו', לחבירו' אד� שבי�
בתורה, גדול כלל והיא גדולה מצוה שזה דא� לזה באמת והטע� בתורה, לאו שו�
אי הכא 'אבל מ.) (כתובות דאמרו הא בכלל הו"ל חבירו לטובת אלא שאינה כיו� מ"מ

עיי"ש. כלל' לעשה איתיה מי בעינא לא אמרה
הוא שלו�, הבאת בשביל – דאורייתא איסור שזה – רע ש� להוציא שמתיר מה וכ�
עבירה 'גדולה גדר משו� לא א� כנ"ל, דאורייתא לאו לדחות אפשר דאי מאד, תמוה
שהיתה גליא שמיא וקמי כ� עשה שא� אלא להורות נית� לא זה לענ"ד אבל לשמה',

שכר. מקבל אז לשמה עבירה
שהביא הש�ומה מחיקת למנוע כדי שחטא לומר ראוב� על רע ש� דמוציאי� מה ראיה

מחיקת שבאמת לעיל שכתבתי מה מלבד – כנ"ל השלו� מפני נדחה הש� שמחיקת וא�
הוי לא בודאי ראוב� על רע ש� הוצאת הלא די� מ� לבד השלו�, מפני נדחה לא הש�
בשו"ע וכ"ה בפוסקי� כמבואר הקדמוני� חר� אלא אינו המתי� דעל דאורייתא איסור
אי וא"כ המתי�', על רע ש� להוציא שלא וחר� קדמונינו 'תקנת ס"ג תר"ו סי' או"ח
דחמור. החי על רע ש� הוצאת היתר על דקיל המת על רע ש� מהוצאת ללמוד אפשר
תנחומא ממדרש מביא שהראבי"ה ג') אות פ"ה (ח"א החיי�" "גשר בספר שראיתי וא�
יותר. חמור בחי האיסור דבודאי מסיק להלכה מ"מ החי, מ� יותר מת חירו� עו� שגדול

מלשונו: קצת מיתהואעתיק אחר אפילו הזק� את המבזה א') פ"ג (מו"ק "בירושלמי
מו"ק על ראבי"ה וכתב נידוי, תקצ"ה)צרי� נרדמי� 'אפילו(מקיצי הכא דאמר אע"ג זה, על

חירו� עו� שגדול מבואר תנחומא רבי במדרש אול� בחייה�, דכ"ש משמע מיתה' לאחר
אנשי� תרבות אבותיכ�] תחת קמת� '[והנה שאמר על נענש שהרי החי מ� יותר מת

לאבותיה� אמרת ואתה עליה� אמרתי אני הקב"ה וא"ל ס"וחטאי�' ואתחנ תנחומא (עיי
עפר.�המערכת) שוכני את לרעה להזכיר שלא חר� לומר הקדמוני� שנהגו ש� ומסיי� .
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להוציא שלא בחר� הקדמוני� תקנת ג) תר"ו (או"ח ובשו"ע והב"י המרדכי כתבו ועד"ז
של ועלבונ� וצער� הבריות כבוד שגדול מסתבר ודאי אמנ� וכו'. המתי�. על רע ש�
גדול מתי� שכבוד תנחומא ממדרש הוכחה כ� כל אי� (ובכלל מתי� משל יותר החיי�
החמירו שלכ� י"ל הראבי"א לדעת ג� יותר). 'האבות' כבוד שגדול שה"ק דאפ"ל יותר
עכ"ל וכו', לרש לועג בחינת יותר בו ויש למחות בכוחו שאי� משו� מת בביזוי יותר

החיי�. גשר
המת בבזוי חמור צד שיש וכ� מתי� לשאר האבות כבוד בי� שחילוק מה מלבד הנה
ולשו� רע ש� מוציא דיני שכל ברור נראה האיסור בעצ� אבל למחות, בכחו אי� באשר

למתי�. ולא לחיי� אלא התורה מ� נוהגי� אינ� דברי� ואונאת רכילות הרע
ול"ת כמו� לרע� דואהבת מ"ע כגו� לחבירו אד� שבי� מצוות דכל הדבר ברור ולענ"ד
הוי לא שוב דאז במותו, ולא חי בעודו חבירו לגבי אלא נוהג אינו וגו' תשנא דלא
ועדיי� לאחיו לעשות זמ� כאשר במשנה (ה:) דמכות וכהא ובמצוות בתורה אחי� בכלל
בכלל וקבורתו המת הוצאת ה"א) אבל הל' (פי"ד הרמב"� ומש"כ עיי"ש. קיי� אחיו

ומש המת קרובי ע� שמשתדל במה הכוונה כרח� על כמו� לרע� עמה�ואהבת תת�
יד (ד� המילות סדר על אמת" "לב בספר ושו"מ עצמו. המת לגבי לא אבל במצוות�,

וז"פ. עיי"ש והנ"ל) ד"ה
פריכא ק"ו מראוב�, החיי� על רע ש� הוצאת להתיר הרמ"א בתשובת הנ"ל הק"ו וא"כ
הרמ"א של שאינה וכנראה והחתימה, הסיו� ש� הנ"ל בתשובה חסר ובאמת כנ"ל. הוא

עיי"ש. השואל של אלא
אי� כאמור כי דחויה מטע� הוי לא דודאי שלו� דרכי מפני לשנות שהתירו מה אמנ�
ע"כ אלא מקרא, כ� ללמוד שהוצרכו והראיה שלו�, דרכי מפני איסורי� לדחות בידינו
מיבעיא ולא השקר. איסור בכלל זה אי� השלו� בשביל היה האומרו שכונת דמאחר צ"ל
שקר דמדבר להא מנו שלא והחינו� הרמב"� הרמב"� הרס"ג ה"ה הפוסקי� רוב לדעת
המצוות בספר ועי' דאורייתא, איסורא זה דאי� דס"ל המצוות בי� צדק של� ה� או תרחק
אינו השלו� למע� בודאי א"כ נכוני�, בדברי� בזה הגרי"פ שהארי� כב) (עשה לרס"ג

הרשב"� אפילו אלא הנ"ל. יונה הר' שכתב וכמו כלל האיסור נט)בכלל אות דס"ל(עשי
שלו� שבשביל לומר ע"כ מ"מ תרחק, שקר מדבר דאורייתא עשה שקר באמירת שיש
והב�. איסורי�, לשאר מכא� דניל� האיסור דוחה שלו� הבאת שמצות בגדר ולא הותרה
ירושה ותובעת בד"ת המורדת בת לעני� שכ' שע"א) (סי' לשמה תורה בשו"ת ועי'
שטר לעשות מותר אי יורשי� בני� שיש במקו� עכו"� של בערכאות אביה מנחלת
ומסיק תרחק, שקר מדבר משו� בזה שיש או הבני� על האב מפי בשקר מתנה או צואה
התורה, דגל להקי� עדי� וזה התירו שלו� דרכי משו� לשנות דוקא לאו כי להיתרה
דרכי בכלל הכל די� בית אחר לעז ויוציאו יהרהרו לא אד� שבני כדי שקר לומר וכ�

לענינינו. ג� ותבי� עיי"ש הוא שלו�
לתק� מצוה בודאי הרע לשו� וסיפר המכשול גר� שהוא דיד� דבנידו� לענינינו נחזור
אמת, בדר� ינחנו אמת שחותמו ומי כנ"ל. הראשוני� דבריו להכחיש דאפשר מה כל

ישראל. על ושלו�
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ויליגר רפאל הרב
ירושלים

תרחק שקר מדבר
להקפיד? צריכים תנאים אלו על לשנות, כשהותר א.

לצדקה? יותר שיתרמו כדי לשנות ההותר ב.
חבירו? לאפרושי או מאיסורא, נפשיה לאפרושי לשנות ההותר ג.

אמת? דבורי רק לדבר זהיר שאינו מי לעבור עלול איסורים אילו ד.

להקפיד? צריכים תנאים אלו על לשנות, כשהותר א.
גלו שלא מצינו הונא: רב "אמר הקדושה): שער חכמה ראשית (ראה במדרש כתוב
וכתב תרחק". שקר מדבר כ"ג) (שמות הפסוק על שעברו זה על אלא מארצ�, ישראל
שקר מדבר אלא תשמר, משקר אמר שלא "ותראה י"א): (פרק ישרי� המסילת כ� על
מצאנו והנה מזה". לברוח שצרי� הרבה והבריחה הגדול ההרחק על אותנו להעיר תרחק,
תלת "בהני ע"ב): כג (במ. שאמרו מה וכגו� לשנות, והותר שפעמי� ובחז"ל בתורה
לו "מותר מובא: ע"ב) סה (ד� ביבמות וכ� וכו'. במילהו" דמשנו רבנ� עבידי מילי

מאמרי� באלו וכיוצא וכו', מצוה" אומר נת� ר' השלו�. בדבר לשנות .*לאד�
יחסרו שלא הזה בהיתר להזהר צרי� מאוד מה לשנות, המקרי� באלו שהותר א� והנה
התנאי�, כל על להקפיד ויש נבאר�. בס"ד אשר (ההגבלות), התנאי� חמשת כל בו

שכמעט הרי מה�, אחד יחסר התנאי�:1וא� ה� ואלו ההיתר. שיי� אי� המקרי� בכל
א': שתנאי חשש יש היתרתגרראם אין -

אי� � האסור במקו� ג� לשקר ותגרר שתתרגל חשש יש המותר בדבר שתשנה ע"י א�
אופני�. בשני להיות יכולה וההגררות היתר. ראשו�,כל המותראופ� בדבר שמשנה ע"י

האסור. בדבר ג� לשנות בהכרח ונמש� ונגרר טבע, נעשה שההרגל הרי בתמידות,

הותר* "הנה י"ג): אות ד' פרק ובטחון (אמונה החזו"א כתב לשנות תלת בהני שהותר הדבר בטעם
האמת". מן והנליזה השינוי כאן ונבחר הגנות, משום בו יש האמת הגדת שכאן משום רק הדבר
הבאת מצות האדם ביד תכון לא זה "ובלעדי ל"ב): י', (משלי יונה ר' כתב השלום מפני שהותר והטעם

עליה". משבחים ז"ל החכמים ודברי הכתוב אשר לחברו אדם בין שלום
1..(4) הערה עיין - "כמעט" שכתבתי הטעם
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רגילה היתה רב של שאשתו מסופר ש� סג. ד� ביבמות מהמובא רבותינו למדו זה די�
להפ�). (וכ� קטניות לו עושה היתה עדשי�, לו לעשות רב לה אמר כאשר אותו. לצער
רבי היה עדשי�, לעשות לאמ� אמור לבנו, אומר והיה חייא, רב, של בנו גדל כאשר
על רב וכשתמה עדשי�. שתעשה מנת על קטניות, עשי לה, ואומר דבריו מהפ� חייא
מהפ� שהוא אלא אצלה, חל שינוי שלא בנו לו גילה אשתו, אצל שחל לטובה השינוי
שלא לבנו ואמר מכ�, לו נח היה לא רב אול� רב. אביו, רצו� שיעשה כדי בקשתו,

שקר". דבר לשונ� "למדו ט') (ירמיה שנאמר כמו כ�, לנהוג
השלו� מטע� � לכ� היתר היה והרי כ�, לנהוג לבנו רב אסר מדוע להקשות, יש והנה
חשש שרב האחרוני� וביארו (מהרש"א). אב כבוד מטע� או מ"ו) סי' יבמות (יש"ש
(שו"ת פאלג'י חיי� רבי הגאו� שהבי� וכמו האסור, במקו� א� לשקר בנו יגרר כ� שע"י
לשנות שמותר חז"ל שאמרו שמה (ש�), שלמה של הי� בדעת ה') סי' ח"א חיי� לב

זהו השלו�, בתמידותמפני ולא בילקוטבאקראי כתב וכ� כנ"ל. החילוק וטע� ,
כיו� לשנות, מותר שלו� דרכי "שמפני תרחק"): שקר "מדבר הפסוק (על לועז מע�
כ�. אומר מקרה בדר� אלא לשקר, שרוצה מפני כ� אומר ואינו הריב, להרחיק שכונתו
שיוכל הוא, גדול אומ� הרע והיצר בכ�, שמתרגל כיו� תמיד, כ� לעשות אסור אבל
אליהו יד בשו"ת מלובלי� אליהו רבי הגאו� (וכ"כ שקר". לומר היתר פע� בכל למצוא
שלישי) דרוש תולדות (פרשת יוס� עי� בספרו כתב חז� יוס� רבי והגאו� ס"ב). סי'
שהוא אפילו יו�, בכל קביעות דר� אבל בשנה, אחת פע� היינו � מותר אמרו שא�
שכתוב מה עוד (וראה שני. טבע וההרגל לשונ�, למדו משו� אסור, � השלו� מפני
לתשלומי באשר כ"ה עמ' ח"א יביעו בטוב� שליט"א קרלי� ניסי� רבי הגאו� בש�

המיסי�).
כתב כ� ועל האמת, במידת של� אינו אשר אד� אצל במיוחד שיי� ההגררות וחשש

להגאו� אמונה דר� ליעקב",בספר אמת ב"תת� [הובא הכה� דוויק שאול יעקב רבי
תש"�) ירושלי� שליט"א, פיש יעקב להר"ר ושקר, אמת השלו�(בדיני מפני לשנות שהותר דמה [

שקר, לדבר ללמוד שיי� ולא אמת, דבר על והוחזק בשני� גדול לאד� דווקא היינו
אסור מארבעי� פחות דהיינו שנותיו, לחצי הגיע ולא בשני� ר� שהוא לאד� אבל
לשנות, שלא לבנו רב שאמר מה את פירש ובזה השלו�. מפני אפילו בדיבורו לשנות
אמת, דבר על ומוחזק ארבעי� גיל מעל להיות קל הדבר (ואי� בשני� ר� עדיי� אתה כי
רב בקושי לי עלה לא דבר שו� כז. ד� פנחס מדרש � מקורי� פנחס רבי שאמר וכמו

שנה) עשרה שלש עמלתי זה שעל שבקרבי, השקר שרידי כל חיסול כמו כ� .2כל
שפתי�" ב"ניב שליט"א,וראיתי יברוב נחו� להג"ר שקר, איסורי בהלכות והערות דיני� (ליקוט

ד') סי' ח"ב אהר�תשמ"ט, אי� מסופר ש� ו') ב', מלאכי (מדרש חז"ל מדברי שהקשה
שכתבו מה ולפי ברגילות. זה היה והרי לחבירו, אד� בי� שלו� מביא היה הכה�
שג� שמצאנו וא� שיגרר. כ� כל חשש אי� גדול באד� כי מיושב, הנ"ל האחרוני�

דלא2. אריה השאגת בשם רל"ג) עמ' (ויקרא יוסף פרדס בספר שמובא מה גם להסביר ניתן ובזה
ג' וכלל ח' סעיף ב' (כלל שפתים בניב וראה לע"ה. ולא לת"ח אלא השלום מפני לשנות הותר

ה'. בתנאי שכתבתי מה משום והוא לע"ה, באיסור טעם עוד לומר שאפשר שכתב י') סעיף
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וכ� כא:) ד� סנהדרי� יב: ד� שבת כדוגמא (ראה עצמו על לסמו� לו אי� גדול אד�
בתדירות יותר לשנות מותר האמת במידת יותר הזהירי� שלת"ח כתב, (ש�) יוס� בעי�
בשו"ת (וכ"כ שיגררו מחשש קבע בדר� הותר לא לה� א� אול� רגיל, אד� מאשר
מכ� לצאת עלול יעשה לא א� אשר בית בשלו� מדובר כאשר מ"מ ו'), סי' הישר מצב

מותר � למי3חורבה א� ,(4 הערה ראה � חובה (ולמעשה מותר, � איש שאי� ובמקו� .
לכ�) גמור הכרח יש (א� בקביעות וא� הכה� אהר� בדרגת נותני�4שאינו השמי� ומ� .

רחמי� ל� "ונת� הנדחת עיר בעני� שאמרו וכמו להגרר, שלא דשמיא סייעתא כזה לאיש
יעזרו� השמי� מ� מ"מ אכזריות, לידי מביאה שלמה עיר שהריגת (שא� ורחמ�".
לימי�, צעיר שהיה משו� א� � יגרר שבנו חשש רב מדוע מוב� ומעתה רחמ�). שתשאר
מפני להתיר מספיק טע� כא� היה שלא משו� וא� קביעות, דר� זה שהיה משו� וא�
בדבר דוקא השלו� מפני לשנות מותר דאמרו "ואע"ג המאירי: שכתב וכמו השלו�,
מקפיד, ואינני פשעה, על לעבור יודע אני זו אבל חורבה, מיניה נפיק משנה אינו שא�

שקר לדבר עצמ� משתרגיל במרדה היא שתעמוד י�".ומוטב
השלו� מפני שמשנה ע"י לאיסור מהיתר שתגרר חשש יש שא� לכאורה מסתבר והנה
דמשנו. רבנ� דעבידי תלת בהני בתמידות תשנה א� שתגרר לחשוש שיש ה"ה בתמידות,

הערה עיי� לדחות, יש למעשה.5אול� וצ"ע ,
שני חסידי�אופ� בספר מובא להגררות לגרו� אע"פ6העלול "דע וז"ל: תכ"ו) (סי'

מעות, לי תלוה לאד� ויאמר יהודי או נכרי יבוא א� שלו�, בדברי לשנות מותר שאמרו
שאמרו מה כי לי, אי� לומר יכול אינו � לו יפרע לא פ� ירא כי ברצו�, לו מלוה ואינו

בכה"ג3. שהותר נראה ומדבריו להיתר. כתב למעלה) להלן הובאו דבריו (אשר שהמאירי ובפרט
ברגילות. אף

שהרבנן4. משום והטעם תלת, בהני שרי לרבנן שדוקא כתב, (שם) יוסף שבעין שאף מובן, ועפ"ז
אותו שואלים אם בפוריא לשנות לע"ה שהתיר להרשב"א יסכים דהוא ודאי זה אולם יגררו, פחות
לו אין בשקר הרגיל שלכתחילה שאף החמישי, התנאי בענין אמורים הדברים וכן מטתך. שמשת
מאחר שיבקש הרי כך, משום לשנות גמור והכרח שלום, לעשות לו נזדמן ואם השלום. מפני לשקר
לשנות לו גם מותר איש שאין במקום והוי אחר, אין אם אומנם שישנה, האמת) במידת (השלם
- עשה מצוות כמה מטעם חובה זו ולמעשה - שלום יעשה לא אם חורבה מיניה דנפיק במקום
"והלכת ב'), עשין בפתיחה חסד באהבת וכן י"ג אות שלישי שער שע"ת (ראה הדרך" להם "והודעת

כמוך". לרעך "ואהבת בדרכיו",
והעתיד,5. ההווה בדבר השלום מפני לשנות האוסר חסידים ספר דברי את נביא השני באופן להלן

והעתיד. ההווה בדבר משא"כ שיתרגל שייך לא העבר שבדבר החילוק וטעם העבר, בדבר משא"כ
לש מותר רש"י) ע"פ במסכתא (וכגון הענוה שמפני לס"ח בפירושו החיד"א ההווהוכתב בדבר נות

ראיתי וכן מחכ"א שמעתי החילוק ובטעם כך. אפ"ל בענינינו גם ולפי"ז ס"ח, לדעת אף והעתיד
של הרעה המידה אחר שימשך חיישינן לא טובות מדות משום שכשמשנה מהדו"ק, שפתים בניב
מידת משום כן עושה כשאינו השלום, במפני משא"כ טובות, מדות משום שכוונתו כיון שקר,
יהיה השלום אהבת מידת משום כן שעושה במקום ולפ"ז השקר, אחר שימשך חיישנין השלום
הכהן לאהרן הותר מדוע נוספת בדרך מוסבר ובזה ברגילות. ואף והעתיד ההווה בדבר אף מותר

בקביעות. לשנות
מק"נ6. דפוס בס"ח עוד וראה הנ"ל, ביבמות מהגמ' דינו את ס"ח למד כיצד (שם) חיים בלב ראה

תתתרל"א. אות
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יוס� פרדס כתב הדבר ובטע� הדבר". עבר בשכבר זהו שלו� בדברי לשנות מותר
"כי וז"ל: נתאנזו�, שאול יוס� רבי להגאו� שאול הדברי בש� תכ"ו) עמ' (שמות
בהווה, הדי� (והוא בשלהבא אבל עבר, שכבר בשקר עצמו שירגיל שיי� לא בלשעבר
דבר כל על לאמר לו מהנקל אז לשנות לו נתיר א� חסידי�) ספר מדבר כ� על שהרי

בשקר". עצמו וירגיל שלו� דרכי מפני שהוא
קנ"ו סי' הרב ושו"ע מ"א ראה � חסידי� ספר כדברי אחרוני� כמה פסקו ולהלכה
כלל שפתי� ניב ראה � חסידי� ספר על חולקי� יש אול� נ"ט, סי' ח"ו חת"ס ושו"ת

תרחק" שקר ב"מדבר וכ� ז', סעי� הללב' להג"ר ושקר אמת בהלכות ובירורי� ומת (משא
שליט"א) משנהליטוואק וכאשר בצ"ע. זאת והניח זאת, הזכיר קנ"ו סי' והמ"ב נ"ו, עמ'

� חסידי� ספר לדעת א� שמותר (ש�) החיד"א כתב הענוה מפני והעתיד ההווה בדבר
.5 הערה ראה
ב': היתריכולאםתנאי אין - לשקר מבלי

בהרחבה שהוכיח וכמו לשקר היתר כל אי� � לשקר מבלי שלו�) להשכי� (וכגו� יכול א�
הערה ראה � חיי� (סי'7החפ� חיי� החפ� בספרו פאלג'י חיי� רבי הגאו� כתב וכ� .

שלו� לשי� יכול שאינו היכ� א� כי שלו� בדברי אפילו לשנות "ואי� ל"ו): אות י"ט
תרחק". שקר מדבר � שאפשר היכ� אבל ישנה, לא א�

כתב לכ�, ראיה בדיבורו. ישנה ולא יטרח � כ� בשביל מאוד לטרוח צרי� א� ואפילו
בפסחי� מהמובא היא ל'), אות פ"א כותי� למסכת (בפירושו שליט"א קנייבסקי הגר"ח

י שאינו ובמקו� במילי". תיפו� ולא בנבילתא "הפו� נאמר: ש� לשקרקיג. מבלי כול
מפיו. גמור שקר יוציא אל � פני� לשני המשתמעת בלשו� לומר יכול שא� הרי �
רוצה ואינו פלונית, מסכת למדת אד� שואלי� א� דוגמא. ע"פ הדברי� את ונבהיר
כ� על משקר. הריהו לא, יאמר א� ומאיד� ענוה, משו� האמת) (שהוא כ� לומר,
ישנה מועיל זה אי� וא� השואל. דעת להסיח מנת על אחר לנושא יעבור לכתחילה
צדיקי� (אורחות יודע?" שאני סבור אתה "וכי וכגו�: פני�, לשני המשתמעת בלשו�
בתמיהה כי תמיהה, של בניגו� ולא שאלה, של בניגו� זאת ויאמר השקר, שער סו�

שקר). והוי יודע שאינו משמע
ג': ישתנאי היתרהפסדאם אין - לזולתו

המשקר... הרביעי "החלק וז"ל: קפ"ה), אות ג' (שער יונה לר' תשובה בשערי כתב
בשקריו תועלת לו לזולתוואי� הפסד ודרישתולא מצוות לקיי� התירוהו החלק וזה ...

יונה ר' דיבר כ� (ועל לזולתו הפסד יש שא� יונה בר' רואי� כ� וא� ושלו�". טובה
במקו� א� לשנות היתר אי� � עי"ש) השקרי� כת של הראשוני� החלקי� בשלשת

י'7. כלל לשה"ר בהלכות וכן ל. סנהדרין ע"פ י"ד ובמ"ח ח' סעיף א' כלל רכילות בהלכות ראה
ובביאור סק"ו. רנ"ט סי' יו"ד והפרישה נ"ה) אות מצוה (נר סוכה במסכת השל"ה וכ"כ י"א. במ"ח
כלל שפתים ניב ראה - השקר) שער (סוף צדיקים והאורחות פ"י) דעות (הלכות הקטנה יד דעת

ח'. סעיף ב'
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באות� יונה ר' בדברי ומוכח ושלו�. טובה ודרישת מצוות לקיי� כדי וכגו� המותר
תגר� אשר שהוא סוג מכל רעה כל אלא ממוני, בהפסד דווקא זה שאי� חלקי� שלשה
להפסיד השלו� מפני היתר אי� ג� ולכ� וכיו"ב. השלו� מפני לשנות היתר אי� � לזולתו
חייב. שאינו בדבר ולהטריחו ולצערו ס"ח), סי' ומאמרי� דרשות יוס� משנת (ראה זמנו
בר שרבה מסופר ש� נג: ד� בברכות מהמובא זה תנאי של חיובו את לבחו� יש והנה
יספר שא� רבב"ח ידע והנה שאכל. במקו� ברהמ"ז לבר� ושכח בשיירה, הל� חנה בר
שאכל, במקו� לבר� שיחזור עד בעבורו להמתי� יסכימו לא � השיירה לאנשי האמת
זהב. של יונה ושכח הואיל בעבורו שימתינו לה� אמר לכ� כא�. לבר� לו יאמרו ה� כי
מילתא הוא זהב של יונה רבב"ח שאמר דמה ז'), סעי� ט' (סי' מישרי� האורח וביאר
המעשה. בהמש� ש� וכדמוכח זהב של יונה היא ג� שמצוה אפי, לתרי דמשתמע
אנשי ציבור את להטריח לרבב"ח הותר כיצד המעשה� בזה להקשות יש ולכאורה
מצוה. שו� מפני נדחית לחבירו אד� בי� עבירה אי� והרי מצוה, קיו� בשביל השיירה

לשנות הותר כיצד קשה, מכ� במסמרות8ויתירה קבע בשע"ת והרי כ�, לש� בדיבורו
מצוה לקיי� כדי לשנות היתר אי� � לזולתו הפסד שיש שהעולה9שבמקו� ובפרט ,

� כב"ה ס"ל דרבב"ח נאמר א� (בי� חומרה. מתו� כ� נהג רבב"ח כי רבותינו מדברי
רצה שא� מודי� ב"ה שג� אלא לחזור, א"צ בשוגג הדי� שמעיקר הרי � תר"י עיי�
נאמר א� ובי� בעמלו. טוב שכר לו ויש משובח ה"ז למקומו ולחזור עצמו על להחמיר
לב"ש). אפילו לחזור א"צ דא שבכגו� סק"ב מ"ז כלל אד� בנשמת ראה � כב"ש דסבר

תירוצי�: ג' שמעתי הנ"ל הקושיות ובישוב
רבב"ח שידע משו� א� השיירה. לאנשי הפסד כא� היה שלא לומר צרי� שבהכרח א)
משו� א� מאוחר, יותר קצת הבא ליעד יגיעו בא� מעשית נ"מ השיירה לאנשי שאי�

החזו"א8. לשון את להביא הראוי מן דעת גניבת איסור בהגדרת דעת. גניבת נחשב זה שינוי
היא תועבה משנה בשקרו, בחבירו פוגע שאינו הקל השקר הוא שנאוי "אם (שם): ובטחון באמונה
לחלי חז"ל וקראו שולל, רעהו את להוליך כדי כזביו שכונן מרמה דבר לשונם שחוט שחץ המרמה,
עמו עשה כי לאמור חבירו את שמתעה "מי כתב: קפ"ד אות ג' שער ובשע"ת דעת". גניבת הזאת
א' חלק כמוך" "לרעך בספר וכתב קפ"ה). באות שם (וראה עשה". ולא עליו טוב דיבר או טובה
שעשה לומר במטעהו דווקא ולאו להחזו"א, יודה יונה ר' שאף ונראה א': הערה דעת גניבת חלק
הגורמים שקרים שכן וכל גנ"ד, זה שאף לחדש כן כתב יונה והר' לגנ"ד. פרטי מקרה שזהו טובה, לו
יותר חמורות דרגות והם זמנו, או אונו או הונו את ממנו מוציא הוא ידם ועל לו יאמין שחבירו

כן. לפני יונה ר' שמנאם השקרנים בכת
בפתחי9. הובא ס"ד, סי' (או"ח ראש שמן שו"ת על שתמה י"ב), הערה (שם כמוך" ב"לרעך ראה

לקיים שיוכל כדי הגנב, של ולצורכו לתועלתו חבירו דעת לגנוב המתיר סקל"ז) פט"ו ח"ד חושן
היתר שאין השע"ת, דברי לאור כמוך" ה"לרעך עליו ותמה לנגנב. תועלת שום שאין אף מצווה,

הגנ לצורך הנעשית גנ"ד בכל והרי לזולתו. הפסד יש אם ולשקר דעת לנגנבלגנוב הפסד בה יש ב
ע"פ לכו"ע מותר - בתורה רבו דעת לגנוב ואמנם הפסד. שאר או בחינם טובה לו מחזיק שהרי
זה מהיתר ללמוד אין אולם רצ"ב, ססי' חו"מ הש"ך בדברי הביאור גם וזהו נג:) (דף יתרו הזוה"ק
(יבמות יהודה רב שאמר ומה ט"ו). הערה (שם כמוך בלרעך עיין והטעם שאני, תורה כי מצוה לכל
ישראל, בת ושא יכירוך שלא למקום לך ופרש"י איטמר", "זיל יהודיה ואמו עכו"ם שאביו למי מה.)
לו לינשא מחויבת הבחורה היתה לא ובודאי גנ"ד, דהוי קשה ולכאורה לך. יתנו לא יכירוך שאילו

אופנים. בשני ותירץ ל"ח) סי' (שם יעקב הקהלות כך על עמד שכבר הרי מותר. ובכ"ז דוקא,
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הכי) ס"ל דלא מוכח ש� אד� מהנשמת אומנ� יוס�, ע� (ראה מעלי דלא שבאינשי
י"ח, ויקרא ממיר ירוח� לרבינו תורה" "דעת למשל (ראה זמנ� איבוד על לחוש אי�

בעיר. המצויות עבירות מה� מונע בדר� שבעכוב� וידע ואפשר ג')
המצוות כל לקיי� בקביעות הנוהג כרבב"ח בחסידותו המפורס� נכבד וברב יתכ� ב)
לחכות חיוב קצת עליה� שיש הרי י"ט), פרק ישרי� מסילת (ראה שבה� הדקדוקי� בכל
כ"כ, ברורה זו תשובה אי� אול� בהמתנת�. הפסד לה� שגור� נקרא זה אי� כ� ועל לו,
בספר (וכמבואר בחומרא רק כא� מדובר שהרי חייבי�, לא ודאי ערבות מדי� שהרי
פסק כבר הכנסת בבית וא� עיי"ש). � ערבות חיוב בפרק קפל� להרב התוכחה מצוות
אי� בתפילת� שמאריכי� בקהל יחידי� יש "וא� ג'): סעי� קכ"ד סי' (או"ח הרמ"א
אשר קס"ח), (סי' זאב בנימי� ובשו"ת העיר". חשובי היו אפילו עליה� להמתי� לש"צ
"בשבילי בספר ראיתי אומנ� זה. בכלל הרב דא� מבואר, דינו, את הרמ"א שאב ממנו
שלא קהילה בעני� אייגר עקיבא רבי מהגאו� נדירה תשובה שמביא תמ"א עמ' הפרשה"
של ההמתנה באופ� לשנות אפשר "ואי הגרע"א: וז"ל הש"�. בחזרת לרב ממתיני�
כתב כ� ומשו� נזוע". לא ומה� הקדושה תורתינו מיסודי והכל התפילה, בשעת הרב
רוצי� שלא שבקהילה קט"ז) סי' (ח"א והנהגות בתשובות שליט"א שטרנבו� הגר"מ

לז שאי� ונראה מזלזלי�, הגרע"א לדברי לרב, להמתי�להמתי� וחייבי� התורה בכבוד לזל
התורה. כבוד בזה ויתקיי�

הסכימו וה� ויותר, זהב של כיונה שווה החומרה באמת היה רבב"ח שאצל מכיו� ג)
כדי מרצונ� ההמתנה נחשב זהב, של יונה לעצמו וירויח יחזור שהוא כדי להמתי�
"י"ל יוס�"): "משנת (בעל שליט"א ליברמ� יוס� רבי הגאו� לי כתב זה וכעי� שירוויח.
יותר שוה שאכל במקו� ברהמ"ז ואצלו ממונו, עבור להמתי� והסכמת� רשות� שקיבל
חשוב דבר ששכח מדבריו להבי� ויכולי� שכיח, שאינו דדהבא, יונה לה� ואמר מממו�.

בהמ"ז)". כמו זהובי� מ' דדהבא יונה שווי היה (ואולי מהו. לה� גילה ולא
ד': ישתנאי היתרתועלתאם אין - שמשנה ע"י לעצמו

אישית תועלת לו יש שא� יונה בר' רואי� כ� וא� ג'. בתנאי תשובה השערי לשו� ראה
טובה ודרישת מצוות לקיי� כדי וכגו� המותר, במקו� א� לשנות היתר אי� � בשקריו

ושלו�.
א� אול� הבריות, שלו� וכגו� טהורה מטרה מפני א� כי הותר לא כי הדבר, ובטע�
והוי שינוי ע"י שלו� להביא הכרח שיש שבמקו� ונלע"ד אסור. � לעצמו תועלת לו יש
ומעמד תפקיד שיקבל (וכגו� מהשקר אישית תועלת לו שיהיה א� איש, שאי� במקו�
שלו�, הבאת מחיוב להשמט יכול הוא ואי� מותר, � השלו�) בעשיית הצלחתו בשביל
וכמו האישית התועלת מצד ולא השלו� מטע� לשנות שלו�, שמביא בעת עצמו ויכריח

ג'). במ"ח ט' כלל רכילות (הלכות הח"ח בכיו"ב שכתב
ה': היתררגיללתנאי אין - לשקר

בספרו מפולנאה, יוס� יעקב רבי הבעש"ט, תלמיד שכתב וכמו היתר, אי� � לשקר לרגיל
לדבר שלא תשובתו שקר לדבר שרגיל מי ממורי, "שמעתי ויצא: פרשת יוס� פורת ב�
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האיסור טע� זה ולפי יקבל". לא מעכו"� ג� ריבית, לוקחי כמו שלו�, לעשות ג� שקר
א� לשקר לגמרי שיפסיק ע"י א� כי רגילות לשנות דר� ואי� רגילותו. שישנה כדי
לאיסור, נוס� טע� וקיי� פעמי� ה"ב). פ"ב דעות רמב"� ראה זה (מעי� ההיתר במקו�

דהיינו לשקר, אהבתו מכח ומשקר פעמי� לשקר הרגיל ועלכי הכי. בלאו משקר שהיה
(פרשת הלוי בית כתב הדבר מעי� י"ב). סי' ח"ב שפתי� ניב (ראה היתר לו אי� כ�
ג� שבת עליו מחלל והיה נפש, המציל שרופא ק"ו), עמ' היולדת בתורת מובא שמות,
ש� היולדת בתורת עוד (וראה בידו. שבת חילול עוו� נפש, הצלת של המצוה ללא

.(4) הערה וראה שטרנבו�), הגר"מ בש�
התנאי�: חמשת את לזכור לעצמו,˙כול,Èפסד,‰�‰È˙"¯סימ� גיל.¯גרר,˙ועלת

העולה: תורת היתרזאת ואי� "הית"ר", תנאי על להקפיד צרי� בדבוריו האמיתי
מקרה לפנינו יש א� שאלה. ע"י כה עד שלמדנו מה כל את ונסכ� הית"ר. ללא
א� כי זו, מצוה בידינו תכו� לא כי אנו ורואי� לחבירו, אד� בי� שלו� הבאת של
יתעסק אשר באד� לבחור אפשרות בידינו ויש מהאמת, פעמי� מספר שנשנה ע"י
צרי� הלכה כללי איזה ונשאל: נוסי� ועוד לבחור? עלינו אד� באיזה זה. במקרה
רק א� כי הנושא, היבטי בכל לדו� הכוונה (אי� ולזכור? לדעת זו במצוה העוסק

שקר). איסור הלכות זוית � הנושא של אחת מזוית
יותר ששל� ככל כי והטע�, האמת. במידת השל� רק בדבר יעסוק לכתחילה א)

א'). תנאי (עיי� � פוחת לאיסור מההיתר שיגרר החשש
לשנות יותר מהשל� יבקש � אפשר שא� הרי האמת, במידת של� שאינו מי ב)
והוי השלו�, מפני לשנות לפניו שנזדמ� וכגו� לבקש, יכול אינו וא� כשצרי�.
חורבה, מכ� תצא א� ישנה. לא בא� יקרה מה לעיי� שצרי� הרי איש שאי� במקו�
אשר התועלת, א� ולכ� הפסד, מול רווח לשקול יש ותמיד לשנות. שחייב הרי
תנאי (עיי� בהפסדו שכרו ויצא אפשר כי להקל ימהר אל � קטנה מהשינוי, ישיג

מהמאירי). ש� שנזכר ומה א'
המותר במקו� א� בשקר הקביעות כי בתדירות, לשנות שלא להזהר יש לכתחילה ג)

א'). תנאי (עיי� האסור במקו� א� לשקר להגרר גורמת
והעתיד ההווה בדבר לא אבל העבר, בדבר א� כי לשנות שלא לכתחילה יזהר ד)

א'). תנאי (עיי�
צרי� א� ואפילו לשקר. היתר כל אי� � לשקר מבלי שלו� להשכי� יכול א� ה)

ב'). תנאי (עיי� בדיבורו ישנה ולא יטרח � כ� בשביל מאוד לטרוח
ג'). תנאי (עיי� היתר אי� � לזולתו רעה או הפסד יגר� שמשנה ע"י א� ו)

ע א� ד').ז) תנאי (עיי� היתר אי� � לעצמו תועלת יש שמשנה "י
לעשות ג� שקר לדבר שלא תשובתו � האמת במידת פגו� שהוא בעצמו היודע ח)

ה'). תנאי (עיי� שלו�
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לצדקה? יותר שיתרמו כדי לשנות ההותר ב.
לצרכו. הצדקה מעות לווה היה העניי�, גבאי ינאי, שר' מסופר ו: ד� ערכי� במסכת
כ� עשה מ"מ הגבאי, לידי שבאו אחרי אחר, לצור� הצדקה מעות לשנות שאסור וא�
קופת היתה לעצמו המעות שלווה אחר כי צדקה. לתת הציבור את לכו� כדי ינאי ר'

ריקה. והקופה הואיל צדקה לתת הציבור את לכו� היה יכול וכ� ריקה, הצדקה
צדקה מעות ללוות ינאי) (לר' לו היה צור� מה יודע "איני רנ"ט): (יו"ד הב"י והקשה
יכול היה אות� שילווה בלא אפילו הלא מעות, ליה דלית באומרו הצבור לכו� כדי
לש� בשאלתו הב"י כוונת צדקה". לעשות כ� ע"י ולכופ� מעות לו שאי� לצבור לומר
לצור� הצדקה מעות את לשנות ובכ� לעצמו הצדקה מעות את ללוות צרי� ינאי ר' מה
ביבמות הנזכר (כהיתר צדקה לתת הציבור את לכו� בשביל לשנות מותר והרי אחר,

צדקה10קו. מעות ואילו לכתחילה, מותר בכה"ג לשנות שהרי כ� לעשות ועדי� .(
לשנות�. ואסור עניי� כממו� נחשבי� הגבאי לידי משהגיעו

המוגה ספר מגליו� בהגהות (ראה שביניה� השווה והצד תירוצי�, שני הב"י ותיר�
מנת על לשקר שמותר דא� ה"ז) פ"ה דעות פרנקל הוצאת הליקוטי� בספר המובא
מבלי לכופ� אפשרות אי� כאשר דווקא זה כל אול� צדקה, לתת הציבור את לכו�

לשקר. לו אי� לשקר מבלי לכופ� אפשר א� אבל לשקר,
מצוה. לדבר לשנות שמותר הנ"ל הב"י מדברי להוכיח כתב המוגה ספר מגליו� ובהגהות
חייבי� כאשר דווקא הוא לשנות ההיתר שכל רבותינו מגדולי כמה מדברי העולה אול�
חייבי� אינ� כאשר אבל חיוב�, את לעשות רוצי� ה� ואי� הצדקה לתת המתבקשי�
לאסו� שהול� מי בעני� רבותינו, מגדולי כמה נשאלו דהנה לשקר. לו אסור � לתת
יותר. לו שיתנו כדי כלה הכנסת עבור שגובה לומר לו מותר הא� עני, ת"ח עבור מעות
קלויזנבורג מצאנז האדמו"ר תשובת את שהביא קמ"ד עמ' ליעקב" אמת ב"תת� ראה
היה א� ואולי בזה, לרמות היתר כל שאי� שצ"ט), ד� הנפש חיי הספר (מתו� זצ"ל

ליבמה.10. רצה אשר לה, הגון שאינו יבם לפני נפלה פפא רב של אשתו שאחות קו. ביבמות מובא
אמר וכו' לה שחלץ לאחר זוז. מאתיים לך שנתן מנת על לה חלוץ לו תאמר לאביי פפא רב אמר
לעשות היה שחייב דכיון רש"י, (ומבאר לו. לתת חייבת שאינה דהיינו בך, אני משטה פפא רב לו
בורח שהיה הרי בברייתא: שלמדנו וכמו בו). לשטות מותר לכן חיובו, לעשות רצה ולא חליצה
לבעל לומר הוא יכול - ספינה שם והיתה יכול, ואינו הנהר, את לעבור צריך והוא האסורים, מבית
הנהר) העברת עבור לקחת המקובל מהסכום גבוה יותר הרבה מחיר (שהוא דינר טול הספינה
העברת עבור שמשלמים הרגיל המחיר דהיינו שכרו, אלא לו אין - שהעבירו לאחר והעבירני.
דבר ששואל דוקא הוא כך לעשות שההיתר התוס' וכתב בך. הייתי שמשטה לו לומר ויכול הנהר.
של הדחוק המצב את מנצל הספינה שבעל כאן וכגון מועט, דבר אלא לוקחים שאין במקום גדול
להתירה מנת על בחליצתו היבמה של הצורך את מנצל היבם וכן במחיר, להגזים מנת על האסיר
כגון בחינם, דבר זה אי לחבירו לעשות שחייב כל ממונות דיני לענין "אף : המאירי וכתב לשוק.
ליתן חייב אינו שכר, לו ליתן עצמו על זה והתנה שכר, עליו ומבקש אבידה, והשבת ופריקה טעינה
עצמו על חוזר זה ויסוד ז', סעיף רס"ד סי' וחו"מ נ' סעיף קס"ט סי' אבה"ע בשו"ע ונפסק כלום". לו
בדברי מג: בסנהדרין ההיתר טעם גם זה ואולי ה'. סימן ה' פרק ליעקב אמת תתן ראה בפוסקים

ואכמ"ל. עי"ש ר"ע בדברי ב' פרק רבתי כלה ובמסכת רבינא
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חכ"צ בשו"ת כמ"ש לת"ח שקוד� קרוב לו יש אולי ת"ח, עבור שגובי� התור� יודע
והדי� כלה. להכנסת צדקה לית� רוצה הוא ג� שהלא לכפיה, כא� שיי� ולא ע', סי'
גזל, לדי� שנוגע פשוט התור� לרמאות ולכ� לצדקה. כלל לית� רוצה שאינו זה כפיה
אחרת למטרה מרמהו והוא נות� דהכי אדעתא ורק זו, לצדקה לית� ורוצה חושב שהוא
דהוא וכתב קס"ז סי' ח"ו הלכות משנה בשו"ת פסק וכ� עכ"ד. גמור גזל בגדר והוי

נוטה וכ� דעת, גניבת עוד11בכלל וראה קי"ט. סי' יו"ב ח"ב הלוי שבט בשו"ת לפסוק
עבור אספו כבר שא� שפסק זצ"ל אויערב� הגרש"ז בש� קע"ה עמ' ליעקב אמת בתת�
אחרי� אנשי� לשלוח דעת גניבת משו� אסור פלוני במקו� צדקה של מסוי� עני�
היו א� כי זה, עבור כא� אספו שכבר לה� לומר מבלי עני� אותו עבור ש� לאסו�
הגר"מ פסק וכ� מטרה. לאותה הפע� עוד נותני� היו לא כבר פה שאספו יודעי�
לצדקה יותר שיתרמו כדי דהמשנה רט"ז) סי' ח"ד והנהגות (תשובות שליט"א שטרנבו�

דעת גניבת איסור על .12עובר

חבירו? לאפרושי או מאיסורא, נפשיה לאפרושי לשנות ההותר ג.
ארנק שלחה המל�, שבור של אמו הורמיז, שאיפרא מסופר ח. ד� בתרא בבא במסכת
נחשב מה ועיי� יוס� רב ישב רבה. למצוה הכס� שיהיה ואמרה יוס�, לרב דינרי� של
זכות רצונה שקיו� ואע"פ (יהודיי�). שבויי� פדיו� שהיא למסקנה והגיע רבה, למצוה

מהענינים11. זה היה ואם בזה, הבריות דעת לגנוב מותר אם דצל"ע מה "אמנם הלוי: שבט וז"ל
מכניסים דהיינו מותר, היה אולי זה, בדרך אלא ממנו להוציא אפשר היה ולא הצדקה על שכופים
בבירור הכריע שלא ומה מותר". אם צל"ע זה זולת אבל קו. יבמות ועיין בדברים, כפיה בגדר אותו
לדמות שאין שליט"א, הרב שם שכתב וראה עיי"ש, - החת"ס אצל שהיתה עובדה משום לאיסור
וראה לדמות). אין מדוע לבאר האריך שם הלכות במשנה (וכן כן. נותן הדעת ואין שעה, להוראת

הבאה. הערה
לבריות,12. צריך היה ולא ת"ח, שהיה אחד באיש "ומעשה וז"ל: שי"ח, סימן חסידים בספר וכתב

נותן היה כי לו, שנותנים ממה פרוטה שוה נהנה היה ולא צריך, אני כי לי תנו ואומר הולך והיה
וכשהיה חוששים, היו ולא נותנים, היו לא ומבקשים הולכים עניים אותן שכשהיו צדיקים, לעניים
נותנים היו צריך אני כי לי תנו אומר היה נתנו, ולא להם, שאתן לי תנו עניים הרי אומר ת"ח אותו
העניים, את שאחיה כדי חסר, שאני ואומר עצמי מבייש שאני מוטב אמר כי לעניים. נותן והיה לו,

עכ"ל. לקבל". לו מותר
דוקא שיהא הנותנים וכוונת צריך", אני כי לי "תנו אומר שהרי דעתם. גונב שהרי קשה, ולכאורה
דבר לך ואין העניים", את שאחיה "כדי לס"ח, בפירוש כתב הדבר ובישוב לאחרים. ליתן ולא לו
שקיבל בהממון לעשות שיוכל נתנו דעתו על כי כתב חסד מקור ובפירוש נפש. פקוח בפני העומד
בתורה עוסק שהוא בשביל הכסף לו נתנו שאם חסד, במקור כתב שכ"ט, ובסי' שירצה. מה כל
נתנו כן דעת על כי כמוהו, ויר"ש בתורה לעוסקים הכסף לחלק צריך - טובים ומעשים ובמצוות
חיובם, לעשות רצו ולא לתת חייבים שהיו שמדובר לישב אפשר ולענ"ד ויר"ש. ת"ח מהם שיהנה לו
שמגיע יודע ת"ח אותו שהיה אפ"ל ועוד קו. וכיבמות זו בדרך אלא להתרימם אפשר היה ולא
לּו להם, לתת מוכנים היו שגם הרי לו, לתת מוכנים אדם בני ואם לו, שמגיע כמו הללו לעניים
הוראת בלי לבדו להחליט יכול אחד כל שלא ומובן, לצדקה. מצדקה שינה ולא אותם, מכירים היו

בכה"ג. אף חכם
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תשברנה" קצירה "ביבש כדכתיב ישראל של גאולת� את ומעכב העכו"� ביד היא
שלה� צדקה מעשה לחלוחית וייבש שביד� זכות "כשתכלה סע"ב: י' ד� רש"י (ומפרש
יהודי�, לשבויי� מעותיה לתת יוס� רב היה שמוכרח (יא.) רש"י כתב מ"מ ישברו") אז
והמאירי (ח.) תוס' עמו והסכי� עכו"�. של דעתו ואפילו הבריות, דעת לגנוב אסור כי
(יו"ד הרמ"א פסק וכ� הרי"�, דעת שכ� הוכיח קי"ד) סי' (יו"ד סופר כתב ובשו"ת (י:)

(ש�). והכת"ס והב"ח והלבוש ב') סעי� רנ"ד סי'
לגנוב שאסור משו� הטע� רש"י מש"כ "קשה כתב: נ"ו) אות (ב"ב שעורי� ובקוב�

דעת גניבת ואיסור קצירה" "ביבש (אסור הדברי� דשני מאחר הבריות, אסורי�דעת (
מאיד�, איסורא דהאי אולמי ומאי חבירו, מפני אחד איסור לדחות חזית מאי מדאורייתא,
גניבת דאיסור שפיר, אתי קבלה מדברי הוא קצירה' ד'ביבש דאיסורא נימא אי אבל

קכ"ד) (סי' יראי� בספר שכתב כמו מדאורייתא הוא (איסור13דעת דהוא אפשר עוד .
תחנ�, דלא איסורא ליכא אחר לצור� שעשה והיכא תחנ�, לא בכלל קצירה") "ביבש
בי� והחילוק עכל"ק. שלו�". דרכי מפני עכו"� עניי דמפרנסי� כ. ע"ז תוס' כמ"ש
מפני הכס� לקבל מוכרח יוס� שרב א� הראשו� התירו� דלפי הקוב"ש, של התירוצי�
הוא עובר מ"מ � דעת גניבת מפני יהודי� לשבויי� לתת שמוכרח וא� מלכות, שלו�

עובר. אינו השני התירו� לפי אול� קצירה, ביבש איסור על
חברי דעת לגנוב אסור וכי הקוב"ש. של הראשו� תירוצו את להבי� זכיתי לא ובעניותי
ובקשותיו) בדבוריו או (במעשיו הנהגתו ע"י שחברי מאיסור עצמי להפריש מנת על
הנהגתו בגלל איסור לעבור שאצטר� מדוע האיסור? על לעבור שאצטר� הגור� הוא
על לעבור יוס� לרב גורמת הורמיז איפרא � ובנידונינו במזיד)? וקו"ח (בשוגג הפסולה
מאיסורא? נפשיה לאפרושי דעתה לגנוב יוס� רב על שיאסר מדוע קצירה, ביבש איסור
חיישני� לא מאיסורא לאפרושי "דכל שכתב קל"ב) אות פ"ק (ב"ב רמה ביד וראה
דאורייתא. דגנ"ד נאמר א� דא� דס"ל נראה לשונו ומסתימת הבריות". דעת לגניבת
חשש ש� היה כי יהודי� שבויי� בה� פדה יוס� שרב שהטע� שכתב, בריטב"א וראה
אות הלכה ציו� פ"ח (מתנו"ע שליט"א קנייבסקי להגר"ח אמונה בדר� וכתב איבה.
עכו"� שגנ"ד הריטב"א שדעת הבאנו ולעיל לעכו"�". נותנה היה הלא"ה "משמע קצ"ב)
הוא גנ"ד כא� דאי� שהטע� רמה כהיד ס"ל שהריטב"א נאמר וא� מדאורייתא. היא
לדברינו. סיוע בכ� שיש הרי הבריות", לגנ"ד חיישני� לא מאיסורא לאפרושי "דכל משו�

וכו'. בשלי קיימיתו כי גבי ק"ח) אות (ש� עצמו רמה מהיד מוכח שכ� שו"ר

הירושלמי: וז"ל לוי. רבי של חתנו זכריה ר' בענין פאה סוף הירושלמי את לבאר יש אלו ובדרכים
היו זכריה מפליג"רבי דהוה ואשכחון בודקין דמוך כד נסב. והוא צריך דלא אמרו עליו. מליזין הכל

ולאחר לזה, צריך ואינו צדקה מקבל שהוא על עליו מרננים שהיו משה: הפני (ומפרש לחורגין". ליה
שליט"א קנייבסקי להגר"ח אמונה בדרך שו"ר תמיד). מחלקם שהיה שלו בחשבונות מצאו שנפטר

ליטול. המתביישים טובים בני עניים והיו הואיל זכריה, רבי כן שעשה סקע"ד) פ"י (מתנו"ע
ודלא13. הבחירה) לבית (בפתיחה והמאירי קנ"ה) (ל"ת והסמ"ג צד.) (חולין הריטב"א דעת וכן

ה"א פי"ח מכירה ספר קרית בין מחלוקת יש הרמב"ם ובדעת מדרבנן. דהוא דס"ל (רס"ב) כהסמ"ק
ואכמ"ל. כליו מנושאי עוד נחלקו וכן ה"ו, פ"ב דעות המלך עבודת לבין
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מותר � בעצמו שנוהג דחסידותא מילתא שעל י"א), ססי' (ח"א הרשב"א בשו"ת וראה
הנהגתו. על לעבור בתמימות לו המציע חבירו לשקר לו

ואפילו מאיסור, חבירו להפריש מנת על בדיבור� דשינו פעמי� כמה בתלמוד ומצאנו
לעבור ולמעלה המנחה מ� שהותר שאע"פ כתוב ש� קטו. בשבת וכגו� מדרבנ�. איסור
אמר מ"מ נפש, עוגמת מפני יו"כ צו� שאחרי הסעודה הכנת לצור� דרבנ� איסורי על
ואמר אסור. שהדבר יוחנ� ר' של משמו ישראל מאר� אגרת שקבל ביתו לאנשי רבה
ורצה מנחה, לפני לסעודה ההכנות שמקדימי� שראה כיו� קבל, שלא אע"פ זאת,
והובא שאמרנו, מהטע� ג"פ מנשיא רב דשינה קלט. בשבת כתוב וכ� מכ�. להפריש�
(ער� יוע� בפלא כתב וכ� ל"ז). אות י"ט (סי' חיי� החפ� בספרו פאלג'י הגר"ח ע"י
זה די� ללמוד אפשר והנה מאיסורא. לאפרושי כדי חבירו דעת לגנוב שמותר גניבה),
ואל בשב מחיובו להפטר האד� רוצה כאשר דא� (10 הערה (ראה קו. מיבמות ג�
דעתו לגנוב שמותר קו"ח חיובו, את ויעשה שיקו� מנת על דעתו לגנוב מותר תעשה,
שמותר קו"ח יכשל, לא שהוא כדי דעתו, לגנוב מותר וא� בעבירה. יכשל שלא מנת על
הוא וסיעתו הרמ"א לפסק שהטע� נלע"ד לכ� אכשל. לא עצמי שאני כדי דעתו לגנוב

שיעורי� בקוב� הכתוב השני הטע� .14משו�
דעת�: את שהביא אחר כתב וכה ותוס'. רש"י על חלק רנ"ד) ססי' (יו"ד בב"י והנה
שרב סוברי� שה� נראה בדבר חילקו שלא הרמב"�) (ובכלל� הפוסקי� מדברי "אבל
הש"� דעתו את ביארו (כ� ב' סעי� בשו"ע פסק וכ� בה�". פדה גויי� שבויי יוס�
דס"ל נלע"ד הדבר ובטע� ש�). והכת"ס עטר ב� חיי� לרבי לציו� והראשו� סק"ג
לתת שמוכרח וא� מלכות, שלו� מפני הכס� לקבל מוכרח יוס� שרב שא� לשו"ע
היד דעת (וכ� קצירה ביבש איסור על הוא עובר מ"מ � גנ"ד מפני יהודיי� לשבויי�
והערות בהגהות רנ"ד סי' השל� בטור מובא � כת"י קציעה במור והיעב"� והכת"ס רמה

י"ב העכו"�,15אות דעת לגנוב לו מותר כ� על אשר הנ"ל). בקוב"ש השני כטע� ודלא ,
וא� רמה, היד וכדברי הבריות" דעת לגניבת חיישינ� לא מאיסורא לאפרושי "דכל
לעיל שבררנו וכמו דאורייתא, גנ"ד ומאיד� קבלה מדברי הוא קצירה ביבש שאיסור

הפוסקי� מכל מוסכ� זה .16שיסוד

אמר14. כהנא שרב מובא סב. בגיטין דהנה הניזקין. ס"פ גיטין התוס' גם מתבאר בזה ולענ"ד
תוס': והקשה לרבו". היה לבו אלא לברכו מתכוין היה "ולא רש"י: וכתב למר". "שלמא לעכו"ם
איסור שלום, לומר דהרי התוס' על לשאול יש ולכאורה הבריות". דעת גונב בזה יהא שלא "וצ"ע
אזיל. לשיטתיה דתוס' אלא לגנ"ד, חיישינן לא מאיסורא לאפרושי וכל תחנם", "לא מטעם הוא,
שפתים ובניב סק"ו כ"ד סי' מישרים ואורח שם המלך עבודת עיין - לגנ"ד חש לא שרש"י ומה

ואכמ"ל. י', ח', כהרמ"א.15.כלל פסקו שאעפ"כ הטעם מה וראה בדבריהם, ועיין הוצרך16. מלכות שלום משום מ"מ גנ"ד, בודאי שיש "הגם השו"ע: בביאור כתב (שם) בכת"ס
קצירה ביבש משום אסור ישראל שבויי דלפדות בלא"ה שא"א כיון דעתו לגנוב ומותר לקבל,
היה שאם הנ"ל, רמה היד כסברת כוונתו שאין הבנתי ובפשטות דעתו". לגנוב מאיסור וחמירא
(לדעת דגנ"ד דס"ל ונראה לגנ"ד". חיישנין לא מאיסורא לאפרושי "דכל הול"ל לכאורה כך ס"ל
מדאורייתא גנ"ד שאםהיתה מדבריו ומשמע מגנ"ד. ביבשקצירה חמירא כן ועל היאמדרבנן, השו"ע)

ב הקוב"ש על שנתקשתי מה לפי א] בתרתי: כך על לי וקשה לישראל. לתת צריך תירוצוהיה
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דבורי רק לדבר זהיר שאינו מי לעבור עלול איסורים אילו ד.
אמת?

היזק בדבריו שאי� דהיינו דעלמא, במילי אפילו שהמשקר כתבו מהפוסקי� רבי� א.
פוסקי�א מעוט יש אומנ� תרחק". שקר "מדבר דאורייתא איסור על עובר לחבירו רעה ו

מפסוק נלמד אינו דעלמא במילי אפילו בשקר להזהר הגמור החיוב שמקור הסוברי�
הערה עיי� � חסידות17זה מידת בזה שיש וחלילה חס לומר אי� לדעת� ג� אול� ,

הפסד לא וא� מהשקר אישית תועלת לו כשאי� א� לשקר שלא ליזהר יש ולכ� בלבד.
כי עוונו ויכבד זה) איש (של עונשו מאוד "גדול כי קפ"א) (אות יונה ר' וכתב לזולתו.

תועלת". לבלי יאהבהו

דממונא דררא בלא בעלמא שבשקר משמע י"ב ת"ב, סי' יו"ד בשו"ע ב] דבריו. על גם קשה הראשון
אסורא - דחמירא בממון גנ"ד בודאי וא"כ תרחק", שקר "מדבר של דאורייתא איסור איכא
בממון לגנוב בין - 13 הערה ראה - מחלקים לא דאורייתא דגנ"ד דס"ל (והפוסקים מדאורייתא.
ואכמ"ל. השו"ע דעת בביאור ט') (סי' מישרים כאורח לכת"ס דס"ל ואפ"ל עכו"ם). או יהודי דעת

(להרב17. תרחק" שקר "מדבר בספר תרחק". שקר "מדבר נאמר כ"ג,ז') (שמות משפטים בפרשת
אצל נכתבה זו שמצוה שאף סוברים הפוסקים שרוב הוכיח מ"ד - מ"ב עמ' שליט"א) ליטואק הלל
פסוק התורה שכתבה והטעם לבי"ד. מחוץ אף זו באזהרה מוזהר אדם כל אף מ"מ הדיינים, פרשת
כאשר הדיין על היא האזהרה עיקר שכל אמנם "ואם פ"י): (דעות קטנה היד כתב הדיינים אצל זה
לפיכך העולם, קיום הורס הרי שקר לדברי עצמו יטה הדיין שכאשר לפי היא זאת רבותינו, ביארו
נאמר ולכך עצמם, ירחיקו ההמון שאר שגם נשמע ממילא אבל הדיין, על הכתוב הזהיר ביותר
לכך והתיעוב, המיאוס על מורה היא תרחק ומילת שהוא, כל משמע שקר מדבר ומילת סתם,
כדבריו משמע וכן אזהרות". שאר בכל כן הזכירה שלא מה מיאוסה, לרוב ריחוק לשון בה הזכירה

זה. לפסוק בפירושו דבר בהעמק
בשקר אפילו הוא תרחק" שקר ש"מדבר דס"ל פוסקים כמנין הביא א' סי' ח"ב שפתים ניב בספר
ובגליון תרחק שקר מדבר (ראה פוסקים מעוד מוכח כן בפשטות ולכאורה בעלמא. דברים בסיפור
במילי בשקר מדובר הרי ושם תרחק", שקר מדבר אמרה "והתורה יז. כתובות וכן שם), המוגה ספר
מדבר הפסוק שלדעתם במספר, חמשה פוסקים, מעוט בדעת שכתבו ראיתי אמנם ואכמ"ל. דעלמא
חסידות. מידת זו ואין דעלמא, במילי אפילו לשקר אין פוסקים אלו לדעת גם אולם דין. בבית בדווקא

- הפוסקים אלו דעת הקיצור בתכלית ואציין
ב'א] סעיף (ראה ה' חילול מטעם הבאי בדברי אפילו לשקר אסור מדאורייתא - יונה ר' דעת

(ראה לחבירו היזק או רעה שגורם במקום גם ישקר כך שע"י מטעם חז"ל זאת אסרו וכן למעלה),
קפ"א). אות ש"ג בשע"ת וכן כ"ה, י"ד, למשלי בפירושו וכן א', פרק סוף אבות למסכת ב]בפירושו

מ"ג. עמ' תרחק שקר מדבר ראה - הרמב"ם כ"ב)ג]דעת מ"ע לרס"ג (בביאורו פערלא הגרי"פ דעת
דע במילי משקר להתרחק ב')שצריך שער א' (חלק קדושה בשערי וראה רעות. מידות כשאר למא

תעשה". ולא עשה המצוות קיום מן יותר רעות ממידות ליזהר "צריך ישריםד]שכתב מסילת דעת
דמביא להפך, כתב תרחק" שקר ב"מדבר אולם פערלא, כהגרי"פ דס"ל כתב שפתים בניב י"א): (פרק

המס"י. בדעת צ"ע וא"כ נמי, דעלמא מילי על העשה שבשקרה]המס"י (שם) מישרים האורח דעת
עיני". לנגד יכון לא שקרים "דובר מטעם ליזהר צריך דעלמא במילי

"מדבר על ועוברים הכותים משקרים איך נז.) (נדה לנר הערוך שהקשה מה שלענין אציין (ואגב
דעת ע"פ שם כותים למסכת בפירושו שליט"א קנייבסקי הגר"ח ותירץ בפירוש. דכתיב תרחק" שקר
תרחק" שקר ד"מדבר ס"ל דהכותים לומר לכאורה צריך הפוסקים רוב לפי אולם הפוסקים. מיעוט

נכון). שאינו מה בממון, או ובעדים, בדיינים דווקא מיירי
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כי הבאי, בדברי אפילו לשקר שלא הזהר "ומאוד היראה: בספר יונה רבינו כתב ב.
לשונו שזה ממי� אליעזר לרבינו היראי� בספר משמע וכ� בדבר". יש הש� חילול
לשמו כבוד ות� ו') (דברי� תירא אלוהי� ה' "את ש"מ): סימ� וילנא בדפוס ו', (מצוה
ויורד נוקב זה ומקרא קדשי, ש� את תחללו ולא כ"ב) (ויקרא דכתיב מחללו, ושמור
לה� ואי� דברי�, בכמה ישנו הש� חילול כי הדווי�, כל ידוו זה לאו ועל התהו�, עד
הש�" מחלל נקרא שמי� בכבוד כלל ומיקל אחת מצוה אפילו המבזה שכל .18שיעור,

הש�, חילול על עובר פשוט אד� וא� הש�. חילול על עובר בשקר הרגיל זה ולפי
מעשיו על מסתכלי� שכול� חשוב איש הוא א� .19ובפרט

י"ט, (ויקרא של דאורייתא איסור על עובר הפוסקי� לרוב חבירו דעת את הגונב ג.
מדרבנ� רק שאיסורו אומרי� ויש תגנובו", "לא הלכות20י"א) הרב (שו"ע אומרי� יש .

חפ� לו מוכר כאשר רק הוא מהתורה שאיסורו י"ב) � י"א סעיפי� דעת וגניבת אונאה
בדמי אותו שמוכר אבל ממו�. זה ע"י ומפסידו מו� בו שאי� חפ� בדמי מו� בו שיש
לו שמוכר חושב הוא מו�, בו שיש יודע אינו שהלוקח כיו� רק מו�, בו שיש חפ�
אלא אינו � כ� עבור בחינ� טובה למוכר להחזיק ויבוא בזול, מו� בו שאי� חפ�

מהתורה. איסורו בכה"ג שג� ודו"ק) כ' מצוה פ"ה חרדי� (ראה וי"א מדרבנ�.
לו שיעשה במילתו) בטח לא חבירו שכ� ומכיו� הבטיח, שלא (א� לחבירו האומר ד.
צדק" "הי� על עובר � זאת לעשות שלא בלבבו היה שאמר בשעה וכבר דבר, .21איזה

בדבריו18. היטב ועיין הללו. היראים דברי שהביא בבמ"ח ו' לאוין בפתיחה חיים בחפץ ראה
כשאין ובפרט ה' חילול על יעבור השקרן גם ולפ"ז ס"ג, ל"ת בסהמ"צ הרמב"ם בדעת שכתב במה
מה כ"ב) - י"ט אות חיים (שבילי חיים בנתיבות ראה אולם ממוני. רווח ולא בשקריו תועלת לו
חילול שענין ח') פרק ג' (שער החיים בנפש וכתב מהחזו"א. ששמע ומה מדידיה כך על שהקשה
כעין וכו'. כבודו הארץ כל מלוא כי ית', ממצותיו אחת על ח"ו מלעבור וחרד ירא להיות הוא ה'
כאילו ח"ו שמראה כאן הענין כן מקום, ופנית חלל לשון שהוא וכו' מחלליה פסוק בזוהר שפירש
בא"ר עוד וראה ית'. מצוותיו על מלעבור חושש ואינו ית', ממנו פנוי חלול, הוא בו שעומד המקום

הגר"ש. זקנו בשם סק"ג קנ"ו סי' או"ח
את19. שהמשקרים כותב ב' פרק תמים" "שפת ובספרו הרמב"ם. ע"פ שם חיים החפץ כתב כן

כ"ט. סי' ח"ב חו"מ משה אגרות בשו"ת הוא וכן השם, חילול על עוברים ובמתנם במשאם הגויים
החולקים.20. רבותינו הם מי (13) בהערה וראה ,(8) הערה ראה דעת גניבת גדר מהו
הראב"ד,21. דעת מדרבנן. רק דהוא או מדאוריתא, עשה איסור עושה הוא האם - רבותינו נחלקו

והמנח"ח קנ"ו) סי' (או"ח הברכ"י וכ"כ דאורייתא, איסור דהוא מט.) (במ. נמו"י הר"ן, הרשב"א,
בעל מדברי אולם קנ"ט). מ"ע הרקיע (זוהר ברשב"ץ וכ"כ פו.) (כתובות רש"י בדעת רנ"ט) (סי'
והמנח"ח (שם) פערלא הגרי"פ וכ"כ עשה. איסור דאינו עולה שם) (במ. והרא"ש הרמב"ן המאור,
צבא אבל עליו, משיג שמים בלחם היעב"ץ אולם שביעית, סוף התוי"ט וכ"כ הרמב"ם. בדעת (שם)
וראה בסוגריים. ז' ר"ד, סי' קדשים כסף ועיין עשה. אינו צדק דהין וכותב שמים הלחם על משיג רב

בדבר. דנחלקו ראשונים עוד שהביא (שם) פערלא בהגרי"פ עוד
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מרמה" מדבר ושפתי� מרע לשונ� "נצור י"ב) ל"ד, (תהילי� על שעובר יונה ר' וכתב
הערה עיי� אומרי��22 ויש תרחק".23. שקר "מדבר איסור על ג� שעובר

ועודנו22. מתת, לו ויתן עמו יטיב כי לחבירו "האומר קפ"ד): (אות תשובה בשערי יונה ר' וז"ל
רז"ל, ופירשו מרמה, מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור ונאמר לתת. שלא ישיח לבבו עם עמו, מדבר
הפסוק על לא שהרי מוקשים, תשובה השערי דברי לכאורה והנה בלב". ואחד בפה אחד ידבר שלא
וכמבואר צדק", "הין הפסוק על אלא בלב", ואחד בפה אחד ידבר "שלא חז"ל פירשו לשונך" "נצור
השע"ת על חדש" "אור בחיבורו ז"ל קרליץ משה רבי הגיה זו קושיא ומכח אביי. בדברי מט. בבמ.
חז"ל ופירשו צדק, הין שנאמר לתת שלא "...ישיח דעתו לפי לגרוס צריך וכך יונה. רבי דברי את
ועוד מרמה. מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור ונאמר בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא מט.) (במ.
ואחד בפה אחד לדבר לאסור יונה לרבנו ס"ל שאם ההגהה, על לשאול ויש ההגהה. עכ"ל אמרו..."
ואות י"ב (אות זה איסור פעמיים בכותבו התשובה באגרת א"כ מדוע צדק, הין מטעם גם - בלב
הקטנה ויד תמים" "שפת בספרו הח"ח גם לשונך". "נצור הפסוק את רק אם כי זאת, הזכיר לא מ"א)

לפנינו. מופיעים שהם כפי השע"ת דברי את העתיקו
כלל שפתים ניב בספר וראיתי צדק". "הין מטעם יונה ר' זאת יאסור שלא מדוע להבין יש והנה
הרמב"ם, וכדעת שבממון בדבר רק נאמר צדק" ש"הין ס"ל יונה שר' לומר דאפשר שכתב י"ז ו',
כל כוללת עמו" "יטיב הלשון שהרי בממון, שלא העוסקות בדוגמאות גם עוסק יונה שר' ומכיון
הקטנה), (יד עבורו" ויתאמץ בעדו טוב "ידבר או צדיקים), (אורחות לו" "שיעזור וכגון ההטבה, מיני

ב שלא אף שאסור זה דין דמקור מפרש לשונך".לכן "נצור מהפסוק נלמד (ממון) ומתן משא שעת
על גם עובר ממון בעניני היא האמירה שאם דבריו לפרש נחית לא מדוע צ"ב עדיין ומ"מ כאן. עד

צדק". "הין
(אשר בלב ואחד בפה אחד לדבר שהאיסור רש"י בדעת שלמד שם) (במ. חיות במהר"ץ ומצאנו
לשנות. רצון בלבו שיהיה אסור - דבר קונה או שמוכר דבשעה ומתן, במשא דווקא הוא אביי) מזכיר
מעניני מדבר זה ופסוק צדק", "הין מהפסוק נלמדים אביי שדברי מתוך זאת למד דרש"י שם, וכתב
בלב אחד בפה אחד שאיסור ה"ו פ"ב דעות מהרמב"ם שמוכח חיות, המהר"ץ ומוסיף ומתן. משא
בממון, אלא אינו צדק" ש"הין מודה הרמב"ם גם אבל דיבור, סוג בכל אלא בממון, דווקא לאו הוא

רש"י. על חולק אינו וא"כ
כתב: (שם) דעות בהלכות הרמב"ם. בלשון נתבונן חיות המהר"ץ דברי את להבין מנת על והנה
כברו תוכו אלא בלב ואחת בפה אחת תהיה ולא ופתוי, חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם "אסור
שם חדש הפרי וכתב זו. להלכה מקור הרמב"ם כתב לא והנה שבפה". הדבר הוא שבלב והענין
תוכו שאין תלמיד שכל מכריז, ר"ג שהיה מצינו, שם כח. מברכות הרמב"ם זאת דלמד בהגהותיו
לשלום", דברו יכלו "ולא הפסוק על ותנחומא רבה במדרש מצינו וכן המדרש, לבית יכנס אל כברו
עכ"ל בלב. ואחד בפה אחד דברו שלא שבחם יודע אתה שבטים של גנותם דמתוך חז"ל שאמרו
הוא מאביי הרמב"ם של שמקורו הפר"ח כתב שלא שהטעם סק"ג) (שם הברכ"י וכתב הפר"ח.
והאו"ש בברכ"י (ועיי"ש הנ"ל). רש"י את (והזכיר באו"ש וכ"כ ומתן. במשא מדבר דאביי משום
בהחלטיות כתב לא שהברכ"י לציין, יש אמנם אביי. מדברי לא אולם להרמב"ם, אחר מקור שהביאו
ה' בפרק כן שעל והאו"ש, הברכ"י מדברי עולה עוד לומר"). נפשך "ואם - במו"מ מדבר שאביי

" הרמב"ם: כתב הי"ג ומתנןמדעות הין",משאן הין ועל לאו לאו על אומר ובאמונה באמת ת"ח של
שנקט מה (אגב: צדק. מהין הוא מקורו במו"מ דוקא ולכן מו"מ, בעניני הרמב"ם עוסק שם כי
הרמב"ם שנוקט ומה העם, שאר בכל נוהגים הדברים שאולי ה"ד, בלח"מ שם כתב "ת"ח" הרמב"ם
והבית ה"ח פ"ז מכירה רוקח המעשה אמנם ביותר. בהם להזהר צריך שהוא משום הוא "ת"ח"

ואכמ"ל). חלקו, ז' ר"ד, סי' חו"מ (אסטרין) יעקב
ולא ומתן, במשא רק נאמר צדק שהין דעים, תמימי והרמב"ם דרש"י דברים, של קיצורם דבר, סוף

השע"ת. דעת דכן ואפ"ל בלב. ואחד בפה אחד איסור יש דעלמא במילי ואף דעלמא. במילי
דיבור23. כאן ואין הואיל תרחק, שקר מדבר איסור כאן שאין כתב א' סעיף א' כלל שפתים בניב
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(שאמר לחבירו המבטיח דבר,24ה. איזה לו שיעשה במילתו) בוטח שחבירו בלשו� לו
בו חזר שאח"כ אלא זאת, לעשות בלבבו היה שאמר מחוסר25ובשעה הוא נחשב �

קרא מדאיצטריך לכאורה מוכח "וכן הוסיף: שם ובחידושים דבריו. לקיים בידו עדיין שהרי שקר
כבר הרי צדק דהין קרא למ"ל תרחק שקר מדבר משום דאסור נימא ואי בכה"ג, לאסור צדק דהין
כוונה עם אמר כאשר דאף סובר שהיעב"ץ (28) הערה ראה אולם עשה". באיסור ומוזהר עומד
פערלא הגר"י מדברי ללמוד ניתן וכן בנידונינו. עאכו"כ וא"כ עובר, - בו חזר שאח"כ אלא לקיים,
ועדים, בדיינים רק נאמר תרחק" שקר ד"מדבר שדעתם ידוע דהנה (שם) מישרים והאורח (שם)
רבי "אמר נאמר: שם (מו:) מסוכה היא מהוכחותם אחת .(17 הערה (ראה לא דעלמא במילי אבל
שקר". דבר לשונם למדו שנאמר משום ליה, יהיב ולא לך דיהיבנא לינוקא איניש לימא לא זירא
דבדברים ודאי אלא תרחק, שקר מדבר משום אסרו לא ואמאי והגרי"פ מישרים האורח שואלים
בעלמא בדברים דמיירי שלולי מדבריהם נשמע ולענינינו תרחק. שקר מדבר משום ליכא בעלמא
ח') ל', וכן כ"ב (י"ב, למשלי בפירושו בהגר"א מצאנו עוד תרחק. שקר מדבר לדעתם בכך היה
חשב לא שמלכתחילה הבטחה דבר מובנו "שקר" ולדעתו ל"כזב". "שקר" המילה בין שמחלק
הרקיע בזוהר ראה בחידושים שפתים בניב מ"ש ולענין האמת. את נוגד שמתחילתו ודבור לקיימה,

צדק". הין באו' הצווי בזה ונכפל תרחק שקר "מדבר שכתב: (שם) לרשב"ץ
כאשר24. אולם הבטחה, בלשון אלא בו בוטח חבירו לב שאין הרי גדולה, בהטבה מדובר כאשר

קפ"ג, אות שע"ת ראה - הבטחה לשון הזכיר כשלא גם בו בוטח חבירו - קטנה בהטבה מדובר
ודו"ק.

הענין25. שנשתנה בגלל או וממכר), במקח מדובר (כאשר השער שינוי בגלל בו לחזור רוצה ואם
נשתנה כאשר בו לחזור המתירים דעת את הביא ר"ד סי' בסוף חו"מ הרמ"א רבותינו. בכך נחלקו -
וכמבואר הענין", "נשתנה ה"ה השער", "נשתנה - זו בהערה שכתוב מקום בכל כי לדעת (יש השער

האוסרים, דעת ואת להלן) סקי"ב)בחת"ס (שם הסמ"ע וכתב האוסרים. כדעת הוא שהעיקר וסיים
נשתנה. ללא השער נשתנה בין חילקו ולא דבריהם סתמו כך ומשום והשו"ע, הרמב"ם דעת שכן
דעת וכן והמאירי, הרי"ד פסקי והר"ן, הראב"ד בשם נמו"י הרשב"א, תוס', מט.) (בבמ. פסקו וכן
ובעל הביאו) י"ד סי' פ"ד ב"מ והרא"ש בהרי"ף (כט: המאור בעל ומאידך ה"ח). פ"ז (מכירה המ"מ
דאפשר צדק הצמח בשם שהביא שביעית יוסף במשנת (וראיתי להיתר. ס"ל ב"י) (ראה העיטור
מאחר לדינא נסתפק ר"ד) סי' (חו"מ הב"ח והנה להיתר). ס"ל חיצוניות והתוספות הר"ש שגם
בביאור גם אחרונים. ועוד סק"ח הש"ך והביאו וסיעתו. המאור כבעל מפורש בירושלמי שלדעתו
הראיה את דחה שמחה מאיר רבינו בחידושי אולם כהרז"ה, בירושלמי שמשמע כתב הגר"א
בנתייקר דיבר שהרז"ה כתב ח"ד) נ"ט (מישרים ירוחם רבינו והנה הגר"א. על ותמה מהירושלמי
ט' סי' יוסף בשער החיד"א וכ"כ מחו"א, משום בו יש להרז"ה גם קצת נתייקר אם אבל הרבה,
האוסרים שגם במ.) הקדמונים בשיטת (נדפס הרשב"א תלמיד בדברי נראה ומאידך הריטב"א. בדעת

הרבה. השער נשתנה אם אסרו לא השער, בנשתנה לחזור
שמקבל בדמים לקנות שיוכל כדי חפציו שמכר מי בענין נשאל ק"ב סי' חו"מ חת"ס בשו"ת והנה
אין כן ועל יורה, בירושה לו ונפלו מוכר של אחיו מת החפצים, הקונה משך וטרם בו, לבשל יורה
וכבר בשאלה, נוספים פרטים יראה (והמעיין בו. לחזור המוכר ורוצה היורה בקנית צורך עוד לו
החת"ס והשיב ואכמ"ל). ר"ו סי' ח"ד הלוי שבט ובשו"ת סק"ה א' פרק ח"ז חושן בפתחי בכך דנו
תרעי". כתרי הוי בירושה לו שנפל הענין שנשתנה שינוי "כי אמנה מחוסר נחשב ואינו לחזור שיכול
(למי אסור סנדק) או מוהל (להיות לאחד נתנו "ואם שפסק: א') רס"ד, סי' (יו"ד ברמ"א ומצאנו
הט"ז: ומוסיף מחו"א. שנחשב משום ר"ת בשם (סק"ה) הט"ז כתב והטעם בו". לחזור שכבדם)
היה דאילו סהדי ואנן צדיק, או אוהבו שהוא מוהל אח"כ לו שנזדמן בענין הוא דאם לי "ונראה
וביאר בו". לחזור ומותר כזב דבר משום כאן אין לזה נותן היה למול להראשון שנתן בשעה שם
מחו"א, משום ביה לית תרעי שבתרי משום הוא הט"ז של שטעמו רמ"ו) סי' (חיו"ד חת"ס בשו"ת
אנו ורואים עיי"ש). - סקי"א בפת"ש בארוכה יותר הדברים (והובאו דמי תרעי כתרי גם וכאן

לקולא. ואזלינן תרעי כתרי חשיב ענין שינוי שכל לשיטתיה אזיל דהחת"ס
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ולא26אמנה כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל "שארית י"ג) ג', (צפניה על ועובר

(וכמו הבטחתו אחרי חדש דבר שנולד פירושו ענין ששינוי לומר מקום שהיה מחכ"א ושמעתי
הבטחתו בשעת יודע היה שאילו אמרינן כן ועל מקודם, ידוע היה שלא דבר בחו"מ), החת"ס בנידון
צדיק) או (אוהבו מקודם היה שכן דבר שגם עולה (יו"ד) והחת"ס מהט"ז אולם מבטיח. היה לא -
בערוה"ש להלכה הובאו הט"ז ודברי ענין. כשינוי נחשב - הבטחתו בשעת עליו דעתו נתן שלא אלא
משום בזה אין מדינא - המקח משינוי הפסד לו שיש שבמקום כתב, ח') (ר"ד, ובחו"מ י"ב). (רס"ד,
בזה שיש לחוש חסידות ממידת אמנם כזה, המקח מחיר שהיה בעת לו הבטיח לא שהרי מחו"א
הלוי שבט ובשו"ת המקח. לשינוי לו מה ענין, גמר דברים הוי אמונים דבאיש דכיון מחו"א משום
שיהיה דעתו על לעלות המבטיח על היה שלא הרי גדול, בשעור השער נשתנה שכאשר פסק, (שם)
שינוי בכל שהקל הנ"ל החת"ס ע"פ להקל לצדד שיש ובפרט בו. לחזור יכול כן ועל שכזה, שינוי
מכל והעולה ע"כ. בספיקו. להקל ראוי - דרבנן איסור סרך רק הוי לא מחו"א שאיסור וכיון שער.
הסמ"ע) (ע"פ והשו"ע כהרמ"א ודלא הענין) (או השער בנשתנה הקלו הנ"ל שהאחרונים האמור

הראשונים. ורוב
להיתר סניף שיש שבמקום סק"ב) (שם חושן בפתחי כתב מ"מ הרמ"א, לדעת נחוש אם אף והנה
איסור אם לעיין ויש כתב: י"א ר"ד, סי' שלום במשפט א] מקומות: שני ונפרט להקל. מקום יותר יש
שהמערים שקיי"ל שאף פסק המהרש"ל בשם סקי"ט בט"ז קס"ט סי' ביו"ד שהרי בעני, גם שייך מחו"א
אם מ"מ עוולה, יעשו לא ישראל שארית בכלל הוא הרי - בריבית לוה עכו"ם שבשביל ואומר
בענין גם שלום, המשפט אומר וא"כ, וכו'. ישראל שארית בכלל אינו למעות שנדחק מפני כן עושה
השער), נשתנה שלא (אף בו, לחזור לו יהיה מותר - לכך ונדחק עני הוא שאם לומר, יש מחו"א
מתירים. שיש כיון זו, סברה לצרף אפשר תרעי תרי שלענין ואפשר (סק"ב) חושן בפתחי וכתב וצ"ע.

ההונאהב] להחזיר כשדעתו (אמנם דאורייתא איסור המאנה עשה וא"כ בשתות שנתאנה במקום
דעת משתות בפחות ואף נ"ב), דף במ. תוס' בשם ק"י סי' ח"ב יושר אמרי שו"ת ראה - איסור ליכא
דאורייתא איסור עשה דהמאנה רכ"ז) סי' חו"מ ברוך אמרי בהגהות והביאו ט"ו, כ"ה, (ויקרא הרמב"ן

ש יתכן וא"כ ז') רכ"ז, סי' בערוה"ש וראה נסתפק, כ' סי' פ"ד ב"מ המתאנה(והרא"ש יכול לדעתם
ר"ד סי' חו"מ הש"ך פסק שפרע מי לענין כי יתכן, (וכתבתי השער. נשתנה כשלא אף בו לחזור
ודלא שפרע, מי לקבל עליו בשתות שנתאנה במקום מהמקח בו לחזור המתאנה רוצה שאם סק"ב,
ואמנם שם). יושר אמרי ובשו"ת שם שלום משפט ראה והטעם איסור, המאנה שעשה ואף כב"ח.
ספר שם, ובמנח"ח של"ז (החינוך משתות בפחות להונות המתירים שרבו יושר אמרי בשו"ת כתב
יש השער כשנשתנה מ"מ המאור), בעל בשם רכ"ז סי' לחו"מ רע"א ובהגהות תקל"ב סי' חסידים

בשתות. ועאכו"כ משתות בפחות כשנתאנה בו לחזור ולהקל האוסרים דעת את לצרף מקום
הנ"ל הט"ז של דינו על הנה כי בו. לחזור המתיר כשינוי נחשב ענין שינוי כל שלא להעיר יש אולם
או צדיק מוהל כך אחר לו נזדמן דאם השלישי): הנחל עליונה (בריכה עוז במגדול היעב"ץ כתב
בזה יותר, אוהבו השני זה היה אם ברם בו. לחזור יכול אז שדווקא מהראשון יותר ומומחה בקי
מעיקרא הכא הוה דאילו סהדי דאנן אע"ג בלבד, היתרה חבתו בשביל בו לחזור יוכל שלא חוכך אני
ישראל שארית משום ביה זכי וכבר ביה, הדר מצי דלא לי מסתברא הכי אפילו יהיב, לדידיה ודאי
על חלק הט"ז ואמנם פקע. לא בכדי הכי משום דהאי, לפגמא נמי למיחש ואיכא עוולה, יעשו לא
הרי המקילים לדעת ואף כשינוי. בפשיטות נחשב ענין שינוי כל שלא לעניננו למדנו מ"מ אולם כך,
להחליט יכול בדבר) נוגע והוא בענינו, שמדובר (ובפרט האדם אין - חכם שאלת שבלי הוא, ודאי

ענין. שינוי נחשב מה
בדבר26. רק לא הוא מחו"א איסור קפ"ג) אות (שע"ת יונה ר' שלדעת נבין ועפ"ז ,22 בהערה עיין

מה: בקידושין אביי ובדברי יוחנן. ר' בשם הונא בר רבה בדברי צא. בפסחים מוכח וכן שבממון.
וראה .(25) בהערה מהאחרונים מוכח וכן בהרי"ף). (כח. פו. דף בעירובין יהונתן רבינו ובפירוש
מסוים. אירוע בנוכחותו לכבד שהבטיח פנים נשוא יהודי בענין כ"ד) סי' (או"ח יעקב חלקת בשו"ת
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אומרי� ויש תרמית". לשו� בפיה� אומרי�27ימצא ויש צדק", "הי� על ג� 28שעובר

סימ� משפט (חוש� בשו"ע מצאנו לדבר דוגמא תרחק". שקר "מדבר איסור על שא�
אמנה. ממחוסרי זה הרי � נת� ולא מתנה לו לית� לחבירו שאומר "מי ח'): סעי� ר"ד

מועטת במתנה אמורי� דברי� אבל29במה כשהבטיחו. מקבל של דעתו סמכה שהרי
אמנה חסרו� בה אי� מרובה עד30במתנה אלו דברי� לו שית� זה האמי� לא שהרי

בה�". נקני� שה� בדברי� אות� שיקנה
שמפקיר ומי תירא"31ו. 
אלקי ה' "את של במ"ע עובר זה חמור לעוו� יגנפשו ו .דברי�

שמרגיל שמי נראה עוד "והלכת32ז. של עשה מצות על עובר השקר במידת עצמו
בספרי שמובא וכמו הקב"ה. של במידותיו ליל� בזה שנצטוינו ט'), כ"ח, (ש� בדרכיו"

דרכיו" בכל ללכת כ"ב) י"א, (ש� הפסוק (שמות33על שנאמר הקב"ה דרכי "אלו :
וגו'" ואמת חסד ורב אפי� אר� וחנו� רחו� אל ה' ה' ז'): ברמב"�34ל"ד, מבואר וכ� .

נאמר עליה אשר מילה, ברית בסעודת להשתתף הוזמן הוא האירוע מועד לפני קצר זמן אולם
ונסתפק לשמים". כמנודה הוי מילה ברית בסעודת אוכל שאינו מי "וכל ברמ"א): י"ב רס"ה, סי' (יו"ד
נחשב הכי לאו דאי הראשונה הבטחתו לקיים הוא דחייב יעקב החלקת לו והשיב לעשות, עליו מה

הטעם. עיי"ש - אמנה מחוסר הוא
ומה27. בע"ח, פריעת ד"ה פו. (כתובות ורש"י מח.) (במ. והמאירי (שם) המאור בעל כתבו כן

והגרי"פ (שם) הפנ"י כתב כבר רש"י, על - הראשונים הקשו וכן הש"ס, בגליון הגרע"א שהקשה
י'), סי' מהדו"ת שלו בשו"ת רע"א זה בתירוץ הרגיש וכבר המאור, בעל כשיטת ס"ל דרש"י פערלא
בירושלמי ירושלים בציון משמע וכן מ"ט, פ"י שביעית משה ופני ורע"ב להרמב"ם פיהמ"ש דעת וכן

(שם). ובסמ"ע ה"ב פ"ד במ.
הרי"ף), בדפי כט: (במ. ברי"ף ראה צדק, הין על עובר לא דבכה"ג דס"ל הפוסקים רבו מאידך אולם
דבכתובות וצ"ע שם, (במ. הר"ן וחי מט.) (במ. והרא"ש והראב"ד קעה:) וב"ב שם (במלחמות רמב"ן
ריטב"א ראה מצוה, בע"ח לפריעת המקור בענין (שם) בכתובות ראשונים הרבה וכ"כ כרש"י) כתב פו.
הרשב"ץ וכ"כ מקורביל. הר"י בשם תר"י הרא"ה, בשם שטמ"ק התוס'), מבעלי ר"י דעת שכן (ומביא
י"ז. ט"ז סעיפים ס"ב סי' וקצש"ע ב' א' הלכה מכירה הלכות ושועה"ר יד.) (גיטין והיעב"ץ (שם),

מוכח28. אולם ת"ז, מצוה בחינוך משמע וכן שביעית סוף שמים לחם בפירושו וכן שם היעב"ץ
(שם). שפתים בניב הוכיח וכן תרחק, שקר מדבר איסור בכה"ג דאין שביעית סוף בתוי"ט

בגליוני29. וכ"כ שהוא". מה לפי והכל מועטת, מתנה היא כמה התפרש "ולא הריטב"א: כתב
פ"ב. סי' מהרי"ו שו"ת בשם ענגיל יוסף לר' וכן30.הש"ס מרובה. במתנה אף לחזור שלא חסידות שממידת כתב נ"א) ססי' (ח"א יצחק בפרי אמנם

כ"ו סי' מישרים באורח וכ"כ אורג. והמעשה אריה הפני בשם שביעית) (סוף יוסף במשנת הביא
א'. סעיף ומתנה מכירה הלכות ובשועה"ר ג' ג', משלי יונה ר' בפירוש עוד וראה לשונותהראשונים31.סק"ד. וראהאת בשקר. והואהדין הראשונים, י"אע"פ כתבהח"חבפתיחהעשין כן

הרישה נפשו, את שהפקיר מי דוקא למה שצ"ע (46 עמ' (ה' לשון במרפא הקשה ולפ"ז הח"ח, ביא
אחת. בפעם גם זו,32.לכאורה מצוה על עובר בשקר הרגיל שדוקא הח"ח שכתב והטעם י"ד. עשין שם הח"ח כתב כן

דוקא וע"כ המידות. על אלא הטובות, הפעולות על אינו דהמצוה (49 עמ' (שם לשון המרפא כתב
במי וצ"ע והוסיף: מ"ה, עמ' תרחק שקר מדבר בספר וכ"כ המדה. לו שאין אנו אומרים רגילות ע"י
עובר האם קפ"א) אות שע"ת (ראה אמת דבריו אם לחקור לב שם דאינו כוונה בלי שקר שמדבר

בדרכיו". "והלכת הפסוק33.על את הביא ה') א', (דעות הרמב"ם הקב"ה. בדרכי ללכת אותנו מלמדים פסוקים מספר
- שלישי פסוק וגם דרכיו" בכל "ללכת הפסוק את גם הביא ח') (מ"ע ובסהמ"צ בדרכיו", "והלכת
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והלכת שנאמר והישרי� הטובי� בדרכיו... ללכת אנו "ומצווי� וז"ל: ה') א', (דעות
צדיק חסד, ורב אפי� אר� הכינויי�, אות� בכל לאל הנביאי� קראו זה ועל בדרכיו...

וחי ה� וישרי� טובי� דרכי� שאלו להודיע וכיו"ב תמי� עצמווישר להנהיג אד� יב
מאוס דבר אי� "השקר... ע"ד): (מצוה החינו� בספר וכתב כוחו". כפי ולהדמות בה�
לרוחו שאמר שקר שונא שהוא בהקב"ה ומצינו וכו'. אמת" אל שהש� מפני ממנו...
נביאיו") כל בפי שקר רוח "והייתי שאמר: (על ממחיצתי" "צא היזרעאלי נבות של

עיני" לנגד יכו� לא שקרי� דובר ק"א) (תהילי� כתוב .35שכ�
.(33 הערה (עיי� הזאת המצוה את בזאת מקיי� בדיבורו לשנות שלא שנזהר ומי

כמו�" לרע� "ואהבת י"ח) י"ט, (ויקרא של עשה מצות על המשקר עובר ופעמי� .36ח.
הרמב"� שכתב וכמו תכחשו". "ולא י"א): י"ט, (ויקרא על עובר בממו� מכחש א� :37ט.

הופקדו אשר והפקדונות בה� שנתחייבנו החובות לכחש שלא ית') (הבורא "הזהירנו
מדבר". הכתוב שבממו� והתבאר אצלו,

ומכח שקר", דבר לשונ� "למדו ט') (ירמיה האיסור בעני� המאמר של א' בחלק עיי� י.
ולבסו� דבר איזה לו לתת לילד להבטיח שלא מו:) (סוכה חז"ל ג� למדו זה איסור

שקר". "דבר לומד כ� ע"י כי לו לתת לא
ומי כשקר, הנראי� דבורי� ידבר שלא לחוש צרי� הקב"ה לפני שמדבר ובשעה יא.
כ� ועל עיני". לנגד יכו� לא שקרי� "דובר ש�) (תהילי� על עובר בכ� זהיר שאינו

כשקר. הנראי� דברי� יאמר שלא והברכות התפילה בעת ליזהר האד� צרי�
וארבעה עשי� וחמשה לאוי� שלשה בס"ד מנינו כה מדברי38עד (או מדרבנ� איסורי�

עשוי למעשה אול� אמת. דיבורי רק לדבר זהיר שאינו מי לעבור עלול אשר קבלה)
איש תונו "אל שקר", עד ברע� תענה "לא כגו�: נוספי�, ועשי� לאוי� על לעבור הוא
הארי� וכבר שכיחי�, פחות ה� כי בפרטיה� נארי� ולא נוספי� על וכ� אחיו", את
בשקר. א� שייכי� שחלק� יראה בדבריו והמעיי� לספרו, בפתיחה הח"ח בביאור�

ה'). י"ג, (דברים תלכו" אלוהיכם ה' א'.34."אחרי פרק סוף אבות יונה ר' של בפירושו עוד וראה ז'. פרק תמים שפת שקרים35. כת מהן ואחת שכינה, פני מקבלות אין כתות ארבע מב. בסוטה וראה קב: סנהדרין ע"פ
עיני. לנגד יכון לא שקרים דובר קפ"ו)36.דכתיב - קע"ח אות שלישי (שער בדבריו והמעין חלקים, לתשעה השקרים כת את חילק יונה ר'

תעביד. לא לחבריך סני דעלך שכן זו, מצוה על עוברים החלקים שברוב (ר"מ)37.יראה הסמ"ג המצוות: מוני וכ"כ ה"ח), (פ"א שבועות בהלכות וכ"כ רמ"ח), (ל"ת המצוות בספר
כתוב קה: בק. שבגמ' פענח הצפנת העיר כבר אמנם ועוד. קע"ח) אות (שם והשע"ת (רכ"ה) והחינוך
שבועה בלא בממון המכחש אולם בו, שכפר ממון על לשקר להשבע שלא אזהרה הוא תכחשו" ש"לא
באחרונים ומצאנו בעמיתו". איש תשקרו "ולא כתוב הפסוק של בהמשכו תכחשו". "לא על עובר אינו
שקר לדבר שלא בפשטות הפסוק שמשמעות שכתבו ו') סי' הישר מצב ובשו"ת לב. דף דחיי (דינא
בסהמ"צ וברמב"ם ובתו"כ קה: בק. בגמ' אולם (שם), השל"ה דעת יתכן וכן דעלמא, במילי אפילו

בו. שכפר ממון על לשקר להשבע שלא אזהרה שהוא מבואר הפוסקים ובכל רמ"ט) רבים38.(ל"ת פסוקים שהביאו י"א פרק ישרים ובמסילת קפ"ו - קע"ח אות שלישי בשער בשע"ת ראה
משקר. ולהתרחק אמת לדבר המזהירים וכתובים מנביאים
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קפלן יצחק חיים הרב
ירושלים יצחק" "פחד בישיבת ר"מ

לחבירו אדם שבין כמצוה ואם אב כיבוד
מצות רק דהיא אפשר ואם)... (אב כיבוד של זו במצוה מסופק... "...אני
במה אלא אינו לחבירו אדם דבין לחבירו, אדם בין ולא הוא ברוך המקום
שהשם כיון דילמא או ואמו... באביו רק הוא כאן אבל אדם, לכל שוה שהוא

לחבירו... אדם בין הוי לחבירו, אדם בין המצוה זו צוה יתב'
ג') אות ואם אם (כיבוד ל"ג מצוה חינוך מנחת

א
דצ"ע הרע, לשו� איסור בו אי� שלתועלת דכל דקי"ל בהא מדרשא בבי שאלה נשאלה
רק מהני תועלת של דההיתר נימא מי ואמו. אביו על דלתועלת היתרא ה� שייכא אי
החפ� שמסתימת ובודאי שנא. דלא או ואמו אביו מקלה ארור לגבי ולא לשוה"ר לגבי
הלאוי� את כשמונה בפתיחה דהרי שניא, דלא השני כצד משמע תועלת של בדי� חיי�
דלא לומר חילק לא תועלת של ההלכה ובגו� מקלה ארור את מביא והארורי� והעשי�
אלישיב הגרי"ש מר� הורה שכ� (ונשמע מקלה. ארור לגבי ולא לשוה"ר לגבי רק מהני
ואמו. אביו מקלה לגבי דתועלת היתרא דמנ"ל בירור טעו� באמת הדבר אבל שליט"א).
ד� שיקיז מהו ב� לה� איבעיא פד: סנהדרי� דבגמ' לדיו� יסוד כא� להעמיד ונראה
ישראל הוזהרו לא כמו� לרע� ואהבת וברש"י כמו�, לרע� ואהבת אמר מתנא ר' לאביו
עני� מה ביאור טעו� ולכאורה לעצמו. בו חפ� שאינו דבר אלא לחבריה� מלעשות
וא� אב כיבוד של לנידו� לחבירו אד� בי� חובת כלל המלמד כמו� לרע� ואהבת
וא� אב שכיבוד בגמ' ומוכח שלעצמו, אחר עני� לכאורה שהוא אביו דמכה ואיסורא

לחבירו. אד� בי� של בגדרי� הכל אלא עצמו בפני חדש מושג אינו
הנברא האד� כבוד הבריות, כבוד יסוד� לחבירו אד� בי� דחובות נראה בזה והפשט
ומקפיד יוצר� בדמות עשוי שהוא חבר� יתרו פרשת סו� ברש"י וכמבואר אלקי� בצל�
וגו']. אד� תולדת ספר זה עה"פ בראשית פ' התוס' בעלי זקני� דעת [עי' וכו'. בזינו על
אנשי� שיש נתחדש וא� אב כיבוד ובמצות וכו'. ולצערו לו להזיק שלא המחייב והוא
וא"כ [ורבו] ואמו אביו שזהו אד� מלכל חמור יותר האד� כבוד חובת אליה� לו שיש
הדיני� כל ומ"מ לחבירו, אד� בבי� חומרא עוד ה"ה וא� אב בכיבוד הנוספי� הדיני�

וכ� לחבירו. אד� בי� של בגדרי� הואה� ואמו אביו למכה שהאזהרה ממה ללמוד יש
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יוסי� לא יכנו ארבעי� של1מהפסוק האזהרה וכ� בחבירו, חובל לכל האזהרה והוא
חרש תקלל לא מהפסוק הוא ואמו אביו מקלל2מקלל לכל כללית אזהרה הוא שג�

לחבירו אד� בי� של בגדרי� כולו וא� אב שכיבוד אחד עני� שזה כנ"ל ומשמע חבירו.
לזה. וסמוכי� ראיות כמה להביא ויש חומרא. בתוספת רק

גזירה טמא אמרו טע� ומה טהור אד� עור תורה דבר עולא אמר א' קכ"ב חולי� א)
וז"ל: כ' ש� והרמב"� ש�. בתוס' ויעוי' שטיחי�, ואמו אביו עורות אד� יעשה שמא
דאפילו למילתיה אלי� אלומיה שטיחי� ואמו אביו עורות יעשה שמא גזירה ודאמרינ�
טפי איסורא איכא ואמו דבאביו אלא בהנאה אסור דמת איסורא איכא נמי מתי� בשאר
אסור זה דהרי מקשה דהרמב"� הזה, היסוד בדבריו מבואר ונראה עכ"ל. כבוד משו�
דאלומיה מתר� וע"ז התוס'] [קושית דוקא ואמו אביו משו� גזרו למה א"כ אד� בכל
אמו אביו בגזירה נקטו אבל אד� כל משו� הגזירה דאיה"נ והיינו וכו', למילתיה אלי�
והלא אד�, משאר אלי� זה אי� מוב� אינו ולכאורה טפי. חמיר דבדידהו דאיסורא כיו�
לא וא"כ למילתיה, אלי� אלומיה ע"ז שיי� ומה וא� אב כיבוד של לעצמו עני� זה
כנ"ל נראה אלא אד�. בכל השייכת הגזירה בגמ' נתבאר דלא קושייתו הרמב"� תיר�
אלומיה כא� שיי� ולכ� בכלל האד� כבוד בדיני חומרא תוספת הוא וא� אב דכיבוד

איסורא איכא ואמו דבאביו למלתיה אד�.טפיאלי� מבשאר
אבידתו קודמת, אבידתו אביו ואבידת אבדתו א' ל"ג מציעא דבבבא ספ"ב תנ� ב)
של� אביו�, ב� יהיה לא כי אפס דכתיב מנה"מ ובגמ' קודמת, אבידתו רבו ואבידת
הוא מובנו אד� לכל קוד� של� של הלימוד דהרי בכ"ז להבי� וצרי� אד�. לכל קוד�
השבת בהלכות עסקינ� לא הלא כא� אבל קוד� של� ממו� לחבירו אד� בי� דבגדר
השבת בנוגע ורבו אביו כיבוד דאיכא דחזי' במה כ"א חבירו ממו� ושמירת אבידה
אד� בי� גדרי כל מחייבו או"א דכיבוד למש"נ סיוע גופא דמהא (ובאמת שלו אבידה
בזה דג� מנ"ל א"כ כיבוד מפאת שהוא וכיו� ביותר) אות� חייב הוא שלאביו לחבירו
האמור וע"פ ורבו. אביו כיבוד בגדרי זה את לדו� צריכי� דהלא קוד� של� אמרינ�
לאו אי ולכ� חומרא בתוספת רק לחבירו אד� בי� בגדרי הוא וא� אב כיבוד דג� א"ש,

קודמ שאבדת� ה"א חומרא,ילפותא יותר לה� יש לחבירו אד� בי� של דבגדרי� כיו� ת
קוד� דשל� למדנו אד�ומהדרשא .לכל

הוא קטלא בר דבמזיד כיו� סד"א בשוגג באביו חבורה לעושה פרט ב' ח' מכות ג)
חבורה עשיית על גלות דאיכא ס"ד מה מוב� אינו ובפשוטו קמ"ל. ליגלי נמי בשוגג
רציחה לדי� לדמותו ומהיכ"ת באביו דחבורה בפ"ע מיתה חיוב הוא והלא בשוגג באביו
על דהעונש דחזינ� מה בהקד� ונראה גלות. יהיה שבשוגג לחבורה ללמוד אד� דבכל

אזהרה1. הנחנקין, ר"פ וברמב"םירושלמי וכו'. יוסיף לא יכנו ארבעים מניין ואמו אביו למכה
מוזהר והוא הואיל שמענו לא אזהרה שמענו עונש מנין אביו מכה של אזהרה ה"ח מממרים פ"ה

בכלל. ואמו אביו הרי מישראל אדם להכות בפירוש2.שלא שמענו עונש מנין, ואמו אביו מקלל של אזהרה שכתב: ה"ד ממרים פ"ה רמב"ם עי'
הרי מישראל אדם לקלל שלא מוזהר והוא הואיל חרש, תקלל לא בכלל היא הרי האזהרה אבל

סו.) דסנהדרין סוגיא (וע"ע עכ"ל. ישראל, בכלל אביו
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מכה הפסוק ולשו� ברש"י, יעו"ש יומת אד� מכה אמור דס"פ מקרא נלמד אביו חבורת
מיוחד או"א מכה של זה די� ולכאורה ואמו. אביו על ליה ומפרשינ� בכלליות אד�
למימר דבעי' החובל פרק ריש [ויעוי' בכלליות. אד� מכה של בהגדרה נאמר וכיצד לה�
אד� בכל איירי דקרא שפיר נקטי' דבפשטות וחזינ� חבלות. תשלומי על קאי שהפסוק
אביו של לדי� הפסוק נלמד אי� א"כ ותקשי הקטלא, מצד רק הוא ש� הדחייה וכל
לחבירו אד� בי� של הגדרי� בתו� חומרא הוא ואמו דאביו סעד גופא ומהא ואמו].
שהכונה ומפרשי' לחבירו אד� דבי� הכללית בלשו� אב מכה קרא כתב שפיר ולכ�
אד�. בכל רציחה כמו היא שהכאת� באל"ח בתו� באו"א חומרא דזה ואמו לאביו

והיה וכו' ישראל שוטר אצל מצרי נוגש הל� אחת פע� כ"ח א' שמות רבה מדרש (ועי'
ולכאורה יומת אד� ומכה שכתוב כמו מיתה חייב זה ודאי אמר וכו' אותו רואה משה
מש�, ללמוד שבא מהו וא"כ מלישראל, טפי לב"נ בהכאה מיתה מש� ללמוד ל"ש
תוספת הוא ואמו דבאביו האמור ע"פ וי"ל דרוצח. מיתה חיוב ללמד קרא ה� א"צ דהרי
כמ"כ א"כ בחבירו רציחה כמו חמיר באביו דחבורה לחבירו אד� בי� בגדרי חומרא
בכל רציחה כמו חשיב בישראל שמכה נח וב� נח ב� כלפי יתירה חומרא יש לישראל
מיתה חייב ישראל את שהכה דב"נ משו� הרגו דלכ� ב' נ"ח בסנהדרי� וכדאיתא אד�
יתירה חומרא בה� שנוהגת אנשי� שיש יומת אד� ומכה מהפסוק הנלמד והוא ביד"ש.
וכל "יותר�אד�", האב נחשב הב� שכלפי דכמו והיינו מיתה. חייב הכאת� שעל
אלקי� הצל� כבוד כחילול חמורה שהכאתו עד האד�, צורת כאל היא אליו ההתייחסות
יעו"ש אמנ� כא�. משה שאמר וזהו ב"נ. כלפי הישראל נחשב כ� אד� בכל שפ"ד שע"י

למש"נ). ל"ש וא"כ רוד� מדי� להרגו דרצה דמשמע ובמפרשי� במדרש
באביו מיוחדת חומרא יש לחבירו אד� בי� דבגדרי כיו� דהו"א דמכות ה� יתבאר ועפ"ז
דחמירא גלות תחייב בשוגג ג� אד� דכל כרציחה חמיר אצל� חבורה דעשיית ואמו

קמ"ל. אד� כל של בשוגג רציחה כמו
הכי עביד והיכי איפייס, ולא דכיפורי יומי מעלי תליסר לגביה רב אזל ב' פ"ז יומא ד)
פעמי�, משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש חנינא ב"ר יוסי ר' והאמר
ה"ט פ"ב תשובה הל' והרמב"� עצמו. על מחמיר שהיה שאני רב וברש"י שאני. רב
מחילה לבקש צרי� ומרבו היה, רב של רבו חנינא דר' מפרשי� תר"ו סי' או"ח וטושו"ע
די� דמאיזה שליט"א דולני חיי� הרב והקשה זה. חדש די� מכא� ולמדו לו, שימחל עד
הדי� בכלל שהוא אלא התורה כבוד מדי� דהוא בגמ' משמע לא דהרי שאני רבו יהיה
חבירו לפייס שצרי� בסימ� זה די� מובא בשו"ע [וכ� בעיוה"כ חבירו את שיפייס עד של
לו. שימחול עד מחילה לבקש שצרי� לעני� שאני רבו יהא מה מפני א"כ בעריו"כ]
וא� אב כיבוד חסרו� על מחילה בקשת הא� מסתפק ל"ג מצוה חינו� דבמנחת ועוד
לחבירו אד� שבי� מצוה חשובה היא הא� זו, מצוה ביטול על וכפרה בתשובה מעכבת
שלא נימא כיצד ולכאורה אד�. מכל כבוד בו שנוס� כיו� למקו� אד� שבי� מצוה או
טפי מהרב מחילה לבקש דצרי� הנ"ל לשיטות בגמ' מפורש והלא מחילה לבקש יצטר�
ואמו באביו ה"ה א"כ אד� מכל שלו כבוד ותוספת חומר מפאת ע"כ והוא אד� מבכל

מחילה. לבקש דצרי�
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לחבירו אד� בבי� חומרא תוספת שהוא רבו בכיבוד להבי� יש דכמ"כ הנ"ל ע"פ וי"ל
הכל אבל חבירו מאשר יותר לכבדו וצרי� חמור יותר לרבו אד��תלמיד בי� שהיחס
לחבירו אד� בי� דבדיני שאני רבו של הדי� נובע ומזה לחבירו, אד� בי� של בגדרי�
פעמי� בג' סגי ולא לו שימחול עד מחילה לבקש צרי� ולכ� אד� משאר חמור יותר רבו
הל' רמב"� יעוי' מכאו"א, חמור יותר רבו דכבוד ואמו אביו (אפי' אד� בשאר כמו
מבלי לו שא"א עד ממנו, למעלה כ"כ האד� במדרגת עומד שרבו [והיינו רפ"ה). ת"ת
עד"ז, ג� הוא עצמו, על מחמיר שהיה שאני רב רש"י דמ"ש ונראה כלפיו. חטאו לתק�
עצמו]. שלו האד� מדרגת מתו� כ"כ, יתרה בחומרא האד� את תופס היה עצמו שרב
אב כיבוד מצות על שעבר באופ� רק הוא חינו� המנחת דנסתפק דמה נראה ומעתה

דהיי תעשה ואל בשב המנ"חוא� ד� דע"ז בכבוד�, שחייב מה אות� כיבד שלא נו
וכדומה, חסד עשיית אי על מחילה לבקש בעינ� דלא כמו מחילה לבקש בעינ� דלא
עבר א� בודאי אבל מחילה, לבקש בעי' לא ואמו לאביו כיבוד עשיית אי על ג� וא"כ
ג� מחילה לבקש צרי� דע"ז וכדומה, הכאה או בבזיו� כגו� ועשה בקו� המצוה על
ואמו. אביו של החומרא בתוספת לחבירו אד� בי� מדי� מחילה לבקש חייב מחבירו,
מחילה. בעינ� ודאי ולכ� הרב בזיו� על תביעה ש� דהיתה משמע דיומא עובדא ובה�
ואי� מחילה דצרי� בפשטות דנוקט וא� אב הכאת איסור לגבי מ"ח מצוה מנ"ח ויעוי'
על דבודאי הדברי� ה� וה� ל"ג. במצוה כמו מסתפק ולא שמרצהו עד מכפר יוה"כ
תוספת על רק הוא מחילה בעני� דלא הספק וכל מחילה בעינ� וכדומה ובזיו� הכאה

וכמש"נ. תעשה ועל בשב שעובר כבוד
ש� של בניו זכו לכ� וברש"י וגו' השמלה את ויפת ש� ויקח כ"ג ט' נח בפרשת ה)
וכו'. בזרעו נאמר אביו את שביזה וח� וכו' לבניו לקבורה זכה ויפת ציצית של לטלית
היא ויפת ש� מעלת בפשוטו והנה אביה�. שכבדו מה עבור שזכו השכר כא� מבואר
אחי ולא יפת, אחי הגדול יפת אחי וגו' ילד ולש� עה"פ ברש"י וכמפורש אב בכיבוד
השכר אז אביה� כבדו שה� כמו ולכאורה בזהו. וזה אביה� את כבדו שניה� שאלו ח�
זכו מה ומפני אות�, יכבדו שבניה� להיות ראוי היה מדה כנגד מדה של באופ� שלה�
לחבירו אד� בי� עני� דבכלליות להבי� נית� המבואר ולפי בכלל. האד� דכבוד בשכר
לגלות חומרא בתוספת נאמר ואמו ובאביו בחבירו שנמצא האד� כבוד לגלות הוא
שלה� השכר אז שבאביה� האד� כבוד דגילו כיו� ויפת בש� ולכ� האד� כבוד תוספת
הוא שענינ� לקבורה זכה ויפת מצוה של לטלית ש� שזכה האד� כבוד בה� שיתגלה

האד�. כבוד גילוי
ואהבת עשה מצות על הזה הסיפור ע"י ועובר וז"ל: ב' עשי� בפתיחה חיי� חפ� ויעוי'
על ולחוס עצמו על חס שהוא כמו חבירו ממו� על לחוס בזה שנצטוינו כמו� לרע�
לנו כתבה לחנ� ולא וכו' עצמו כבוד על חס שהוא כמו בשבחו ולספר חבירו כבוד
את התורה לנו ספרה וג� אביה� ערות את כסו ויפת וש� וכו' דנח מעשה התורה
האד� שצרי� הזאת המדה גדולת את לנו להראות לבסו� ונתקיי� נח שברכ� הברכה
כנ"ל להדיא והרי הח"ח. עכ"ל עצמו של על כמו כחו בכל חבירו גנות על לחפות
כדי נח בני פרשת נכתבה שלכ� לחבירו אד� בי� של המסגרת בתו� הוא אב שכיבוד
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לעצמו ש� חולק וא� אב כבוד וא� חבירו, גנות על לחפות האד� שצרי� להראות
בהפרשה זה ופירוש בכלל. האד� לכבוד מש� ראיה מה א"כ בכלל באל"ח לכל ול"ש

נ"י). עוזרי בצלאל (מהבחור וכמ"ש. שלה� מהשכר נלמד
הרי השפחות בני א"ת ה� מי אחת בעצה וברש"י אחי� ולוי שמעו� ויחי, בפרשת ו)
מה� הגדולי� אחיה� בפני מדברי� היו לא וזבולו� יששכר שלימה שנאת� היתה לא
בני אל הטע� נת� שלא ומה וז"ל: ש� אריה בגור ובמהר"ל ה�. ולוי שמעו� כרח� על
בבני מזלזלי� דהיו כיו� לומר דאפשר הגדולי� אחיה� בפני מדברי� היו שלא השפחות
כי בפניה� מדברי� והיו כיבוד בה� נוהגי� היו לא ה� ג� עבדי� לקרות� השפחות
שנתרבה בפ"ע די� הוא הגדול אחיו כיבוד דהרי להבי� וצרי� עכ"ל. אכבד. מכבדי
שהיו שמפני הפירוש מה א"כ בכלל הבריות מכבוד חלק אינו הזה הכבוד וא� בכאו"א
את מכבדי� אינ� כאשר מכובדי� אינ� כי כבוד בה� נוהגי� היו לא בה� מזלזלי�
מה וא"כ "מכובד", היותו מעלת מבלי הגדול האח לכבד בפ"ע חובה זו והלא הבריות
זה כיבוד דג� ניחא הנ"ל ע"פ אלא כלפיה�. מכובד תורת לו ואי� מכבד�, שאינו בכ�
ולא בה� מזלזלי� היו כאשר ולכ� האד� כבוד את לגלות חבירו אד� בבי� די� הוא
שה� יקלו ובוזי אכבד מכבדי כי נאמר ע"ז ג� השפחות בני של האד� כבוד על שמרו
מדה ל"ש אב דבכיבוד ודאי זה [אמנ� בפניה�. מדברי� היו ולכ� נכבדי� אינ� עצמ�
ת"ת]. הל' בגרי"ז יעוי' דידיה, מצוה רק ולא לאו"א ושעבוד חוב ג� הוא אב דכיבוד זו

ב
הוא זה וחומר לאד�, אד� שבחיובי החומר הוא אב שכיבוד הוא האמור מכל העולה
דג� אב בכיבוד נתחדש ועוד אד� לכל מאשר יותר לאביו הוא דמחוייב אנפי, בתרי
עוד מצינו רבו [ולגבי אביו. כלפי יותר חמור וענשו דינו אד�, כל כלפי דחייבי� במה
של עיקרו שכל מפני הוא הדבר ויסוד בכפרה]. ובמעכב התיקו� בחיוב והוא חומרא,
בתוס' וראה אלקי�, בצל� בהיותו האד� כבוד על הוא מבוסס לחבירו אד� בי� חיובי
ונשנה לעוה"ב חלק לו אי� ברבי� חבירו פני שהמלבי� מה שפי' מי"א פ"ג אבות יו"ט
לפי בזה הש� דבר כי בכלל ג� שהוא בזה, הש� דבר כי ממ"ש דנפקי אינ� בהדי ש�
יעו"ש. וכו' וצלמו הש� עני� כלומר הש� דבר הוא והרי אלקי� בצל� נברא שהאד�

הר כבוד�ומעתה שהוקש ואמו אביו כלפי שאת ביתר נמצאת האד� בכבוד זו שתפיסה י
הצורת ה� והרי ב'). ל' קידושי� עי' מקלל, לעני� (וכמ"כ ומוראו. המקו� לכבוד ומורא�
רב� שמורא יותר נתחדש בכבודו כי חומרא ביתרו� הוא וברבו כלפיו. בתפארתו אד�
ריש יו"ד הט"ז בדברי (ועי' תורה. תלמוד מהל' רפ"ה ברמב"� וכמבואר שמי�, כמורא

וצ"ע). רמ"ב סי'
נשמה, כבעל הזולת הכרת היא לחבירו אד� בי� של ההתיחסות שכל ולפרש להוסי� ויש
הכבוד שתחושת החזו"א [כתב שלי. הרוחניות היא הזולת שגשמיות ז"ל הגרי"ס וכדברי
וגלוי נוהג הדבר וביותר בחברתו]. וזולתו בבדידותו נשמתו להערי� שידע באד� נטעה
כדומי� ואמו אביו אל להתיחס לו ואי� ממנו למעלה העומדי� הוריו אל האד� ביחס
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בפרשת הנלמד (והוא כבוד�. במעלת אלא תופס� ואינו גו�, בעל ה� שג� כלל, לו
עוה"ב. חיי לידי והביאו תורה שלמדו רבו כלפי שכ"ה ובודאי ובניו). נח

המבואר הרי"ז לחבירו, אד� בי� סוגיית בכלליות סעי� הוא אב שכיבוד כיו� ועכ"פ
ד� להקיז מותר כמ"כ לרפואתו חבירו ד� להקיז שמותר דכמו הנ"ל סנהדרי� בגמ'
ה� אב כיבוד וגדרי כמו�, לרע� בואהבת כלולי� כלפיו והאזהרות החיובי� דג� אביו
בהיתר וכגו� בבאל"ח שנאמרו דיני� שאר לגבי ללמוד יש וה"נ לחבירו. אד� בי� כגדרי
להכותו לאביו בי"ד שליח נעשה אינו דב� הת� דמסקינ� מהא לחלק וצרי� דתועלת.
ובזה בגמ' ש� כדאיתא עדי� שמי� דכבוד משו� דחייה דהוא הת� דשאני ולקללו

טפי. דחמיר אביו לגבי אד� מכל ללמוד דאי� נקטי'

ג
יאמרו שלא בחר� תרח וימת תורה שכתבה נח ס"פ רש"י מ"ש יל"פ האמור ועפ"י
שלא הגויי� שיאמרו למה לחוש העני� מהו דלכאורה אב, כיבוד קיי� לא שאברה�
עבודת שבכלל דבהיות אלא עניני�. בעוד עליו יעלילו עוד ומסתמא אב, כיבוד קיי�
אלקי� הצל� מעלת וגילוי האד� צורת בני� הוא בענקי�, הגדול האד� אבינו, אברה�
שמצינו מה ביאור שליט"א יצחק פחד ישיבת ראש מו"ר כב' בש� ששמעתי וכמו –
בש� מעלה כלפי שמדבר אופני�, בב' ברש"י מתפרשי� אברה� של שדבריו וירא ר"פ
ב' שאינ� מו"ר ואמר אנשי�, בדמות שהגיעו למלאכי� מדבר לשו� ובאותו קודש
בגדולת מעלה כלפי כאל לאנשי� פונה אברה� דאיה"נ, אלא וסותרי�, שוני� פירושי�
כבוד ועיקר � אלקי� הצל� האד�, את מקבל כאשר השכינה פני כקבלת אורחי� הכנסת
ביותר נזכר אב כיבוד שעני� דחזינ� מה לציי� (ויש אב. בכיבוד ומופיע מתגלה האד�
ועשו ביעקב ושוב לב� אצל ואח"כ נח דבני ממעשה החל בראשית, ספר במאורעות
ורבו, אביו מכבוד בכלל האד� כבוד ללמוד לאד� לו שיש ונראה יוס�). ע"י ובהמש�
אד� בבי� הנכונה ההנהגה מעלת בקני� דר� והוא רב�, כמורא חבר� וכבוד וכדתנ�

וריעותא3לחבירו פג� הרי"ז בכלל, הבריות את מכבד ואינו ורבו אביו את והמכבד .
עשו. של אב הכיבוד על הפירכא מכלל שזהו י"ל ואולי שלו. אב בכיבוד ג�

של3. השייכות בפי' שליט"א מו"ר מתורת אחד דיבור בהקדם הערה, לכאן לצרף ניתן אולי
ההבטחה אודות בה שמדובר מפני היא דבפשוטו להפרשה, וגו', אחת ואשה וירא, פרשת הפטרת
החייאת אחרי עד הענין אותו בכל להמשיך הוא אשכנז דמנהג חזינן ומיהו וקיומה. הבן בלידת
מעשה עד יצחק מלידת אחד, המשך היא וירא פרשת כל שבאמת לבאר ואמר אלישע. ע"י הילד
המתים. מחיה ברוך בירך שיצחק בפרדר"א ואיתא וגו' הנער אל ידך תשלח אל בה שנאמר העקדה,
ברש"י וכמבואר המיתה, גזרת על וההתגברות בנצחיות הזכייה מונחת הבן בלידת דהרי והיינו
ברכות ובגמ' מת, אינו כאילו צדיק בן המעמיד שכל וגו' בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי עה"פ
שניתן העקדה במעשה נתברר אשר וזהו יעו"ש, הלידה מן התורה מן המתים תחיית ילפינן ב' ט"ו
בסוף (וע"ע המתים. תחיית של הטבע יצירת אלא בעלמא לשעה נס איזה זאת היתה ולא הבן, לו
וע"ז לתחייה, הוצרך ואח"כ בן, לה שניתן השונמית דאשה במעשה וכעי"ז תשס"ד). חנוכה מאמר
הנס בבחינת לשעה מתנה זאת תהא שלא בשפחתך, תכזב ואל אותי תשלה אל לו שאמרה טענה

ע"כ. העקדה בפרשת המושרשת אלישע ע"י המתים תחיית הענין וסוף יתמיד, לא
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אשר הדברי� עיקר כי וז"ל: פ"ו הש� גבורות בספר משנ"ת לכל מקור ב"ה ומצאתי
שלו� והבאת אב וכיבוד חסדי� גמילות שלשה, ה� בעה"ז מפירותיה� אוכל האד�
כיבוד באברה�. היו כול� בברייתא השנויי� וג� (פ"א), פאה במסכת במשנה השנויי�
פטרו, הוא ברו� שהקדוש עד לצאת רוצה היה שלא למעלה, שאמרנו כמו וא� אב
י"ח) (בראשית הכתוב ואמר שידוע, כמו באברה� כמו נמצא היה לא חסדי� וגמילות
שהרי לחבירו אד� שבי� שלו� והבאת צדקה, לעשות ביתו ואת בניו את יצוה למע�
ז"ל אמרו ועוד הנבראי�, כל בי� שלו� ועושה מאחד הוא זה ומפני גוי� המו� אב היה
אברה� את והמליכו העול� כל שהשוו עמק המל� עמק הוא שוה עמק פמ"ב) (ב"ר
שאחה אברה� זה קטנה לנו אחות פל"ט) (ש� דרשו וכ� השלו�. מעמיד והמל� למל�,
אחה אברה� כי הרי ע"כ. הקרע את מאחה שהוא כזה אומר קפרא בר העול�, כל את
עקב כ"ו) (בראשית דכתיב תורה תלמוד וכ� הקרע. שמאחה כמו העול� כל את וחבר
בפ"ק כדאיתא אברה� מ� התחילו תורה אלפי� ושני וגו', בקולי אברה� שמע אשר
וא� אב כיבוד האחד חלקי�, שלשה עשתה שהמשנה הדבר וטע� ע"א). ט' (ד� דע"ז
שהוא חסד וגמילות ולאמו, לאביו הכיבוד כמו לו מחויב שהוא למי והחסד הטוב והוא
חסדי�, גמילות כל כמו בדבר מחוייב ואינו לאחרי�, עושה הוא אשר והטוב החסד
ממנו, פטור אינו וג� גמור, חיוב אינו והוא לבריות עושה אשר הטוב השלישי והחלק
שלא השלו� בעני� להשתדל לו יש שהאד� עד השמי�, כלפי המחלוקת שנאוי כי מצד
הטוב הוא האחד חלקי�, שלשה כא� הנה אינו. גמור חיוב אבל בעול� מחלוקת יהיה
גמילות והוא הגמור החסד מצד יעשה אשר כנגדו והשני הגמור, החיוב מצד יעשה אשר

וכלח שלו�, הבאת הוא השני מחלק וקצת הראשו� מחלק קצת בו יש והשלישי סדי�,
תורה תלמוד כי כל� כנגד תורה ותלמוד לנמצאי�. עושה הוא אשר הטוב ה� השלשה

מעשה. לידי מביא תלמוד כי הכל אל מביא
לבעלי שיי� הוא אשר החסד האחד החלק חלקי�. שלשה מה� עשה אחר בעני� ועוד
כמו חשובי�, ה� אשר מצד מעלה ובעלי לנכבדי� שיי� אשר הכבוד הוא וזה המעלה,
לכבד ויש לו ועלה לו סבה שה� לפי יותר החשובי� ה� שלו שבער� והא�, האב

את מדוע שם שנאמר ממה ברגל רבו פני קבלת חובת שנלמדה במה טעם למצוא יש הללו ועפי"ד
צ"ע יותר עוד מכאן דוקא נלמד מ"ט לעיין דראוי (דמלבד שבת, ולא חדש לא היום אליו הולכת
גם ובאמת ברגל). הרב פני בקבלת עסקה לא באמת שהרי מאחר בכאן הזה הדין מקור שבא מה
יראה השם בהר נאמר שם דהלא העקדה בפרשת ולהאמור וירא לפרשת המקושר ענין נמצא בכאן
לו שהיה החולה את לבקר הקב"ה שבא במ"ש הרמב"ן פי' והנה למקדש. לרגל עלייה על דקאי
ומעתה עכ"ל. חיים מלך פני באור כדכתיב להיות ראוי כן כי המילה למחלת רפוי השכינה במראה
מלך פני שבאור בכאן, המדובר החיים לענין שייך יראה, השם בהר הפרשה, בסוף שנזכר מה גם
האירו שפניו ישראל ר' על ז"ל הגרי"ב (כלשון הרב פני לקבל שהולכת האשה שאמרה וזהו חיים.
פניך אחזה בצדק אני עה"פ י"ז תהלים רש"י וראה החיים. השפעת לקבל חיים) מלך פני באור
שכן תמונתך בדמות שהם משנתם המתים בהקיץ פניך מראות אשבעה תמונתך, בהקיץ אשבעה
נחשבת המתים - דתחיית - האדם פני שראיית והרי עכ"ל. האדם את עשה אלקים בצלם כי נאמר
בהמשך בא וכ"ז אדם). ופני השם פני קכ"ו מאמר ח"ג ומוסר חכמה בדעת (וראה פנים. כראיית
ע"י לבנים זכתה השונמית האשה וגם אורחים, הכנסת בגדולת אברהם ע"י האדם כבוד לגילוי

תצא. כי פ' בתנחומא כדאיתא אורחים, הכנסת
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החסד אל וצריכי� החסרי�, האנשי� אל שיי� שהוא מה החסד השני והחלק אות�.
שהראשו� הראשו� הפ� והוא טוב, לה� לעשות חסד גמילות וזהו מציאות� שיושל�
השוי�, וה� זה ע� זה אד� בני לשאר ה� הג' והחלק החסרי�. אל וזהו מעלה בעלי אל
שלו� וצריכי� גדול ע� בריב נכנס קט� אי� כי המחלוקת, יבא שבה� השווי מצד כי
לכל יעשה אשר הטוב ה� החלקי� ג' ובאלו יחד. החלקי� שיעמדו מציאות� לקיי�
בברייתא שנזכרו עשרה וה� החסד חלקי כל נכללו חלקי� שלשה ובאלו הנמצאות. חלקי

עכ"ל. וכו'
יסוד הוא אב שכיבוד אומר הוא שכ� בדבריו, להדיא מפורשי� כמעט הדברי� והרי
לאד� לו יש אשר החיוב שהוא ועוד לו. מחוייב שהוא למי החסד שהוא לחבירו גמ"ח

כלפיו. חשיבותו מצד
למצוא מחייבת אב כיבוד שמצות אביו) (בש� אומר היה זצ"ל שמואלבי� הגר"ח והנה
דעיקר ננקוט א� א� ולכאורה אד�. מכל מיוחד הוא שבה באביו מיוחדת מעלה ולהכיר
הוא לכבוד שהרצו� ט"ז מאמר שבועות יצחק פחד עי' � הייחוד בהכרת הוא הכבוד
עסקי' אב בכיבוד הלא � יותר מחללו אתה יותר, מכללו שאתה וכל להתייחדות, רצו�
מצות בעני� ח' מאמר פסח יצחק פחד (עי' אב, היותו מפני אב, בתורת לכבדו ובעי'
מפני הגר ואת ריע שהוא מפני הריע את לאהוב שחייבי� שפי' הגר ואהבת רעי� אהבת
מחמת מכבדו כאשר אב כיבוד יקיי� וכיצד האהבה) בתו� נכנס האהבה וטע� גר, שהוא
(עי' הוא ורק שהוא הב�, כלפי האב של ייחודו גופא בזה ואדרבה, אחרות. מעלות
ולהמבואר אביו. לזולתו) אב ולקרוא לאחר כבודו לתת שאסור הדברות בעשרת רמב"�
שהוא המעלה, � האד� בתור אביו להכיר הב� על אב כיבוד שמפאת כ"ה שאכ� ניחא
בפחד (יעו"ש יחידי שנברא האד� בכבוד אביו אל מתייחס והוא כלפיו, "יותר�אד�"
לו באה � ביצירתו להקב"ה שות� שנעשה � שמאתו וידע הב� ויכיר שבועות), יצחק

האד�. מעלת עצמו
בזולת לפגיעה הסיבה שכלי עוורון

ולחבול ולהחבל, מלהכשל יחדל לא הראות העדר שהסומהמחמת כשם
כל אדם, בני כתות כך בדרך, שינחהו מה לו שאין מחמת בזולתו, גם
לאישי ביחס גדולות רעות ובזולתו בעצמו פועל סכלותו ערך כפי אחד
הכח כיחס האנושית לצורה יחסה אשר חכמה שם היתה ואילו המין.
בידיעת כי ומזולתו. מעצמו נזקיו כל נמנעים היו אז כי העין, אצל הרואה

לזה. זה אדם בני נזקי ויבטלו והשנאה, האיבה מסתלקת האמת
הבטיח וגו'[-הנביא]וכבר גדי עם ונמר כבש עם זאב "וגר ואמר בכך

ו) יא השנאות(ישעיה אלה סילוק סיבת כי ואמר לכך סיבה נתן ואח"כ ,
האלו-ה, אמיתת אז אדם בני ידיעת היא וההשתלטויות וההתקוטטויות
ה' את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו 'לא ואמר

מכסים. לים כמים
פי"א ח"ג נבוכים, מורה ז"ל, הרמב"ם
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לוי רחובותמשה התלמוד, מאור ישיבת

בסתר רעהו מכה ארור בענין
רע שם ובמוציא ברכילות שייך האם

בתורה שכתוב מה על עובר הרע לשו� דהמספר א', סימ� הארורי� במני� חיי�" ה"חפ� כתב א.
ובבמ"ח החומש. על רש"י בפירוש שמפורש כמו לשה"ר על דקאי בסתר' רעהו מכה 'ארור
הרמב"� והנה לבד. למרגל ורק בפניו ושלא ובפניו הראשוני� אופני� בד' דעובר כתב ש�
והוא רכיל ישנו רכיל. תל� לא באזהרת שכלולי� איסורי� ג' דיש כתב ה"ב דעות מהל' בפ"ז
לשו� ויש הכס"מ. ש� וכמש"כ גנות בזה שאי� וא� פלוני', עלי� אמר 'כ� לחבירו האומר
רע. ש� מוציא נקרא שקר הוא וא� אמת, שהוא א� חבירו של בגנותו דיבור שהוא הרע

בי� בלה"ר, בי� דהיינו הראשוני�, אופני� בד' דעובר הח"ח שכתב מה ביאור צרי� וא"כ
רעהו מכה ארור כד): כז (דברי� ש� החומש על רש"י לשו� והרי במוצש"ר, ובי� ברכילות
מנליה א"כ לשה"ר על קאי דהארור רש"י ומדכתב ע"כ. אומר, הוא הרע לשו� על בסתר,

מזה. זה חלוקי� דגדריה� אחר ובמוצש"ר, ברכילות א� דשיי� להח"ח
הרמב"� דברי בביאור הכס"מ מש"כ ע"פ הקושיא להניח אפשר היה מוצש"ר גבי ובשלמא
רש"י דמש"כ לבאר שיי� וא"כ בשקר, וזה אמת שזה רק לשה"ר של סוג הוא דומצש"ר ש�
ביאור. צרי� ודאי רכילות לגבי א� מוצש"ר, על ג� כוונתו לשה"ר על קאי דהארור החומש על
(במ"ח רכילות מהל' ג' כלל ריש הח"ח בדברי המבואר ע"פ לתר� יש בזה דג� ואפשר ב.
לשו� שניה� נחשבי� מ"מ מזה זה בגדריה� ורכילות לשה"ר שחלוקי� דא� עיי"ש) סק"ב
הגראי"ק מו"ר ביאר וכ� הח"ח). בדברי (עיי"ש ה' בהלכה אח"כ הרמב"� כלל� ולכ� הרע
ורכילות לשה"ר את שכלל במה הרמב"� דברי את התלמוד) מאור ישיבת (ראש שליט"א
תרוייהו מ"מ אחי�, בי� מדני� משלח וזה מגנה דזה בגדריה�, המה שחלוקי� א� פסוק באותו

לחבירו. אד� בי� רעות השלכות הגור� רע דיבור
לעני� כוונתו אי� לשה"ר על קאי דהארור החומש על רש"י דמש"כ ליישב דיש אפשר ולפי"ז
וכמו רכילות ג� והיינו הרע לשו� בכלל הכלול לכל אלא גינוי דהיינו בדוקא הלשה"ר גדר

הראשוני�. אופני� בד' שעובר הח"ח כתב ולכ� שביארנו,
כתב לשה"ר כתיבת דלגבי חדא הח"ח. בדברי מקומות מב' לזה סתירה יש דלכאורה אלא ג.
במכתב, כשכותב איסור יש כ� לשה"ר לדבר שאסור דכש� ס"ח לשה"ר מהל' א' בכלל
רעהו מכה ארור כתיב דבכה"ג הוא פשוט ראשית לזה. ראיות ב' הוכיח סקי"ב ש� ובבמ"ח

בפיו כשאומר� משא"כ מסתיר� הוא הדברי� את [דכשכותב גמ'בסתר ועוד שנשמעי�],
א' בכלל והנה עיי"ש. כתבי היכי מיכתב ור"ל ר"י פלוגתת גבי ל. ד� בסנהדרי� מפורשת
בבמ"ח וש� רכילות, איסור לגבי כתיבה איסור של זה די� את הביא סי"א רכילות מהלכות
שיש הארור מעני� הראיה את והשמיט בסנהדרי� הגמ' דברי את רק לזה סעייתא הביא סק"כ

הארור. נאמר לא דברכילות להח"ח דס"ל לכאורה ומוכח בזה,
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בי� אסור שלשה"ר הדי� את לשה"ר בהלכות ג' כלל בריש הח"ח מדהביא כ� משמע ועוד
החומרות את וכ� בפניו כשמספר שיש החומרות את והערי� בפניו, שלא ובי� הדובר של בפניו
עי"ז עצמו על דמקבל טפי חמיר בסתר שכשמספר הזכיר דבריו ובתו� בפניו, כשאינו שיש
שאיסור הדי� את ג' כלל בריש כשכתב רכילות בהל' ואילו בסתר. רעהו מכה ארור כמ"ש ארור
בפניו, ושלא בפניו שיש החומרות את הערי� ש� וג� בפניו שלא ובי� בפניו בי� הוא רכילות
דברכילות להח"ח דס"ל ומשמע ארור, עצמו על מקבל בסתר שכשמספר מזה מאומה הזכיר לא
ששיי� כתב שש� הארורי� במני� הנ"ל דבריו את בזה סותר לכאורה וא"כ הארור, נאמר לא

ביאור. וצרי� ברכילות. א�
בפניו כשמספר הארור שייך האם

בנימי�" "חלקת בספר שנתקשה אחת עצומה קושיא עוד נראה הדברי� לברר נבוא טר� ד.
הארור ששיי� ש� הארורי� במני� שכתב במה והיא הח"ח דברי על אחרוני� כמה עוד וכ�
בסתר' רעהו 'מכה הכתוב דלשו� חדא צ"ב ולכאורה בפניו. שלא ובי� בפניו כשמספר בי� הזה
בפניו. כשמספר א� בזה שעובר הח"ח כתב ומדוע בפניו שלא כשמספר דוקא דקאי מורה
עובר בסתר כשמספר דרק מדבריו משמע שש� ג' כלל בריש גופא דבריו מתו� קשה וביותר
זה על ומקפיד בסתר עליו לספר עצמו את שומר הוא א� מיבעי דלא כתב דש� זה, בארור
אפילו אלא בסתר, רעהו מכה ארור כ� ג� עצמו על מקבל זה שע"י דאסור לו יתגלה שלא
ממש, בפניו חבירו על הרע לשו� מספר שהוא או בפניו א� אומר שהיה בדעתו משער א�
לכאורה קשה וא"כ זה בארור עובר בסתר כשמספר דרק ומבואר מיקרי. הרע ולשו� אסור ג"כ
בצ"ע. זו קושיא הניח ש� בנימי� ובחלקת הארורי�. במני� מש"כ את לכאורה בזה דסותר טובא
כתב אחת דר� דחיקי. תרוייהו לענ"ד א� דרכי�. בב' ליישב כתב חיי�" "נתיבות ובספר ה.
כתב שהח"ח שמפורס� מה ע"פ זו בהנחה והסתמ� בפתיחה, ממש"כ בו חזר דהח"ח ליישב
הח"ח שרבינו אחד צדדי�, בשני כ� לומר דוחק והנה ספרו. את כתב אח"כ ורק הפתיחה את
תימה דבר שכתב מסתבר ולא עיי"ש, ואחלה ד"ה ההקדמה בסו� וכמש"כ ביותר בדבריו נזהר

הדבר. את למפרע מתק� היה ודאי בו חזר שאילו ועוד במפורש, עצמו שסותר כזה
ע"י שמספר בגוונא כוונתו בפניו א� שעובר הח"ח דמש"כ ליישב ש� כתב השני ובאופ�
הארור. בכלל שהוא וקמ"ל בפניו שלא סיפר כאילו ונחשב יבי�, לא שהמדובר כדי רמיזה
דבכה"ג אלא בפניו, בשלא רק הארור שייכא דלא מדבריו משמע סו� דסו� דחוקי� והדברי�
דבפניו ברור זה אבל הארור. בכלל נכנס ולכ� בפניו לא בגדר הדבר נחשב רמיזה ע"י שמספר
וצ"ב. "בפניו". א� שייכא דהארור כתב מדוע הח"ח בלשו� קשה עדיי� וא"כ הארור, שיי� לא

בסתר לשה"ר כ"כ חמורה מדוע
בסתר שלא מכשמספר יותר בסתר לשה"ר מספר כשאד� החומרא מהי לחקור יש והנה ו.
חומר מצד האחד פני�. בב' לבאר דיש ארור. מקבל בסתר שכשמספר תורה אמרה זה שעל
יכול הוא ואי� רואהו אינו וחבירו חבירו בגנות שכשמספר דהיינו דבריו ע"י שגור� החפצא
ההסתתרות שעצ� דהיינו בגברא, חומרא מצד והשני, טפי. חמיר והנזק בפניו עצמו לשמור לדעת

וכדאשכח� חמורה המספר נח)מצד פ' ותנחומא ט"ו משפטי	 מכילתא וראה עט: גנב(ב"ק גבי
לה� אמר מבגזל�, יותר בגנב תורה החמירה מה מפני זכאי בי� יוחנ� רב� את תלמידיו דשאלו
של עי� עשה כביכול קונו, לכבוד עבד כבוד השוה לא וזה קונו לכבוד עבד כבוד השוה זה
עיי"ש. וכו' שומעת אינה כאילו [מעלה] (מטה) של ואוז� רואה אינו כאילו [מעלה] (מטה)
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אות� "ובפרט וז"ל: ספ"ד) הזכירה (שער הלשו� שמירת בספר הח"ח ממש"כ להוכיח ונראה ז.
לכאורה והנה עכ"ל. בסתר", רעהו מכה ארור נאמר שעליה� פאסקוויל�] [שקורי� עמל כותבי
בסתר, רעהו מכה לארור שיי� ומה ביותר המפורס� דבר הוא פאסקוויל� כידוע שהרי צ"ב
סתר, בגדר נכנס זה דא� לבאר כלשהו יישוב לנו יימצא א� א� כי הח"ח לשו� קשה וביותר
שכתב זה מה א� הזה, בארור "כלולי�" שה� המורה בלשו� לכתוב להח"ח הו"ל מ"מ
והרי התורה דיברה בייחוד כזה מקרה שעל דמשמע בסתר" רעהו מכה ארור נאמר "שעליה�

כלל. מוסתרי� הדברי� אי�
חומרת מהות גדר על לעמוד פתח בזה לנו ופתח בלשונו הח"ח דקדק דבדוקא נראה באמת א�
מפניו, להיזהר יודע אינו שחבירו בזה החפצא, חומר מצד הוא דאי� התורה. שהחמירה סתר
בהאי הח"ח נקט ומה"ט שיראוהו. רוצה ואינו כגנב שמסתתר הגברא חומרת מחמת אלא
אכ� ש� כי דפאסקוויל� זו דוגמא גבי דוקא בסתר" רעהו מכה ארור נאמר "שעליה� לישנא
מסתתרי� שכותביה� כיו� ואעפ"כ עצמו, לשמור ויכול יודע והמדובר מפורסמי� הדברי�

דגנב. דומיא וכנ"ל סתר חשיב שיראו� רוצי� ואינ�

ורכילות לשה"ר שבין החילוק
דהח"ח היתה הראשונה הקושיא הנה למעלה. הנזכרות הקושיות את ליישב נבוא ומעתה ח.
מדבריו משמע ומאיד� ברכילות, ובי� בלה"ר בי� דשיי� כתב הארורי� דבמני� עצמו את סותר

הארור. עני� את מלהזכיר נמנע רכילות דבהלכות מקומות בב'
האיסור גדר דבלשה"ר הוא, לרכילות לשה"ר שבי� החילוק דהנה אחת, הערה נקדי� והנה
אנשי� שני בי� שמסכס� הוא האיסור גדר ברכילות א� נזק, לו גור� או חבירו את שמגנה הוא

המדובר. על השומע בלב שנאה שמעלה דהיינו
דא� תשובה. די� לעני� סק"ד בבמ"ח רכילות מהל' ד' בכלל הח"ח דברי מבוארי� [ובזה
שג� פשוט ברכילות מ"מ דבריו, ע"י נזק נסבב לא שעדיי� באופ� להסתפק יש הרע שבלשו�
לא שעדיי� א� לדברי� השומע שהאמי� דתיכ� הוא דדינא מחילה, ממנו לבקש יש בזה
היזק שו� לידי עי"ז לבסו� יבוא דמסתמא לפייסו צרי� אעפ"כ זה עבור המדובר ע� נתקוטט
גליונות על לעיו� (בהערות שליט"א טרובי� בצלאל רב הגאו� זה על הקשה והנה מריבה. או
מחילה לבקש שיי� ומה נזק, שו� למדובר נגר� לא סו"ס שהרי (33 גליו� בח"ח, השאלות

בפועל. נהיה לא שעדיי� דבר על
להסתפק שיי� לחבירו שגור� הנזק גרימת מצד שיסודו בלשה"ר דדוקא ניחא, דברינו לפי א�
שיסודו רכילות באיסור א� מחילה, לבקש צרי� בכה"ג ג� הא� נזק נגר� לא שעדיי� באופ�
לדברי� השומע שהאמי� דמיד הח"ח כתב לכ� המדובר על השומע בלב שנגרמת השנאה מצד
שנאה העלאת יצר כבר שהרי לפייסו, צרי� זה עבור המדובר ע� מתקוטט לא שעדיי� א�

היז לידי לבסו� יבוא שעי"ז רכילות מעשה חשיב גופא וזה המדובר, על השומע אובלב ק
מריבה].

בנפרד רכילות הלכות את הח"ח כתב מדוע
סגי ולא רכילות להלכות נפרד חלק כתב מדוע הח"ח רבינו ביאר ההקדמה בסו� והנה ט.
דהוא לשה"ר, מהלכות ללמד� יכולנו רכילות בהלכות דיני� שהרבה אע"פ לשה"ר בהלכות
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המעיי� על כזה בעני� לסמו� ואי� ר"ל, הלשו� חטא החטא, בזה המצוי המכשול גודל מחמת
ואולי. האי וכולי דבר, מתו� דבר ללמוד יחפש למעשה דבר לאיזה צרי� יהיה שכאשר

דבר מתו� דבר שילמד המעיי� על לסמו� שיי� שאי� דהטע� דבריו לבאר נראה דברינו ועפ"י
אחי�. בי� מדני� משלח וזה מגנה דזה הדיבור, של החפצא שבגדרי ההבדל משו� הוא

שיסוד� הענייני� אות� רק ה� רכילות בהלכות הח"ח שכתב ההלכות דכל לומר נראה ולפי"ז
דאסור שכתב במה וכגו� ורכילות. הרע לשו� בי� הדיבור של בחפצא הגדר שינוי מחמת נובע
פלוני" עשה "מה שואלו שחבירו מיירי לשה"ר הלכות דלגבי בו, מפציר חבירו אפילו לדבר
זאת עשה מי לו יגלה א� כי לשה"ר, איסור של חפצא גדרי לפי נמדד המספר של הדי� ואז
"מה שואלו שחבירו מיירי רכילות הלכות לגבי ואילו נזק. לו וגור� חבירו את מגנה הריהו
לו יגלה א� כי רכילות הלכות של החפצא גדרי לפי נמדד המספר די� שאז פלוני", לי עשה
הלכה בכל הדר� זה על וכ� המדובר. על השומע בלב שנאה מעורר נמצא זה דבר לו עשה מי
לשה"ר. בהלכות שמוזכר למה שווה ואינו איסורו בגדר הציור שונה רכילות בהלכות והלכה,
בה� שאי� דיני� אבל רכילות. בהלכות שנית הדיני� אלו על לחזור הח"ח הוצר� כ� ועל
בהלכות נוספת פע� הדברי� לשנות הח"ח הוצר� לא כלל, האיסור של החפצא בגדר שינוי
לשה"ר]. הל' של מכמות� כמחצית היא רכילות שבהל' ההלכות כמות דמה"ט י"ל [אכ� רכילות.
החפצא חומרא מצד אינו בסתר רעהו מכה דהארור שביארנו דכיו� ליישב, נוכל ומעתה י.
נפק"מ שו� אי� הרי ובזה בהסתתרות, שמספר הגברא חומרת מצד אלא דיבורו, ע"י שנגר�
מידה. באותה מסתתר הגברא שבשניה� לרכילות, לשה"ר בי� הדיבור של החפצא גדר לעני�
רעהו מכה בארור כלולי� רכילות וג� לשה"ר ג� דבאמת להח"ח דס"ל שפיר ליישב יש וא"כ
הוצר� לא מ"מ א� זה, ארור עצמו על מקבל בסתר אלו רעי� דיבורי� דכשמדבר בסתר,
מהוה אינו הארור של שיסודו כיו� הארור עני� את רכילות בהלכות שנית ולהזכיר לחזור הח"ח

רכילות. בהלכות להזכירו הח"ח הוצר� לא ובכה"ג הדיבור של החפצא בגדר נפק"מ

לזה זה סתירה בהכרח אינם ובפניו בסתר
הזה הארור ששיי� הח"ח מש"כ על האחרוני� שהקשו הקושיא את ליישב נבוא ועתה יא.
כתב והיא� בסתר רק בזה שעובר אמרה התורה הרי ולכאורה בפניו. שלא ובי� בפניו בי�
דברי של בחפצא חומר אינו שסתר שביררנו מה לפי מיהו בפניו. כשמספר ג� שעובר הח"ח
קשה לא א"כ כגנב, המסתתר בגברא חומר הוא אלא רואה, אינו שהמדובר בכ� שלו הלשה"ר
יספר שאד� יתכ� ואה"נ בפניו לסיפור בסתר סיפור בי� במציאות סתירה שו� דאי� מידי,
חשיב דש� עמל כותבי לגבי הח"ח שהביא מה לזה ודוגמה המדבר. בפני יהא ואעפ"כ בסתר
מדבר אד� א� בזמננו יתכ� לזה ציור ועוד הגנות. פירסו� את ורואה יודע שהמדובר א� סתר
את כראוי מניח שאינו לעיתי� קורה לשוחח וכשמסיי� ורעות, שלו� דברי חבירו ע� בטלפו�
חבירו שומע והנה בבית. הנעשה לכל להאזי� להמשי� חבירו יכול וכ� כנה, על השפופרת
להסתיר חפ� אלא לדבריו, מאזי� שחבירו יודע אינו הזה והמספר ולגדפו, לחרפו מתחיל שהוא
הוי שבפועל א� בסתר רעהו מכה בארור עבר כיו"ב אחרי� ובאופני� זה בכגו� מפניו. זאת
שמספר להעמיד שיי� אכ� כי בפניו ג� דעובר הח"ח כתב ולכ� לדבריו. שהאזי� חבירו בפני

בפניו. הוי ומ"מ בסתר
כתב בסתר, רעהו מכה בארור עובר אופני� באלו הארורי� במני� וכתב הח"ח כשבא והנה יב.
לדקדק מקו� היה והנה לבד". להמרגל ורק בפניו, ושלא ובפניו הראשוני�, אופני� בד' דעובר
לכתוב כשרצה בפתיחה מקומות בשאר כמו השנונה בלשונו מלהשתמש מנעו מה בלשונו
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דעובר וכתב פרט כא� ומדוע בפניו', שלא 'ואפילו כתב בפניו שלא ובי� בפניו בי� שעובר
ג� שהוא דסיפור דכיו� מאד יומתק דברינו פי ועל 'אפילו'. תיבת בלא בפניו' ושלא 'בפניו
שבדר� ברור זה (שהרי שביארנו וכמו מיוחדת באוקימתא רק שיי� המדובר בפני וג� בסתר
אעפ"כ בפניו, שלא ובי� בפניו בי� שיי� דמ"מ א� לכ� המדובר), בפני שלא הוא סתר כלל
היותר הדבר את 'אפילו' בלשו� לרבות ראוי דלא בפניו, שלא 'אפילו' דעובר הח"ח כתב לא

מצוי.

סתר חומרת בהגדרת הח"ח בדברי דיוק
החפצא חומר מצד אינה סתר שחומרת דברינו יסוד את הח"ח מדברי להוכיח נראה ועוד יג.
שמסתתר הגברא חומרת מצד אלא מפניו, להישמר יודע ואינו רואהו לא שחבירו דיבורו של
על אפילו התורה שאסרתו הרע לשו� איסור גדול "כמה ס"א: ג' בכלל הח"ח דז"ל כגנב.
לו יתגלה שלא זה על ומקפיד בסתר עליו לספר עצמו את שומר הוא א� מיבעי דלא אמת,
משער הוא א� אפילו אלא בסתר, רעהו מכה ארור כמ"ש ארור ג"כ עצמו על מקבל שעי"ז
עכ"ל. מיקרי", הרע ולשו� אסור ג"כ ממש, בפניו סיפר שהוא או בפניו א� אומר שהיה בדעתו
כגנב והיינו יתגלה שלא ומקפיד עצמו את שומר שהוא במה היא בסתר דהחומרא ומבואר

כדברינו. להדיא וזה שיגלוהו, ומתיירא המתחבא
אומר שהיה בדעתו חושב אינו ג� א� להסתתר מכוו� כשאינו בסתמא לחקור יש עדיי� [א�
לא, או הארור את יש בזה ג� אי למשמע ליכא הללו הח"ח דמדברי בפניו, א� הדברי� את
דצרי� מורה בסתר' רעהו מכה 'ארור הכתוב דלשו� הארור, נאמר לא דבזה פשוט נראה אמנ�

המדובר]. בפני לספר נכונות העדר רק ולא הסתתרות מעשה
פ"ט ריש שני בחלק וג� ספ"ד הזכירה שער הלשו� שמירת בס' הח"ח במש"כ יעויי� ועוד יד.
יראי� ספר בש� דכתב בעיקר, כפר כאילו לשה"ר המספר דכל (טו:) בערכי� הגמרא דברי על
בכל מסתכל הוא לשה"ר לדבר רוצה שהוא שמי הוא ידוע "כי הוא הגמ' בדברי שהביאור
ושלו�, חס רואה אינה כאילו מעלה של עי� ועושה ההוא האיש ש� עומד אולי צדדיו
אהדדי, ודגנב דלשה"ר הסתר את דימה דהח"ח להדיא מתבאר הנה עכ"ל. בגנב", וכמשאחז"ל

וכדברינו.
מקבל בסתר דכשמספר הנ"ל ס"א ג' בכלל הח"ח עמש"כ הקשה בנימי� בחלקת והנה טו.
אלא ארור מקבל אינו ממש בפניו כשמספר או בפניו א� אומר שהיה בדעתו וכשמשער ארור,
ארור דליכא הח"ח מש"כ מוב� ממש בפניו במספר בשלמא דלכאורה מיקרי". הרע "לשו� רק
כתב מדוע בפניו א� אומר שהיה בדעתו ומשער בפניו שלא במספר א� סתר, זה אי� דהוא
שלא סיפר סו"ס והא בפניו א� לומר יכול שהיה ולמחשבתו לנו מה והרי ארור, דליכא הח"ח

בצ"ע. ונשאר ארור. יקבל לא ומדוע בפניו
אלא בפניו, להשמר יכול ולא רואהו לא שחבירו בחפצא חומרא אינו דסתר דברינו לפי מיהו

חו ישמצד דשפיר קשה לא א"כ כגנב, הסתתרות מתו� שמספר בכ� המספר של בגברא מר
הסתתרות מעשה כא� אי� שוב בפניו, א� הדברי� את אומר שהיה בדעתו דמשער דכיו� לומר
בסתר, רעהו מכה בארור בכה"ג המספר נכלל אי� מ"מ רואהו אינו חבירו שבפועל ואע"פ כלל,

ודו"ק.
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מיירניק ש. משה הרב
ירושלים נוער קרית כולל ראש

מרה באפי הרע לשון
מאד מחודשת פ"ז) הלשו� (נתיב מרה באפי הרע לשו� בעני� המהר"ל רבינו שיטת
בהג"ה א' באמ"ח ב' כלל (לשה"ר חיי�" ה"חפ� מר� הרבה בה ונתקשה ביאור, וטעונה

ביאור בה להציע והריני .1שניה),
תחילה ולברר בעקבותיו ליל� מוכרחני בהלכה, אגדה בהו סביכו המהר"ל שדברי בהיות
להקל כדי בשיטתו. הקמטי� יתפשטו וממילא הדברי�, בתשתית העומד הרעיוני היסוד
כיצד נברר ובסו� המהר"ל, שהבינה כפי מראשה הסוגיא את מציג הריני המעיי� על

חיי�". ה"חפ� שהקיפו הקושיות מעצמ� מתיישבות
– טו.) (יד:, בערכי� תנ�

מאה נות� כו', רע ש� הוציא כו'. סלעי� חמישי� נות� כו', ופיתה שאנס "...אחד
מעשה. העושה מ� חמור בפיו, [ש]האומר נמצא, סלע.

שנאמר הרע, לשו� על אלא במדבר, אבותינו על די� גזר נחת� שלא מצינו, "וכ�
נחת� המרגלי�) חטא (על זה על � פעמי�' עשר זה אותי 'וינסו כב): יד, (במדבר

דינ�". גזר
שה� בעונש�, הכתוב והפליג רעה. האר� דיבת הוצאת בעוו� חטאו ודור�, שהמרגלי�
שנה ארבעי� של גלות גזירת עליו נגזרה כולו והדור ומיד, משונה מיתה מתו עצמ�

הרע: לשו� עוו� חמור כמה למד, אתה ומכא� במדבר.
המוציא ומה � הרע לשו� של כחו גדול כמה וראה בא פרטא: ב� אלעזר ר' "אמר
(גמ' וכמה" כמה אחת על חברו על רע ש� המוציא כ�, ואבני� עצי� על רע ש�

ש�).
אר�. של בגנותה המדבר מ� חמור בודאי אד�, של חיה נפש שהפוגע�פוצע

האר�: על דיבה שהוציאו ממה נבע עונש� שחומר מנל� בגמ', זה על הקשו אבל
דכתיב שעה, באותה המרגלי� דיברו גדול דבר דאמר: חנינא, דר' משו� "דילמא
שמשמעו, דגושה; בלתי (�נו"� ממנו תקרי אל ממנו', הוא חזק 'כי לא): יג, (ש�
בעל אי� כביכול, שלישי), לגו� ומתייחס דגושה; (�בנו"� ממנו אלא אנו) מעמנו
הכנעני� את לבער ה' יכולת (�שמבלתי מש� כליו להוציא יכול (�הקב"ה) הבית

בעיקר)? שכפרו הרי האר�; מ�

המערכת:.1 ב"פחדהערת עיין הנ"ל הח"ח קושית וביישוב המהר"ל בשיטת זה ברוח דברים
ג'. מאמר שבועות יצחק"
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הרע בלשו� שהחמיר אלעזר ר' דברי בזה שנפרכי� לבד �ולא המרגלי� מבחטא יותר
עיקר ג� בזה שנדחית אלא בשכינה. ג� דיברו הרי שה� הוא, פריכא וחומר שקל
שהרי הלשו�, חטא חומרת על מכא� ללמוד ל� אי� כבר שמעתה המשנה: של קביעתה

בעיקר שכפרו שו� על אלא בעונש�, תורה החמירה שלא .2אפשר
ותירצו:

האר� דיבת מוציאי האנשי� 'וימותו קרא: אמר לקיש: ריש אמר רבה אמר "אלא
שהוציאו". האר� דיבת על � רעה'

הדיבור חטא ב.
רע, ש� עליה והוציאו ישראל אר� של בגנותה שדיברו שהמרגלי� ברור, הדבר והנה
מ� היא הרע לשו� שאזהרת רעינו. על הרע לשו� מלדבר המזהירנו הלאו על עברו לא
ה' רמב"� ועי"ש; א מו, (כתובות בעמי�" רכיל תל� "לא טז): יט, (ויקרא המקרא
החומר את חכמי� מכא� למדו היא� לעיי�, ויש כתיב. "בעמי�" והת�, � ב) ז, דעות

הזה? הלאו של
כא� מדברי� חכמי� שאי� פ"ב), הלשו� נתיב עול�, (נתיבות המהר"ל רבינו והנהירנו
פוג� כשאד� הוא חמור כמה וראה בא אמרו, כ� אבל במסויי�. הרע לשו� אזהרת על

אזהרתובלשונווחוטא א� ג� בישא', 'לישנא קרוי בדיבור, אד� שפוג� מה שכל .
רכיל". תל� "לא של בלאו כלולה ואינה אחר, ממקו� נגזרת

מ� חמור רע ש� שהמוציא שמצינו ממה האחת, לדבר. ראיות שתי חכמי� והביאו
ש� והמוציא סלע. חמישי� אלא מתחייב אינו וזה שלימי�, במאה נקנס שזה המאנס,

ש�). (כתובות רכיל" תל� ב"לא מוזהר אכ� רע,
לא וה� מרגלי�, של בעונש� הקב"ה החמיר כמה שמצינו אחרת, ראיה הביאו ועוד
משו� אלא הוא, רכילות אזהרת משו� לא אכ� שלה�, וחטא� בלשונ�. אלא חטאו
העושה מ� חמור בדיבור, שהחוטא מכא�, להוכיח לנו יש כ� פי על וא� בקב"ה. שמרדו

בידיי�. מעשה
הדבור שכוח מקומות, בהרבה המהר"ל בדברי המתחרז ביסוד נעו�, הדברי� ולוז

הרוחני: לחלקו שבאד�, העפרוריות בי� נקודת�חיבור, משמש האנושי,

מתיישבת2. בברייתא, אלעזר ר' שאמר וחומר הקל על אלא קושיא כאן שאין נפרש אם והנה
אמר "אלא בסגנון: הקושיא את שתירצה הגמ', מהמשך אבל בסמוך. המובאת המהר"ל קושיית
חזרה לשון הוא ש'אלא' פריך. נמי דאמתניתין למעלה, שכתבנו כהפירוש להוכיח יש כו'", רבה
עולה שהקושיא לכשנאמר, אבל במסקנה? גמ' בה חזרה ממה לעיין ויש לעיל. האמור מן וחרטה
זה אותי "וינסו האמור מן הלשון, שבחטא החומר את למדו שבמשנה ניחא. המשנה, דברי על גם
למה עונשם חומרת את לייחס אפשר שהרי לבדה, זו בילפותא די אין למסקנה, אבל פעמים". עשר
דיבת מוציאי האנשים "וימותו בפרשה: האמור אחר ממקרא נלמד שהדבר אלא בעיקר. שכפרו

דוק. רעה", הארץ
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(בראשית אונקלוס תרג� וכ� כו'. החומר אל הנשמה בו, מתחבר האד� הפה, "...כי
ויהי חיי�] נשמת באפיו ויפח האדמה מ� עפר האד� את אלוקי� ה' '[וייצר ז): ב,
הנשמה חיבור צורתו, האד�, כי ממללא'. לרוח באד� והוות � חיה' לנפש האד�

נשמה שהוא המדבר, כח עצמו הוא זה, ודבר ביחד. והגו� כו'.השכלית הגו� ע�
פכ"ח). (גבורות כו'" צורתו גמר הוא המדבר, וכוח

לשתיי�: נחלקות ה� א� מבצע, שהאד� והפעולות בגש�. הרוח ממיזוג הורכב האד�
במעשה, הפוג� שאד� ונמצא, הנפש. ידי על והמחשבה הגו�; ידי על מבוצע המעשה
פעולה אבל ברוחניותו. פג� במחשבה, החוטא ולעומתו, בחומריותו. אלא חטא לא
מפגל ונמצא כאחד, הרוח ע� הגש� שיתו� ידי על מבוצעת שהיא באד�, יש אחת
המחשבה אבל הקול, תרועת את המשמיע הוא שהגו� בדיבורו. הפוג� והוא בשתיה�,
ובנפש בגו� פוג� בלשונו, שהחוטא שנמצא, לדיבורו. והגדרה תוכ� המעניקה היא

כפול. עונשו כ� ועל כאחת,
לא דשמא בגמ', עלה ששאלו זה מהו כ� שא� גדולה. קושיא ועולה בוקעת ומכא�

בעיקר: שכפרו שו� על אלא האר�, דיבת על המרגלי� נענשו
בלשו�"? חטא [הוא] כ� ג� ממנו', הוא חזק 'כי שאמרו מה הרי לשאול, "ויש

הפרק) סו� ש�, (מהר"ל
עצ� מחמת חומרתו אי� נמי, בעיקר שכפרו זה שא� לומר, לנו יש שמעתה היינו,
והטיחו בלשונ�, הדבר את שביטאו משו� אלא בטובתו, והכפירה לקב"ה ההתכחשות
בפג� שיש הייחודית החומרא על מכא�, ללמוד ל� יש סו� וסו� מעלה. כלפי דברי�

?3הלשו�

מרה באפי ג.
ולכשנבי� עמוקי�. דברי� והנהירנו אול�, של כפתחו פתח המהר"ל לנו פתח וכא�
להל�). (המובאי� זצ"ל חיי� החפ� שהקיפו ההשגות ממילא יפלו בוריי�, על דבריו

דלהל�: במימרא נעו� הדברי� ושורש
שהוא] [מי בפני אומרה שהמרגל �) מרה באפי דמתאמרה מילתא כל רבה: "אמר
(הלא כל�שכ� אביי: ליה "אמר בישא. לישנא משו� בה לית רש"י) � עליו אומר
"אמר [כאחד]? בישא ולישנא חוצפה איכא) גוונא בכהאי דהא וחומר, קל הדברי�

הנו"ן3. את הדגישו לא הרי שהם כפירה. דברי בפירוש כאן אמרו לא שהמרגלים לתרץ, ויש
למחשבת רמזה זו, שאמירתם אלא בשכינה. מדברים שהם מלשונם בפירוש שישתמע עד ד"ממנו",
לא בודאי הזו, המלחמה על וציוום בדרך המנחם בקב"ה האמינו שאילו בליבותם. שקיננה ַָהפיגול
בדיבור כאן חטאו לא שאכן שנמצא, כן. מתבטאים היו ולא הכנענים, של מעוצמתן חוששים היו
בעיקר, הכופר של חומרו גדול מה מכאן ללמוד לנו יש כן שאם פרכינן, והכי בלבד. במחשבה אלא

עיקר. כל הלשון חטא פגם לחומר מקור מכאן אין אבל
הדיבור נעשה הפולחת, למחשבתם היטב הבינו השומעים שאף שלפי היא, כנראה מהר"ל דעת אבל
ממש. בפה הדבר את שביטאו כמי נידון, זה והרי דגוש. ד"ממנו" לדיבור כ'יד' דגש, בלא ַד"ממנו"
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בי וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דאמר, לי, סבירא יוסי כר' אנא (רבה): ליה
לאחורי".

שודאי הג� בפניו, חברו את שהמגנה כפשוט�, דברי� פ"ז) תחילת (ש� המהר"ל והבי�
כא�, יש ודאי חוצפה, הרע. לשו� משו� בזה אי� דברי�, דאונאת לאו משו� בזה יש
חושש אינו אבל בפניו, שלא אומרה הוא א� אפילו מזה, ויותר בישא. לישנא לא אבל
לשו� בכלל זה אי� לאומרה, פני� מעיז היה נמי בפניו א� כי כא�, מצוי הלה היה אילו

ש�]. רש"י עי' [א� יוסי דר' והיינו הרע.
מוגדר הרע' ש'לשו� הנהרנו, שכבר כדלהל�. המהר"ל ביארה זו, מפתיעה הלכה והסברת
� בלשונו חוטא שהוא שו� על אלא בייחוד, תורה בו הקפידה ולא הדיבור. כחטא

לפגו�. מנת על שבו האד� במותר ומשתמש כאחד, ונשמה גו� מצר� שהוא
להכותו: ורוצה חברו ע� להתקוטט הבא אד� מפתיעה. סברא המהר"ל, חידש וכא�
והכאה פיו. בשבט להלקותו מעדי� שהוא ויש קדקדו; על ומכה מקל נוטל הוא פעמי�

אלא הדיבור אי� זה, במקרה מלוהט. ברזל מצריבת פחות כואבת אינה זו, היכיצורבת
אבלתימצי דברי�. דאונאת בלאו תורה הזהירתנו דא כגו� ועל ולהתקוטטות. להכאה

ה כחטא נידו� זה היהדיבוראי� ה� המאנה, רצה שאילו הרע. לשו� איסור בכלל ואינו ,
כחליפי אלא כא�, לו משמש הדיבור ואי� ממש, בידיו עצמה זו למטרה להשתמש יכול

המעשה.
באמצעות א� אלא לבצעו, אפשר שאי לדבר דוקא אלא בישא, לישנא קורי� אנו ואי�
המהווה היא אד�, של כוחו שנתרבה ממה בלעדית המתיילדת פעולה שרק לבדה. הלשו�
דמתאמרה מילתא "כל דאמר: דרבה, טעמיה והיינו כולה. קומתו בשיעור ייחודי פג�

בישא": לישנא משו� בה לית מרה, באפי
שאי� אחרי�. ע� וקטטה מריבה לו יש האד� כאשר הרע, לשו� [חשוב] אי� "כי

להרגו". או אותו, להכות כ�] [ג� יכול לפניו, הוא שכאשר בלשו�, נתלה זה
את במייחד שבו, האד� במותר המלעיז השתמש הנה בפניו, שלא חברו על המדבר רק
שייחד זו סגולה אלמלא לעשות יכול היה שלא מה מרחוק, בו שהכה כמד�ר, ְֵַסגולתו

הקב"ה. לו
מזו: יתירה המהר"ל והוסי�

עליו שאומרי� [אותו היה א� ש[א�] רק בפניו, היה לא א� א� [מזה]. "ויותר
לפ וג� האומר, מקפיד היה לא בפניו, עומד] הרע לשו�לשו� זה אי� אומר, היה ניו

כו'. הרע לשו� היה לא בפניו, היה שא� כיו� הרע.
שיהיה צרי� בעצמו"כי בפניו,הלשו� א� זה דבר אומר שהיה וזה הרע, לשו�

בלשו� תולה זה כו', בפניו לומר שלא מדקדק א� רק בעצמו. הרע לשו� זה אי�
בלשו�". דוקא [שתלוי] רע לשו� שנקרא והוא דוקא,

אי� הרי מקו� מכל הפה, בשבט אלא להכותו אפשר ואי כא�, עומד הנפגע אי� א� ג�
היה רצה, ואילו מרחוק. להכות מנת על אריכתא כידא אלא כא�, לו משמשת הלשו�
שסו� בעצ�, הדיבור חטא חשוב זה אי� עדיי� כ� על ומכהו. בגלוי נגדו וניצב מבקשו
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בסתר לאומרו בו מקפיד שאד� דבר רק הידיי�. חל� אלא הלשו�, כא� באה לא סו�
ופגע הייחודית, בסגולתו השתמש בלבד שכא� בישא. כלישנא מוגדר הנפגע, בפני שלא
זה, בגוונא רק לבצע. יכול היה לא אד�, בצורת נחו� שאלמלא ובאופ�, בדברי� בחברו
בשיעור ניחו� אלמלא מאשר יותר להרע מנת על שבו, האד� סגוליות את אד� ניצל

הלשו�. חטא קרוי לבדו וזה אנושי. קומה
חוצפה כא�] שיש טפי, [דחמיר "כל�שכ� אביי: לקושיית רבה תשובת עצמה והיא
ר' שמדברי היינו כו'". לי סבירא יוסי כר' "אנא הוא: והשיבו [כהדדי]". בישא ולישנא
החומר בזה אי� כ� על חוצפה, שהוא שלפי הנותנת, והיא שאדרבא ללמוד, לנו יש יוסי
רק א� נמי, בפניו שלא שאפילו קאמר, מינה עדיפא יוסי ר' דהא הדיבור. חטא של
בישא לישנא משו� בה לית בפניו, א� דברו לומר מקפיד המלעיז היה שלא ל� .4ברי

ואפיקורסות דיבה ד.
בשתיי�: שחטאו להמרגלי� שמצינו פרשתנו. תירו� את ג� המהר"ל דלה ומכא�
ה' יכולת מבלתי כביכול עצמו: הקב"ה על ושהלעיזו רעה; האר� דיבת שהוציאו
שבהוצאת הלשו� חטא שעל מנל� בגמרא, ושאלו כנע�. שבאר� הענק בני את להכרית
שכפרו ממה אלא העונש, חומר נבע לא שמא � כ� כל שנענשו הוא רעה האר� דיבת
העונש הוחל דוקא האר� דיבת שעבור המלמדנו אחר, מקרא והביאו שחזרו עד בעיקר?

החמור.
הלאו של גופו על עבירה משו� האר�, דיבת בהוצאת אי� הכי בלאו שהלא ותמהנו,
בדיבורו, הפוג� שאד� אלא מכא�, ללמוד חכמי� באו ולא בעמי�". רכיל תל� ד"לא
האמור מרגלי� של עונש� מהפלגת נלמד, זה ודבר בידיי�. מעשה עשה מאילו חמור
שדיברו מה על אלא נענשו, האר� דיבת על שלא לכשתאמר שג� וקשה, בפרשה.
שבדיבור חטא עדיי� � ממנו" הוא "חזק כביכול שמיא, כלפי דברי� והטיחו בקב"ה

הלשו�? פג� של עונשו חומר אודות מכא�, ללמוד ל� יש סו� וסו� הוא.
המהר"ל: והשיב

ממנו', הוא חזק 'כי שאמרו בשביל כ� ג� החטא היה א� [ש]א� קשיא. זה "ואי�
יראת בו שאי� אד� נקרא וזה ית', הש� נגד שדיברו רק בלשו�, חטא נקרא זה אי�

ית'. הש� נגד דברי� מדבר כאשר שמי�,

אלא4. מרה", "באפי של ההיתר נאמר שלא וסוברים הדבר, בעיקר חולקים שם, ערכין תוס' אבל
הסמוכה דרבה מימרא אאידך קאי זו שמימרא מפרשים, היו [שהם בלבד. הרע לשון לאבק ביחס
מה שביאר סק"ב) במ"ח ב (כלל הלשון שמירת ועי' עי"ש]. לה"ר, באבק דמיירה מינה, לעיל לה
לישנא מיקרי בלשונו, מבצע שאדם חטא כל ולדעתם, גופיה. הרע מלשון האבק, בזה חלוק טעם

בישא.
דהלכתא שם. חיים החפץ שהכריע וכמו כדבריהם, לנקוט לנו יש למעשה שהלכה מובן, ומאליו
מהר"ל לדברי [ואף דלחומרא. דאורייתא ספיקא הוי ספק, אלא הדבר יהא שלא ועוד, כבתראי.
את ליישב מנת על אלא למעלה, דברי באו ולא כמובן]. איכא, מיהא דברים אונאת איסור נמי,
שלפנינו. בפרשה תפיסתו עומק את הימנה ללמוד וממילא בוריה. על ולהעמידה המהר"ל שיטת
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זה אי� בדברי�, ומגדפו ומקללו ומחרפו רעי�, דברי� חברו נגד מדבר א� "וכ�
על נקרא החטא ואי� חברו, ע� שמריב מה העיקר הוא ש� כי הרע'. 'לשו� נקרא
לישנא משו� בה לית מרה, באפי דמתאמרה מילתא 'כל אמרינ�: דהא הלשו�. ש�

בישא'.
זה אי� כ�] [ועל בפניו, הכל ית', הוא כי הקב"ה. נגד אומרי� שהיו זה דבר "וכ�
לה� היה שלא האר�, דיבת שהוציאו מה אבל שמי�. יראת בלתי רק בישא, לישנא
בעצ� תולה הזה וחטא כו', הלשו� ש� על נקרא זה חטא בודאי האר�, ע� ריב

ספ"ב). (ש� הלשו�"
במי אלא מתקיי�, אינו הלשו� שפג� אמרנו, ה� נוספת. רבותא המהר"ל חידש כא�
אלמלא לעשות�, ביכלתו היה שלא דברי� לבצע מנת על הדיבור, סגולת את שמנצל
פיו בשבט ומכהו בפניו חברו ע� המתקוטט כ� ועל הקב"ה. בו שנטע ממללא הרוח
שפצה שהג� כא�. אי� בישא לישנא אבל כא�, יש דברי� הונאת ואיסור יתירה חוצפה �
שהעדי� בלבד, תימצי' 'היכי אלא הזה הדיבור אי� אבל להרע, בו והשתמש פיו את
בפניו, שלא עליו להלעיז המחזר ורק בידיו. השימוש חל� בלשונו, רעהו את להכות

בישא. לישנא מיקרי לבדו זה ורק כאד�, האופיינית לסגולתו ייחודי ביטוי נת�
חילול וגר� גדול חטא חטא שודאי הג� שמיא, כלפי לשונו ומגביר פיו הפוצה וא�
הריהו ולעול� כבודו", האר� כל ש"מלוא הרע. לשו� משו� בזה אי� � שמי� ש�
לישנא משו� בה לית מרה, באפי דמתאמרה מילתא ש"כל אמרנו, וה� בפניו. כמדבר

הקב"ה, ע� כביכול, המתקוטט, בי� חילוק שאי� שא�בישא". חברו. ע� למתקוטט
לידי הדיבור סגולת כא� באה ולא בדיבור, כמו במעשה ה' חילול לעשות בידו כא�
ייחודית המתייחס חטא הוא לבדו זה רעה, האר� דיבת שהוציאו מה רק הייחודי. ביטויה

בישא. לישנא קרוי לבד והוא ללשו�,
אר� על רע ש� שהוציאו על שנענשו מנל� ששאלו, הסוגיא. של תורפה הוא גופא וזה
על אלא עונש� נתרבה לא שמא הלשו�. לחטא שיש המסויי� החומר ומשו� ישראל,

בעיקר? שכפרו
האר� דיבת את שהוציאו מה בעקב אלא מתו שלא הכתוב, אמר מלא שמקרא והשיבו,
כפרו שא� שהג� הלשו�. פג� חמור כמה מכא�, ללמוד ל� שיש שכ� כל ומעתה רעה.

שלה�. ממללא ברוח שפגמו שו� על אלא מתו, לא מקו� מכל בעיקר,

דברים עלילות ה.
חיי� החפ� שהשיגו מה על להשיב בידינו המהר"ל, רבינו של בסודו [לשו�ומשעמדנו

מרי� דמעשה רל"ה פסקא הספרי מדברי סק"א, חיי� מי� לבאר שניה הגה"ה ב' כלל הרע
הרע] לשו� נקרא ואעפ"כ היה משה .בפני

עד בצנעא, אחריו ותר בחברו המרגל ל� שיש הרע. בלשו� מצינו אופני� שני שהנה
בפרהסיה, בגנותו מדבר לדברי�, פומבי ועושה חוזר זה וכסיל מגוני�, דברי� בו שמצא
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עבר זה הרי כ� פי על וא� אמת, דברי אלא זה אמר לא והנה ברבי�. פניו את ומלבי�
דוקא. שקר של דברי� משמעה אי� ש'רכילות', רכיל". תל� ד"לא לאו על

על שקר של רע ש� המוציא והוא הראשו�, מ� חמור דבר זה לאו בכלל יש עוד אבל
האשה את ואמר רע ש� עליה והוציא דברי� עלילות לה "וש� שקרינו: וכאותה חברו.
קושטא אבל יד). כב, (דברי� בתולי�" לה מצאתי ולא אליה ואקרב לקחתי הזאת
שקר. עליה העליל שהוא אלא היתה, שטהורה כשמלה, הדברי� נתבררו הדר דמילתא,

ב). ז, דעות ה' (רמב"� רכיל" תל� ד"לא אזהרה אותה בכלל כ�, ג� זו וא�
ב"לא עובר אינו בפניו, חברו של בגנותו שהמדבר המהר"ל, קבע שלא הדברי�, ונראי�

של גנות עליו שסיפר בכגו� דוקא אלא רכיל", הלשו�אמתתל� אי� בזה, כיוצא שכל .
ש� עליו ומוציא חברו על דברי� המעליל אבל להכותו. תימצי' 'היכי אלא לו משמשת

של חילוקשקררע אי� בישא, לישנא בכלל זה הרי בפניו, כ� עושה א� וא� בדבר,
קיו�, לשקר אי� שהרי זה. בלאו לבדוועבר הפה ידי על זהאלא שאופ� שנמצא, .

בכגו� לבדה. הלשו� ידי על אלא בפניו, נמי אפילו להתקיי� לו אפשר אי הכאה של
[כהדדי]". בישא ולישנא חוצפה [דאיכא] "כל�שכ�, אביי: של טענתו קיימא בודאי זו

בספרי: דתניא הא בזה וניחא
האשה את ואמר רע ש� עליה אומרהזאת"והוציא שאי� מלמד, � וגו'" לקחתי

ש�). (ספרי בעמידתה" אלא דבריו
היא א� ישראל, בתולת על רע ש� למוציא שהאזהרה א) מו, (כתובות שאמרו וכיו�
אמורי� שהדברי� שהג� בפירוש, למדנו הרי בעמי�". רכיל תל� "לא הכתוב מ� נלמדת

זה? בלאו עובר הוא כ� פי על א� בפניה, כ� כשאומר
של שדיבור בשקר. חברו על במעליל דוקא הדברי� כ� שלהאמור, לעול�שקראלא ,

ומספר המרכל על ורק אחר. באופ� להתקיי� לו אפשר ואי לבדה, הלשו� מתעלולי הוא
בעלמא, עמו כמתקוטט אלא אינו בפניו, הוא שא� מהר"ל, אמר לבד, אמת של גנות

כא�. אי� בישא לישנא כא�, יש דברי� ואונאת

פלניא בי נורא ו.
אפשר עצמ� מצד שה� בדברי� חברו, על אמת של דיבורי� מדבר שאד� עוד, ומצינו
דמי היכי שאמרו, כאותה לגנאי. ורמז� אות�, והטה הוא ובא לשבח, להתפרש לה�
בישרא דאיכא בי�פלניא, אלא נורא? משתכח "היכא שאומר, כגו� הרע, לשו� אבק
אבל דברי�, הודעת אלא פני�, והלבנת קנטור דברי אינו עצמו מצד שהסיפור וכוורא".

ולגנות. לזלזל אלא זה נתכוי� שלא מלמדי�, והטעמת� הדיבורי� ניגו�
שכיו� גנות. של כדבר מתפרש זה שאי� אפשר בפניו, אמרה א� בזו, כיוצא שכל אלא
ש� במ"ח (עי' בעלמא גיחו� דבר אלא שאינו מינה שמע בפניו, מלבטאו בוש שאינו
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בהעוויית5סק"ב) או ניגונו בהטעמת לא לגנאי, להדיא הדברי� את פירש א� אבל .
גמור. הרע לשו� כא� הרי בודאי גלויי�, בדיבורי� אלא בלבד, פניו

זה הרי נמי בפניו ואפילו חילוק, שאי� מהר"ל מודה זו בכגו� שא� הדברי�, ונראי�
למאורע, בדיבורו שנת� והפירוש המבארת הלשו� אלמלא כא�, שא� בישא. לישנא חשוב
שפתיי� וביטוי הבעת באמצעות אלא קיו�, לפירושו ואי� כלל. גנות דברי כא� היה לא

בלבד.
חט היה זה לקח":וכגו� אשר הכושית האשה אודות "על במשה שדיברה מרי� של אה

אר�" מדר� פירשנו ולא � דיבר" בנו ג� הלא ה' דיבר במשה א� הרק "ויאמרו
ורש"י). ב יב, (במדבר

הרע בלשו� שנכשלה חכמי�, ואמרו לגנאי. משה של פרישותו את מרי� פירשה כא�
(ש�): בספרי עלה ותני ורש"י). ט כד, דברי� (עי'

משה', והאיש � ה' 'וישמע שנאמר: בו; דיברו משה של בפניו א� אומר: נת� "ר'
הדבר". על משה שכבש אלא

לית מרה, באפי דמתאמרה מילתא ש"כל נקטינ�, שבעלמא שהג� שאמרנו. הדברי� וה�
צביו� להעניק מנת על בפיה מרי� שהשתמשה כא� אבל בישא". לישנא משו� בה

בישא. לישנא משו� בזה יש נמי בפניו א� משה, של למעשיו
עלילה מבקשים ז.

� ממנו" הוא חזק "כי מעלה: כלפי דברי� שהטיחו נמי המרגלי� כ� א� תאמר, שמא
וה� שמיא. כלפי שקר דברי עלילת הוא ודאי הלא אבל מרה', 'באפי זה שהיה הג�

בישא? לישנא משו� בה� יש לעול� שקר, שדברי אמרנו
יודעי� שהכל דברי� עליו ובודה בפניו, חברו על המגז� שכל הדברי�, נראי� אבל
הוא מקו� שמכל וא� רע. ש� הוצאת משו� בזה אי� � בעלמא גוזמא אלא שאינ�

הראשונה,5. בסמיכות: רבה של מימרות שתי שם שנשנו שם. ערכין הסוגיא מתוך מוכח זה דין
לה וסמוך הרע; לשון אבק משום בזה יש כו'", בי-פלניא לא אם נורא, משתכח "היכא שהאומר:
שם, תוס' חידשו זה ומכוח בישא. לישנא משום בה לית מרה' 'באפי שהוא שכל איתמר, אחריה
השניה המימרא לדעתם, כי בלבד, הרע לשון אבק דוקא אלא מתרת אינה השניה שהמימרא

לה. המשך ומהוה הראשונה על מוסבת
הרע בלשון אפילו אמורים שהדברים כפשוטה, השניה המימרא את ופירש עליהם, נחלק והמהר"ל
שודאי בפניו. שרי הרע לשון אבק שגם מוכח, נראה לדעתו אף מקום, ומכל שנתבאר. וככל גמור,
זה, את לבאר הגמרא טרחה ולא אסור, נמי בפניו ואפילו טפי חמור הרע לשון שאבק לומר, אין

בצמידו המימרות שתי את שהעתיקה ת.הגם
דשריא עצמו הטעם אותו מחמת זה אין בפניו, שרי הרע לשון שאבק שזה אפשר, שפיר מקום ומכל
כל הרע לשון אבק כאן אין בפניו, שהוא שכל משום אחר: מטעם הוא אלא גמורה, הרע לשון

עצמו]. הרע מבלשון יותר לה"ר, באבק חכמים החמירו שלא לומר, אפשר [ועוד עיקר.
בפניו אפילו גוונא האי דכי לומר שיש בפירוש, לגנות הדברים את שפירש להיכא בזה, מינה ונפקא

דוק. למעלה, וכמ"ש בישא, לשינא חשוב נמי
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הוא מטבעו כלפיו, זה שהפנה והזלזול רבי�. בפני זילות לו וגור� שמו את מכפיש
של גופ� את מקבלי� שאינ� שהג� משבתו. את השומעי� יחס את ג� בהכרח, משנה
בפניו, שלא זה היה אילו כ� ועל זילות. של רוש� בלב מותירי� ה� מקו� מכל דברי�,
שלוח כח� לשונו את הגביר סו� סו� שהרי הוא, בישא לישנא בכלל זה א� בודאי
אלא זה אי� שקר, של רע ש� הוצאת כא� שאי� כיו� בפניו, שהוא כל אבל ממרחקי�.
חוצפה אלא כא� ואי� בו, להכות מנת על הבאי דברי עליו ומטעי� עמו כמתקוטט

בלבד. דברי� והונאת
וכיו� עלילה. מבקש אלא שאינו יודעי� הכל שמיא, כלפי דברי� ובודה המטיח וא�
שדיברו במה רק אלא בישא, לישנא משו� כא� היה לא מרה', 'באפי הוא שלעול�

דוק. בלבד, ישראל אר� של בגנותה

הבריות עם מעורבת דעתם אין יראתם מחמת
ואפיצם ביעקב אחלקם וגו' עז כי אפם ארור וגו' נפשי תבוא אל 'בסודם

ה)בישראל' מט לא(בראשית ע"ה אבינו שיעקב מובן אינו לכאורה הנה .
ולוי שמעון כי ונראה... ולוי... שמעון אלו הקדושים שבטים שני יברך
אמיתית, ביראה ה' את עובדים והיו גדולה במדרגה שהיו מדרגתם לפי
יכולים היו ולא שכם... ממעשה כידוע עבירה עוברי על בכעס היו כן על
ובאמת ככועסיםעלהבריות, נראיםתמיד שהיו להתערבעםהבריותלפי

להו. מרתחי דקא הוא אורייתא
מכרותיהם', חמס כלי אחים ולוי 'שמעון אבינו יעקב להם שאמר וזה

לעיל, כנזכר עצמם על בכעס היו כן ועל גדולה ביראה תמיד עםויקראשהם להתערב להם אפשר אי כן ועל פרו"ם, אשכנז תבואהבריותבלשון אל 'בסודם וזה ובסוד. בהתבודדות עצמם בפני והם
דמרהנפשי', מסטרא שהוא לפי בהנהגתם, בהם רצוני במרהשחורה.שאין הוא ג"כ ביחד לפעמים עצמם את שמקהילים והגם

כדבעי... בשמחה אז ואינם שחורה
מפני הוא כך כל בכעס שהם מה פירוש עז', כי אפם 'ארור אמר ולזה
להו... מרתחי דקא דאורייתא לעיל כנזכר וכו' תורה אלא עוז ואין עז,
מעורבים שיהיו דהיינו בישראל', ואפיצם ביעקב 'אחלקם אמר כן על
בשם ונקראים קטנה במדרגה שהם אנשים עם בין הבריות, עם דעתם

ישראל, בשם ונקראים ארץ גדולי שהם אנשים עם ובין כולםיעקב עבודהעם וזהו בשמחה תמיד ויהיו בהם מעורבת דעתם ודו"ק.שלימהיהיו לעיל כנזכר
שם ויחי פרשת ושמש" "מאור
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חיון אריאל הרב
ירושלים יצחק" "פחד כולל

לאיסור כאזהרה שוא" שמע תשא "לא
"לתועלת" ובהיתר לשה"ר

תמצית:
רש"י. בדברי וכן אמת, דבר על אפי' האיסור בטעם הח"ח בדברי לכאורה סתירה א.

דתרוויהו או א') (צד לשוה"ר ולבעל לדיין אזהרות שתי כולל תשא" ד"לא לאו אם חוקר ב.
ב'). (צד הם אחד דין

ז"ל. יצחק הפחד מאגרות דלתועלת בהיתר והסבר ב'. צד לפי ורש"י הח"ח דברי ביאור ג.
הפוסקים. במחלוקת תלויה זו חקירה ד.

ב'. צד לפי ע"ב כו דף בר"ה הגמ' לדברי ישוב ה.
גמור. בשקר אף מותר דלתועלת היתר ו.

א
תשא ד"לא בלאו המקבל או המספר נמי ועובר ב'): (לאוי� בפתיחה חיי�" ה"חפ� כתב
ש� ובבאמ"ח עכ"ל. לשניה�, כולל זה לאו וא"כ תשיא לא נמי ביה וקרי שוא" שמע
כתב: ואח"כ והסמ"ג, הרמב"� ודברי הדי� מקור שהוא בפסחי� הגמ' דברי הביא
שלא נמי כולל זה דלאו כיו� אמת, דבר על לשה"ר אפי' כולל זה דלאו הוא ופשוט
אסרה אמת על אפי' בודאי וש� וכו', חבירו בע"ד שיבא קוד� לדיי� דבריו ישמיע
הזה הדבר את ידע שלא השומע משו� או שוא" "שמע התורה קראתו ואעפ"כ התורה
ירדה שהתורה משו� או להאמי� אסור שהוא דבר להאמי� משיאו ואתה אמת שהוא
בתו� יערב שלא א"א בע"ד בפני שלא טענותיו מספר שהוא שכיו� המספר דעת לסו�
לא. בשבועות רש"י דברי ש� וציי� עכ"ל. וכו', כ� כל אמת שאיננו דבר דבריו הטעמת
ש� שנתכוונו ונראה שקר, דבר על דאיירי פי' ש� ובתרגו� עה"ת רש"י שהלא ובאמת
דברו, גמור דבשקר למימר דליכא אמת, זה א� יודע שלא הח"ח וכמ"ש השומע, להדיי�
ודאי אלא למיחש, שיי� מה גמור ובשקר מבעי למיחש דמ"מ כתב ש� בפסחי� דרש"י
בתחילה. הח"ח דברי ה� ואלו הדבר, אמת או שקר א� יודע שאינו להדיי� כוונת�

אינו בע"ד בפני שלא דבריו שהמטעי� וז"ל: כתב הח"ח ש� שציי� בשבועות וברש"י
אסור, שמשקר חשש יש שאז דבריו שמטעי� באופ� דוקא משמע עכ"ל. מלשקר, בוש
הדיי� שאי� א� איסור אי� מעשה היה וכ� כ� אומר אלא דבריו מטעי� אינו א� אבל
ומשמע שני כטע� זה הביא עצמו הח"ח שהלא ובאמת לא. או הוא אמת א� יודע
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(אח"כ ב'. כטע� ובמקו"א א' כטע� במקו"א רש"י ודברי ראשו�, טע� סותר שני שטע�
דבר שדייק ש� הורבי� רא"מ בהגה' כדברינו).מצאתי מטעי� דדוקא רש"י י

ב
שונות, אזהרות שתי כולל שוא" שמע תשא ד"לא דלאו הו"א הח"ח דברי בלא הנה
לשוה"ר לכל וחדא חבירו. בע"ד בפני שלא א' בע"ד טענות ישמע שלא בבי"ד חדא
וידוע שכתב בבאמ"ח עצמו הח"ח דברי מסו� לזה וסייעתא שוא. שמע לישא שאסור
השמונה בכל כולל זה דלאו הרי כדלקמ� בפניו ושלא בפניו הוא לשוה"ר דאיסור
שמע תשא דלא הלאו אבל אסור, בפניו א� לשוה"ר דאמנ� גדול תימה ודבריו אופני�.
ולאו תועלת יש א� הותר לשוה"ר דהלא קשה ועוד חבירו. בפני שלא דוקא הוא שוא

תורה. לדי� תועלת ש� שיש א� הותר לא תשא דלא
די� ג� (ומסתמא מבעי דלמיחש הדי� דכל כתב נ"ט אגרות יצחק דבפחד תימה וביותר
רק שנאסר תשא דלא מלאו הוא האיסור דכל אלא סת�, היתר זה אי� דשרי) לתועלת
שוא. זה אי� אחרת מסיבה כששומע אבל חבירו, על דרכילות לשוה"ר שהוא "שוא"
שמע סוכ"ס לתועלת שזה לי איכפת מה א"כ התוצאה על מסתכלי� היינו שא� וכוונתו
תועלת, ישנה כאשר חבירו בגנות לשמוע סת� היתר שזה לומר ונצטר� חבירו, בגנות
השמיעה כשכוונת שוא שמע רק הוא האיסור דכל השומע בכוונת תלוי זה א� אבל
נאסר גופא זה בלאו הלא ולכאורה שוא. כא� אי� שוב הרי התועלת אותה היא שלו
א� וש� לדיי� אזהרה יש נפרדות, אזהרות שתי ה� דאלו מורה זה כל תועלת, שיש א�
מבעלי אחד כצד אצלו נקבע שבזה משמיעתו, התוצאה לו שאיכפת כיו� אסור בתועלת
לכל השני והדי� בפניו. שלא דוקא וזה הדי� יעוות שלא דייני� מהל' די� והוא הדי�
ל� איכפת דלא מותר לתועלת ששומע דכל אחרי� דיני� נגדרו כבר ובזה לשוה"ר בעל

איסור. הוה בפניו שלא בי� בפניו ובי� הכוונה אלא חבירו בגנות ששמע התוצאה
והעיד ק� דא� כתב י' לאוי� בח"ח דלהל� נכו�. זה אי� מעטה התבוננות לאחר איברא
ממו� לעני� תועלת שו� מזה לבא יכול שאי� כיו� איסור, בדבר בבי"ד ביחיד עליו
ד"לא בלאו ג� עי"ז ועובר עליו, מפיק דקא הוא בעלמא ביש ש� א"כ וכו' ושבועה
זה ודי� זה. עבור להלקותו בי"ד וצריכי� חטאת" ולכל עו� לכל באיש אחד עד יקו�
ש� וכמש"כ עדות בתורת דבריו ונתקבלו בבבי"ד יחידי במעיד אלא נאמר לא ודאי
שאי� עדות תורת לזה אי� בפניו דשלא הזה, הלאו הוה בפניו דרק בסו� בבאמ"ח
אזהרות שתי אי� שש� הרי עיי"ש. סק"ז ז' בכלל וכ"כ בי"ד. בפני שלא עדות מקבלי�

אי כלל לו אי� ובלא"ה עובר לע"א האזהרה בכלל הנכלל כל הכאאלא מה ומפני סור.
דיניו די� וכל הע� המו� לשאר והא' לבי"ד הא' דיני� לשני תשא דלא הלאו חילק

הוא. פלא הלא שוני�,
אחת. ואזהרה ה� אחד די� הע� ובכל בבי"ד שוא שמע תשא דלא דדינא כרח� ועל
שלא מהדי� אמת דבר אפי' כולל זה שלאו הוכיח שהרי כא� הח"ח מדברי משמע וכ�
אסור אמת דבר שא� דדיי� הדי� שאני לזה, זה בי� יש שייכות ומה דבריו הדיי� ישמע
שאסור כתב ס"ב ו' כלל להל� וכ� אחד. די� שה� ע"כ הדי�, יעוות שלא לשמוע לו
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לדיי� שאסור תשא דלא מדי� זה והוכיח בלתועלת, רק לקבלו בלא א� לשוה"ר לשמוע
התורה דכוונת דאמרי' ה"ט דש� לומר דאי� ש� וכתב להאמינו, בלא א� כלל לשמוע
תשא דלא הלאו שהרי הדי�, להטות ויבא באוזניו הדבר יכנס שלא גוונא בכל לאיסור
אחד טע� הדיני� שני אלא נכו�, הדי� עיוות של הזה הטע� שאי� והיינו שניה�. כולל

בסברות. ביניה� לחלק ואי� לה�

ג
דחל והוא כלל. ביניה� הפרש ואי� ה� אחד הללו הדיני� שני דבאמת לפע"ד ונראה
שמיעה חשיב דבזה בפניו השני כשאי� חבירו בע"ד דברי לשמוע אפי' הדיי� על איסור
עושהו זה אי� למחר תורה בדי� לדיו� זה שיבא דמה חבירו, גנות והוה לתועלת שלא
לרכילות. לאו אי לשומעו סיבה שו� לו אי� היו� למחר, ישמענו דאדרבא היו� לתועלת
יצחק פחד בעל למר� הזכרו� ובספר באיש, ע"א יקו� דלא הנז"ל הדי� מ� לזה וראיה
נמי שבועה בה� שאי� וכד' בקרקעות עליו העיד א� בממו� דג� דמשמע הק' פח' סי'
שתהא ע"א תמצא לא לעול� א"כ כשירה, מיוחדת דעדות בממו� קיי"ל והא לוקה
ולפי הגדת�. ומצרפינ� דבריו ושומעי� למחר חבירו יבא דדילמא תועלת בו שאי� בטוח
זה אי� שעתה כיו� לתועלת שמיעה חשיב לא כזה שבאופ� היתה הח"ח סברת דברינו

לתועלת.
של תוצאה לידי לבא שיכול דא� באגרת, הנ"ל זצ"ל מר� דברי ע� יותר הסברא ונחזק
תועלת בה לו אי� היו� ששמיעתו וכיו� שמיעתו, סיבת אלא לו מתיר זה אי� תועלת
ולאו לשוא, ביה וקרי רכילות לש� שומע מיחשב העכשוי) במצב אלא היו� (ל"ד
ששמיעתו לומר שיכול במצב אינו שכעת אלא נוס� עד למחר יבא א� יודע שאינו משו�

ס"ב י' בכלל הח"ח שכתב הדי� כ� וכמו לתועלת. באופ�היא התועלת לסבב יכול דא�
שאפשר ל� איכפת מה תועלת של התוצאה הוא ההיתר א� ולכאורה מתיר, זה אי� אחר
התועלת להפיק שיכול כיו� שפיר א"כ השומע כוונת הוא האיסור א� א� אחר. באופ�
ג� וכ� חבירו. לגנות היא ששמיעתו ע"כ הזה בדר� שומע ואעפ"כ אחר, באופ� הזו
לשמוע כוונתו הר"ז לחוד זה ושומע יחד ג� שניה� מחר לשמוע יכול שהדיי� כא�

חבירו. בגנות
ומיניה שלו השמיעה לתועלת זה אי� בדיי� א� דבאמת חומר כמי� הכל מתיישב ומעתה
לש� שמיעה על אלא הדיי� על דוקא די� אינו כא� הדי� כי לשוה"ר די� כל ילפי'
בכל הוא לשוה"ר אבל בפניו שלא רק הוא דדיי� לאו ואמנ� לשוה"ר. הנקראת רכילות
מיחשב זה באופ� שרק מפני בפניו שלא רק הוא שדיי� דמה ולק"מ האופני� שמונת
פחד (עי' כלל לשוה"ר חשש ואי� לפנינו תורה די� כא� הרי בפניו אבל לתועלת שלא
בכל כ� גרידא שמיעה א� לו אסור שדיי� דכש� הח"ח דימה ולכ� קי"ט). אגרת יצחק
הוא הוא דיי� של הדי� כי לשוה"ר, בכל ה"נ אמת בדבר אפי' שש� וכש� לשוה"ר,

ולזה. לזה אזהרה – דלשוה"ר דינא
נראה כזה. ופע� כזה פע� שנראי� רש"י ולדברי הח"ח שהביא הטעמי� לב' וניהדר
הכללי הדי� על דיברו שלא פשוט דבר ותחילה סתירה. כא� ואי� אחד דבר הכל כי לומר
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דאמרי' מה כל הא והשתא בע"ד. ישמע שלא דדיי� בציור הדי� על אלא דלשוה"ר
ודאי הוא בי"ד בפני טענתו ומביא שבא הבע"ד אבל לשמוע, לדיי� ה"ה לתועלת שאינו
ייחשב לא ודאי זה וכד', ממנו הנגזל ממונו על הוא צועק אלא רכילות בשביל בא אינו
כשבא רק הוא במספר האיסור כל וע"כ , אמת שאומר בעצמו כשיודע שוא שמע
לכל נגרר הוא שהרי מלשקר בוש אינו דבריו מטעי� שכאשר וכמש"כ דבריו להטעי�

איסור. שו� אי� הטעמה בלא אבל לו, אסור ואז שכנגדו בע"ד על שקרי� מיני
דאסור השומע הדיי� על דיברו בפסחי� רש"י ודברי דהח"ח הראשו� דהטע� יוב� ובזה
אמת דברי הזה התובע בדברי יש א� יודע דאינו לתועלת זה שאי� כיו� גווני בכל לו
כיו� תיפ"ל אמת, דבריו אי� שמא טע� הח"ח כתב למה לפ"ד קשה (דלכאורה לא או
הרי הדיי� כ� על ויודע אמת דבריו א� כי פשוט ונראה אמת. שזה א� לתועלת שאינו
ולשמוע תורה די� בזה לפתוח צרי� אינו אמת שדבריו הדיי� ביודע כי לתועלת, זה
למיחש ומ"מ עתה) תועלת בשמיעתו מיחשב ושפיר מידו מוציא אלא כלל השני הצד
לשונאו. או מעליו להתרחק מחמת� שצרי� דברי� נגדו אומר התובע אותו א� מיבעי

בי"ד בפני להמספר ה� בשבועות רש"י ודברי השני אחרוטע� שיגרר יטעי� שלא
למספר א� הראשו� טע� דמחמת הח"ח שהוסי� אלא כנ"ל. שרי הטעמה בלא אבל שקר
דהח"ח לשונו ק"ק [בזה להאמי� לו שאסור דבר להאמי� משיאו שאתה כיו� אסור
הנ"ל]. ו' בכלל שכתב כמו לשמוע לו שאסור דבר לשמוע משיאו שאתה לומר לו שהיה
הקטנה היד כוונת וזו אופני� השמונה בכל הוא מכא� הנלמד דלשוה"ר לאו ולכו"ע
שמותר אופני� בכל דיי� אבל לשוה"ר לבעל אלא לדיי� כוונתו ואי� הח"ח, ש� שהביא

לתועלת. דהוה משו� היינו

ד
בע"ד לשמוע לדיי� אסור שכתב הטור לשו� על יז' סי' הב"י מדברי לדברינו וראיה
אלא מיתסר דלא אדעתי� תיסק דלא בב"י ופי' חבירו. בפני שלא או חבירו שיבא קוד�
שרי, ויצא לבי"ד חבירו בא א� אבל בריבו" הראשו� ד"צדיק משו� חבירו שיבא קוד�
אינו בע"ד בפני שלא דבריו שמשמיע שכל משו� אסור בפניו שלא שהוא שכל קמ"ל
אלא הדי� שיעוות מפני בדיי� האיסור שאי� כתב בהדיא הרי ע"כ. שקר, מדברי בוש
חשיב בע"ד בפני זה שאי� כל וע"כ לתועלת זה כשאי� חבירו בגנות לשמוע לו שאסור

בפרישה. השני בפי' עוד ועיי"ש וכמש"כ. לתועלת שלא
דדוקא ש� הרמ"א דכתב הפוסקי�. במח' שנוי זה שדבר נראה בפוסקי� העיו� לאחר א�
השני נתרצה ואח"כ האחד טענת שמע א� אבל אסור אז בדבר דיי� שיהיה ידע א�
נחלקו כבר ש� דבריו ובכוונת מהרי"ל. מתשו' והוא בדבר, דיי� להיות מותר לפניו לדו�
רק אלא ש"�) עי' מהריב"ל (וכ"כ מלדו� נפסל לא דודאי כתב ש� דבסמ"ע הפוסקי�
יעוות שמא ועוד לפניו בע"ד שישמע רוצה השני שאי� כיו� שישמע אסור לכתחילה
צרי� ורק וכלל כלל איסור ליכא בדבר דיי� שיהיה מתחילה ידע כשלא אבל הדי�,
נפסל הר"ז נתרצה לא א� אבל נתרצה דדוקא כתב ובתומי� לכתחילה. השני שיתרצה
מסת� שונה די� הוא הדיי� על שנאמר תשא לא שדי� שניה� דעת הנה לגמרי. מלדו�
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כתב ולכ� מותר דיי� אינו שא� הסמ"ע כתב דלכ� הדי� עיוות משו� וטעמו לשוה"ר
בבאמ"ח הח"ח הוצר� [ולדבריה� כדברינו. שלא להדיא ודבריה� שנפסל. התומי�
שמיעה אפי' דאסור מדיי� לשוה"ר ללמוד אפשר בכ"ז למה ההסבר כל להוסי� ו' בכלל

הרמ"א. לדברי הסבר אי� לפ"ד ומעתה עיי"ש.] גרידא
דיי� הוא א� דדוקא כתב וש� ב' סי' חו"מ למהרשד"� ציי� ש� תשובה בפתחי מיהו
איסור כא� אי� יד"ח לצאת בכדי לו לשאול באו א� אבל תשא דלא האיסור עליו יש
שבאופ� בפ"ת) ש� צויי� (ג� קנג' סי' ביו"ד וכ"כ השאלות. על העונה כרב הוא שהרי
ממונות בדיני ישיב שלא חסידות שמידת אלא דרבנ� ולא דאורייתא לא איסור אי� הזה
באו ולא שהוא כמות הדי� לו שיפסוק כדי ששאלו באופ� דרק מנייהו ומשמע עיי"ש.
שהרי אסור ודאי זה דיי� שאינו א� הא' טענות לשמוע סת� אבל שרי, לפניו לדו�
לציד"ח יעשה כיצד לו שיענה לתועלת דהוה הנז' באופ� ורק חבירו, בגנות הוא שומע
הרמ"א דברי ג� נפרש וכ� וכדברינו. לתועלת שלא נמי זה כי אסור דיי� וכשהוא שרי
לעשות אי� לו לשאול ובאו דיי� אינו וא� דיי�, שהוא באופ� רק שאסור הסמ"ע ע"ד
שאי� נפסל אינו אבל חבירו, שיתרצה צרי� ולכתחילה הדי� בזה לדו� לבסו� לו מותר

לשוה"ר. די� אלא בדייני� די� זה
לשוה"ר איסור על למפרע יעבור שלא נראה כיוו�ויותר למפרע עובר אינו הסמ"ע [לדעת

התומי	 (ולדעת הדי� עיוות כא� ואי� באוזנו הדברי	 נכנסו לא ממילא דיי� היה לא השמיעה שבשעת
לדעת א� כ� מ"מ אבל נפסל) הוא הרי למפרע עובר א	 כי למפרע עובר שלא לומר מוכרח אפי' זה

שאי�הרשד"	] נתברר והשתא לתועלת, הוא ההיתר וכל לשוה"ר הוא האיסור דכל כיו�
כנ"ל, תועלת בזה אי� ובלדו� לדו� רוצי� אלא לציד"ח לשאול באו לא כי לתועלת זה
דאה"נ דאפשר כ"כ מפריע זה שאי� [הג� לשוה"ר. איסור על למפרע לעבור לו יש א"כ
לדו� יחליטו הללו א� ואח"כ שישמע לו שנאמר כ"כ נח זה אי� אבל למפרע, יעבור
זצ"ל מר� דברי ע"פ הוא הדבר וטע� יעבור]. שלא נראה ע"כ איסור, על יעבור לפניו
חידוש מזה לנו יש והשתא הכוונה, על אלא תועלת שנעשה התוצאה על מסתכלי� שאי�
שיקחוהו כיו� מכ� תועלת תצא לא שלבסו� דא� עתה עד שכתב מה מכל בהיפ� נפלא
כא� שמע לא הרי לתועלת כוונתו היתה השמיעה שבשעת היות א� לה�, דיי� להיות

חבירו. גנות
קפ"ג סי' ד' מערכת דרבנ� ארעא דברי הפ"ת ש� שהביא מה ליישב נראה היה ובזה
כרד"� ודלא מדרבנ� רק הוא שהאיסור משמע נפסל הדיי� דאי� שכתב מהריב"ל דמדברי
היינו נפסל שאינו דמה כלל מזה ראיה אי� ולדברינו דאורייתא. איסור שזהו שכתב
נפסל,. לא ולכ� דאורייתא דלשוה"ר אלא הדי� שיעוות בדייני� איסור זה שאי� משו�
כמהריב" בדיעבד איסור זהו אלא מיפסל דלא כתב בחו"מ שהרי ברשד"� מוכח זה ל,ודבר

כרד"�. דאורייתא איסור דזהו כתב וביו"ד

ה
לההוא איקלע "לוי כו. ד� סו� בר"ה תמוה גמ' ליישב בדעתי עלה הדברי� של ולאור�
מאי ידע הוה לא פלוני) גזלני רש"י (ופי' פלניא קבע� א"ל לקמיה גברא אתא אתרא
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רבא א"ל אלקי�', אד� 'היקבע דכתיב א"ל גזל� א"ל מדרשא בי שאיל אתא ליה קאמר
קבע� ואמאי קבע� במאי קבע� היכי ליה אמינא הוה הת� הואי אי לר"א מברניש

הגמרא. עכ"ל ליה", קאמר דאיסורא מילתא סבר ואיהו ידעי', הוה וממילא
בזה חושש היה הנראה וכפי לו, שאומר חושש היה דאיסורא מילתא איזה להבי� ויש
היה דא� וג� שואלו, היה אי� מברניש רבא דא"כ תחילה קשיא זה א� ללשוה"ר.
מכשיל ועוד למפרע, לשוה"ר מקבל הוא בזה הרי בביהמ"ד אח"כ שאל למה חושש
הוא הדיי� על תשא דלא דלאו לפ"ד רק קשה [זה ללשוה"ר בסיוע מדרשא בית בני את
הטענות לשמוע לדיי� שאסור לאיסור חושש שהיה אפשר זה בלא אבל לשוה"ר, משו�
בפני שלא הא' בע"ד טענות שומע נחשב אינו בביהמ"ד אח"כ אבל בע"ד בפני שלא
בדר� שאלו לא ולכ� קא"ל דאיסורא מילתא סבר דהוא מהגמ' דמשמע עוד ג� חבירו].

כלל. שאלו לא דלכ� ולא מברניש רבא של ההתחכמות
עשאה שלא אלא מברניש רבא של ההתחכמות ע� הסכי� לוי דא� לומר נראה ע"כ
היה זה בלא אבל שקר, דברי בתוכ� שמכניס דבריו מטעי� הוא יהיה דבזה שסבר כיו�
לדו� לישב א� לידע תועלת לזה לו שהיה כיו� קבע� מילת מהי ישירות לשואלו יכול
מאותה היינו קבע� מילת מהי ישירות שאלו לא שבאמת ומה לא, או המריבה בזאת
דבזה לעשות יכל לא ההתחכמות אבל בורותו, להראות לחכ� לו שאי� רבא של סיבה
שנכתוב (וכפי תועלת הוה דלדידיה שרי דלדידיה וא� שאסור, דבריו מטעי� עושהו
ע"כ שקר, דברי לומר שיגרר להמספר מחטיאו הרי לתועלת) מותר שקר דא� להל�
דברי� הטעמת נקרא זה דאי� סבר רבא א� מדרשא. בי את לשאול אחר אופ� לו מצא
מסיפורו יחרוג ולא שאלתו כפי ויענה שישאלהו רק אלא מעצמו לספר לו ית� שלא כיו�

מטעי� חשש כא� אי� לשאלה מתשובה יותר
לשמוע הדיי� דמותר יוס� זכרו� שו"ת מש� שהביא סק"ט ש� תשובה בפתחי [וראיתי
כוונתו הנראה וכפי וכד', קבע� במאי לשאול הוא אסור אבל הטענות של והחומר היולי

לישב א� תועלת שיש במקו� איירי רבא לפ"ד א� כרבא, שלא לפסוק ולכ�היתה בדי�
שבלא"ה אלא לתועלת. זה אי� שאז בדיי� איירי הפ"ת אבל הטעמה זה שאי� התיר

והחומר.] היולי לשמוע שרי למה צ"ב דבריו
בדעתו מתחילה היה שלא דא� הנ"ל התומי� דברי נגד זה יהיה זה פי' שלפי אלא
א� לידע ללוי היתה תועלת מה ולדבריו חבירו, נתרצה אא"כ מלדו� נפסל בדי� לישב
שהבאנו מה דלפי לומר ואי� מ"מ, מלדו� יפסל שישמע דכיו� לא או זה בדי� לישב
מה ובצירו� רכילות לש� שומע שאינו היינו דלתועלת דההגדרה באיגרת זצ"ל ממר�
בזה ידו� א� לו לתועלת זה שהיה הכא א"כ לשוה"ר, די� הוא הוא דדיי� דדי� שכתבנו
על עבר ולא לדו� א� לידע לש� אלא רכילות לש� הדברי� כלל שמע לא הרי לא או
סת� ושמע לדו� דעתו היה כשלא היינו התומי� דברי וכל מלדו�, נפסל ולא לשוה"ר
מהתומי� שמשמע כתבנו כבר שהרי מלדו�. הוא נפסל ולכ� חבירו בגנות שומע דהר"ז
וע"כ הדי�. שיעוות דייני� בהל' די� וזהו מלשוה"ר אחר די� שזה מלדו� אותו שפוסל
דיי� להיות בדעתו היה שלא תשא דלא דינא להאי חושש לוי היה לא דלהתומי� צ"ל
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אלא חשש ולא הסמ"ע, וכמ"ש שיטת� לפי תשא דלא האיסור כלל אי� דיי� וכשאינו
המילה פי' ידיעת עצ� היא לו שהיתה ותועלת לתועלת, הותר שהוא דלשוה"ר לדינא
מטעי� דהו"ל כנ"ל להמספר להכשיל שלא רבא של בהתחכמות שאלו לא לכ� הזאת
פירוש בביהמ"ד ששאל בדר� אחרת, בדר� להוציאה הוא יכול שלו ותועלת דבריו,
ולא הוא ענייניו לש� היתה השמיעה דכוונת יותר יוב� הנ"ל מר� ולפ"ד התיבה. אותה
לא. ותו זו מילה על רק כלל המעשה על שאלה היתה שלא כא� וכ"ש רכילות לש�

מתירה. כזו תועלת א� שצ"ע אלא
ו

שבאופ� דיתכ� ל� שנראה נוס� חידוש נאמר באגרתו זצ"ל מר� בדברי דעסקי' ואגב
דבלא לוי דעת לבאר במש"כ וכגו� גמור, שקר בדבר אפי' מותר לשמוע הוא שצרי�
זה א� יודע אינו שהוא וא� תועלת לו שהיה כיו� לשאול לו אפשר היה ההתחכמות
אי� דתועלת דההיתר כיו� לאו. א� לדו� א� לידע תועלת לו יש מ"מ שקר, או אמת
הותר, רכילות לש� אינה שמיעתו שכוונת שכל אלא מותר המועיל דבר שלכל סברתו
שהתיר מה כל דהא תשאל ואל לשמוע. הוא יכול כאמת נכוחי� הדברי� כשאי� א� א"כ
ש� הסעי� בסו� דהלא במפורש. ש� כמ"ש אמת בדבר רק הוא ס"ב ו' בכלל הח"ח
שומע היא� אמת שזה בליבו יחליט לא א� ולכאורה אמת, שזה בליבו יחליט דלא כתב

שרי. מזה תועלת לו שיש כל אלא אמת שזה בבירור שידע צרי� שאי� ע"כ זה,
שישקר ודאי שזה בהטעמה דאפי' לעיל) לזה רמזנו (וכבר מכ� יותר נאמר ומעתה
תועלת לו שיש כיו� לשמוע ללוי לו מותר המספר, על אסור וזה שקר לדברי שיגרר
לשמוע רצה שלא מה וכל לא, או לדו� א� יידע ולא המעשה יידע לא זה דבלא מזה
בא שאינו שכל גמור, שקר א� ליה שרי לדידיה אבל להמספר להכשיל לא בכדי הוא

ודו"ק. שרי, לצור� לשמוע בא אלא שוא" "שמע שהוא חבירו של גנותו לשמוע

שלום למטרת פירוד
ישב" אברם אחי. מעל איש ויפרדו מקדם לוט ויסע הירדן ככר כל את לוט לו ויבחר

יא) יג (בראשית סדום". על ויאהל הככר בעיר ישב ולוט כנען בארץ
אי תיבותםאברואחילמעשויפרדו סופי לעשותשלו"ם,, כדי לומר,

נתפרדו... שלום
שם בראשית הטורים, בעל
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דרזי ישראל הרב
ירושלים ישראל", "בית כולל

לרעך דואהבת עשה ביטול בגדר
תלתא באפי דמיתאמרא דמילתא ובהיתרא

משו� בה לית תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל הונא רב בר רבה אמר טז. ד� בערכי�
רש"י דעת ליה. אית חברא דחבר� וחברא ליה אית חברא חבר� מ"ט בישא, לישנא
הרע לשו� אינו לאחרי� המגלה ולכ� ג' בפני אמרוה עצמ� שהבעלי� דאיירי ש�
שלשה בפני שאמרוהו כיו� לאחרי� שיתפרס� לה� איכפת שלא בדעת� גילו דהבעלי�
מילתא דכל לט. בב"ב הרשב"� ודעת לאחרי�. לגלות שאפשר אמרו כאילו וחשיב
דעבידא מילתא דכל רכילות חשיב לא לבעלי� האומרה ג', בפני אחרי� ע"י דמיתאמרא
דכוונתו דהיכא דביאר ב' כלל חיי� מי� באר ועי' בישא. לישנא משו� בה לית לאיתגלוי
דברי� נאמרו וא� וז"ל: ה"ה מדעות פ"ז הרמב"� ודעת הרשב"�. התיר לא יותר לגלות
אחרת פע� השלשה מ� אחד הדבר סיפר וא� ונודע, הדבר נשבע כבר שלשה בפני אלו
ביאר ובכס"מ יותר. ולגלותו הקול להעביר יתכוי� שלא והוא הרע לשו� משו� בו אי�
שיתכוי� לא אבל לגמרי, אסור אינו בעני� לדבר במקרה יבוא שא� היינו שהתרנו שזה
להוסי� כוונתו ואי� בעלמא כסיפור עראי באופ� רק שהותר והיינו יותר. הדבר לגלות
חיי� מי� באר ועי' בלעדיו] לו שיוודע או כבר יודע השומע שמסתמא תולה [כי פרסו�

ב'. כלל
עובר הרע] לשו� [המספר הזה הסיפור דע"י כתב ב' עשי� בפתיחה חיי�" ה"חפ� והנה
על חס שהוא כמו חבירו ממו� על לחוס בזה "שנצטוינו כמו�, לרע� ואהבת על ג�
עצמו, כבוד על חושש שהוא כמו בשבחו ולספר חבירו כבוד על ולחוס עצמו של
בעליל נראה אמת, הדבר א� א� המקבל או חבירו על ורכילות הרע לשו� והמספר
במילתא ההיתר מה טובא צ"ע וא"כ מקיי�". אינו בודאי דכמו� וכ"ש כלל, אוהבו שאינו
לגלות מכוי� שאינו משו� באקראי לאומרו דשרי הרמב"� לדעת תלתא באפי דמיתאמרא
ביטל הרי מ"מ לאיגלויי דעבידא מילתא שהיא לי מה קשה הרשב"� לדעת וכ"ש יותר,

בגנותו. שיספרו רוצה היה לא שהוא כמו כמו� לרע� דואהבת עשה

דואהבת עשה ביטול בגדר
לחבר� סני דעל� לא. ד� בשבת אמרינ� כמו� לרע� ואהבת מצות ביטול בגדר והנה
לעשות, אסור מה שלילה, בלשו� לומר שינה מה מפני המהרש"א והקשה תעביד, לא
דהפסוק משו� וביאר כוות�". לחבר� "ותרחמי בתרגו� כדמפרש חיוב בלשו� אמר ולא
שלא כמו�" לרע� "ואהבת קאי ועלה עמ�", בני את תטור ולא תקו� ב"לא מתחיל
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קאמר לא טובה לעשות לגבי אבל תעביד. לא לחבר� ל� דסני דמאי רעה, לו תעשה
שיי� דלא הרמב"� [וכ"כ חבר� לחיי קודמי� חיי� אמרו שהרי כמו�, לרע� ואהבת
"ותרחמי שכתב עוזיאל ב� יונת� מתרגו� מוכח וכ� קודמי�]. חיי� שהרי ממש כמו�
וכ� ד'. ס"ק בא"א ע"ב בסי' בפמ"ג והביאו ליה". תעביד לא ל� סני אנת דמ� לחבר�
פסקי� דיסקי� מהרי"ל שו"ת ועי' קס"ו. עמ' ח"ב איש" ב"מעשה איש החזו� בש� כתבו
"ואולי וכתב כמו� לרע� דואהבת מ"ע משו� סדו� מידת על לכו� יש א� דד� ר"מ סי'
שתקנו הוא וחז"ל לצער, בכדי ירצה שלא רק מהתורה, חייב אינו רוצה שאינו במקו�
ועיי"ש. עי"ז" פסידא לו שאי� כל יצרו לכו� רוצה באינו א� סדו� מידת על לכו�
הוא העשה שביטול והיינו עשה. מצות ביטול ליכא לצערו מתכוי� שלא דכל ומבואר
המצוה דכלל שכתב ט' מצוה בסמ"ג מבואר וכ� לו. ששנוי דבר לחבירו כשעושה דוקא
זו מצוה שע"י דכתב קדושי� פרשת רמב"� ועי' תעביד. לא לחבר� ל� דסני מאי הוא

מלבו. הקנאה מידת יסיר

והסמ"ג הרמב"ם דעת
כאשר קצתנו את קצתנו לאהוב "שצונו כתב ר"ו מצוה המצות בספר הרמב"� אול�
ובגופו, בממונו לעצמו, וחמלתו כאהבתו לאחיו וחמלתו אהבתו ושתהיה עצמנו, נאהוב
ארצה לעצמי שארצה מה וכל אותו, אני ארצה אותו ירצה א� ברשותו שיהיה מה וכל
החיוב בחלק שהמצוה ומבואר כמו�". לרע� ואהבת יתעלה אמרו והוא כמוהו, לו

כות�'. לחבר� 'ותרחמי אונקלוס וכתרגו� לו, שיוטב שרוצה כמו לחבירו להיטיב
לא אד� כל על "מצוה ה"ג מדעות פ"ו הרמב"� מישראלוכ"כ ואחד אחד כל את הוב

כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי� לפיכ� כמו�, לרע� ואהבת שנאמר כגופו
הבאת זו מצוה שבכלל ח' סי' סמ"ק וע' עצמו". בכבוד ורוצה עצמו ממו� על חס הוא
"שלא זו במצוה כתב רכ"ד סי' והיראי� זכות. לכ� ולהכריעו לחבירו אד� בי� שלו�
בפועל יעשה שלא רא� בתועפות [ופירש ללבו המסור דבר לו לומר ולא לו לעשות
שאתה דבר תלמד, ממנו פירוש כמו�, שנאמר רע] דיבור לו יאמר לא וג� רע דבר
טוב בלב להיות חבריה� את לאהוב ישראל שמצווי� מכא� למדנו ללב�. שמסור יודע,

עיי"ש. זה", ע� זה
החיוב בחלק הוא כמו� לרע� דואהבת דהעשה והיראי� הסמ"ק הרמב"� לדעת ומבואר
ס"ל והיראי� הסמ"ק הרמב"� דג� אפשר אמנ� בטובתו. ולרצות חבירו ע� להיטיב
אמרו דכבר ממש כמו� לקיי� אפשר אי שהרי השלילה, בחלק אלא עשה ביטול דאי�
דבר בכל הוא העשה שקיו� א� ובמהרש"א, ברמב"� כמבואר חבר� לחיי קודמי� חיי�
ובממו�. בגו� לחבירו שעושה טובה בכל קיומית מ"ע שיש מכיו� לחבירו שעושה חיובי

מהחינוך הוכחה
שכתב השלילה. בחלק אלא עשה ביטול דליכא רמ"ג מצוה החינו� בספר מבואר וכ�
ולהרחיק ממונו לשמור עצמו, ע� שיתנהג כמו חבירו ע� האד� שיתנהג הוא הכל "כלל
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כדעת והיינו כבודו". על ויחוס לשבח יספר� דברי� עליו יספר וא� נזק, כל ממנו
כבודו, על ולחוס בשבחו ולספר ממונו לשמור החיוב בחלק זו מצוה שקיו� הרמב"�
א� וכ"ש לשומרו, חבירו בממו� נזהר ולא עליה "ועובר דבריו החינו� סיי� ואח"כ
דעובר כתב לא ואמאי זה". עשה ביטל לדעת, דבר בשו� ציערו או בממו� אותו הזיק
חבירו בממו� נזהר דבלא דומיא כבודו, על וחס בשבחו דיבר לא א� ג� המצוה על
לשמור שמחויב בתחילה החינו� שכתב וכמו תעשה, ואל בשב א� דאיירי לשומרו
שלא לו דשנוי היכי כי וטעמא תעשה, ואל בשב דאיירי נזק כל ממנו ולהרחיק ממונו
מהרי"ל בתשובת ועי' חבירו. ע� לנהוג צרי� כ� תעשה ואל בשב א� ממונו ישמרו
מ"מ עשה, מצות קיו� החיוב בחלק דיש דנהי ומבואר ר"מ. סי' פסקי� הנ"ל דיסקי�

תעביד. לא לחבר� ל� דסני דמאי השלילה בחלק אלא אינו המצוה ביטול

ושותק חבירו שמבזין שומע
דמחוייב יבזוהו, שלא להוכיח� ויכול לחבירו שמבזי� דשומע היכא לדו� יש ולפי"ז
ביד�, ימחו ולא בזיונו שישמעו שנוי היה שעליו כמו כמו�, לרע� דואהבת מ"ע משו�
לשמור ביכול נמי וה"ה בזה, דמחוייב חבירו של ממונו לשמור דיכול מהיכא שנא דמאי

וצ"ע. דמחוייב, יגנוהו, שלא חבירו של כבודו על

הקושיא יישוב
ואהבת דממצות היראי� לדעת דג� אפשר בשלילה, אלא מ"ע ביטול דאי� ולפמש"נ
ע"י כשמחדש דוקא אלא עשה הביטול אי� מ"מ רע, דיבור לו לומר שלא כמו� לרע�
על הגנאי יתפרס� דכבר תלתא באפי דמיתאמרא במילתא משא"כ לחבירו, גנאי דיבורו
לא תעביד לא לחבר� מ"מ עליו, ידברו שלא דא בכגו� ג� לו דשנוי דנהי לכל, חבירו
שנעשה וחשיב יתפרס�, שבלא"ה או המפורס� בדבר חבירו בגנות מדבר שהרי חשיב,

עשאו. לא והוא לחבירו כבר
לא לכתחילה להימנע צרי� תלתא באפי דמיתאמרא במילתא דג� פשוט לכאורה ומ"מ
ואהבת ומגדרי מפורס�, בגנאי א� עליו שידברו הדבר שנוי לו דג� משו� בזה, לדבר
בכבוד שרוצה כמו בשבחו לספר שצרי� ברמב"� כמבואר להימנע צרי� כמו� לרע�
לחבירו רע דבר עשיית חשיב דלא משו� דליכא אפשר העשה ביטול מ"מ אבל עצמו,

גנאי. כשמחדש אלא
דמיתאמרא במילתא כמו� לרע� דואהבת מ"ע ביטול ליכא אמאי לבאר אפשר ובזה
אי� תלתא באפי קלונ� גילו עצמ� שהבעלי� דאיירי רש"י לדעת דהנה תלתא, באפי
להו חשיב דלא לרבי� לגלותו כאמרו חשיב לפירסומו חוששי� דאי� דכיו� לזה, צרי�
הרמב"� לדעת כ� כמו חוששי�. אינ� עצמ� שהבעלי� מכיו� המ"ע כא� נאמר ולא גנאי,
דואהבת העשה ביטול דלגבי י"ל יותר, לגלותו מכוי� כשאי� באקראי לאומרו דשרי
לחבירו. רעה ועשיית גנאי דיבור חשיב לא יותר, ולפרס� לגנאי בדיבורו מכוי� שאי� כיו�
הפג� ויתגלה יתפרס� שבלא"ה בדבר לחבירו גנאי לומר דשרי הרשב"� לדעת וג�
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כמבואר כהרמב"� ודלא שרי לגלותו שכוונתו א� הרשב"� בדעת המהרש"ל [ולביאור
א"כ הגנאי. מתפרס� כשבלא"ה לחבירו גנאי מחדש דאינו ומשו� חיי�], מי� בבאר

דס דמאי דואהבת, עשה ביטול דליכא נמי שמוסי�י"ל היינו תעביד לא לחבר� ל� ני
חשיב לא בלא"ה שיתפרס� בדבר משא"כ שלו, כעשיה דחשיב חבירו על גנאי ומחדש

חבירו. כלפי שלו כעשיה הגנאי
בבאר כמבואר אסור הרשב"� לדעת א� הרי יותר ולהטעימו לגלותו כוונתו א� אבל
נמי דחשיב ופשוט יתפרס�. שלא דבר לחבירו גנאי ומחדש שמוסי� ומשו� חיי�, מי�

לחבירו. גנאי תוספת מחדש שהרי דואהבת עשה ביטול

הטעם
חשיב דלא משו� השלילה, בחלק דוקא הוא דואהבת המ"ע דביטול הטע� לבאר ויש
דהמספר ש� בפתיחה חיי� החפ� וכמש"כ מהעשה, ההיפ� כשעושה אלא העשה ביטול
עשה שלא זמ� דכל י"ל ולכ� כלל. אוהבו שאינו בעליל נראה הרע לשו� המקבל או
תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל ולכ� העשה, ביטל לא לעצמו ששנוי מעשה לחבירו
הלכ� הגנאי, מחדש הוא ואי� לחבירו כבר נעשה והגנאי בלא"ה הדבר יתפרס� הרי

כמבטלו. חשיב לא וממילא דואהבת מהעשה ההיפ� כעשה חשיב לא

ה' דאהבת העשה ביטול בגדר
איש החזו� בש� קנ"ו עמ' איש" ב"מעשה כתבו אלקי� ה' את דואהבת במ"ע זה וכעי�
ביטול דאי� לבאר ואפשר ה'. אהבת מצות את מבטל אינו בהקב"ה שמאמי� יהודי שכל
בדרגה ואינו יתבר� בה' שמאמי� יהודי אבל מהעשה, להיפ� כשעושה אלא העשה

וכדלעיל. ח"ו להיפ� עושה שאינו כיו� העשה מבטל אינו להקב"ה, אוהב שיהא
ופעולותיו בפיקודיו ונתבונ� שנחשוב המצוה "ועני� שכתב תי"ח מצוה בחינו� מבואר וכ�
המחוייבת", האהבה היא וזאת התענוג, בתכלית בהשגתו ונתענג יכולתנו, כפי שנשיגהו עד
שלא העול� ובהבלי הגשמיי� בעניני� מחשבותיו וקובע זה על "ועובר כתב ואח"כ
לא שמו, להגדיל הכואב העוה"ז כבוד להשיג או לבד, בה� להתענג רק שמי� לש�

זה". עשה ביטל ישרי�, ידי ולחזק לטובי� להיטיב לכוונה
ונתענג שנשיגהו עד ופעולותיו במצותיו התבוננות ע"י היא המצוה דקיו� א� הרי
העשה ביטול אי� מ"מ ג', מצוה המצות בספר הרמב"� וכמש"כ התענוג תכלית בהשגתו
העול� ובהבלי הגשמיי� בעניני� מחשבותיו שקובע ע"י מהעשה להיפ� בעושה אלא

ש בלבד, גשמי לתענוג ורק שמי� לש� יתבר�,שלא בה' מאמי� מיהודי ההיפ� הוא
ודו"ק.

"לכבוד מדכתיב ילפינ� פסולי� מקורעי� כה� דבגדי רש"י כתב יח: בזבחי� הערה:
מלכבוד לאו למצוה, דבעינ� לקמ� רש"י דכתב דחדשי� כתב ש� ובשטמ"ק ולתפארת",
חדשי�. בעינ� מצוה והידור נוי משו� אלא הוא לעיכובא לאו דהת� ילפינ� ולתפארת
נאי� חדשי� שיהיו מצות� כהונה "בגדי כתב ה"ד המקדש מכלי בפ"ח הרמב"� אול�
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מקורעי� או מטושטשי� היו ולתפארת. לכבוד שנאמר הגדולי� בגדי כדר� ומשולשי�
דאינ� א� ולתפארת מלכבוד ילפינ� דחדשי� דס"ל הרי פסולה". עבודתו ועבד, וכו'
מלכבוד דודאי הכא נמי י"ל רעי� אהבת ומצות ה' אהבת במצות המבואר ולפי לעיכובא.
מהקרא בהיפו� כשעושה אלא אינו לעיכובא אבל לכתחילה, חדשי� נמי ילפינ� ולתפארת
בבגדי� דוקא הוא ולתפארת דלכבוד העשה דביטל מקורעי�, כבגדי� בבגדי� דמזלזל
במצות מהדר שאינו אע"פ מקרא נפיק לא עדיי� חדשי� אינ� א� משא"כ בזיו�, שה�

ולתפארת. לכבוד

פחות אחד מלאך
כי העולם... אבות משאר אע"ה לאברהם נודעת יתירה חיבה זה למה
דרכיו ודעת ה' את ידעו אשר סגולה יחידי היו היה לפניו גם באמת
תשוקתו מעוצם אשר מחנוך גדול מי תמיד. ישגו ובאהבתו יחפצו
אדם מהיות חדל היסודות, ארבע חברת החבילה נתפרדה בה' ודביקותו
שנזדכך אע"ה באברהם מצינו ולא מרום... מצבא כאחד להיות ונתעלה
המעלה אל הגיע לא נפשו וחסרון פחיתות מצד לא אך כך. כל עפרוריותו
עצמו להתבודד חנוך עשה כאשר עושה היה אאע"ה אם כי לא. הזו.
עשה לא ואשר א-ל, ממלאכי להיות הוא גם התעלה אדם בני מחברת
את האדם שישלים ה' חפץ באלה לא כי בחכמתו התבונן כי הוא כן,
ומכעיסי חטאים אנשים תרבות אחריו ישאיר דורו אנשי ואת לבד, נפשו

המבול. ודור חנוך של לדורות קרה אשר כמקרה ה',
כי אותו לימוד הזה למעןהנסיון נפשו בהשלמת למעט לאדם טוב ה' כבוד יתןרבות מה כי ויודעיו. עבדיו ולהרבות מורדיו את למעט ,

מעלה, מלאכי רבבות אלפי על אחד מלאך יוסף אם האדם יוסיף ומה
יחידי יעשו כה ואם לבקרים. חדשים וכהנה כהנה וממציא בורא ה' הלא
מקולקל, העולם ורוב לה' קדש אלף מיני אחד ימצא ודור דור בכל סגולה

מעל. תשאר הבריאה וחפץ יושביה מרעת תשם הארץ
ל" חותם" זצ"לפתוחי סופר החת"ם מרן

יו"ד חלק לשו"ת הקדמתו
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נוימן יחיאל הרב
ירושלים

זכות לכף לדון המצוה
תמצית

לכףא. חברך את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר "דבר א: ל, שבועות בגמרא איתא
שאסור כתב ה"ד פ"ד תשובה בהל' וכן קע"ז, עשה המצות בספר הרמב"ם וכ"כ זכות",
ובפיהמ"ש זכות", לכף האדם כל את דן "והוי מ"ו: פ"א אבות ובמשנה בכשרים. לחשוד
אותו מכירים שאין באדם שגם חסידות מדת להוסיף באה שהמשנה משמע שם להרמב"ם
אבל לזכות, לדונו יש לרע או לטוב הכרע בו שאין מעשה ועשה רשע או צדיק הוא אם
אפילו לזכות לדונו אסור וברשע לחוב, נוטה כשהמעשה אפילו לזכות לדונו צריך בצדיק
חסידות ומדת הדין, שורת כפי לדון המצוה עיקר דלרמב"ם ונראה לזכות. נוטה כשהמעשה
ממהות יותר מכרעת האדם שמהות היא הדין שורת ורשע ובצדיק לזכות, קצת להטות
שמודה ג' עשין בפתיחה חיים החפץ כתב בינוני שהוא אותו שמכירים מי ולענין המעשה.
שלא שכיון משום שטעמו וי"ל שקול. כשהמעשה לזכות לדונו הדין מעיקר שחייב הרמב"ם

כשרותו. חזקת איבד לא רשע הוחזק
יונהב. המעשהורבינו שאם בינוני באדם מיירי שהמצוה כתב ריח אות ג שער בשע"ת

לדונו צריך ובצדיק ספק, אצלו יהיה לחוב נוטה הדבר ואם לזכות, להכריעו צריך שקול
להכריע המצוה עיקר יונה דלרבינו ונראה מצוה. בזה הזכיר ולא אמת", דרך "על לזכות
בלי גם לזכות לדונו נותנת הדין שורת ובצדיק הדין, שורת ע"פ שראוי ממה יותר לזכות
הגברא שחזקת הרמב"ם בדעת כמ"ש להסביר ויש אמת". דרך "על מ"ש וזה המצוה,
רבינו ובפירוש מדה". כנגד "מדה ענין שהוא י"ד מאמר ר"ה יצחק בפחד כמ"ש או מכרעת,
שזה ונראה לחוב, נוטה כשהמעשה אף לזכות לדון צריך שבבינוני כתב שם לאבות יונה
כלל חיים בחפץ אבל הדין. מעיקר הוא ספק בעיניו שיהיה בשע"ת ומ"ש חסידות ממדת
זה בלא אך חסידות. במדת מדרגות ב' שיש וצ"ל טובה, מדה רק זה שגם כתב סק"י ג'
מי שהשוה בשע"ת מ"ש על עוד הוסיף שם לאבות יונה וברבינו צ"ע. שם הח"ח ראיות
הסברה שייך לא יונה דלרבינו ואף חסידות, ממדת זה שגם ונראה לבינוני, מכירו שאינו
כגון היינו שהזכיר הבינוני דע"כ מכירו, שאין למי בינוני בין לחלק הרמב"ם לדעת שכתבנו
אחרת, סברה י"ל מ"מ לזכות, לדונו הדין משורת צריך היה דאל"כ כשרותו חזקת שאיבד

עליו. ידיעות לו שאין כיון כלל לשפטו מדינא א"צ מכירו שאין שבמי
כלסטיםג. לפניך חשובין אדם בני כל יהיו "לעולם תניא פ"ה רבה ארץ שבדרך הקשו רבים

להציל כדי ההכרח ומפני כשר שהוא מכירו באין דהיינו ותירצו גמליאל", כרבן מכבדן והוי
העבר. על לחושדו ולא העתיד על ורק בפה ולא בלב ורק מהפסד עצמו
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ישד. היאך החפץולענין פסק וכן מוחלט לחוב לדונו שיש כתב שם יונה רבינו רשע, לדון
כתב שם לאבות המוסר בספר עקנין אבן הר"י אבל עמיתך. מכלל שיצא והסביר חיים
דס"ל וי"ל רבה. ארץ בדרך כמ"ש ממנו לשמור שצריך רק לזכות לדון יש הרשע את שגם
מכלל יצא לא מ"מ עמיתך תשפוט בצדק מצות בו שייך ולא עמיתך מכלל שיצא דאף
לדון שצריך שהטעם כתב רכ"ד סי' הסמ"ק וגם לכ"ז. האדם כל את דן והוי התנא אזהרת
הכניעה בשער החוה"ל וגם ברשע. גם שייך וזה הוא, רק חוטא שאין שיחשוב כדי הוא לכ"ז
באגרתו הרמב"ן וכן משנתינו, והביא עליו יתירה מעלה לכל שיראה הענוה במדת כתב פ"י
שצריך כתב לא שם אבות הרמב"ם בלשון וגם בעיניך. ממך גדול יהיה אדם שכל כתב
ספק שיהיה דס"ל וי"ל ממנו, להשמר כדי לזכות אותו ידון שלא רק לחוב הרשע לדון

בעיניו.

הרמב"ם שיטת א.
ולא דל פני תשא לא במשפט עול תעשו "לא טו): יט, (ויקרא קדושי� בפרשת כתוב
בי� השופטי� בדייני� מיירי הפסוק ופשטות עמית�". תשפוט בצדק גדול פני תהדר
תשפוט מ"בצדק דיני� כמה זה לעני� נדרשי� וכ� תורה, לדי� לפניה� שבאו דיני� בעלי
דרשה יש אבל א. ל, שבועות ובגמרא ד' אות ד' פרק קדושי� כהני� בתורת עמית�"
זכות", לכ� האד� כל את ד� הוי עמית� תשפוט בצדק אחר "דבר ש�: בתו"כ נוספת
לכ� חבר� את ד� הוי עמית� תשפוט בצדק אחר "דבר ש�: שבועות בגמרא וכעי"ז
דבר עושה חבירו ברואה אלא מדבר הכתוב דיני� בעלי בדי� "ולא ופירש"י: זכות",

תח ואל לזכות הכריעו זכות ולצד עבירה לצד להכריעו יכול בעבירה".שאתה שדהו
שזה להדיא כתב להל�) בס"ד (שיובא ריח אות ג' שער תשובה בשערי יונה ורבינו
עשי� והסמ"ג קע"ז עשה המצות בספר הרמב"� דברי מפשטות משמע וכ� עשה, מצות
"בצדק כתב: ש� שבועות המאירי (אבל רל"ה. מצוה והחינו� רכ"ד סימ� והסמ"ק ק"ו
לכ� חברו את ד� אד� יהא שלעול� והוא אחר לדבר רמז סר� בו יש עמית� תשפוט

להל�). וראה זכות",
לכ� האד� כל את ד� והוי אומר... פרחיה ב� "יהושע תנ�: מ"ו פ"א אבות ובמשנה
התורה מ� שנתחייבנו מה על להזהיר רק בא פרחיה ב� יהושע א� לעיי�, ויש זכות".

חדש. עני� להוסי� שבא או
וז"ל: חסידות, ממדת חדש עני� להוסי� שבא מבואר, ש� בפיהמ"ש הרמב"� ומדברי
רשע א� צדיק א� בו תדע שלא אד� כשיהיה ענינו זכות, לכ� האד� כל את ד� "והוי
או צדיק הוא א� יודע שאינ� אצל� ידוע בלתי אד� היה שא� קאפח: הרב [במהדורת
וא� טוב יהיה אחת דר� על תפרשהו שא� דבר יאמר או מעשה שיעשה ותראהו רשע]
יהיה א� אבל רע, בו תחשוב ולא הטוב על אותו קח רע יהיה אחרת דר� על תפרשהו
ידוע אד� הוא א� אבל [קאפח: הטובות ובפעולות מפורס� צדיק שהוא נודע האד�
פועל שהוא מורי� עניניו שכל פועל לו ונראה הטוב] במעשה ומפורס� צדיק שהוא
ובאפשרות [קאפח: רחוק ואפשר גדול בדוחק אלא לטוב להכריעו יכול אד� ואי� רע
אפשרות צד שו� שיש אחר טוב שהוא אותו שתקח חובה] [קאפח: ראוי הוא רחוקה]
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כל א) צז, (שבת אמרו זה ועל לחשדו ואסור] [קאפח: ל� מותר ואי� טוב להיותו
ראינוהו כ� ואחר מעשיו ויתפרסמו רשע כשיהיה וכ� בגופו, לוקה בכשרי� החושד
ראוי לרע רחוקה אפשרות צד בו ויש טוב שהוא מורות ראיותיו שכל מעשה שיעשה
לרע אפשרות בו שיש אחר טוב שהוא בו תאמי� ושלא ממנו להשמר צרי�] [קאפח:
מכריע בלתי והמעשה ידוע בלתי וכשיהיה וגו', בו תאמ� אל קולו יחנ� כי נאמר זה ועל
חובה] [קאפח: צרי� הצדדי�] משני אחד לכל נוטה והמעשה [קאפח: הקצוות משני לא'

הקצוות". משני שיהיה קצה איזה זכות לכ� שתדי� החסידות בדר�
אפילו לזכות לדונו חייבי� מפורס� צדיק דיני�: ג' שיש הרמב"�, בדברי מבואר
נוטה כשהמעשה אפילו לזכות לדונו אסור מפורס� רשע לחובה, נוטה כשהמעשה
לדונו חסידות ממדת צרי� מכריע אינו המעשה וג� אותו מכירי� שאי� ומי לזכות,
חיוב על חסידות מדת של זה אחרו� די� להוסי� בא פרחיה ב� שיהושע ומשמע לזכות.
של המיוחדות ההנהגות בי� שכתב ה"ז, פ"ג דעות הל' ברמב"� משמע וכ� התורה.
כי בזה חייב חכ� תלמיד שרק ומשמע זכות", לכ� האד� כל את "וד� חכ�: תלמיד

חסידות מדת אלא .1אינו
מעשה עשה אותו מכירי� שאי� מי כאשר הדי� מה להדיא ביאר לא הרמב"� והנה
הציור דוקא לנקוט הרמב"� שדקדק שכיו� בפשטות נראה א� לחובה. או לזכות הנוטה
המעשה, הכרעת אחר ללכת יש מכריע המעשה שא� משמע מכריע אינו שהמעשה
מדת מחמת רק ולא הדי� מעיקר לזכות לדונו יש לזכות מכריע המעשה שא� והיינו
הבי� וכ� חסידות. ממדת אפילו לזכות לדונו צרי� אי� לחוב נוטה המעשה וא� חסידות,
ואד� המעשה, הוכחת אחר לדונו ראוי סת� "ובאד� שכתב: ב, קכז, שבת המאירי
יותר באחד הכרע ואי� פני� בשני לדונו אפשר המעשה שא� ר"ל סת� ומעשה סת�
בביאור מבוארת היא וכ� המכריע, מדת מעלת מצד זכות לכ� לדונו ראוי מבהפכו

חסידי�". למשנת המחברי� גדולי
מחייבת עמית�" תשפוט "בצדק מצות אי� הדי� שמעיקר הרמב"�, לשיטת זה לפי ונראה
מחייבת חסידות ומדת הדי�, ושורת הדעת הכרע כפי לדונו רק אלא זכות לכ� להטות
המעשה, הכרע לפי לדו� מותר האד� מהות מצד הכרע אי� א� ולכ� לזכות. קצת להטות
מחייבת אינה חסידות מדת וג� לטוב, להכריעו צרי� אי� לחוב נוטה המעשה שא�
להכריעו צרי� אי� ספק המעשה וא� גדולה. הטייה לזה שצרי� כיו� לטוב להכריע
בעיניו יהיה רק הדי�, משורת ולגרע לחוב לדונו אסור שמ"מ (ונראה הדי� מעיקר לטוב
המילה של הפשוטה ההוראה באמת וכ� לטוב. להכריעו צרי� חסידות ממדת אבל ספק),
בשאר וכ� יח, ח, במשלי הגר"א כמ"ש הדי� מדת לפי שמגיע מה שהוא "בצדק",

"מצד1. לזכות לדונו ראוי הכרע בו שאין ומעשה סתם שבאדם כתב ב קכז, שבת המאירי וגם
לדבר רמז סרך בו יש עמיתך תשפוט "בצדק כתב א ל, שבועות ובמאירי המכריע". מדת מעלת
הכרע ואין דרכים בשתי בה לדון שיש בפעלה זכות לכף חברו את דן אדם יהא שלעולם והוא אחר
צדיק", אם רשע אם בענינו אצלנו הכרעה שאין אדם מבן שיוצאה וכן האומד מצד אלא מהן באחת
רמז סרך רק היא שהדרשה וכתב טובה מדה רק שהוא כזה באופן דוקא הדרשה את שפירש הרי
גמורה. דרשה ושהיא לזכות לדון חיוב שיש באופן הפסוק פירש לא מדוע וצ"ע דאורייתא, ואינו
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לזכות הטייה של עניני� ש� אי� הדייני� הנהגת לעני� הזה מהפסוק הנלמדי� הדברי�
וכדומה. הדי� בעלי בי� השואה עניני אלא

לחוב נוטה כשהמעשה אפילו לזכות לדונו צרי� מפורס� שבצדיק הרמב"� שכתב וממה
הטייה של עני� כא� ואי� נותנת שהדעת דבר הוא זה שג� לומר דיש לזה, סתירה אי�
יכריע ושזה העושה האד� מהות פי על יהיה השיפוט שעיקר נותנת שהדעת לזכות,
לדונו אי� לזכות נוטה המעשה א� שאפילו רשע מדי� לזה וראיה המעשה. מנטיית יותר

הא מהות אלמא "אבללזכות, שכתב: ש�, אבות במאירי מבואר וכ� יותר. מכרעת ד�
כי ספק בלי חובה לכ� פעולותיו לדו� ג"כ ראוי לרשע ומפורס� נודע פועלה כשהיה
שחזקת להסביר, ויש בו". החוצב על הגרז� יתפאר ולא מעושהו מעשה יוצדק לא
אפשר אי כי המעשה נטיית על כ� כל לסמו� שאי� משו� המעשה, מנטיית עדי� הגברא

העושה. וכוונת המעשה פרטי כל לדעת לאד�
מי די� מה כתב ולא אותו, מכירי� שאי� ומי ורשע צדיק די� רק כתב הרמב"� והנה
כדי� שדינו לומר יש ולכאורה בינוני. אלא רשע ולא צדיק לא שאינו אותו שמכירי�
הכרע אחר הולכי� האד� מהות מצד הכרע שאי� שכיו� אותו, מכירי� שאי� אד�
חסידות. מדת מצד אלא לזכות אותו לדו� א"צ המעשה מצד הכרע אי� וא� המעשה,
מדי� בינוני אד� די� ללמוד שאי� פשוט כדבר נקט ג' עשי� בפתיחה חיי� החפ� א�
קע"ז עשה המצות בספר הרמב"� מדברי לזה ראיה והביא אותו. מכירי� שאי� אד�
זכות לכ� חבירו את שידו� שיתחייב כ� ג� ובכללה עמית�... תשפוט בצדק ..." שכתב:
גמור, חיוב שהוא משמע "שיתחייב" והלשו� לטוב", אלא ודבריו מעשיו יפרש ולא
משא"כ רשע, שאינו מכירו שאתה שמשמע "חביר�" נקט שלכ� חיי� החפ� וביאר

מכירו. באי� א� דמיירי אד�", "כל באבות כהמשנה נקט הנ"ל דעות בהל'
מכירו, שאי� למי בינוני בי� לחלק סברתו מה חיי� החפ� ביאר שלא ממה לבד והנה
המעכבי� הדברי� בי� שכתב ה"ד פ"ד תשובה בהל' מהרמב"� קשה לכאורה זה לבד
לו עשיתי מה אומר שהוא לפי חטא שאינו בלבו אומר כשרי� "והחושד התשובה: את
אד� שמשי� עו� שזה יודע אינו והוא עשה לא או עשה שמא חשד אלא ש� יש וכי
לחשוד. דאסור הוא כשר באד� שדוקא להדיא ומשמע עבירה", כבעל בדעתו כשר

ויקרא תמימה בתורה דהנה כשר. אד� בכלל הוא בינוני ג� שלרמב"� ליישב, ולענ"ד
משו� נראה הדבר "וטע� זכות: לכ� חבירו לדו� החיוב בטע� כתב ק' אות טו יט,
באד� שייכת שסברתו ונראה חזקתו". על להעמידו וצרי� כשרות חזקת לו יש אד� דכל
ולא האד� במהות לא הכרע שאי� הצדדי� לשני בשוה שנוטה מעשה שעשה בינוני
שכל ברור דהדבר האד�, של כשרות חזקת פי על להכריע יש שאכתי המעשה, במהות
כמה שחטא פי על א� כשרותו חזקת איבד לא חשוד או רשע חטאיו ע"י נעשה שלא
שורת מלזכות, יותר לחובה נוטה שאינו דבר עשה כזה שכשאד� נראה, וא"כ פעמי�.
חיוב בכ� יש וממילא חטא, לא שבודאי לומר כשרות חזקת על להעמידו נותנת הדי�
שאינו לאיש בינוני בי� חיי� החפ� של חילוקו מוב� שפיר ולכ� לזכות. לדונו גמור
הוא, רשע ואולי מכירו אינו שהרי כשרות חזקת שיי� לא מכירו שאינו דבאיש מכירו,
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מדת רק שהוא הרמב"� כתב ושפיר לזכות, אותו שידו� נות� הדי� שורת אי� ולכ�
זכות. לכ� אותו לדו� חסידות

מפורס� בצדיק דוקא ש� בפיהמ"ש הרמב"� נקט מדוע דא"כ זה על יקשה לכאורה והנה
לרשע. הוחזק שלא כל כ� הדי� בבינוני ג� הלא לזכות, לדונו שצרי�

הרמב"� במ"ש ביניה� חילוק שיש רק בינוני, באד� הדי� הוא שלעול� ליישב, נראה א�
רק שזה וי"ל לזכות, לדונו צרי� לחוב מאד נוטה המעשה א� אפילו מפורס� שבצדיק
שורת אי� בבינוני אבל לזכות, תמיד אותו לדו� הוא הדי� שורת שבו מפורס�, בצדיק
כשעצ� אבל המעשה, עצ� מצד גדולה הכרעה כשאי� אלא לזכות לדונו נות� הדי�
חסידות מדת מצד אלא לזכות לדונו חובה שאי� שפיר י"ל לחובה מאד נוטה המעשה
מאד נוטה המעשה כאשר כא� אי� חסידות מדת שג� ויתכ� מכירו, שאינו באד� כמו
ואד� גמור ורשע מפורס� צדיק אלא ש� הרמב"� הזכיר דלא מהא מוכח וכ� לחוב.
הזכיר� שלא לומר וצרי� אד�, בני רוב שה� הבינוני� השמיט ולכאורה מכירו, שאינו
נות� הדי� ששורת וכל המעשה, מהות כפי תלוי הכל אלא אחד די� בה� שאי� משו�
לדמותו יש לחוב לדונו נות� הדי� וכששורת צדיק, לדי� לדמותו יש הרי לזכות לדונו
ומ"ש מכירו. שאינו לאד� לדמותו יש כספק לדונו נות� הדי� וכששורת רשע, לדי�
כשחושדו היינו בכלל, בינוני שג� ובארנו בכשרי� לחשוד שאסור תשובה בהל' הרמב"�

לחשדו שלא נותנת הדי� ששורת .2במקו�

יונה רבינו שיטת ב.
ידבר אשר אד� תראה כי "והנה כתב: ריח אות ג' שער תשובה בשערי כתב יונה רבינו
האיש א� הזכות, ולצד חובה לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש מעשה יעשה או דבר
קרוב הדבר יהיה כי ג� אמת דר� על זכות לכ� אותו לדו� נתחייבת א�לקי� ירא ההוא
ופעמי� החטא מ� יזהרו אשר הבינוני� מ� הוא וא� חובה, לכ� הדעת אצל יותר ונוטה

י בו קכז,יכשלו (שבת רז"ל שאמרו כמו הזכות לכ� ולהכריעו הספק להטות עלי� ש
התורה מ� עשה מצות והיא זכות, לכ� ידינהו המקו� זכות לכ� חברו את הד� ב)
ספק כמו אצל� הדבר יהיה חובה לכ� נוטה הדבר וא� עמית�. תשפוט בצדק שנאמר
יראת אי� כי בחנתו או לרוע מעשיו רוב ההוא האיש וא� חובה. לכ� תכריעהו ואל

שאין2. לאדם בינוני בין אחרים חילוקים כתב סק"ו זכות לכף דנייה הלכות הלבבות מצות בספר
וזה ספק, אינו ידיעה חסרון שספק משום כתב הראשון טעויות, אלא אינם כולם לענ"ד אך מכירו,
ספק לומר שייך לא באמת אך הספק, מחמת כלל להקל וא"א להחמיר חייבים אדרבא דא"כ טעות,
דאז לבררו, יכול אינו חכמה חסרון מפני ורק לבררו ואפשר לפנינו כשהדבר אלא ידיעה חסרון
נקרא לבררו עכשיו לפנינו הדבר אין כאשר אבל לקולא, ללכת ולא הספק לברר הוא הדין עיקר
אין דכשהאיש לומר א"א כן "וגם וז"ל: בצדו, דחייתו עצמו הוא כתב השני והתירוץ ספק. שפיר
השלישי והתירוץ הם". כשרים ישראל רוב דאדרבא כשרים, שאינם דעלמא רובא בתר אזלינן ידוע
תוכיח "הוכח מצות לענין תיג סי' חסידים לספר וציין מכירו, אם אלא "עמיתך" נקרא דלא כתב
אין דבריו יקבלו שלא שיודע "מי שכתב להיפך, מבואר שם חסידים בספר ובאמת עמיתך". את

להוכיח. חייב שבספק מבואר להוכיח"
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מסל� רשע לבית צדיק משכיל שנאמר חובה לכ� ודבריו מעשיו תכריע בלבבו א�לקי�
לרע". רשעי�

"על זכות לכ� לדונו חייבי� שמי� ירא א', מדרגות: ד' שיש יונה רבינו בדברי מבואר
ספק, ג"כ עצמו מצד והמעשה בינוני ב', לחובה. יותר נוטה המעשה א� א� אמת" דר�
אצלו יהיה לחובה, נוטה והמעשה בינוני ג', זכות. לצד הספק להכריע עשה מצות יש

לחובה. מעשיו להכריע צרי� רשע ד', לחובה. יכריע ולא ספק כמו
בבינוני, היינו הב', במדרגה דוקא היא התורה מ� שהמצוה משמע יונה רבינו בדברי והנה
האמת", דר� "על זכות לכ� לדונו שחייבי� כתב שמי�, בירא היינו א', במדרגה ואילו
"בצדק שמצות יונה, לרבינו דס"ל ונראה תשפוט". "בצדק הפסוק זה על הזכיר ולא
שורת ע"פ לשפוט ראוי שהיה ממה יותר זכות לצד הכ� את שיכריע היינו תשפוט"
שעיקר ס"ל ולכ� הדי�). כשורת לדו� שהמצוה הרמב"� בדעת שכתבנו כמו (ודלא הדי�
שיהיה ראוי היה הדי� שורת פי שעל שקול, מעשה שעשה בבינוני הוא המצוה קיו�
לו כשיש מיירי [ולא לחובה ולא לזכות לא שיכריע דבר שו� אי� שהרי ספק בעיניו
בבינוני וכ� לזכות. להכריעו מחייבת והמצוה למטה], בס"ד שיתבאר וכמו כשרות חזקת
המעשה, כהכרעת לחוב לדונו ראוי היה הדי� שורת פי על לחובה, שנוטה מעשה שעשה
ג� (ולפ"ז ספק. הפחות לכל אצלו שיהיה והיינו לזכות, קצת להכריע מחייבת והמצוה
על שג� י"ל שמי� בירא אבל כ�). כתב לא חיי� שהחפ� להל� וראה דאורייתא, זה
אחר דהולכי� לחובה, נוטה המעשה א� ואפילו זכות, לכ� לדונו ראוי הדי� שורת פי
יותר מכרעת הגברא שחזקת הרמב"� בשיטת לעיל ג� שכתבנו וכמו הגברא, חזקת
הגברא חזקת מחמת לזכות תמיד לדונו צרי� שמי� בירא ממילא וא"כ המעשה. מנטיית
ברור א� המצוה. את בו יונה רבינו הזכיר לא ושפיר תשפוט", "בצדק מצות בלי ג�
חו� תשפוט", "בצדק על ג� עבר לספק, או חוב לכ� שמי� הירא את וד� עבר שא�

וכדומה. תרחק" שקר "מדבר על שעבר ממה
"על זכות לכ� לדו� חייבי� שמי� הירא שאת שכתב במה יונה רבינו כוונת שזה וי"ל
לדונו מחייבת האמת מדת שמי� שבירא דר"ל די"ל בבינוני, כ� כתב ולא האמת", דר�
מדת אי� בבינוני אבל כלל, לזכות ההכרעה למדת צור� ואי� הגברא חזקת מחמת לזכות
ממה יותר לזכות שיכריענו היא, לזכות לדונו והמצוה לזכות, לדונו מחייבת האמת

. מחייבת. האמת שמדת
"על יונה רבינו במ"ש אחר פירוש כתב י"א אות י"ד מאמר השנה ראש יצחק ובפחד
כנגד "מדה מהנהגת נובעת לזכות שמי� הירא את לדו� שהחיוב שהכוונה אמת", דר�
נכריע שאנחנו נות� הדי� כ� זכיותיו, רוב ע"י לזכות עצמו הכריע שהצדיק שכמו מדה",
צרי� עליו שהמסתכל רק לזכות להכריעו נות� הדי� אי� בבינוני משא"כ לזכות, אותו

לזכות. נטיה של והנהגה יפה עי� של מדה בנפשו שיהיה
שש� מ"ו. פ"א לאבות יונה ברבינו לשונות שני ה� האלה הפירושי� ששני ונראה
הוא א� בו יודעי� שאי� אד� על מדבר זה זכות. לכ� האד� כל את ד� "והוי כתב:
הדברי� אי� אבל נתכו�. לטובה לומר יש לזכות לדונו יוכל ועני� צד משו� א� צדיק...
ידינהו עבר מכל חובה לכ� ונוטה רע שכולו במעשה אפילו הצדיק כי גמור בצדיק כ�
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וכמו מחילה, ובקש והביט וראה השליט מלפני שיצא היתה שגגה כי לומר לזכות
תהרהר אל בלילה עבירה שעבר חכ� תלמיד ראית א� א) יט, (ברכות רז"ל שאמרו
שמא פירוש, תשובה, עשה ודאי אימא אלא ס"ד שמא תשובה עשה שמא ביו� אחריו
כיו� ס"ד, שמא פירושו או אחריו, מהרהר עכ"פ בשמא אליו הדבר שא� דעת�, סלקא
כי ל� הנה תשובה, עשה מיד עכ"פ ידו על תקלה דבר ארע לא עתה ועד ת"ח שהוא
האד� כל את ד� והוי לומר הוצר� לא וממנו לעול� גמור הצדיק חובה לכ� לדו� אי�

זכות". לכ�
ודאי" אימא אלא ס"ד "שמא בגמרא מ"ש על יונה רבינו שכתב הפירושי� ששני ונראה
"כיו� השני שבפירוש אמת". דר� "על בשע"ת במ"ש הנ"ל הפירושי� בשני תלויי�
הוא תשובה" עשה "ודאי בגמרא שמ"ש משמע תשובה", עשה מיד עכ"פ ת"ח... שהוא
הגברא שחזקת לעיל שכתבנו הראשו� כפירוש והיינו בדבר, ספק שו� שאי� כפשוטו
הדבר שא� ס"ד "שמא הראשו� בפירוש ואילו כלל. ההכרעה למדת צרי� ואי� עדי�
מחמת ס"ד" "שמא הגמרא קושית שאי� משמע אחריו", מהרהר עכ"פ בשמא אליו

צדיק אחר להרהר האיסור מחמת אלא בדבר, ספק שו� אי� כפירוששבאמת והיינו ,
הכונה אלא המעשה בעצ� ספק שאי� הכוונה שאי� אמת" דר� ב"על יצחק פחד בעל

לזכות. לדונו הדי� מ� ראוי שכ�
דהיינו נראה בבינוני, אלא בצדיק המשנה דברי את לפרש שאי� ש� יונה רבינו ומ"ש
מחייב והתנא חובה וכ� זכות כ� שיש שמשמע זכות" "לכ� כתוב שבמשנה משו�
בצדיק ואילו לחובה. לדונו מותר זכות צד שו� אי� א� אבל אצלו, יכריע הזכות שכ�
צרי� מקו� מכל זכות, כ� שו� נראה ואי� רע שכולו במעשה שאפילו יונה רבינו כתב
שימציא צרי� מדה כנגד מדה של הדי� מצד או הגברא חזקת שמצד והיינו לזכות, לדונו

זכות. לו
בפירושו מ"ש את סותר בינוני לעני� ש� תשובה בשערי יונה רבינו מ"ש לכאורה והנה
על מדבר זה זכות, לכ� האד� כל את ד� "והוי ש�: דז"ל דבריו, בתחלת ש� לאבות
ע"פ מחדש הנדפס יונה ברבינו [כ"ה או רשע, וא� צדיק הוא א� בו יודעי� שאי� אד�
איש שהוא אותו מכירי� קטני�] שינוי� עוד יש וכ� "וא�", כתוב וילנא ובש"ס כת"י,
ויש לחובה לדונו שיש דבר יעשה וא� טוב, עושה ופעמי� רע עושה פעמי� בינוני
יוכל ועני� צד משו� א� יותר, חובה לכ� נוטה אפילו או הדעת, בשקול לזכות לדונו
יש יותר לחובה נוטה שאפילו מ"ש דלכאורה נתכו�". לטובה לומר יש לזכות לדונו
יהיה לחובה נוטה כשהמעשה שבבינוני ש� בשע"ת למ"ש סותר נתכוי� לטובה לומר
ובפירושו בינוני, די� רק כתב שבשע"ת מה להעיר יש ועוד ספק. כמו אצלו הדבר
לבינוני. אותו והשוה רשע, או צדיק הוא א� בו יודעי� שאי� איש די� ג� כתב לאבות
האד� כל את ד� "הוי התנא דברי לנו לפרש בא באבות יונה שרבינו ליישב, ונראה
חסידות. מדת עליה להוסי� אלא התורה מצות את לפרש בא לא והתנא זכות", לכ�
מעשה שעשה שבינוני כתב בשע"ת ולכ� התורה. די� רק רבינו כתב בשע"ת ואילו
ואילו כהח"ח), דלא שזה להל� (וראה התורה די� שזה ספק, אצלו יהיה לחובה הנוטה
צדיק הוא א� לו ידוע שאי� ובמי חסידות. מדת שזה לזכות, אותו שידו� כתב באבות
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ולכ� חסידות, ממדת רק זכות לכ� אותו לדו� א"צ התורה שמדי� לומר יש רשע, או
בינוני, רק רשע שאינו אותו שמכיר במי משא"כ באבות, רק זה די� יונה רבינו כתב

לזכות. לדונו מדאורייתא חייב
החפ� בש� לעיל כתבנו כלל, בו מכירי� שאי� למי בינוני בי� לתלק זאת סברא והנה
כאד� ודינו כשרות חזקת על להעמידו יש שבבינוני והסברנו הרמב"�, בדעת חיי�
היא המצוה שמהות הרמב"� בשיטת שביארנו מה לפי רק שייכת זאת סברה א� כשר.
היא המצוה שמהות יונה רבינו בשיטת שכתבנו מה לפי אבל הדי�. שורת כפי לדו�
כ� א� כשר כאד� דינו שבינוני כ� היה א� כ� א� הדי�, משורת יותר לזכות להכריע
עמית�. תשפוט בצדק מצות בזה צרי� היה ולא הדי� משורת לזכות לדונו צרי� היה
לגמרי מוחזק שאינו רק כשר, אד� מכלל שיצא בבינוני יונה רבינו מיירי כרח� ועל
כזה ובאד� רע, ולפעמי� טוב עושה שלפעמי� מוחזק אלא לרע מעשיו שרוב כרשע
אד� לבי� בינו החילוק מה צ"ע ושוב כשרות, חזקת על להעמידו שיי� שלא פשוט
והבינוני הצדיק את לדו� דהחיוב דכיו� הפוכה, הסברה לכאורה ואדרבא מכירו. שאינו
דספק נימא רשע או צדיק הוא א� מכיר שאינו באד� כ� א� מדאורייתא, הוא זכות לכ�
חייבי� בינוני הוא א� ג� דהרי לחומרא, ה� צדדי� רוב דהרי ועוד, לחומרא. דאורייתא

יונה. לרבינו לזכות לדונו
דהיינו עמית�, "תשפוט" בצדק היא שהמצוה די"ל פשוטה. שהסברא באמת נראה א�
מקצת לאד� יש כאשר רק שיי� וזה לזכות, תכריעהו עמית� את שופט אתה כאשר
בינוני שהוא רק יודע א� ואפילו ידיעותיו, פי על לשפוט יכול שאז חבירו על ידיעות
רשע, או צדיק הוא א� מכירו אינו א� אבל לספק. עכ"פ לדונו יכול מ"מ רשע ולא
דאולי יכול, אינו לספק לדונו וג� פיה, על לשופטו שאפשר ידיעה שו� לו אי� א"כ
כיו� שראה, המעשה על ידיעה לו שיש וא� חובה. ודאי בעיניו שיהיה וצרי� רשע הוא
לעיל, שביארנו כמו המעשה, פי על ולא האד� מהות פי על תמיד היא ההכרעה דעיקר
תשפוט "בצדק מצות כא� שיי� לא ולכ� כלל. לידיעה נחשבת המעשה ידיעת אי� לכ�
המעשה א� יודע שאינו להחליט לו ומותר כלל, אותו לשפוט יכול שאינו כיו� עמית�",

רע. או טוב היה
המעטות, ידיעותיו פי על המעשה את לשפוט בלבו חושב הוא שא� לענ"ד פשוט א�
חבירו את לשפוט שהחליט דכיו� לזכות, לדונו התורה מ� חייב שקול המעשה א� אז
זכות לצד שיכריע היינו יונה רבינו ולשיטת עמית�, תשפוט בצדק מצות עליו חל שפיר
הוא הדי� שורת שלפי כיו� וא"כ לעיל, שכתבנו כמו נותנת הדי� ששורת ממה יותר
אלא לחובה, לדונו לו אסור לחובה, נוטה המעשה א� וכ� לזכות. לדונו צרי� ספק,

שיהיה והתנאחייב לחובה. הנוטה מעשה שעשה מבינוני גרע דלא ספק, עכ"פ לו
מספיקה ידיעה באמת לו שאי� כזה במקרה שא� חסידות, ממדת לנו חידש באבות

לזכות. וידינהו אותו ישפוט מקו� מכל חבירו, את לשפוט
תשובה בשערי שמ"ש לחובה, הנוטה מעשה שעשה בינוני בעני� כתבנו לעיל והנה
לזכות שידינהו לאבות בפירושו ומ"ש התורה, מ� הוא ספק כמו אצלו שיהיה שצרי�
לא י' אות חיי� מי� בבאר ג' כלל לשה"ר בהל' חיי� החפ� והנה חסידות. ממדת הוא
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חוב, לכ� תכריעהו ואל ספק כמו אצל� הדבר יהיה יונה, רבינו "ז"ל שכתב: כ�, כתב
עניני�...". כמה יתורצו ובזה הדי�, מצד ולא בעלמא טובה למידה שכוונתו לי ונראה
הוא ספק אצלו שיהיה בשע"ת ומ"ש לחובה, לדונו מותר התורה דמ� דס"ל ומבואר

טובה. מדה רק
צרי� טובה דלמדה דמבואר לזכות, שידינהו באבות יונה רבינו ממ"ש צ"ע ודבריו
פירוש חיי� החפ� לפני היה שלא ונראה ספק. אצלו שיהיה די ולא לזכות שידינהו
א� וילנא. דפוס הש"ס שיצא לפני שני� כמה נדפס ח"ח שהספר אבות, על יונה רבינו
הדי�, מצד הוא שכתבתי זה "וכל כתב ש� דבריו שבסו� גופא, הח"ח בדברי צ"ע אכתי
לכ� לדונו צרי� זכות מכ� יותר הרבה הוא חוב הכ� אפילו טובה מידה מצד אבל
הרבה חוב הכ� היה הגמרא ש� שהביא המעשיות בכל ב קכז, משבת וראיה זכות,
טובה דלמדה דבריו בתחלת למ"ש סותרי� דבריו ולכאורה זכות", מהכ� יותר והרבה
בזה ליישב יש אולי וא"כ טובה. במדה מדרגות ב' שיש וצ"ל ספק. אצלו שיהיה די

הח"ח סברת לפי יונה רבינו דברי .3ג�
לחובה נוטה והמעשה שבבינוני דבריו פי שעל כתב דבריו בתחלת ש� הח"ח והנה
לחבירו דהמלוה ב עה, מב"מ והביא עניני�. כמה יתורצו לחובה, לדונו התורה מ� מותר
הכל כופר וזה כשתובעו ופירש"י לעצמו קללה וגור� עור לפני על עובר בעדי� שלא
מהאי עדי� בלי אשי לרב להלוות רצה לא שרבינא ש� הגמרא ובהמש� אותו, מקללי�
למה הח"ח והקשה ההלואה. את ישכח בלימודו אשי רב טרדת שמחמת שחשש טעמא
היה לא א"כ כדי� שלא היא הקללה וא� זכות, לכ� לדונו ולא המלוה את לקלל מותר
דכ� כיו� ע"כ אלא עסקינ�, ברשיעי אטו ועוד תבא לא חנ� קללת דהא לחוש לרבינא

זכות. לכ� לדונו הדי� מצד חיוב אי� יותר מכריע החוב
שמי� כירא אנשי� בעיני מוחזק היה רבינא ודאי דהא תמוהי�, הח"ח דברי ולענ"ד
רבנ�", דאמור מה כל רבינא מקיי� קא אשי לרב רבנ� ליה "אמרו ש� בגמרא וכמ"ש
ב"מ שבתוס' וא� לחובה. מאד נוטה כשהמעשה אפילו לזכות לדונו חייבי� הרי וא"כ
צורבא עצמו ולעשות הש� את ליטול רצה לא שרבינא ר"ת אמר רבינא ד"ה ב סז,
אחר. תירו� צ"ל וע"כ שמי�. ירא שאינו כאיש עצמו מחזיק היה לא ודאי מ"מ מרבנ�,

ראיה,3. שום אין שבת במס' דמהמעשים לענ"ד, להעיר יש דבריו בסוף שם הח"ח דברי גוף ועל
השני במעשה שם וכמפורש לזכות, תמיד לדונם הדין מן שצריך כשרים באנשים היו כולם דהרי
אחד בבעה"ב שהיה הראשון ובמעשה יהושע, ברבי היה השלישי והמעשה אחד", בחסיד "מעשה
וכשבאתי בתורה עסק שלא בני הורקנוס בשביל נכסי כל "הדרתי המעשה בסוף כתוב שבדרום
אליהו דבי שבתנא ואף חכמים. של וחבר חשוב אדם שהיה הרי לי" התירו שבדרום חבירי אצל
מ', שאילתא בשאלתות וכן חבירי", "אצל ולא החכמים" "אצל המעשה בסוף כתוב ט"ז פרק זוטא
שנה ולא קרא שלא שאע"פ בעה"ב אותו על עליו "אמרו איתא המעשה בתחלת בתדב"א שם הרי
אותו על עליו "אמרו איתא תדב"א של הישן בנוסח (מיהו טובים" מעשים מאנשי אחד היה מ"מ
ובשאלתות כשר), אדם היה שלא לומר מנלן מ"מ אך הבעה"ב, לענין ראיה אין ולפ"ז וכו', שכיר"
כעי"ז העיר וכבר ב'). אות שם שאלה העמק (וראה הורקנוס בן בר"א היה שהמעשה כתוב שם
אבות. על יונה ברבינו מבואר כדבריו דהרי לדינא הח"ח כתב שפיר מ"מ אך חיים. נתיבות בספר
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בחזקת להנתבע להעמידו דצרי� משו� דהטע� "עוי"ל כתב בהגהה ש� עצמו והח"ח
לזכות התובע את לדו� חזית מאי כלומר עליו", לעז שמוציא הוא וממילא כשרותו
הסברא את נגיד א� הנה א� לתובע. חוב יוצא וממילא לזכות הנתבע את תדי� אדרבא
אד� בי� העניני� שרוב לבירא, זכות לכ� ד� של העני� כל שנפל כמעט א"כ הזאת
ולומר לזכות, הצדדי� שני לדו� חייבי� כרח� ועל לשני. וחוב לאחד זכות ה� לחבירו
כתירו� יותר "ונכו� ש� סיי� עצמו הח"ח וג� וכדומה. אונס מחמת טעה מה� שאחד

הנ"ל. בסברתו ליה ניחא לא אלמא הראשו�",
וא� כדי�, שלא לחובה אותו ידונו שמא הוא שהחשש צ"ל הגמרא דליישב נראה ולכ�
(ב"ב שאמרו וכמו עליה� עוברי� אנשי� שהרבה עבירות יש מ"מ עסקינ� ברשיעי דלאו
באמת שיש משו� חנ� קללת נחשב דלא וי"ל לשה"ר, באבק והכל בגזל רוב א) קסה,
שהיה מחמת ועוד המצוה, מחמת לזכות לדונו חייבי� בהיו וא� שלה�, לחשד ראיה
כיו� מ"מ למעלה, שביארנו כמו אמת" דר� "על יונה רבינו שאמר וכמו שמי� ירא
ועבר בעדי� שלא שהלוה ע"י לעצמו גר� והמלוה לקללת�, וסברא טע� איזה שיש

חנ�. קללת נקראת אינה לכ� נקיי�, והיית� ועל עור לפני על
ה"ו פ"ה תפלה הל' הרמב"� על מנוח לרבינו המנוחה בספר מצאתי מזה יותר ועוד
החשד במקו� הול� כשאד� כי לו, הדומה ומ� מהכעור להתרחק אד� "וחייב שכתב:
כשהוא עונש לקבל הוא וקרוב אותו חושדי� אד� בני לטובה אלא כוונתו שאי� ואפילו
בגופ� לוקי� אותו החושדי� אי� כשר שהוא ואע"פ עליו, לדבר לעול� אמתלאה נות�
לכבודי בשמי הנקרא כל אמר הקב"ה כי החשד לו הכי� אשר בגופו ילקה הוא אלא
של לכבודו נבראו לא כ� לא אשר דברי� עליו לדבר אד� לבני שגר� וזה בראתיו

ממו�4הקב"ה" על חס שאינו שראינוהו "כל כתב: א כד, ב"מ במאירי ג� אע"פ. חבירו
שהרי לחשדו רשאי שאד� אלא עוד ולא שבממו�... דבר לכל בו לחוש יש ת"ח שהוא
שהוא "ועוד שכתב מ"ד אות חסידי� כספר דלא ודבריה� כ�". לידי עצמו מביא הוא
הרי בגופו", לוקה בכשרי� החושד שכל ידו על ונענשי� אותו החושדי� את מכשיל

לה�. גר� שהוא אע"פ עונש מקבלי� החושדי� שג� ס"ל
יהוצדק ב� ור"ש זרנוקי בר חייא "ר' א: כו, סנהדרי� הגמרא את ש� הח"ח הביא עוד
כריב דקא גברא לההוא חזייה לקיש... ריש בהו פגע בעסיא, שני� לעבר קאזלי הוו
דאמרינ� בשביעית שחורש הוא כה� [זה וחורש כה� לקיש] [ריש לה� אמר [חריש]
חזייה תו בתוכו, אני אגיסטו� לומר יכול לו אמרו השביעית], על כהני� נחשדו לקמ�
הבד בית לעקל לומר יכול לו אמרו וזמר כה� לה� אמר בכרמי כסח דהוה גברא לההוא
א"ל יוחנ� דר' לקמיה אתא לעקלקלות... א� לעקל א� יודע הלב לה� אמר צרי�, אני
אמר הדר שנה, לעבר כשרי� לרשעי�] סניגורי� [שנעשו השביעית על החשודי� אד� בני

כבודו4. במיעוט הוא לשה"ר ושל בכשרים חושד של העבירה שעיקר גדול, חידוש נראה ולדבריו
את מקבל עליו שידברו שגורם ומי בעולמו, רעים דברים שיש אומרים או שחושבים הקב"ה של
לפ"ז ויוצא מחל, וכאילו ליה איכפת דלא דעתו גילה כאילו דהוי פטורים והמדברים ע"ז העונש

לשה"ר. לדבר רשות נתינת דל"מ
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ר' אמר הוא... רשעי� קשר אמר... והדר בקר... רועי אשלשה דהוה מידי לי קשיא לא
רשעי�]". אות� קורא [שאתה עקא דא יוחנ�

חייא ר' שעשו כמו זכות לכ� האנשי� את ד� לא מדוע לקיש ריש על הח"ח והקשה
"ולפי הח"ח: וכתב השביעית. על חשודי� ור"ש חייא לר' שקרא אלא עוד ולא ור"ש,
משו� יותר מכריעה הרבה חוב הכ� היה זה שבעני� היה לקיש ריש דדעת ניחא, הנ"ל
בעושי מלמחות מתרשלי� שה� מחזיק� היה ולכ� וכיו"ב, מצוי שאינו דבר דהוא

בשביעית". מלאכת�
כשכ� דג� אח"כ מיד ש� כתב עצמו הוא דהלא חדא, בזה. הח"ח על מאד ותמהני
טענה איזה וא"כ זכות, לכ� לדונ� צרי� טובה מדה מצד מ"מ יותר הרבה הוא החוב
משו� טובה למידה זה נחשב לא דכא� לומר וצרי� כ�. שעשו ור"ש חייא ר' על יש
מכא� הח"ח מביא ראיה איזה קשה א"כ א� עבירה. בעוברי מלמחות נתרשלו שעי"ז
משמע כא� הלא לזכות, לדונו הדי� מ� חיוב אי� לחוב נוטה כשהמעשה דבבינוני
והח"ח הולכי�, היו בדר� שהרי בשביעית, שעבדו האנשי� את הכירו שלא בפשטות
חייבי� דבבינוני אותו, מכירי� שאי� למי בינוני בי� חילק ג' עשי� בפתיחה עצמו
טובה מידה אלא אינו אותו מכירי� שאי� במי ואילו זכות לכ� אותו לדו� מדאורייתא
לא מ"מ כלל מכריע היה לא החוב כ� א� אפילו וא"כ למעלה. שהבאנו וכמו בעלמא,
מביא ראיה ואיזה אות�, הכירו שלא כיו� לזכות האנשי� את לדו� הדי� מ� חייבי� היו

לחוב. יותר הנוטה דבר לעני� מש� הח"ח
שבבינוני שכתב יונה רבינו דברי על מוסבי� דבריו שהרי הח"ח, על לי קשה ועוד
מידה אלא שאינו הח"ח כתב זה ועל כספק, כעיניו יהיה לחובה שנוטה מעשה שעשה
חיוב הוא דלעול� לומר יש הלא הנ"ל, הגמרא מ� לזה יש ראיה איזה וא"כ טובה.
האנשי� את דנו שה� ור"ש ר"ח על התרע� לקיש ריש א� כספק, בעיניו שיהיה גמור
עבירה עוברי כספק להחזיק� לה� והיה מלהוכיח�, נמנעו ולכ� מוחלט באופ� זכות לכ�

ספק. מחמת ולהוכיח�
לזכות המעשה את לדו� מחייבת זכות לכ� לדו� שהמצוה במקו� שאפילו קשה, ועוד
י"ח אות חיי� מי� בבאר ד' כלל לשה"ר בהל' עצמו הח"ח הרי מקו� מכל ודאי, בגדר
אחריו להרהר אסור בלילה עבירה שעבר שת"ח א יט, ברכות בגמרא מ"ש לעני� כתב
שאפילו כתב כד די� פ"ט דעות הל' הקטנה יד ובספר תשובה עשה שבודאי ביו�
לימוד לעני� רק הוא הגמרא דדי� "דנלענ"ד דבריו: על מפקפק והח"ח אסור, להוכיחו
במי איירי לא והגמרא תוכחה... של דאורייתא עשה ממצות עי"ז לפטור לא אבל זכות
מקו� לכל הדי� שהוא י"ל זו סברה לפי ולכאורה דעלמא". באיש רק להוכיחו שרוצה
להל� כעי"ז וראה תוכחה. מצות שיי� שלא במקו� רק שזה זכות, לכ� לדו� שחייבי�
מלשמור אד� לפטור לעני� נאמרה לא זכות לכ� לדו� שהמצוה וחשדהו", "כבדהו לעני�
ממצות אותו פוטרת שאינה שכ� כל וא"כ וכדומה, גניבה של אפשרות מפני חפציו על
הוכיחו. ולא זכות לכ� שדנו ור"ש ר"ח על לקיש ריש התרע� שפיר וא"כ תוכחה.

א� עבירה עוברי ידי לסייע "אסור שכתב: ש� סנהדרי� במאירי מצאתי לזה וקרוב
ה� ושבאיסור עבירה עוברי שה� נראי� שהדברי� אחר זכות�, אחר ולחזר בדברי�
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והעושה כ�, עושי� ה� היתר צדדי שעל שאפשר לומר זכות� אחר לחזר אי� עושי�
לאותו חשוד ההשאלה דר� על ונקרא מעשה לאותו מסייע כעי� ליקרא עצמו מביא כ�
עבירה לעוברי לסייע שהאיסור כלומר הזכות", אחר בה לחזר כמסייע שהוא אחר דבר,

הזכות. לימוד מצות את דוחה

וחשדהו" "כבדהו ג.
חשוב אד� בני כל יהיו "לעול� פ"ה: רבה אר� בדר� מכבד�תניא והוי כלסטי� לפני� י�

והעלהו ושתיה אכילה לו ונת� אד� אצלו שהשכי� יהושע בר' ומעשה גמליאל, כרב�
הכלי� את ונטל הלילה בחצי עמד האיש אותו עשה מה מתחתיו סול� ונטל לשכב לגג

הגג...". מ� נפל לירד שביקש וכיו� בטליתו וכרכ�
בני כל יהיו "לעול� איתא: פ"ה) רבה אר� דר� על גמרא (שהוא פ"ט רבתי ובכלה
עד חבר� את תדי� אל מ"ד) פ"ב (אבות תנ� והא איני כלסטי�, לפני� חשובי� אד�
הכא אד� כל הכא אמר רבא מכיר, בשאינו כא� במכיר כא� קשיא לא למקומו, שתגיע
לאתויי לאו קאמר אד� כל והא קאמר. לו] [צ"ל לא דבידיע מכלל חבר� מדקתני חבר�,
הראשו�. התירו� את לבאר רק בא שרבא ונראה כדאיתא". והא כדאיתא הא לא חבר,
כשמכירו רק הוא למקומו שתגיע עד חבר� את תדי� אל שאמרו שמה יוצא ולדבריה�
הקשו לא מדוע וצ"ע הוא. לסטי� אולי לחשדו לו יש מכירו אינו א� אבל רשע, שאינו
"חבר�" ולא האד�" "כל כתוב הרי וש� זכות, לכ� האד� כל את ד� והוי דתנ� מהא
למקומו שתגיע עד חבר� את תדי� דאל הא דבפשטות ועוד, מכירו. אינו אפילו ומשמע
ולהענישו לגנותו שראוי תחשוב שלא רק אלא שעשה מה שעשה תחשוב שלא ר"ל אי�
שהוא יחשוד שלא ראיה מש� אי� אכתי וא"כ ש�, המפרשי� וכמ"ש שעשה, מה על
ואי� וכדומה. כאנוס שהוא זה על לעונש ראוי שאינו יחשוב א� בו יחשוד אלא לסטי�

רבתי. הכלה דברי ליישב בידי
שהקשו בראשוני� ראיתי זכות, לכ� האד� כל את ד� דהוי מהא הקושיא עיקר ועל
בשו"ת השגות בעל הראב"ד של חותנו נרבונא דיי� יצחק ב"ר אברה� ר' וז"ל כעי"ז.
היכא ב) יט, ויומא א צז, (שבת בגופו לוקה בכשרי� "החושד מד: סי' אב"ד הראב"י
הוא ש�) (יומא דאמרינ� גדול כה� כגו� דופי שו� בו ראה ולא כשרות בחזקת דהוא
ש�) (שבת רבינו משה וכגו� ובוכי�, פורשי� וה� צדוקי] [שחשדוהו ובוכה פורש
בעלמא אמרי הא מכירו ואינו לו בדוק שאינו באד� אבל לי, יאמינו לא וה� דאמר
ודבריו רבה". אר� דדר� וכמעשה כר"ג ומכבד� כלסטי� בעיני� אד� כל יהא לעול�

הנ"ל. רבתי כלה דברי כעי�
לפי שחשדוהו על בוכי� ה� "וג� כתב: מ"ה) (פ"א ש� ליומא בפיהמ"ש והרמב"�
כמו ההכרח מפני אלא אצלינו ידוע שאינו באד� ברע לחשוד תורתינו לפי שאסור
כהראב"י) (דלא אצלנו" ידוע "אינו בגדר היה גדול שהכה� בדבריו ומבואר רואה". שאתה
צרי� חסידות שממדת הנ"ל אבות בפיהמ"ש וכמ"ש לחושדו, בעלמא אסור ואעפ"כ
האיסור שאי� כיו� והיינו מותר, ההכרח מפני ורק מכירו, שאינו מי אפילו לזכות לדו�

הכרח. במקו� מותר לכ� חסידות ממדת אלא
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צרי� אמנ� ישראל ה"ר "וכתב כתב: מ"ו פ"א לאבות שלמה ב"ר יצחק רבינו ובפירוש
ואע"פ רבה], אר� דדר� הא [והביא יהושע... לר' שמצינו כמו אד� מבני להזהר האד�
דברי� מכ"ד אחד והוא בגופו לוקה בכשרי� החושד שאמרו ממה זה הפ� קצת שנראה
ולכ� לכבד�, צרי� א� לחשד� לו אי� שבפועל לפרש נוכל התשובה, את המעכבי�
בפה". ולא כלסטי� בעיניו יהו במחשבה א� הפועל, שזהו כר"ג מכבד� והוי יהושע א"ר
וכדומה, כבוד מה� ימנע שלא רק היינו בכשרי� לחשוד שאסור שאמרו מה ולדבריו
השל"ה) של (לאביו נוחלי� יש בספר כתב וכעי"ז מה�. וליזהר לחשד� מותר בלבו אבל
הבריות בכבוד להפליג אתכ� מצוה שאנכי "אע"פ הבריות: וכבוד הענוה על באזהרה
בני יהיו לעול� דתניא אצליכ� בדוק שהוא במי אלא תאמינו ואל מה� תשמרו אפ"ה
בפה שחושד מפני זה לוקה בכשרי� החושד דאז"ל (והא כלסטי� בעיני� חשובי� אד�
שהבאנו המפרשי� על להקל באו לא שה� ונראה ומכבד�...". ישמור) ממנו לשמור אבל
כדי לחשוד שמוכח ההכרח ובמקו� אצלו בדוק שאינו במי שא� להחמיר, אלא לעיל
וכמו שחושדו, בפיו לומר ולא כבוד ממנו למנוע לא יזהר מקו� מכל עצמו, את לשמור

כר"ג". מכבד� "והוי עצמו יהושע ר' בדרי מבואר שבאמת
כתב: ל' אות יו�) בכל לקיימ� ואפשר בלב התלויות מה"ת (מ"ע ט' פרק ובחרדי�
ר' הרב החסיד וכתב זכות... לכ� מישראל אד� סת� כל לדו� עמית�... תשפוט "בצדק
כלסטי� בעיני� אד� כל יהיה שאמרו ומה מ"ו) פ"א לאבות (בפירושו יעב� יוס�
אבל חשדא, לידי תבא שלא כדי ממנו להשמר מעשה קוד� היינו גמליאל כרב� ומכבדו

כיו"ב" כל וכ� בהעלמה, או באבדה תתלה מבית� חפ� חסר להחמיר5א� בא והוא .
אבל העתיד, על לשמור כדי רק הוא מהפסד לינצל כדי לחשוד ההיתר שכל יותר, עוד
שיחזיר ממנו לדרוש כגו� הפסד במקו� שאפילו ומשמע לחשוד, אסור אסור העבר על
לדבר רגלי� יש דא� לדבר, רגלי� שאי� במקו� דהיינו ונראה לחשוד, אסור הגזילה את

שי עד ולחקור לדרוש מותר הגנב.משמא הוא א� ברר

ברשע ד.
מעשיו ויתפרסמו רשע כשיהיה "וכ� כתב: הנ"ל מ"ו פ"א אבות בפיהמ"ש הרמב"�
אפשרות צד בו ויש טוב שהוא מורות ראיותיו שכל מעשה שיעשה ראינוהו כ� ואחר
שיש אחר טוב שהוא בו תאמי� ושלא ממנו להשמר צרי�] [קאפח: ראוי לרע רחוקה
הרמב"� נזהר והנה וגו'". בו תאמ� אל קולו יחנ� כי נאמר זה ועל לרע אפשרות בו
משמע ממנו", "להשמר כתב וג� לזכות, ידינהו שלא כתב רק לחוב שידינהו כתב ולא
כדי ורק לזכות הרשע את ג� לדו� ראוי היה לזכות הכרעה של המדה עצ� שמצד
בהחלט לחוב ידנהו לא מ"מ אבל לרעה חשוד בעיניו שיהיה תמיד צרי� ממנו להשמר

הספק. מפני ממנו נשמר הכי שבלאו כיו� צור� אי� בזה כי

ע"פ5. הוא שהביאור וכתב דבריו בתוך כעי"ז שכתב ספ"ד תשובה הל' המלך בעבודת וראיתי
העתיד. על לחשוד מותר ולכן חיישינן" ימות שמא חיישינן לא מת "שמא שאמרו מה
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רשע הוא א� "אבל כתב: מ"ו פ"א אבות על מוסר בספר עקני� אב� הר"י ותלמידו
ינטו [לטובה] הדרכי� אות� תדו� א� רעי� מעשי� עושה וראינוהו ברשעו מפורס�
חייבי� רעה לדר� ינטו בה אותו תדו� א� למאד רחוקה דר� ויש וישרה טובה לדר�
ז"ל מיימו� בר משה רבינו הרב סברת היא זו חובה, לכ� אותו ולדו� ממנו להשמר אנו
האי נמי ודייקינ� זכות, לכ� לדונו לנו יש הדי� שמ� אומרי� ואנו השנית. המחלקת בזו
חייבי� דאמר האי מיהו השנית. המחלוקת זו היא ואפילו לאייתויי האד� כל באמ' סברא
כלסטי� אד� כל בעיני� יהיה לעול� ל� קיימא דהכי קאמר קושטא ממנו להשמר אנו
ב"ר יצחק רבינו בפירוש ג� בשמו מובאי� הדברי� (ועקרי גמליאל". כרב� מכבד� והוי
הרמב"� בש� שכתב ומה שכתבנו, כמו כ�, הרמב"� דעת ג� ולענ"ד ש�). לאבות שלמה

ברמב"�. זה אי� חובה" לכ� אותו "ולדו�
לדו� יש רשע שא� דס"ל משמע בחיי) רבינו בכתבי (נדפס ש� לאבות בחיי ברבינו ג�
ישראל...", לגדולי ואצ"ל אד� כל את אמר ולכ� אד� בכל "וזה כתב שהרי זכות, לכ�
כא� שמיירי הזכיר לא וכ� לזכות, לדו� אי� הרשע שאת הרמב"� מ"ש כלל הזכיר ולא
עני� שהוא לעיני� הניכר "דבר כתב דבריו בתחלת וכ� מכירו. שאינו באיש או בבינוני
דבר עושה בחבירו אד� שרואה זמ� כל אלא לזכות לדונו בזה א"א עבירה דבר או רע
לדונו יש רע שהוא לעיני� כשניכר שרק משמע צדדי�", לשני דבר אותו לדו� הוא ויכול

רשע. שעשאו אע"פ לא בלא"ה אבל לחוב
בסי' כתב שהרי לרשע, א� היא זכות לכ� לדו� שהמצוה נלענ"ד הסמ"ק בדעת וג�
עמית�... תשפוט בצדק כדכתיב צדק "לשפוט רכ"ה): סי' הוא אחרי� (בדפוסי� רכ"ד
חוטא אי� יחשוב זכות לכ� שידונו שמתו� זכות, לכ� חבירו לדו� זה בכלל כי ואמרינ�
שבת". במסכת מביא מעשי� וכמה לחובה, העול� כל יכריע פ� לבוראו וישוב אני רק

לזכות. הרשעי� את ג� ד� אא"כ אני רק חוטא שאי� שיחשוב אפשר ואי
החכמי� מ� אחד "ושאלו פ"י: הכניעה בשער שכתב החוה"ל, בדעת ג� נלענ"ד וכ�
מעלה לו ראיתי שלא מה� אחד פגעתי שלא מפני אמר דור�, בני לכל אדו� היית במה
ליתרו� ממני יותר א�לקי� ירא הוא אומר הייתי ממני חכ� יותר היה א� כי עלי, יתירה
ביו� מחשבוני קל יהיה חשבונו כי אומר בחכמה ממני קט� וא� חכמתי, על חכמתו
ולא מלבי... טוב לאלקי� לבו אולי בשוגג... עובר והוא במזיד עובר שאני מפני הדי�
והוי זכות, לכ� האד� כל את ד� והוי רז"ל אמרו וכ� לה�, ולהיכנע כול� לכבד� זזתי
והוי [קאפח: רוח) שפל הוי מאד (מאד ואמרו יפות, פני� בסבר האד� כל את מקבל
בעיני�... ממ� גדול יהיה אד� "וכל הרמב"�: באגרת ג� וראה אד�]". כל בפני רוח שפל

מזיד". ואתה שוגג הוא חוטא הוא שא�
רוב ההוא האיש "וא� כתב: ריח) אות ג' (שער ש� תשובה בשערי יונה רבינו אבל
חובה לכ� ודבריו מעשיו תכריע בלבבו א�לקי� יראת אי� כי בחנתו או לרוע מעשיו

לרע". רשעי� מסל� רשע לבית צדיק משכיל שנאמר
מעשהו אפילו כי אמר, לא הגמור הרשע מ� "ג� כתב: מ"ו פ"א לאבות בפירושו וכ�
ולאמר חובה לכ� לדונו לאד� יש ועני� צד משו� עליו לחוש נראה ואינו טוב כולו
תועבות שבע כי בו תאמ� אל קולו יחנ� כי שנאמר כמו כברו תוכו ואי� עשה לפני�
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רשע לבית צדיק משכיל בחכמתו שלמה אמר זה עני� ועל ז"ל. הרמב"� וכ"כ בלבו,
רע לעשות יודעי� שאינ� מפני הצדיקי� כי חושבי� אד� בני ר"ל לרע, רשעי� מסל�
משכיל הצדיק כי כ� הדבר ואי� אותו העושי� יבינו לא כי הרשע דרכי מכירי� ואינ�
חכמי� שאינ� אד� בני משאר יותר מעלליו רוע ומשגיח ומכיר ויודע הרשע לבית
הרשעי� מעשה כשרואה הצדיק לרע, רשעי� מסל� לב�, אל אותו יתנו ולא כ� כל בדבר
א� למצוה נתכוי� לא כי או� פעל לאמר לרע ומטהו אותו מסל� טוב בדר� הנראי�

הטובי�".ל בחזקת עצמו שו�
אות� וד� הרשעי�... כוונת לסו� משכיל "שהצדיק כתב: יב כא, למשלי בביאורו וכ�
על כונותיו ושורש מעשיו רב בהיות רק זכות לכ� האד� את לדו� אי� כי חובה... לכ�
רק שזה כתב ולא דוקא, לחובה הרשע את לדו� שצרי� להדיא כתב הרי הטוב". דר�

ממנו. להשמר
לדו� ג"כ ראוי לרשע ומפורס� נודע פועלה כשהיה "אבל מ"ו: פ"א אבות המאירי וכ"כ
יתפאר ולא [מעושהו] (לעושהו) מעשה יוצדק לא כי ספק בלי חובה לכ� פעולותיו
המוסר וחכמי כו', בו תאמ� אל קולו יחנ� כי אמר שלמה והנה בו, החוצב על הגרז�
יוס� להכנע שיוסי� עוד כל אשר הקשת מ� כנזהר הנבלי� לשו� מחלקת הזהר אמרו
ראוי ברשע מוחזק שהוא ר"ל זה בהפ� "ומ"מ ב: קכז, שבת במאירי וכ� להכות".
ש� ברע"ב וג� בו". תאמ� אל קולו יחנ� כי כאמרו רחוק באפשר א� חובה לכ� לדונו
בכשרי� החושד אלא אמרו שלא לחובה לדונו מותר ברשע שהוחזק אד� "אבל כתב:

לוקה". אינו ברשעי� שהחושד מכלל בגופו לוקה
עיניו לנגד א�לקי� פחד אי� כי דרכו את בחנת "א� ס"ז ד כלל חיי� החפ� פסק וכ�
נזהר שאינו או שמי� מלכות עול מעליו הפורק כמו טוב לא דר� על יתיצב ותמיד
שהוא העבירה שאותה בי� דהיינו עבירה שהיא יודעי� עמו שער כל אשר אחת מעבירה
אחרת עברה פעמי� כמה במזיד שעבר או במזיד פעמי� כמה החוטא עשה לגלות רוצה
על עבר עליו יצרו שגבר מחמת שלא מיניה מוכח א"כ עבירה שהיא לכל המפורסמת
להכלימו מותר לכ� עיניו, לנגד א�לקי� פחד ואי� הול� הוא לבו בשרירות א� כי ד' דברי
ויש דבר ידבר או מעשה יעשה הוא וא� בפניו, שלא ובי� בפניו בי� בגנותו ולספר
גמור לרשע שנתחזק אחר החוב לצד לשפטו צרי� החוב ולצד הזכות לצד לשפטו
אל ובמצות בתורה שאת� ע� עמיתו את איש תונו ולא רז"ל אמרו וכ� עניניו, בשאר
אינו לכ� עמית�, מכלל שיצא משו� הדבר, בטע� שהבי� ומשמע בדברי�....". תונהו

עמית�. תשפוט בצדק מצות בכלל
חובה, לכ� לדונו יותר מצוה לרשע "והלא בהגהה: כ"ח ס"ק ו' בכלל להדיא כתב וכ�
והוא כתיב עמית� תשפוט דבצדק א', פרק אבות במסכת וברמב"� יונה רבינו וכמ"ש
עבירה עליו להמשי� לעני� מקו� שמכל שצידד וע"ש זה". לעני� עמית� בכלל אינו
יותר אותו שמוציאה חמורה יותר עבירה ובפרט מקוד�, עליו שעבר ראינו שלא חדשה
בזה להכעיס, שעבר לדונו רוצי� ועכשיו לתיאבו� עבר עכשיו שעד כגו� עמית� מגדר

ע"ש. זכות, לכ� לדונו שיש י"ל
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ולהשמרובסברת בו לחשוד רק לגמרי חוב לכ� לדונו שאי� בדעתו שביארנו הרמב"�
ממנו, ישמור זה שע� רק לזכות לדונו מצוה שיש עקני� אב� הר"י לשיטת וכ� ממנו,
מקו� מכל עמית�, תשפוט בצדק מצות בו שיי� ולא עמית� מכלל שיצא דא� לומר יש
האד� כל דמשמע זכות", לכ� האד� כל את ד� "והוי התנא של חסידות מדת מכלל
ואינו יפה בעי� הדברי� את לראות בעלמא טובה מדה הוא זה דעני� יצא, לא ממש,
לא עמית� מכלל שיצא שע"י לומר בו שיי� שיהיה בדוקא לחבירו אד� בי� של עני�

המצוה. בו שיי�
חוטא שאי� שיחשוב המצוה בתועלת כתב שהסמ"ק מה מבואר ובזה בסמ"ק, י"ל וכ�
חייב אד� שכל שאמרנו במה "ג� רל"ה: במצוה החינו� כמ"ש כתב ולא הוא אלא
ורעות", שלו� אנשי� בי� להיות סיבה יהיה המצוה, בכלל שהוא זכות לכ� חבירו לדו�
לחובה לדונו יותר טוב ודאי הא משו� וא� רשעי� לעני� שיי� לא ודאי הזה שהטע�
טע� וכ� רשעי�. לעני� ג� שיי� שפיר הסמ"ק טע� אבל שלו�. ביניה� יהיה שלא כדי
לדו� שעדי� טע� עוד ונלענ"ד רשעי�. לעני� ג� שיי� הענוה מדת שמשו� החוה"ל
עבירה עושה שהרשע שרואה ע"י כי ממעשיה�, ילמד שלא כדי לזכות, הרשעי� א�
לאמבטי "משל תצא: כי פרשת בסו� עמלק גבי רש"י כמ"ש בעיניו העבירה עני� יחלש
אחרי�", בפני אותה הקרה שנכוה אע"פ לתוכה וירד קפ� אחד בליעל ב� בא רותחת...
עני� כ� כל יחלש לא הרי ספק בעיניו יהיה רק מוחלט לחוב הרשעי� את ידו� לא וא�

בעיניו. העבירה

ממותקת תוכחה
כסף בלא שברו לכו כסף לו אין ואשר למים לכו צמא כל 'הוי ...בפסוק
כסף לו שאין דמי מפוסמת והקושיא נה). (ישעיה וחלב יין מחיר ובלא

בהיפך. אומר והפסוק וחלב יין ולא מים לשתות ראוי
מר הטועמים הגוף חולי שיש כמו הרמב"ם מש"כ כתבנו דכבר ונ"ל
ובזה פ"ב). (דעות טוב ולרע רע טוב על ואומר הנפש חולי יש כך למתוך
ולתורתו, ית' לעבודתו וכוסף נפשו שצמאה מי למים' לכו צמא 'כל יובן
ודאי כי צרכיו, כל לו מפורש לומר מוסר התוכחת שהיא למים, לכו
כוסףלשמוע ר"לשאינו כסף', לו אין 'אשר משא"כ דבריהם. שותהבצמא
בזו אוילים ומוסר חכמה כמש"כ נפשו, חולי מחמת מוסר דברי כלמודים

רק וכל מכל ידיחנו אל מ"מ א'), להלביש(משלי וחלב, יין הטועמוישקנו לחיך מתוק שיהיו התורה בפסוקי וחלב,המוסר יין כמו
יהיה שאז וחלב יין בתוך לרפואתם מרים סמים לחולים שנותנים כמו

לחיך.. מוטעם
יט ויקרא יוסף" יעקב "תולדות
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אושינסקי צבי יצחק הרב
ירושלים הגר"א, מכון

שנואו על שונא עדות
השנאה איסור ובגדרי

הדין? בבית עליו להעיד יכול האם חברו, את השונא אדם שאלה:
ושונא. אוהב וגדר אוהבו, על אוהב עדות דין מה

הדין מקור
ואינו להעיד שכשר ויש להעיד כשר לדו� הכשר "כל ע"ב מט ד� בנידה במשנה איתא
כט בסנהדרי� בגמ' מובאת לדו� כשר ואינו להעיד שכשר לאד� דוגמא לדו�". כשר

זו). דוגמא ש� הגמ' הביאה לא מדוע ור"מ ד"ה ע"א נ בתוס' (ועי"ש ע"א
ומגדיר� לעדות פסולי� ושונא שאוהב פוסק ע"ב כז בסנהדרי� במשנה יהודה רב
באיבה". ימי� שלשה עמו דיבר שלא כל � שונא שושבינו. זה � אוהב והשונא. "האוהב
כ�", על ישראל נחשדו לא לו "אמרו ושונא אוהב בדי� עליו חלקו במשנה ש� רבנ�
כשרי� שונא או אוהב ג� ולכ� שנאה, או אהבה משו� שקר שיעידו חשש שאי� דהיינו

לשנוא�. או לאוהב� להעיד
לעדות ושונא אוהב פסול למד מהיכ� יהודה, רב שיטת את מבארת ע"א כט ש� הגמ'
לה בפרק הנ"ל הפסוק ידיננו". � רעתו' מבקש 'ולא יעידנו. � לו' אויב לא 'והוא "ת"ר
המבאר) ברש"י (עי"ש גלות חייב בשוגג שהרוצח שמעיד בעד איירי במדבר בספר

הרוצח. את שונא כשאינו רק להעיד שיכול אומרת והתורה
מוסיפה כ� פסוקי�. מאות� ללמוד נית� אוהב פסול שג� הגמ' מסבירה מכ� לאחר
דעתיה, דמרחק משו� טעמא, מאי "אויב שונא, מדי� מסברא נלמד אוהב שפסול הגמ'

דעתיה". מקרבא נמי אוהב
על רבנ� יאמרו מה לעדות, כשרי� ושונא שאוהב רבנ� די� את הגמ' מבארת בהמש�
ששונא מכא� שמשמע רעתו" מבקש "ולא לו" אויב לא "והוא ר"י שהביא הפסוקי�
ה� מודי� שבו בדי� איירי אחד שפסוק רבנ� שסוברי� אלא שנואו, על להעיד פסול
ישבו שלא זה את זה השונאי� ת"ח בשני איירי שני ופסוק לדו�, פסול ששונא לר"י,

שנואו. על יעיד לא ששונא המורה פסוק ואי� די�. באותו לדו� יחדיו
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מאוהב חו� להעיד פסולי� לדו� הפסולי� "כל כרבנ� פוסק א סע' לג סי' בחו"מ השו"ע
לדו�". שפסולי� אע"פ להעיד שכשרי� ושונא

לשנוא� או לאוהב� לדו� והשונא האוהב פסולי� לכו"ע מדוע – החילוק אכ� ומהו
כשרי�. אד� אותו על לעדות ואילו

לפניו היה כאשר המעשה דבעדות "הטע� המבאר סק"א ש� השו"ע על בסמ"ע ועי'
שתולה די� משא"כ שנאתו, או אהבתו בשביל בכוו� שישנה ליה חשדינ� ולא מעיד הוא

וכו'". רשע כוונת בלא אפי' שנאתו או אהבתו מחמת נשתנה והמחשבה בסברא
משא"כ שראה המעשה עצ� על רק שמעיד משו� כשר שונא שבעדות זה, הסבר ע"פ
ברור לא והמעשה מחשבתו ע"פ שמעיד שבעדות עולה, נפשו, בסברת שתולה בדי�
מובא זה (חשבו� השונא יפסל לעדות ג� א"כ דעת) ואמד� הלב הבנת ע"פ (עדות

תרלב). סו"ס קמא ש"י ובתשורת קמז סי' ח"ג קמא ומשיב בשואל
ד"ה כו סי' אליהו דבר בספר עי' שנואו על להעיד השונא של בכשרותו ביאור תוספת
לו כשיש אלא נוגע מדי� נפסל עד שאי� משו� לעדות כשרי� ואוהב ששונא ולענ"ד
הנאת שאינה אחרת הנאה לו יש כאשר שישקר בו חושדי� ולא מהעדות ממו� הנאת
חו"מ ואהלות מור בספר ג� מובאי� דומי� דברי� שנאה. או אהבה הנאת כגו� ממו�,
העד נחשד לא לממונו או לגופו הנוגעת הנאה ובלא לחוד דעת קרוב דמשו� ז סי'

בעדות. נוגע מדי� נחשד ממו� או גו� בהנאת ורק לשקר
החילוק שסברת א) סי' גבר"י (תשובת מהאחרוני� באחד שראיתי מה פה אביא אגב,
ולכ� בשקרו מכיר חברו ישקר א� שבעדות היא, שונא) לפסול (ביחס לדי� עדות בי�
הדי� להטות שיכול בדי� משא"כ לשנואו, להעיד השונא כשר הלכ� לשקר מתיירא

שנואו. את לדו� שונא דיי� פסול ולכ� שכלו כפי הסברא נוטה שכ� ולומר

שנואו על להעיד השונא כשרות ביאור
מאוד. תמוה זה ודי� לשנואו, להעיד כשר ששונא כרבנ� להלכה שנפסק כבר הבאנו
ופסול רשע הוי מהתורה עבירה דהעובר א�ב סע' לד סי' חו"מ בשו"ע נפסק כבר דהרי
ומדוע בלבב�", אחי� תשנא "לא של הלאו על העד עבר פה והרי מהתורה. לעדות

להעיד. השונא כשר
רבנו של דינו המביא ב סע' ברמ"א עי"ש דהרי יפסל, לא שמהתורה לומר יש ואכ�
לאו הינו זה לאו והרי מהתורה, יפסל לא עליו לוקי� שלא לאו על שהעובר ירוח�
ואול� ה). הלכה ו פרק דעות הלכות ברמב"� (כמובא עליו לוקי� שאי� מעשה בו שאי�
א"כ מדרבנ�, לעדות נפסל עליו לוקי� שלא בלאו העובר שג� ברמ"א ש� המובא ע"פ

מדרבנ�. לפחות לעדות השונא יפסל
הלכה י פרק עדות בהלכות הרמב"� סובר שהרי זאת קשה לא עצמו הרמב"� לשיטת
שלא מי א� לעדות פסול מלקות עליה שחייבי� דאורייתא עבירה שעבר רשע שרק ב
המלוה וכ� ד"ה ד בהלכה משנה הכס� ג"כ מדייק כ� מדרבנ�. אפי' פסול לא לוקה
א"כ מדרבנ�. אפי' פסול אינו לוקה ואינו תורה איסור שעבר שרשע הרמב"� מדברי
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אפי' לעדות נפסל אינו לוקה ואינו בלאו העובר שהשונא לומר יש הרמב"� לשיטת
מלקות בו שאי� תורה איסור שהעובר הסוברי� הרמב"� על לחולקי� ואול� מדרבנ�.
שנואו על להעיד השונא יכול אי� קשה, הרמ"א, ג"כ סובר וכ� מדרבנ� לעדות נפסל

מדרבנ�. לפחות להיפסל לו ויש ששונאו בזה איסור על שעובר למרות
בהסבר וברמב"� ע"ב טז בערכי� בגמ' המובא ע"פ העני� את ליישב נית� היה פניו על
מדבר שהפסוק המבארת בגמ' עי"ש דהנה בלבב�". אחי� תשנא "לא של האיסור גדר
השונא "כל ה הלכה ו פרק דעות הלכות ברמב"� ג� איתא כ� שבלב. שנאה אודות רק
ולא וכו' בלבב� אחי� את תשנא לא שנאמר תעשה בלא עובר בלבו מישראל אחד
רשאי שאינו אע"פ והמחרפו חברו את המכה אבל שבלב שנאה על אלא התורה הזהירה

תשנא". לא משו� עובר אינו
מוציא א� ואול� בלבו שונאו כאשר רק הינו זה שלאו ומהרמב"� מהגמ' א"כ נראה

זה. לאו על עובר לא חו� כלפי שנאתו את
שידוע במצב אנו נמצאי� שנואו על להעיד הבא שונא עד אודות אנו דני� כאשר ובכ�,
שנאתו את השונא שמר שלא מוכח זאת אנו יודעי� א� הבע"ד. את שונא שהעד לנו
כמבואר וגו'", תשנא "לא של איסור אי� האי ובכגו� החוצה, הוציאה אלא בלבד בלבו
נפסל ולא לשנואו להעיד שונא עד כשר ההלכה ע"פ מדוע להבי� נית� עפ"ז לעיל.
תורה איסור על עבר לא האי בכגו� שהרי רשע, והוי תורה איסור על שעבר משו�
סיבה ואי� רשע אינו דרבנ� או תורה איסור עבר לא וכאשר בלבו, רק השנאה אי� שהרי

מלהעיד. לפסלו
זה. תירו� לתר� נוכל שלא נראה העיו� לאחר ואול�

בלבו השנאה את השונא שמר שלא הוא המצב אכ� כאשר ולהבי�, לחקור יש דהנה,
עומדות בפנינו די�. הבעל את הוא ששונא לנו נודע אכ� אי� – שונאו שהוא לנו ונודע
בפירוש שאמר ב. הבע"ד. את הוא ששונא לאחרי� שסיפר א. לכ�: אפשרויות שתי
נידו� כהסבר אלו אפשרויות שתי ונשלול נבוא פה אותו. שונא שהוא בפניו לבע"ד
דהיינו לפנינו, הניצבת המציאות היא א' אפשרות א� ונאמר, נפש�. ממה של בדר� דיד�
וכ� תשנא", "לא איסור על הוא עובר כ� האי בכגו� הרי שונאו, שהוא לאחרי� שסיפר
בפניו ושלא שלו� ידבר בפניו שא� ז, לאו בלאווי�, חיי� חפ� לספר בפתיחה מובא
חיי� מי� בבאר ועי' תשנא. לא של לאו על המספר עובר אחרי� בפני ריחו את מבאיש
כל ואול� בלב, שנאה אודות רק נאמר האיסור שכל הובא שכבר שלמרות המבאר ש�
כשמוציא משא"כ ממנו להשמר אי� חברו ידע שלא משו� הוא בלב שנאה איסור בסיס
להישמר חברו יוכל לא ג"כ בפניו שלא הרע לשו� מספר כאשר ואול� החוצה. שנאתו
נאמר א� וא"כ בלבב�". אחי� את תשנא "לא של האיסור בכלל הוא זה ג� ולכ� ממנו
עדיי� א"כ עצמו, לשנואו ולא לאחרי� שסיפר ע"י שנאתו לנו שנודעה א', כאפשרות

מדרבנ�. לעדות פסול וממילא תשנא" "לא של זה בלאו עובר
לומר אפשר היה שונאו, שהוא בפניו לשנואו שאמר ב', כאפשרות נניח א� ועתה,
ואול� ממנו. להיזהר כבר חברו יוכל וכ� בלב רק השנאה אי� שהרי איסור אי� שכבר
המצוות בספר ברמב"� עי' דהנה, לעדות. כשר להיות השונא יוכל אי� מבואר לא עדיי�
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את תשנא לא אמרו והוא קצתנו, את קצתנו משנוא "הזהר כתב שש� שב ל"ת מצוה
השנאה לו כשהראה אמנ� בלב. שנאה אלא אמרתי לא ספרי ולשו� בלבב�, אחי�
וכו'". תיטור ולא תיקו� לא על אבל הלאו זה על עובר אינו אותו שונא שהוא והודיעו
כלפיו שנאתו לו מגלה כאשר תשנא לא איסור על עובר לא שאמנ� ברמב"� א"כ מובא
שנאתו לו מגלה כאשר שג� א"כ נמצא תיטור. ולא תיקו� לא של לאו על עובר א�

לעדות. פסול להיות צרי� וממילא לאו על השונא עובר עדיי� בפניו
מצויה שלא דלמרות לעדות. השונא יפסל לא מדוע למקומה, שאלתנו חוזרת א"כ
ופסול זה לאו על עובר עדיי� לאחרי� סיפורו דר� לנו נודעה א� א� בלבו רק השנאה
אחר לאו על עובר א� זה לאו על עובר לא אמנ� בפניו לשנואו זאת סיפר וא� לעדות,

רשע. מדי� לעדות לפסלו סיבה הוא שג�
להכשיר נית� אי� ששאלנו, זו לשאלה המתייחס פ סי' ח"ד יור"ד לב חקרי בספר וראיתי
לא למ"ש "א� ש� ומשיב וגו'", תשנא "לא של לאו על שעבר למרות לעדות שונא

ד דהתירקשה, דכיו� לעד, שמו יתבר� הבורא אלא עליו לעובר מכירו אינו זה לאו
פסול, אינו נמי הכי וא"כ נאמ�, שאינו א� בחברו ערוה דבר לרואה לשנאות התורה
שנאתו, משו� לפוסלו יכולי� אנו שאי� היא דבריו כוונת ביה". חזא ערוה דבר דאימא
איסור דבר או ערוה דבר העובר נגד היא כאשר המותרת שנאה היא שינאתו דדילמא

לשנאו. שמותר
בפסולי שהכלל ד סע' לד סי' חו"מ בשו"ע דעי' העני�. ביישוב לומר נ"ל נוספת תשובה
כרשע מגדירו זה מהל� עשאו. ובכ"ז איסור הוא שעשה שהדבר העד שיידע הוא עדות
לעדות. יפסל לא שעשה במעשה איסור שאי� סבר א� ואול� לעדות. נפסל זה סמ� ועל
האד� סבר כאשר ואול� רשע, הוא נקרא בזדו� עבירה עובר שכאשר הוא העני� ביאור
חשוד אינו מצוה, שעשה חושב א� ולעיתי� זה במעשהו עבירה עובר שאינו לתומו

רשע. מוגדר ואינו אלוקי� ירא שאינו כאד� עלינו כבר
כשרי� ראשו� ביו"ט המת שקוברי ע"ב כו בסנהדרי� מהגמ' היא שבשו"ע הדוגמא
שעושי� שסבורי� ועוד מותר שזה סבורי� שה� מפני הדבר, שאסור למרות לעדות
שעברו לומר שנוכל איסור דבר בשאר "וה"ה ש� הרמ"א ג� פוסק כ� זו. בקבורה מצוה

טעות". מכח
כמשכו� ספרי� שקיבל מלווה אודות מציאות אלו פרק סו� במרדכי מובאת נוספת דוגמא
ש� וי"א ריבית, משו� הדבר שאסור למרות ספרי� באות� ומשתמש הלוואתו תמורת
סבור שאפי' ועוד בכ� עבירה עובר שלא שסבור משו� לעדות המלווה נפסל שלא

אלו. בספרי� בלימוד מצוה שעושה
בתער שהתגלחו בזמנו שהציבור הרע"א בש� סק"ט ש� בפת"ש מובאת דוגמא עוד

אסור. שזה חשבו ולא הציבור בקרב זה מנהג שנתפשט משו� לעדות נפסלו לא
ששונא אד� דבד"כ שנואו. על להעיד השונא של כשרותו את ג� לבאר שנוכל נ"ל עפ"ז
מהתורה. לאו על עובר שינאתו שבזמ� סבור ולא עליו שעובר לאיסור מודע לא לחברו
שישנ� הלכה זו ה' בדבר ומקפידי� מצוות שומרי בציבור ג� אנו מוצאי� ליבנו לדאבו�
והאיסור הדבר חומרת לו משמע לא לחברו ששונא שאד� נ"ל השנאה. באיסור הנכשלי�
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שכאשר דלעיל, השו"ע כדי� דהוי לעדות, כשר יהיה מדוע להבי� נית� ולכ� מכ� הנובע
לעדות. נפסל ואינו רשע נקרא אינו השליליי� מעשיו לחומרת האד� מודע לא

שנואו על גמור שונא עדות
לעדות כשר שונא להלכה שאמנ� במהרש"ל, גדול חידוש מובא שונא עדות בנידו�
המהרש"ל וז"ל בשונאו. להינק� מבקש שהרי בעדות כנוגע נחשב גמור שונא ואול�
מ"מ להעיד כשר דשונא כחכמי� שהלכתא "וא� הרביעי הדר� בד"ה לג סי' בשו"ת
אמינא וחברי מרבותי דמסתפינא ולולי מהמני. דלא דפשיטא פשיטא ופוחזי� ריקי� גבי
התוס' ופרשו יציל, נרבע יציל הרוג דמכות ספ"ק מדמסקינ� להעיד פסול גמור דשונא
הרוג גבי מ"מ בע"א ופרשו הטע� זה סתרו נרבע שגבי וא� לו. שונא שהוא משו�
כשר שונא הלא וקשה וכו', לו שונא שהוא מפני אופנו על הפרוש זה עומד וכו' יציל
בסת� אלא פליגי ולא לעדות פסול לו וכדומה כהרוג גמור שונא דבודאי וכו', לעדות
פליגי, כזה דבשונא במתניתי� להדיא הת� כדאיתא ימי� ג' עמו דיבר שלא היינו שונא
בעדות נוגע ל� אי� ממנו להתנק� ומבקש הרודפי� מ� כאחד לו שהוא גמור שונא אבל
אינ� אלו ודברי� וכו' פסלינ� להנאתו עושה שהוא למיחש דאיכא היכא וכל מזה, גדול

וכו'". בינתו ועוצ� הדיי� בדעת אלא תלויי�
העדות כל את שפוסל פסול או קרוב עד (מדי� יציל הרוג של מהדי� מוכיח המהרש"ל
ששונא למרות בעדות, נוגע מדי� לעדות פסול גמור ששונא מעונש) הרוצח את ומציל

חידושו. וזהו לעדות, כשר רגיל
ור"מ בד"ה ע"א נ בנידה התוס' שאלת את לתר� נ"ל היה הנ"ל המהרש"ל דברי ע"פ
והגמ' לדו�" כשר ואינו להעיד שכשר "ויש קובעת ש� המשנה ש�. והגמ' המשנה על
התוס' ש� ושואלי� להעיד. שכשר למרות לדו� פסול שלר"מ לסומא, שהכוונה מבארת
שפסולי� ושונא אוהב של ע"ב כז בסנהדרי� המובאת הדוגמא את הגמ' הביאה לא מדוע
לכל שהרי פסוק זה די� שאי� שאלת� על ש� משיבי� התוס' להעיד. שכשרי� א� לדו�

פסולי�. לשנוא� או לאוהב� ורק לדו� אפי' והשונא האוהב כשרי� העול�
ישנ� שהרי התוס'. קושיית מידי קשה לא הנ"ל המהרש"ל דברי שע"פ לומר ונראה
משא"כ לעדות כשר רגיל שונא רק הגמור. והשונא הרגיל השונא שונא, סוגי שני לפנינו
כשר של בדי� זו דוגמא הגמ' הביאה לא מדוע שפיר אתי וא"כ שפסול. הגמור השונא
שהוא שונא ישנו שהרי לעדות, כשר ששונא מוחלט זה שאי� משו� לדו�, ופסול להעיד

לעדות. א� פסול
ע"פ הנ"ל התוס' דברי שתירצתי מובאלאחר שאכ� לראות שמחתי המהרש"ל דברי

קכ. סי' ח"ג רביעאה מהדורה ומשיב השואל דברי אריכות בתו� ג"כ זה כעי�
לעדות, פסול גמור ששונא יציל הרוג מדי� המהרש"ל ראיית שבעקבות פה לציי� כבר יש
טז סע' לג סי' חו"מ ברמ"א דעי' כמהרש"ל. דלא להלכה פסק שהרמ"א להוכיח יש
בסמ"ע ועי"ש הרוצח". על להעיד יכולי� נרצח "קרובי המרדכי דברי את להלכה הפוסק
עצמו שהמרדכי ש� ומוסי� בעדות. נוגעי� שאינ� הוא במרדכי דהטע� המבאר סקכ"ה



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 220

משמע א"כ טריפה. ואינו חי שהוא זמ� כל להעיד יכול עצמו הנרצח שאפי' ש� מסיי�
כשרי� בכ"ז לרוצח גמורי� שונאי� ה� קרוביו או שהנרצח שאפי' הרמ"א שהבי�

הרוצח. על לעדות
המהרש"ל מדברי הנראה ע"פ סת�. שונא ומהו גמור שונא מהו – להגדיר המקו� ופה
בשנאתו מסתפק שאינו שונא זהו גמור ששונא נראה בדינו המדברי� הפוסקי� ומדברי
מתו� אישית שנאה היא שהשנאה צרי� כמו"כ ממנו. להנק� ומבקש רודפו ג� אלא
שארית שו"ת (ע"פ האחר של רעי� כלליי� מעשי� עקב ולא האחר לו שעשה מעשה
ומובאת פשוטה הינה סת� שונא הגדרת אחרת). לנקודה בנוגע להל� שיובא ישראל
באיבה". ימי� שלשה עמו דיבר שלא "כל לעיל שהובאה ע"ב כז בסנהדרי� במשנה כבר

המהרש"ל בדין הפוסקים דעת
דשונא לג סי' מהרש"ל בתש' לפמ"ש "הנה וז"ל קסב, סי' חו"מ סופר בחת� בזה עי'
בעדות נשי� ה' מדפסלו להוכיח יש ועוד וכו' כ� ומוכיח להעיד פסולי� אלו כמו גמור
א"כ שונא, משו� פסולי� אפ"ה נגיעה שו� לה� דאי� דגיטי� ספ"ב רשב"א וכתב אשה

וכו'". ה"נ
שחמש ע"א קיז ביבמות מהמשנה לדבריו ראיה ומביא המהרש"ל דברי מצדיק החת"ס
שלמרות מוכח א"כ כלפיה, שנאת� מחמת וזה בעלה שמת לאשה להעיד פסולות נשי�

לשנואו. להעיד פסול אלו, כנשי� גמור, שונא א� לעדות כשר ששונא
כסיוע החת"ס שהביא הראיה את הדוחה ה סי' חו"מ ישראל שארית בספר עי' ואול�
בשני הראיה ודוחה אשה. לעדות הצרות הנשי� חמשת של מפסול� המהרש"ל לדברי

אופני�:
שש� משו� עגונה, לעדות לאשה השונאות הנשי� חמשת שפסולות מכ� להוכיח א"א
ג� לקבל רבנ� הקילו עגונה שבעדות אלא (נשי�) עדות פסולי של בעדות מדובר הרי
היה א� ואול� רבנ�. הקילו לא לאשה השונאות בנשי� וא"כ לעדות, מסויימי� פסולי�
שמעידי� לבע"ד גמורי� שונאי� ה� א� ג� כשרי� שהיו יתכ� לעדות בכשרי� מדובר

עליו.
משא"כ גמורה, שנאה מחמת ישקרו שמא חששו קלה ודעת� בנשי� שאיירי ש� דווקא

באנשי�.
גמור ששונא הנ"ל המהרש"ל דברי את המצדיק תרלב סי' קמא ש"י תשורת בשו"ת ועי'
בתשובה הרא"� כתבה "וכזה המהרש"ל דברי שמביא לאחר ש� וז"ל לעדות, פסול
מי על להעיד ופסולי� החושיות התאוות מיני מכל גדולה יותר נקמה דהנאת סכ"ד
הלב בהבנת התלויה עדות אודות דבריו שמצדיק עוד ועי"ש ממנו". להתנק� שרוצי�

הדעת. ובאומד�
שאי� וכתב המהרש"ל דברי על החולק יב סי' אבהע"ז ח"א חיי� מי� באר בספר ועי'
על ישראל נחשדו "שלא היא במשנה רבנ� סברת שהרי גמור לשונא שונא בי� לחלק
שמביא מהפסוק היא ראייתו שנאתו. בשל לשקר נחשד לא גמור שונא ג� וא"כ כ�"
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ע"ז משיבי� ורבנ� פסול ששונא לומד שמכא� לו" אויב לא "והוא בגמ' ש� יהודה רב
וכשר כ� על ישראל נחשדו לא בכ"ז לו, הוא שאוייב למרות דהיינו זאת, שלמרות
משמע כשר. הנ"ל שהשונא רבנ� אומרי� ובכ"ז גמור בשונא מדבר הרי זה פסוק לעדות.

כדלעיל. כרבנ�, שנפסקה להלכה לעדות כשר גמור שונא שג� א"כ
הרוג מדי� המהרש"ל של ראייתו את הדוחה פט סי' חו"מ יחזקאל כנסת בשו"ת ועי'
א"כ שנאה או אהבה בשביל לשקר ישראל נחשדו שלא רבנ� של דינ� ע"פ שהרי יציל,
המהרש"ל לומד (שמש� להציל יכול שהרוג הגמ' שאומרת ומה זה. בשונא ג� ישקרו לא
מגיע לא שהעד שבגמ' להו"א דווקא איירי ומציל) פסול ההרוג ולכ� פסול גמור שונא
שנאתו בשביל שישקר חשש יש ולכ� ב"ד, בפני העד נחקר לא ג� וא"כ הדי� לבית
כל נפסלת אז ורק דווקא ב"ד בפני מעיד שהעד ש� הגמ' למסקנת א� לרוצח, הגמורה
בבדיקות העד ייחקר כאשר א"כ שמואל), ד"ה ע"א ו במכות ש� תוס' (ע"פ העדות

לרוצח. שנאתו בשביל שישקר חשש אי� די� בבית וחקירות
וכותב בתשובתו המהרש"ל דברי המזכיר קסג סי' ח"ב מהרש"� בשו"ת עי' כמו"כ
ג"כ מובא כ� הנ"ל. כמהרש"ל קי"ל שלא ופוסק הפוסקי� כל שכתבו ממה הפו� שזהו
השוחט וטע� לפסלו עליו שהעידו שוחט אודות הד� א ענ� א סי יור"ד יצחק עי� בספר

ש שמזכיר לאחר שונאיו. ה� מסיי�שהעדי� גמור שונא אודות המהרש"ל דברי את �
שונא שא� כדבריה� שהעיקר ומכריע הפוסקי�, כל עליו והשיגו להלכה דינו שאי�

שנואו. על להעיד כשר גמור
שונא הפוסל הנ"ל המהרש"ל דברי המביא סק"ב לג סי' ש� חו"מ בתומי� ג� ועי'
מובא כ� המהרש"ל. של ראייתו ודוחה ש� בדבריו מאוד התומי� ומארי� לעדות גמור
מוסכמי�. המהרש"ל דברי שאי� קכ סי' ח"ג רביעית מהדורה ומשיב שואל בשו"ת ג"כ

לסיכום:
עליו. האהוב או עליו השנוא אד� לדו� יכול לא שונא

אוהבו. על או שנואו על להעיד השונא יכול ואול�
להעיד. והאוהב השונא פסולי� דעתו ואומד� מחשבתו ע"פ שמעיד בעדות

לשנואו. להעיד כשר המאמר) בגו� הגדרתו (עי' גמור שונא ג�

מרפא חכמים ולשון בוטה... יש
מאד קשים דברים להם ואומרים לעם שמוכיחים א' הם, מוכיחים ...שני

ב' המעוות. ולתקן להתנהג איך להם אומרים לעםואינם דרך שמורים
שעיוותו מה ולרפאות לתקן שבוטים,איך מוכיחים יש בוטה' 'יש וזהו .

להם שאין חרב' 'כמדקרות הם אבל שעשו, החטאים על שמוכיחים
שהחכמיםאינםאומריםרקמהשנצרך חכמיםמרפא' 'לשון אבל רפואה.

באבות שמצינו כמו שירפאו בכדי אבות]לרפואה ".[-בפרקי
י"ח י"ב למשלי הגר"א ביאור





¯ÒÂÓÂ ‰„‚‡/„ÂÓÁ˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÔÈ
Ú·225

שליט"א דוויד יונתן הרב הרה"ג
ירושלים יצחק, פחד ישיבת ראש

תחמוד דלא לאו בענין
שליט"א] מרן עיני למראה והיה השומעים אחד ע"י נרשם הישיבה, לבני שיחה [מתוך

ד'לא לאו בעני� ביאור היא זו פרשה כי א) כא (שמות משפטי� בפרשת הרמב"� כתב
שהוא יחשוב הממו�, ושאר השדה או הבית משפט האד� ידע לא א� "כי תחמוד':
אות� ינהיגו ישרי� משפטי� לפניה�, תשי� אמר לפיכ� לעצמו, ויקחהו ויחמדהו שלו
יב) כ (שמות הדברות עשרת ובראש הדי�". מ� שלה� שאינו מה יחמוד ולא ביניה�
שאד� מה כל השלי� והנה לחבירו, לעול� יזיק לא יחמוד שלא "ומי הרמב"�: כתב
מ� במשפט לחבירו המתחייב כי בפרט, המשפטי� באר כ� ואחר חבירו בשל חייב

שעליו". מה ישלי� שלו, שאינו למה יתאוה ולא יחמוד לא א� המשפטי�,
ג� אלא חבירו, של לחמוד האיסור רק לא כלול תחמוד דלא בלאו כי מדבריו מבואר

גדול. יסוד כא� ומונח חידוש. וזה עליו. שמוטל מה לשל� החיוב
"כי כד): לד (שמות פסוק עוד נאמר לרגל עלייה של המצוה אחרי תשא כי בפרשת
את לראות בעלות� ארצ� את איש יחמוד ולא גבל� את והרחבתי מפני� גויי� אוריש
ג' מצות על חזרה היא אשר זו, בפרשה הנה בשנה". פעמי� שלש אלקי� הש� פני
הזאת ההבטחה הוזכרה העגל, מעשה ריצוי ע� את�, ברית הקב"ה שכרת אחרי רגלי�,
משפטי�, פרשת הקודמת, בפרשה נאמרה שלא מה ארצ�", את איש יחמוד "לא של

טע�. צרי� וזה
מתאוה כפרי שאי� כש� כי יד), כ (שמות תחמוד דלא הלאו על האב��עזרא דברי ידועי�
כי לידע צרי� משכיל כל ככה ממנו, מופלג זה שדבר לו ברור באשר מל�, בת לישא
ודבר יחמוד... ולא יתאוה לא המשכיל זה ובעבור הש�. לו שחלק מה רק לו ראוי אי�
נוכל זה פי ועל ע"כ. לכפרי, המל� מבת בעיניו נשגב הוא יותר לו, אסר שהש� שידע
יחמדו, שלא הבטיחה שהתורה דמה ארצ�", את איש יחמוד ש"לא ההבטחה את להבי�
שלא לשמור יכול הקב"ה כ� דא� יחמדו, שלא בלב� ית� שהקב"ה כפשוטו, רק זה אי�
מגיעי� שישראל מיוחדת מעלה על דמדובר נראה אלא חומד. הגוי א� לנו ומה יגנבו,
אד�". קרויי� "את� � אלקי� בצל� אד� צורת בהשלמת והיא לרגל, כשעולי� אליה
העלייה יסוד מש� אשר אבינו, יצחק שנעקד מקו� התחלת�, למקו� מגיעי� בהיות� כי
בפרקי כמבואר המתי�, תחיית יסוד בנו הושרש ש� יד) כד (בראשית ש� ככתוב לרגל,

נתקנה העקידה מ� יצחק שכשירד לא) (פרשה אליעזר בגזירתדר' כי המתי� מחיה ברכת
להפסק, עומד שהיה אחרי החיי�, לחידוש הרצו� נקבע הנער" אל יד� תשלח אל
כמש"כ כביכול ע� בפני� פני� אז אד� עומד והרי אליעזר. דר' בפרקי ש� כמבואר
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אלקי�". פני ואראה אבוא "מתי פני� להראות בקשר עוד ונאמר דיראה. דומיא ְִֵֶֶָיראה
יבוא לא מזה רחוק שמאד והגוי הצל�, דשלימות זו מעלה עליו שורה שעה ובאותה
את לראות בעלות� וגו' יחמוד ולא מדגיש שהפסוק שמה ונמצא, ארצ�. את לחמוד
זוכה אתה לרגל עלי' שבכח אלא זו להבטחה נצר� אתה שאז מפני רק אינו ה"א פני

זו. למדרגה
הרמב"� שכתב כמו הבעל�חי מ� דאד� ההבדל בולט היה החטא לפני כי וביותר,
מצל� יראי� והיו האד� להבדלת יתרו� מרגישי� חיי� בעלי ג� שהיו בראשית בפרשת
לגופו נשמתו חיבור שאז האד� צל� ונתמעט מיתה, עליו שנגזרה ואחרי שבו. אלקי�
ישראל כשעולי� ולכ� ממנו. יראי� ואינ� נדמו", כבהמות "נמשל אז � זמני אלא אינו
� המתי� תחיית של יסוד בנו נקבע ש� אשר העקידה, למקו� לשרש�, וחוזרי� לרגל,
פני את לראות בעלות� ארצ� את איש יחמוד "לא הבטחת זו בשעה ועולה נמש�

הש�".
אד� אמרתי "אני המות, ממלא� חרות נאמר ראשונות לוחות מת� בשעת זה, דר� ועל
חזרה ראשונות לוחות ושבירת העגל עשיית ידי שעל ורק, כולכ�", עליו� ובני את�
האד�. צורת שוב נתמעטה זה ע� וביחד תמותו�". כאד� "אכ� ונאמר המיתה גזירת
ארצ�. את איש יחמוד שלא מיוחדת להבטחה הוצרכו לא משפטי� שבפרשת הוא לכ�
בעל�חי. על כאד� העול� אומות שאר על ואימת� מעלת� בולטת היתה העגל לפני כי
רמב"� (יעויי� רגלי� שלש מצוות לה� החזיר שניות לוחות מת� בברית בא כאשר וכא�
עליה� יופיע אז העקידה, מקו� לשרש בחזרת� לרגל, עלייה שבשעת הבטיח� אז ש�),

המתי�. תחיית שרש במיוחד
הבאי� שהמאורעות שכמו האד�, ע� בהשגחה באמונה יסוד כא� שיש אלא עוד ולא
וכדומה, וזווגו אד� של קניניו כ� כמו ית', מאתו בהשגחה אלא במקרה אינ� האד� על
ה� כי וגו', ואשתו" ביתו תחמוד "לא נאמר זה ועל אליו. ושייכי� מיוחדי� ה� הרי

בכלל. קניניו ג� ונשמתו, גופו לאד� שמיוחד כמו אליו, מיוחדי�
אי� בודאי איסור, דבר לאכול רצה שלא דרפב"י חמורו על מסופר ו. בד� חולי� ובגמ'
קנינו. על ג� דרפב"י ופרישתו קדושתו התפשטות על אלא חמור, אותו יחוד על מדובר
ככל להיות חמור אותו שב היה אז כי לאחר, חמורו מקנה רפב"י היה שא� ַובודאי
שאינה פרוסה על בצע לא שמימיו רפב"י על אמרו ז: ש� הגמ' בהמש� החמורי�.

דרפב"י. חמורו על סיפור לאותו קשור זה דג� נראה זאתשלו. מעלה לו שהיתה והיינו
ממש לו המיוחד שרק בהכרה שלימותו ידי על וחמורו קנינו על ג� קדושתו שניכרת
"כבודו", נקרא שקנינו ומצאנו שלו. שאינה מסעודה נהנה היה לא ולכ� אליו. שיי�
הוא שכבודו מפני ויצא), (פרשת הזה" הכבוד כל את עשה לאבינו "ומאשר שאמר כמו
"והשקית חוקת בפרשת שנאמר במה נראה כ� (וכמו לחו!. האד� עצמיות התפשטות
זה חידוש ישראל. של ממונ� על הקב"ה שחס מכא� ופרש"י בעיר�", ואת העדה את
השלימה עדה ופרש"י העדה", כל "ויבואו הפרשה הקדמת אחרי ש� במיוחד נאמר

לחיי�). פרשו ואלו מדבר מתי מתו שכבר



¯ÒÂÓÂ ‰„‚‡/„ÂÓÁ˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÔÈ
Ú·227

ענינו סו� שאי� לפי עליו, שמוטל מה ישל� יחמוד שלא שמי הרמב"� דברי ה� וה�
האד�, שלימות בהכרת חיובית מעלה אלא ויגזול, יבוא פ� שמירה בגדר תחמוד דלא
עד וינוח שקט יהיה לא ג� ואז אליו. שיי� שאינו למה להקרב וישנא נרתע ויהיה
יותר להיות שמגיע מה דכל והכלל, לאחרי�. חייב שהוא מה מעליו ויוציא שישל�
הכרה יותר לאד� שיהיה מה וכל אליו, מיוחד יותר הוא ממונו הרי זה בער� "אד�"
לא הוה לכ� לו. מקודש יותר חבירו ממו� יהיה זה לעומת אד�, צורת מעלת היא במה
המשפטי� ואלה שפרשת הרמב"� ואמר הדברות. עשרת בסו� אד� צורת השלמת תחמוד
מתקבלי� משפטי� כלומר, "ישרי�", תואר הוסי� ישרי�", "משפטי� בפניה� שישו� הוא

לחבירו. ששי� דינו הוא שכ� לב� על

חילופין גווני תרי
אותי שואלים היו אם זצללה"ה: מפרשיסחה בונים רבי הרה"ק ואמר
ואתה כמותך יהיה הוא ע"ה, אבינו אברהם עם שתתחלף תתן כמה
יהיה לא כך ובין כך בין שהרי פרוטה, אפילו נותן הייתי לא כמותו...

כלל, להשי"ת אחדיתרון אברהם רק ישאר החילופין אחרי אחדשגם .ובונים
יז אות י' פרק רבא תנדב"א צופים", "רמתים עפ"י

Y êåôää ïååëá êà ùîî ïçáî åúåà äðäå

ליב ר' של צדקותיו אודות שכששמע ז"ל סלנטר הגר"י על "מספרים
היתה: משאלותיו ואחת טיבו, על לאנשים שאל קרהחסיד שהואהאם חליפין, לו ויציע חנוני אצל שיכנס חסיד ליב ר' אצל ללמודפעם מדרש לבית ילך והחנוני בחנות במקומו ?יעמוד

לבטל צריך אדם שיהא זה דבר הגרי"ס למד מהיכן לשאול, ויש
שאדם בחז"ל מפורש זה דבר אבל חבירו? שילמד בכדי מלימודו

לדוד משנותיו נדב קסח.)הראשון דף בראשית זוה"ק לנו(ראה יש והאם
לו חסרו הלא לדוד וכשנתנם הראשון, אדם של "חיים" זה מה מושג

לכך". מחויב עצמו את הראשון אדם ראה ואעפ"כ
216 עמ' מסלנט" ישראל רבי "תורת
מאמרים" ב"חבר ליבוביץ הגר"י ע"פ
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שפירא הכהן מנחם משה הרב
"ר בישיבת משה"ר"מ "מנחת מח"ס י-ם, חכמה" אשית

זצ"ל הכ"מ שפירא הכהן צבי שלו' רבי הגאון אאדמו"ר לע"נ

תורה לקנין הכרחית לאדם אדם בין אחדות
הגר"א של חידושו

"ויח� שנאמר: אחת חניה חנו לסיני ישראל שבאו בזמ� ובמכילתא: דרא"ז במס' איתא
את "ואהבו המחלוקת את ישראל ששנאו הואיל הקב"ה אמר ההר". כנגד ישראל
ראויי� ישראל היו [שלא תורתי, לה� שאת� השעה הרי אחת, חניה נעשו השלו�"

יקר]. כלי ביניה�, שלו� יהיה אשר עד התורה לקבלת
"מעמידו בה� נקנית שהתורה דברי� מ"ח במני� איתא התורה קני� פ' אבות במס' והנה

הבריות". את "אוהב "אהוב" השלו�" על
"עדיי� מיניהו חד חסר וכד דברי� המ"ח כל בשיש אלא נקנית התורה אי� הא וקשה
למה דברי� המ"ח כל את היה ישראל לבני א� ממ"נ וא"כ הקני�" מעשה השלי� לא
הקני�. תלוי בה דדוקא דמשמע השלו'", את "שאהבו המעלה את רק תורה כתבה

כולנה" על עלית ואת חיל עשו בנות "רבות (לא) משלי בס' כתיב דהנה לבאר ונראה
המ"ח מאלו מדות יותר לו שיש מי וכל דברי� במ"ח נקנית שהתורה ז"ל: הגר"א וביאר
לו שיש ורק המ"ח" כל אחד לאד� שיהיה אפשר אי "אבל יותר תורה לו יש דברי�
אלא אינה כולה והתורה המ"ח, כל יהיה כול� שבי� עד אחרות מדות ולשני מה�, איזה
שה� חי"ל" "עשו חכמי�" "התלמידי שה� בנות" "רבות שאמר וזהו המ"ח, ע"י רק
עלית תי"ו] עד מאל"� [שהיא כולה התורה כלל שהוא "ואת" מ"ח] [גימטריה המ"ח

עכ"ד. כול�, ידי על כולנה" "על
דוקא היינו לו מהני חברו שמעלת שכתב בהפטרה) (ד"ה דברי� פ' חכמה" ב"מש� ועי'

באור�. עי"ש בפ"ע, נבדל כ"א האחדות מעלת הפסידו וא� אחדות כשיש
מהמ"ח ואחד בפ"ע, מעלה שהוא א) דיני�, ב' יש האחדות" "דבמעלת לפי"ז נמצא
הכוללת מידה זו ב) הבריות". את "ואוהב "אהוב" השלו�" על "מעמידו כדתנ� קניני�

עצמו. על ג� עולה חברו דמעלת יחד המ"ח כל
ששנאו אחד בלב אחד כאיש "ויח�" אלא תורה כתבה לא מ"ט שפיר מבואר לפי"ז אשר

דברי�. המ"ח כל כולל זו דמידה המחלוקת.
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ורוח נפש אהבת רשב"י של בימיו החברי� כל איתא: ק"צ) ד� נשא (פ' בזוהר והנה
כל אומר ר"ש שהיה בגלוי. תורה סתרי היו רשב"י של בדורו כ� ומשו� ביניה�, היתה

עכ"ל. בתורה". "פג� עושי� זה את זה אוהבי� שאינ� החברי�
שלמות נפג� חסר וכשהוא תורה מקניני אחד הוא החברי�" בי� "דאהבה נמי נהי וצ"ב
פרט כל הרי החברי�", בי� "אהבה על דוקא זה פרט נאמר אמאי אמנ� התורה, קני�

בתורה". בקני� "פוג� נקני� שהתורה דברי� ממ"ח שחסר
החבורה שבני הדבר עצ� דברי�. ממ"ח באחד דכשחסר א"ש. הגר"א למש"כ אול�
את זה אוהבי� כשאינ� אבל חברו. של החסרו� את משלי� האחד זה את זה אוהבי�
וממילא התורה, בקניני וחסר חכמה" "המש� כמש"כ חברו את משלי� אחד אי� הרי זה

בתורה". פוג� הוא "הרי
לאד�". אד� "שבי� ביחסי� ועומדת תלוי' העול�, נברא שבשבילה שהתורה חזי! תא

המעשים תיקון — התוכחה תכלית
ולשרת לעמוד והחידוד, הפלפול ותכלית התורה עסק פרי כל ...וזה
אליו וחטאים דרכיו פושעים ללמד לעולם, אורה להביא ה' בשם

טוביםישובו. כי גם פשטים, בריבבות דרושים באלפי ה' הירצה
מאומה? אין ואחריהם ברביםונחמדים, קול במשמיע לו החפץ או

הרעים ומעשים לתשובה, לשמים כוונתם כי גם חיים, בתוכחות
מה בכל תועילו ומה ממקומן? אותן מזיזין ואין קיימי כדקיימי
עקלקלות. וארחות מעוותים מכמה דבר תקנו ולא עצמו שהטריחו
הוא המדרש לא כי המעשה הוא האדם, מן דורש שה' מה והלא
נשמתם ויצאה אחת בשעה עולמם שקנו אור במורדי היו וכמה עיקר.
שידוע כמו המעשה, בשביל אלא זו למעלה זכו לא וכולם בטהרה,
או א' הלכה פלפול בשביל לה שזכה מהם א' גם ואין שלנו, בגמרא
להחזיר טובים ומעשים תשובה של אחת שעה ויפה אחד... דרוש
ודקדוקים דרושים בהשמעת היוצאות השעות מכל למוטב, חטאים
בו עומד ועדיין מחטאן לשוב מהם נפעלת החוטא נפש שאין

כבראשונה.
פ"ו ותוכחה ת"ת הל' זצ"ל, אבוהב למהר"ש הזכרונות" "ספר
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לאדם האדם תורת מכון
ת"ו צפת עיה"ק

xzei `le zegt `l - "jenk"

dncwde zelvpzd

מלאי� ואנו הדי� ב"ה עורר ד' בקוב שפירסמנו מזה" גדול "כלל המאמר
תועלת. שיביא תקוה

הנעו ושרשו ישראל, ע� של העצמי הכבוד איבוד בתהלי� ד� המאמר
שני. בית חורב� ערב עקיבא רבי תלמידי בתקופת

של כבוד� את לרומ� ג�, ומטרתו, אמיתיי� יסודות על בנוי המאמר
התורה, בעול� להיבנות זכו שלא עקיבא, רבי תלמידי כמלאכי�, הראשוני�

מטרתו עיקר אול� לכ�. הגיעו וכיצד בדיוק ש� קרה מה הפקתלברר
חידשנוהלקח אנו לא מאד חמור ליקוי ש� שהיה העובדה זה. טרגי מסיפור

משונה במיתה נענשו שהתלמידי� קדש� ברוח גילו הקדושי� חז"ל אלא
זה? כל את לנו גילו למה בזה. זה כבוד נהגו שלא משו� ביותר וחמורה
במה נכשל שלא כדי ובעומק באור� בדבר נדו� לקח, שנפיק כדי לתועלת!
התלמידי� "א� כסילי� של וחומר קל בעצמינו לדו� ושלו� חס נכשלו. שה�

נכשל". בודאי אנו נכשלו הללו
ישראל כבוד איבוד של המצב על כואב בלב נכתב שהמאמר שמתו� אלא
להשתרבב. צריכי� היו שלא צורמי� ביטויי� כמה נשתרבבו אנו, בדורינו

צדקו. לאור ויוציא זכות לכ� ידינהו המקו� זכות לכ� אותנו והד�
טוב. ברכת כול� על ותבוא למשבחי� כמו למבקרי� אנו מודי�

W W W

˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ· ‰¯‰·‰ ¯Ó‡Ó
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פחות לא "כמו�, – שלפניכ� זה בקוב מתפרס� המאמר של השני חלקו
יותר". דוקאולא העני� של החיובי בצד עוסקי� אנו זה נברר.בחלק

היטב הדק הקדושי�–בעז"ה מקורותינו "נוהגי�–לפי של הפירוש את
מהי חברינו. ע� ביחסינו מאתנו הקב"ה מצפה בדיוק למה בזה". זה ְָכבוד
בכלל. ישראל ולע� יהודי כלפי לה ולהתרגל לסגל שעלינו הנכונה ההשקפה
התורה דעת מהי ובכלל אנ"ש. שאינ� אחרי� חוגי� על להסתכל אי�
נקיי� אי� והעיקר, יו�? יו� השכיחי� הללו הבוערי� הנושאי� בכל וההלכה

– כ� כל והמפורסמת החביבה המצוה את למעשה הלכה
ה' אני ,
כמו 
לרע .ואהבת
W W W

:dxdad

יהודי כל כלפי נכונה כללית בהשקפה ד� שלפנינו המאמר
לבות לעורר כדי בעני�, חדשה�ישנה דר� פריצת ומציע
ספציפיי�, חיכוכי� כשאי� אמורי� הדברי� א� המעייני�.
קנאה... משפחתיות, מריבות שכנות, טענות פגיעות, כמו
פרטנית בצורה לטפל יש כאלה בחיכוכי� אחרי�. ומשקעי�
בנושא, כבר נשפ� דיו הרבה מתאימי�. מוסר מאמרי ולקרוא
בזמנינו שנכתבו טובי� קונטרסי� שני לדוגמא נזכיר

הפרט במפריעי� ג� השאר בי� ישראל:העוסקי� לאהבת יי�
שמואל ר' הרה"ג מאת – בישראל" ואחוה "אהבה קונטרס
[להשיג: תשס"ב ירושלי� שליט"א, אייזנבלט דוב

.[02�5866427
לוגאסי ישראל יעקב ר' הרה"ג מאת – לבב" "בר קונטרס
[להשיג: שניה מהדורה תשס"ג, ירושלי� שליט"א,

.[02�5322641
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` wxt'

– "dfl df ceak mibdep"izkld han

לזה" זה כבוד נהגו סב:)"שלא הוא(יבמות הנכונה הדר� ה�. שומע אתה לאו מכלל .
כבוד לזה"נוהגי� ".זה

והחשוב ממנו לגדול הקט� מצד רק תמיד שיי� במהותו הכבוד הרי עצו�! חידוש
שמדובר נאמר א� ואפילו בא'. כבוד ינהג ב' וג� בב' כבוד ינהג שא' תיתי מהיכי ממנו,
היה וא"כ יותר? וחשוב גדול שאינו מי את לכבד החובה מני� תמוה, שווי�, כששניה�

כיו"ב? לשו� כל או מה� בגדולי� הקטני� כבוד נהגו שלא לומר לו
כבוד לנהוג החיוב הזה, שהחידוש היא האמת בזהאבל כלזה של למעמדו קשר בלי

רבו כבוד הלכות ח"ג יו"ד בשו"ע מפורש די� בהלכה. ג� מוצאי� אנו ואחד, אחד
חכמי� ל')ותלמידי סעי� רמ"ב .(סי'

מובהק, ברבו אלא אמרו לא רבו את בה� לכבד שצרי� שאמרנו הדברי� אלו "כל
עומד אבל הדברי�, אלו בכל לכבדו חייב אינו ממנו חכמתו רוב למד לא א� אבל
מתאבל שהוא המתי� כל על שקורע כש� עליו וקורע אמותיו לד' משיגיע מלפניו

מלפניועליה� עומד גדול, בי קט בי אחד דבר אלא ממנו למד לא אפילו
עליו ".וקורע

– מסמרות וקובע המחבר חוזר קריעה) בהלכות (ס"ח ש"מ סי' יו"ד ובשו"ע
עליו" קורע גדול, בי קט בי אחד דבר אלא ממנו למד לא ".ואפילו

ש� הרמ"א מביא תורה, בדברי ונותני� ונושאי� יחד שלומדי� חכמי� תלמידי ולעני�
ג� הש"� הביא� מובהק, שאינו כרב או לזה זה מובהק כרבו נחשבי� א� דעות שתי

הנ"ל. רמ"ב בסי'
דבר עכ"פ ישמעו שלא ימלט לא זה ע� זה ומדברי� תדיר הנפגשי� שאנשי� כיו�

מעניי�קטתורה דבר יוצא אחת, אות אפילו או אחת, מילה פירוש מזה, וזה מזה זה
מפניו לקו� חבירו. את לכבד צרי� אחד וכל השני של כרבו להלכה נחשב אחד שכל
'רבי']. לקרותו א� ג' פ"ו באבות המשנה [ולפי קריעה עליו ולקרוע אמות ד' תו�

ומסיק למעשה מיקל בהג"ה) בא"ד ח' (סעי� ש"מ בסי' ש� שהרמ"א מעינינו נעל� לא
וכלשונו: – אחד בדבר עיניו האיר שרק חבירו על ולא רבו על אלא לקרוע חיוב שאי�
הלומדי� חברי� אבל חכמתו, רוב שלמדו רבו על אלא לקרוע צריכי� דאי� "וי"א
נהוג דנהוג והיכא בעלמא חומרא אלא אינו אחד, בדבר עיניו שהאיר או זה ע� זה

"‰Ê ˙‡ ‰Ê" „·ÎÏ ·ÂÈÁ‰ ÔÈ�Ó ‰ÂÓ˙
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נהוג לא נהוג דלא כוהיכא מורי אונ�ואי הלכות סי'(מרדכי אמצע קט� [מועד
ר"מתתק"ד] בש� והגמ"י השאילתות מרוטנבבש� שלו][מהר"� שמחות בהל' נהגו)רג ולכ

אלו במדינות ".להקל
וג� לג. ד� מציעא בבא בגמ' ואמוראי� תנאי� בי� כא� יש גדולה מחלוקת ואמנ�
שלפי הפסוקה ההלכה עד הנ"ל) וברמ"א ש� מו"ק במרדכי היטב (ועיי� בראשוני�,
של העיקרו� את הנידו� מעצ� אנו רואי� זאת בכל אול� נהוג. דנהוג היכא רק הרמ"א
מחכמי לאחד מצאנו ולקרוע לקו� מנהגינו שאי� [וא� תורה. דעת לפי הדדי כיבוד
זצ"ל זוננפלד הגרי"ח תורה", של לכבודה שהוא בזה להחמיר ש"ראוי שכתב האחרוני�

של"ג]. סי' חדשה מהדורה חיי�" "שלמת שו"ת בספר
ממנו, תורה שלמד משו� הוא כא� שמדובר לחבירו הכבוד שהרי שאני, רבו תאמר וא�
שהוא ומשו� שווי� בשניה� בעצ�, לחבירו אד� בי� כיבוד חיוב מצאנו לא עדיי� אבל

וטוב. פשוט יהודי רק אפילו או חכ� תלמיד
הרמב"� כתב זאת. בנקודה ג� עינינו להאיר כדי בה ויש הנ"ל בסוגיא מצאנו נוס� היבט
ת"ח נהגו "וכבר – ז' סו"ס ש"מ סי' יו"ד בשו"ע ואחריו י"א הלכה פ"ט אבל הלכות

טפח זה על זה לקרוע מקו� אתבכל מלמד מה� אחד ואי שווי� שה� אע"פ
הרדב"זחבירו וכתב ע"כ. ש�)", הרמב"� "אמר(על לג. ב"מ מהגמ' זה די� שמקור

ומפרש וכו'. זה" על זה וקורעי� זה מפני זה עומדי� שבבבל חכמי� תלמידי עולא
שהיו "לפי ש� לפירש"י [בניגוד דבר, מזה זה לומדי� שאי� אפילו שמדובר הרמב"�

מזה"]. זה למדי� וכול� ומפרקי�, ומקשי� יחד בביהמ"ד תמיד יושבי�
שהוא וחכ� מובהק, שאינו ורבו מובהק, "רבו – די� חילוקי ארבע הרדב"ז ש� ומסכ�
חכמי� תלמידי אבל המפורש], כדינו אחד כל לקרוע צרי�] מדינא הני כל ממנו, גדול

בכס"מ). עוד (ועיי"ש במנהגא". תלי מחבירו, אחד למד ולא השווי�
ש"מ (סי' כא� ג� הגיה הרמ"א אבל אחריו, הנמש� והמחבר הרמב"� לדעת זה כל
שיודעי� או רבו הוא כ� א� אלא חכ� על קורעי� שאי� וי"א "הג"ה, וכתב: ז') סעי�

הר"מ) בש� והגמ"י (הרא"ש רבו דהיינו שחידש במדינותמשמועותיו להקל נהגו וכ
צרי�אלו שאי� מזה זה למדו ולא בשווי� ג� למעשה מסיק שהרמ"א אומרת זאת ."

הוא הדבר יסוד והמחבר הרמב"� לפי ג� והרי אלו. במדינות כ� המנהג אי� כי לקרוע
גמור. די� ולא מנהג

ג� חדש. מושג אנו לומדי� לענינינו וה�אבל דבר שו� מזה זה לומדי� כשאינ�
שדעתשווי כפי לגדול הקט� רק ולא זה", את זה "מכבדי� בעצ�, הכיבוד עני� שיי�

נות�. הבית בעל
אליהו דבי בתנא מקומות. בכמה חז"ל בדברי מוצאי� אנו זה כ"ח)יסוד פרק סו� :(רבה

ומה מכ�? שאבקש דבר חסרתי כלו� אהובי בני לישראל: הקב"ה לה� אמר "...וכ�

,‰¯Â‡ÎÏ ‰ÂÓ˙ ,ÔÂÈ„ ÌÈ‡ˆÂÓ Â�‡ ÌÈ˜ÒÂÙ· Ì‚
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יראי� ותהיו זה את זה מכבדי� ותהיו זה את זה אוהבי� שתהיו אלא מכ� מבקש אני
וכו'. מזה" זה

מכבדי� רק זהלא את אפילוזה מזהיראי�אלא הכבוד!זה יראת ,
באבות מפורשת במשנה כבר מוצאי� אנו הרעיו� עצ� ט"ו)לכאורה משנה ד' א�(פרק

אחרות: כשל�,במילי� עלי� חביב תלמיד� כבוד יהי אומר שמוע ב� אלעזר "רבי
רב� כמורא חבר� שמי�".וכבוד כמורא רב� ומורא ,
הקבר" "חיבוט י"ב)ובמסכת (פרק היראה בשער חכמה בראשית ג� הובא :(פ"ד),

שכולו המוות ממלא� נבהל שהוא די לא העול� מ� נפטר שאד� בשעה "אמרו,
בתורה עסקת כלו� המוות] מלא�] לו שואל אלא בידו, שלופה וחרבו עיני� מלא

וערבית שחרית לקונ� והמלכת חסדי� רוח?ובגמילות בנחת חביר� את והמלכת
כמשו� צער בלא נשמתו ויוצאת פיו לתו� טיפה אותה זורק הללו דברי� בו יש א�
הצמר". מ� קוצי� כגרירת מגופו נשמתו יוצאה הללו דברי� בו אי� וא� מחלב, נימא

גדול! לעיל,המלכתחידוש אליהו דבי מתנא שלמדנו ההגדרה אול� חביר�... את
] מזה. זה – הכבוד יראת – ויראי� זה את זה מכבדי� רחוקה. וביניה�אינה מהמפרשי�, יש

טובה, עצה לו יעצת היינו חביר�" את "המלכת המפרשי� ז"ל, החיד"א אל זקנו לאברה�" ה"חסד
בו'] 'נמל� .מלשו�

ceak ribn dlrn lk lr

חשוב שב' משמע ב' את מכבד א' א� נפש�, ממה זה. כיבוד של מהותו להבי� עלינו
א'? את לכבד ב' יצטר� למה וא"כ ממנו

במושג היו� שלנו המצומצמי� המושגי� לפי בזה מתקשי� שאנו נסיק, כרחינו על
הכללי במעמדו נמדד אינו הכיבוד חיוב תורה, דעת אליבא דאמת, אליבא אול� "כבוד".
מידה או מסוימת מעלה בו שיש כל אלא אד�. בני לשאר ביחס ומדרגתו האד� של
על להוקרה הוא ראוי מצוה, קיו� או התורה והבנת ידיעת של מסוימת מידה טובה,

הנבראי�. כל מצד בעצ� כבוד לו ומגיע כ�
וכו' תורה" כתר ה�... כתרי� י"ג)"שלשה פ"ד שנאמר(אבות תורה אלא כבוד "ואי� .

טוב" ינחלו ותמימי� ינחלו חכמי� פ"ו)כבוד שרי�(ש� של לשולחנ� תתאוה "ואל .
מ גדול מכתר�שולחנ�ששולחנ� גדול פ"ו)"וכתר� ומידות(ש� מצוות תורה, על .

כלל. מורידי� ולא מעלי� לא הצדדיי� החשבונות וכל בעצ� כבוד מגיע טובות
ומקיי� תורה הלומד וטוב פשוט שליהודי מאליו מוב� רב, כבוד מגיע חכ� לתלמיד וא�
אע"פ בלב הערכה של מסוימת מידה ג� לו מגיע לכ�, מעבר וא� יכולתו כפי מצוות

בפועל. עליו קורעי� ואי� מפניו קמי� שאי�

‰‚˘‰‰ ÈÙÏ ‰Ê· ÌÈ˘˜˙Ó Â�‡
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לזה" זה דומי� דעת� אי� כ� לזה, זה דומי� פרצופיה� שאי� פ"ט"כש� ברכות (ירושלמי
ישראלה"א) "כל לפיכ� בחבירו. שאי� מיוחדת מעלה מישראל אחד שלכל הרי א"כ .

הבא" לעול� חלק לה� חלק)יש פרק ריש משורת(סנהדרי� ולפני� חינ� כמתנת ולא ,
ש� שדרשו הדרש וכפי הדי� שורת כ� אלא צדיקי�הדי� כול� ירשו"ועמ� לעול�

גמור. צדיק הוא שבה לפחות אחת נקודה יהודי בכל שיש בסה"ק שכתוב [וכמו אר�".
של בהנהגותיה� היטב נעיי� א� יומית היו� מהמציאות ללמוד ג� אפשר זה יסוד

אותנו]. הסובבי� האנשי�
מכבדי� למה מוב� כ� המיוחדזהאתזהא� לחלק בעיקר לחבירו, מתייחס אחד כל .

ומכבדו. בו,
לבוא שלעתיד חז"ל שאמרו מה נבי� ג� ואחדמעתה אחד של"כל מחופתו נכוה

עה.)חבירו" וכו'.(ב"ב ממנו הגדול חבירו של מחופתו נכוה אחד שכל אמרו ולא ,
שקט� מי אצל החזקות בהנקודות ולקנאות להיכוות ממה לו יש הגדול שג� משמע

וצ"ע)ממנו ברשב"� .(ועיי"ש
בגלל שמעו� את מכבד ראוב� ההלכתית. ההנהגה לפי המתקבלת תמונה ונצייר נמחיש

בו, שיש מסוימת זהה]מעלה אפילו [או אחרת מעלה על ראוב� את מכבד ושמעו�
נשכרי�. יוצאי� שניה� זה. את זה ומעריכי� בזה זה כבוד נוהגי� שניה� בו. שיש

וכו' המכבד" מכובד "איזהו מכובדי�. וג� מכבדי� א')שניה� פ"ד .(אבות
לזה"? זה כבוד נוהגי� "אינ� ההפוכה התמונה מצטיירת וכיצד

שיש המיוחדת למעלה [ובנוגע שלו המעלה את בו שאי� על באבשלו� מזלזל אמנו�
כלל מעלה זה שאי� מחליט לחילופי�, או מדעתו. ומסיחה עי� מעלי� הוא – באבשלו�
והוא מאחר זולתו של במעלותיו מבחי� לא אפילו הוא כלל בדר� יד. במחי ומבטלה

בעצמו]. כולו כל שקוע
שיש המיוחדת למעלה [ובנוגע שלו המעלה את בו שאי� על באמנו� מזלזל אבשלו�
ומבטלה כלל מעלה זה שאי� שמחליט או מדעתו, ומסיחה עי� מעלי� הוא – באמנו�
בעצמו, כולו ששקוע מתו� ההיא למעלה לב ש� לא אפילו הוא כלל בדר� בלבו.

שלו]. ב"אגו"
הדבר פשוט ומבויישי�. מזולזלי� יוצאי� ושניה� מכובדי� אינ� שניה� דבר, סו�
– הבאי� לשלבי� יעברו ובקלות בסביבת� נראה לא ישראל ואהבת אחדות שהרבה

קטנה. פגיעה מכל שיוצת מחלוקת של ואש וקטטות מריבות שנאה,
dxeza zg` dlin

לרע� "ואהבת בתורה. אחת במילה טמו� העני� כל יט)".כמו�סוד –(ויקרא כמו� לא.
יותר ולא הזה..פחות בתורה הגדול הכלל על הדורות במש� נכתב וטובות רבות

˙„ÁÂÈÓ‰ Â˙ÏÚÓ ÏÏ‚· ÔÂÚÓ˘ ˙‡ „·ÎÓ Ô·Â‡¯
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התורה בדיוק מה המלמד זה, בפסוק ביותר הפשוטי� ההביטי� באחד כא� נתמקד
מאתנו. תובעת

מאליהו" ב"מכתב מביא זצ"ל דסלר 89)הרב עמ' גבוה(ח"ג זה בפסוק, פירושי� שלשה
הרמב"�. עפ"י לדעתו, ביותר, הבסיסי בפירוש מדבריו חלק נעתיק מזה.

הכלל], ע� לו אשר בכל בפועל להתחלק יהודי [שצרי� כפשוטה כמו� מילת "אי�
חביר�". לחיי קודמי� "חיי� הוא די� הרי ועוד זאת. לקבל יוכל לא האד� לב כי

מלבו, הקנאה את לבטל היא שהמצוה פירש לחבשירצהע"כ כלשתהיינה ירו
עצמו"... עבור רוצה שהוא הטובות

הטוב כל שיהיה "שנרצה כא� נצטוינו שלא עוד ומבאר זצ"ל דסלר הרב וממשי�
לנו ולא בטבעולחברינו אד� שכל הוא, המצוה ביאור אלא הנמנע. מ� זה כי

נקודה אפילו או מעלה, איזו או דבר איזה מחפש הוא ותמיד "פרטיות", מרגיש
היא חייונית זו נקודה אחרי�. לגבי מצטיי� הוא שבה לחשוב יכול אשר קטנה,
עצ� כל את בזה רואה הוא כי הצטיינותו. את בה שיכירו ילח� נפשו ובכל עבורו,

מאחרי�. נבדל בזה אנוכיותו. התפרטות
באמת הוא חסר מה כי וקנאה, פחיתות היא זו שמידה מגלה הקדושה התורה אול�
לכ� חבירו. חשבו� על להתכבד שרוצה דמיו�, רק כמותו? מעלה לו יש חבירו א�
הוא, עשיר א� רעהו. אהבת למע� הצטיינותו, על שיוותר הקדושה התורה צוותה
ויכיר כמותו, חבירו שיתעשר שירצה היא מצוותו מע�, מור� עצמו את מוצא ובזה
כמותו". חכ� יהיה שחבירו ירצה הוא, חכ� א� זה. ידי על האמיתי ערכו יופחת שלא

כמו� שר� התורה והדגשת היא. בדוקא תורה שכתבה "כמו�" כא�. יש ולאחידוש
קצרה..יותר הקדמה נקדי� החידוש של לעומקו שנרד כדי

xzei `le "jenk"

מידת על לדבר המרבי� והחסידות המוסר ספרי ברכי על וחונכנו שגודלנו אשרינו
ומגוונות. שונות בחינות רוח, נמיכות של רמות מדריגות על תדיר לקרוא הורגלנו הענוה.
שאנחנו אלא עוד ולא וכו'. איש" ולא תולעת "ואנכי מה". "ונחנו ואפר". עפר "ואנכי

תהיה". לכל כעפר "ונפשי פעמי� שלשה יו� כל מתפללי�
שבקלות בזמנינו ובפרט ונפש, נפש לכל שוות אינ� אלו רמות שמדריגות עקא דא
זה בכל ההתעסקות שמתו� חבל כידוע. חולניי�, נחיתות רגשי ע� הענוה מתערבת

הפשוט. היסוד הבסיסית, היהודיתהתורנית ההשקפה מאתנו נעל�
ממ�!כמו�! יותר שהוא חבר� את להחזיק מחויב להחזיקאינ� מחויב ואינ�

אחד, מכל ונחות פחות הכי עצמ� כ!את בשווה שווה הנ�אבל התורה פי על
חשובי� חברי� את להחזיק להשפילוכמו�מחויב ביהודי, לזלזל ל� אסור פחות. לא ,

ÍÓÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ Í¯·Á ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï ·ÈÂÁÓ Í�È‡
!ÔÎ ‰ÂÂ˘· ‰ÂÂ˘ Ï·‡
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הוא ג� להיות מקו� לו ת� אלא להרגיש.כמו�במחשבת�, אוהב שאתה כפי יש,
לשניכ�! מקו�

עליונות בדמיונו לו שיהיה כדי זולתו של מעלותיו בעינו לבטל בטבעו נמש� האד�
זה אי� תורה. של דרכה כ� לא א� עוד". ואפסי "אני של מתוקה תחושה מוחלטת,

באריכות. בספרי� זה כל כמבואר התפשטות, ותאות גאוה של שפלה קליפה אלא
בני את מדגדג והדבר ב� שאי� מעלות בחביר� מגלה אתה א� זאת בכל תעשה ומה
שהוא כמות השאירו בה�, ולזלזל לבטל� ממעלותיו, חביר� את לנשל במקו� מעי�?
ואהובי�. חשובי� שניכ� כי עליונות, בקשת כא� ואי� אחרות. מעלות בעצמ� חפש ורק
באד� הטבועה הערגה בי� לערב ואי� בחבירו שאי� מה ייחוד בו יש אחד שבכל אלא

תחושתייחודילהיות של הדח� [תוספתעליונותלבי� טמא. והשני טהור הראשו� .
עמי�]. קהל ב' בפרק והרחבה ביאור

בהחלט ש� יש עד�. בג� ישב והוא עד� בג� תשב אתה שקולי�. שניכ� חשובי�. שניכ�
אחרת. מדלת יכנס והוא זה מדלת תיכנס שאתה אלא ויותר. לשניכ� מקו�

לרע� חברי�כמו�ואהבת כבוד "יהי אליעזר רבי אמר זו וברוח "כמו�". ורק "כמו�", .
עלי� ט"ו)"כשל�חביב פ"ב דוקא(אבות כשל� ..

ברכות בגמרא מוצאי� אנו "כמו�" לחישובי יפה יז.)דוגמא :(ד�
תלמיד שאינו ] וחברי בריה חכ�] התלמיד ] אני דיבנה, דרבנ� בפומייהו "מרגלא
והוא למלאכתי משכי� אני בשדה, מלאכתו והוא בעיר מלאכתי אני בריה, חכ�]
במלאכתו, מתגדר איני אני כ� במלאכתי מתגדר אינו שהוא כש� למלאכתו, משכי�
ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו: ממעיט, והוא מרבה אני תאמר ושמא

לשמי�". לבו שיכוי�
בתו"ד: וכותב מבאר ש� יכולתובמהרש"א כפי מעט יו� בכל בלומד איירי "דהכא

ממעיט והוא מרבה הת"ח] ] אני תאמר שמא אמר ולזה בשדה. למלאכתו הול� ואח"כ
כו', שיתכוי�' ובלבד הממעיט ואחד המרבה 'אחד שנינו הא כמותי, שכר לו יהיה ולא

מועט". באותו מתכוי� היה חברי] ] נמי וזה
יהודי� על להסתכל אי� אותנו מלמדי� הקדושי� חז"ל ובמשנת�! בה� שבחר ברו�

מגיעי�שלכאורהאחרי� הנכו� החשבו� עריכת לאחר אבל מאתנו. ער� פחותי ה�
הבורא. מאת עד� בג� רב שכר שמור ולכול� לטובה שווי� כול� "כמו�". של למסקנא

xzei `l ,mixg`n dtvn dz`y dn - jenk

פירושי� לקרבהמגוו� המפרשי� שנתקשו "כמו�" במילת הדורות במש� ונכתבו נאמרו
בי� בולט זצ"ל הברית" "ספר בעל של פירושו האנושית. היכולת ואל השכל אל

ÏÚ ÏÎ˙Ò‰Ï ÍÈ‡ Â�˙Â‡ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ˘Â„˜‰ Ï"ÊÁ
Â�˙‡Ó Í¯Ú È˙ÂÁÙ Ì‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ„Â‰È
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בעיקר: יסודות שתי על בנוי הפירוש הגאונית. פשטותו מפאת הפירושי�
מהא) פירושו אי� למהשאתה"כמו�" הכוונה אלא לעצמ�, מצפהמטיב שאתה

כלמאחרי� "כמו�", לחבר, תטיב לרע�", "ואהבת לפי"ז: הפסוק כוונת ל�. שיעשו
עבור�. יעשו שאחרי� מצפה שהיית מה
דבר" ב"העמק ז"ל הנצי"ב ג� יט)מעניי�, "ספר(ויקרא של כפירושו בקיצור פירש

אבל הלכות החזקה ביד הרמב"� בדברי מרומז זה פירוש מצא ואפילו (פרקהברית",
א) הלכה בזה"ל:יד שכתב

הכנסת וקבורתו, במת טיפול אבלי�, ניחו� חולי�, ביקור ] אלו מצוות שכל "אע"פ
כל כמו�', לרע� 'ואהבת בכלל ה� הרי מדבריה�, וכו'] וכלה חת� ושמחת כלה

רוצה שאתה אחרי�הדברי� ל� אות� בתורהשיעשו לאחי� אתה אות� עשה
ע"כ. ובמצוות",

לחבר�', עשה לעצמ� עושה שאתה 'מה אינו 'כמו�' מילת שפירוש ברמב"� מפורש הרי
לחבר�'. תעשה זה את מאחרי�, מצפה שאתה 'מה אלא

ולענינינו...

"Ï·˜Ï" Ì„‡ ‰ÙˆÓ˘ ‰Ó ÈÙÏ Y "ÍÂÓÎ"
"˙˙Ï" ÂÈÏÚ ÍÎ ,Â¯È·ÁÓ
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שהארכנו העקרו� כא� מפורש הרמב"�, וא� דבר" "העמק הברית", "ספר פירוש לפי
שהוא מוסכ� כ� א� [אלא ממנו יותר שיחשיבו מחבירו לצפות מעיז אד� אי� הרי בו.
אלא מעצמו יותר חבירו את להחשיב מחוייב אינו בודאי א"כ יותר], חשוב באמת

עליו. להתגאות ולא בשווה שווה להחזיקו
ואמת דקרא פשטא הוא כי תזוע לא "...ומנה זה: פירוש על הברית" "ספר מסיי� וכ�

דוחק". בלי צד מכל וישר
"jenk" iaeyiga - dxe`kl - miiywd

למעשה הדברי� לקיי� אול� זאת. כל לקרוא קל יותר ועוד לכתוב קל לדעת: זאת א�
מהדחפי� היא לגאוה, הדח� אומרת זאת הזולת, את ולבטל ל"התנפח" הנטייה קל. פחות
הנטייה האד� בנפש קיי� כמעט, לידתו מאז האד�. בנפש ביותר והשורשיי� החזקי�

את זהלהחזיק אי� עוד. ואפסי אני ו... יכול כל מכול�. חשוב קט�. ל"אלקי�" עצמו
מסוי� צדק יש וא"כ ממש, אלקי� וצל� ממעל אלוק חלק באמת נשמתו שהרי פלא,
אלילי� ג� ה� הבריות שאר שכל שוכח הוא אול� קט�", "אליל עצמו את שמרגיש במה

כמותו. "חשובי�"
יותר העני� התקלקל הדעת ע� שבחטא הקדושי� בספרי� מבואר הרי בכ�, די לא וא�

" הנחש בדברי טמו� היה הדעת לע� התאוה עיקר שהרי כאלוקי�ויותר. והיית�
להיות התאוה ורע". טוב שלאלקי�יודעי זה פג� נכנס הדעת מע� אכילה ידי ועל .

אד� בי� וג� לחבירו אד� בי� הרעות המידות לכל השורש שהוא סופית אי� גאוה
לרמז אלא באנו ולא בספרי�, בארוכה כמבואר הכל התאוות. כל שורש וג� למקו�
ומדוע. הזאת, הנוראה הנטיה מושרשת עומק באיזה האוז� את לשבר דמקצת מקצת

מתרכז שהאד� ומסודרי� ארוכי� מחשבה במהלכי מדובר לא הרי כא�. נעו� נוס� קושי
אינה כולה וכל הברקה, כמי� ממש, עי� כהר� במוח החולפת חשיבה תהלי� אלא בה�,
מקנה הילדות ימי משחר ההרגל שרוב ועוד, בנפש. ודחפי� מתחושות תוצאה אלא
כשהתוצאות – זולתו מול ערכו והערכת מדידת של בחישובי� מדהימה מיומנות לאד�

מראש. ומוכרות ידועות כבר
כוללי�: אלו חישובי�

הצדא) בהדגשת פרטית] [וג� כללית עצמית בעיקר.הטובהערכה ,
צדב) בהדגשת הזולת של פרטית] [וג� כללית בעיקר.הרעהערכה ,
והשוואת�.ג) זה מול זה המאזני� הצבת
בבוז.ד) הזולת על והסתכלות עליונות תחושת – הנכספת המסקנה

עי�. כהר� – ביותר והמהיר המשוכלל המחשב – באד� במוח עובר זה כל אי� מדהי�

מחדש. פע� כל החישובי� עריכת מצרי� אינו הזה המשוכלל שהמחשב אלא עוד ולא

ÂÓˆÚÓ ¯˙ÂÈ Â·È˘ÁÈ˘ Â¯È·ÁÓ ‰ÙˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡
¯˙ÂÈ Â¯È·Á ·È˘Á‰Ï ·ÈÂÁÓ Â�È‡ ‡Â‰ Ì‚ Î"‡
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אפילו [לפעמי� בזכרו� אוטומטית נשמרות והתוצאות אד� לכל בלבד אחת בפע� די
נשלפו מסוי�, אד� ע� במגע שוב שבאי� פע� וכל הכרה'] המסקנותב'תת מיד ת

זה. לאד� וההתיחסות ההשקפה נקבעות המימצאי� סמ� ועל הבזק במהירות מהזכרו�
על לעבוד המוסר ספרי ממליצי� ולפיכ� אלו, חשיבה תהליכי על להשתלט קל לא
השתדלות במעט הגאוה. מידת דהיינו הללו, למחשבות השורש בעצ� שהיא המידה

הנ"ל. מסוג במחשבות גדולות תוצאות ניכרות המידה להגביל
מהמחשבותֿחישובי� גדול חלק בחשבו�. לקחת עלינו – חשוב פחות לא – נוס� נתו�
כלפיו שמרגיש מהזלזול תוצאה כבר וה� דוקא. התגוננות בתור האד� מפעיל הנ"ל
מסתכל אי� ההכרה, בתת לפחות מיד, חש זולתו ע� הנפגש אד� אחרי�. אנשי� מצד

לאד�". האד� לב כ� לפני� הפני� 'כמי� עליו הלה
נפשו כאילו חש הוא הרי וכדו' הכנסת בית כמו ציבורי למקו� נכנס כשאד� ובפרט
ולזלזל מבטליו את לבטל להתגונ�, דחו� צור� מרגיש והוא ביטול בחיצי "מופצ�"

נפשו. עור להציל כדי במזלזליו
הרי לכאורה, התגוננות, במטרת רק באי� ועליונות ביטול מחישובי ניכר שחלק כיו�
להבחי� נדע אי� מסתבכי� שוב העניני� וא"כ לכאורה. צדק, של מסויימת מידה בה� יש

הנתקפי�? דוקא ומתי התוקפי� אנחנו מתי להגנה? התקפה בי� פע� כל
ההשקפה את לשנות בהדרגה עצמו את מרגיל ה"כמו�" שיטת את שמייש� מי אול�
האחרו� הקושי ובפרט שהזכרנו. הקשיי� כלפיו קיימי� ולא כמעט – ליהודי והגישה
שהרי והתורנית. הנכונה הגישה לפי מקו� לה אי� – להתקפה התגוננות בי� הבחנה –
שיהיה העצמי הער� לפתח רק רעהו בכבוד והזלזול ההתקפה הותרה לא הגנה לש� ג�
מקו� לה� אי� הזולת של מעלותיו וביטול הזלזול וא"כ "כמו�". לטובה, שווי� כול�
זה. בעני� "הבחנה" בשו� צור� ואי� שיהיה מה יהיה התורה לחק מחו� וה� כלל

טובה, בעי� חיובית חשיבה מעט החוש�". מ� הרבה דוחה האור מ� "מעט ובכלל
החשבונות החשוכות, המחשבות מ� הרבה דוחה לאחרי�, ג� מקו� ונתינת הלב" "הרחבת

בה�. אותנו למלאות עמל שהיצר הלב" ו"קטנות שנאה קנאה, מודרכי הרבי�

WWW

ÂÓˆÚ ˙‡ ÏÈ‚¯Ó "ÍÂÓÎ"‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ Ì˘ÈÈÓ˘ ÈÓ
È„Â‰È ÏÎ ÈÙÏÎ ‰Ù˜˘‰‰ ˙Â�˘Ï ‰‚¯„‰·
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ה' בעבודת - "כמוך"
וכדומה כמותו עשיר חבירו שיהיה בגשמיות חבירו את לאהוב ...והנה
התאמצות כ"כ צריך אינו ומ"מ גדולה, מלאכה ג"כ הוא דברים בשאר

עבדותהשי"ת, בעניני כמו כמותוגדול ד' עובד להיות חבירו את לאהוב כי
גדול דבר להעלותהוא שלא בזה וליזהר גדול התאמצות לזה צריך ומאד .

וכענין ומאודו. נפשו בכל אותו לאהוב רק חבירו, על בלבו קנאה שום
ואהבת וזהו וכו', נביאים ה' עם כל והיה יתן מי שאמר ע"ה רבינו משה
השי"ת ועבדות אלקות חלקי בעניני אפילו פירוש, ה', אני כמוך לרעך
ודו"ק. שלם... בלב שלימה באהבה חבירו את ולאהוב כח לאזור צריך
זצללה"ה מקוסוב מנדל מנחם רבי להרה"ק שלום" "אהבת
עה"פ י"ט) (ויקרא קדושים פרשת

באמת? לנשמתו שייכת דרך איזו
והמצות לקייםהתורה בעבודתהשי"ת אחד סגנון ישלהן הנשמות ...שכל
צדיק שיש מחולקים, הם והעצות המידות בענין רק שינוי. שום בלי
עצמו מסגף ואינו ושותה שאוכל צדיק ויש גופו, בסיגוף הם שלו שהנהגות
כ"ה. סי' אה"ע בט"ז כידוע נעלה מאד וקדוש גדול צדיק ג"כ והוא כלל,
בדרך שהולכים מחמת וזה הצדיקים בין חילוק יש הענינים בשאר וכן
לו. מיוחד שאינו בדרך תופס אינו ע"כ באמת, לנשמתו ששייך הישרה
אעפ"כ מדרךשלו יותר ויפהבעיניו בעבודה דרךהצדיק ואףשמשבחמאד

האמיתי. דרכו שהוא הסימן וזהו דרכו, צדיק ואוחז זז אינו
תפארת שהיא כל האדם לו שיבור ישרה דרך 'איזו המשנה פירוש וזה
ותפארת אעפ"כ בו ומחזיק לו ונוח בעצמו עושה שהוא שהדרך לעושיה',
כי הדברים והבן הצדיק, חבירו דרך ומשבח שמפאר היינו האדם מן לו
ואפילו בערכו שאינו בגדולות לילך שלא השי"ת בעבודת גדול כלל הוא

כן". העוה"ז בעניני
זצללה"ה מפרשיסחא בונים רבי הרה"ק
י"ז אות י' פרק רבא תדב"א על צופים" "רמתים
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ראשיתו מראשית אבל, היטב. ומלוכד מאוחד כע� ומתמיד מאז מצטיי� ישראל ע�
שבטי�. עשרה לשתי� ברורה בחלוקה מחולק היה כבר בעצ�, היולדו מיו�

בתורה וג� בהיסטוריה הודגשה והיא ביותר מהותית החלוקה זו. בחלוקה לזלזל אי�
קבועות. בהלכות לדורות הונצחה וא� בחיי� היטב הורגשה הזדמנות, בכל ובנביאי�

חלקית: סקירה והרי
התורה את ישראל כשקיבלו תורה במת� אחדכבר בלב אחד מוצאי�:כאיש אנו

ישראל" שבטי עשר לשני� מצבה עשרה ושתי� ההר תחת מזבח ד)"ויב� כד, .(שמות
דגש הוש� ממצרי� ביציאת� שעוד הרי חז"ל דברי ולפי עצמה! בפני מצבה שבט לכל

בזה. זה יתערבו לבל שבט לכל בי�סו� ונבדל נפרד לשביל
של לבו שעל בחוש� וייחודי מיוחד אב� ע"י לעצמו ושבט שבט כל הובלט ובמשכ�,

בנפרד ונשיאיה� השבטי� הודגשו המשכ� בחנוכת כבר הגדול. ז)הכה� 12(במדבר וג�
השבטית החלוקה את הדגישו ועדתו קרח מחלוקת לאחר מיד לקודש שהוכנסו מטות

יז) לפני(ש� אשר השולח� שעל הפני� לחמי 12 ג� לכ� רמזו מסוימי� מפרשי� ולפי ,
ה'.

שבטי� לפי י)המסעות הדגלי�.(ש� ע"י במיוחד שהתבטא דבר שבטי�, לפי והחנייה
בחוש� שלו האב� פי על לו המיוחדי� בצבעיו לו רק המיוחד ודגלו שבט (במדברכל

פ"ז) פ"ב הירד�רבה את כשעברו ושבט שבט לכל מיוחד מצבה אב� בזה, [כיוצא (יהושע.
ה�ח) ].ד

שבכל האנשי� מספר ופירטה התורה טרחה במדבר ישראל שנפקדו המפקדי� בשני
הע� של כללי בסיכו� הסתפקה ולא בנפרד כה)שבט וש� א המרגלי�(במדבר בשליחות .

ושבט שבט לכל יג)נציג על(ש� הדגשה שוב ועיבל גריזי� בהרי וקללה בברכה .
השבטית כז)החלוקה חלוקת(דברי� ביטוי לידי בא ושעל צעד כל על וכהנה כהנה ...

לשבטיו. הע�
הונצח א� הפילוג ישראל. ע� של והייעוד מהתכנית וכחלק היתה ה' מאת זו חלוקה
התורה באזהרת מלווה לעצמה מוגדרת נחלה קיבל שבט כשכל האר�, בחלוקת לדורות

‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó ÌÈË·˘ ·"ÈÏ ‰˜ÂÏÁ‰
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להתחת� עליה נאסר צלפחד], [כבנות נחלה היורשת בת לשבט. משבט קרקע להעביר לא
גר שבט שכל זאת כל משמעות שבט. לאותו נחלתה תעבור שלא כדי אחר שבט לב�
וג� ייחודיי� התנהגות לדפוסי ספק, בלי שגר�, מה עצמו, בפני בתחו� כרחו בעל
הדיבור בצורת אפילו הרי השבטי�. משאר אותו וייחד שבט כל שאפיי� שונה לבוש

בנביא לדוגמא ראה השבטי�. בי� בולטי� הבדלי� ו)ניכרו יב אפרי�(שופטי� ששבט
נשמעה "שיבולת" אומרי� וכשהיו "שי�" האות את לבטא יכולת� בחוסר התאפיינו

כ"סיבולת".
הציבוריי� בחיי� מעורער הבלתי הדר� ומורה המנהיג לו, המיוחד ונשיאו שבט כל

שבט לכל מיוחד סנהדרי� ג� פרט. כל ועוד)ובחיי טז: ב., אחד(סנהדרי� כל על ומצוה .
שבטו של די� בית אצל רק להתדיי� של(ש�)מהשבט די� שבית אלא בלבד זו ולא .

מילתא למיגדר הצור� כפי בלבד שבט אותו על גזירות גוזר שבט הפסוקכל על (רמב"�
יח) טז דברי� ושוטרי�, דעות�שופטי� אי� כ� לזה זה דומי� פרצופיה� שאי� כש� והרי .

לזה זה ה"א)דומי� פ"ט ברכות בפני(ירושלמי וסנהדרי� עצמו בפני מנהיג שבט לכל וא�
רק המיוחדת בדר� ה' את עבד שבט וכל ה', בעבודת הדרכי� ג� נחלקו בודאי עצמו

היחודיות. ולתכונותיו לו
אנ ומה�ובאמת מסוימי� בשבטי� מיוחדי� עבודה ודרכי יחודיות תכונות מוצאי� ו

– המיוחדות תכונותיה� מאתנו נשכחו שכנראה השבטי� לשאר נקיש
äøäáä!.íéùåã÷ä íéèáùäî úé÷ìç äðåîú ÷ø íéøééöî ïìäì úåèøåôîä úåðåëúä

åðøåã éâùåî éôì úåðåëúä úà åðùçîä .úö÷î ÷ø åðàáä êà ,ãåò íðùé ì"æç éùøãîá

.åìà íéøåàéúá úåãúé òå÷úì ïéà .íåéäã íéàøå÷ä éðéòá íéøáãä úà úåéçäì éãë

שמעו הרבצתשבט לחינו�, החיי� הקדשת ישיבות, וראשי ר"מי� תינוקות, מלמדי –
במלאכת עסוקי� מה� רבי� כ�, כמו הרבה"! תלמידי� ו"העמדת נעלה באופ� התורה

בישראל. והפצת� סת"� כתיבת הקודש
לוי לעבודהשבט בנוס� לע� רוחניי� כמשפיעי� שימשו הכהני� ובפרט הלוי� –

"יורו הוראה ומורי רבני� קרבנות, שבמקו� ודביקות התפילה ועבודת המקדש בבית
לישראל". ותורת� ליעקב משפטי�

יהודה וראשישבט קהל ראשי הע�, על התורה את להשליט כדי ושלטו� מלכות –
ודואגי� בנאמנות הציבור את המייצגי� וכו' נמרצי� עסקני� ומנכ"לי�, מנהלי� עיר,

לצרכיו.
יששכר שו�שבט בלי ובהצנע בשקט ימיה� כל תורה של באהלה עצמ� ממיתי� –

צריכי� שהכל התורה לומדי של הקשה הגרעי� טירדות. ובלי כלל בדר� תורני "תפקיד"
בהמש�. ראה ופרנסה? מוציאי�. שה� היסודיי� ולספרי� לה�

'‰ ˙„Â·Ú· Ì‚ ÌÈË·˘‰ ÈÎ¯„ Â˜ÏÁ� È‡„Â·
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זבולו –שבט בלעד� אלה. ממולחי� עסקי� אנשי על מילי� להכביר צור� אי� –
בעול� רגלו ואת ידו את איש ירי� לא – בנדיבות מזילי� שה� הכס� בלי אומרת זאת
הת"ח באחיה� בסתר לתמו� זבולו� אנשי אוהבי� ובמיוחד בכלל. והיהדות התורה
נאמני�. כשותפי� בריווח לחלוק כדי בכספיה� באמונה ולסחור יששכר, משבט הצנועי�

בגמרא מסופר אגב, ד.)דר� סיפרו(פסחי� ותמיד הי� לשפת מיוחדת אהבה לה� שהיה
בשבחו.

גד לרשעי�.שבט מחניפי� אינ� מאיש, מפחדי� אינ� ה' ובעבודת חיל, גיבורי –
שכול� אלי� לרשע לקח ללמד כשצריכי� – שבקדושה דבר כל עבור ולוחמי� קנאי�

הכתובת. את יודעי� מפניו, יראי�
ד מסופרשבט ובגמ' וגו'. עמו" ידי� "ד� – רבניי� טועני� וצדק, די� שוחרי דייני�, –
ד.) הוא.(פסחי� ד� שמשבט שסימ� תורה, לדי� תבע שתמיד אד� על

נפתלי וראשוני�שבט ראשי� קונ�. רצו� לעשות כנשר וקלי� כאילות רצי� זריזי�, –
מועילי�. חידושי� מחדשי� והלאה. מה� והשמרנות הכבדות שבקדושה. דבר לכל

יוס� בישיבותשבט ומשגיחי� אדמור"י� רביי�, עול�. יסוד צדיקי בטהרה. ה' עובדי –
הקדושות.

ולזרמי� לחוגי� בזמנינו הע� מפילוג פחות לא השפיע לשבטי� הע� שהתפלגות מסתבר
השבטי� מהתפלגות מוצא� היו� של מסוימי� חוגי� [ושמא יותר! א� ואולי שוני�,
זצ"ל יוס�" יעקב "תולדות בעל בכ� ד� ובעיקר בכ� האריכו חסידות בספרי ההיסטורי.

זצוק"ל]. הבעש"ט רבו בש� ג� בספריו
עצמו! בפני ע� כאילו שבט כל ו"גוי�". "עמי�" נקראו שהשבטי� אלא בלבד, זו ולא

יקראו"עמי�" יט)הר לג באונקלוס:(דברי� וכ� ישראל". שבטי של "עמי� ש�: וברש"י ,
יחזקאל ובנביא דישראל". ז)"שבטיא אל(ב ישראל בני אל אות� אני שולח אד�, "ב�

בתהלי�גוי� וג� ועוד. ברד"ק ועיי"ש לשבטי� שהכוונה ש� וברש"י וגו'. המורדי�"
י) במפרשי�.עמי�"נדיבי(מז עיי"ש נאספו",

עמי�" "קהל בתור בתנ"� ישראל ע� מוזכר שבה� הפעמי� ריבוי בלבד. מליצה זה אי�
עמי�" לקהל "והיית פעמי�: שלוש בלבד בראשית [בספר גוי�" "קהל ג)או "גוי(כח ,

ממ�" יהיה גוי� יא)וקהל עמי�"(לה, לקהל "ונתתי� ד), מדובר(מח שבאמת מלמדנו ,[
מאוחדי�]. עמי� של [ברית אחד ש� תחת יחד המאוחדי� עמי�שבטי� של באוס�
בי� לו אמר ישראל, ע� ולהעמיד להתחת� אר�, לפאד� בלכתו יעקב את יצחק כשביר�

והיית אות�... יבר� שדי "ואל עמי�השאר אחדלקהל מצד מעניי�! שילוב איזה ."
זאתעמי� ובכל מאלו, אלו שוני� שעמי� כפי מזה זה ושוני� קהילהקהלמחולקי� ,

מלוכדת.
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זה פסוק על דבר" ב"העמק הנצי"ב כותב מאירי� ג)דברי� כח וז"ל:(בראשית
בממשלה שהמה אע"ג עצמו, בפני לע� הליכת� בשינוי שניכרי� הוא "...ועמי�
ואמר א'. כ"א ויקרא ס' וע' ה�. עצמ� בפני ע� נשי� פו שבת הגמ' כלשו� אחת,
עצמו בפני וע� למנהג יהיה שבט דכל היינו עמי�, עשרה יעקב זרע שיהיה לו
שבט ורק עול�. בהליכות משוני� היו מ"מ אחד, ומל� אחת תורה לה� שהיה אע"ג

אחד"... למנהג היו ובנימי� יהודה

daidxn ziperav dpenz

מתחילה ה' רצו� הית כ� אדרבא ישראל. בע� והשיטות הזרמי� בריבוי פג� שו� אי�
ודרכו ציבור כל לו, המיוחד והתפקיד יחיד כל לזה. זה ודומי� שווי� כול� שיהיו ולא

חיי�. אלקי� דברי ואלו אלו והיפוכו, דבר כדי עד אפילו – בקודש.
בלשונו מובא רנ"ו, עמ' התורה" על חיי� ("חפ� חיי�" ה"חפ� המשיל פשוט משל
מוגדר לתפקיד מיועד חיל כל מלכות. של לצבא דומה הדבר עיי"ש). 254 עמ' ִַלהל�
חיל אויר, חיל רפואה, חיל הנדסה, חיל צנחני�, חיל שריו�, חיל רגלי�, חיל וייחודי.
ע"י דוקא הרי אחד... בחיל רק כול� לשרת ירצו מגוייסיה שכל למדינה אבוי וכו'. הי�

ונוצח. חזק צבא נבנה מלאה בהתאמה יחד ועבודת� החיילות סוגי ריבוי
דלא "גמירי ישראל. כלל לשלימות חיוני ביהדות וזר� שבט וכל בצבא נחו� חיל ִַכל

שבטא" קטו:)כלה בתרא יכלה(בבא לא מהשבטי� אחד א� לעולמי, קיימי� כול� ח"ו.
במקומו. שבט א� יעשה לא זה שבט שעושה ומה כ"כ ייחודי שבט כל עבודת שהרי עד.

מאד. מעניינת בתופעה ג� בתורה מודגש זה רשימתיסוד מוזכרי� פעמי� 15
קצת אחר בסדר פע� ובכל בתורה, בה�השבטי� בתורה פעמי� שני אי� כמעט .

החשיבות את ללמדנו זה וכל בטבלה). היטב (עיי� זהה בסדר השבטי� מפורטי�
הרב. וערכו ושבט שבט שבכל רש"יהמיוחדת דברי כו)(ראה ו מקדי�(שמות שלפעמי�

ה�). ששקולי� ללמד� למשה אהר� ולפעמי� לאהר� משה
רבה במדרש מוצאי� אנו זה רעיו� ו)כעי� א :(שמות

וזה לזה מקדי� שזה [פעמי�] אלא מקו� בכל שוי� שבטי� של שמות� אי� "למה
ללמד� אחרונה. השפחות ובני תחילה גבירות בני יאמרו שלא לזה? שלאמקדי�

מאלו אלו גדולי� ".היו

מיוחדת. לב לשימת וראוי מעניי� נושא הוא בתורה השבטי� בפירוט הסדר שינוי נושא
הרב שפירס� דומה טבלה על המבוססת מפורטת טבלה סידרנו העני� להמחיש כדי

האדיבה. רשותו על ח� ח� ב'. כר� הדורות" ב"תורת שליט"א ריי� מנח� מרדכי

,Â¯·ÁÓ ÍÎ ÏÎ ‰�Â˘ Ë·˘ ÏÎ Ì‡
?‰Ê‰ ÌÚ· ˙Â„Á‡‰ ÔÂÎ˘˙ ÍÈ‡ ,ÏÎ· ‰�Â˘
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בכל, שונה מחברו, כ� כל שונה שבט כל א� האחדות? איה שאלה. מתעוררת כעת
הזה? בע� האחדות תשכו� אי�

בחוש� בתורה. מרומז ישראל ע� של אחדותו יסוד כי גדול)נראה כה� בגדי של לב� (לב
השבטי� את התורה מסמלת בצבעי�בצבעי�ובדגלי�, שימוש תורה עשתה לחינ� לא .

וכיו"ב. אותיות כמו אחרי� בסמלי� ולא הפלגי�, שבי� השוני את לבטא כדי דוקא
מענינת. מחשבה מעורר הדבר

ירוק? או צהוב יותר, חשוב צבע איזה
כחול? או אדו� יותר, יפה צבע איזה

„ÁÂÈÓ Ú·ˆÏ ÏÂ˘Ó Ë·˘ ÏÎ
‰ÂÂ˘· ‡¯Â·‰ È�ÙÏ ÌÈ·Â‰‡Â ÌÈ·Â˘Á ÌÏÂÎ ÈÎ
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הרי זה? מול זה ולשקל� צבעי� להערי� שיי� וכי זאת! שאלנו מחכמה כאלא אי
ופחות יותר של ושונהעני הוא מיוחד צבע כל אלא למשל, ומספרי� באותיות כמו

אד� ובאותו אחר. צבע בעיניו הוטב ואחר זה צבע בעיניו יפה אחד אד� מהאחרי�.
ברו כול� אהובי�, הצבעי� כל דבר, של כללו כ�. ולפעמי� כ� לפעמי� ואי�עצמו רי�,

מה�. אחד על מוותרי� אנו
ולשקול להשוות שיי� ולא מיוחד, לצבע משול פלג, כל שבט, שכל מלמדתנו התורה
הצבעי� בכל המעוניי� יתבר� הבורא לפני אהובי� כול� חשובי� כול� כי ממי חשוב מי
והיפה המרהיבה הצבעונית התמונה את יחד ויוצרי� נפלאה בהרמוניה יחד המשתלבי�

ישראל! ע� הבריאה... שבכל ביותר
הגדול כה� בגדי על הוזכרו ישראל שבטי שמות בעני�. לנו מתגלה מעניינת תופעה

הייחודי.פעמיי� בצבעה לעצמה אב� על שבט כל שבחוש�, המילואי� אבני על פע� .
וששה מזה ששה גדול, כה� כתפי שעל השוה� אבני על יחד מרוכזי� כשה� ופע�
שבתורה כהונה בגדי בפרשת מעייני� כשאנו מתחדדת השאלה למה?! זו כפילות מזה.

תצוה) את.(פרשת להזכיר ה'", לפני "לזכרו� באו האבני� סוגי ששני במפורש כתוב ש�
זה? כפול זכרו� של טיבו מה ה'. לפני לטובה ישראל ע�

השוני ה'. לפני לזכרו� הודגשו ישראל ע� של המעלות שתי היטב. נבי� דרכינו לפי
הכלל כל של והאחדות שבהשתלבות והח� מחד, – יהודי וכל שבט כל של והייחודיות

מאיד�. – ביחד
קיימת היתה השבטי� שבי� הרב השוני למרות – יותר מעשיות יותר, פשוטות במילי�
האחרי�. הפלגי� את ג� והחשיב שלו, דרכו את החשיב ופלג פלג כל כי נפלאה אחדות

בה� זלזל ולא בלבו אות� ביטל לילא המיוחד שלי, בדרכי ה' את עובד "אני .
ואיני אחרות דרכי� ג� שישנ� מבי� אני אול� מרבותי, קבלותי ולפי נשמתי שורש לפי

פי". בהבל אות� לבטל צור� מרגיש
ואת דרכו את ביטל לא ואחד אחד שכל בזמני� ישראל כנסת היתה ונעימה יפה מה
יחידי� בי� שררה עמוקה והערכה חבירו מעלת אחד כל ראה אדרבה זולתו, של מהותו

ציבורי�. ובי�
פחות לא ולוי לוי, משבט ההוראה ומורי הרבני� את מאד מעריכי� שמעו� בשבט
מהשיקולהדעת מתפעלי� יחד שניה� משמעו�. והר"מי� הישיבות ראשי את מערי�
מההתמסרות מכליה� יוצאי� יחד השבטי� ושלושת ד�. של הדייני� של והישרות
חכמי� תלמידי אול� יששכר. בני של במועט ובהסתפקות ובהתמדה בצניעות לתורה
אדרבא וכיו"ב, ר"מ או ישיבה ראש בשו� ח"ו מזלזלי� אינ� מיששכר הללו המובהקי�

הדור. ועיצוב בחינו� תרומת� את מעריכי�

Ò�Î ‰˙È‰ ‰ÙÈ ‰Ó„Á‡ ÏÎ˘Î Ï‡¯˘È ˙
Â˙ÏÂÊ Ï˘ ÂÎ¯„ ˙‡ ÏËÈ· ‡Ï
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הפרנסי מכירי�המנהיגי� והללו התורה מעול� מילה כל ומעריכי� מתחשבי� מיהודה �
המעשה אנשי את כול� מעריצי� כ� כמו העסקני�. וראשיה להנהגה תודה ומלאי� טובה

הערכה. למידת זוכי� מגד והקנאי� המלחמה' 'גיבורי ואפילו מנפתלי,
אליה� פוני� הפיות כשכל מובטח. יוס� שבט בני של המזרח בכותל הנכבד מקומ�

והדרכה. ותושיה לעצה
זבולו� של העמוקה ההערכה ידי על לא א� הקדושה הצמחיה כל תתקיי� ומהיכ�
הזבולוני� של ופעולותיה� נדיבות� את מעריכי� כול� ובאמת תדיר. אותה המשקי�

והערכה! הדדי כיבוד של נהדרת תמונה ליכולת�. ומעבר מעל התומכי�
– הפוכה הזאת היפה התמונה את נחזיק א� אבל

ושמעו� הכל. בס� דרדקי מלמדי שלה� הישיבות בראשי ורואה בשמעו� מזלזל לוי
חשיבות מייחסי� לא יחד שניה� לוי. של והנהגותיה� הוראותיה� את יד במחי מבטל
כ� ["כל יששכר לשבט זלזול מפגיני� השבטי� שלושת ד�. של דיניה� לפסקי יתירה
בצלחת ידו טומ� אינו יששכר בזמ� ובו דבר"], שו� מה� יוצא ולא לומדי� הרבה
פסקי� בהוצאת ומתמחי� לטעמו יתירה בשטחיות הלוקי� התפקידי� בעלי את ותוק�

מהשרוול.
"משפשפי העול� ביישוב עוסקי� שאינ� "בטלני�" התורה בלומדי רואי� הזבולוני�
על מסתכלי� חכמי� והתלמידי רחמנות. מתו� צדקה קצת לה� נותני� אבל ספסלי�",
על דשכבי "עכברי הזהב, לעגל סוגדי� חייה� שכל חומריי� אנשי� כעל זבולו� אנשי

בכבוד. הצור� מתו� רק נותני� קצת וכשנותני� דינרי",
לב�. בצוארו� גנבי� בכספיה�. ומועלי� הציבור על מתנשאי� סת� מיהודה המנהיגי�

התורה. מ� אסור חדש והרי פזיזי�... סת� נפתלי בני
אלימי. וגברי תקנה חסרי קיצוניי� קנאי� מאומה, לא על מהומה מעוררי� גד...

כשאינ� והגדולי� הצדיקי� לכל יש ער� איזה אבל אהובי�... כול� מיוס� הצדיקי�
שלי? הרביי�

וכו'. וכו'
מלוכד ע� של הראשונה הפוכות. תמונות לשתי ביותר חלקית דוגמא בתור זה כל הבאנו
ומושפל, ממורמר ע� השניה, ושל�! בריא ע� המכבד... מכובד איזהו ושמח, מכובד
"מפוזר המ� של חזונו כמיטב ומפורר כתוש ע� בעצמו. ומזולזל מזלזל אחד כל

וגו' .ומפורד"
והפלגי� החוגי� הא� לשאלה להיכנס בלי אנו. בזמנינו היו� ג� שייכות התמונות שתי
חוגי� חדשי�, "שבטי�" שלפנינו או פע�, של העתיקי� השבטי� את מייצגי� היו� של

זהה. הסגנו� אופ� בכל לבקרי�. חדשי� הנולדות חדשות ודרכי� חדשי�

Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ�ÎÂ˙ ÂÏ ˘È ¯ˆÈ‰
‰ÁÏˆ‰·Â ·¯ ÔÂ¯˘Î· Ô˙Â‡ Ì˘ÈÈÓ ‡Â‰Â
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לא ובהצלחה רב בכשרו� ישראל. לכלל תכניות יש ולו שמריו, על שוקט אינו היצר
"אחדות בנושא היצר מתוכניות אחת כא� נמחיש תוכניותיו. את מייש� הוא מבוטלת

לתקופתינו. הנכונה ישראל" בע� הדדית והערכה

"mialyd 5 zipkz" :`nbecl ,xvid ly zipkz

יומית) היו� העגומה מהמציאות למדי� אנו זו (תכנית
א' פנימיתשלב אחדות – היצר – ביניה� ומשרה גדולה, או קטנה קבוצה, מגבש –

מדבש... מתוקה דעי� ותמימות נדירה
ב' העיקרי�שלב עיקרי שה� ביהדות שני� או אחד עני� על כאחד כול� מחליטי� –

אי� א� הדעות, לכל ביותר, שוליי� בעניני� דוקא מדובר [לפעמי� היסודות ויסודי
זה]. לצור� מערכ� במאומה גורע הדבר

ג' השלימות.שלב בתכלית הללו בעניני� מושלמי� שה� עוד מחליטי� –
ד' חוגיושלב על הע�, חלקי ששאר ומוצאי� בודקי� סביב�, מסתכלי� מעתה –

כמות�. לא ובודאי אלו, בעניני� כ� כל מושלמי� אינ� וזרמיו,
ה' מסתכלי�שלב עצמ�. מה� חו� בעצ� ישראל כלל כל את כול�, את בלב� מבטלי�

ואפסי "אני בבחינת מתוקה וגאוה התנשאות מרגישי� מוחלט, ובזלזול בבוז בזולת�
ג"כ ה� ב', מסוג ליהודי� בעיניה� נחשבי� בקבוצת� שאינ� היהודי� שאר כל עוד".

ה"פסוק". מתכווי� לאלה לא א� יהודי�
התכנית כא� עד

בדר� זה ובמקו� הרבה שכיחי� אינ� אב השלבי� כי בעיקרו. תיאורטי הוא התיאור
חסותו, את שפורש מקובל או בתורה גדול אלקי�, וירא צדיק סביב היא ההתגבשות כלל
שלבי� אול� בייחוד. להשתל� עליה� במה הקבוצה את מדרי� וחכמתו קדושתו וברוב
תחזנה שעיניכ� כפי אלו קבוצות על ג� בהחלט חלי� היצר של שבתכניתו גדה

החיי�. במציאות מישרי�

.mialy 5 ,lekiak d"awd ly ezipkz - "df znerl df"

זה) במאמר המובאי� המקורות מכל מהתורה למדי� אנו זו ("תכנית"
א' קשהשלב עמל כמוב�, [היצר, בשמחה ה' את ולעבוד להתחזק קבוצה מתגבשת –

אחת]. לדעה כול� שישתוו נדיר ובאמת ביניה� לסכס�
ב' פישלב [על ביהדות עיקריי� יותר שה� עניני� כמה או אחד עני� על מחליטי� –

ביותר. להיזהר צרי� זה ועל וכנ"ל] מנהיג�

Ì˙ˆÂ·˜· Ì�È‡˘ ÌÈ„Â‰È‰ ¯‡˘ ÏÎ
"ÌÈ„Â‰È ÔÎ Ì‚" ,'· ‚ÂÒÏ Ì‰È�ÈÚ· ÌÈ·˘Á�
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ג' משלימותשלב רחוקי� שה� למסקנה מגיעי� פע�, מדי שעורכי� הנפש בחשבו� –
יותר. להתחזק עצמ� על ומקבלי� "שלה�" אלו בעניני�

ד' אחרי�שלב וחוגי� אחרי� יהודי� אצל סביב� כשמסתכלי� הרי בכ� די לא א� –
– שלה� ברשימה שאינ� – שביהדות העצומי� העניני� כל בשאר דוקא מתמקדי� ה�
לו ויש אחר בנושא משתל� יהודי וכל חזקות נקודות לו יש חוג שכל אי� ומבחיני�

עליה�. משתפלת דעת� ו... יפה צבעונית תמונה זולת�, של� עול� להקב"ה
ה' עבודהשלב דר� וכל יהודי שכל בעובדה ומתנחמי� מתחזקי� ה� זאת ובכל –

בדברי� קצת מיוחדי� הרי וה� שלו. והייחודיות אחד כל הקב"ה. של בעיניו חשובה
בעניי�. נחמת� וזאת מהממוצע, יותר עליה� ומקפידי� עליה� שקבלו

התכנית כא עד
לתכנית זו תכנית בי� גדה בשלבי� ההבדלי� א� מהותי שינוי שוני� אינ� אב שלבי�
וההערכה היחס כל את שמשנה מה וזה והיפוכו. דבר ממש לשמי�. עד זועקי� היצר

לקצה. הקצה מ� בישראל חוגית הבי�
WWW

העם/החוגים של הבנין אבני השבטים
צדיק יניח 'עלי אמרה מהן אחת שכל אבינו, יעקב שבחלום ...וכאבנים
'עמדי אומרת: אחת וכל ביניהן הכיתות כיום רבֹות כך ראשו', ָאת
באופן ישראל', עם של האמיתית צורתו את המבטאת אני ורק האמת

לישראל! תקומה ח"ו אין כזה
ועליהן ושלם, אחד ישראל עם של בבנינו חלקים שהן לידע האבנים על
נפרדות, אבנים של קיומן יהיה מוצדק אז רק כי לזו! זו להיצמד לשאוף
ידי על ביניהם מאוחדים היו והם בישראל שבטים עשר שנים שהיו כמו

יתברך... שלימותו
נסכים גם ואם שהיא, דרך באיזה לך בחרת אם תנהג! כך אחי, כן, על
נא אל אבל כיאות, מצות שומר הנך אתה ורק הצודק הנך שרק אתך
נא העלה ה'. בעבודת אחרת דרך שלהם אחרים יהודים בלבך תבזה
את שעשו אלה בעד גם לה' שהתפלל ה' עבד משה את אחי, בלבך,
אנשי בעד גם שהתפלל הראשון אבינו את נא זכור ח"ו. יכלם לבל העגל
לא אשר מעשים שעושים בישראל סיעה שהיא באיזו ראית ואם סדום.
ליצרך תיכנע נא אל עליהם הגלוי זעמך את בשפכך גם אז כי יעשה,
את היטב בלבך וחזק התחזק עליהם. בלבך שנאה ח"ו להשריש הרע
הנצח. ובעולם הזה בעולם לך ייטב ואז ישראל, כל אהבת של העיקרון
כיתות" בין ומאבק מפלגות "על י'), (עמ' המידות" "ספר
הלבבות" "מצות מח"ס זצ"ל, ליכטשטיין מרדכי ר' להרה"ג
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ה' צבא
אחד, המוני מאיש זצ"ל חיים" ה"חפץ נשאל אחת מהפעם בשביל

חסידיםגופאמסתעפיםולמהזקוקהעולםלחסידיםומתנגדים, ואפילו
והללו התפילה על הלימוד את מבכרים הללו סעיפים, וכמה לכמה
והללו וזמרה בשירה עוסקים הללו מעט, ולומדים הרבה מתפללים
של אחת כת קיימת היתה לו חסר העולם היה ומה עסוקים, ברקודים
אחד? ובסגנון אחת בהנהגה אחד, בנוסח מתפללים היו וכולם יהודים
הכתות על שואלני שאתה עד שפתיו: במתק זצוק"ּל הח"ח ענהו זה ועל

לך מיניםבעמנו כמה לו ולמה מה בשביל הרוסי קיסר את ושאל
מעופפיםחיילים בתותחים, יורים סוסים, על רוכבים רגל, הולכי ,

היתה לו חסר העולם היה מה וכי אדירים. במים וצוללים באוירונים
אחד, מטיפוס מלחמה כלי עם חיילים של אחת כת במלחמתו קיימת

כולם? על אחד צבא שר עם
זקוקים האויב, את ולנצח למלחמה לצאת שצריכים מכיון אלא
כחו רגלי ההולך חיל בזה. שאין מה בזה ויש שונים, ודרכים לתחבולות
בכחו קל סוס על הרוכב משא"כ ובחנית בחרב אויביו את ללחום יפה
והיוריםבתותחיםובכלי עליהםביותר. ולהפילאימתו להניסאתאויביו
פרסאות כמה של מרחק על המלחמה את לנהל בכחם למרחוק קרב

כתהמנגני ואפילו םומצלצליםבתופיםמסייעיםוחציהםרציםלמרחוק,
הלוחמים. לבב ירך לבל המלחמה בהנהגת

את יחד למיניהם, החסידים של הכתות כל היצר. במלחמת הדבר כן
וכל היצר, את מצוה מלחמת ללחום ה' בגדוד חיילים כולם המתנגדים,
הללו בתפילתו, וזה בתורתו זה האויב, את לנצח מסייע ואחד אחד
לבםלאביהםשבשמים. שיכוונו ובלבד שופר, בתקע והללו זמרה בשירי
רנ"ו עמ' ראה פ' התורה" על חיים "חפץ

בזה? שכתוב מה קיימת
עלדברהחברות חותדעתו, זצ"ל) (אתה"חפץחיים" פעםאחתשאלוהו
אפשר ולאיזו הקיום זכות מהן לאיזו גופא, החרדים של השונות
כשבאים אחד, דבר רק יודע אני וענה, להתחבר. אסור ולאיזו להשתייך
רק לפלוני או לפלוני שייך היית חברה לאיזו ישאלו לא הבא לעולם
חיובית אםהתשובה בזה?" "קיימתמהשכתוב וישאלו תורה ספר יניחו
(מתורגם האש לתוך לזחול לו יגידו לא ואם עדן לגן ללכת לו יגידו

מאידיש).
רנ"ז עמ' למלך" ב"מעשי שם
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מיד להצילו אלמצריםוארד ההוא הארץ מן ורחבהארץולהעלותו טובה
וגו': ודבש חלב זבת ארץ ח)אל ג, (שמות

מארץ המעלך אלהיך ה' הרחבאנכי ואמלאהו:מצרים, פיך
יא) פא, (תהלים

את ולבטל האחדות לבלבל כדי רב במר� ביניהו הפועל היצר את במקצת להבי� כדי
השכיח נוש� יש� במושג חדש ניתוח מצרי�". "קליפת בניתוח כא� נתמקד ה"כמו�",

הקדושי�. בספרי�
אתה"! או אני או "זה לשנינו. מקו� אי� המקו�". לי "צר צר. – מצרי� – ְָמצרי�

טובה "אר� היא מצרי� מאר� ההיפ� שהיא ישראל ובברכתורחבהאר� ח ג, (שמות "
א� האר�. מעלות על בדיוק מוסיפה היא מה ביאור צריכה "רחבה" ההגדרה המזו�).
ישראל מאר� בהרבה רחבה מצרי� הרי תמוה ובפרט הרוחב יועיל מה גדולה איננה

גיאוגרפית? מבחינה
הארצות" מכל "גבוה המושג [כפי רוחני. מושג הוא כא� "רחבה" שהמושג כרחינו על

בעול�]. נמו� הכי המקו� ישראל באר� דוקא ישנו בגשמיות שהרי שבחז"ל,
של תחושה ומשרה לה', קרוב יותר, רוחני – הטובי� בזמני� – ישראל ,רחבותאר�

שאלי� המקו� לי צר לחבירו אד� אמר "לא מעול� ובשפע. לכול�, מקו� שיש תחושה
פ"ה)בירושלי�" היה(אבות הנס אד�. אמר הפריעשלא ולא הצפיפות הרגישו לא .

ומשתחווי� צפופי� "עומדי� המקדש שבבית בנס ש� המשנה ללשו� [השווה לה�.
בשו"ת ג� מבואר הדקדוק בירושלי�. משא"כ במציאות, היה שהנס שמשמע רווחי�"

רל"ד]. סי' יו"ד חת"ס
אי� צר!ת. תחושת יש גשמי, מקו� כשיש שאפילו "מצרי�", מהות היפ� הוא זה ָכל
מרויח שהוא מה חשבוני. על ומתכבד מתפרנס חי, פלוני מחיה. ומרחב מקו� מספיק
המביאה אתה", או אני "או היא הסיסמה בקיצור, שלי... הכשלו� שלו ההצלחה לי. יחסר

וכו'.מאבקי� כס� מעמד, על סופיי� אי�

ÏÚ ÈÁ È�ÂÏÙ .ÌÏÂÎÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ .ÌÂ˜Ó‰ ¯ˆ Y "ÌÈ¯ˆÓ"
‡Â‰ Â‡ È�‡ Â‡ .ÈÏ˘ ÔÂÏ˘Î ÂÏ˘ ‰ÁÏˆ‰ .È�Â·˘Á
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מתרבי� ישראל שבני הנוכח פרעה מההתחלה. מיד כבר בולט מצרי� קליפת של יסוד
ה�! או אנחנו או העמי�. לשני מקו� שאי� וחושש בחרדה מיד נתק� מהיר בקצב
אפילו מילא לא מריבויו פחד כ"כ שפרעה הע� שווא. כחשש בהמש� הוכח זה חשש

מצרי� מאר� בהרבה הקטנה ישראל אר� חיתאת עלי� תרבה פ� מהר כלות� תוכל ("לא
כב) ז דברי� .השדה"

נתחכמה". "הבא עצות, ולטכס להתחכ� מתחיל כ� ומתו� ופוחד. חושש פרעה אבל
מצרי� של מרושעותחשבונות עצות לידי אותו מביאי� הללו החשבונותחישובי� .

עמו וחורב חורבנו את בסו� מביאות ה [לפישה זה. מסוג חשבונות של כדרכ�
היתה לא מצרי� אלה בחשבונות מסתבכי� היו לא המצריי� א� בתורה, המשתמע

בזה]. ואכמ"ל נחרבת,
sqei ig` ly myyg

נעוצה ש�, הגלות לתחילת הסיבה למצרי�, ישראל ע� של הקשר תחילת שג� מעניי�
ועדינה גבוהה יותר הרבה ברמה שבדקות בדקות מצרי�. חשבונות כעי� בחשבונות
גלות להתחלת הטבעית כסיבה שימשה הרי הקדושי� האחי� ע"י יוס� מכירת כמוב�.
אהב אותו כי אחיו ב"ויראו התחיל שהכל מעידה התורה יוס�? את מכרו ולמה מצרי�.

אחיו" בו "ויקנאו אותו", וישנאו אחיו מכל יא)אביה� ד, לז, .(בראשית
מקצת שכתבו אחד בפירוש בקיצור כא� נתמקד אול� במפרשי�, נאמרו פירושי� הרבה

המפרשי� ועוד)מגדולי בקיצור יח, לז, לפשט(ספורנו ביותר הקרוב ביותר נפלא פירוש .
הללו. הצדיקי� האחי� של קדושת� ואת גדולת� את לאור להוציא עוזר וג�

בקנא באמת מדובר זה פירוש חלילהלפי לא מה? על קנאה אבל, הפסוק, וכפשט ה,
ה' בנחלת להישאר יזכה הוא שרק יוס� על קנאה וכיו"ב. אבא של לב תשומת על
הע� את להעמיד יזכה הוא רק הקדושי�. האבות של הזהב החוט את לטוות ולהמשי�

מזרעו! הנבחר
השכינה, כנפי תחת נשארי� כול� האחי� ושכל ביעקב, שלמה" "מיטתו של העיקרו�
נבחר וביצחק באברה� שהרי יעקב של בזרעו רק נתחדשה זו הנהגה גדול. חידוש היה
של מזרעו גורשו. וא� נשלחו והשאר השכינה בצל להישאר שבבני� העידית תמיד
נבחר יצחק של מזרעו מתנות. שקיבלו אחרי שולחו קטורה ובני ישמעאל גורש אברה�

עשו. ולא יעקב רק
– חז"ל כדברי ביניה�, המיוחד היה שבאמת – שיוס� אי� בראות� הקדושי�, האחי�
לקנות מצליח וא� וחלומות דיבה הוצאת ע"י עליה� לעליונות לזכות וטורח פועל ג�

למלכות סמל הפסי�, בכתונת במיוחד שהתבטא דבר אביו לבב י"גאת ב' שמואל (ראה
קד�י"ח) אר� אל ישולחו או כול� ויגורשו היו� שיבוא ובצדק, מאד, חששו האחי� .

ע� יתייסד בלבד וממנו השכינה כנפי תחת ישאר לבדו יוס� ורק יפות. מתנות ע�

Ì„˜ ı¯‡ Ï‡ Â˘¯Â‚È˘ Â˘˘Á ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈÁ‡‰
‰�ÈÎ˘‰ ÈÙ�Î ˙Á˙ ¯‡˘È ÛÒÂÈ ˜¯Â
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וא� גמורי� צדיקי� ה� שג� ידעו שהרי הצדק. זה שאי� נאמנה האחי� ידעו ישראל.
ידו. על להידחות לה� מגיע לא עדיי� בצדקתו עליה� עולה יוס� א�

בפרשיות מאליה� מיתרצות קושיות הרבה זה. פשוט וג� נפלא בפירוש הרבה להארי� יש
ענקי עליו� קדושי הצדיקי� האחי� של הקדושה מלחמת� על נשפ� חדש ואור אלו

בתוכנית� הקב"ה את שיתפו שא� חז"ל)העול�, עצ�(עפ"י על נתחרטו לא ומעול�
ה'. ברצות עוד נרחיב נפרדת ביריעה הפסוקי�. פשטות שמעידי� כפי המכירה

על מבוסס היה מצרי�, לגלות שגר� יוס�, נגד האחי� של מאבק� לענינינו, הנוגע
בריאת מזמ� אמיתי יסוד ביותר. לטובי� רק השי"ת, אצל לכול� מקו� שאי� היסוד

לטובת השתנה זה יסוד אז. עד ובניע�העול�, בניה� יעקב, של מבניו החל ישראל.
כנפי תחת ונשאר הוא "יהודי" עדיי� ביותר הגרוע אפילו הדורות, כל סו� עד בניה�,

הוא" ישראל שחטא אע"פ "ישראל מד.)השכינה. .(סנהדרי�

"mixvn" jtid ,agxe lecb al

חשבונות של לההיפ� קשורה ממצרי� ישראל גאולת ראשית שג� הדבר נפלא
מצרי�צרי�.

מסבירי� וחז"ל ישראל את לגאול משה של סירובו על מספרת שמעוניהתורה (ילקוט
קע"ב) רמז מנהיג�שמות היה שכבר הגדול, אחיו באהר�, לפגוע רצה שלא משו� זה שכל

במצרי�. ישראל של והוותיק המוכר
אחר אי� גואל� אתה אי� 'א� מאיי� כשהקב"ה – רבינו משה התנגד ימי� שבעה
הוא ואדרבא כלל יקפיד לא לבו, ברוחב אחיו, שאהר� הקב"ה שהבטיחו עד – גואל�',

בלבו"ישמחא� ושמח "ורא� משה. י"ד)בשמחת ד' משה(שמות הסכי� אז רק .
כזה?! וענק רחב לב עוד למצוא אפשר היכ� (חז"ל). הגאולה והתאפשרה

בסערה וכובש מדהימה, ובשליחות מיוחד נביא בתור מבחו� פתאו� מגיח הצעיר האח
מתחכ� אינו מצרי�". של "חשבונות עור� אינו ואהר� השני�! רבת מנהיגותו את
מקו� הרבה יש אחיו. והצלחת בשמחת שמח אלא עוד ולא בלבו... מקפיד אינו ואפילו
מצא שבעול� הלבבות מכל לשכינה! מקו� ג� ש� יש ולכ� ורחבות. זה. ענק בלב

חז"ל. וכעדות – מקו� כא� דוקא והתומי� והאורי� המשפט חוש�
חשבונות על ויתור בשל הכה� אהר� של הגדולי�" "הפסדיו את לנו יסכ� מהיר חישוב

מצרי�.
èמצרי� מאר� ישראל ע� גאולת נתאפשרה זה .(כנ"ל)בזכות
è.לבו על ותומי� ולאורי� ולפני� לפני ולשרת לעמוד גדולה לכהונה זכה
è.'ה מאת הדיבור אליו שנתייחד אח"כ זכה לנבואה ג�

ÌÈ¯˙ÂÂÓ˘Î È˙ÈÓ‡ ÁÂÂÈ¯ ÌÈÁÈÂÂ¯Ó ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ
˙Â˘˘Á‰ ÏÎÏ „Â‚È�· Y "ÌÈ¯ˆÓ ˙Â�Â·˘Á" ÏÚ
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èמורשתו את יורשי� דורות לדורי אחריו זרעו בו. זכה לא שמשה גדול בדבר זכה א�
הכהונה קדושת הזה היו� עד הדורות. כל סו� עד בקודש ומשרתי� ועומדי� הגדולה

לבניו. אפילו גדלותו להוריש אחיו משה זכה שלא מה צאצאיו. על
ועורכי� זה כל את מדגישי� אנו הנלמדולמה הלקח חשבונותיו? את הכה� לאהר�

בחששות ובפרט האד� בהפחדת רב כוחו מצרי� של היצר מיוחד. ער� לו יש מכא�
למדי� אנו כא� נבט. ב� ירבע� של מסיפורו להל� עוד שנלמד וכפי ארו�, לטווח
שלאמפסידי�כשמוותרי� ובודאי מרוויחי�ריווחאמיתי שדוקאלטווחארו�

מצרי� חשבונות חינ�.על של חשבונות –
***

בקדושתה ידועה קודש שבת ג� מצרי�, מקליפת הגמור ההיפ� היא ישראל אר� רק לא
זמ� למגבלות בליומקו�מעל "נחלה חז"למצרי�. כדברי קיח.)", (שבת

ובזכות רבינו משה של בהשתדלותו במצרי� שבת שמר כבר ישראל שע� הדבר בולט
נגאלו השבת.זה היתה תורה מת� לפני עוד במרה, בה שנצטוו הראשונה המצוה ועוד, .

מצרי�. מקליפת להשתחררות שבת קדושת שבי� ההדוק הקשר על ללמדנו

hap oa mraxi ze`hg - mixvn del`

שעה באותה הדור צדיק – נבט ב� בירבע� בוחר ה' מאת השלוח השילוני אחיה הנביא
ימלו� ג� שלמה ב� שרחבע� מודיעו הנביא ישראל. ע� של רובו רוב על למלו� –
שא� ומבטיח וחוזר מבטיח הנביא יהודה]. שבט [שבטו, בעיקר אחד שבט על רק אבל

מלכותו. יציבות על כלל לדאוג לו אי� מצוותיו וישמור ה' בדרכי יל� ירבע�
ה' שולח בהמש� וגו'. ישראל" את ל� ונתתי לדוד בניתי כאשר נאמ� בית ל� "ובניתי
ירבע� מלכות את לבסס כדי – לרחבע� המנבא – האלקי� איש שמעיה הנביא את ג�

יא�יב) א .(מלכי�
כ�... כל ומבטיח ויפה, טוב הכל

בשנה פעמי� ששלש נזכר הוא מאד. נלח� הוא ופתאו� בדעתו מתיישב שירבע� אלא
הרי חז"ל [ולפי רחבע� של ומעוזו בירתו שבירושלי�, המקדש לבית ישראל כל עולי�
של במלכותו תתנגש שמלכותו ירבע� הוא מפחד ש�]. כבוד יותר יקבל ג� שרחבע�
אותו. יהרגו אפילו שמא יודע ומי לטמיו� ירד ירבע�, של שלו, מלכותו ודוקא רחבע�,

של הגאוני במוחו עושי�? המקדשמה לבית תחלי� לייצר יש תכנית. נרק� ירבע�
שכנוע מסע ולהתחיל זהב עגלי שני להעמיד הקדשי�, קדשי הכרובי� שני ובמקו�
משכנעי� אי� לעגלי�. ולהקריב להשתחוות ולהרגיל� המקדש מבית הע� את לגמול גדול

כזה? טיפשי בצעד – ויראה תורה גדולי הרבה ביניה� – וצדיק חכ� ע�

Â˙ÂÎÏÓ· ˘‚�˙˙ Â˙ÂÎÏÓ˘ ÌÚ·¯È ‡Â‰ „ÁÙÓ
ÔÂÈÓËÏ „¯˙ ‡˜Â„ ÂÏ˘ Â˙ÂÎÏÓÂ ÌÚ·Á¯ Ï˘
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זרה)בירושלמי עבודה מס' ירבע�.(תחילת של המתוחכמי� התעמולה מדרכי מקצת מובא
ושומרי� קבועי� מחסומי� ע"י בכח כפייה ג� לכ� ירבע�("פרוזדאות")הוס� שהושיב

ירושלימה. המוליכי� הכבישי� כל ועוד)על פח. גיטי� להעביר(בבלי הצליח שבסו� עד ,
ישראל. חגי ע� יחד וכל מכל המקדש בית את מה� ולהשכיח לעגליו הע� של רובו רוב
ירבע� של בדבריה� להיות חייבי� היו ואידיאלוגיה הסברה שהרבה ברור, אחד דבר
מדברי יותר ועוד הפסוקי�, מתו� מתברר עוד התעמולה. במסע להצליח כדי וסוכניו
הזהב עגל אידיאלוגיית על מבוססי� היו ירבע� של הזהב שעגלי מקומות, בכמה חז"ל

תורה. מת� לאחר מיד דעה דור באותו במדבר ישראל שעשו
להידבק דיהודאי חכימי ככה על ראו ומה האלה העגלי� במהות להארי� כא� המקו� אי�
לכ� לב שימת יותר נקדיש מיוחד במאמר בעז"ה המקדש. לבית כתחלי� ועוד בה�
מתכוי� שהנביא החד והמסר האיומות תוצאותיה� ירבע�, של חינ�" של ל"חשבונות וג�

לדורות. להעביר
ולעגל? לירבע� לו מה בשאלה רק נתמקד כא�

– עיקריות דעות שתי ישנ� המדבר בעגל
שמוכיחי� וכפי משה במקו� להשי"ת ישראל בי� ושליח אמצעי אלא היה לא כולו כל א.

הפסוקי�. פשטות
מצרי�. אלהי מאשר אחר ולא לכביכול, תחלי� ממש, אלוה ב.

וברש"י שחז"ל אלא מצרי�? לאלהי ישראל הגיעו אי� לשאול יש השניה הדעה לפי
על וניצחו העגל את שעשו ה� ה� ממצרי� שעלו רב" שה"ערב בפסוקי� מדייקי� ש�
מאז בה� שהורגלו ואלילית� מצרית אידיאולגיה את� הביאו הרי וה� המלאכה כל

ומתמיד.
עבודה שנשתכחה שני� מאות אחרי מצרי� ולאלוה לו מה לתמוה יש ירבע� על אול�

זו? ובפרטזרה מלכי� בספר במפרשי� וצ"ע)(ראה ש� .במלבי"�
מצרי� קליפת של מהותה כשמלה לנו שנתחוור אחרי מצרימה. ונשובה ראש ניתנה
הבל ושל חינ� של החשבונות ידי שעל – המחשבה בדר� – נבי� מצרי�, של וחשבונות
אי� לשניה�. מקו� שאי� פחד אותו תק� רחבע�. מפני המקו� לו צר ירבע�, שהעלה
הרי מקו�. ויש יש ומכריז צווח שהנביא בזמ� רחבע�, למלכות וג� למלכותו ג� מקו�
ועד מכא� מצרי�. אלוה עצמו על השליט כבר ובעצ� מצרי� לקליפת בכ� שנכנע

קצרה. הדר� העגל לרעיו� בפועל להתדבקות
איש ושמעיה השילוני אחיה ה' נביאי של המפורשי� דבריה� לפי היו� לנו ברור
המשוער. מעל במלכותו מצליח היה אלו מצרי� לדקדוקי ירבע� נדחק שאלמלא האלקי�

עמוד ליד המקדש, שבבית בעזרה, עומד היה ישראל מל� מע�("סטנדר")ירבע� מגול�
ושניה� ביופיו נדיר מע� מגול� כסא על יהודה מל� רחבע� יושב ולידו ביופיו נהדר

"ÌÈ¯ˆÓ ˙Â�Â·˘Á"Ï ÌÚ·¯È ˜Á„� ‡ÏÓÏ‡˘ ¯Â¯·
ÌÂÈ‰ „Ú ˘„Â˜· ¯„‡� ÂÓ˘ ‰È‰
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נאדר היה ירבע� של שמו וכשרונותיו. לו ה' מתת כפי אחד כל הע� את מנהיגי� יחד
הזה. היו� עד קדושה, של ברטט בקודש,

למקומו" שתגיע עד חבר� את תדי� "אל ה')אול� פ"ב הנסיו�(אבות היה מעשה ובשעת ,
מלכותו את בהתלהבות ותכנ� בביתו כשישב ספק, אי� בו. עמד ולא לירבע�, ביותר קשה

נכנס. הוא סיבו� לאיזה חל� לא דעתו, לפי שמי�" "לש� החדשה,
"המבריק" התרגיל ע"י ירבע� שהפיק הגדולי�" ה"רווחי� את לנו ימחיש קצר סיכו�

מצרי�. חשבונות על שהתבסס
כללי: חשבו

è.החורב� עד – בע� חינ� ושנאת נורא פילוג של דורות דורות
è.ק� אי� וצער הרוגי� אלפי מאות מד�, עקובות אחי� מלחמות
èקרוב השבטי�] [עשרת ישראל כלל לרוב המקדש בית את "החריב" ובעצ� הפסיד

לבנייתו. מאוד
è(200 (כמעט שני� מאות במש� עצומות בכמויות ישראל ע� ברוב זרה .עבודה

אישי: חשבו
èודוגמא כסמל ומשמש ביותר הגדול הרבי� מחטיא בתור להיסטוריה נכנס ירבע�

ביותר. הגדול לרשע היו� ועד ובחז"ל בנביאי�
èתשובה בלי ומת בתשובה לחזור בידו הספיקו כא�כב).לא פ"ה אבות (ראה
èלעוה"ב חלק לו אי� הבא, מעול� בסנהדרי�)נטרד חלק פרק של(ריש מספרו ונמחה

לנצח. הקב"ה
עד לדאבונינו שכיחות – מצרי� – ירבע� של חשבונותיו עקא דא א� ואיו�! נורא
שריח מקו� בכל יותר. בדקות אבל ירבע�, אצל שהיה כפי גודל בסדר לא כמוב� היו�,
מצרי� חשבונות שיתגנבו חשש קיי� ש�, נוד� כס� של ריח או כבוד של או שררה של
את נזכור אלה. לחשבונות נתפתה שלא רצו� יהי מלהכיל. המקו� צר של תחושה ויקנו
ולא נבט, ב� ירבע� "רווחי" מול הכה� אהר� "הפסדי" מהשוואת המתבקשת המסקנה

לעול�. נתחרט

zipnid eci odea

ממנו, לוקח אחד שכל הפחד עי�. צר!ת צר!ת, של התחושה הינה מצרי� קליפת ָָעיקר
נתחכמה". ה"הבה היא זאת מתחושה והטבעי הישיר ההמש� בר� חשבונו. על ומצליח חי
יותר רוב פי שעל מצרי�", של "חשבונות חישובי�, ועריכת עצות טיכוס

"ÌÈ¯ˆÓ" ÍÙÈ‰ Y "˙Â·Á¯" ˙˘ÂÁ˙· ÈÁ˘ ÈÓ
ÌÏÂÎÏ ÌÂ˜Ó ˘È ‰"·˜‰ Ï˘ Â˙‡È¯··˘ ˘È‚¯Ó
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בפרק שנוכחנו כפי ר"ל, פחת פי על האד� את מקרבי� להועיל כדי בה� שיש ממה
זה.

מקו� יש הקב"ה של שבבריאתו מרגיש הוא "רחבות" בתחושת שחי מי זאת לעומת
את ג� מנפשו חוס� זה אד� חשבונו. על חי ולא מזולתו לוקח אינו אחד וא� לכול�
פנויי� ודעתו ושעתו – החיי� ושמחת הנפש מנוחת על בנוס� – החשבונות שלב

חשבו�" בואו המושלי� יאמרו כ� "על נעלי�. יותר כא)לחשבונות ונחשב(במדבר בואו .
עול� של עח:)חשבונו העול�.(ב"ב והיה שאמר מי של חשבונו

לחשבונ בתורה נאה המצורערמז טהרת בפרשת מצאנו הללו יד)ות בפרשה(ויקרא .
בי� ש� כתוב וכ� קרבנותיו. והקרבת המצורע טהרת סדר באריכות מתואר שלימה

כה)השאר בפסוק וכעי"ז יד אוז�(פסוק תנו� על הכה� ונת� האש� מד� הכה� "ולקח –
הימנית". רגלו בה� ועל הימנית ידו בה� ועל הימנית המטהר

על המקומות, שלושת אות� על מורח הוא אבל הזה הסדר על הכה� חוזר בהמש�
השמ� מ� "והנותר עוד מוסי� הוא שבשמ� אלא המצורע, שהביא מהשמ� הד�, מקו�

וגו'. המיטהר" ראש על ית� הכה� כ� על אשר
המקראות בפשטי ג� להתבונ� מצוה א� בה. תלויי� ונפלאי� עלומי� סודות זו פרשה

מקומות בכמה בבירור קובעי� חז"ל השגתינו. מיעוט לפי להבינ� ג�ולנסות (ראה
צרעת) טומאת הל' סו� אנוברמב"� מביני� א"כ הרע. לשו� דיבור מחמת באי� שהנגעי�

לשה"ר דיבור לרוב המקור היא האוז� הימנית. האוז� תנו� על והשמ� הד� מתנות את
ב"ראיתי" ומיעוט� ב"שמעתי" מתחילי� ורכילות לשה"ר דיבורי של רוב� .כידוע.

הרע בלשו� נכבד חלק לה� יש הרגלי� שהרי בפשטות מוב� ג� הימנית" רגלו "בוה�
למקורות האד� את דוחפת בנאמנות אותה משמשות שהרגלי� הסקרנות מידת ורכילות.
"לא – לרגלי� יתר חשיבות כא� מייחסת עצמה התורה הרי לשה"ר. של המפוקפקי�

רכיל".תל�
הרע? ללשו� ולאצבעות לידי� יש קשר איזה כלל! מוב� לא הימנית" ידו "בוה� אבל
באגודל לסובב בלימוד והמתעמקי� המפלפלי� דר� ופלפולי�! חשבונות התשובה,
מחשבה כלל בדר� משקיע לשמו הראוי לשה"ר בעל כידוע. סיבוביות תנועות [ימי�]
הימנית ידו בבוה� שלו באגודל הוא מסובב בה�. ומפלפל הנתוני� את מעבד בלשה"ר.
[ובפרט מעשה. שבכל כביכול והנסתרות הרעות הכוונות את ומטעי� מתעמק כשהוא
ע"י כפרה צרי� ידו בוה� ג� לפיכ� גאוה]. או קנאה הוא לשה"ר לדיבור הדח� א�

ושמ�. ד� נתינת
אחד? במקו� כא� ו"שמ�" "ד�" של ענינ� ומה

שלפי השמ�, הללו. שבתכונות הרע "שחיטת" הרע, היצר הריגת על רומזות הד� מתנות
חיי הד�הדי� מקו� על לפחות או הד� על להינת� מחוסריב הל' רמב"� ראה הד� נמחה (א�

¯"‰˘Ï· ˙Ù˙˙˘Ó Ì‚ Ú¯ÂˆÓ‰ Ï˘ "˙È�ÓÈ‰ Â„È Ô‰Â·"
È‡�‚· ˜ÓÚ˙ÓÂ ÏÙÏÙ˙Ó ,Ï„Â‚‡· ··ÂÒÓ ‡Â‰˘Î



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 262

ה"א) פ"ה ה'כפרה דבר לשמוע ברגליו ירו� לטובה. ישמשו הללו שהתכונות לנו מרמז ,
הימנית שלו ובאגודל ה'. ויראת מוסר טובי�, לדברי� אזניו יטה טובי�. ולמעשי�
לחבירו! אד� בי� של בסוגיות ובפרט – ופוסקי� שבש"ס עמוקות בסוגיות ויפלפל יסובב
נתינת כא� שאי� ובפרט טיבו? מה הראש, על השמ� מותר נתינת מביני� איננו ועדיי�

בלבד? שמ� רק ד�
בו שנמשחו המשחה בשמ� משיחה עני� מיד לנו מזכיר הראש על זית שמ� נתינת
ל� דע בחגיגיות, לו ומודיעי� לשעבר, להמצורע לו, ממחישי� גדולי�. וכהני� מלכי�
וגוי כהני� ממלכת לי תהיו "ואת� בקודש! המשרת גדול כה� אתה מל�! שאתה
בה�. ולהתרכז אחרי� אצל מומי� ולחפש לשבת הזאת הנחיתות הרגש מני� קדוש"...

ואכמ"ל) נחיתות מרגש כתוצאה באי� לשה"ר דיבורי פצעי�(רוב על כזבוב לדגור .
התעלה בחיי�. ויעוד� תפקיד� מלא בגדולות. התעסק ל� אות�. הסובבי� של מוגלתיי�

הקודש במעלות מעלה כהני�!מעלה ממלכת .

WWW
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צר מקום — מצרים קליפת
מצרים, קליפת של ענינה מקומות בכמה יוצא מפורש המקובלים בספרי
הקדושה. שמצד ה"רחבות" היפך צרּות, תחושת דהיינו ומיצר, צר ָמקום

נצטט: ולדוגמא
הכוונות" "שער האריז"ל א')בכתבי דרוש הפסח :(דרושי
אחיזת הוא בגרון צר"...ושם מקום שהוא מצרים כמבוארקליפת

בבחינת אלא דז"א בגופא הדעת מוח מאיר אז היה ולא אצלנו
וכו'. הלבושים" של האחוריים

ז"ל מפאנו לרמ"ע מאמרות" "עשרה סכ"ז)ובספר ח"ג חי' כל 'אם :(מאמר
מצר קליפות – צריה' 'היו ב) (איכה אמר במיצר"...והמקונן שהן ים,
וכו' בבל" קליפות – 'לראש' הצואר,

מצרים. קליפת מכח ומיצר צרּות לתחושת הד אנו מוצאים חסידות בספרי ָגם
חרוץ" "מחשבות ט"ו)בספר אות זצ"ל, הכהן צדוק :(להרב

הוא זו קליפה כח שכל מצרים בקליפת שנשתקעו כך אחר "...עד
שום ולבו ממוחו וישתקע שישכח עד הזה עולם בעניני האדם לשקע

וגו". העבודה תכבד פרעה שאמר כמו לטוב, מחשבה
שוקע כשאדם המציאות היא כך הרי יש. זכר כאן, אין שראיה אע"פ
ודאגה פחד ומתוך נלחץ הריהו לכולם, מקום אין ומיצר, צר בתחושת
פרעה וכטענת נעלים. ולענינים לעיסוקים פנויים ודעתו שעתו אין בודאי

אחרת. מחשבה כל מהם ישכיח כבר העבודה של הלחץ הנזכר.
דברי זה בהקשר להזכיר חיים"מענין מים טו)ה"באר פרק בשלח :(פ'

(ג' רבה בשמות שאיתא וכמו כידוע, נחש נקרא מצרים קליפת "כי
וכו'. כותב:]יב) הוא שאיתא[ולהלן כמו נחש הנקרא מצרים קליפת

וכו'. וארא" ובזוה"ק רבה בשמות
קשר יש ואולי וארוך צר דבר לנו מתאר מצרים קליפת של הנחש צורת

הדברים. בין
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יהודי. על נכונה הסתכלות לפתח מאד חשוב לחבירו אד� שבי� במצוות כשעוסקי�
ראיית על בנוס� יהודי, כל של וקדושתו הרב ערכו של נכונה הערכה אומרת, זאת
זה הקודמי�. בפרקי� שלמדנו "כמו�" חישובי פי על אחד שבכל המעלות והחשבת

אלו. למצוות שלנו הגישה כל את ומשנה הלכות הרבה לכ"כ נוגע
מאד חמור הרע, לשו� של החומרה אודות מוסר ובספרי בחז"ל לומדי� אנחנו לדוגמא
הכי העבירות שלשת כנגד ששקול מאד מפליגי� חז"ל יהודי. על הרע לשו� לדבר

טו:)גדולות הזאת.(ערכי� שבעבירה בחומרה מפליגי� חיי� החפ� עד הקדושי� ובספרי�
בשמי�, לכ� שמתייחסי� החומרה את המדגישי� מקורות שני עוד נתוספו לאחרונה
אנשי� שני ומצד בשמי� לשה"ר בחומרת מאד שמפליגי� האוטיסטי� אחד מצד
מפני האלו, המקורות שני של באמינות� לויכוח ליכנס בלי קליני. ממוות ה"חוזרי�"
הדברי� כמה עד ממחישי� רק הכל ובס� כתובי� שכבר דברי� מאשרות רק שה�

חמורי�.
שלי, חבר על מלי� כמה אמרתי עשיתי מה הכל ס� לראש, נכנס לא זה דבר שני מצד
אסור מאכל אוכל או כשגונב או משהוא שעשה יודע אחד כל אד� ב� כשהורגי�
היה וג� וכ�, כ� עליו שקבעתי בכלל אני מי מוב�. לא כלל לשה"ר ובעני� וכדומה.
שעשינו להשתכנע וקשה לראש נכנס לא זה שדבר היא המציאות בקיצור וכו'. בסתר

גרוע. הכי דבר כא�
לשכנע נסיו� אלא חידושי� שו� הבאי� בדברינו אי� להמחיש. קצת צריכי� זה דבר

מגיעי�. הדברי� היכ� עד קצת עצמינו את
כי גדול, חטא שזה מרגישי� לא אנחנו למה העיקריות הסיבות שאחת נראה כל קוד�
כל האופפת הקדושה עצמת את תופסי� לא יהודי. על שלנו בהסתכלות בעיה לנו יש
וכדומה. פייבל שרגא או יענקל משה חברי על דברתי הכל ס� אומרי� לכ� בעצ�. יהודי
יהודי על להסתכל אי� נכונה השקפה אחרת, להשקפה להתרגל שנצליח שברגע נראה

גדולה. בעיה כא� שיש יותר נבי� אז
יושב קדוש. על דברת אתה לא, או של� חבר הוא א� משנה לא קדוש, הוא יהודי כל
על כמו עליו יסתכלו חומש, ח"ו קדוש, ספר ומבזה סרה ומדבר הכנסת בבית יהודי
יהודי של שהקדושה היא האמת גדולה. במחאה המדרש מבית אותו שיזרקו או משוגע

פחות. לא הוא

Í¯È·Á "Ï˜�ÚÈ ‰˘Ó" ÏÚ ˙¯·È„ ‡Ï
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ואורייתא ש"קב"ה הספרי� בכל שכתוב למה המקור שהוא הזוה"ק, מדברי נקדי�
פשוטי� הכי ביהודי� שמדובר מבחיני� הזוה"ק דברי בפני� כשרואי� חד". וישראל

מזה. יותר לא מהולי� ה� הכל ס� כלו� בה� אי� ממש ג"כ,
הזוה"ק מדברי עג.)נביא ד� מות אחרי הסבר:(בפרשת קצת ע�

וישראל, אורייתא קוב"ה בזה, זה שמתקשרות דרגות, שלש יש אינו�, דרגי� ג' תנינ�
סתו� דרגה, על דרגה דרגות, שתי לו יש אלה מג' אחד וכל ביחד, קשורי� וה�
מעשי את שרואי� גליא וגליא, סתו� דרגא, על דרגא קוב"ה, וגלוי. נסתר וגליא,
וגלוי, סתו� ג"כ אורייתא רואי�, שלא מה השאר כל ונסתר בבריאה ונפלאותיו ידיו
דבריו מגיד שנא' דרגא, על דרגא נמי הכי ישראל סוד. נסתר, ויש כידוע נגלה יש
לצדיקי�, הכוונה ישראל ישראל. ויש יעקב יש לישראל, ומשפטיו חוקיו ליעקב
ובקב"ה. בתורה חלק לו יש נימול] ] דאתגזר מא� כל פשוטי�. יהודי� זה ויעקב

הזוה" מסביר קשורבהמש� שבתורה הסתו� למשל שלו, בדרגא קשור אחד שכל ק
קשור שבתורה והגלוי סתו�. בבחינת ה� שג� ולצדיקי� כביכול הקב"ה של לנסתר

כביכול. הקב"ה של ולגלוי שבישראל לגלוי
וישראל. וקב"ה אורייתא של הזה בקשר קשור הוא פשוט הכי שהיהודי בזה"ק מבואר

היהודי. של הקדושה כמה ורואי�
וכשנופל אותו ומנשקי� ומרימי� מתכופפי� מיד הרצפה על ספר כשנופל אמרו צדיקי�
צרי� וכמה כמה אחת ועל ספר. כמו ולנשקו אותו להרי� צרי� פחות, לא זה יהודי

להפילו. לא ליזהר
ux`a mik`ln yie minya mik`ln yi

ט"ו. פרשה רבה שמות במדרש יש יותר מחודש היבט
מלאכי�. – השמי� המלאכי�)"צבאות – בשמי� הקב"ה של הצבא ה� כל(מי שנאמר ,

מאר� ה' צבאות כל יצאו שנאמר ישראל, – האר� צבאות וכו'. עומדי� השמי� צבא
"עומדי�" שרפי� נאמר במלאכי� למלאכי� ישראל את הקב"ה דימה וכו' מצרי�
קדוש יו� בכל אומרי� המלאכי� היו�, "נצבי�" את� נאמר ובישראל לו ממעל
נקראו המלאכי� יעקב, אלקי יצחק אלקי אברה� אלקי אומרי� וישראל קדוש קדוש

וכו'. כ�", כמו וישראל אש...
מלאכי�! ה� ישראל ע�

למלאכי�: דומי� אנחנו גריעותא, זה שלכאורה בדבר שג� מוס� המדרש ובסו�,
ממנו שיצאו אש לנהר חוזרי� וה� להקב"ה ומקלסי� יו� בכל מתחדשי� "המלאכי�

דינור") של("נהר מערכת יש וכו'. בראשונה" שהיו כש� ומחזיר� מחדש� הקב"ה ושוב
הרע מיצר בעוונות משתקעי� ישראל "כ� מחדש. ונבראי� דינור לנהר נכנסי� מיחזור,

,ÏÂ‰Ó ‡Â‰˘ Â˙ÏÚÓ ÏÎ˘ ,¯˙ÂÈ· ËÂ˘Ù È„Â‰È
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ליראתו לב� ומחדש לעונותיה� סולח שנה בכל והאלקי� בתשובה, וחוזרי� בגופ� שיש
חדש". לב לכ� ונתתי מוחלשנאמר והקב"ה בתשובה וחוזרי� חוטאי� שישראל בזה

אחר כמו התחדשות. של עני� ומתחדשי�. שמתי� למלאכי� דומי� ה� לעונותיה�,
למלאכי�. דומי� ישראל גריעותא, לכאורה שהוא בדבר שאפילו מעניי� וזה תשובה.

דומי� וה� הזה בעול� הקב"ה של הצבא ה� ישראל שע� במדרש מפורש עכ"פ
בשמי�. שלמעלה הצבא שה� למלאכי�

בדבר מצאנו והעמקה הסבר יוס�תוספת רבינו הראשוני� מגדולי אחד של המאירי� יו
אד� שבי� היחס משל ע"י המבאר המשלי�" ב"ספר אורה", "שערי בעל גיקטילא,

ה'): משל (ש� ויאמר משלו וישא ומלא�.
לפניו" עומד מה� אחד המל�, עבדי פרשי� לשני – המלא� אצל דומה הצדיק ְָלמה

ונוצח המל� מלחמות ולוח� הול� ואחד מימיו, מלחמה ראה ולא ומשמשו תמיד
אויביו. את במלחמותיו

והאחד בפני� האחד הקב"ה. לפני לשמש נבראו שניה� והמלא� האד� – פירוש
בפני�בחו�. משמש כולו,המלא� היו� כל שיקטרג מי ע� הרע יצר בו ואי�

בחו� משמש כנגדווהאד� עומד והוא כולו היו� כל שמקטרגו הרע יצר בו ויש
גדול הוא הנה במלחמה ונוצח צדיק הוא א� להחטיאו. רוצה שהוא בזמ� במלחמה
א� משתבח המל� משניה� במי אמור ועתה לעול�. מלחמה ראה שלא המלא� מ�
עמד אלא מעול� מלחמה בצער עצמו ראה שלא באותו או המלחמות שנצח בגיבור
וזהו משתבח, הוא במלחמות שנצח בגיבור אומר הוי המל�. לפני והשקט בנחת

הפסוק יא)שאמר כ א כמפתח".(מלכי� חוגר יתהלל אל
בכ� אי� א� האר�. על והאד� בשמי� נמצאי� אמנ� המלאכי� עיני�. מאיר נפלא משל
המשלי�" "ספר דברי מסבירי� היינו ימינו בשפת אדרבא, מחשיבותו. לגרוע כדי
ובני במשרד. המל�, בארמו� "בפני�" היושבי� הפקידי� בעצ� ה� המלאכי� בפשטות.
של זה על עולה חשיבות� במלחמה, נצחו א� בחזיתות. הנלחמי� החיילי� ה� אד�

חשובי�. יותר הפקידי� נכשלו, הפקידי�,
מילת "מלא�". המילה תרגו� לשכוח לנו אסור כי הפשט. לפי ג� נכו� הזה העיקרו�
דוגמא מקומות, בעשרות מופיע זה ה'. של שליח "שליח". פירושו התנ"� בכל "מלא�"

ב) (מלאכי מתאר הנביא תולדות פרשת של בהפטרה והקדושהאחת לוי שבט את
אחרי� ובמפרשי� ש� ובמלבי"� הוא". צבאות ה' מלא� "כי אומר ובסו� שלה�,
ומלאכו. ה' שליח הוא כי מלא� נקרא זאת בכל אד�, בב� שמדובר שא� מבארי�

א"כ נציגיו, הקב"ה, של שלוחי� ה� בעוה"ז, תפקיד לה� יש ישראל שע� ברגע ולכ�
יש בשמי�. קדוש הכי מהמלא� פחות לא מלאכי�. לה� לקרוא ואפשר מלאכי� ה�

Ì‰ Ï‡¯˘È ÌÚ .ÁÈÏ˘ Â˘Â¯ÈÙ "Í‡ÏÓ"
ÌÈÓ˘· Ì‰ ÌÈÎ‡ÏÓ‰˘ ÈÙÎ ı¯‡· '‰ ÈÁÈÏ˘
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שהמדרש מה וזה "מלא�". המילה פירוש בדיוק וזה שליחות לה� ויש תפקיד לה�
ומסביר. מארי� כא�

mik`lnd zxiy znerl icedi ly dlitz

חולי� הקב"הבגמ' לפני ישראל "חביבי� גדול. יותר חידוש יש צא: ממלאכייותרד�
חדש, דבר זה וכו'. השרתהשרת" ממלאכי א)יותר סיבות. שלש הגמרא ומביאה .

תהלי� לוקח יהודי ומקשיב, מאזי� והקב"ה היו� משעות שעה בכל שירה שאומרי�
עשרי� פתוח היממה. משעות שעה בכל שירה לשורר יכול מילי�, מחבר מעצמו או
פע� לה ואמרי ביו�, אחת פע� אלא שירה אומרי� אי� מלאכי� אבל שעות. וארבע
ביובל, בשבוע, בשנה, אחת פע� לה ואמרי בחודש אחת פע� לה ואמרי בשבת, אחת
הש� את מזכירי� ישראל ב) המלא�. של בחייו אחת פע� פירוש, בעול�, אחת פע�
שירה אומרי� השרת מלאכי אי� ג) תיבות. שלש אחרי ומלאכי� תיבות, שתי אחר

למטה. ישראל שאומרי� עד למעלה
ממלאכי יותר חביבי� שה� ישראל ע� של החשיבות מודגשת שבה� עניני� ג' כא� יש
בתפילותיה� חז"ל מצאו מה הדבר נפלא בתפילה. אלא עוסקות אינ� ושלשת� השרת.
מהמלאכי� ישראל ע� של התפילה חשובה יותר למה להסביר צרי� ובכלל ישראל, של

היתכ�? והשרפי�. המלאכי� שירת והטהורי�, הקדושי�
נחמד. משל בעזרת נבי�

אזרחי� כמו ומתלבשי� מתחפשי� פע� מדי שהיו בהסטוריה גדולי� מלכי� היו
לדעת כדי והנהגת� מלכות� על להגיד לה� יש מה לשמוע האזרחי� בי� ומסתובבי�
שכל שלה� והחכמי� השרי� בי� שיושבי� האלה המלכי� למה השאלה לעשות. מה
להסתובב צור� ראו למה אות�. מהללי� ממשלה ישיבת ובכל אות� משבחי� הזמ�
בעיה יש א� האמת. את שמעו מהאכרי� כי הפשוט והטע� הפשוטי�? האכרי� בי�
שמע וא� אמיתית. ביקורת זאת וא"כ שמה. שהמל� ידעו לא כי מספרי� ה� באמת
מה כל כי שלו. השרי� של מהשבח שנהנה ממה ויותר מאד, נהנה הוא אז שבחי�
השרי�, משא"כ נמצא, שהמל� בכלל ידעו לא כי החניפו לא אמת, זה האכרי� שאמרו

בדבר. מוכרחי� וה� אותו, ולהלל למל� להחני� זה שלה� העבודה כל
שירת ש� ויש בשמי� יושב הקב"ה הקב"ה, כלפי להמשיל שאפשר מה באפס כביכול
חשוב אבל אחרת. יכולי� לא וה� נבראו ה� כ� בשביל אבל ופלא, הפלא המלאכי�
כא� נמצא הקב"ה כי – ההסתר ממקו� מהאיכר אחת מילה לשמוע הקב"ה בעיני יותר
על לטובה מילה ואומר הפה את פותח כשיהודי וא"כ בחירה. ויש בהסתר רק בעוה"ז

כ אוהקב"ה, אחת במילה הסידור בתו� מכווי� הוא א� מניעות, הרבה כ"כ לו שיש
המלאכי�. משירת כמה פי חשובה הזה היהודי תפילת אמת. זה שתי�,

.ÌÈÈÙ�Î ÈÏ· Ì�Ó‡ !Í‡ÏÓ ‡Â‰ È„Â‰È
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בלי אמנ� מלא�. הוא יהודי – חדשה השקפה כא� לנו יש – שהתחלנו למה נחזור
בבית יושב שמישהו לעצמנו נתאר עכשיו כנפיי�! דוקא צרי� שמלא� אומר מי כנפיי�
מלא� או למשל, מיכאל מלא� וטהורי�. קדושי� ממלאכי� להתלוצ� ומתחיל מדרש
הכנפי�. משאר שונה והוא החמישית בכנ� פג� לו שיש ואומר מתלוצ� הוא רפאל.
אחר, ממלא� ויתלוצ� ישב מלא� א� אפילו מכ� ויותר דעת. חסר הוא זה אד� ב�
מתיר זה אי� אבל מלא� הוא שג� אע"פ במלא�, מזלזל הוא למה עליו חזקה הטענה

קדוש? בדבר להתלוצ� לו
אתה א� נכו�. לא זה אבל יהודי�. אנחנו שג� חושבי� שאנחנו מכיו� שלנו. הבעיה זו
משנה לא צבאות. ה' מלא� על בעצ�. שקדוש דבר על מדבר אתה יהודי על מדבר

מלא�. אתה שג�
גדולה. טעות זו ג� יהודי�. הרבה שיש – חשי� ובעיקר – שחושבי� לזלזול סיבה עוד
שלהיות תחושה מקבלי� וברחוב. במכולת ורואי� כנסת בבית יהודי� הרבה רואי� כי
יחסית מעט ויש העמי� בי� המעט שאנחנו היא האמת וסטנדרתי. פשוט משהו זה יהודי

מאד. חשוב הינו יהודי כל בעול�. יהודי�
נידח. במקו� והסתובב כשרות. של לעני� לטיווא� נסע שהוא סיפר פע� כשרות משגיח
לו, יעשו ה� מה מאד פחד הוא ונדחפי�. הטיוואני� סביבו שמתקבצי� רואה פתאו�
רק ומתקבצי� באי� ה� תדאג, אל לו אמר הדבר. לפשר שלו המתורגמ� את ושאל
המובחר מהע� התנ"�, מע� אחד לראות רצו יהודי. ראו לא פע� א� ה� אות�. לראות
ההשקפה זאת הדור. גדול איזה היה משל סביבו ונדחפו התקבצו בתנ"�. שמוזכר
יהודי על הנכונה ההסתכלות את ללמוד עלינו א� כ�, לומר בושה יהודי. על האמיתית

הללו! הבערי� מהגויי� דוקא
חברינו על השקפתינו את נשנה אט אט האמיתי. כערכו יהודי כל להערי� נתרגל אט אט
את נגלה בבד בד אליה�. גישתינו ג� תשתנה בבד ובד "הפשוטי�". היהודי� ושכנינו,
ה� ולמה "רציניות" ה� כמה עד לחבירו. אד� שבי� המצוות כל של וחריפות� עומק�

יתבר�. ה' בעיני כ� כל חמורות

WWW
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הוא גדול הקטן זה
בשם זרעך, יהיה כה וגו' הכוכבים וספור השמימה נא נראיםהבט שהכוכבים דכמו שפירש, ז"ל, הקדוש טוב שם ישראלהבעל בני כך מאד, גדולים הם בשמים ולמעלה קטנים, גדוליםלמטה הם העליון ובעולם הזה, בעולם למטה קטנים למאד.נראים
ישראל" "בית בשם כ"ז אות לך פרשת עה"ת טוב שם בעל
למטה רק מסתכל שהוא מצד האדם כי פשוט, הדבר כך,...ובאמת כל בעיניו נחשב אין גשמי, בחומר מלובש שהוא לאבחבירו ברעיוניו, אותו מבטל הוא נגדו, הוא דבר באיזה אם ישראלובפרט נשמת קדושת שורש את בעצם יודע שהוא הקב"ה בכמהמקומותכך בזוה"ק שכתוב כמו למאד, ונוראעד גדול עדשהוא נורא במקום למעלה הוא ישראל נשמת קדושת למאד.ששורש ג"כ הוא אצלו ואהבתם חשיבותם לכן מאד,
בהגה ו' פרק סוף התבונה שער הלשון" ב"שמירת חיים החפץ
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mc`l mc`d zegiy

לחבירו אדם בין בנושא שיחות
צפת עיה"ק לאדם" האדם "תורת במכון שנאמרו

בשעה שבת במוצאי לשבוע אחת לאדם האדם תורת במכון נמסרות השיחות
אדם שבין במצוות למעשה בהלכה עוסק השיעור של הראשון חלקו בלילה. 10
ניתן אלו. במצוות והשקפה מחשבה בנושאי ומתעמק דן השני והחלק לחבירו
בכל וגם השיעור מסירת בזמן 03-6171001 הלשון" "קול דרך לשיעורים להאזין
מפרסמים אנו כאן .[20 הלכה, [עברית, המוקלטים השיעורים במאגר אחר זמן
שיחה דרך שנאמרו כפי המאגר מתוך - בלבד המחשבה וחלק - שיחות שלש

משמעותיים. סגנון שינויי בלי

'` dgiy

zea` icar ly ozgiy

והתורה יצחק, של הזיווג את ומצא שחיפש אי� אברה�, עבד אליעזר על מספרת התורה
יש שהרי להסביר שצרי� דבר זה אליעזר. של בדבריו פע� עוד הסיפור כל על חוזרת

שני�. או אחד בפסוק רק שנזכרו בתורה שלמות פרשיות
לפני אבות עבדי של שיחת� יפה אחא ר' אמר מחז"ל מביא מ"ב) (כ"ד במקו� רש"י
ועוד, שבת כמו ברמיזה, אלא ניתנו לא תורה גופי והרבה בני�... של מתורת� המקו�
ולא� חשב הוא בדיוק מה פעמיי�, אליעזר של הסיפור כל את להכניס מקו� יש וכא�
ה' לפני חשובי� יותר ה� אליעזר של שהסיפורי� זה את מביני� אי� וכו'. הל� הוא

בתורה. גמורות מהלכות יותר
"אמר ז: ברכות בגמ' חז"ל דברי לפי הראשו�, הסבר פשט. פי על הסברי� שני בזה יש
הכוונה "לימוד" מלימודה". יותר תורה של שימושה גדולה רשב"י משו� יוחנ� ר'
הרב את משמש התלמיד ב"שימוש" מותר. זה אסור זה אומר הרב הלכות, שלומדי�
הרבה השימוש בדיוק. עושה שהוא ומה נוהג הוא אי� ורואה הזמ� כל איתו ונמצא
ומה עשה הוא מה בדיוק ויודע דבר כל של הפרטי� כל את רואה הוא חשוב. יותר

הרב. כוונת את בדיוק ומבי� עשה, לא
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שימוש. בגדר ה� – בראשית בספר בעיקר – שבתורה שהסיפורי� להסביר, אפשר לכ�
משא"כ שימוש, גדר זה העני�. כל ומבי� הדבר את חי רואי� סיפורי� כשקוראי�

חשוב. יותר שהשימוש להבי� אפשר לכ� לבד. הלכות בלימוד
יותר. ולהעמיק נוספת, בדר� להסביר אפשר אבל

לחבירו, אד� בבי� למשל לבד. בלימוד עליה� לעמוד אפשר שאי דברי� הרבה יש
של דברות עשרת תתגאה", "לא תכעס", "לא כ�: כותבת היתה התורה א� במידות,
זה מתי גאוה, זה ומתי זה מה בדיוק מביני� לא שאנחנו גדולה בעיה בזה יש מידות,
הכללי� את להבהיר הדר� ולכ� ענוה. זה השני אצל גאוה אחד אד� שאצל מה כעס.

הוא סיפור שע"י סיפור, ע"י רק זאתזה ובכל וכ�, כ� שהיה הפרטי�, כל את רואה
התגאה. לא או כעס, לא הוא

אלהי� ה' את שמי�, יראת התפילה האמונה, של היסודות למקו�, אד� בבי� דבר אותו
ספר של שעני� הנצי"ב מארי� דבר" ל"העמק בהקדמתו מסיפורי�. לומדי� תירא,
ז"ל ויטל חיי� מרבנו יודעי� אנחנו לתורה". קדמה אר� "דר� בבחינת הוא בראשית
היסוד. ה� עצמה, מהתורה חשובות יותר ה� שהמידות ב') שער (ח"א קדושה בשערי
אבל קבלה. עפ"י ג� בזה מארי� הוא "יהודי". להיות ואח"כ "אד�" להיות קוד� צרי�
זה למה פלא לא זה בראשית מספר והדר�	אר� המידות את לומדי� אנחנו א� עכ"פ
וכו', תפילה אמונה למקו�, אד� בי� של וג� היסוד, ה� שהמידות ברגע חשוב. כ"כ
ספר של מהפרשיות לומדי� אנחנו זה וכל התורה. כל ושל היהדות של היסודות ה�
פסוקי� מכמה ואפילו ופרשה פרשה מכל זה. יסוד על בנוי שכולו בפרט בראשית
נביא שאנחנו כמו להתבונ�. צרי� וחלק לעי� בולטי� חלק לימוד. להוציא אפשר

בני�". של מתורת� אבות... עבדי של שיחת� "יפה לפיכ� בהמש�. דוגמאות
כ"כ לא עצמ� האבות מעשי שהרי אבות". "עבדי של עני� ג� להסביר אפשר אולי
תיאור לנו שיש ברגע אבל השגתינו, מעל היו שה� יודעי� אנחנו כי אותנו מחייבי�
ה� כי יותר. מחייב זה ויסודות, דברי� כמה ללמוד אפשר ומה� אבות" "עבדי של
יפה ולכ� מהקדושה וספגו ולמדו האבות בבית והסתובבו לנו קרובי� יותר אנשי� היו

של אבותשיחת� .עבדי

אד� בי� ג� בראשית, מספר להוציא שאפשר והיסודות מהלימודי� דוגמאות כמה נביא
וכו'. אמונה ה' יראת ה' אהבת למקו�, אד� בי� וג� מידות, לחבירו,

דבר אז שידו� צרי� הוא תפילה. ראשו�, דבר לומדי� אנחנו אברה�, עבד מאליעזר
חשוב אבל השתדלות צרי� בודאי בתורה. שנזכרו הראשונות מהתפילות התפלל, ראשו�

בתפילה. עוסק כ"כ אבות שעבד אי�
מידת ג� לראות אפשר ידועה. שלו אורחי� הכנסת "חסד", מידת היה אבינו אברה�
ואנשי חסד של סמל היה אברה� שלו. למתנגדי� ואפילו לאחרי�, ודאגה בעול נשיאה
לומדי� עליה�. התפלל כ"כ הוא זאת ובכל חסד, וביטול אי	חסד של הסמל היו סדו�
א� חת לבני שהתייחס אי� מבי�, שלא בשפה בפניו גוי מקללי� לא לגוי�, התייחסות
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נפרד שאברה� ממה לה�. השתחוה ואפילו כיבד� זאת בכל מובטחת היתה שהאר�
פירוד היה כא� אבל מחלוקת, וביטול אחדות לחפש צריכי� תמיד שלכאורה מלוט,

שלו�. עושה פירוד דוקא לפעמי� שלו�. לידי שמביא
ללמ אוהבי� שהמחנכי� המהל� לפי – והתייחסמיצחק – עשו הוא מי ידע שבאמת ד

ברגע אותו שקירב אי� טיפולי. לילד להתייחס שצריכי� כפי מיוחדת בצורה אליו
ומתחנ� טפשיות שאלות הזמ� כל ששואל א� הלב, תשומת את צרי� שעשו שראה
מתקצפי� ולא אותו דוחי� שלא בבית, עשו כמו לילד להתייחס אי� לומדי� וכו' לאביו

וכו'.
שקבלה הימור היה בני, קללת� עלי שצרי�, במקו� רמאות וג� חסד, לומדי� מרבקה

יגלה. יצחק א� הקללה את עצמה על
מתפללי� ילדי�? אי� בתפילה. התעקשות על לומדי� ורבקה, יצחק יחד, משניה�
הוזכר לא אברה� [אצל להתקבל. חייבת שהתפילה עד מתייאשי� ולא ומתפללי�

ובטחו�]. אמונה רק בני� על כזאת תפילה בתורה במפורש
לאד� מתייחסי� אי� וכו'. רמאי מאד, קשה אד� שהיה לחמיו, היחס לומדי� מיעקב
סת� שאסור מגיע, כמה ההשתדלות חובת ג"כ לומדי� בעצמו. יראה אחד כל כזה,
המפורשת וההבטחות הבטחו� על בנוס� מעשו שפחד ובזמ� ידי�, בחיבוק לשבת ככה
לשבת לא ללמד זה את מספרת התורה ועשה. והשתדל השתדל הוא בכ"ז הקב"ה של

קודש. הוא כדי� השתדלות ידי�, בחיבוק
מאד, גדולי� דברי� בזה יודע אחד כל ברחל ביותר. נעלות מידות לומדי� ולאה מרחל

בפסוקי�. שמתעמק למי מלאה וג�
רואה, הקב"ה ורק חברתי לח� ללא שמי�, יראת מתו� בנסיו� עמידה לומדי�, מיוס�
בלי צדיק להיות וצרי� וכו' הטכנולגיה כל בסתר, רשע להיות אפשר בקלות מאד היו�

לזמנינו. חשובה ידיעה וזו החברה. לח�
יהודה, של פניו להלבי� לא כדי נפש מסירות עד פני�, מהלבנת זהירות לומדי� מתמר
קשות בנסיבות אפילו האמת, על להודות החשוב הדבר לומדי� מיהודה שני ומצד
מפורס� גדול אד� היה יהודה שהרי כזה דבר לעשות מכובד היה לא בכלל ומבזות.
אחי�, יודו� אתה מהפסוק לומדי� חז"ל ברבי�. האמת על להודות ונעי� נוח ולא

משיח. ממנו יצא זה דבר שמפני
בתורה ולהתעמק לעיי� כולנו על בראשית. שבחומש מהנפלאות המזלג קצה על טעמנו
נפלאי� יסודות ולהוציא להתעמק ועוד, ספורנו רלב"ג רמב"� רש"י רשב"�, ובמפרשי�,

המחברי�. מכל וגדול עצו� שמחברו הזה העצו� מהספר

W W W
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ומפרשי� טז) במדבר קורח, (פרשת כרגע", אות� ואכלה הזאת העדה מתו� "הבדלו
[	משה פניה� על "ויפלו ישראל. כלל כל את ואכלה ישראל, כלל מתו� שהכוונה
חטא. בעיקר קורח הכל ס� תקצו�"? העדה כל ועל יחטא אחד האיש ויאמרו... ואהר�]

ועדתו. קורח על רק הקצ� ויצא התקבלה שהתפילה כתוב אח"כ
נראה בהמש� אמנ� צודק. היה לא הקב"ה שאמר ומה טענה טע� רבינו משה לכאורה
הבליעה של הסיפור כל אחרי לתאר. ואי� לשער אי� ה'. שבמשפטי הצדק עומק את
דבר עושה ולא ה' פי על רק הכל עושה שמשה להוכיח ובא ביותר, גלוי נס שהיתה
ולא לדורות ישראל לבני זכרו� שיהיה הפחי� ריקוע של העבודה כל ואחרי מעצמו,
כל "וילונו כתוב למחרת וכבר מחלוקת, איסור לומדי� שמש� וכעדתו, כקרח יהיה
פירוש, ה'". ע� את המית� את� לאמר אהר� ועל משה על ממחרת ישראל בני עדת
ישראל, בני עדת כל אלא רב ערב לא אתכ�. שלח ה' ולא מדעתכ� הכל עשית� את�
מתו� "הרומו משה אל ואומר בענ� מתגלה ה' אח"כ יותר. הגבוה הדרגא ו"ישראל"
"הבדלו כתוב שש� בהתחלה שראינו כמו ממש נוסח אותו כרגע". אות� ואכלה העדה
וכבר פניה� על נופלי� ואהר� משה עכשיו כרגע". אות� ואכלה הזאת העדה מתו�
מקוד� שטענו כפי פה פתחו� לה� היה שלא הכוונה דו�! נאלמו מתפללי�. אינ�
קורח. של הטענה ממש וטענו ישראל בני עדת כל באו כא� כי וכו', יחטא אחד האיש
שיי�, לא כבר טענות לטעו� כי סגולות, לעשות הקטורת, ע� לרו� אהר� התחיל אז

במגפה. אלפי� נהרגו ובאמת
כמי� היה לא זה כרגע", אות� "ואכלה בהתחלה אמר שהקב"ה שמה עכשיו רואי�
ישראל. כלל כל עצה. באותה היו שכול� הבי� הקב"ה אלא ח"ו, ישראל ע� על עלילה

הזה. העני� את להסביר וצרי�
נפשית תמיכה הזמ� כל צרי� והוא החברה ע� חי הוא חברתי. ייצור הוא האד�
החברה. כל נגד זמ� הרבה ללכת יכול לא בטבעו אד� אותו. ויכבדו שיקרבו מהחברה.
זה בצדיקי� ואפילו המלעיגי�, מ� נבוש שלא א' בסימ� באו"ח השו"ע דברי ידועי�
לה� קשה בטח שלה� המידות על עובדי� שלא ברשעי� וכש"כ קשה עבודה נחשב

המוסכמות. ונגד הזר� נגד ללכת
יש כי אחרי� על מיקל הוא גדר שפור� מי כי ומסבירי� נחש, ישכנו גדר פור� כתוב
פור� הוא פני�, עז אחד שיש ברגע אבל לעבור. רוצה לא אחד שא� "בושה" של גדר
למדנו פני� עז על באמת הזאת. התעוזה לה� שאי� לאחרי� הדר� את ופותח הגדר את

כ� כל ברור ולמה שחוטא, שבידוע ז: ד� תענית שלבגמ' הגדר לו חסר פני� עז כי ,
הבושה.
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אי� מהחברה. הרבה נתמ� בעצ� הוא מרומ�, בראש עבירה ועושה רשע כשבא ולכ�
תמיכה. זה לרשע, טוב", "בוקר לו אומרי� מהחברה. תמיכה בלי דברי� שיעשה רשע
הרב טוב בוקר קורח" הרב מורג� גוט "א בלבביות ומכריזי� כנסת לבית בדר� נפגשי�
זה. על בונה והוא תמיכה מקבל הוא זה מכל הרב". כבוד טובי� "צהריי� או קורח,
ומחניפי� תומכי� שממש כאלה יש תמיכה. של מעגלי� מעגלי� ע"י נתמ� חוטא כל
שהתמיכה ויש טוב, בוקר אומרי� שרק כאלה ויש תחניפו", "לא על באמת ועוברי� לו
מרגיש הוא כלו� אומר לא אחד וא� כנסת לבית נכנס כשרשע שתיקה. ע"י שלה�

לפעול. יכול לא הוא זה בלי יד�. על דחוי ולא מהחברה, חלק שהוא
ס.), קמא (בבא לרשע צדיק בי� מבחי� אינו למשחית רשות שנית� שכיו� בחז"ל כתוב
אבל מפשע. החפי� ג� סובלי� למה דרכי� בכמה זה את להסביר עמלי� והמפרשי�
מפשע. חפי� באנשי� ולא דיי� בלא די� לעשות חשוד לא הקב"ה כי בפשטות נראה
התמיכה של החיצוניי� המעגלי� את ולראות כ"כ להתעמק רגילי� לא שאנחנו אלא
עד ומוצא ומתעמק מתעמק די�, של בזמ� ובפרט הדי� בעומק הקב"ה אבל ברשע,
לרשע. גב נותני� כי נתפסי� ג� מוחי� ולא ששותקי� אלה ואפילו שתומכי�, כמה
בעד הורמה לא אחד אצבע שאפילו נדיר דבר זה מסוב�. מאד מצב היה במדבר כא�
שהצדיקו היו במרגלי� אפילו משה, להצלת שבאו כאלה היו חטא בכל הרי רבינו. משה
התחיל קורח של בחטא כא� אבל נאמני�. שהיו לוי שבט היה העגל ובחטא משה, את
דבר רבינו. משה לזכות נאמרה לא אחת מילה שאפילו מצב והיה לוי בשבט דוקא
שני הזכירו לא מ"כ) פ"ה (אבות עדתו וכל קורח מחלוקת אומרי� כשחז"ל מאד. נדיר
יותר היה הדבר צדדי�. שני היו שלא האמת (ש�). ושמאי הלל מחלוקת כמו צדדי�
ואהר�. משה לעומת שלה�, השתיקה ע"י ישראל וכל ועדתו, קורח מרד למרד. דומה
אחרי המרירות מפני לזה שיגיעו צפוי שהיה מסבירי� המפרשי� לזה? הגיעו ואי�
מה וזה מרירות. הרבה עורר זה ישראל. לאר� הכניסה את שלל שמשה המרגלי� חטא
חמשי� ומאתי� קרח הזה. בעני� טענות סוגי כמה היו כי כא�. עוררו ואביר� שדת�

טענו ואביר� דת� מסויימת. טענות לה� חלבהיו אר� לנו הבטחה הרי אחרת טענה
לא אנחנו אחת לילה שבכינו החטא שבגלל אומר אתה פתאו� כא� עד והגענו ודבש
ונביאי� קדושי� כול� העדה כל כי וטע� גדול, אידיאולג היה קורח מקובל. לא זה נכנס.
היו איש וחמשי� שהמאתי� ומבאר מוסי� והרמב"� הרחב. הציבור בש� ודיבר וכו',
היו הבכורות העגל חטא עד כי במשכ� לשמש הזכות מה� שלקחו וטענו בכורות
הורמה לא אחת אצבע אפילו לכ� טענות. כא� היה אחד לכל כמעט וא"כ הכהני�.

משה. בשביל
באמת כי כרגע, אות� ואכלה הזאת העדה מתו� הבדלו הזה המצב בגלל אמר והקב"ה
קבל והקב"ה התפללו ואהר� משה אבל עצה. באותה היו כול� האמיתי הצדק לפי

צדק. שהקב"ה כמה למפרע רואי� זאת בכל התפילה.
בא ולמחרת הצרה את ומסיר לה' ומתפלל צרה איזה לאד� שבא יו� שכל קורה וזה
בנו את איש ייסר "כאשר כתוב וכ� הפג�. את באמת תיק� שלא זמ� כל אחרת צרה

יסתדר. שהדבר עד בנו את לייסר צרי� אב ג� כי מייסר�", אלקי� ה'
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שבדקות, ודקות בדקות ואפילו לרשעי� התמיכה חמורה כמה הזאת הפרשה מכל למדנו
עליה�. בונה שהרשע תמיכה של במעגלי� חלק לקחת לא

כי ולמה? – ותומכי� ששותקי� הטובי� דוקא – בסו� העונש מקבל מי ולפעמי�,
של תפקיד תפקיד, לו יש כי ז.), (ברכות לו משחקת השעה לפעמי� עצמו הרשע

העונש. את מקבלי� ה� שתמכו אלה כל אבל להשאר, צרי� הרשע ולכ� רשעות,
זה קשר, כל ומנתקי� אתו מדברי� שלא מה הרשעי�. שנאת למצות הסיבות אחת וזה
את� עסק לנו אי� שקטה. מחאה וכעי� הזמ�, כל לצעוק יכולי� לא כי מחאה כעי�

הרשעי�. של לעונש� ליתפס שלא טובה סגולה וזה במעשי�. שותפי� אנו ואי�
W W W

'b dgiy

xeq izlale... mex izlal...

ימי כל בו ולקרוא תורה ספר לו לכתוב המל� נצטווה יח) יז (דברי� שופטי� בפרשת
המצוה מ� סור ולבלתי מאחיו לבבו רו� "לבלתי כתוב: כ) (בפסוק ואח"כ וגו', חייו
אד� לכל גאוה איסור מכא� לומד לד) ג תשובה (שערי יונה רבינו וגו'. ושמאל" ימי�
(דברי� תשכח פ� ל� השמר מפסוק גאוה איסור לומדי� אחרי� (ראשוני� ממל�. מק"ו

ועוד). סד ל"ת סמ"ג עי' יא) ח
אד� בי� של הלב הוא זה נושא יו�. ליו� שנוגע מה וענוה גאוה בעני� כא� נתעמק

בספרי�. כמש"כ המידות שאר מסובבי� זה שבעני� לחבירו
לבלתי מהשני. תוצאה הוא אחד בפשטות המצוה". מ� סור ולבלתי לבבו... רו� "לבלתי
אז מאחיו לבבו ירו� א� כי המצוה, מ� סור ולבלתי יתגאה, שלא מאחיו, לבבו רו�
ח (דברי� וגו' ושכחת לבב� ור� אחר במקו� התורה וכדברי המצוות. מ� יסור הוא

להקב"ה. עור� פונה הוא הלב רו� מתו� יד).
נושא הוא השני ה"לבלתי" מעניי�. מאד משהוא נלמד במקו� שברש"י היא האמת אבל
שאמר שאול אצל שמצינו כמו נביא" של קלה מצוה "אפילו לעבור למל� שאסור אחר.
למדנו עיי"ש לו חכה ולא ח), י (ש"א אלי� בואי עד תוחל ימי� שבעת שמואל לו

נענש. נביא של קלה מצוה שעל
היה חכה לא ששאול שהסיבה רואה בפני� בפרשה שלומד שמי להבי� צרי� ובאמת
הוא הלילה, עד כא� עומדי� את� לה� ולומר חרב לנעו� ובמקו� מהע�. שפחד בגלל

לשמואל. חכה ולא מוקד� יותר אות� ושחרר לע� והתבטל קצת פחד
חלק מעמלק כשהשאיר היה הדי� עליו נגזר שאז העיקרי, שאול, של השני החטא
בדיוק, קיי� לא למה ה'. אותו שצוה כמו לגמרי עמלק זכר מחה לא אגג. ואת מהצא�

חמל כי גמור? צדיק היה פע�הע�הרי עוד א"כ קרב�. להביא וגו' הצא� מיטב על
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טו (ש� אתה" ישראל שבטי ראש בעיני� אתה קט� "א� מוכיחו והנביא מהע�. מפחד
כזה. עניו להיות אסור מל� להיות כדי אבל וצדיק, עניו שהיה אע"פ יז).

במבח� שעמד – המלכי� מכל המובחר המל� שהיה – המל� דוד אצל מוצאי� אנחנו
ולא חזק עצמי בטחו� ג� לו היה שני מצד אבל תולעת, עצמו וקרא עניו היה דוד זה.
וחז"ל למעלה, והרגלי� למטה הידי� ע� ורקד הארו� את הביא כשדוד אחד. מא� פחד
(ובעו� ובקורת בטענות מלאה שהיתה שאול בת מיכל ויצאה התבזה. שהוא אומרי�

היו�). מאותו לילדי� זכתה שלא כתוב זה
לכאורה וקשה כא). ו (ש"ב מאבי�" בי בחר "אשר ואמר דבריו מתו� לה ענה ודוד
בחזרה, אותה לדקור צרי� למה חבירו. בקלו� יתכבד המידות טהור המל� דוד הא�
בחר. הוא ואותי זרק ה' של� אבא את מאבי�. ה' בחר בי כי לה להזכיר צרי� ולמה

בה. לנקו� שרצה המל� דוד על לומר ח"ו
הכשלו� זה מדאי. עניו היה אבל גמור צדיק שהיה א� שאול מאד. פשוטה והתשובה
התחיל כשדוד לכ� רוצה. שהוא מה לע� לקבוע וגאוה חוזק מספיק לו היה לא שלו.
מהע�. לפחד לא מתי יודע אני מאבי�, ה' בחר בי כי אמר כ�, רוקד הוא למה להסביר
מפחד אינני כי להטוטי� מיני כל ועושה הראש על קופ� אני ה' את לכבד שצרי� ברגע
אותה. להעליב מילי� אמר סת� ולא לעני� טענה זוהי לכ� בי. בחר ה' ולכ� מהע�

גאוה של הסוד את ידעו טוב מדאי שיותר אחרי� במלכי� מוצאי� אנחנו שני מצד
היתה שלו הבעיה שכל נבט ב� ירבע� כמו שלה�. המלכות לבסס יתר במר� ופעלו
שיהודי� שפחד העגלי� את עשה לכ� יותר. ועוד יותר עוד מלכותו את לבסס שרצה

ש�. בפסוקי� כמבואר לירושלי� יעלו
ובטחו� גאוה בעל שיותר מה אחד, דבר רק לה� יש דבר. כזה אי� העול� אומות במלכי
שני לה� יש ישראל מלכי אבל הציבור. על שולט הוא אז כי טוב יותר זה עצמי
רק הוא כי גדול עניו להיות שני ומצד בע� לשלוט אחד מצד המטבע. של הצדדי�
זה לע�. ה' דבר הלאה להעביר כדי בעיניו ומבוטל בטל ולהיות הקב"ה של שליח

והיפוכו. דבר בעצ� וזה סור. ולבלתי רו�... לבלתי ה"לבלתי". שני
לא רש"י לפי המצוה, מ� סור לבלתי יתגאה. שלא הכוונה מאחיו, לבבו רו� לבלתי
שצרי� ה', מצוות הע� על להשליט כשצרי� אלא לשמי�, מצוה קיו� בסת� מדובר
עניו? הוא א� הע� על ישתלט הוא אי� והיפוכו. דבר זה ותקי�. גאוה בעל להיות
כל כמו שהוא וירגיש מאחיו לבבו ירו� לא אי� הע� על שולט הוא א� שני ומצד
נכשלו לכ� מאד. קשה דבר הוא ה"לבלתי" שני בי� הדק הזהב הקו מהשורה? אזרח
על למלו� כדי מיוחדת נשמה לו והיתה מה' שנבחר המל� דוד ורק רבי� מלכי�

במשימה. הצליח ישראל,
אנחנו העול� אומות כלפי הבריאה. של המל� כמו ה� ישראל ע� לנו? נוגע זה כל מה
המסרי�, את ולהעביר לשלוט צריכי� אנחנו העול� אומות כלפי כהני�. ממלכת מלכי�.
– והפוכו דבר אותו קיצוניות אותו ישראל. ע� אצל מוצאי� מעניי� ודבר לגוי�. אור
יורדי� וכשיורדי� לרקיע עולי� כשעולי� קיצוני�. שני ול"עפר". ל"כוכבי�" שנמשלו

לעפר. עד
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הספורנו, מפרש כ� למשה, הקב"ה כשהראה באש. בוער סנה הוא ישראל ע� של הסמל
כתוב וג� נצחי, הוא אוכל, ולא באש שבוער ישראל לע� נמשל זה סנה של המחזה

שכינה, אוכלה, אש ה', של אש הוא שהאש
שו� בו אי� קו�, הוא שסנה להסביר ונראה ישראל. לע� סנה עני� מה יותר. נתעמק

כ ישראל. ע� זה מעצמו. לותועלת אי� ישראל וע� שרי�, לה� יש העול� אומות ל
סנה. הקב"ה לו הראה לכ� השכינה. את לקבל שמוכ� כלי ריק. כלי כמו הוא שר.

אחד וכל מל� בקשו שהעצי� שופטי�, בספר ירובעל ב� יות� של היפה המשל יש
נעשה הסנה ורק וכו' תירוש... לעשות צרי� שהוא אמר הגפ� יכול, לא שהוא אמר
מקבלי� רק ה� ישראל ע� כי כלו�, מעצמו לו שאי� בזוה"ק כתוב מלכות עני� המל�.

מלכות. זה הלאה. ומוסרי� מהקב"ה
עד יורדי� וכשיורדי� לרקיע עולי� כשעולי� למה ועפר. כוכבי� של עני� נבי� עכשיו
אבל מכול�, חשוב הכי הוא אז הקב"ה את לו שיש ברגע ישראל, לע� כי לעפר.

כלו�. לו אי� הקב"ה את כשעוזב
חשובה סוכנות וזאת וולבו. מכוניות של סוכנות יש יו�. יו� מחיי משל להביא אפשר
סוסיתא לעומת אבל המכונית, את עשה שלא אע"פ והסוכ� חשובה. מכונית זה כי מאד
החברה, ע� מסתכס� אחד שיו� נגיד אבל מה�. צוחק וולבו של הסוכ� ודאי וכדומה
הזולות המכוניות כל ועכשיו סוסיתא. אפילו מייצר לא הוא כי כלו�, לו אי� עכשיו

כלו�. לו אי� עליו. צוחקי�
אבל כוכבי�. כול�, מעל ה� הקב"ה ע� כשה� בבריאה. ישראל לע� בנוגע דבר אותו

עליה�. דורכי� וכול� ח"ו עפר ה� אז הקב"ה את שעוזבי� ברגע
אחד מצד ישראל. במל� שראינו קיצוניות ואותה עיקרו� אותו ישראל בע� לנו יש א"כ

ועפר. כוכבי� ישראל ובע� יתבטל. שלא שני ומצד לבבו ירו� שלא
להתבטל לא גאוה הרבה צרי� יהודית. גאוה גאוה, הרבה לו להיות צרי� יהודי כל
לכוכבי� נמשלו ה� שלו, שלוחי� שה� הקב"ה מצד זה ה',וכל בדרכי לבו ויגבה לגוי�
להשתמש מתי לדעת צרי� "עפר". עצמ�, מצד ענוה, ג� צרי� שני מצד אבל המאירי�.

הענוה. ע� ומתי הגאוה ע�
רק למדנו וכא� לפרטי� ליכנס יותר וצרי� הזהב. הקו את תמיד נדע שאנחנו ה' יעזור
ו"כוכבי�". "עפר" ישראל ע� של הקיצוניות ושני מל�, של ה"לבלתי" שתי כללי. באופ�

W W W
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ותגובות מכתבים

תשס"ג סיו� לחדש ט"ו בשבת ראשו� יו� בס"ד
לאד� האד� תורת המערכת חברי המופלגי� הרה"ג כבוד מעלת להוד

רב! שלו'
חשובה מסדרה נוס� כר� חדש, אור בהופיע תורה, זו אורה ביתי נתמלא דשבתא יומא במעלי
החומר כל של נפלא ריכוז הזה, כבוש� ראיתי לא עוד לחבירו". אד� "בי� בש� הנקראת
הגווני� ברוב התורנית הספרות בכל המפוזר תטור" ולא תקו� "לא באזהרת ונתחדש הנאמר

זה. דורנו ג� לרבות הדורות שבכל
עונג. לשבת וקראת בנפשי קיימתי קודש, שבת ביו� בספר רבות בעייני

לתועלת זו, חשובה בסדרה זו במשימה להמשי� אומ� לכ� השי"ת יוסי� כי בברכתי והנני
לחבירו. אד� בי� של התורה בחלק ג� עצמ� להשלי� המשתוקקי� אלה לכל

הסמ"ק] על העמודי� צביו� [�מח"ס שפירא צבי רב, בכבוד דוש"ת והנני

ÌÈÏ˘Â¯È ,Ï‡¯˘È ˙„Â‚‡ ÊÎ¯Ó

תשס"ג, בסיו� ט' יו� ב"ה
צפת לחבירו, אד� שבי� הלכות לחקר מכו� הרה"ג... הדגולי� ידידי כבוד

קבלת ע� תטור. ולא תקו� לא לחבירו" אד� "בי� הספר קבלת אני מאשר והוקרה תודה ברב
יוה"כ אי� לחבירו אד� שבי� עבירות כי בה, דכולא בה והפו� בה הפו� אליו, נצמדתי הספר

מכפר.
ולא תקו� "לא של ביותר החשובי� הנושאי� את מגיש אשר ודעת טע� בטוב ערו� הספר

חשיבותו. לגודל ער� שאי� כס�, של טס על כמו תטור"
ולהאדירה תורה להגדיל ותזכו יצליח ה' חפ�

פרוש מנח� והוקרה, בהערצה
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לאד�, האד� תורת מכו� לכבוד תשס"ג, ניס� כ"ח
אינני עבורו. גדול מאד כוחכ� יישר וברכת תשנא), (לא ח"א הנפלא מהספר נתפעלתי מאד
מוכרחי� אינ� שלכראורה מקומות כמה היו בו, בעברי אבל בעיו�, כולו על שעברתי לומר יוכל

תגובתכ�... לשמוע ואשמח כא� אות� רוש� אני תורה. של כדרכה אחרת לומר ואפשר
בונדהיי� ישראל ובהערצה, רב בכבוד

‰È˙ÂˆÓ· ÌÈÚ‚ÈÈ˙ÓÂ ‰¯Â˙ ÈÏÓÚÏ ÔÁ ÔÁ ,˜"ÙÏ ‚"Ò˘˙ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ
,‡"ËÈÏ˘ ÌÈÈ‰„�Â· Ï‡¯˘È '¯ ‚"‰¯‰ „Â·Î ÌÂÈ ÌÂÈ ˙ÂÁÈÎ˘‰Â ˙Â¯ÂÓÁ‰

‰"ÊÚ· ÚÈÙÂÈ˘ ¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ '· ˜ÏÁ Ï"Â‰· ˙ÚÎ „‡Ó Â�‡ ÌÈ„Â¯Ë
Â�ÈÏÚ ˙Â·È·Á ˙ÂÓÈÎÁÓ‰ ÂÈ˙Â¯Ú‰ ‰ÓÎ Â„Â·ÎÏ ˙Â‡¯‰Ï È„Î ÌÏÂ‡ ,˘ÓÓ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·

.¯ÂˆÈ˜· Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙�

˙Ú· Â�ÈÈ‰˘ ÈÙÎ ÌÈ�È�Ú· ÌÈÚÂ˜˘ Â�‡ ÔÈ‡ ÈÎ ˙Ó‡Ï ÔÂÂÎÏ ÌÈÓÏÂÚ ‡¯Â·Ï ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÈÒ�Â
.Ô·ÂÓÎ ¯ÙÒ‰ ˙·È˙Î

,‰Î¯Ú‰·Â ·¯ „Â·Î·¯‚¯·�ÈÂ È·ˆÌ„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ÔÂÎÓ Ì˘·

(Í˘Ó‰· ‰„Èˆ· ‰˙·Â˘˙ ÌÚ ‰¯Ú‰ ÏÎ Â�¯„ÈÒ)

לפי זה כל תחתיו: רשמתי למעשה, עוד נפק"מ ואולי ד"ה השני בטור 134 בעמוד א: הערה
בו שאי� ל"ת כל בהגה) ס"א קנ"ז יו"ד ברעק"א (הובא קלט יאיר החוות לפי אבל הריב"ש,

עשה). בממצות (כמו פרנסתו. להפסיד מחויב אינו מעשה
Â· ÔÈ‡˘ Â‡Ï ‡Â‰ ‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡˘ 161Y162 'ÓÚ· Í¯Â‡· Â�‡·‰Â ¯Á‡Ó !‰�ÂÎ� ‰¯Ú‰
Ó"˜Ù�‰ ÔÎ˙È Â�ÂÓÓ ÏÎ ˙˙Ï ·ÈÈÂÁÓ ‰Ê ‚ÂÒÓ Â‡Ï·˘ ÌÈ¯·ÂÒÏ ˜¯˘ È¯‰ ,‰˘ÚÓ

‰Ê ÏÎ· Î"Î ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏ ÌÏÂ‡ .Â�·˙Î˘˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ Ó"˜Ù� ÌÈ˘ÙÁÓ Â�‡ ÔÈ‡ ÈÎ
.˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ˘¯ÙÏÂ ˘ÈÁÓ‰Ï ˜¯ ‰�ÂÂÎ‰Â ¯Á‡Ó

כוונת לענ"ד תחתיו: כתבתי ספר, מגילת דברי ביאור ד"ה השני בטור 256 בעמוד ב: הערה
אבל לשנאותו, מצוה) (או מותר עשה, ובכ"ז העבירה, עשיית לפני התרה א� ספר המגילת
התוכחה קבל לא והוא בינתיי�) הוסי� (ולא העבירה עשיית אחרי ומוכיחו עבירה עבר א�

וכו'). הכאה (עד כדי� שהוכיחו עד לשנאותו היתר אי� אז תשובה, לעשות מוכ� ואינו
ÌÈ¯Ó‡ ¯ˆÂ˜· ·˙Î Â„Â·Î˘ ˜¯ Â„Â·Î Î"˘Ó ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ˙Ó‡Â˙ Ì˘ Â�È˙�ÂÂÎ ˙È�Â¯˜Ú
˘È Ì‚ ‰¯È·Ú‰ ˙‡ ÏÏÎ ‰‡¯ ‡Ï·˘ ¯ÂÈˆ Ì‚ Â�ÙÒÂ‰ Â�Á�‡ Ì�Ó‡ .˜"Â„Â ,˙ÂË˘Ù·Â
Â�ÈÈ‰Â Ï·˜Ó Â�È‡˘ ¯È‰ˆÈ ‰Ï‰Â ‰ÁÎÂ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ÎÂ ÔÈ„Î ‰·¯ ‰ÁÎÂ˙ È¯Á‡ ‡Â�˘Ï ¯˙È‰
‰Ê ¯ÂÈˆ .Â˙Â‡�˘Ï ÁÈÎÂÓ‰ ‰ÊÏ ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ Ê‡ ,ÏÎÂ ÏÎÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ ÏÂÚ ÂÈÏÚÓ ˜¯ÂÙ˘
,˘"ÈÈÚ 'ÂÎÂ ‰ÈÈ�Ó˘Ï ‰È·¯Ï ‰ÈÏ ‡¯ÓÈÓÏ Â‰Ó :‚È˜ ÌÈÁÒÙ· ˙˘¯ÂÙÓ ‡¯Ó‚ ÏÚ ÒÒÂ·Ó
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ÍÈ¯ˆ˘ Î"˘Î ‰‡¯˙‰ ‰˙È‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ‚"‰Î· È¯‰ "¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó" ÈÙÏÂ .‰�ÂÈ Â�È·¯·Â
.¯ÂÚÈ˘Î Î"Á‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙

מהגמרא היא מופרכת זו שסברא ועוד בסוגריי� כתוב 23 בהערה למטה ,272 בעמוד ג: הערה
שונא, הוא שרק מדובר בפסחי� בגמרא אמנ� מופר�, זה למה למטה: וכתבתי וכו, פסחי�
אותו, שונאי� היו כול� ידעו אילו אבל מהמעשה, יודעי� לא שאחרי� בגלל הסיבה אבל

כאלו. מעשי� שונא אינו חילוני ורוב המיעוט אנו בזמנינו אבל
È„ÈÁÈ· '¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯· ÛÂÒ ÛÂÒ ‡Ï‰ ,¯·„‰ ˙·ÈÒ ‡�˘ È‡Ó„ ,Î"Î Ô·ÂÓ Â�È‡ Â˜ÂÏÈÁ
ÌÈ„„È˙ÓÂ ÂÓÎ˘ ÏÚ ÌÈÁÙÂËÂ ÂÈÏ‡ ÌÈÎÈÈÁÓ ˙ÂÈ¯·‰ ¯‡˘ ÏÎÂ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡�Â˘ ‡Â‰ ˜¯
¯·„‰˘ Ì‚ ÔÎ˙ÈÂ Â˙Â‡�˘Ï ÂÈÏÚ ˙‡Ê ÏÎ·Â .(‰‡Â¯‰ ‰ÊÏ ÏÏÎ ÔÈÓ‡‰Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰˘) Â˙‡
‰Ê Ï˘ Â·ˆÓ ÔÈ‡˘ ¯·„‰ ÔÂÎ� .‰¯·Á‰Ó ÌÈÂÒÓ „Â„È· È„ÈÏ ÂÓˆÚ· ‰‡Â¯‰ ˙‡ ‡È·Ó
Â�ÈÈ‰„ Y ¯Â·Èˆ‰ ·Â¯Ó ˘ÓÓ ÈÂÁ„ ‰˘Ú�˘ È�ÂÏÈÁ ‡�Â˘‰ È„¯Á È„Â‰ÈÏ È¯Ó‚Ï ‰ÓÂ„
˙‡�˘ ˙ÂˆÓ ÏË·Ï È„Î ˜ÈÙÒÓ „„ÂÁÓ ˜ÂÏÈÁ‰ Ì‡‰ ‡È‰ ‰Ï‡˘‰ Í‡ Y È�ÂÏÈÁ‰ ¯Â·Èˆ‰

.‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÈÚ˘¯‰

בפרס המעשה היה ש� תינוקות, גבי ההערה לי מובנת לא :5 בהערה 275 בעמוד ד: ו�הערה
פעמי�). לכמה אחת פע� בי� חילק לא (והמהריל"ד

ÛÂÒ· ‰�ÈÈˆÏ ÛÈ„Ú˘ ‰„Â� Í‡ ,‰¯˜ÈÚ· ‰�ÂÎ� ‰¯Ú‰ ‡È‰ 275 „ÂÓÚ· Â�¯Ú‰˘ 5 ‰¯Ú‰
ÂÈ�Ù ÊÈÚ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ�Ù ÊÚ˘ ÌÈÓÚÙ‰ ¯ÙÒÓ· ˘¯ÂÙÓ· ¯·Â„Ó Ì˘˘ "ËÂ˘Ù Ì‚Â" ‰"„

.˙‡Ê Â˙¯Ú‰ Â�È�ÙÏ Â�Ó˘¯ .¯‡Â˙· ˙ÂÎÊÏ È„Î

הבאת� לא הגו�, צער שציערו במי לשנוא מותר א� הדיו� ב' אות 154 בעמוד ה: הערה
למה? וצ"ע לשנאותו מותר שלדבריו בהלכתא בד"ה ב' טור 266 בעמוד שהוא הפמ"ג דעת
,ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ¯˙È‰ ÔÈ�ÚÏ ˜¯ ‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ ¯˙È‰ ÔÈ�ÚÏ ÏÏÎ Â¯Ó‡� ‡Ï ‚"ÓÙ‰ È¯·„
ÔÂÎ�‰ ÌÓÂ˜Ó· ÂÈ¯·„ Â‡·Â‰ ÍÎÈÙÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ�È„‰ È�˘ ÔÈ· ˘È Ï„·‰Â .ÂÈ¯·„· ¯‡Â·ÓÎ
Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ·˘ ‡ˆÂÈ ‚"ÓÙ‰ ÈÙÏ ÛÂÒ ÛÂÒ˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡ .ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ·
Â�È�ÙÏ Â�Ó˘¯ .‚"ÓÙ‰ È¯·„Ï 154 'ÓÚ· Ì‚ ÔÈÈˆÏ ÔÂÎ� ‰È‰ ‰‡�˘ ¯˙È‰ ˘È ‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ
¯Â‡ ‰‡Â¯‰ '· Í¯Î "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ¯ÙÒ·] .‰"ÊÚ· ¯˘Ù‡˙È˘Î Ô˜˙Ï È„Î ¯·„‰
Û‡ Ì˘Â ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· ‚"„Úˆ ¯˙È‰ ‡˘Â�· ‰‡ÏÙ� ˙ÂÎÈ¯‡ ˘È ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ‰"ÊÚ·
.[˘"ÈÈÚ ,ÌÈÚ˘¯· ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ¯˙È‰Ï ‰Ê ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜Ó‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ È¯·„Ó ‡·ÂÓ

לאוי"ט, הנכבדי�, העורכי� לכבוד ס"ד, תשרי כ"ה
בבי� לחבירו. אד� בי� ב' שבכר� העצומה העבודה על לכ� להודות אי� מילי� בפי אי�
לימוד כדר� כוחכ�. יישר עצומה. עבודה כא� שהושקע ורואי� מאד הרבה עיינתי הזמני�
לומד ואני אלו בסוגיות מונחי� את� כי דבריכ�, על להשיג לא הערות, כמה לי רשמתי תורה

בדברי... ממש יש בכ"ז אולי להעיר, אבל מקופיא, רק
בונדהיי� ישראל ובהערצה, רב בכבוד
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בהמש�) בצידה תשובתה ע� הערה כל סידרנו המערכת: (הערת
Â"˙ ˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ ,˜"ÙÏ „"Ò˘˙ ÔÂ˘Á¯Ó 'È ÌÂÈ

,‡"ËÈÏ˘ ÌÈÈ‰„�Â· Ï‡¯˘È '¯ ·Â˘Á‰ ‚"‰¯‰ „Â·ÎÏ

Â�‡ ˜ÂÊÈÁÂ „Â„ÈÚ ‰ÓÎ ÌÈÏÈÓ· ¯‡˙Ï ‰˘˜ .ÔÂ‰ ÏÎ ÏÚÎ ÂÈÏÚ Â�˘˘Â Â�ÚÈ‚‰ Â·˙ÎÓ
˜·‡ ÌÈÏÚÓ Ì�È‡ ÌÈ¯ÙÒ‰ !˜È¯Ï Â�ÈÏÓÚ ÔÈ‡ .ÌÈ¯ÙÒ· ‰‚Â‰Â ·˘ÂÈ˘ Á"˙ ÏÎÓ ÌÈÏ·˜Ó
˙¯Â˙· ˙Â‚‰Ï '‰ Â‰ÎÊÈ !˙ÂÈ¯ÙÒ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â¯ˆÂ‡ ˙‡ ÌÈ¯È˘ÚÓ ˜¯ Ì�È‡Â ,ÌÈÙ„Ó‰ ÏÚ
.Â˙ÁÙ˘Ó ÏÎ ÌÚ „ÁÈ ‡ÙÂ‚ ˙ÂÈ¯·· ˙ÂÁÓ˘Â ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙¯Â˙ ÏÏÂÎ '‰

ÌÂ˜˙ ‡Ï" '· Í¯Î Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙ÂÎÏ‰Ï „ÂÓÈÏ ¯ÙÒ ÏÚ ˙Â‚˘‰‰Â ˙Â¯Ú‰Ï Ú‚Â�·
ÌÈÈ˜ÏÂ ,¯ÂˆÈ˜· ˙ÂÁÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˙ÂÎÊ Ì‚Â ‰·ÂÁ ÌÈ‡Â¯ Â�‡ ,"¯ÂË˙ ‡ÏÂ
˘˜·Ó˘ ¯ÎÈ� Â·˙ÎÓ ÈÏ˙ÎÓ˘ Ë¯Ù· .‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó Y ÔÈ�ÚÎ Ï‡Â˘ Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰Ó
‰Ú˜˘Â‰˘ ‰ÓÂˆÚ‰ ‰ÚÈ‚È· ˘È‚¯‰ ¯·Î Â„Â·Î ÌÏÂ‡ .ÌÈ¯·„‰ È˘¯˘Ï ˙„¯Ï ,˙Ó‡‰ ˙‡
ÌÈÓÚÙÏ ÔÎ˙ÈÂ (ÌÈ¯·Á ÏÂÙÏÙ· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈÚÂ ˘ÂÙÈÁ Ï˘ ÌÈ�˘ Ú·˘Ï ·Â¯˜) ¯ÙÒ·
.Í¯Âˆ‰ ÏÎ ÔÂÈÚ‰ ¯Á‡ ÍÎ ‡Ï Í‡ ,ÌÈ˘˜ÂÓÎ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ‡¯� ÔÂ˘‡¯ ÏÎ˘ÂÓ·˘

Y „¯Ù�· ˙Á‡ ÏÎÏ ,Â„Â·Î Ï˘ ÂÈ˙Â¯Ú‰Ï ˙ÚÎ ÒÁÈÈ˙�

זה בעמוד (הובא מהרש"ג משו"ת א' כצד להוכיח לכאורה יש א): אות 13 עמוד (א) הערה
אסור שלכתחילה מסתבר ודאי הלא עמ�. מעשה עושה שאינו ממי לנקו� שמתיר (20 ציו�
לעומת הגו�. מעשה שזה ש"מ להחזיר, מתיר ובכ"ז עמ�, מעשה עושה שאינו למי ג� להרע

הגונה. לא פעולה שזו משמע וממנה הר"�, דעת הובא 307 בעמוד זאת
שיש מאחר ששואל למאירי, התשובה בחיבור זמ� מאד הרבה לפני שראיתי לי זכור אגב, דר�
אד� עונה, שהוא לי שזכור וכמה הנקימה. את אסרה התורה למה הש� בדרכי ללכת מצוה
ממנו משמע א"כ בהקב"ה. משא"כ נרתח, לבו אלא הדעת ביישוב לנקו� יכול אינו שנוק�
ולא אלו בימי� חפשתי מידה. כנגד מידה הדעת ביישוב נוק� אילו ישרה פעולה היא שבעצ�

איו. מקומו מצאתי
,ÌˆÚ· ˙˜„ˆÂÓ ,‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ ,‰Ó˜�‰˘ ‚"˘¯‰Ó ˙Â·Â˘˙Ó ‡È·‰ ‰¯·Â ‰ÙÈ ‰È‡¯
Ì˘ ÂÈ¯·„ ÏÎÓ ÁÎÂÓ ˙Ó‡·˘ Ë¯Ù·Â .'ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Â�È‡˘' ÈÓ· ÌÂ˜�Ï ¯È˙Ó„Ó
¯Â˜Ó· ‰‡¯) ‡„È¯‚ ˙Â·ÂË ˙ÚÈ�Ó· ‡ÏÂ ‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ ˘ÓÓ Ì˜Â�· Ì‚ ¯·„Ó˘

˘ ÈÓ Û‡ Î"‡Â .(Ë"Ò ˙Â‡ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˜ÏÁ· ¯ÙÒ· ‰‡ÂÏÈÓ· ‰‡·Â‰ ‰·Â˘˙‰È�·Ó ËÚÓ˙�
‰Ó˜�‰ ˙�ÚË˘ ¯Ó‡�˘ ‡Ï Ì‡ ‰ÚÈ‚Ù· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘ ÂÈÙÏÎ Â¯˙Â‰ ÍÈ‡ ÍÓÚ
ÔÂ„È� ÔÈÚÎ· ˜ÒÂÚ‰ ¯ÙÒ· ÌÏ˘ ˜¯Ù „ÂÚ ÔÈÈÚ ÌÏÂ‡ .‰˙Â‡ ‰¯È˙ÓÂ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ‰˜È„ˆÓ

."ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘ Ì‚ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙Ó˜�· Â¯˙Â‰ Ì‡‰" '‰ ˜¯Ù '‰ ‡È‚ÂÒ Y Ô„È„

‡Ï Í‡ ‡Â‰ ÔÂÎ� ,"?Ô‰ ‰Ó ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�‰" ¯Ó‡Ó· Â�‡·‰˘ Ô"¯‰Ó Â„Â·Î ¯ÈÎÊ‰˘ ‰ÓÂ
¯Ó‡Ó· ˜¯ ‡˘Â�‰ ¯˜ÈÚ Ô‡Î ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈ�Â˘‡¯ ¯‡˘ ‡ÏÂ Ô"¯‰ ˙‡ ‡Ï ‡È‚ÂÒ· Ô‡Î Â�¯ÎÊ‰

"?ÌˆÚ· ˙˜„ˆÂÓ ‰Ó˜�‰ Ì‡‰" ‡˘Â�Ï (·"Ù) ÌÏ˘ ˜¯Ù Â�„ÁÈÈ Ì˘Â Ï"�‰

Ì‡· Â„Â·ÎÓ ÚÂÓ˘Ï ÁÓ˘�Â ˙ÚÎ Â�‡ˆÓ ‡Ï ‰·Â˘˙‰ ¯Â·ÈÁÓ ‡È·‰˘ È¯È‡Ó‰ È¯·„
.ÌÈ„·Î�‰ Â�È‡¯Â˜ ¯‡˘Ó Â‡ ,Â�‡ˆÓÈ
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האיסור א� צרכו, כל לי מוב� לא וכו': עיקריות דרכי� שתי ד"ה ב', טור 54 עמ' (ב) הערה
בפה. רק עובר עני� מה א"כ מלקות אי� הלא בפה, הוציא א� אלא עובר שלא שיי� מה בלב
Ì‚Â ˙Â¯·Ò‰Â ÌÈÎ¯„‰ ÈË¯Ù" :Ï"‰Ê· ·Â˙Î Y Â„Â·ÎÏ Ô·ÂÓ ‡Ï‰ Y ÚË˜ Â˙Â‡ ÛÂÒ·
˙Â¯‡Â·Ó ˙Â¯·Ò‰ ,ÔÎ Ì�Ó‡Â .Î"Ú ,"È"˘¯ ˙ÂÈ˙Â‡· ÔÏ‰Ï ‰"ÊÚ· Â¯‡·˙È Ì‰È�È· Ó"˜Ù�‰

.˙Á� ‡ˆÓ˙Â ˘"ÈÈÚ (È"˘¯ ˙ÂÈ˙Â‡·) Ì˘ 'Â ˙Â‡· ·ÈËÈ‰ ˜„‰

היה לדבריכ� כי מדוקדק, הדיוק אי� לענ"ד המדקדק: אול� ד"ה א' טור 56 עמ' (ג) הערה
שדיבר, עד אמר שלא ומאחר בדיבור) אלא אינו האיסור גמר (כי שידבר עד נענש אינו צ"ל
העונש אי� ולכ� דיבור, בלי ג� במחשבה האיסור שנגמר סימ� הדיבור, על העונש אי� אלא

המחשבה. על אלא הדיבור על
Â�¯‡È·˘ ÈÙÎÂ ·ÈËÈ‰ ˜„˜Â„Ó ‰�ÂÈ Â�È·¯ È¯·„· Â�˜„˜„˘ ˜Â„˜„‰ ,Â�˙Ú„ ˙ÂÈ�ÚÏ
˙ÂÂ˙˘Ó ˙ÂÈ¯·‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÚÈ„ ÔÈ‡˘ ˜Â„˜„ ÏÚ ÁÎÂÂ˙‰Ï ÌÚË ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ,ÌÈ�Ù· ‰·Á¯‰·
ÏÂ˜È˘Ï ˜Â„˜„‰ ·ÈË ˙‡ ¯È‡˘� ÔÎÏÂ .˙¯‚‡· ‡"ÂÊÁ‰ Ï˘ ÌÈÚÂ„È‰ ÂÈ¯·„ ÔÈÚÎÂ .‰Ê ÔÂ‚Î·
‰�ÂÈ Â�È·¯· ˜Â„˜„‰ ÏÚ Â�˜Ù˜Ù˘ ‰Ó Ì˘ ˙Â¯Ú‰· Ú"ÚÂ) .ÌÈ�ÈÈÚÓ‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ Ì˙Ú„

.(ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„„ˆÓ

(להבנה כ� מגדיר הייתי ולענ"ד וכו': להגדיר עלינו מוטל למטה, א' טור 131 עמ' (ד) הערה
עי� כתיב דהא מידה, כנגד מידה דגופא בצערא לנקו� התירה התורה כפשוטו, למעשה) ולא
היינו מפשוטו, יוצא הפסוק אי� מ"מ ממו�, הוא שהפירוש קיבלו חז"ל אמנ� וכו', עי� תחת
ממו� להחזיר, אפשרויות ב' יש ביאור, ליתר בצעד"ג. הנקימה מותרת ממו�, להוציא א"א א�
הפסדו נשל� בזה כי עדי� שממו� חז"ל וקבלו מידה, כנגד מידה כתבה והתורה נקמה. או
די� נשאר בזה חסרונו, להשלי� אפשר אי א� אבל בפועל. ינקו� א� משא"כ הנפגע, של
בגופו לפגוע לא אבל בחזרה לקללו רק מותר אותו, קילל א� יוצא לפי"ז עי�. נגד עי� תורה
אסור לשה"ר עליו דיבר וא� לשה"ר, עליו לדבר או לקללו אסור בגופו, פגע וא� בממונו. או
עליו לדבר מותר יהא בגופו פגיעה שעל הח"ח של הה"א על (וצ"ע בו. לפגוע או לקללו

לשה"ר).
ÔÂ‚Î ˘ÓÓ ˙ÂÓÈÏ‡· ÌÂ˜�Ï ¯È˙ÓÂ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙Ó˜� ¯˙È‰· ‡¯·ÒÓ ˘„ÈÁ˘ Â˙¯„‚‰
‡¯Ó‚‰ È¯·„· ¯˙ÂÈ ˙ÒÒÂ·Ó ‰˙È‰ ‡È‰ Ì‡ ¯˙ÂÈ ˙Ï·˜˙Ó ‰˙È‰ ·"ÂÈÎÂ ‰‡Î‰
„ˆ ˙‡ ˜¯ ˘È‚„‰˘ ,„ÂÚÂ .(ÍÎ Ë˜� ‡Ï Á"Á‰˘ ¯·„· ÔÈÁ·‰ Â„Â·Î Ì‚Â) .ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â
‡ÏÂ .‰ÚÈ‚ÙÏ ‰ÓÂ„‰ ‰ÓÈ˜� ‚ÂÒ· ‡˜Â„ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ˘ Y Â˙¯„‚‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ‡¯ÓÂÁ‰
.˘ÓÓ ˙ÂÓÈÏ‡·Â ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÚÈ‚Ù· ÌÂ˜�Ï ¯È˙Ó È¯‰˘ Â˙¯„‚‰·˘ ‡ÏÂ˜‰ „ˆ ˙‡ ˘È‚„‰
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‡˘ ,·"ÂÈÎÂ ¯Â·È„· ‰·ÏÚ‰· ˜¯ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ Â�È˙¯„‚‰ ÈÙÏ Î"‡˘Ó
.ÌÈ�Ù· Í¯Â‡· �"˘ÓÎÂ .ÔÂÓÓ Ô‰ÈÏÚ ‰·ÈÈÁ ‰¯Â˙‰˘ ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÚÈ‚Ù· ‡ÏÂ Y ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ

הייתי לענ"ד בעתיד: יסרב שלא או וכו' הנוק� כונת ד"ה למטה א' טור 170 עמ' (ה) הערה
התועלת כי טובה. לו לעשות סירב א� ולא בו פגע א� רק מותר שלתועלת לכאורה אומר
שבאמת מאחר טובה, במניעת אבל לפגוע. אסור באמת כי פע�, עוד יפגע שלא היא בפגיעה
כדי לתועלת להתיר א"א חברתית) משתל� וג� יש גדולה מצוה (ודאי להטיב מחויב אינו
דר� אותו תלמד ואהבת, אלא תקו� לא תורה אמרה כא� בדבר, מחויב שאינו מאחר שיטיב,
האשל ג� .(21 וכ� ,13 בהערה שכתבת� (וכעי� לשני עוזר אחד א� היא יפה כמה אהבה
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שג� אברה� מהאשל משמע אגב (דר� בגופו. פגיעה על רק מדבר 171 בעמ' שהובא אברה�
אסור הנקמה).בצעד"ג ה

·ÈÂÁÓ È��È‡ È�‡ Ì‚ ÌÏÂ‡ ,ÏÈ‡˘‰Ï ·ÈÂÁÓ Â�È‡ ‡Â‰‰ ,ÔÂÎ� .˜ÂÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï È˙ÈÎÊ ‡Ï
ÍÒ· È¯‰ ,ÏÈ‡˘È ÔÎ „È˙Ú·˘ È„Î ÂÏ ÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÒÏ ÈÏÚ ¯Ò‡È ‰ÓÏ Î"‡Â ,ÂÏ ÏÈ‡˘‰Ï

?„È˙Ú· ÂÈÏÎ ÈÏ ÏÈ‡˘‰Ï ‰Ï‰ ˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï È„Î ,È˙ÏÚÂ˙Ï ,˙ÏÚÂ˙Ï ÏÚÂÙ È�‡ ÏÎ‰

‰Ó˜�‰˘ "˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�" 'Ê ‡È‚ÂÒ· ·ÈËÈ‰ ¯‡·˙�˘ ‰Ó ÈÙÏ È¯‰ ,˙‡Ê ÏÚ ‰¯È˙È
ÌÂ˜�Ï "Â¯È˙‰"˘ ‡ÏÂ ˙¯˙ÂÓ ‰ÓˆÚÓÂ ‰ÓÈ˜�‰ ˙¯Âˆ ÏÎ ‰· ‰¯ÒÁ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰�ÂÂÎ·
/ ‰ÓÈ˜� ˙¯Âˆ ÂÊ ÔÈ‡ ‡·‰Ï‡ ˜¯ Â˙·˘ÁÓÂ ˙ÏÚÂ˙Ï ÏÚÂÙ Ì„‡‰˘ ÏÎ Î"‡Â ,˙ÏÚÂ˙Ï

.‰Ê· ÌÈ˜ÂÏÈÁ ˜ÏÁÏ ÍÈÈ˘ ‰ÓÂ ,¯·Ú· ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÏÂÓ‚YÌÂÏ˘˙

˙Â¯Â˜Ó· ‚"Ò ˙Â‡) ‚"˘¯‰Ó ˙·Â˘˙· ‡� ÔÈÈÚÈ Â„Â·Î ˙‡ ˙Â˜ÙÒÓ Ô�È‡ Â�È˙Â¯·Ò Ì‡
ÌÈÏÎ ˙Ï‡˘‰ ˙ÚÈ�Ó ÏÚ Ì‚ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰ÓÈ˜� ‡È„‰· ¯È˙Ó‰ ('‡ ‰¯Ú‰· ÏÈÚÏ ‰¯ÎÊÂ‰

.„"Â˙· ˘"ÈÈÚ ,„·Ï·

‰·Á¯‰· Â�‡·‰ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· Ì‚ ¯ÈÓÁÓ˘ Ì‰¯·‡ Ï˘‡ È¯·„Ó ·‚‡ Í¯„· ÔÈÈˆ˘ ‰Ó
.'‡ ¯ÂË ÛÂÒ 105 'ÓÚ '‡ ˜¯Ù ÚˆÓ‡ "ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙Ó˜�" '‰ ‡È‚ÂÒ·

ג� אבל חידוש, כולו זה בעיני לתועלת: בדיבור נטירה ב) למעלה א' טור 174 עמ' (ו) הערה
על דעת גילוי אלא תוכחה כא� אי� אסור, צ"ל ודאי זה אשכח" לא "וג� לומר לדבריכ�

ההקפדה.
˙ÏÈÁ˙· Â�ÒÒÈ· ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË� Ï˘ ¯˙È‰‰ ÌˆÚ ˙‡ È¯‰ .Ô‡Î ‰‚˘‰‰ ˜ÓÂÚÏ Â�„¯È ‡Ï
È¯ÂÈˆ ÏÎ Î"‡Â .˘"ÈÈÚ ‡¯·Ò‰ ÁÎÓ Ì‚Â ‰¯ÈË�Ï ‰ÓÈ˜�Ó Â�„ÓÏ ,('‚ ˙Â‡) Ì˘ ÔÈ�Ú‰

.Ì‰È�È· ˜ÏÁÏ ÍÈÈ˘ ‰ÓÂ ˙ÏÚÂ˙Ï Ì‰˘Î ÌÈ¯˙ÂÓ ¯Â·È„· ‰¯ÈË�‰

‰Ê· ÍÈÈ˘ ÍÈ‡ "ÁÎ˘‡ ‡Ï Ì‚Â" ¯ËÂ�‰ ¯ÓÂ‡˘ ÌÈÏÈÓ· „ÁÂÈÓ· Â„Â·Î ‰˘˜˙�˘ ‰ÓÂ
‡Ï˘Â ÂÏ ˙·‡ÂÎ˘ ‰ÓÎÂ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙¯ÓÂÁ ˙‡ ˘È‚„Ó˘ ‰Ê· È¯‰ ,'ÂÎÂ ‰ÁÎÂ˙Â ˙ÏÚÂ˙

.ÂÏ‡Î ˙ÂÚÈ‚Ù ÚÂ‚ÙÏÓ ‡·‰Ï ¯˙ÂÈ Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ÍÎ· ÚÈ˙¯Ó È¯‰ ,'ÂÎÂ ‰˙Â‡ ÁÎ˘È

לחשוב איסור יתחדש בסו� וכו' מצאנו שלא ועוד ד"ה למעלה ב' טור 188 עמ' (ז) הערה
בקלו� מתכבד מטע� אלא מצאנו, שלא בלה"ר הרהור מטע� שאסור לא איה"נ ואולי וכו':

במחשבה). ג� שאסור הספרי� (שכתבו חבירו
‡Â‰ Â¯È·Á ÔÂÏ˜· ˙Â„·Î˙‰ ¯ÂÒÈ‡˘ Ì‰· ‰‡¯˘ Â„Â·Î ÔÈÂÂÎ˙� ÌÈ¯ÙÒ ‰ÊÈ‡Ï Â�Ú„È ‡Ï
¯ÂÒ‡ ‰ÎÏ‰Ï ˙ÂË˘Ù· ÈÎ .ÍÎ ‰‡¯ ˙Â„ÈÒÁ È¯ÙÒ Â‡ ¯ÒÂÓ È¯ÙÒ· ÈÏÂ‡ .‰·˘ÁÓ· Ì‚
˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ Ïˆ‡ ‰Ê ¯ÂÒÈ‡ ‡È·Ó˘ Ê"‰ Â"Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó¯ ‰‡¯ .¯Â·È„· ˜¯

.Ú"ˆÚÂ ,¯ÂÒ‡ ¯Â·È„· ˜¯˘ ÚÓ˘Ó ˙ÂË˘Ù·Â ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï

‡È‚ÂÒ ‰‡¯) "Í˙ÂÓÎ È�È‡" ‰��È‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ÈÙÏ ‰¯ÈË�‰ ¯ÂÈˆ ‰ÎÏ‰Ï ‡Ï‰ ,ÔÈ„ ÔÓ ¯·
¯·ÂÚ ‰·Ë‰‰ ·Â¯ÈÒ Â‡ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÈÎÊÓ˘ ÏÎ ‡Ï‡ ("‰¯ÂÒ‡‰ ‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó" '‚
,Ô‡ÎÏ Â˙·˘ÁÓ· Â¯È·Á ÔÂÏ˜· „·Î˙Ó Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ÏÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï Î"‡Â .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰¯ÈË�·
ÔÈ·Ï Â¯È·Á Ï˘ Â˙Â‚‰�˙‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ Í¯ÂÚ˘ "Í˙ÂÓÎ È�È‡" Ï˘ ¯ÂÈˆ· ˜¯ ÍÈÈ˘ ‰Ê˘

.Â¯È·Á Ï˘ Â�ÂÏ˜· Á·˙˘ÓÂ ÂÏ˘ Â˙Â‚‰�˙‰
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א� ביניה�, לחלק כ� יש ואולי מנוגדות: המצות ב' הא� בסו� ב' טור 208 עמ' (ח) הערה
נטירה. זו מוכיחו, כביכול ועכשיו ממנו ששואל עד ממתי� א� אבל תוכחה, זו מיד מוכיח

‰¯È„� ˙Â�Ó„Ê‰ ˙ÚÎ „ÏÂ� È¯‰ Â�ÓÓ ÈÏÎ ÏÂ‡˘Ï ‡· ·¯ÒÓ‰˘Î ÈÎ .‰Ê ˜ÂÏÈÁ· ÔÈÈÚÏ ˘È
„ÈÓ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï˘ Û‡˘ ‡ˆÓ� ,Â˙Â‚‰�˙‰ ˙Î¯ÙÂÓ ‰ÓÎ ÂÏ ˘ÈÁÓ‰ÏÂ ÂÁÈÎÂ‰Ï
˙‡ Ïˆ�ÏÂ ‰˙Ú ÂÁÈÎÂ‰Ï ˜˘Á‰ ¯¯ÂÚ˙Ó ,˙¯Á‡ ‰·ÈÒ Â‡ Ï·˜È ‡Ï ‡Ó˘ ˘˘Á ÌÂ˘Ó

.‰Ê· Ú"ÏÈÂ .Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜È ÔÎ ˙ÚÎ ‡Ó˘ ,˙„ÁÂÈÓ‰ ˙Â�Ó„Ê‰‰

למחול זקוק אינו גו� בשל אבל שכתב ה"תחומי�" בדברי צל"ע :53 הערה 214 עמ' (ט) הערה
שיפייסנו. עד למחול חייב אינו בממו� ג� כי צ"ע וזה שיפייסנו, עד

לתקנו מחויב א) נקמה. כא� אי� לענ"ד שטעה: הש"� בעני� ב' טור פ"ב 230 עמ' (י) הערה
קשה (אמנ� ממונא כא� אי� ב) מלתקנו אותו פוטר לא הנקמה ומחשבת כהוג�, שיתפלל כדי

בחירות. של הציור וכ� ממונא. עני� כא� אי� חברותא של בציור ג� צעד"ג). לזו לקרוא
˙‡ˆÎ" Â¯ÙÒ· ‡"ËÈÏ˘ È˜ÒÏÂ·ÂË ·¯‰ ÏÚ ‡Ï‡ Â˙�ÂÏ˙ Â�ÈÏÚ ‡Ï ˙‡Ê ‰¯Ú‰· Ì‚˘ Û‡

˙¯Â˜È·˘ ËÂ˘Ù˘ ,˜È„ˆ‰ ˙‡ ˜È„ˆ� ˙‡Ê ÏÎ· "Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ÌˆÚÏ ˙�ÂÂÎÓ ‰�È‡ Â
ıÙ˜˘ ‰Ó· ‡Ï‡ ‰Ó˜�Ï ˘˘Á ‰Ê· ‡ÏÂ .È·ÂÈÁ ¯·„ È‡„Â Â‰Ê˘ ˆ"˘‰ Ï˘ Â˙ÂÚË ÔÂ˜È˙
Ô˜˙Ï ÌÂ˜Ó· ,"˙ÂÚË‰ ÏÚ ÊÈ¯Î‰ÏÂ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ˜ÂÙ„Ï ÊÙÁ�Â" ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÏÎÓ ÔÂ˘‡¯
˙Â·˘ÁÓ· Â„È˘Á‰Ï È„Î ˙‡Ê Â˙Â‚‰�˙‰· ˘È˘ ¯Â¯· .¯˙ÂÈ ‰�È„ÚÂ ‰Ë˜˘ ‰¯Âˆ· Â˙Â‡
˙‡ "ÒÙ˙Â" ÂÓÈ„˜‰ ‰Ï‰˘ ÏÚ Ô·ÂÓÎ ‰Ê ÏÎÂ .‰¯Î‰‰ ˙˙· ·ÈËÈ‰ ˙Â¯˙˙ÒÓ‰ ‰ÓÈ˜�

.ÂÈ�ÙÏ „ÂÓÚ‰

[„ÂÓÚ‰ ˙ÒÈÙ˙ Y] ‰ÚÈ‚Ù‰ Ì‡‰ Ú"ˆ Ì�Ó‡ ,ÛÂ‚‰ ¯ÚˆY‡�ÂÓÓ ˙Ï‡˘· ¯¯ÂÚ˘ ‰ÓÂ
Û‡Â .ÌÈ·¯· ˙ˆ˜ Â‰Ê·Ó˘ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ‡Ï‡ ‰�È‡ È‡„Â· ‰ÓÈ˜�‰ Í‡ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙·˘Á�
ÛÁ„ ˙‡ Ì„È ÏÚ ˘ÈÁÓ‰Ï È„Î ‡Ï‡ È˜ÒÏÂ·ÂË ·¯‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡Ó‚Â„· Â�Ë˜� ‡Ï Â�‡
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Ï Â�È˙�ÂÂÎ ÔÈ‡Â .ÍÎÏ ¯Ú Â��È‡ ÌÈÓÚÙÏ˘ Û‡ Ì„‡ Ï˘ Â·Ï· Ô�˜Ó‰ ‰ÓÈ˜�‰

.Ì˘ Â�·˙Î˘ ÈÙÎ

¯ÂÈˆÂ ‡˙Â¯·Á‰ ¯ÂÈˆ ,('· ˙Â‡·) Í˘Ó‰· Ì˘ Â�Ë˜�˘ ÌÈ¯ÂÈˆ‰ È�˘ ÏÚ ¯¯ÂÚ˘ ‰Ó ÌÏÂ‡
˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈÈÂÏ˙ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÈˆ .Â˙¯Ú‰· „‡Ó ˜„ˆ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ‡Ï‡ Ì�È‡˘ Y ˙Â¯ÈÁ·‰
Â�È˙�˜ÒÓ ÈÙÏÂ .('‚ ˜¯Ù '‰ ‡È‚ÂÒ· ‰·Á¯‰· ‰‡¯) ‡�ÂÓÓ Y ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ¯„‚· ÌÈ˜ÒÂÙ‰
¯ÂÙÈÒ· ˙ÂËÈ˘Ù· Â�·˙Î ÔÎÂ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÈˆ ÌÈ·˘Á� (Ê ˜¯Ù·) Ì˘ ‰ÎÏ‰Ï
‡È‚ÂÒ· Ô‡Î˘ ‡Ï‡ .Ì˘ "È˙ÎÏ‰ Ë·Ó"· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·˘ "‰˜ÈËÈÏÂÙ ˙ÂÎÈÏ‰" ˙Â¯ÈÁ·‰
‰¯Ú‰ ¯ÙÒ· ÛÈÒÂ‰Ï Â�ÈÏÚ ÍÎÈÙÏÂ ,Ï"�‰ ‰Ú¯Î‰Ï Â�ÈÎÊ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙Â‡Ó‚Â„‰ Â�Ë˜�˘Î

.‰˘ÚÓÏ Ì¯ÒÂ‡Ï È„Î ‡ÏÂ ‡ÓÏÚ· ‡Ó‚Â„Ï ÂË˜�� ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÂÈˆ˘

בתנאי רש"י כוונת לענ"ד המשפט: בקיו� רש"י בדברי למטה ב' טור 307 עמ' (יא) הערה
מה יעשה אלא לו, שעשה ממה יותר ינקו� שלא היינו המשפט. מקיו� חרגה לא שהנקמה

לעשות. שצרי�
‰‡¯� Â�Ï ."ËÙ˘Ó‰ ÌÂÈ˜·" ÌÈÏÈÓ· È"˘¯ Ï˘ ‰�ÂÂÎÂ ˜Â„˜„ ÏÚ ÁÂÎÈÂ· ¯·Â„Ó ·Â˘
,ÍÎ· ÁÎÂÂ˙‰Ï ÔÈ�Ú ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ È"˘¯ È¯·„ ¯˙ÂÈ ÌÏÂ‰Â ¯˙ÂÈ ËÂ˘Ù Â�·˙Î˘ ˘Â¯ÈÙ‰˘

.ÌÈÈÁ È¯·„ ÂÏ‡Â ÂÏ‡Â
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צעד"ג כא� היה כי נקמה איסור כא� שאי� לומר צד עוד יש ד': אות 369 עמ' (יב) הערה
ממונא. ולא

Â�· ÒÈ�Î‰Ï ·Â¯ÈÒ Â�ÈÈ‰„ ,ÔÂÓÓ ˙ÚÈ‚Ù· Y Ì‚ Ù"ÎÚ Y ¯·Â„Ó "ÌÎÏ˘ ‰ÈÚ· ÂÊ" ¯ÂÙÈÒ·
‰�·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ·Â¯ÈÒ) ÔÂÓÓ ˙Â·Ë‰ ·Â¯ÈÒ Ì‚ ÏÏÂÎ˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Ï È�Â¯‰‡ ¯Ó Ï˘
ÂÙÂ‚· ¯ÂÊÚÏ ·¯ÒÓ È�Â¯‰‡ ¯Ó˘ ‰Ó· Â�ÈÈ‰„ "ÛÂ‚‰ ¯Úˆ" ‡È‰ ‰Ó˜�‰Â ,(„ÂÈˆÂ ËÈ‰¯
‰ÎÏ‰Ï '‰ ‡È‚ÂÒ· ¯¯·˙�˘ ÔÂÈÎÂ .ÌˆÚ· ˙"˙‰ ÈÏ‰�Ó Ì‰ Ì‰˘ ÌÈÁÏÂ˘ÓÏ ·ÈË‰ÏÂ
¯È˙‰Ï È�Â¯‰‡ ¯ÓÏ ÂÏ ÔÈ‡ ,‰ÓÈ˜�‰ ‡ÏÂ ˙Ú·Â˜ ‰ÚÈ‚Ù‰˘ (Ì˘ ˙ÈˆÓ˙ ‰‡¯Â '„ ˜¯Ù·)
‰‡¯) .‰Ê ‰¯˜Ó· ÌÈÈ˜ Ì‡ Ú"ˆ˘ ,"ÛÂ‚‰ ¯Úˆ" ¯˙È‰ „ˆÓ Â˙¯ÊÚ ÚÂ�ÓÏÂ ÌÂ˜�Ï ÂÓˆÚÏ
‡�ÂÓÓÓ Ì‚Â ÛÂ‚‰ ¯ÚˆÓ Ì‚ ·Î¯ÂÓ‰ ¯ÂÈˆ Ú"ˆ· Â�¯‡˘‰˘ '‰ ˙Â‡ ÛÂÒ '‚ ˜¯Ù '‰ ‡È‚ÂÒ·

.(‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡ È‡„Â ‰ÎÏ‰ÏÂ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ÏÚ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰

את כמנשל תחשב שלו� ר' של שנקמתו מסכי� אינני הלכתי: ניתוח 387 עמ' (יג) הערה
לה�, מוכר שאינו מאד� טלפונית שיחה על תסמו� שההנהלה מסתבר לא כי מפרנסתו. הצעיר
היה לא א� כי הודאתו. בגלל אותו פטרו א"כ באשמה, הודה והוא אותו ששאלו מסתבר

בו. נוזפי� או אותו מזהירי� היו אלא אותו מפטרי� שהיו מסתבר לא מודה
"Ô‚¯‡Ó" Â�È�Â˘Ï·Â ,¯·ÂÚ ‰Ó˜� Ì¯Â‚Â ··ÒÓ ˜¯˘ ÈÓ Ì‚˘ ‰ÓÈ˜� ˙ÂÎÏ‰· ·Â˘Á ÏÏÎ
ÌÈ„È· ‰˘ÂÚÏ ‡Ó¯‚ ÔÈ· ÌÈ˜ÏÁÓ˘ ˙Â�ÂÓÓÏ ÈÓ„ ‡ÏÂ .ÏÚÂÙÏ ‡ˆ˙˘ ‚‡Â„Â ‰Ó˜�‰ ˙‡
˜¯ Ì‡‰ ÏÏÎ ˜ÏÁÏ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ .¯˜ÈÚ· '‚ ˜¯Ù· 'Á ‡È‚ÂÒ· ·ËÈ‰ ¯‡·˙� ‰Ê ÏÏÎ .'ÂÎÂ
‰„Â‰ ‡È‚˘ ‰ÓÂ .Â¯ËÈÙ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ Â‡ ,¯ÒÂÓ ÔÈÚÎ ,·‚˘ ‡È‚ Ï˘ ÂÈ¯ÂËÈÙÏ ÌÂÏ˘ '¯ Ì¯‚
ÌÂÏ˘ '¯ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÓÈ¯‚Ó ¯·„ Ú¯Â‚ ‰Ê ÔÈ‡ Ù"ÎÚÂ ,ÍÎÏ ıÏ‡�˘ ‰‡¯�Î ,‰Ó˘‡·

.ÏÏÎ Â˙Â‡ ÌÈ¯ËÙÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏ˘ ÔÂÙÏË‰ ˙ÁÈ˘ ÈÏ·˘ ¯Â¯· È¯‰˘ ,ÂÈ¯ÂËÈÙÏ

ÔÂÓÓ Ú·Â˙ ÏÎ ÂÓÎ ÌÈ¯Â·˘‰ ÂÈÙ˜˘Ó ÏÚ Ô�ÂÏ˙‰Ï ¯˙Â‰ ÌÂÏ˘ '¯Ï˘ Â˙ÏÚÓ ÔÚÂË˘ ‰ÓÂ
,ÂÓˆÚ· Â�ÓÓ Ú·˙È˘ ‡È‚ ÏÚ ÔÂÓÓ ˙ÚÈ·˙ ÂÏ ˘È Ì‡ ,Â�ÓÓ ˙Ú„ ‰‡ÈÏÙ ,'ÂÎÂ ‡ÓÏÚ„
¯ÂÙÈÒ‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÙÒÏ ÂÏ ¯˙Â‰ ÍÈ‡ Ï·‡ ,˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· Â�Ú·˙È Â‡ Â˙·Â˙Î ¯¯·È

.Ï"�ÎÂ ,‰¯ÈÒÓ ˘ÓÓ Â‰Ê È¯‰ ?ÂÈÏ‰�ÓÂ ÂÈ�Â„‡Ï

אבסורד, דבר יוצא וכו': השניה האפשרות לפי א' טור למעלה ח' סיפור 391 עמ' (יד) הערה
אינו החשד וא� ורכילות) לשה"ר (וג� ממו� בעניני תקו� לא על עבר אמת החשד א� כי

לשה"רא (רק תקו�? לא על עבר לא ובכ"ז בכשרי�, חושד שג� חמורה יותר תגובתו ואז מת
הדבר עשה שרובינשטיי� משוכנע שגדעוני מאחר מסתבר לכאורה בכשרי�). וחושד רכילות
לאכול כמתכוי� יחשב שזה נאמר ואולי מחשבתו. לפי תקו� לא על עבר מסתמ�, זה ועל
איסורי� עבר דהא טלה, בשר בידו עלה לא האמת אבל טלה, בשר בידו ועלה חזיר בשר

אחרי�.
‡Ï"˘ '‡ ˜¯Ù '‡ ‡È‚ÂÒ· ·ÈËÈ‰ ¯‡Â·Ó ¯·„‰ È¯‰Â ."„¯ÂÒ·‡" ÌÂ˘ Ô‡Î Â�‡ˆÓ ‡Ï
ÔÂ˘‡¯ ÏÈÁ˙Ó ˜¯ ¯ÈÊÁÓ Â�È‡ Ì‡Â .ÏÂÓ‚ ÌÂÏÈ˘Â "‰¯ÊÁ‰" ÏÚ „ÁÂÈÓ Â‡Ï ‡Â‰ "ÌÂ˜˙
ÍÎ .˘"ÈÈÚ ,ÌÂ˜˙ ‡Ï„ Â‡Ï· ‡Ï Í‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ï· ¯·ÂÚÂ ¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ È‡„Â· ,ÚÂ‚ÙÏ
'ÓÚ 'Ë ‡È‚ÂÒ· ‰‡¯ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ) .‰Ï „ÁÂÈÓ‰ Â‡Ï‰Â ˙Â‡ÈˆÓ ÏÎ ,‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„

.(‡"ÂÊÁ‰ Ì˘· 203



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 286

Â· „˘ÂÁ ÔÈÈË˘�È·Â¯ ¯ÓÂ Ì˘‡ Â�È‡ È�ÂÚ„‚ ¯Ó Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ‡¯·ÒÓ Â„Â·Î ÔÚÂË „ÂÚ
Â‰È¯‰ Ì˜Â�‰ ÔÈÈË˘�È·Â¯ ˙Ú„ ÈÙÏ˘ ¯Á‡Ó ‰Ó˜� Â˙Ó˜� ·˘ÁÈ ˙‡Ê ÏÎ· Y Ì�ÈÁ·
ÁÂ˙È�" È‰Ï˘· ‰Ê ÏÎÏ Â�ÊÓ¯ Â�‡ Ì‚ .(ÏÂÎÈ·Î) ˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÏÂÓ‚ ÌÏ˘ÓÂ "¯ÈÊÁÓ"
‡Ï Ì‡ Ì‚ ‰Ó˜� ¯ÂÒÈ‡ ÍÈÈ˘ Â�È�ÓÊ È¯·ÁÓÓ ˙ˆ˜Ó ÈÙÏ" :Ï"‰Ê· Â�·˙ÎÂ ,Ì˘ "È˙ÎÏ‰
.‰·Á¯‰· ÔÈ�Ú‰ ¯‡Â·Ó ˙Ó‡· Ì˘Â .Ï"ÎÚ ,"'‡ ˜¯Ù '‡ ‡È‚ÂÒ· ‰‡¯ ,‰ÚÈ‚Ù ‰ÊÏ ‰Ó„˜
¯·Â„Ó Ì˘˘ Ï"�‰ ˜¯Ù‰ ÛÂÒÏ ËÂ¯ËÂ¯Ù· ¯˙ÂÈ ÔÈÈˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Â�ÈÈ‰˘ ‡Â‰ ˙Ó‡‰ ÌÏÂ‡
.Ú"ˆ· ‰Ê· ÔÈ„‰ Â�Á�‰ Ì˘Â ,‡Â˘ „˘Á ÍÓÒ ÏÚ Ì˜Â�‰ .¯ÂÙÈÒ·˘ ¯ÂÈˆÏ ‰‰Ê ¯ÂÈˆ· ˘ÓÓ

הוזכר (אמנ� בצעד"ג שמדובר הוזכר לא כא� ג� א': דר� ט' סיפור 394 עמ' (טו) הערה
בנטירה). אח"כ

¯·Â„Ó Ì˘˘ "¯ÈÚ‰Ï ˘È ˙Ó‡‰ ÔÚÓÏ" ÏÈÁ˙Ó‰ Ì˘ ÚË˜‰ È¯‰˘ ,‰„ÂÒÈ ˙ÂÚË· ÂÊ ‰‚˘‰
ÔÈÈÚÓ‰ .‰ÓÈ˜� Ì‚Â ‰¯ÈË� Ì‚ ,ÂÈ�ÙÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ¯˙È‰ ÏÚ ‰·Á¯‰·
ÔÓÒÏ ˙Ó‡· È‡„Î ÌÈ‡¯Â˜‰ ÂÚËÈ ‡Ï˘ È„Î ÌÏÂ‡ .˙‡Ê· Â�‡ ÌÈ�Î˘ „ÈÓ ÁÎÂÂÈ ÚË˜· ·ÈËÈ‰
.‰È�ÙÏ˘ ‰¯ÈË� ÔÈ„Ï ˜¯ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‡È‰˘ Ì˘Â¯‰ ¯ˆÂÂÈ ‡Ï˘ ÚË˜‰ È�ÙÏ ˜ÒÙ‰ Ï˘ ÔÓÈÒ

כלי� בהשאלת נקימה איסור מצאנו בגמרא הלכתי: מבט כ"ג, סיפור 415 עמ' (טז) הערה
וכדומה? צדקה היינו לחלוטי� בנתינה נקימה איסור שיש המקור מה אבל אליו) חוזרי� (שה�
¯ÙÒ Ï"ÊÂ .Ô‡Î ÂÈÏÚ Â�¯ÊÁ ‡Ï ÔÎÏÂ ¯ÙÒ· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Â�¯ÎÊ‰Â ÈÂÏ‚Â ËÂ˘Ù ¯Â˜Ó‰
...ÔÂÓÓ ¯‡˘ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ‡¯˜· È·È˙Î ÌÈÏÎ Â‡Ï„ ,ÌÈÏÎ ˙ÏÈ‡˘ ‡˜Â„ ‡ÏÂ..." :ÌÈ‡¯È‰

Ï‡¯˘È ÌÈ¯‰ÊÂÓ˘ Â�„ÓÏàìù ìéáùá ïåîîá íéãñç úåìéîâå ä÷ãö èòîé àìù

êéøö åúåéäá åîò åäàùò˜ÏÁ· Ì‡ÂÏÈÓ· Â‡·Â‰ ÂÈ¯·„) .Ï"ÎÚ ,"‡È‰ ‰ÓÈ˜� ÂÊ˘
.(·"È ˙Â‡ ˙Â¯Â˜Ó

È¯ÙÒ Ô·ÏÏÂ ¯¯·Ï ,ÔÈÈÚÏ ÚÈ˜˘‰˘ ‡Á¯ÈË‰Â ÔÓÊ‰ ÏÚ ¯"˙ÎÏ ·Â˘ ‰„Â� ˘„Â˜‰ ÔÓ È˙‡ˆ·
È„Î ÏÊ¯· ËÚ· Â�È�ÙÏ Â�Ó˘¯ ,˙Â�ÂÎ�‰ ÂÏ‡ ,ÂÈ˙Â¯Ú‰˘ ÂÏ ÚÂ„È ÈÂ‰ÏÂ ."Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·"

.‰"ÊÚ· ˙Â�Ó„Ê‰‰Â ˙Ú‰ ‡Â·· ¯ÙÒ· Ô˜˙Ï Â‡ ÛÈÒÂ‰Ï

,‰Î¯Ú‰·Â ·¯ „Â·Î·,¯‚¯·�ÈÂ È·ˆÔÂÎÓ‰ Ì˘·
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ıÈ·Â�È·¯ ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ
‡Ï‡È·Ó ‰"‰ÏÏˆÊ ¯"ÂÓ‡‡ ˜"Î Ô·
Â"ˆÈ ˜¯· È�· Ô¯‰‡ ˙Ó¯ ˜"˜ÙÂÁ

תשס"ב מרחשו� י"ב וירא לסדר בשבת שני ליו� אור ב"ה
האד� תורת מכו� של הגאוני� הרבני� החשובי� למנהלי� ותעצומי� עוז שלומי� הרבה
שליט"א. חפ� ברו� ומור"ר וינברגר צבי מור"ר הר' הג' בראש לעומדי� ובמיוחד לאד�,

מעלתכ�. לרו� כראוי השלו� עלות אחרי
יבר� ד'. חלק תורני קוב� לי שהמצאת� על למעכ"ת ותודתי שמחתי את לפניכ� להביע הנני
ולהגיע הליכות, נוע� מתו� אחד אל אחד ישראל לבבות לאחד ירצה, עטכ� ופועל חילכ� ה'

הימנו. נוחה המקו� רוח הימנו נוחה הבריות שרוח לכל
כדלקמ�: לי נראה הנ"ל, בקוב� 255 בד� הנאמר שאלתכ� בדבר

אלא ממש, חבירו את לשנוא הכוונה אי� לשנאותו, ומצוה מותר בחבירו ערוה דבר הרואה
ע"י מעבירה שנוצרה הקליפה עליו ישלוט שלא העבירה עצ� את עצמו על ולהמאיס להשניא
שומר א� א� דלפעמי� בספ"ק ומבואר זי"ע מקארי� פנחס רבי מהגה"צ כדאיתא הראיה עצ�

מהרהר עבירה שבעל ע"י מ"מ ערוה ומדבר מעבירה ועצהעצמו הרהור, עי"ז לו מגיע עליו
רע, שנאו ה' אוהבי בכתוב מבואר וזה ע"ז. שנאה בלבו ולעורר הרע את לשנוא לזה וסגולה
מעבירה שמירה צריכי� חסידיו נפשות דא� יציל�, רשעי� ומיד חסידיו נפשות שומר ועי"ז
הרע את לשנוא הצדיק לאוהבי הכתוב אמר ע"כ ב�, מהרהרי� שהרשעי� מצד ערוה ומדבר
ואת� הרשעי� של העבירה קליפת מצד פג� לה� יגיע שלא וינצלו נשמרי� יהיו ועי"ז

היו�". כולכ� חיי� אלקיכ� בה' הדבקי�
וטובכ�, שלומכ� בדרישת אסיי�

מביאלא זצללה"ה אאמו"ר מר� כ"ק ב� רבינובי�, יעקב יצחק

שליט"א. חפ� ברו� והר"ר וינברגר צבי ר' הרה"ג הרבי� מזכי הגאוני� הרבני� לכבוד
התורה כל ע� החשוב! מפעלכ� על העצומה הערכתי את להביע בפי מילי� מספיק אי�
לחבירו אד� בי� הלכות בלימוד חוסר זמ� הרבה הרגשתי ובכוללי� בישיבות ב"ה הנלמדת
להלכות בהקדמה חיי� החפ� שכתב למה בדומה מעשיות. מסקנות ע� יחד ובלמדנות בעיו�
יכול אד� לחבירו. אד� בי� בהל' ג� כ� נכשלי�, וודאי שבת הל' יודעי� לא שא� שבת
להכשל עלול הוא ההלכות גדר יודע אינו א� אבל יעבור בל חק יו� כל מוסר סדר ללמוד

טוב. בעשה וג� מרע בסור ג�
אמונה בס' החזו"א שהארי� כמו מוסר סדר בעצמו מהווה בהלכות העיסוק עצ� לזה מעבר
שהסיבה זצ"ל פיינשטיי� משה הג"ר בש� (אומרי� הדברי�. שני שמרוויחי� נמצא ובטחו�
הבעלי� של שהחפ� פעמי� אל� שישמעו כדי הוא מציאות אלו פרק ע� מתחילי� שילדי�

המוצא). של ולא
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והעברתי הכותל בישיבת מלמד אני ומעניי�. רחב והמגוו� בבהירות רמה על נכתבי� המאמרי�
לעתיד. שלכ� בחומר להשתמש ג� ומקווה תשנא" "לא הספר ע"פ בעבר שיעורי� סידרת

לאורייתא. חילכ�
לרב תמסרו (אגב שליט"א, אריאב דוד הרב של הנפלא מאמרו על הערות כמה לי יורשה א�

מיוחד). באופ� ממאמרו שהתענגתי שליט"א מיירניק
"האומר ח: פסחי� מגמ' ראיה להביא כדאי היה כוונות. תערובת יש א� לספיקו בקשר א.
רש"י וכתב גמור", צדיק זה הרי עוה"ב ב� שאהיה או בני שיחיה בשביל לצדקה זו סלע
א� ומתכוי� צדקה לעשות שצוהו בוראו מצות קיי� אלא עושה לשמה שלא אמרינ� "...ולא
וכוונה בוראו מצות לקיו� היא כוונתו עיקר א� רק לשמה שנחשב משמע עצמו". להנאת
פשוט. כדבר אריאב הרב וכמש"כ כמו�, לרע� בואהבת ה"ה לכ' וא"כ עצמו, להנאת משנית
ד' בעמוד ג' כלל ב' מערכת ח"ב זצ"ל) ענגל יוס� ר' האדיר (לגאו� האוצר בית בספר וראה
דחה ושוב כוונה, צריכות מצוות למ"ד יצא לא ולשיר למצוה שהתוקע לומר שרצה א' טור
מחריב דלא חולי� לש� דוגמת לבד, לשמה וחשיב מצוה לגבי בטילה רשות דכוונת "י"ל וכתב
המצוה כוונת שחסר מפאת רק השיר כוונת מפאת הפסול אי� לבד לשיר בתוקע ורק בקדשי�
דאתה אלא למצוה כוונה דיש לשיר וג� למצוה במתכוי� ומשא"כ למצוה, נתכוי� לא שהרי
מינא דלאו כלל מפסדת אי� עצמותה מצד שיר כוונת ולכ� שיר כוונת ג� שהיה לפסול רוצה
ולש� פסח בלש� כמו שפיר פוסל זה אחרת למצוה ג� כשמתכוי� ומשא"כ בה מחריב לא

באריכות. ועיי"ש עכ"ד שלמי�",
(ומצאתי המצוה. קיו� את ולעכב להפריע צריכה לא עצמו להנאת שכוונה בנידו�, ה"ה וא"כ
ה"בית כדברי כתב וירא בפרשת שליט"א, גשטטנר נת� להג"ר עה"ת, נת�" "להורות שבספר
ובכלל שהבאנו). בפסחי� הגמ' בדברי ד� וג� לעניננו הנוגעי� דברי� ע"ש מנפשיה האוצר"
לחבירו אד� בי� בעניני מצוה לש� כוונה אחוז מאה שתהיה אד� מבני לצפות שקשה נלע"ד

השרת. למלאכי תורה ניתנה ולא
מצוות למ"ד אפילו כוונה צריכות לא לחבירו אד� בי� שמצוות (113 (עמ' למש"כ בקשר ב.
אות כ"ט סי' יו"ד ח"ו שליט"א יוס� עובדיה להג"ר אומר יביע בשו"ת ג� ע' כוונה. צריכות
שו"ת בש� מבואר ראיתי וכ� אחרוני�, כמה ועוד ביהודה הנודע בש� זו שיטה שהביא מה ה'

ו'. סימ� סו� ח"ב תשובה התעוררות
שעיקר (אע"פ כוונה במעט סגי חובה ידי יציאת שלעני� ראיה להביא (114 (עמ' במש"כ ג.
שלא ובמצות בתורה אד� יעסוק שלעול� דקי"ל מהא וכו') כבוד כגו� אחר לדבר כוונתו
שנחשב ומשמע וכיו"ב לכבוד כוונתו שעיקר עסקינ� לא מי ובפשטות וכו', שמתו� לשמה

המובחר מ� שאינה רק עכ"ד.למצוה למצוה כוונה במעט ג� חובתו ידי שיוצא ומשמע
שכותב (115 עמ' (ח"ג מאליהו המכתב בעל כהבנת שלא הוא כת"ר של שפשיטותו להעיר יש
פנימי רצו� מתו� מצות לקיי� רוצה שאד� אחד לשמה, לא סוגי שני שיש זצ"ל דסלר הרב
האד� לכ� השלמה הכוונה את להוציא ומעכבי� שמפריעי� בדר� מכשולי� ש� שהיצר אלא
כשאמרה הגמ' התיחסה זו ולכוונה המפריעי�. את לסלק כדי רק לשמה בשלא משתמש

לשמה. בא לשמה שלא שמתו�
מצפה שהוא הנאות שאר או עוה"ז שאיפת ע"י מסובבת שמצותו לשמה, בשלא שני סוג ויש
כזה. מקרה על דברה לא והגמ' לשמה, יגיע לא לעול� הזה מהסוג לשמה ובשלא אליה�.
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אלא לשמה, כוונה מעט שמספיק ראיה מכא� אי� והלב הדעת על המתקבלי� דבריו ולפי
לשמה. להיות צריכה כוונתו עיקר אדרבא

שחשב יח.) קידושי� סב. ושבת ו. (בברכות חז"ל דברי את לפרש 115 בעמ' מש"כ ע"פ ד.
לעני� לא א� שכר לעני� רק שזה וביאר עשאו, כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לעשות אד�
חטאת הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק שכל משחז"ל ג� עפ"ז לפרש יש קוימה. שהמצוה
הגמ' יוב� ולפי"ז ממש. חטאת הביא שכאילו לא אבל שכר נתינת לעני� שהכוונה ק.) (מנחות
בית שלכשיבנה פנקסו על וכתב בשבת נר והטה שקרא ישמעאל ברבי מעשה יב: בשבת
וסגי חטאת בתורת שיעסוק חטאת, להביא צרי� למה וקשה שמינה, חטאת אביא המקדש
חטאת הקריב כאילו לא אבל חטאת הקריב כאילו נחשב שכר לעני� שרק כדברינו אלא בזה,

ד). אות יח ו ויקרא תמימה בתורה כתב זה שכעי� ראיתי (ושוב ממש.
יותר לראות בתקוה לחבירו אד� בי� בהל' הנפלא ספרו על שליט"א אריאב לרב אודה לסיו�

ויותר.
אהרמ� אלחנ� רב, ובכבוד בברכה

יצ"ו לונדו� פה לפ"ק תשס"ד שרה חיי פרשת ה' בס"ד
לאד� האד� תורת המכו� לכבוד

ע"י בי פגעו הי"ו אנשי� כמה הקדושה. תורתינו ע"פ הצדק את לברר וברצוני שאלה לי יש
כתב ע"י ג"כ אותי לפייס צריכי� שה� רק לה� מוחל אני שאי� לה� ואמרתי בעיתוני� כתב

שבמ חושבי� וה� וכתבתיבעיתו�. שני�, מג' יותר עבר כבר וזה הזמ� ע"י יתרפא זה הזמ� ש�
– מוחל אני שאי� לה� ואמרתי

שלכ� הספר את ראיתי בלבב�". אחי� את תשנא "לא על עובר אני א� היא שלי השאלה
הפסוק על הק' החיי� ובאור ברמב"� שלמדתי מה לפי כי מש� זה את להוציא יכול אני ואי�

רע. ש� של עני� ג"כ בזה שיש ובפרט ע"ז, עובר אני אי� לה�, אומר אני א� הנ"ל
במערכת] שמור [הש� ברכתי, בצירו� רבה ותודה להשיביני... נא

¯"¯‰ „Â·ÎÏY Y˙"˘Â Ë"‰˘„Á‡ ,Â"È‰

'‰ „ÈÎ ·È˘‰ÏÂ ‰ÎÏ‰‰ ¯¯·Ï Â�È�Ù˙‰ „ÈÓÂ ˙ÂÚÂ·˘ ˘Ï˘Î Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· Â�ÚÈ‚‰ Â·˙ÎÓ
.'ÂÎÂ Ï˘Î� ‡Ï˘ ¯"‰ÈÂ .Â�ÈÏÚ ‰·ÂË‰

Â‡ ·Ï‰ ˙¯ÈË�· Â‡ Â„Â·Î „ˆÓ ˘ÓÓ ·Ï· ‰‡�˘· ¯·Â„Ó Ì‡‰ ¯Â¯· ‡Ï ·˙ÎÓ‰ ÍÂ˙Ó
.ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙˘ÂÏ˘· ÔÈ„‰ ˙‡ ÌÎÒ� ÍÎÈÙÏ .‡„È¯‚ ‰ÏÈÁÓ ·Â¯ÈÒ· ¯·Â„Ó ‡Ó˘

למחול סירוב א.
ÔÈ‡ ‰¯ÈË� ÂÏÈÙ‡Â ,Ì‰ÈÙÏÎ ·Ï‰ ˙‡�˘ ÂÏ ÔÈ‡ Ï·‡ Ì‰Ï ÏÂÁÓÏ ·¯ÒÓ ˜¯ Â„Â·Î Ì‡
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ÈÙÏ] Â¯ÎÂÊÏ Ï„˙˘Ó Â�È‡Â ‰¯˜Ó‰ ÏÚ ·˘ÂÁ Â�È‡˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ,Â·Ï·
¯·„ÏÓ Ú�Ó� Â„Â·Î˘ ÏÎ Î"‡ ,‰¯ÈË�‰ ÏÚ ¯·„Ó˘ Â�ÈÈ‰„ ‰Ù· ‰ÈÂÏ˙ ‰¯ÈË�˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰
ÔÈ· ˙ÂÎÏ‰Ï „ÂÓÈÏ ¯ÙÒ· Í¯Â‡· ‰‡¯ .ÏÏÎ ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ¯·Î ‰¯ÈË�‰ ÏÚ ·Â˙ÎÏÂ
Â�È‡ ˜¯Â ['‡ ˜¯Ù "‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó" '‚ ‡È‚ÂÒ ,¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï ,'· ˜ÏÁ Â¯È·ÁÏ Ì„‡
ÏÚ ¯˙ÂÂÓ Â�È‡Â ÌÈÓ˘· Ì˘�ÂÚ ˙‡ ÂÏ·˜È˘ ‰ˆÂ¯˘ Â�ÈÈ‰„ ,"ÌÈÓ˘ ˙ÏÈÁÓ" Ì‰Ï ÏÁÂÓ



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'‰ ı·Â˜ 290

‰·Á¯‰· ÔÈÈÚ] ÌÈÓ˘ "˙¯ÈË�" ÏÚ ÍÓÂÒ ÂÏÈ‡ÎÂ ¯·„‰ ¯ËÂ� Â�È‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰ Ï·‡ ,ÍÎ
Y ÍÎ ÔÈ„‰ ['„ ˜¯Ù 'Ë ‡È‚ÂÒ Ï"�‰ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ··

פיוס דברי יפרסמו הם אם אפילו למחול מחוייב אינו הדין ‰‚�‡È,בעיתונים.מעיקר È¯·„ Ì‰· ÂÓÒ¯ÈÙ˘ ˘ÓÓ ÌÈ�Â˙ÈÚ Ì˙Â‡· ÂÓÒ¯ÙÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
Ô‚Ó"·Â ,˘"ÈÈÚ '‡ ÛÈÚÒ ‡"Ó¯· Â"¯˙ 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘· ¯‡Â·Ó‰ Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ ÔÈ„„ ‡ÈÓÂ„
Â·˙Î Y ‡"È ˜"Ò Ì˘ "‰¯Â¯· ‰�˘Ó"· Ì‰È¯·„ Â‡·Â‰ Y ÌÈ�Â¯Á‡ „ÂÚÂ Ì˘ "Ì‰¯·‡

‡„" ÌÚË‰ÈÓ� Ê"ÈÙÏÂ .Ï"ÎÚ ,"Ú¯ Ì˘‰ ¯‡˘�Â ÒÂÈÙ· ÚÓ˘ ‡ÏÂ ‡„˘Á· ÚÓ˘„ ‡ÎÈ
ÈÂÊÈ·‰ ˙‡ ‡¯˜˘ ÈÓ ÏÎ ‡Ï˘ ˘Â˘ÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÌÈ�Â˙ÈÚ Ì˙Â‡· ÌÒ¯ÙÓ· Ì‚ Ô„È„ ÔÂ„È�·
Î"‡Â .Ô·ÂÓÎ ÌÈ‡¯Â˜‰Ó ˜ÏÁ ÂÙÏÁ˙�Â ·¯ ÔÓÊ ¯·Ú˘ È¯Á‡ Ë¯Ù·Â ,ÒÂÈÙ‰ ˙‡ Ì‚ ‡¯˜È
˙„ÈÓ ÌÂ˘Ó˘ ÌÈ�Â¯Á‡ Â·˙Î ÌÏÂ‡ .'ÂÎÂ ÂÓÒ¯ÙÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÏÂÁÓÏ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ·ÂÈÁ ÔÈ‡
ÂÏÈÙ‡ ÌÈ·¯ÒÓ˘ ¯Ó„ ‡„·ÂÚ· Ï·‡ Ï"�ÎÂ ÂÒÈÈÙÓ ˙Ó‡·˘Î ‰Ê ÏÎÂ .(Ì˘) ÏÂÁÓÈ ‰Â�Ú

.ÏÏÎ ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰Â�Ú ˙„ÈÓ ÂÏÈÙ‡ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ËÂ˘Ù Â˘ÈÈ·˘ ÔÙÂ‡· ÒÈÈÙÏ

נטירה. ב.
¯ÈÓÁ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È (Ï"�Î) ¯Â·È„· ‰¯ÈË� Ì‚ ˘È˘Î ¯˜ÈÚ·Â Î"˘ÎÂ ·Ï‰ ˙¯ÈË� ˘È˘ ÔÙÂ‡·
ÌÈÏÈ˜Ó ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÒÂÙ È¯‰˘ Ï˜‰Ï ÍÂÓÒÏ ‰Ó ÏÚ ˘È ‰Ê· Ì‚˘ Ù"Ú‡ ,‰¯ÈË�‰ ÏË·ÏÂ
¯‡Â·ÓÎ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ·˘Á� È‡„Â·˘ ,·"ÂÈÎÂ ÔÂÈÊ· Â�ÈÈ‰„ ,"‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ" ˙ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰¯ÈË�·
Ì„‡ ÔÈ· ¯ÙÒ· ‡ÏÙ� ˙ÂÎÈ¯‡ ‰‡¯Â .Ì˘ ‡È‚ÂÒ· .‚Î ‡ÓÂÈ] ‡¯Ó‚· ˘¯ÂÙÓ Ì‚Â ÌÈ˜ÒÂÙ·

.[¯˜ÈÚ· '‡ ˜¯Ù '‰ ‡È‚ÂÒ ,Ï"�‰ ,·"Á Â¯È·ÁÏ

שנאה ג.
‰Ó ÏÚ Ì‡�Â˘ Â„Â·Î˘ Â�ÈÈ‰„ ,‰¯ÈË�‰ ÏÚ ÛÒÂ�· ˘ÓÓ ·Ï‰ ˙‡�˘ Ì‚ ˘È˘ ÔÙÂ‡·
¯Ó‡�˘ Ï"�‰ "‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ" ¯˙È‰ ÔÈ‡ ‰Ê· ,˜Ê�‰ Ô˜˙Ï ÌÈ·¯ÒÓ˘ ÏÚÂ ÂÏ ÂÏÏÂÚ˘
.['· ˙Â‡ '‚ ‡È‚ÂÒ· ‡"Á Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ÔÈÈÚ] ‰‡�˘· ‡ÏÂ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· ˜¯ ˙ÂË˘Ù·

‡Ï"· ¯·ÂÚ Â�È‡ ¯·Î Ì‡�Â˘˘ Ì‰Ï ‰Ï‚Ó˘Î˘ ‰‡�˘‰ ÈÂÏÈ‚ ¯˙È‰Ï Â„Â·Î ÊÓ¯˘ ‰ÓÂ
Ì‚ Ì�˘ÈÂ ¯˙È‰‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Â˘‡¯Â ,Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ ¯˜ÈÚ· Â‰Ê ,'ÂÎÂ "‡�˘˙
‡"Á Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·· Í¯Â‡· ‰‡¯ .Ì"·Ó¯‰ Ï˘ Â¯È˙‰ ˙‡ ‰ÎÏ‰Ï ÂË˜�˘ ÌÈ�Â¯Á‡
"ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â" Ï˘ ‰˘Ú‰ ˙‡ ÈÂÏ‚· ‡�Â˘‰ ÏË·Ó ÔÈÈ„Ú Ì"·Ó¯Ï Ì‚Â ,'‡ ˜¯Ù '‡ ‡È‚ÂÒ
ÏÚ ‚"‰Î· ÍÂÓÒÏ ˘È Â�˙Ú„ ˙ÂÈ�ÚÏ ÌÏÂ‡ .·"˘ ˙"Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÎ
['‚ ˜¯Ù ¯˜ÈÚ· '‰ ‡È‚ÂÒ· ,‡�˘˙ ‡Ï ,‡"Á Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·· ‡·Â‰] ÌÈ‡¯È‰ Ï˘ Â¯˙È‰
Â„Â·Î Ì‡ ,Ô„È„ ÔÂ„È�·Â .˘"ÈÈÚ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ 'ÂÎÂ ÒÈÈÙÓ Â�È‡ Ú‚ÂÙ‰Â ‰ÁÎÂ˙ È¯Á‡˘
Ì‰ È¯‰Â Ì·Â¯ÈÒ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰Â ˙ˆ˜Ó· Ù"ÎÚ Â�˜˙È˘ Ì‰Ó ˘˜·Â ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÌÁÈÎÂ‰

˘Ó˙Ó ‰ÚÈ‚Ù ÔÓÊ‰ ÏÎ Â· ÌÈÚ‚ÂÙ ÂÏÈ‡ÎÂ�‡ˆÓ ‡ÏÂ ‡Â�˘Ï ÌÈ‡¯È‰ ¯È˙Ó ÍÎ· È¯‰ ,˙Î
.„ÂÚ Ú"ˆ ‰˘ÚÓÏÂ .Â„ÂÒÈ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ�Â˘‡¯·

ולסיכום:
¯˘Ù‡ Ì‡Â Y ˙‡ÊÎ ˘È Ì‡ Y ·Ï‰Ó ‰‡�˘‰ ÏË·Ï Â„Â·ÎÏ ÂÏ ÈÂ‡¯ È‡„Â ‰ÏÈÁ˙ÎÏ
Û‡Â .¯˙ÂÈ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„Ï ÔÈ�Ú‰ ÏÎÓ ˙Ú„‰ ÁÈÒ‰Ï Â�ÈÈ‰„ ,‰¯ÈË�‰ Ì‚ ÏË·Ï

.¯ÂÓ‚ ·ÂÈÁ ÍÎ· ÔÈ‡˘



˙Â·Â‚˙Â ÌÈ·˙ÎÓ291

ÌÈ�Â˙ÈÚ Ì˙Â‡· ÂÓÒ¯ÙÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,·ÈÈÂÁÓ Â�È‡ È‡„Â· "ÌÈÓ˘ ˙ÏÈÁÓ" ÏÂÁÓÏ ÌÏÂ‡
‰Â�Ú Ï˘ ‰·ÂË ‰„ÈÓ „ˆÓ ˜¯ ,ÏÂÁÓÏ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ Ì‚ Y ÔÂÈÊ·‰ ÂÓÒ¯Ù˘ ‰¯Âˆ ‰˙Â‡·Â

.ÏÈÚÏ„ÎÂ ÌÈ�Â¯Á‡· ¯‡Â·ÓÎ ÏÂÁÓÈ

הבהרה!
‰Ó ÏÎ˘ ÚÂ„È ÈÂ‰Ï ,„Á‡ „ˆÓ ˜¯ ,ÌÈ„„ˆ‰ È�˘Ó ‡ÏÓ‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ Â�Ï·È˜ ‡ÏÂ ¯Á‡Ó
‡ÏÂ ,ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Â�‡ ÂÈÏ‡Â ·˙ÎÓ‰Ó Â�Ï ¯ÈÈËˆ�˘ ‰Ó ÈÙÏ ‡Ï‡ Â�·˙Î ‡Ï Â�·˙Î˘

.¯˙ÂÈ ˙·Î¯ÂÓ ÌÈÓÚÙÏ˘ ,˙Â‡ÈˆÓÏ

,‰Î¯Ú‰·Â ·¯ „Â·Î·,¯‚¯·�ÈÂ È·ˆÔÂÎÓ‰ Ì˘·

שופטי�, שבת ערב
חפ�, ברו� והרב וינברגר צבי הרב לאד�, האד� תורת מכו� אל

לעני� שעשויות הערות בשתי נזכרתי וכעת בלבב�" אחי� את תשנא "לא מספרכ� נהניתי מאד
אתכ�:

יעלה שלא לצוות א"א כרח� ["ועל עול�", ו"הליכות קהת" בני מ"משא הבאת� 298 בעמ'
גמורי�... צדיקי� כ"א בידו זה אי� דאי� חבירו על שנאה לו יהיה שלא אחד רגע במחשבתו
ודו"ק חבירו, על השנאה אצלו שמתעוררת פע� בכל מלבו השנאה דיגרש הכתוב כוונת אלא
בעל הרהור דכל זצ"ל יעקב קהלות בעל מר� בש� ראיתי "וכ� פ"ו). דעות קהת, בני (משא
אי� איסור במחשבת בזדו� לבו ממלא שאינו זמ� וכל כלו�... אינו די� פי על אד� של כרחו
במבוא עול� (הליכות איסור" זה אי� כרחו בעל בלבו המבצבצי� הרהורי� אבל עבירה... בו
מחשבה לכיוו� רמז כבר שיש כמדומני המערכת]. המלאי�, דבריה� בפני� ראה ג'). אות

שא כאב� האד� להיות אפשר "שאי נאמר: שש� של"ח מצוה החינו� בספר לושלה� י�
ש�. חיי� מי� בבאר ח�ט לאוי� פתיחה חיי�" ב"חפ� הובאו החינו� ספר ודברי הופכי�",
תטור". ולא תקו� "לא לבי� תשנא" "לא בי� וההבדל היחס של בשאלה דנת� 294 בעמ'
זה. לעני� נזדקקו כבר ואחרוני� שראשוני� לציי� יש א� וסבירה מעניינת בהחלט סברתכ�
ג� ראה זו. לשאלה תשובה מציע ש"ה ש"ד ש"ב ל"ת המצות בספר שהרמב"� כמדומני
משלו תירו� מציע ג� פ"ז דעות הקטנה יד ובס' כיו�, באותו שהול� קצז�ח סימ� ביראי�
יח יט ויקרא לחומש הירש רפאל שמשו� רב של הפירוש שבדברי ונראה י"ז. ט"ז בסימני�

הקושיא. את לתר� נוס� כיוו� יש
שלזינגר חנ� בברכה,

קהת" בני ה"משא ע"י המודגשת ההלכתית התופעה של דוגמה עוד לידי באה זה ברגע נ.ב.
הרמב"� אומר וגו', תערצו ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכ� יר� "אל ג, כ דברי� בפסוק
לא עובר עצמו, ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשב המתחיל "וכל הט"ו מלכי� מהל' פ"ז
למביא דוקא הרמב"� שכוונת (קנד�ד) קכ"ח ל"ת ח"ב לרס"ג בפירושו הרי"פ ומבי� תעשה",

זה. לאו בכלל אינו בטבעו פחד� שהוא מפני הנבהל אבל פחד לידי עצמו
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‡"ËÈÏ˘ ¯‚�ÈÊÏ˘ Ô�Á ¯"¯‰ „Â·ÎÏ

.ÌÎÁÎ ¯˘ÈÈ ,È"Ú Â�Ï·˜˘ ·¯‰ „Â„ÈÚ‰Â ¯˜È‰ ÌÎ·˙ÎÓ ÏÚ ÔÁ ÔÁ

Â�¯‡˘‰ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ Â�‡˘ ÔÂÈÎ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ
.ÔÂ˘‡¯‰ Í¯Î· Ì‰· Â�·Á¯‰ ‡ÏÂ ˙Â‡·‰ ˙ÂˆÓÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�ÂÈ„

ÔÂÈ„ Y '· ˙Â‡ '‰ ˜¯Ù '· ‡È‚ÂÒ Y '· Í¯Î· Î"˘Ó ÔÈÈÚ ,'‡ ‰¯Ú‰Ï Ú‚Â�· .ÔÈ�Ú‰ ÌˆÚÏÂ
ÔÈ‡˘ ÁÎÂÂÈ ÔÈÈÚÓ‰Â "ÌÈÈÁ ıÙÁ"· ÂÈ¯Á‡Â ÍÂ�ÈÁ·˘ "ÌÓÂ„ Ô·‡" „ÂÒÈ· ÌÈ˜ÒÂÙ· ÏÂ„‚
ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙¯·ÒÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „ÂÒÈ ˙‡ÂÂ˘‰· ÔÈÈÚÏ ˘È˘ „ÂÚÂ .‰ÎÏ‰Ï ÏÏÎ ËÂ˘Ù ¯·„‰

."ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰"Â "˙‰˜ È�· ‡˘Ó"

˜¯Ù '· ‡È‚ÂÒ ,'‡ Í¯Î "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·"] ¯ÙÒ· ·ËÈ‰ ¯‡·˙�˘ ‰Ó ÈÙÏ ,ÔÈ„ ÔÓ ¯·
.˘"ÈÈÚ ,'‰·È‡ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ '‚ ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡˘ ÏÎ' ‡È‰ ‰¯ÂÒ‡‰ ‰‡�˘‰ ¯ÂÚÈ˘ ['‡
ÌÈÒÁÈ‰ ˜Â˙È�· ÈÂÏ˙ ÏÎ‰ ‡Ï‡ ,‡„È¯‚ ‰·˘ÁÓ·˘ ‰ÂˆÓ ‰�È‡ ‡�˘˙ ‡Ï„ ˙"Ï Î"‡
Y ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡Â ‡˙‚ÂÏÙ‰ ¯· ÌÚ È¯Ó‚Ï ÌÈ˜˙Â�Ó ÌÈÒÁÈ‰˘ ÔÓÊ ÏÎ .‰·È¯Ó ˙ÓÁÓ
Â‡ÏÏ ‰˘ÚÓÏ ÌÈÚ‚Â� Ì�È‡ "ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰"Â "˙‰˜ È�· ‡˘Ó" È¯·„ Î"‡Â .‰Ê Â‡Ï· È‡˜

.‰·˘ÁÓ·˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÂˆÓÏ ‡Ï‡ ÏÏÎ ‡�˘˙ ‡Ï Ï˘

Ì˙˜„ˆ ,(¯˜ÈÚ· ·"˘ ˙"Ï) ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó Î"˘Ó· '· ‰¯Ú‰Ï Ú‚Â�·
ÌÏÂ‡ ·Ï· ˙¯˙Ò� ‡È‰˘Î ˜¯ ‰¯ÂÒ‡ ‰‡�˘‰˘ Â˙ËÈ˘Ï Ì"·Ó¯‰ Ì�Ó‡ !„‡Ó ‰Ê·
˜¯Ù 'Ë ‡È‚ÂÒ '· Í¯Î· ‰ÏÂ„‚ ‰·Á¯‰· Ê"Ú Â�„ÓÚ ˙Ó‡·Â .˜ÏÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú ÌÈ˜ÏÂÁÏ

...'·

,‰¯Â˙ ÈÏÓÚÏ ‰ˆ¯Ú‰·Â ·¯ „Â·Î·,¯‚¯·�ÈÂ È·ˆÔÂÎÓ‰ Ì˘·

W W W
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הענינים מפתח
להערה מציי� בסוגריי	 מספר עמוד, למספר ה	 הציוני	

ואם או"א.אב מורא או"א, כיבוד ע"ע ,
הגר אהבת

.139-141 המצוה, גדר
השם אהבת

.197 העשה, מבטל מתי
הכהן אהרן

מה .257 אחיו, בהצלחת ושמח רחב לבו
.257 מהנהגתו, שהרוויח

דברים אונאת
.181 ללשה"ר, דברים אונאת בין החילוק

בלב, ואחד בפה (22)160.אחד ,56
ישראל ארץ

.255 מצרים, של צרּות לעומת רחבה ָנקראת
מרה ,אפי

שיטת מרה, באפי לשה"ר סיפור היתר ביאור
.178-186 בזה, המהר"ל

תלתא, אפי
עשה בטול בו אין ולמה בא"ת לשה"ר היתר

.194-196 דואהבת,
מאיסורא אפרושי

.133-136 מאיסורא, אפרושי מותרדיני האם
.155-157 שקר, ע"י

בסתר, רעהו מכה 173-177.ארור
לחבירו אדם בין

גם רואים .11 למה, בשכל, מובנות אלו מצוות
לימודמידותדוקא .12 שלהמטבע, צדהשני את
יסודן .270-271 ציווי, בדרך ולא סיפורים ע"י
,165 אלקים, בצלם שנבראו הבריות כבוד משום
לאיבה גורם שכלי ועוורן חכמה חסרון .169
להיות ליזהר צריך מיראה העובד .172 ושנאה,
על הנכונה הסתכלות .186 הבריות, עם מעורב

.264-265 ,268 יהודי,
תשובה ,בעלי

.26 ומשמעותה, בזמננו התופעה

תשפוט בצדק
הפוסקים שיטת ביאור זכות, לכף לדון המצוה

זכות. לכף דיון וע"ע .199-214 בארוכה,
בראשית

קדמה ארץ דרך בחינת הוא בראשית ספר
בספר מהלימודים דוגמאות .271 לתורה,

.271-272 בראשית,
וענוה גאוה

.276-277 שביניהם, הזהב קו
דעת גניבת

.159 ,156 ,155(11)(12) ,151(8)(9) גדרה,
גר

.139-141 הגר אהבת מצות גדר
ושאול דוד

.275-276 ביניהם, ההבדל
זכות לכף דיון

שיטת .199-214 בארוכה, הפוסקים שיטת ביאור
"כבדהו .203 יונה, רבינו שיטת .200 הרמב"ם,
מצות לעומת .211-214 ברשע, .210 וחשדהו",

.42 תוכחה,
צדק" "הין

דעלמא, גםבמילי במקחוממכראו גדרהאיסור,
.160(22) ,159(21)
כמוך לרעך ואהבת

לא .139-141 הגר, אהבת למצות השוואה
.140 מעשים, בעשיית אלא הלב בהרגשת
עם שעושה לחסד הכוונה המת בהוצאת
אומרים מתי .164 מבטלו, המשקר .145 החיים,
"כמוך", מילת ביאור .194-197 העשה, שביטל
מאחרים מצפה שאתה מה "כמוך" .238-241
.244 ה', בעבודת 'כמוך' .240-242 הברית), (ספר

בדרכיו ,והלכת
.163 זה, עשה מבטל המשקר
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חברה
תמיכה צריך אדם כל החברה, השפעת כח

.273-274 מהחברה,
השם 159.חילול לשקר, ברגיל ,

חשד
לחשוד יש מתי .210 ,208 בכשרים, חושד
עצמו להכניס לא .210-211 וחשדהו), (כבדהו

208 חשד, .למקום
יהודי

ע"ע .264-265 ,268 יהודי, על הנכונה הסתכלות
ישראל.

יוסף
.256 בו, האחים קנאת הסבר

נבט בן ירבעם
לחטוא, לו גרמו חנם ושנאת צרּות של ָחשבונות

.260 דרכו, תוצאות .258-259
ישראל

כמלאכים .264-268 השרת, כמלאכי מעלתם
ושניהם בישראל, דרגות שתי .265 בארץ,
תפילתן למה .265 ואורייתא, בקב"ה מתקשרים
נמשלו .267 המלאכים, משירת יותר חשובה
שני .269 קדושתם, גודל .269 הסבר לכוכבים,
למה ביאור .276-277 וכוכבים, עפר הקצוות

.277 לסנה, נמשלו
חבירו כבוד

.235-237 לכבדו, צריך א' דבר מחבירו הלומד
ישראל נראין איך .237 כבוד, מגיע מעלה כל על

.238 זא"ז, כשמכבדים
ואם אב כיבוד

לספר .165-172 לחבירו, ב"א או למקום אדם בין
למצוא .170 ,165 "לתועלת", אביו על לשה"ר
היחס .172 ואמו, באביו מיוחדת מעלה ולהכיר

.183 מורא, למצות
הפנים" "כמים

.53 הפנימיות, או החיצוניות קובע מה
שוא שמע תשא לא

הקשר ביאור לחבירו, ואזהרה לדיין אזהרה
שלא בע"ד לקבל לדיין אסור .187-193 ביניהם,

.190-192 בזה, דינים חילוקי חבירו, בפני
תשנא הרשעים.לא שנאת ע"ע ,
הרע לשון

אפי היתר .173-177 בסתר, רעהו מכה ארור
חטא ביאור .178-186 המהר"ל ושיטת מרה
הלשון, לסגולת מיוחד חטא .178-186 המרגלים,

איסור לענין178-183. שוא" שמע תשא "לא
.194 תלתא, באפי היתר .187-193 לשה"ר,

"לתועלת"
.170 ,165 תועלת, משום אביו על לשה"ר לספר

תרחק שקר (23)160.מדבר כולל, מה ,
רע שם מוציא

איסור אין המתים על .143-145 השלום, מפני
145 דאורייתא,

אמנה מחוסר
.161(25) השער, שינוי משום בו בחוזר ,161-162

השם מחיקת
ואחיתופל בדוד הגמ' ביאור .144 שלום, משום

.144 השיתין, בכריית
מלאכים

להבין משל .265 בארץ, מלאכים הם ישראל
פירושו מלאך .266 אדם, לבני מלאכים בין היחס
משירת חשובה יהודי תפילת למה .266 "שליח",

.267 המלאכים,
ישראל מלך

.275-277 וגאוה, ענוה בין דק חבל
מצורע

למה .261 טהרתו, במעשה מחשבתי הסבר
.261 הימנית, ידו בהן מרמז

מצרים חשבונות - מצרים
חבירי .263 ,255-256 צר, מקום - מצרים קליפת

.255 שם, חשבוני, על חי
מתים

לחבירו, אדם בין של האיסורים כל כלפם אין
.145

התורה סיפורי
ציווי, דרך ולא דוקא סיפורים ע"י מידות לימוד

.270-271
סנה

.277 לסנה, ישראל נמשלו למה
אבות עבדי

.271-272 אבות', עבדי של שיחתן 'יפה ביאור
שונא עדות

.219 מהרש"ל), (דעת גמור שונא .215-221
ערבות

.129-136 ותוכחה, ערבות דיני
ומחילה 167.פיוס ורבו, באביו מיוחד דין ,

193.פירוד שלום, למטרת ,
צדקה

.154 יותר, שיתרמו כדי לשקר
קטן

.136 מאיסורים, והפרשתו קטן חינוך דיני
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קרח
תמיכה לו ונתנו לקרח ביחסם ישראל כלל חטאו

.275-273 חברתית,
קריעה

.235-237 זע"ז, הלומדים חברים של קריעה חיוב
ודוד שאול

.275-276 ביניהם, ההבדל
עולה יעשו לא ישראל 162.שארית איסורו, ,

שבטים
חלוקת .245 ה', מאת לשבטים ישראל חלוקת
.245-247 בתורה, מאד מודגשת השבטים י"ב
שבט, כל של המיוחדות מהתכונות דוגמאות
"קהל נקראו .247 "עם", נקרא שבט כל .246-247
,254 הצבא, חיילות כדוגמת .247-248 עמים",
.248-249 פעמים, ט"ו בתורה הוזכרו .248
נכפלו למה .249 בצבעים, נמשל מעלתם
קנאתם סיבת .250 השוהם, באבני גם שמותם

.256 ביוסף,
שלום

.145 ומקורה, שלום להשכין המצוה
שימוש

.270-271 מלימודה', יותר שימושה 'גדול ביאור
הרשעים שנאת

.35-125 הרשעים, שנאת בגדר מעמיק בירור
עמ' הפרקים (תוכן שם, תוכחה, מצות לעומת
או גלויה .50-51 דבורה" ה"תומר דברי .(35
"התראה" שבין החילוק .54 ,58 להלכה, נסתרת
אישית שנאת בין חילוק .60-61 ו"תוכחה"
.71-74 וחו"י), (תומים שמים, לשם לשנאה
.75-79 פסחים), (תוס' גמורה, שאינה שנאת
דעת ביאור .79 התוס', דברי סיכום .99 ,93-94
.81 אליו, המקורב לחבירו רק .80-83 ה"תניא",
בה אין .97-98 לבנו, האב "שנאת" דוגמת
לתת אסור .98-100 הרגילה, השנאה "עומק"

.274-275 חברתית, תמיכה לרשע
שקר

.142-146 שקר, ע"י לשה"ר שמועת להכחיש
מצוה, לדבר שקר .143 השלום, למען לשקר
מותר .143-145 שלום, הוצאתשםרעלמען .143
תירש לא שבת כדי מתנה בשטר לשקר
לשקר, שמותר התנאים ביאור .146 בערכאות,
המשקר .147-164 בהרחבה, הפוסקים שיטות

לשקר מותר האם .154 צדקה, יותר שיתרמו כדי
שיטות .155-157 איסור, על מלעבור למנוע כדי
לא, או מדאורייתא איסורו אם הפוסקים
מהכלולבפסוק .159 חילולהשם, ישבו .158(17)
המשקרמבטלמ"ע .160(23) 'מדברשקרתרחק',
דואהבת מ"ע מבטל .163 בדרכיו, דוהלכת
לעבור המשקר שעלול האיסורים .164 לרעך,

.158-164 עליהם,
תוכחה

חבירו את יביא שלא רכה בלשון דוקא
ירגיש לא שהחוטא בנחת .18 להתנצחות,
אינם קשות מילים .22 ,20 כרשע, שמחזיקו
שאין מי .138 משלים, לו ימשיל .141 פועלים,
רק .141 מתוכחה, פטור רכות לדבר בטבעו
העם מנהיגי .81 ,19(*) אליו, המקורב לחבירו

.130 הנסתרות, על ולרגל לחקור צריכים
בזמננו .22 ,17 בזמננו, שנוצר המיוחד המצב
,17 מפעם, שונה המצב בזמננו .18 מאד, נחוצה

.132-133 עול, לפורקי תוכחה .26 ,18
רבות מצוות כוללת .18 לימוד, שצריכה מצוה
אף .19 ועוד, בו והחזקת לרעך ואהבת כגון
אף .19 וכו', חבירו בעניני שמתערב שנראה
שייך לא ברבים .19 במצוות, מזלזלים שרבים
מאד חמורה .132 ,20 שוגגין, שיהיו מוטב הכלל
המוכיחזוכהלעמוד .21 במקוםעבירהבפרסום,
כוחה .23 התרי"ג, כל בתוכה כוללת .21 ה', לפני
לטובה פועלת .23-24 בביתו, התורה מעסק יפה

ה סמל .24 המוכיח, על לפעמיםגם .24 אחוה,
.28 עין, להעלים גם צריך

,18 הרב, רק לא בתוכחה חייב פשוט יהודי גם
בתים בעלי דברי לפעמים .129-130 ,24 ,22
תיקון התוכחה תכלית .22 פירות, יותר עושים
שתיקן אבינו אברהם חיבת .177 החוטא, מעשי
.214 ממותקת, תוכחה .198 בתוכחה, דורו אנשי
מוכיחים איך הרשעים, שנאת לעומת תוכחה
.35-125 מעמיק, בירור לשנוא, שצריך בזמן
והמצוה תוכחה מצות .(35 בעמ' הפרקים (תוכן
שנאה, מתוך מתקבלת האם .42 זכות, לכף לדון

.74 ,51-52
.129-138 תוכחה, הלכות קיצור

חכמים תלמידי
.235-238 זא"ז, לכבד חייבים יחד הלומדים

WWW
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תטור ולא תקום לא
צפת לאדם, האדם תורת מכון בהוצאת

שליט"א סורסקי אהרן הרב מאת הספר על סקירה

הרזי� בעיר העליו�, הגליל במרומי
חכמי� תלמידי סגל התקב� צפת,
באמונה שמי� מלאכת העושי�
היצירה בדמות בני��רמי� ומקימי�
ספר רב. חידוש בה שיש הנפלאה
לחבירו. אד� בי� בהלכות לימוד

הגישו בתשנ"ה, שני�, שמונה לפני
עבודת�, ביכורי את התורני לציבור
"לא הצווי על מיוסד הראשו�, הכר�
זכו עתה בלבב�". אחי� את תשנא
בכר� הרוחני עולמנו את להעשיר
תקו� "לא הצווי על מיוסד השני,

תטור". ולא
צבי הרב שלפנינו, הספר עורכי
ומצאו יגעו חפ�, ברו� והרב וינברגר,
האד� "תורת מכו� חברי בעזרת �
שיש בעליל, הוכיחו וא� � לאד�"
וברמה � התורה לעסק נרחב כר
בתחו� ג� � דוקא לומדות של גבוהה

לפנינו מגוללי� ה� טע� בטוב ערוכי� במדורי� לחבירו. אד� שבי� המוסריות המצוות
בחז"ל התורה, במקראות תטור" ולא תקו� "לא לאזהרת הקשורי� המקורות כל את
של הידועה לקריאתו נאמני� תקופתנו. לחכמי עד ואחרוני�, ראשוני� הפוסקי� ובספרי
הלכה, לעמק המוסריי� הנושאי� את ג� שיהפכו התורה, אישי אל זצ"ל סלנטר הגר"י

חיי�". "חפ� הספר את בשעתו שהולידה הקריאה היא
של שוני� בענפי� סוגיות מעשר פחות לא ההלכה" "סוגיות במדור המחברי� שטחו
ונטירה נקימה ונטירה, נקימה איסור מהות ביניה�: רבי�. לנושאי� המתפצלת זו מצוה
הסוגיא להרצאות ועוד. ונטירה בנקימה מותרי� שיקולי� הגו�, צער היתר לתועלת,
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דרכי� ויסלול המעיי�, של הידע את שיעשירו לווי והערות סיכומי� תמציות נלווי�
הלומדי� טובי וה� בתי� בעלי ה� הגילי�, מכל כמעט לומד כל עבור להבנה נוחות

� התלמוד בי� לשוט נפש�.שהורגלו שאהבה את דנ� בספר ימצאו כאלה אלה
ושלושה עשרי� אלו ורב�לקח, מעניי� חידוש המחברי� צרפו הספר של השני בחלק
סיפור, לכל צמוד הלכתי ניתוח ע� ונטירה, נקימה בנושא ההווי מ� לקוחי� סיפורי�
של הפורה כשרו� לבד הקדושה. תורתנו באספקלריית השתקפותו היא כיצד הממחיש
וחכמת הלכתי ידע הרבה העורכי� ג� מלבדו השקיעו תאומי�, פ. צבי הרב המספר,

התורה. דיני בקיו� שגיאותיה� ועל מניעיה� על לרעהו איש בי� לשפטו דייני�
הנזכרות. המידות ניתוח המכיל ה�?" מה והנטירה "הנקימה בש� מאמר הוסיפו ג�
לאיזו לו? תהיה תועלת איזו לנקו�? האד� מניע מה במאמר: הנידונות השאלות מבי�
ובתראי מקדמאי מועילות עצות האחרו� ובפרק ועוד. בנטירה? הנפש חותרת מטרה

ולנטור. לנקו� הרצו� על להתגבר אי�
שליט"א שטרנבו� משה ר' הרה"ג הפוסקי�. גדולי של בהסכמותיה� מעוטר הספר
בדברי מספיק ע"ז מצינו ולא התורה, ועיקרי מיסודי ה� אלו "מצות דבריו: בתו� כותב
הדיני�, פרטי כל וקל צח בלשו� שהו"ל הנ"ל, מכו� ולעודד לבר� ראוי ולכ� הפוסקי�.

מחודשי�". בירורי� כמה בתוכו וכולל
כותב וחיפוש,בהסכמתו יגיעה הרבה מצרי� אלו סוגיות "בירור שפירא: משה ר' הרה"ג

ולמצא נכו� בסדר הדברי� ולערו� להעמיד נכו� דעת ושיקול ישרה הבנה על נוס�
ודעת טע� בטוב הנ"ל ידידי עושי� זה וכל אלו... בעניני� דשמעתתא הצורתא עומק

ובהצלחה".
היהדות מיסודי ה� תרומיות ש"מידות בהסכמתו מבאר שליט"א מלעלוב האדמו"ר
ובאהבת� ליהודי ח"ו צער שו� לגרו� שלא זי"ע אבוה"ק הפליגו כמה וידוע וסימניו...
כ"ק ומסיי� מאד...". ואהובי� לטובה שווי� כול� טוב, א� בה� ראו לישראל הגדולה
נפשכ� כשאיפת המוגמר על לבר� ותזכו בידכ� יצליח ה' שחפ� "יה"ר ומבר�: אדמו"ר
לזכות זכאי ע"י זכות ומגלגלי� לחבירו, אד� לבי� הנוגעות ההלכות כל עול� להו"ל

ולהאדירה". המידות תורת להגדיל ולקיי� לעשות לשמור ישראל את
את ולערו� לרכז המכו� חברי ממשיכי� הכריכה, גבי על המוטבעת התכנית פי על
לרע� "ואהבת פני�, והלבנת דברי� אונאת איסורי הסדרה: של הבאי� לכרכי� החומר

בממו�. שאינ� לחבירו אד� שבי� מהמצוות ועוד בדרכיו", "והלכת כמו�",
ויזכו בה� תלויה הרבי� זכות אשר ועורכיו המכו� חברי ראשי על תחול רבי� ברכת

חיל. אל מחיל וילכו זה כביר מפעל להמשי�
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