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ÌÂ˜Ó· „ÂÚÂ ,Â· ¯„‚˙‰Ï ÌÂ˜Ó Ì‰Ï ÂÁÈ�‰ ÌÈÓ˘Ó˘ ‰‡¯�ÎÂ

.‡¯˙‡„ ‡¯Ó Ú"Â˘‰ ¯·ÁÓ Ï˘ Â¯ÈÚ ˜"‰ÈÚ ˙ÙˆÎ ˘Â„˜

,˙‡Ê‰ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Î‡ÏÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚Ï ÂÏÎÂÈ˘ Ì¯ÊÚÈ ˙"È˘‰Â

˙·Á¯‰ ÍÂ˙Ó ,Ì˙ÙÈ‡˘ÎÂ ‰·¯ ‰ÁÏˆ‰· ,˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓ

,‡ÓÏÚ· Â‰ÈÈÏÈÓ ÔÂ¯„·˙ÈÂ ‰ˆÂÁ Ì‰È˙Â�ÈÈÚÓ ıÈÙ‰Ï ÂÎÊÈÂ ,˙Ú„‰

'È„ÓÂÏÂ ‰¯Â˙‰ „Â·ÎÏ Á"‰Ú‡· Ê"ÚÂ

‡È¯ÂÏ .Ê .Ó

Ì‡Ë˘¯·Ï‰ ‰˘Ó

˙È„¯Á‰ ‰„Ú‰· ˆ"ÂÓ

ÚÂÂ‡˜‡˘Ë "ÌÈÈÁ È¯·„" ˙·È˘È ˘‡¯

"‰˘Ó È¯·„" ˙"Â˘ Ò"ÁÓ

‡"··Â˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚÙ

„"Ò·

¯˘‡ ,‡¯È˜È ‡¯ÙÒ È‡‰Ó ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ È�ÈÚ ‰˙‡¯ ¯˜È ÏÎ Ô‰

Ï˘ ¯‡Ù˙‰Ï Ì‰È„È È˘ÚÓ ‡Â‰Â ,‰�ÂÎÈ "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" Ì˘·

,Â"˙ ˙Ùˆ È¯¯‰· ˙"‰Ú ÌÈ„˜Â˘‰ ÌÈ‚ÏÙÂÓ Á"˙ ˙¯Â·Á Ï‚Ò

˘"¯ÈÂ˙· ÌÈ‚ÏÙÂÓ‰ '‚‰ ÌÈ�·¯‰ ‡·‰„„ È¯˙�ˆ È¯˙ È�‰ ˙Â˘‡¯·

¯‚¯·�ÈÂ È·ˆ ¯"‰ÂÓÂ ‡"ËÈÏ˘ ıÙÁ ÍÂ¯· ¯"‰ÂÓ ˙"˘Î 'ÂÎÂ

"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙" '˜‰ ‰·È˘È‰ ˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‡"ËÈÏ˘

.Â"˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ·

Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÌÈ¯È„‡ ÌÈÓ· ÏÂÏˆÏ ¯ÙÒ‰ ‰˘ÚÓ ‰Ê ‰�‰Â

È¯·„·Â ,Ì„‡Ï Ì„‡ ÔÈ· Ï˘ ˙ÂÎÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú·

˙ÂÎÏ‰‰ ÂÏ‡ ÔÈÈ¯Â· ÏÚ ¯¯·ÏÂ ,Ï"Ê ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ Â�È˙Â·¯

.ÔÈ„‰ ‡˙¯È·‚ ‡˙ÎÏÈ‰· ‰˘ÚÓÏ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�È„‰Â

··ÂÒ ÍÏÂ‰˘ '‡ ˜ÏÁ· ˙Â‡¯Ï È˙ÁÎÂ� ‰·ÂËÏ ‰Ù˜˘‰· ¯·ÎÂ

ÌÁÂÎ ˙Â‡¯Ï È˙È�‰�Â ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰ ÏÚ

,ÏÎ˘‰·Â ‰�Â·˙· ·ËÈ‰ ˜„‰ ‡"¯ÈÓÁ ÏÎ ¯¯·ÏÂ ¯‡·Ï ÏÂ„‚‰

„Ú ‰È˘¯ÙÓÂ ˜"‰Â˙· ˙ÂÎÏ‰‰ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÏÁ‰ ,·ÁÂ¯·Â ˜ÓÂÚ·

¯„ÂÒÓÂ ÍÂ¯Ú ÏÎ‰Â ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Ï ‡˙˙ÚÓ˘ È˜ÂÒ‡Ï

.„"ÂËÂË·

ÂÏËÈ˘ ÔÈ„·Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ÂÏÈÁÂ ÂÁÂÎ ¯˘ÈÈ‡ ‡·Ë ‡ÏÚÙÏ ‡�ÈÓ‡Â

ÂÂ¯È˘ ,ÌÈ·¯‰ ˙‡ ˙ÂÎÊÏ Í¯Â·Ó‰Â ·ÂË‰ ÌÏÚÙ ÏÚ ÌÏ˘Ó Ì¯Î˘

˙Â‡¯Ï ‰Ê ‰ÏÚ�Â ·Â˘Á ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯· ÂÎ¯·ÈÂ Ô�Â‡Óˆ

˜ÓÂÚ· ˙ÂÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ Â�È�ÙÏ ˘È ÂÏ‡ ÌÈ¯·„· Ì‚ ÈÎ Ú„ÂÂ˙‰ÏÂ

ÌÂÈ˜· ˜ÊÁ˙‰Ï ˙Ú„ÏÂ „ÂÓÏÏ ,˙Ú„‰Â ‰ÓÎÁ‰ ‰·¯˙˙Â ,·ÁÂ¯·Â

Â‡È·ÈÂ ÌÈ·¯ Â‡Â·ÈÂ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·„ ÈÏÈÓ· ˜"‰Â˙ ˙Â¯‰Ê‡

Ï‡ ÏÈÁÓ ÍÏÈÏ ÂÎÊÈ˘ Â¯Ó‡È ÍÂ¯· Ì˙ÓÂÚÏÂ Ì˙È· ÍÂ˙Ï ‰Î¯·‰

‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯· ÚÙ˘ ÍÂ˙Ó ,ÂÏ‡Î ÌÈ¯˜È ÌÈ¯Â·ÈÁ „ÂÚ ¯·ÁÏ ÏÈÁ

.¯"ÈÎ‡ Ò"ÂËÎÂ

¯Ù˘ È¯Ó‡ Ô˙Â�‰ ¯„ÒÏ ˜"˘¯Ú ÌÂÈ ÌÂÈ‰ Á"‰Ú·Â

˜"ÙÏ ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ ·ÂË ˙�˘

Ì‡Ë˘¯·Ï‰ ‰˘Ó

‡"··Â˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚÙ
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˘ËÈÂÂ‡˜˘¯Ú‰ Ï˘ÈÙ ÌÈ¯Ù‡

‡"ÚÈ ÔÈÈÏ‡‰ ˜"˜„ „"·‡

.È .� ,ÔÈÏ˜Â¯·· ˙ÚÎ

˙"È˘‰ÊÚ·

ÌÈ�·¯‰ ‡·‰„„ È¯˙�ˆ È¯˙ È�‰ „Â·ÎÏ Ì˙ÂÁ ÈÁÂ˙Ù ·˙ÎÓ

˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÈÎ¯ÂÚ ,‰¯Â‰Ë ‰‡¯È·Â ‰¯Â˙· ÌÈ‚ÏÙÂÓ ÌÈ�Â‡‚‰

‡"ËÈÏ˘ ıÙÁ ÍÂ¯· ¯"‰ÂÓ ‰"‰ ,˙Â¯ÂÓÁÂ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÎÏ‰·

,‡"ËÈÏ˘ ¯Ú‚¯Ú·�ÈÈÂÂ È·ˆ ¯"‰ÂÓ ‰"‰ Â‰�˘ÓÂ

˙·˘· ÌÈ·˘ÂÈ ‰¯Â˙· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÎ¯·‡ Ì˙ˆÈÁÓ· Ì˙‡Â

˙¯Â˙" ÔÂÎÓ· ‰¯Â˙· ÔÈ˜ÒÂÚÂ ÔÈ·˘ÂÈ˘ ˙ÂÙÂÒ‡ ÈÏÚ· È�ÂÓÎÁ˙

ÌÈÓ· ËËÂ˘Ï Â‡ˆÈ ¯˘‡ ,Â"ˆÈ ˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ· ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰

¯˘‡ ÚÂˆ˜Ó· ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÈÎ·�Ó ÌÈ�È�Ù‰ ˙ÂÏ„Ï 'ÈÙÈ¯ÁÂ ÌÈ˜ÂÓÚ

.ÔÂÓÓ· Ì�È‡˘ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ¯·„· ÈÂ‡¯Î „ÂÚ „·Ú� ‡Ï

‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰È˜� ˙ÏÂÒÎ ˙Â˘ÚÏÂ ‡¯ÈÓÁ ÏÎ ¯‡·Ï Â· ÂÏÓÚÂ

,‰· ÏÎ ¯ÒÁÈ ‡Ï ,Âˆ·˜Â Â·˙Î ¯˘‡ ÌÈÒ¯Ë�Â˜· È˙È‡¯ ¯˘‡Î

ÌÈ�Â˘‡¯ Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ È˘¯ÙÓÓÂ ‰¯Â˙‰ È˘¯ÙÓÓ ,ÏÎÓ ÏÂÏ·

,È‡¯˙·Â È‡Ó˜ È�Â‡‚ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂˆÓ‰ È�ÂÓ ÈÏÚ·Ó ÌÈ�Â¯Á‡Â

˙Â¯·Ò· ˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· ÌÈ�ÂÎ� ÌÈ¯Â¯È· Â˘Ú ı·Â˜Ó‰ „·ÏÓ

Ì‰Ï ·¯ Ì‰È„ÈÂ ,˙ÂÚÂÓ˘ Â�È·ÈÂ ˙ÂÚÂ˘Ú˘ ÌÈ‚Â‰ ˙Â¯˘È

ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰ Ô·ÏÏÂ ¯¯·Ï Ì‰È¯·„ ÌÈÏ˜Â˘ ,‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙ÓÁÏÓ·

.‰¯·Â ‰ÙÈ ‰Ù˜˘‰·

Ï"ÊÁ‡Ó ÂÓÈÈ˜Â ˙Â˘ÚÏ ÂÏÁ‰ ¯˘‡ÎÂ ÁÈÏˆÈ Ì„È· '‰ ıÙÁÂ

„ÂÚ ˙Â˘ÚÏ ÂÎÊÈ ,‰¯Â˙· ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â

‰·ÂË‰ '‰ „ÈÎ ¯Ó‚ÂÓ‰ ÏÚ Í¯·ÏÂ ‰„ÂÚ˙ÏÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ·¯ ÌÈÏÚÙ

Ô‰Î‰ „ÂÓÚ „Ú ‰¯Â˙‰ È˙Ó· ÏÚ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ ÂÏÚÈÂ ,Ì‰ÈÏÚ

.‡"·· ÌÈ¯Â‡Ï

˜"ÙÏ „"�˘˙ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ‰¯Â˙‰ ˙˜Á ˙‡Ê ¯„ÒÏ '· Á"ÂÎ‰

˘¯Ú‰ Ï˘ÈÙ ÌÈ¯Ù‡˘ËÈÂÂ‡˜

¯Ú„‚ÈÂÂ ‰ÓÏ˘ È˙·˘

ÏÚ ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ Ò"ÁÓ

„ÂÚÂ ,Ó"‰ÂÁ ,‰˜„ˆ ˙ÂÎÏ‰

ÈÒ�‡Ó ˜"ÙÂÁ

È˘È˘‰ ÛÏ‡· „"�˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù '‚ ÌÂÈ ,„"Ò·

,È"� ¯Ú‚¯Ú·�ÈÂÂ È·ˆ ‚"‰¯‰ Ô�·¯„ ‡·¯Âˆ È‡‰ È�ÙÏ ‡· ‰�‰

‰ÓÎÒ‰ È�ÓÓ ˘˜·Â ,˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ· ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ÔÂÎÓ"Ó

'‡ Í¯Î ,"Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙ÂÂˆÓÏ „ÂÓÈÏ ¯ÙÒ" ‡¯˜�‰ ¯ÙÒ ÏÚ

ÂË˜Ï Â·˘ ,"Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" Ï˘ ‰ÂˆÓ‰ È�È�Ú·

È„Î ,‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�È�Ú‰ ‰·Á¯ÏÂ ‰Î¯‡Ï ÔÂÎÓ‰ È¯·Á

‰˘ÚÓ‰ ˙‡Â ‰· ÂÎÏÈ ¯˘‡ Í¯„‰ ˙‡" Ú„ÈÏ ÏÎÂÈ „Á‡ ÏÎ˘

."ÔÂ˘ÚÈ ¯˘‡

‰ÂˆÓ È�È�Ú ˜ÊÁÏ ÔÂÎÓ‰ Â˘Ú ÏÂ„‚ ¯·„˘ È˙È‡¯Â ËÚÓ Â· È˙�ÈÈÚ

‰˘Ú�˘ ‰Ó ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ÔÈ·Â ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· ÔÈ· ,ÏÏÎ· ÂÊ

.‰ÚÈ„È ÔÂ¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ÌÚ‰ È�ÈÚ· ‰Ê·�Â ÈÂÊ· ¯"‰ÂÚ·

,ÊÏ‰ ÔÂÎÓ‰ ˙„Â·Ú ÌÈÁ·˘Ó˘ ÌÈ�·¯‰ ÈÏÂ„‚Ó ˙ÂÓÎÒ‰‰ È˙È‡¯Â

˙„Â·Ú˘ ¯"‰ÈÂ .¯Â‡Ï Â‡ÈˆÂ‰Ï ˘ÈÂ ÏÂ„‚ ¯·„ ‡Â‰ „"�ÚÏ Ì‚Â

ÏÈ„‚‰Ï ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚ ¯·ÁÏ ÂÎÊÈÂ ,¯Â·ÈÁ‰ ‰Ê· ˙Â¯ÈÙ Â‡˘È ÔÂÎÓ‰

.‰˘ÚÓÏÂ ‰ÎÏ‰Ï ,‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙

,Â˙¯Â˙Â ˙"È˘‰ „Â·Î ÔÚÓÏ ‰ÓÈ˙Á‰ ÏÚ È˙‡· ‰Ê·Â

¯Ú„‚ÈÂÂ ‰ÓÏ˘ È˙·˘

˙ÂË¯Ù·Â ˙ÂÏÏÎ· ÌÈÓ˘ ÈÓÁ¯Ï ‰ÙˆÓ‰

Ï„�‡ÓÒÈÈÂÂ ¯È‡Ó ÌÁ�Ó

ÈÒ�‡Ó ,‡¯ËÈÈ� „"ÓÁ ˙¯Â˙ Ï‰˜„ ·¯

‡"ÚÈ ÈÒ�‡Ó ‰Ù ˜"ÙÏ „"�˘˙ ˜Ï· ¯„ÒÏ '‚ ,˙"È‰ÊÚ·

È·ˆ ‰"ÂÓÎ Ó"ÂÓ‰ ‚"‰¯‰ ·¯Âˆ È‡‰ Ô¯˙‡Ï ÚÏ˜È‡ Ô‰

¯˘‡ ,ÌÂÏ· ¯ˆÂ‡ ,ÌÈ·˙Î ıÂ· ÍÈ¯Î˙ Â„È·Â ‡"ËÈÏ˘ ¯Ú‚¯Ú·�ÈÈÂÂ

ÌÈ·˘ÂÈ‰ ‡˘È„˜„ ‡˙¯Â·Á ÂÈÚ¯Ó ˙ÊÂÁ‡Â ‡Â‰ ,ÛÒ‡Â ¯·ÈÁ

ÌÈ�È„ ÏÚ ,‡"··˙Â˙ ˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ· ÏÏÂÎ· È�ÂÓÎÁ˙ ˙·˘·

ÌÈ¯·„· ,˙Â�ÂÓÓ È�È„· Ì�È‡˘ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ÌÈÚ‚Â�‰ ˙ÂÎÏ‰Â

.˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓÏ Â·˘Á� ¯˘‡

È¯·„ „Á‡ ˜„�ÂÙÏ ÂÙÒ‡Â Ì˙„ÈÓ È„Î Â‡ˆÓÂ ÂÁ¯ËÂ ÂÚ‚È Ï"�‰

¯·„· ÌÈ�ÈÏ·˙ Â‰ÈÈÏÈ„Ó ÂÙÈÒÂ‰Â ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯Â Ï"ÊÁ

¯„ÂÒÓ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯Â¯· ‰Ù˘· ‰ÂˆÓ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ‰ÎÏ‰

¯„ÂÒÓ ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ,ÂÈ�ÙÂ‡ ÏÚ ¯·„ ¯·„ ‰ÙÈÂ ‰‡� ÔÙÂ‡·

˙Â‡Ï·Ë ˙Â˘ÚÏ ÂÙÈÒÂ‰Â ,˘˜·ÓÂ ˘¯Â„ ÏÎÏ ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘Î

Â‡ËÁÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ˙ÂÎÏ‰‰ ÂÏ‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÏ‡˘Â

.‰¯ËÓ‰

ÔÈÈÚÏ È�ÓÓ ˘˜È· Â"ˆÈ Â�È¯Ú ÈÎÎÂ˙· Ì‚ ÂˆÈÙ‰Ï Â˙Ú„·Â ÏÈ‡Â‰Â

‰ˆÂÁ‰ ÂÏ‡ ˙Â�ÈÈÚÓ ÂˆÈÙÈ È‡ÂÏ‰Â Ô„È„ ‡˙Ó È�·Ï ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï Â·

ÚÈ„Â‰ÏÂ Ú„ÈÏ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙„Î Â�ÓÓ Â„ÓÏÈÂ ÌÈ·¯ Â‡Â·ÈÂ

Â„È· '‰ ıÙÁ ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÓÂ¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ·‚˘� ÌÈ¯·„·

ÔÎÂ Â„ÓÏÈ Â�ÓÓ˘ Ô˙È ÈÓ ,‰˘Â„˜‰ Â˙„Â·Ú· ÍÈ˘Ó‰Ï ÁÈÏˆÈ

.Â˘ÚÈ

,‰ˆ¯Ú‰·Â „Â·Î· Á"ÂÎ‰

Ï„�‡ÓÒÈÈÂÂ ¯È‡Ó ÌÁ�Ó
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¯‚¯·�ÈÈÂÂ ‰�ÂÈ ¯˘‡

¯‡ÂÂ˘ÚÓÚË ˜"˜· Ó"¯Â ·¯ ÌÈ�ÙÏÓ

‡"··Â˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· Ù"ÂÁ ˙ÚÎ

‡"··Â˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ ‰Ù ˜"ÙÏ ‰"�˘˙ ÔË˜ ÌÈ¯ÂÙ ‰"·

‰Î¯· ·˙ÎÓ

ÂÁÂ¯· ‰‚‰ ¯˘‡ „ÓÁ�Â ÌÈÚ� ¯Â·ÈÁ È˙Â‡¯· È·¯˜· È·Ï ıÏÚ

È·ˆ ·¯‰ ‰‡¯È·Â ‰¯Â˙· ‚ÏÙÂÓ‰ ·È·Á‰Â ·Â˘Á‰ È„Î� ,¯È·Î‰

ÚË� Ô˙� '¯ Á"‰¯‰ ·Â˘Á‰Â ¯˜È‰ È�· Ï˘ Â¯ÂÎ· Â�· ‡"ËÈÏ˘

.Ï"Ê ·‡Ê

È¯Ù ˙Â‡¯Ï „‡Ó È˙È�‰� ÈÎ ‰¯Â˙‰ ˙Î¯·· ÍÎ¯·Ï È˙‡· ‰˙Ú

˙Â˜ÓÚ· Ô·ÏÏÂ ¯¯·Ï ˙‡ˆÓÂ ˙Ú‚È˘ ,‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÏÓÚ ,ÍÏÓÚ

˙ÈÎÊÂ ,ÔÂÓÓ· Ì�È‡˘ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ÌÈÚ‚Â�‰ ˙ÂÎÏ‰· ‰‡ÏÙ�

ÔÁÏÂ˘Î ÔÎÂÓ Ô˜Â˙ÓÂ ‰‡� ¯·„ - ¯·Á „È - Í„È ˙Á˙Ó ‡ÈˆÂ‰Ï

.‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ ÍÂ¯Ú

,ÒÂÙ„‰ ˘·ÎÓ ÏÚ Ô˙ÂÏÚ‰ÏÂ ¯Ó‚ÂÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ˙Ú‰ ÚÈ‚‰ ‰�‰Â

ÁÈÏˆÈ Â„È· '‰ ıÙÁÂ ¯"‰ÈÂ ,¯˘ÈÈ ‡·Ë ‡ÏÚÙÏ ‡�ÈÓ‡ Î"Ú

˙ÂÎÊÏÂ ‰¯Â˙ ıÈ·¯‰Ï ,ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎÓ ·ÂË‰ Â˙·˘ÁÓ ‡ÈˆÂ‰Ï

.‡·Ë ‡˙È�‚¯Ó· ÌÈ·¯‰ ˙‡

Â· ‡ˆÓÈÂ Â˙È· Ï‡ ÂÊ ‰Î¯· ÒÈ�ÎÈ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ˘ ‰Â˜˙ È�‡Â

.ÌÈ¯Ú˘ ‰‡Ó· ‰�Â·˙ È¯Ú˘

‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÎÊÈ ,˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú Â˙„Â·Ú ˙ÂÎÊ·Â

„Ú ‡ÈÏÚÓ ‡¯Â‰�Â ‡ÙÂ‚ ˙ÂÈ¯·· ˙Ú„‰ ˙·Á¯‰ ÍÂ˙Ó ‰¯È„‡‰ÏÂ

.ÔÂ�È ˙‡È·

‰¯Â˙‰ „Â·ÎÏ Á"ÂÎ‰

Í·‰Â‡ Í�˜Ê ÌÈÓ˘ ÈÓÁ¯ÏÂ '‰ ˙ÚÂ˘ÈÏ ‰ÙˆÓ‰

¯‚¯·�ÈÈÂÂ ‰�ÂÈ ¯˘‡ ·¯‰

˙Ùˆ Y ÌÈÏ˘Â¯È "ÌÈÈÁ ¯Â‡Ó" ˙ÂÈ¯˜

‡"ËÈÏ˘ ¯ËÒ�¯‡ ‰˘Ó '¯ ˆ"‰¯‰ ˙Â‡È˘�·

...Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" ¯„ÒÏ ,·ÂË ÈÎ Â· ÏÙÎ�˘ ÌÂÈ

‰"�˘˙ (ÌÈ˘Â„˜ '¯Ù) ,"'‰ È�‡ ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â

‰Î¯· ·˙ÎÓ

ÌÈ‚ÏÙÂÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ,ÌÈ·Â˘Á‰ È„È„È ˙‡ Í¯·Ï ‰Ê· È��‰

È„ÂÓÚÓ ,ÌÈÏÚ� ˙Â�Â¯˘Î· ÌÈ��ÂÁÓ‰ ,Ì˙ÓÎÁÏ ˙Ó„Â˜ Ì˙‡¯È˘
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שני נבדלו  במה  לזה ? זה בין  מה בלבבך . אחיך  את תשנא לא - - אמו בחלב  גדי תבשל לא
חק  הראשון בלב , והשני במעשה הוא שהראשון ואף בתורה ? המפורשים אלה  לאוים
הכל  ואעפ"כ  הגבורה, מפי ונאמרו גמורים לאוין  הם שניהם ברם מאד, מובן  טעמו  והשני
בו ויתעמקו בו  שיעסקו זכה שהראשון  ובעוד  שבתורה. לא-תעשה ואפילו  במזל תלוי
אלא  עוד ולא מספר , אין חיבורים בו  וחברו  צורב, לכל הלכותיו  ושננו ובלומדות, בפלפול
כגדול  כקטן רב , בהידור לקיימה  וידקדקו  שיקפידו  המצוות] שאר [בין זו מצוה שזכתה

והידוריה . חומרותיה דקדוקיה כל על לקיימה ששים כאחד  כולם

בממון שאינן לחבירו  אדם שבין המצוות חביריו, וכל הוא - השני הלאו  זכה לא לעומתו
או מוסר בגדר רק עסקו  בעיר, אחד  בהן  עסקו ואם ונעלמות. טמירות ונשארו  זה , לכל -
בהן , לפלפל מה  שאין וכש"כ  אלו, במצוות להתעמק במה שאין החליטו  יתירה. חסידות
הנוהגות  מהמצוות שהן משום ולא לקיימן. חיוב  שאין  וכש"כ  ברורות הלכות בהן  אין
ומחשבותיו האדם חיי את ומקיפות יום, יום הן שכיחות אלא שנים, לכמה  אחת
יותר בלילה, ועוצמן שחוזר ועד בבוקר עיניו  שפוקח  מהרגע ושיגו  שיחו והרגשותיו ,

אחרות*. מצוות מהרבה

אריה ר' [להגה"ק "הפרדס" בעל דברי תורף כאן להעתיק ראוי *
אחרונה "הלכה ספרו בהקדמת קניגסבורג] אב"ד עפשטיין ליב
שדרכו כתב שם אש. להבות חוצבים שדבריו הראיות", וקונטרס
סדר על לסמוך ולא הרמב"ם בלשון מצוה בכל להתחיל בספרו
מכמה והוא הטור של זה על עדיף הרמב"ם שסדר הטורים, בעל

כתב: דבריו ובתוך עי"ש, טעמים וכמה

מהדעות נחסרו העולם שרוב רואים אנו בעו"ה דעות "ומהלכות
ובהם בשו"ע, מפורשים מחמתשאינם נפסדות, לדעות ההגונות,
מצות וששה עשה מצות חמשה בכללן האדם, התנהגות יסודי
השכינה, פני מקבלים שאינם כתות מד' מאד החמורות ל"ת
הגאוה והיא וש"ד, וג"ע וכמהחמורותכע"ז כמה ואםאספרהנא
היא שהיא חנם ושנאת ונטירה ונקימה ורכילות ולה"ר והכעס

גל טהמארכת דף ביומא כמבואר מקדשינו בית והחריבה ותינו
שני מבמקדש ויותר יותר ונתגבר ביננו מרקד הוא ועדיין ע"ב,
מוצאם יודעים שאינם מחמת הוא והכל תוכיח, ובירה בעו"ה

הנ"ל..." החמורים האיסורים של ומבואם

הלימוד סדר את להחזיר יכול שהיה שהלואי ומתאונן האריך ועוד
הוא כמש"כ הב"י מרן דעת על בתחילה עלה ושכך הרמב"ם, לסדר
היה שלא רק הרמב"ם, על הארוך ספרו לחבר בהקדמתו, עצמו
כל מתתקנים היו הרמב"ם כסדר לומדים היו ואם לכך. ראוי הדור
במקום דעות הלכות סידר שהרמב"ם ועוד שם. שפירט הלקויים
ובקיאים אלו הלכות לומדים והיו ספרו, בתחילת חשוב

חומרתם. ויודעים בהלכותיהם



שהכל  שהמצוות אלא עומק, מיני עמוקות התורה מצוות שכל היא הנצחית האמת אך 
אלו במצוות כימים, לילות עליהם משימים וראשיהם הקדושות הישיבות ובני בהם דשים
שלא  ובמצוות למעיין . ומזומנים מוכנים כבר הם והרי  יותר  מגולים וה "לומדות" הפלפול
פשוטות  ונראות סתומות, נשארו שבהן, עמוקים רובדים גילו ולא בהן , להתעמק הרבו
ובאמת  "לומדות". לחלוחית בלי רבו בבית הנער כלימוד הוא בהן והלימוד  עין, למראית
חלב וטיפת בשר  חתיכת היא דמצוה  שחפצא בשר -וחלב  כמו במצוות שאם מחייב  השכל
חקר , אין  עד פרטים לפרטי  ולהיכנס כ"כ  להתעמק שייך ואעפ"כ וכדומה , ופשוטה גשמית
על  ביותר, ועמוקה  מאד  מורכבת כשלעצמה שהיא האדם, בנפש הקשורות במצוות כש"כ

סוף . אין עד בהם ולפלפל ולחקור להתעמק ששייך וכמה  כמה  אחת
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וסידר והדר, פאר  מיני בכל ופיארו חדרים, מרובה  גדול ארמון שבנה  מופלג  בעשיר  מעשה 
אולם  כבוד . ברוב  משפחתו  את בו שיכן מלאכתו  וכשנגמרה שבעולם, הנוחיות כל בו
אחד , חדר בתוך קטן ועד  למגדול משפחתו כל את צפף  כיאה, הארמון בכל לשכנם במקום
בני -המשפחה בין והקטטות המריבות נתרבו  האויר , ומחנק הגדולה הצפיפות ומפאת
זה נתקלים תמיד והיו  ראשו, את עליה להניח  יזכה מי  ואמה  אמה כל על רבים שהיו 

הימים. כל חלקם מנת ומצה  ריב  אך והיה בזה,

כביכול  כמו"כ  לנו , מובנים זה  עשיר  של מעשיו  שאין כשם והנה המעשה . סיפור כאן עד 
עצומים  בממדים היקום את שברא וגבורותיו , ה ' מעשי את לכאורה  להבין  זוכים אנו אין
ושמחים, ברורים כולם ועצומים, גדולים מספר אין  [גשמיים] עולמות ובו  סופיים ואין 
שאין יום אין  גדולה . בצפיפות אחד  קטן  בעולם הבריות כל את כבוד אחרי שיכן  ובסוף
בין וקטטות מריבות בה שאין  שעה  שאין וכש"כ  - כיו"ב  או קרקע על - מלחמה בו
ובממון בגוף פגיעות הוא. חשבונו על ונושם חי חבירו  שמא מפחד  אחד כל בני -אדם.

הזול  תמיד .ובכבוד משתיהם יין וקטטות מריבות הבריות, של חוקם לחם הן  ת

את  הקב "ה פיזר  אלמלי  לכאורה נחסכות היו אלו  מצערות תופעות של ככולן רובן
וכו ', אור  אויר שטח , של שפע היה ובהם עולמות של רב מספר  פני על העולם אוכלוסית

אז! האנושות היתה  מאושרת כמה  אוי מספקת, בכמות מחיה ומרחב

הן שבתורה  המצוות שעיקר - התורה מבני  חלק בין גם - השקפה  רווחת האמנם?
אדם  שבין  המצוות אבל ה ', עבודת וגופי  תורה, גופי  הן הן למקום. אדם שבין  המצוות
שנזדמנו משום ורק ה '. עבודת מגוף ואינן בעולמו  האדם חובת עיקר בכלל אינן לחבירו ,
יש  לכן  ופגיעות, וקטטות מריבות ביניהם להתהוות ויכולות בעולם, יחד בני-אדם הרבה
ולהסדיר בני-אדם בין  והשלוה השלום להשכין הבאות האלו המצוות ולשמור ליזהר 
למנוע  כדי טכניים סדרים בעיקר הן  אלו  מצוות זו  השקפה לפי ועכ "פ ביניהם. היחסים
לקיים  בלי אחרות, בדרכים "אי -סדרים" לחסוך יכול שהאדם כמה כל וממילא אי -סדר,

דמי . שפיר וכו'], בני-אדם מחברת התרחקות [כגון  האלו המצוות

בעולם  בריותיו  מילירדי  הקב "ה צפף  למה  שהקשינו הקושיא קשה ודאי  זו השקפה  לפי 
זו . מצפיפות הנולדות הבעיות כל את ולחסוך לפזרם היה שמוטב ודאי אחד, קטן

ה ' עבודת הן אלו , מצוות כולל כולן, המצוות שכל היא, האמיתית התורה  השקפת אבל
שלו ה"אני" האדם, של נפשו  למהות נוגעות הללו  המצוות ואדרבא עצמן, מצד גמורה
[אלא  למקום אדם שבין  מהמצוות פחות לא אותו, הסובב כל על שלו ההשקפה  וכל ויצרו ,
דברים  אינם וכלל מאד, המהותיות ומידותיו  אדם של נפשו  מזככות הללו  והמצוות יותר ].

אדם. של בנפשו  ו"טכנים" צדדיים



מידותיו חבירו  כלפי פגומות שמידותיו ומי  יחד, קשורות המצוות שכל אלא עוד ולא
שהוא  מי לכל מתיחסת שהיא כמו  להקב"ה  מתיחסת הנפש כי הקב"ה . כלפי  גם פגומות
הנפש  התנהגות לפי נקבע לה' היחס יסוד  וכל ממנה ], חלק הוא אין הרי [כי זולתה

זולתה ]. לבין בינה  הנוגעים [ובדברים לזולתה

יכול  לו, המטיבים אחרים לאנשים טובה מכיר  אדם אם הטוב. הכרת מידת - ולדוגמא
מכיר שאינו  מי להיפך , וכן  המטיב], הוא שהוא יתבונן [אם לה' טובה  להכיר גם הוא

וכמו"כ לה'. גם טובה  להכיר  מסוגל אינו למשל, שלו, להורים וענוה ,טובה גאוה במידות
ר ' הרה "ג בזה האריך וכבר לה '. בינו להנהגתו לחבירו  אדם בבין בזה הנהגתו שקשורה 
כמוך ' לרעך  'ואהבת שמצות לפי "ז, נמצא וגם ובספריו . בשיעוריו שליט"א מילר אביגדור

הלאה . וכן אלקיך ', ה' את 'ואהבת למצות הדוק בקשר  קשורה

כולה התורה כל ללמוד  שבקש לגר הלל דברי  על לא. שבת בגמ' ברש"י  נזכר  זה  יסוד  כעין 
בפירושו שם רש"י ופירש תעביד", לא לחברך סני  דעלך  "מה הלל לו  ואמר  אחת רגל על
שהרי דבריו , על תעבור אל הקב"ה , זה כז), (משלי תעזוב  אל אביך  וריע "ריעך  הראשון:
ובין למקום אדם בין - התורה חלקי  שכל הרי דבריך..." על חבירך  שיעבור  שנאוי עליך

לזולתו . האדם של היחס - להם אחד  וכלל יחד, קשורים - לחבירו  אדם

כדי יחד בריותיו את לצופף דוקא היה ית' רצונו שודאי  הרי  זו , אמיתית השקפה  ולפי
ע"י וכן לחבירו. אדם בין  ומשונים שונים נסיונות בפני  ויעמדו  בזה, זה ש"ישתפשפו"
וגבולו במקומו אחד כל ישאר ביניהם שמשתפשפים התמידית וה"כתישה " ה "דחקות"
עוד ". ואפסי  "אני בבחינת להם] [ויפריע אחרים חשבון על ויתפשט "יתנפח" ולא הטבעי 
אילו נפסדת היתה זאת גדולה תועלת באחריתן. להם להטיב  כדי  הנפשות יזדככו כך  וע"י

היקום. כל פני על בריותיו  את מפזר הקב "ה היה 

לא  כבר עולמות, ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב "ה כשעתיד לבוא לעתיד  [ובאמת
לנו וכדאי  אחד , קטן בעולם צפופים יושבים שכולם עכשיו לנו  שיש זאת תועלת תהיה 
ה "אני " את ולתקן  ולזכך  להתעלות, כאן  לנו  שניתנה  הזאת הנפלאה  ההזדמנות את לנצל

הימים]. כל לנו לטוב  האדם שבנפש
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לבין לחבירו  אדם שבין  איסורים בין להשוות הרבה ובאגרותיו בספריו  חיים" ה "חפץ
ונביא  החטא. חומרת לענין וכדומה , וטריפות נבילות כמו אחרים מפורסמים איסורים

ל"ה ]: סי ' חיים החפץ [אגרות זה בענין  מדבריו קצת

חלק אודות מלהתבונן דעתי הסחתי לא  ימי כל  וכמעט לגבורות  הגעני הש"י בחסד  "הנה
וחושבים מהמונים, להרבה  הפקר כעין והוא ועשין, לאוין כמה בזה  שיש בכללו, הדיבור 

מזה . להזהר  וישר טוב  מנהג  רק  זה כי בדעתם

איסור בדעתם  שוו לא  ומ "מ  בתורה  ידיעה להם  שיש  שבאומה לנבונים  רק  לעורר ובאתי
לאיש גמור  שונא והוא  חדשים, כמה ע"ז לבו לו שיפעם וטריפה נבילה  מרק לאיסור זה
מצוי  אינו מ "מ  למשל... לשה "ר  של זה  באיסור משא "כ  שנים, כמה  על  לזה  המכשילו
ושנאת לשה"ר וסיפור לשה"ר (כקבלת איסורים הרבה  לו שגרם  ההוא האיש על שיכעוס 

וטריפה , נבילה באיסור כמו רב זמן משך  על וסיבתחנם ) ימים , איזו על היותר  לכל  רק 
כלל , עליו לבם משימים ואינם  ההמון בעיני הפקר  נעשה זה שאיסור מפני הוא הדבר 
לאיסור הרבה לבם משימים  שאינם  להנבונים , גם  קל  לענין האיסור נעשה עי"ז וממילא 

זה".



לקונטרס  בפתיחה חיים" ה"חפץ כתב - אלו  בענינים בהלכה  והתעסקות לימוד  ולענין
בתו"ד : שמים" "כבוד

הלכות הלכות , שאר שלומד כמו ההלכה ספרי מתוך אותן שילמוד  אם  כי עצה שום  "ואין
הוא שהרי גוונא, וכהאי שחיטה הלכות  וכיו"ב אונאה , הלכות  גזילה, הלכות גניבה,
מוסר מספרי רק שאינו זמן וכל למקום , אדם  בין וכולל לחבירו אדם שבין מעבירות
לצוות הקב "ה  הרבה הלא ובאמת  בעלמא . מוסרי ענין רק שהוא בנפשו מדמה בעלמא

התורה..." עניני שאר מעל יותר ע"ז ולהזהיר 

פ"ד : ישראל" "אהבת בקונטרס חיים" ה "חפץ כותב בפרטות, שנאה  ולענין

עד מהבוקר  וטריפה  נבילה בשר בשיניו שלועס  חבירו את  רואה אחד אם יצוייר  לו "והנה
בכל תטמאו אל ואומר צווח  שהכתוב משום  זה עבור  בעיניו מתועב  היה  בודאי הערב ,
חבירו, על  שנאה הנושא לבו על זה  ענין ישים  לא ואיך בידים . עצמו מטמא  והוא אלה,
על און מחשבות בלבו חורש והוא  וקדושות , טובות מחשבות  בו לחשוב  נברא  הלב הלא
צווח הכתוב  והלא בלבו, והמושרשת  הטמונה השנאה  והיא  הערב, עד  הבוקר  מן חבירו
וכשם וטריפות . נבילות בשר מהאוכל הוא  עדיף ובמאי בלבבך, אחיך  את  תשנא לא ואומר

לבו". את מטמא  הוא השנאה  ע"י כן פיו, את מטמא  הוא  אסורות מאכלות  שבאכילת 

בזה : ליצרו להשיב שצריך מה מפרט שם ולהלן

שהנך ורגע רגע  בכל  הלא חברי, את  לשנוא אותי ותפתה  תרדפני שתמיד יצרי לך  "מה
לפי..." ממש חזיר בשר  כמכניס  אתה הרי חברי על בלבי שנאה מכניס

אפלייתן על והתריעו  הדגישו הדורות מכל המוסר  שבספרי  אלא חיים", ה"חפץ רק ולא
ובראשם  האחרונים בדורות המוסר  בעלי  בספרי ובפרט אלו, חשובות מצוות של לרעה
[קצת  ספריהם. בכל ומפורסם כידוע ותלמידיו , מסלנט ישראל ר' וקדושו ישראל גאון 

שליט"א]*. זילבר  הגר "ב בהסכמת לעיל מובאים סלנט הגר"י  מדברי 

מקוריץ  הר "פ הקדוש מדברי  לדוגמא כאן  ונביא זה. על התריעו  החסידות גדולי  בספרי  גם
כ"ד ]: אות פ"ז עמ' [החדש פנחס" ב"מדרש

שלא מאד  הזהיר  המשיח ,"גם יבוא בודאי עריות כמו בעולם  חמור  וכשיהיה  שקר , לדבר 
ברגלין  רגלין מטי כד  וזהו קד .), (שבת  וכו' קאי אמת כי רגלים  בחינת  היא  האמת  כי

דמשיח". לרגלו יצפה  אמת , בח ' שהוא  רנ"ח .) פיקודי (זוה "ק 

ואפשר ]: ד "ה בסוף יא, כ  [שמות חיים" מים "באר  ובספר

שיודע אף  בה , ההרגל  ["לגודל הרגילים ... בעבירות ר "ל  זו בחינה עתה  רבה "...ובעוה "ר 
ולא וגאות  וליצנות ורכילות  לשה"ר כמו מלעשותה"]... עצמו ימנע לא היא עבירה שזה 
דשים והעולם וחמורות, עצומות עבירות רבות וכאלה אחיך, תשנא  ולא תטור ולא  תקום
לא ואעפ "כ  ככה על  הזהירנו ובוראנו הוא  עבירה שזה יודעים תורה  בעלי וקצת  עליהם ,

מלעשותם..." ימנע

שיצא שבשעה בע"פ סלנטר הגר"י של תלמידיו שמוסרים וכפי *
נדפס "הנה לתלמידיו: סלנטר הגר"י אמר חיים" "חפץ ספר לאור
הלכות ספרי להדפיס נחוץ וכן הרע, לשון על מפורט הלכה של ספר
אברהם" ב"תורת [ועיין ומדה". מדה וכל ושקר בטלים דברים על

לשונו]. בנועם בזה והרחיב שהאריך זצ"ל גרודזינסקי להגר"א

המפורסמים; זמנינו לפוסקי ועד ישראל גדולי וכמה כמה כתבו וכן
השלום", "מצוות לספר בהסכמתו זצ"ל אוירבאך זלמן שלמה ר'

בין של השבועות שבשלושת המחבר של לרעיונו שם הסכים וגם
אדם שבין בהלכות בעיון הקדושות בישיבות יתעסקו המצרים
שליט"א זילבר בנימין ור' זצ"ל, סרנא יחזקאל ר' והסכמת לחבירו,

ועוד. שם,
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המצוות  אחת והיא לחבירו, אדם שבין  המצוות בין חשוב מקום תופסת זו  מצוה 
שטחי שבלימוד אף לחבירו . אדם שבין  היסודיים היחסים את הקובעות העיקריות
מפשטות, היא רחוקה  באמת מאליה , ומובנת פשוטה כמצוה זה  לאו נתפס בחומש
כדי גדול ודקדוק רב עיון  טעונה היא הרי בלב, התלויות מהמצוות שהיא מכיון ואדרבא
מה זאת, "שנאה " בכלל נכנסים דברים ואילו זה, באיסור נכלל בדיוק מה להגדירה.

דיניה . ופרטי  שיעורה

העיון אחרי  זה  בספר  שמתבארים העיקריים מהחידושים כמה  נפרט זאת להמחיש וכדי
ופוסקים: מפרשים הש"ס בסוגיות

שהשנאה - חיים" ה"חפץ ובכללם פוסקים הרבה  להלכה  נוקטים וכן - הרמב "ם דעת א.
אוהב , פני מעמיד חוץ וכלפי  השונא בלב נסתרת שהיא עוד  כל רק היא תורה  שאסרה

אחרים]. איסורים יש [אך  עוד זה  בלאו עובר  אינו שנאתו, שגילה מרגע אבל

זה רגש לעקור  כדי  לעמול האדם ועל השנאה  "אסרה" רק שהתורה  לחשוב  מקובל ב .
יחד : קשורים הפסוק חלקי  שני הראשונים, המפרשים רוב  שלפי היא האמת אבל מלבו,

והתורה  תוכיח . הוכח - אלא - תשנא מתוךלא הדבר  ולהשיח להתווכח  ומייעצת מצווה 
מאוד יעילה  התורה עצת לשנאה. לגרום לו ולאפשר  הלב בתוך להחזיקו  במקום הלב

ה ']. בסוגיא באורך  שנתבארה [וכפי בתכלית ופשוטה 

ומוגדר פשוט שיעור  אלא הלב, ברגשות דקה  הבחנה אינה תורה שאסרה השנאה שיעור ג .
זה שיעור  איבה ". מחמת ימים ג ' חבירו  עם דיבר  שלא "כל הפוסקים: לדעת והוא היטב ,
המבינים  ליחידים רק ולא לקיימה , כולו  לכלל אפשרות ונותן אחד  לכל ונתפס מובן 

ובמסתריו . לבם ברגשות והשולטים

גמור חטא חבירו  כשחטא רק זהו  ברם בה. יש מצוה ואף מותרת הרשעים שנאת ד .
אין חטא, במעשיו שאין חושב אם אבל חטא, בזה  עושה שהוא יודע החוטא וגם ופשוט,
לרגלי מתחת הקרקע את משמיט זה מוצק כלל ט'. בסוגיא כמבואר לשנאותו, היתר 

החוטאים. שנאת של זו מצוה  בקיום להדר הנוהגים בעלי -מחלוקת הרבה

חוטאים  לסתם בניגוד  לשנאותם. התורה מן  מצוה לחטוא, אחרים המסיתים רשעים ה .
י"ג . בסוגיא לקמן  יבואר  "מסית" גדר קבלה . מדברי מצוה  רק ויש התורה  מן מצוה שאין
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"שולחנות  ונתחברו הסדר, נתהפך לחבירו , אדם שבין מצוות - זה  שבנושא הוא פלא דבר 
ההלכה בעיון ומתן  ומשא הסוגיות בירורי עדיין  שנתחברו לפני  הלכה וקיצורי  ערוכים"
התחומים  לרוב  בניגוד וזה ההלכה. פסק לענין יוסף' בית וטור  'ראשונים כעין שהם
בעיון תורה וגדולי  חכמים תלמידי  ע"י הלכה  בירור של ודורות שנים אחרי שרק בתורה
במיוחד מורגש אלו  בנושאים ובפרט וקיצורים. דין  פסק ספרי  נתחברו  אח "כ רק ופלפול,
ספקות  יעורר  וגם המצוה , בלימוד ללומדים ויעזור  שיאפשר  יסוד ספר של החסרון 



לכתוב נסיון  כאן נעשה  ולכן וההעמקה. העיון  את להרחיב שיאפשרו חדשים ונושאים
לפסוק  עדיין  מוקדם כי  למעשה, הלכה  לפסוק כאן  הכוונה שאין  ומובן  זה. מעין ספר 

הישיבות. ובני  ת"ח  בידי  יותר  יתלבנו  שהסוגיות לפני  אלו  בנושאים

ברורים  ודינים  הלכות יש אלו שבנושאים א. – להוכיח  הן  זה לספר נוספות מטרות
דברי בגדר  ואינם לקיימם גמורה וחובה ההלכתיים, התורה חלקי בכל כמו ומוגדרים,
בשאר כמו  בסברא ופלפול "לומדות" יש אלו בנושאים שגם ב. גרידא. וחסידות מוסר

המחשבה ודלות מההזנחהההלכות, תוצאה  רק היא כאן  המורגשת כביכול והסברא
הצנוע  בנסיון  המעיין שיווכח וכפי  עמקן, את לאור  ולהוציא ולפתח אלו במצוות לעסוק
וכהנה . כהנה  לקח  ויוסף  חכם וישמע ענין, כל של קצהו באפס להעיר  רק הבא שלפנינו

øôñä äðáî

מפרשי שו "ת ואחרונים, ראשונים מספרי  שיותר מה לאסוף דגש הושם "מקורות":
דבר לפרטיה , ולהיכנס האפשרי  ההיקף  במלוא המצוה  להקיף  לנסות כדי וכו', התורה
בחלק  אולם אלו . בסוגיות דשו  רבים שלא כאן ובפרט התורה  תחומי בכל הרצוי 
הראשונים  דברי  זה: בקו  ונקטנו בלשונם, הספרים כל את להביא יכולנו  לא - "מקורות"
ביסודות  הדנים קטעים א. העתקנו ; האחרונים גדולי  ובדברי בלשונם. ממש לצטט כולם
ספרים  ב . אחריהם. הבאים אחרונים ולדברי  בסוגיא לעיון כבסיס ומשמשים הענין
[שאם  תמציתית. ובצורה בקיצור  שנכתבו ספרים ג. אחד . כל בידי כ "כ שכיחים שאינם
אחת]. מצוה על כרכים כמה  להדפיס מוכרחים היינו  שבידינו  האוסף  מכל להעתיק באנו 

המרכז  גמרא, אותה  של "סיכום" - הש"ס סוגיות בחלק - סוגיא כל על בס"ד ערכנו
המחזיק  מועט בבחינת ההיא, לסוגיא הנוגעים והפוסקים המפרשים מדברי הרבה  בתוכו
הענין לבהירות בעז"ה יתרמו ודאי הסוגיא ניתוח הכוללים אלו סיכומים המרובה. את
הענין לעומק לכניסה לשמש יכולים וגם ולזכרון. לחזרה ג"כ  ויועילו סוגיא באותה  הנידון

ההלכה ". ב"סוגיות הנידונים למקומות הציונים עפ"י

בפוסקים, הנידון או הסוגיא מבנה  להמחיש מקומות, בכמה "טבלאות" סדרנו  כמו"כ 
העיון אחרי  - הנידון  מכל בהירה כללית תמונה  להקנות מאוד  מועילה  זו  המחשה  צורת

בפנים. הענין  בגוף 

והיינו המקורות, של ככולם רובם כללנו ההלכה" "סוגיות בחלק ברם ההלכה ": "סוגיות
אך תמציתית בצורה ובאו הדורות, מכל ושו"ת הפוסקים ספרי ומפרשים, הגמ' דברי
הנידונות  השאלות בכל כמעט בעלמא] בנגיעה  עכ "פ -] נגענו  ובעז "ה  מספקת, בהסברה 
ספרים  ובאוצרות בספריות ממושך חיפוש אחרי -] שמצאנו  ובאחרונים בראשונים
ומסוכמת, מעובדת בהירה בצורה  הדברים את להגיש גדול מאמץ ונעשה  גדולים].
זה חלק נחלק כללי  באופן בעלמא. ליקוטים כגיבוב  ולא בהגיון היטב  מקושרים והדברים
השנאה היתר  בדין ח'-יג ' וסוגיות השנאה , איסור בעצם עוסקות א'-ז' הסוגיות לשנים:
ההבנה לבהירות מוסיפים סוגיא כל בראש וה"הקדמה " הסוגיא" "תמצית גם לרשעים.

ולזכרון .

היא  עובדא כי אחרונים, אחרוני  לדברי אף  רבה  חשיבות ייחדנו  - ההלכה" ב "סוגיות
בנושא  ודנים הראשונים, הם האחרונים אלו שבתורהשבנושאים אחרים שבתחומים ים

מקום  הניחו הרבה  כתבו  ולא קצרו שהראשונים משום וכאן "ראשונים", של נושאים הם
להתגדר . אחריהם לבאים



על  במיוחד ספרים שכתבו  פוסקים על מיוחד  דגש הושם האחרונים הפוסקים מבין –
מישרים" "ארח כמו  השנים, במרוצת בישראל נתפרסמו  וגם להם, והתמסרו  אלו מצוות
"מצות  המוסר ", "מצות העצה", "מצות ה"מצוות"; בעל עד ועוד, הלבבות", "מצוות

ועוד *. הבית", "מצות השלום",

ה"חפץ  בעל מאחיו , הגדול הכהן  של דעתו את הדגשנו  האחרונים הפוסקים גדולי מבין 
ורב גדול כוחו - ברורה " "משנה בספרו - או"ח  בעניני  ומה ק"ו, הדברים והרי  חיים",
כש"כ עליו , חולקים וטובים וגדולים הדעות בהם שרבו בנושאים ואפילו בהלכה להכריע
שדעתו וק"ו  חיים", כה"חפץ לבררם זמנם הקדישו שמעטים לחבירו, אדם שבין  במצוות
מש"כ עיין עולם" "הליכות בעל כמו  זמנינו  מחברי עוד הלכו זו [בדרך  מכרעת. כאן

ועוד ]. ספרו , בהקדמת

במהות  - מחקר - מאמר והוא ההלכה ', 'סוגיות חלק בסוף הוספנו  אחת פנינה  עוד –
מדובר בדיוק במה  לדעת כדי מקורותינו , פי ועל ההלכה פי על לסוגיה, שנאה של המידה
לה להרשות יכולים אנו  אין למעשה  הלכה  זו  פרשה  לקיים אנו  רוצים אם ובפרט בתורה.
הרגשות  כמו  נפשיים, שתהליכים ואע"פ ומעורפל, מופשט מושג  שתהיה השנאה למידת
עשינו ולכן אפשר , אי כלום בלי  לפטרו  אך  והסבוכים, הקשים מהדברים הם ומידות,
שנוגע  כמה עד התהליך ולהסביר לנתחיה לנתחה ה"שנאה" של ליבה לתוך  לחדור מאמץ

הלכה . לענין 

אינן ההלכות עוד  כל יספיק לא עדיין  הדקים לפרטיו  עד ההלכה  בירור  המחשה : סיפורי
של  תועלתה  והדגמה. המחשה ע"י יומית היום למציאות - הלומד  במחשבת - מתקשרות
בוריין על טריפות הלכות שהלומד  [וכמו חכמים לתלמידי גם וגדולה  ידועה  ההמחשה
הוספנו ולכן לתלמידים. וכש"כ מקרוב ], המציאות על לעמוד כדי המטבחיים בבית מבקר
הנלמדות  ההלכות באור מוארים הנידונים, בנושאים יום יום מחיי הלקוחים סיפורים גם

המקווה . התועלת ויביא ברצון  יתקבל זה  חלק שגם ויה"ר  הספר. חלקי בשאר 
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שריבוי מאחר אולם הלכות. פסקי  ספר  ואינו  כשמו, לימוד ", "ספר  הינו ביסודו  זה  ספר 
די בכל והמחלוקות השתדלנוהדעות לכן הזכרון, על מכבידים וגם הלימוד על מקשים ן 

ה"חפץ  ובפרט הגדולים הפוסקים רוב  של נטייתם לפי  אחת לדעה  קצת לנטות כלל בדרך
תיטה ודעתו הלומד ישתכנע זאת בכל אם אך כלל. פסק משום בזה ואין  זי "ע, חיים"

לסמוך . מה על לו יש פיה , על וינהג בספר  המודגשת הזאת לדעה

אפשטיין דוד יוסף ר' הגאון תודהלהרב ולהכיר המקוםלציין וכאן *
שבראשותו, האדם" "תורת ולמכון ה"מצוות", בעל שליט"א,
כשרון, ברוב אלו הלכות ולהפיץ וללבן לברר חייו את שהקדיש
חלום בהתגשמות לראות ויזכה ובנעימים בטוב ושנים ימים יאריך

חייו.

חיים", "חפץ ספר על חיים" "נתיבות ספר מחבר כאן יזכר ולטוב
דורנו, את שזיכה מפז היקר חיבורו על שליט"א, קאופמן משה הרב
לפני ליכנס עוז שאזר חיים החפץ אחרי מהמעטים הוא המחבר

ודקדק וחקר לעומקן, לחבירו אדם שבין הסוגיות ולברר ולפנים
"קיצור" בעריכת הסתפק ולא חיים, החפץ של ראיה כל אחרי
להרב עולם" "הליכות הנחמד הספר גם ונזכיר ספרו. על שיטחי
השכיל ספרו שבסוף הלכה שבבירורי שליט"א, אהרמן אברהם
לתוך ומפרשים הגמ' בעיון בישיבות הנהוג והסגנון הרוח להחדיר
וכהנה כהנה עוד שיש לדוגמא, אלו ספרים נקטנו האלו. המצוות

מדבריהם. שלקטנו עינים, ומאירי נחמדים ספרים
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הש"ס  סוגיות ואח "כ הראשונים], [בעיקר ומפרשיהם ונ"ך  התורה  בפסוקי התחלנו
הסוגיא  לגוף השייכים האחרונים מדברי וכמה  במישרין ] שייכים [או  שעליהם והראשונים
דברי שאר מובאים "ראשונים" בחלק אחריהם. הבאים האחרונים בדברי ונידונים
מוני ושאר  היראים הרמב"ם כגון הגמ', סוגיות על במישרין עולים שאינם הראשונים
הדורות. שבכל האחרונים גדולי  מדברי מקצת העתקנו "אחרונים" בחלק בסוף המצוות.

סוגריים  בתוך  ומוקף  משלו  באות ב"מקורות" ענין כל  סומן  המקורות, ציוני  על להקל כדי 
סימן לדוגמא הספר. כל לאורך  הזה הקטע של הזיהוי  סימן וזה ,< - > כזה  מיוחדים
אחרונים  / מקורות בחלק 72 עמ' לקמן [הנעתקים יאיר " ה"חוות לדברי מציין <מה >
בקטעים  ד "ה או  הסעיף את גם ציינו לפעמים בספר ]. מקום בכל הסימן וכך זה , בסימן 

הארוכים.
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המפרשים  דרך התורה בפסוקי  ממקורו הענין, כל על מקיפה  סקירה לתת כך בנויות
את  המכינה קצרה  הקדמה  הקדמנו סוגיא כל לפני  דורנו . לפוסקי  עד  והשו"ת והפוסקים
הרקע  כוללת וכן להבנה , כמפתח הנחוצות הידיעות את לו  ומוסרת לסוגיא, המעיין

האחרות. לסוגיות ביחס זו סוגיא של ומקומה  לסוגיא

נ ההלכה  "תמצית סוגיות על לעבור אפשר רמות. בכמה לימוד  המאפשרת בצורה  ערכו 
לגופי יותר  להיכנס כדי הנושא. בכל מה  מושג בכך ולקבל בלבד  וה"הקדמה " הסוגיא"
- רש"י באותיות שהודפסו הקטעים על ולדלג  הסוגיא כל בפנים ללמוד אפשר  הענינים
קטעים  על גם יותרו לא בסוגיות בעיון  העוסקים ברם הסוגיא. לעיקרי  כ"כ  נוגעים שאינם
בפוסקים, יחידאה דעת או  וביאור , העמקה  תוספת שם וימצאו רש"י] באותיות -] אלו 

המפרשים. שאר  עם אחד  בקנה  עולה  שאינו  בסוגיא אחר  מהלך או

קושיות  קצרים, בביאורים ולהעשירו  עוד הענין  להרחיב  כדי  באות העמוד  בשולי ההערות
הענין , לעצם השייכים לנו, שנתחדשו  קצרים חידושים גם המחשבה . לעורר  וכו ' הערות
הענין , את יותר  ולהרחיב לפתח לחדש הלומד יתעורר  ידם שעל ויה "ר בהערות, נכנסו

עמלנו . שכר זה ויהיה
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דחויות  שיטות המחשנו גם ולפעמים בסוגיות, באורך הנלמד  את להמחיש כדי  באים
כמו"כ אלו. מעשיות מסיפורי  הלכה  שום ללמוד  שאין  ופשוט להסבירן . כדי מההלכה,
לענין שייכים אינם כי  עליהם הערנו ולא בסיפור  הלכתיים היבטים כמה  נשמטו לפעמים
אמיתית, מציאות על בנויים הסיפורים רוב אלו. מהשמטות דבר  ללמוד  ואין  תשנא, לא

בדויים. הם שבסיפורים השמות כל והמקומות. האנשים שמות בשינוי  אולם

ההלכה פי  על שבסיפור שלב כל בקיצור המנתח  הלכתי " "ניתוח בא סיפור  כל בסוף 
הסיפור . בגוף  גדולה  באות מיוצגת שבניתוח  נקודה כל הספר. חלקי בשאר  שנלמדה 
בקריאה להסתפק ולא בניתוח  גם לעיין הקורא את להמריץ כדי  הודגשו [האותיות

בלבד ]. הסיפורים של שיטחית

הסיפורים  מתוך בקיצור ללמדם אפשר ההלכה  בסוגיות המבוארים הדינים שרוב יתכן 
ולפחות  בסוגיות, מקודם לעיין  מומלץ ודאי  אולם אותם, המלווים ההלכתיים והניתוחים

הסיפורים. את לקרוא ואח "כ ובהקדמות, בתמציות



úåàãåäå  úåëøá

לנו זכר  שבשפלנו  הנפלאות אדון ההודאות  א-ל לה', להודות טוב

אותי מלווים  והגלויים האמיתיים  וחסדיו ורחמיו הלום  עד  והביאני 

בחיים . צעד בכל

שאני הטוב מההכרת  דמקצת  מקצת  להביע  ברצוני  זאת  בהזדמנות 

או שם  באהלי לשבת  זוכה הייתי לא בלעדם  אשר אלה לכל חייב

וכל . מכל  קיים  הייתי  שלא

" גדלתי שבה השדה ויזנראשית , ברקישיבת  בני עידית"יץ, שדה ,

ובנאמנות רב בכשרון  אדמתה את  עיבדו אשר  אלו ולכל  פוריה ,

כ הוד אדמו"בראשות  מרן  עט"ק בטוב"ר  ושנותיו  ימיו  ה' יאריך ר ,

ינון . ביאת עד מעליא  ונהורא  גופא  בבריות  ובנעימים 

" התורה למוסד  שמור  בלבי , מיוחד  ויזניץמקום  עיון בכולל"כולל  .

שמעתתא ולאסוקי העיון בעומק אדירות  בסוגיות  לצלול  למדנו זה

כל - ההלכה פסק דרך  עם  הלומדות  דרך שילוב - דהלכתא אליבא

יד וידו  הפקוחה עינו תחת  התורה, לעיון  זה חינוך  בבית  למדנו זה

הרה של  שליט"האומן פרידמן  משה ר' הבלתי"ג  והמדריך המורה א

הרבה תלמידים  להעמיד  שיצליח ה' יתן  לעד . תלמידיו מלב נשכח 

יר תורה אכיה"ולהרביץ הטהורה, נפשו כאוות  וחסידות  ר ."ש 

השי שזיכני להוה, בעיה"ומעבר  ושלו שקט במקום  לשבת  צפת"ת  ק

קרית"ת - שבה חמד  בפינת  וקדושה מנוחה מתוך בתורה ולהגות  ו

חיים" הרהמאור  שבנשיאות  שליט"" ארנסטר משה ר ' העומד"ג  א,

זו קודש  ועיר ה' יתן לטובה, אלקים  לו זכרה וסעד, לעזר לימיני

בב המפואר  לעברה כיאה ותשגשג  א ."תתפתח 

הרה מורי  לאבי  להודות  לי היא וזכות  ז"חובה זאב נטע נתן ר ' ל ,"ח 

במסירות חייו כל בזה עמד  ובאמת  לתורה אותי  הקדיש  מילדותי  אשר 

חרף ישראל  בארץ  תורה באהלי צעיר בגיל  אותי  לשתול השכיל  נפש ,

וכמו הקשיים , לתורה"כל חיי  להקדיש  שאוכל  כדי בארץ אותי חיתן  כ 

ה'. ועבודת 

להבחל תחי ' רחל מרת  אמי צעדה יחד  המצבים"איתו  ובכל תמיד  ח,

לעבודת קודש  רגש  הרבה  בילדיה השקיעה והרחום  הגדול  לבה עם 

השי לה יעזור  בצלם . נברא לכל  כבוד ורגשי הנפש  עדינות  ת"ה',

יו מכל ובשמחה בנקל  דקדושה נחת  לראות  בעלה"שתזכה עם  יחד ח 

הי"הרה זאבל  אשר ר' בטוב"ח  מפורסם  אלקים , ירא וישר  תם  איש ו,

את מגדל  אשר  הגבר  הוא  רבנן, ומוקיר  רחים  הנדיבה, וידו לבו

ז אבא שהשאיר  ימיהם"היתומים  ה' יאריך  בכבוד . ומשיאם  מפרנסם  ל ,

נחת . וברוב ובנעימים בטוב יחד 

" חמי , לבית  טובה להכיר תורהברצוני של  מובןבית  בעומק אמיתי , "

מו של  בהשראתו הגה"המילה, שליט"ח לוריא זושא משולם  הרב א ,"צ 

ומו השכילו"דיין  תחי ' חמותי  עם  שיחד - ברק בבני  ויזניץ דקרית  צ

מהאוירה הושפעתי  הרבה קשות . בתקופות  זה נפלא  בית  לייסד 

אהבת של  חזק ורושם  לתוכה ליכנס כשזכיתי  זה שבבית  הטהורה

יר יה"תורה בי . הטביעה ההלכה ודקדוק ינובון"ש  עוד  בהם  שיקוים  ר 

יו מכל דקדושה נחת  וירוו וגו ', יהיו  ורעננים  דשנים  ח ."בשיבה

לנוו הטוב הכרת חובת  את  להביע  מילים  די  לי החסודה"אין ב 

ומעודד לימיני  העומדת  משכלת  אשה תמיד ,והצנועה אותי  ת 

וללון לשקוע  לי  מאפשרת  הבית  עול בנשיאת  נפשה ושבמסירות 

מעשיה. בשערים  ויהללוה ידיה מפרי  לה  תנו הלכה. של בעומקה

ברוך,"ויה ילדינו; את  בנחת  לגדל יחד  שנזכה שבשמים  אבינו מלפני ר

ני יוסף אהרן  יצחק, נטע , נתן חנה, ללכת"אסתר , ויראה לתורה ו,

נח ולעשות  ה' אכיה"בדרכי  ישראל , שאר  בתוך  תמיד  לפניו  ר ."ר 

" דברי  אכלה הספרטרם  השידבר  פני אחלה עזרונו"" הנה עד  ת , ַ ֶ 

לנצח אלקינו ה' תטשנו ואל  אלקינו  ה' חסדיך  עזבונו  ולא רחמיך

ואני ימים . לאורך ה' בבית  ושבתי חיי ימי כל  ירדפוני וחסד  טוב ואך

אדם שבין אחרות  מצוות  ולסדר  לברר  ולגמור  להתחיל  שנזכה תפילה

ידי עם  בחברותא  יחד  הרה"לחבירו, שליט"נ  חפץ ברוך ר ' המנהל"ג  א

בלו ""המסור  מכון של  האדם -לאדםנ  הדברים"תורת  ושיתקבלו ,

החינם שנאת  מלבנו  ותתבער המקווה, התועלת  יביאו וגם  בציבור

שהוא ממש . כמוך  ה', אני כמוך לרעך ואהבת למדרגת  כולנו ונגיע 

ועי לחבירו, אדם  שבין המצוות  כל בתוכו  וכולל בתורה גדול כ"כלל

השלישי המקדש  לבית  יחד גלויות  ולקיבוץ צדק גואל  לביאת  נזכה

אמן . בימינו במהרה

""ערש סדר  קדושים , בלבבךק אחיך את  תשנא  תשנ"לא  לפ", ק"ה

תובב"פעיה צפת  א"ק

וינברגר צבי

המכון ראש 
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י ז ' ב' ט)"(שמואל 

תכונת"וברד עלי , שדיברת  זאת  כלומר  ה'אדם ', תכונת  האדם , תורת  וזאת  שם : ק

י (א  הימים  בדברי וכן  שפל... אדם  ולא הוא הגדול  י"האדם  בית"ז  על  ותדבר ז)

' כתור וראיתני למרחוק המעלהעבדך '.האדם

·Ï Ôk ÌÈ�tÏ ÌÈ�t‰ ÌÈnkÌ„‡Ï Ì„‡‰: «««»ƒ«»ƒ≈≈»»»»»»
כ י"(משלי  ט)"ז 

ד"וברש (קיז. יבמות  שאדם"י הללו כמים  לפנים , הפנים  כמים  כמים ): ורבנן  ה

עוקם הוא  ואם  שוחקות , הם  שוחק הוא  אם  כפניו, פנים  בהם  ורואה  בהן  צופה

אוהבו , הוא  גם  זה את  אוהב הוא אם  האחר, לאדם  האדם  לב כן עקומות , הם 

שונאו . הוא  גם  זה את  שונא הוא  ואם 
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וחקרו  ופלפלו העמיקו מאז, ותלמידיהם הדורות  וחכמי בסיני, למשה נאמרו מצות תרי"ג
והשתדלותם יגיעתם וברוב  ודקדוקיה, ופרטיה כלליה לאור שהוציאו עד ומצוה, מצוה בכל
ישראל כל ויכלו בוריה, על המצוה  שנתבררה  עד הלכות, של תילים  תילי מצוה  בכל ביארו
תקופות  והיו  שוות, המצוות כל ולא שווים  הזמנים כל  לא והנה כמאמרה . לקיימה
ונתנו  ונשאו בשעתה ", מצוה "חביבה בבחינת היו  שהן  מסוימות במצוות חכמים  שהתרכזו 

זוית. לקרן קצת  שנדחקו אחרות מצוות חשבון על במיוחד , בהן

של דור וקם  המדרש בבית ספסלים ריבוי של בתופעה  דורנו נתברך  דשמיא בסייעתא
בלא  המדרש  בית  "אין בביהמ"ד. כימים  לילות ושמים  התורה ללימוד המתמסרים אברכים
ספרים והרבה  אנו בדורנו  בתורה נתחדש  הרבה ואכן ג .), (חגיגה חז"ל קבעו כך חידוש ",
מונחים שהיו  בתורה ותחומים מצוות וכמה וכמה אור , רואים  לב ומשמחי עינים  מאירי
לכבודם ומושבים  ביהמ"ד, חובשי ע"י וליבון לבירור עתה זוכים  דורות , במשך זוית  בקרן

הראוי.

ובתי  ספסלים  בה נתוספו זה, למעגל להצטרף האחרונות בשנים זכתה ת"ו צפת עיה "ק  גם 
נתקיים חידוש ", בלא ביהמ"ד "אין - הכלל שאת. ביתר  בה  נשמע התורה  וקול  מדרשות
בעלמא  חידוש  על  כאן מדובר  לא ברם אלו . מחידושים  אחד  של התוצאה  ולפנינו  כאן, גם 

שעוסקי  המדרש  בית מחודש , שכולו המדרש  בבית אלא שבין בביהמ"ד , במצוות בעיון בו ם 
של בסוגיות  הנהוג  הלימוד  בדרך נלמדות והסוגיות לממון], נוגעות  [שאינן לחבירו אדם
בעמל דהלכתא, אליבא  שמעתתא לאסוקי של ובצורה ובעיון , בבקיאות ונזיקין, נשים 

חברים . ובפלפול התורה

לא  יותר , מפורסמות אחרות  ממצוות נופלות אינן אלו שמצוות גילינו - פלא זה וראו 
אלו. במצוות נמצא  עמקות  של שלם  עולם  ואדרבא הלכה, בפסק ולא ב"לומדות"

המפרשים ודברי הסוגיות את שירכז זה, במקצוע יסוד ספר  של גדול חסרון הרגשנו אולם 
כל של הסוגיות יסודות  את ויברר  יבאר  וגם  אחד , למקום  התורה  פינות בכל המפוזרים 



אחרי  ובעז "ה הלומדים . לקהל התורה של זה תחום  את לפתוח  כדי ופרטיה, כלליה מצוה ,
"לא  של הלאו את המקיף הראשון הכרך  לפניכם להציג  אנו זוכים  עמל של  שנים מספר 

תשנא".

ויתר, בחסר לוקה  שעבודתנו וברור  דרכנו, בראשית  אנו נמצאים  שעדיין מאליו מובן 
את  ולשכלל לפתח הלומדים , קהל ותגובת  חכמים  ותלמידי גדולים  לעצת  אנו ומצפים 

לאורו. רבים  ויהנו מתוקן דבר שיצא  עד עבודתנו,

úòãî àìù ùåàé

מאחרות, בערכן נופלות אינן אלו שמצוות  הדבר  נכון "אמת , - טענה  נשמעת ולפעמים  יש 
כך הורגלו שכבר שמאחר  אלא בהלכותיהן, הלימוד  עמקות  לענין ולא חומרתן לענין לא
בעלמא, וחסידות טובות ומידות  מוסר  לעניני ולהחשיבן אלו במצוות לזלזל ודורות שנים 
לריק". זמנו מבלה הריהו בזה לעסוק  המנסה וכל המצב, את כבר לשנות  אפשר  אי ממילא

מדהימה לתופעה  עדים  שאנו  לאחר בזה, להתווכח  הצורך  מן אין בזמננו כי נדמה הנה
עינינו, נגד לתחייה  קמות אלו שמצוות ורכילות] לשה "ר איסורי של הדיבור במצוות [בעיקר 
לומדים וחמש ארבע  כבני  תינוקות וטף , נשים  אנשים אלא תלמידי-חכמים אצל רק ולא
אחרת  להשקפה  מתרגלים  ילדותם  ומשחר  להיזהר , ומשתדלים  לשה "ר איסור שיש  ויודעים 
והכינוסים הרבים  השיעורים  על לדבר  ושלא  בילדותנו . התרגלנו שאנו ממה  אלו מצוות על 
אלו, מצוות של תחיה לתהליך  אנחנו עדים  הנשים . בציבור בפרט אלו בענינים  שמים  לשם 

המצוות. חשובי בין הנכון למקומן וחזרתן 

היום , זה  לכל עד  להיות זוכה היה  אילו חיים " ה "חפץ של תגובתו היתה  מה  לשער קל
"כבוד בקונטרס דבריו לאור ובפרט ישראל, בכלל שעורר  המהפכה וממדי עמלו פרי לראות 
מאד התאכזב אך המצב , לשנות  קיוה כמה עד  אנו למדים  שמשם  הפתיחה] [בסוף  שמים "
על יקבלו שהם  ישראל עם  מההמון לגמרי  שהתייאש  בהגה"ה  שם  ומשמע ימיו, בערוב 

פ אי  תצא עצמם  מהם  אולי הת"ח בציבור  רק להתרכז  והתחיל האלו ההלכות לקיים  עם 
במתק  צערו את שמבטא וכפי בזה  חיים " ה"חפץ דברי את להעתיק הראוי ומן  תורה.

שפתיו:

השייכים" והלכותיו  ופרטיו  כלליו בו  ויבואר חיבור  איזה יחובר שכאשר נעורי בימי הייתי  ...וסבור 

לשה איסור לשה"לענין וקבלת  ורכילות  והדפסתיו ,"ר  ועשיתיו  יתברך ה' ועזרני זה. בענין  יועיל  ר ,

""וב נקרא  ושמו  ישראל בעיני חן  מצא  החיבור  חייםה זכיתי"חפץ לא עוד למעשה מקום  ומכל  ,

על בקיצור  להעתיק דהיינו הזה, בדבר  עצה לטכס ומכירי  יודעי יעצו והנה הרבה, דברי  שיועילו 

חז מאמרי  איזה אחת  יחידים *"טבלה בין  אותו  ולהפיץ ולשונו, פיו השומר שכר  בגודל  המפליגים  ל 

קצת ... שיועיל  ה' יתן אולי  תמיד , עיניהם  נגד  "ויהיה

חכמים . תלמידי יחידים , מאן י. דף  תענית במסכתא *" חיים": ה"חפץ כתב שם  ובהג "ה
שלא  הדיבור  כח לתקן  ובפרט חכמים , בתלמידי  רק תלוי תיקון הצריך  דבר כל שבאמת
בודאי  הפשוט האדם הזה , החטא לתקן יוכל מי כי  בת"ח , העיקר תלוי הפקר , ה' דבר יהיה 
ואיזה לשה "ר הוא ומה  רכילות  הוא מה  יודע שאינו אחרי כהלכה  הענין לשמור  יוכל לא
בהלכותיו  להתבונן יכול הוא  תורה, בן שהוא במי רק תלוי  התיקון ועיקר בכללם , נכנס דבר 

לקיימן". ולהזהר
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כמה להוסיף לעתיד  נשואות המכון עיני אלו , במצוות יסודיים  לימוד  ספרי עריכת על בנוסף 
לרדת  יכולים  שלא לאלו  פשוטה  יותר  ברמה וחוברות ספרים פרסום זה. בתחום  נדבכים
מוסר ספרי של לאור  הוצאה הדברים , עיקרי את לדעת רוצים  אבל הסוגיות לעומק
ע "י  שתיקבע לימודים  תכנית לפי הספר ובתי התתי"ם  לתלמידי וחוברות אלו, בתחומים

וותיקים . מחנכים 



הציבור] עם  פעולה [ובשיתוף  דרכנו את ה' ברצות אשר תוכניות  שתי המכון באמתחת עוד 
בכל וימסרו הקדושות בישיבות שיסובבו  שיעור  מגידי צוות הכשרת א. להגשימן: נוכל
והתענינותם חשקם שתעורר  לב  מושכת בצורה אלו, במצוות בעיון שיעורים  כמה מקום 
[דבר בישיבות. זה לימוד קצת להחדיר נצליח  זה בדרך אולי  אלו , בנושאים  הבחורים של
יוסף ר ' הרה"ג  של זה מעין רעיון על ישראל גדולי דעתם  שגילו כפי מאד רצוי שהוא

השב בג ' הישיבות בכל שילמדו שליט"א בין אפשטיין בעניני באב  ט' עד תמוז מי"ז  ועות
ב. השלום "]. "מצות לספרו בהסכמות עיין וכו', השיעורים  ובהגדת בעיון  לחבירו  אדם
להשיב ויוכלו  זה  בתחום  הוראה כמורי  עצמם את להכשיר  שיוכלו ת"ח  לאברכים  לעזור
השואלים שיתרבו אחרי רק  יבוא זה ששלב  וכמובן דורש . לכל פסוקה  הלכה ה' דבר 
זה. מסוג הוראה למורי הצורך יורגש אז בציבור , התענינות ותיוולד  ה' דבר  המבקשים 
אלו  חזונות התגשמות  לראות שנזכה ויה"ר תקום , היא ה ' ועצת איש  בלב  מחשבות רבות

בימינו. במהרה בחלקם  עכ"פ

המחונן  המכון, ראש  שליט"א וינברגר  צבי ר ' הרה "ג  ידי"נ את ולברך להזכיר המקום  וכאן 
מתוך המכון, מטרות את להגשים  יחד לעבוד  להמשיך  שנזכה  ועמוקה , ישרה במחשבה 
גרוס, אריה הרב - מופלגים  חכמים  תלמידי - המכון  ולחברי  הדעת. ויישוב  בריאות שמחה 
פרידמן, יעקב  הרב גנזלר , ישראל הרב  פישמן, חיים  נתן הרב  סנדלר , בנימין ד. הרב 
ה' נועם  יהי בע"ה , הבאות למצוות והמקורות הסוגיות בהכנת  בעיקר  העוסקים שליט"א,
ברכה דהילכתא. אליבא  שמעתתא ולאסקי אלו מצוות בירור  לאור  להוציא ותזכו  עליכם 
ועל שליט"א, פיליפ פישל והרב סנדלר הרב ע"י זה ספר  של ההגהה עבודת  על מיוחדת

והמאירות. המחכימות הערותיהם
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" מיושבי חלקי ששמת  אבותי  ואלקי  אלקי  ה' לפניך אני ביתמודה

יהמדרש הזה. החשוב  במפעל  חלק לקחת  וזיכיתני  זה, ה'"" לפניך ר 

ולסיים להתחיל  תעזרני כן זו מצוה לסיים  שעזרתני כשם  אלקי

ולעשות . לשמור  וללמד  ללמוד אחרות , מצוות 

שליט היקרים  הורי  הברכות  ממקור  א"יתברכו  הר"א , מרדכי"א ר 

וא מידות"חפץ, מנעורי  בי  להטביע שעמלו תחי ', יהודית  מרת  מ

כבוד בדרך ופתוחה רחבה ביד בי ותומכים  תורה , ואהבת  ישרות 

יה בתורה. ולהגות  לשבת  להמשיך  שאוכל  כדי הלב, שיזכו"ובשמחת  ר

בעיה בשלווה בדרך"לשבת  נכדיהם  את  להדריך ולהמשיך צפת , ק

צאצאיהם . מכל  נחת  ולראות  שמים , ויראת  התורה

היקר לאחי מאושר ', ותומכיה בה למחזיקים  היא  חיים  'עץ ברכת 

הי"הר דוד יהונתן ארה"ר מקליוולנד  אשר"ו רבנן, ומוקיר  רחים ב,

הי אבי אדוני עם  עצמו"יחד על  ולקח  המכון של הכספי בעול נושא  ו ,

להוצאות עד  המכון, של החודשית  מההחזקה המכון , הוצאות  כל 

החמה בדרכו  להמשיך  שיזכה אותו יברך ית ' ה' הספרים . של  הדפוס

נוו עם  יחד  משפחתו ."והצנועה, וכל תחי' עדינה מרת ב

הר היקר  לאחי והברכה ד"התודה הי"ר  ישראל חיים שמשתתף"ר ו ,

יה לימיני. ועומד  לי  עוזר  ותמיד המכון , בהוצאות קבוע ר"באופן

נוו עם  לשני"שיזכה תחי ' שרה רחל מרת  ושמחהב בריאות  של  ם 

משפחתם . ולכל  להם 

לרה תודה שליט"שלמי שוורצמן  דב הרב ""ג  ישיבת  ראש  ביתא 

ולרה"התלמוד שליט", שפירא משה הרב להעמידני"ג  בי שטרחו א ,

הקב ימלא  ה', ועבודת  התורה דרכי להגדיל"על  ויזכו לבם  משאלות  ה 

גברא להאי  זכרון  נר  כאן  אציב  רבים . בתלמידים  ולהאדירה תורה

הרה ז"רבא מיליקובסקי חיים  הרב תורה."ג  הרבה למדתי  ממנו  שגם  ל 

ה."תנצב

הרה משביר  לראש  שליט"ברכות  ארנסטר  משה הרב קרית"ח נשיא א

בהחזרת לראות שיזכה לתפארת , קריה להקים  שזכה צפת, חיים  מאור 

בניו שני  גם  אברך  ושגשוגה. הקריה ובהרחבת  ליושנה צפת  עטרת 

שליט ארנסטר זאב הרב והר"החשובים חיים , מאור  כולל  ראש  ר"א

שליט ארנסטר  בכל ."אליעזר  שיתברכו הקריה, רב א 

" למנהלי  השותודה שעת"פרויקט ע"" שנעזרנו בר-אילן , א. י"י 

השו" פרויקט מקורות .ת"תקליטור  ומראה מקורות בחיפוש  "

הר לחמי וארוכים  טובים  שליט"חיים  איטצינגר  שכנא צבי  א"ר

נחת לראות  שיזכו  לעזרני , לימיני העומדים  תחי ', שרה מרת  ולחמותי 

ושמחה. אושר של  שנים  להרבה ויזכו נכדיהם , מכל 

עטרת חיל אשת  תחי ', שפרינצא  היקרה לרעיתי מיוחדת  ותודה ברכה

ובנותינו בנינו  את  ומדריכה ביתנו  את  מנהלת  הליכותיה ובנועם בעלה,

יה נפש . במסירות  שמים , ויראת  התורה דרך על  שיחיו ר"היקרים 

טובים . ולמעשים  ולחופה לתורה להכניסם  שנזכה

תשנ עיה"אייר  חיים , מאור  קרית  ת"ה, צפת  ו"ק

חפץ ברוך 

המכון מנהל
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.‰ÎÏ‰Ï ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆÂ ."‡�˘˙

:˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙Â¯·Ò (·)
ÌÂ˘Ó ·Ï·˘ ‰‡�˘Ó ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ Y Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ Ï"�‰ ÌÈ�Â˘‡¯Ï
‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁ ˙¯˙Ò� ‰‡�˘ Y Ì"·Ó¯ÏÂ .¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰‡�˘ ÏÏÎ Í¯„· ‡È‰˘

.¯˙ÂÈ "˙�ÎÂÒÓ"

‰¯Â‚ÒÂ ˙¯˙ÒÂÓ˘ ‰‡�˘ Y '‡ ‡¯·Ò .ÌÈ�Â¯Á‡· ˙Â¯·Ò È˙˘ Â¯ÎÊÂ‰ ?‰�ÎÒ‰ ‡È‰ ‰ÓÂ
.ÌÈÓ„ ˙ÂÎÈÙ˘ „Ú ÂÏÈÙ‡ ÚÈ‚‰Ï ‰ÏÂÎÈÂ ,‰˜ÊÁ· ı¯Ù˙˙˘ ‰ÙÂÒÂ ÔÓÊ‰ ÏÎ ‰˜ÈÓÚÓ ·Ï·
Ó"˜Ù�Â .Â�ÓÓ ¯Ó˘‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ,‰Ê Ï˘ Â˙‡�˘· Ú„ÂÈ Â‡�Â˘ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó Y '· ‡¯·Ò

.‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ÔÈÈ„Ú Ì‡ Â‡�Â˘Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡�˘‰ ‰Ï‚Ó· ‰ÎÏ‰Ï

:Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙ÂÈ˘Â˜ (‚)
‰‡�˘· ÂÏÈÙ‡˘ ÚÓ˘Ó„ Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘˜‰ Ò"˘· ˙ÂÓÂ˜Ó ‰˘ÂÏ˘Ó
˙Ú„ ÌÈÈ˜Ï ÌÈÎ¯„ ‰ÓÎ· ˙ÂÈ˘Â˜‰ ÏÎ ·˘ÈÈÏ ÂÎÈ¯‡‰ ÌÏÂ‡ ,‡�˘˙ ‡Ï· ÌÈ¯·ÂÚ ‰ÈÂÏ‚

.Ì"·Ó¯‰
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äîã÷ä
אחי� את תשנא למצות"בלבב�"לא [השוה ?כא "בלבב�" מילת של פירושה מה .

לשנאה שהכוונה המצות בספר הרמב"� פירש 'בלבב�']. לרע� ואהבת כתוב שלא ואהבת
את השונא אבל בלב, ואחד בפה אחד איתו ומדבר לחבירו מחני� חו� וכלפי בלב נסתרת
יותר חמורה כזאת ששנאה ומשו� זה. בלאו עובר אינו שנאתו מסתיר ואינו בגלוי חבירו

זה, בלאו במיוחד כ� על תורה רקהזהירה עובר הוא הרי בגלוי חבירו את השונא אבל
הרמב"�. של חידושו כא עד ונטירה. נקימה של ובלאוי לרע�", "ואהבת של בעשה
הלב ברגש שנאה היינו "בלבב�" ומפרשי� הרמב"� על ועוד] [שאילתות חולקי� יש א�

שנאתו. שמגלה אינווא� במעשי�, כשונא שמתנהג א� שנאה, והרגשת מחשבת בלי אבל
זה. בלאו עובר

ש�: הברייתא וז"ל טז: ד� ערכי בגמ' הוא "בלבב�", בביאור המחלוקת שורש והנה
בלבב�, ת"ל יקללנו, ולא יסטרנו לא יכנו לא יכול בלבב�, אחי� את תשנא לא רבנ "תנו
מילת מלמדת מה להדיא הברייתא כא שפירשה הרי מדבר". הכתוב שבלב בשנאה
מש"כ [וע"ע הסוגיא, בפני� כמבואר הכל 	 הראשוני� נחלקו גופא שכא אלא "בלבב�",

ערכי גמ' ].<Ê>בסיכו�

+_ '` wxt

miwqetae mipey`xa zehiyd xexia

אסרה בלב נסתרת שנאה שרק � הרמב"� שיטת (א)
ומקורו � תורה

ש"ב [ל"ת המצוות" ב"ספר הרמב"� ]:<ÁÎ>כתב
את תשנא לא אמרו והוא קצתנו, את קצתנו משנוא "הזהיר
אמנ� שבלב, שנאה אלא אמרתי לא ספרי ולשו� בלבב�, אחי�
עובר אינו אותו, שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה
ועובר תטור, ולא תקו� לא על עובר] [הוא אבל הלאו, זה על
שנאת אבל כמו�, לרע� ואהבת אמרו והוא כ�] [ג� עשה על

הכל". מ� יותר חזק חטא הוא הלב
שאפילו אלו, בדבריו הרמב"� לנו חידש בהלכה גדול חידוש
א� תשנא דלא בלאו עובר אינו גמורה, שנאה רעהו את השונא
על היא התורה קפידת שעיקר חו�, כלפי השנאה וגילה הודיעו
בפה אחד אוהב, פני לחבירו מראה חו� וכלפי בלב נסתרת שנאה

ב']. בפרק בעז"ה יבואר הדבר [סברת בלב. ואחד
בספרי המובאת הברייתא, בדברי פירושו הוא הרמב"� דברי מקור
לסוגיא]. בהקדמה [עיי� טז: ערכי� ובגמ' קדושי�] פר' כהני� [תורת
תשנא לא רק כתוב היה דא� יכנו, לא יכול הרמב"�, ומפרש
וכיו"ב, שמכהו והיינו עובר, גלויה בשנאה שאפילו אומר הייתי
נסתרת בשנאה רק דעובר מדבר, הכתוב שבלב בשנאה בלבב�, ת"ל

בלב.
ערכי� גמ' בסיכו� דברי<Ê>לעיל והבאנו בארוכה זה עני� ביארנו

לשו� הבדל על שעמדו שאלה"] ו"העמק ספר" ["מגילת האחרוני�
התו"כ: דלשו� ערכי�, הגמ' ובי� כהני� התורת éúøîà"בי� àì

íà éëמ שבלב", גלויהבשנאה שנאה דעל הרמב"� כשיטת ורה
הכתוב שבלב "בשנאה ערכי�: בגמ' הלשו� [לעומת עובר. אינו
הספרי ללשו� ציי� הרמב"� ולכ� זו]. משמעות בה שאי� מדבר",

כהני�]. [תורת
זוטרתא הפסיקתא בדברי למצוא יש הרמב"� לפירוש סמוכי�

וז"ל: [267 עמ' פערלא בגרי"פ מובא נצבי�, [פרשת
אמר כעני� בפרהסיא, שאויבי� המפורסמי� אלו אויב�, "על
את תשנא לא כעני� שבסתר, אלו שונא�, ועל ארדו�. אויב
שנאה שהיתה לרעהו, שונא איש יהיה כי ואומר בלבב�, אחי�

בלבו". טמונה
שבסתר לשנאה הכוונה תשנא לא בפסוק דקרא ש"שנאה" ומפורש
[דעות החזקה" היד ב"אדני וכ"כ הרמב"�. כדעת ממש וזהו לבו,

.1כא�]
אבל זה עני� הרמב"� כתב ה"ה] פ"ו [דעות החזקה" ב"יד ג�
המצות". ב"ספר שמפורש כמו בלשונו ש� מפורש אינו חידושו

ש�: וז"ל
תורה הזהירה ולא בל"ת... עובר מישראל אחד השונא "כל
אע"פ והמחרפו חבירו את המכה אבל שבלב, שנאה על אלא

תשנא". לא משו� עובר אינו רשאי, שאינו

סותר1. שלכאורה הפסיקתא בדברי פלפל 269 עמ' שם פערלא והגרי"פ
אויב מלשון "השונא בפסיקתא: שם שאיתא משפטים, בפרשת עצמו דברי

גרמיו", - עצמיו וכמו ודיני, - משפטי כמו: בדיבור הכתוב ששינה אלא
שתירץ. מה ועיי"ש
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[כי ברורה. כוונתו אי� אבל המצות, בספר למש"כ רמז ולכאורה
שנאת בלי איירי ומחרפו, חבירו את שבמכה דבריו לפרש יתכ�
שרק ערכי�, גמ' עפ"י להשמיענו, ובא עובר, אינו ולכ� כלל, הלב
שנאה של מעשי� העושה אבל עוברי�, בלב שנאה רגש שיש היכי
ואמנ� עובר. אינו לבבית, שנאה לו אי� אבל וקללה הכאה כגו�
ברמב"� המובהקי� המפרשי� בי� שיש נראה הדברי� בהמש�

דבריו]. כ� שפירשו
וכתב המצות בספר הרמב"� לשו� אחר נמש� החינו� ובספר

רלח ]:<Ï·>[במצוה
תשנא לא שנאמר מישראל, אחד הלב שנאת לשנוא "שלא
שהיא שנאה אלא אמרתי לא ספרא ולשו� בלבב�, אחי� את
אבל מדבר, הכתוב שבלב בשנאה בערכי�, כ� וכמו בלב,
זה, לאו על עובר אינו שונאו שהוא וידע שנאה לו כשיראה
על כ� כמו ועובר תטור, ולא תקו� לא על עובר הוא אמנ�
היא הלב שנאת מקו� ומכל כמו�, לרע� ואהבת שנאמר עשה

ביותר". התורה תזהיר ועליה הגלויה, השנאה מכל קשה
מהראשוני� פוסק בשו� מצאנו לא החינו� מלבד מקו� ומכל

הרמב"�. של זה די� שיזכיר
ééçá åðéáøì "çî÷ä ãë" éøáã

Â�È·¯Ï "ÁÓ˜‰ „Î"· ,‡�˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ· ,Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙÎ Â�‡ˆÓÂ
:Ï"ÊÂ [·ÈÈÁ˙È ‰"„ ,"Ì�Á ˙‡�˘" Í¯Ú ,Í"ÓÒ ˙Â‡] ÈÈÁ·

˘È ÈÎ [Ì�Á ˙‡�˘ -] ˙‡Ê‰ ‰„Ó‰ ÔÓ ˜Á¯˙È˘ Ì„‡‰ ·ÈÈÁ˙È"
‰‡�˘ ˘ÈÂ Ì‰È¯·Á ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ Ì‰˘ Ì‰È˙Â˙Ù˘· ÔÈ‡¯Ó ÌÈ·¯
‡Ï˘ È„Î ‰ÊÏ ‰Ê [ÚÈ¯Â ¯ÈÎÓ ÔÂ˘ÏÓ -] ¯Î�˙ÈÂ ,Ì·Ï· ‰�ÂÓË
ÂÈ˙Ù˘·" (ÂÎ ÈÏ˘Ó) ‰"Ú‰ ‰ÓÏ˘ ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ ,Â�ÓÓ ¯Ó˘È
‰Ê‰ Í¯„‰ ÊÁ‡ ‰ÈÂ¯ˆ Ô· ·‡ÂÈ ÈÎ ˙Ú„È ¯·ÎÂ ..."‡�Â˘ ¯Î�È
ÔÎÂ ,Ì˙Â‡ ‚¯‰˘ „Ú ‡˘ÓÚÏÂ ¯�·‡Ï ·‰Â‡ ÂÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯‰˘
,'ÂÎÂ Â‚¯‰˘ „Ú Ì˜ÈÁ‡ Ô· ‰ÈÏ„‚Ï ‰È�˙� Ô· Ï‡ÚÓ˘È ‰˘Ú
‡�˘˙ ‡Ï ¯Ó‡Â Â‡Ï· ·Â˙Î‰ Â· ¯ÈÓÁ‰ „‡Ó ¯ÂÓÁ ÔÂÚ‰˘ È�ÙÓÂ

."Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡

‰‡�˘ ÏÚ È‡˜ ‡�˘˙ ‡Ï ¯˜ÈÚ˘ Ì"·Ó¯Î ˘¯ÙÓ˘ ÂÈ¯·„ ÍÂ˙Ó Ô·ÂÓÂ
.·Ï· ˙¯˙Ò�

éìùîá äðåé åðéáø

˙Ú„Î ¯·ÂÒ„ ˙ÂÚÓ˘Ó Ì‚ ˘È ÈÏ˘ÓÏ Â˘Â¯ÈÙ· ‰�ÂÈ Â�È·¯ È¯·„·Â
"ÏÈÒÎ ‡Â‰ ‰·È„ ‡ÈˆÂÓÂ ¯˜˘ È˙Ù˘ ‰‡�˘ ‰ÒÎÓ" ˜ÂÒÙ·„ ,Ì"·Ó¯‰

:‰�ÂÈ Â�È·¯ ˘¯ÈÙ ,(Á"È 'È ÈÏ˘Ó)
,Ì˙‡�˘ ÌÈÒÎÓ‰ ˙„Ó ˙Â�‚Ï ‡·Â ...‰‡�˘‰ ÈÂÒÎ Ì‰ ¯˜˘ È˙Ù˘"
Â‰Ú¯ ˙‡ ÌÂÏ˘ ÂÈÙ· (Ê Ë ‰ÈÓ¯È) Ì‰ÈÏÚ ¯Ó‡ ‰"Ú ‡È·�‰ Ì‚
ÌÁÂ¯ ÏÎ ÌÈ‡ÈˆÂÓ‰ ˙Â�‚Ï ‡· ,ÏÈÒÎ ‡Â‰ ‰·„ ‡ÈˆÂÓÂ .'Â‚Â
Â˙·„ ˙‡ Â‡ÈˆÂÈ Ì‡�Â˘ ÏÚ ‰·„ ÔÂ·˘ÁÈ Â‡ ÔÂÚ·È Ì‡Â Ì‰ÈÙ·
ÈÎ ¯Ó‡˙ ÔÙ ,‰‡�˘ ‰ÒÎÓ ÔÈ�Ú‰ Ï‡ ‰Ê‰ ÔÈ�Ú‰ ¯aÁÂ .‰Ú¯ƒ≈
,‰·„‰Â ‰‡�˘‰ ,Â¯È·Á ÏÚ Â··Ï· ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ Ì„‡‰ ‰Ï‚È˘ ·ÂË
ÚÈ„Â‰Ï ‡�Â˘‰ ÏÚ ÈÂ‡¯‰ ‰�‰Â .‰·„‰ ‡ÈˆÂÓ ˙‡ ‰�È‚ Î"Ú
‰ˆÚ‰ ‰¯Â˙· ‰¯‡·˙� ¯·ÎÂ .‰·„‰ ˙·˘ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡�˘‰ ˙·˘ÁÓ
¯Ó‡�˘ Â¯È·Á· ‰·„‰Â ‡ËÁ‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ‰‡�˘‰ ˙·˘ÁÓ ÏÚ ‰ˆÂÚÈ‰
‡˘˙ ‡ÏÂ Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï

ÈÏÚÂÁÈÎÂ‰Ï ,Â˙Â‡ ÍÁÈÎÂ‰· ‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡Ï ˘Â¯ÈÙ ,‡ËÁ Â
."Â�ÁÈÎÂ˙ Â�È·Â Í�È· Í‡ ,ÂÈ�Ù ÔÈ·Ï‰ÏÂ ÌÈ·¯·

˙¯˙Ò� ‰‡�˘· ‡�˘˙ ‡Ï„ ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÓ˘ ÂÈ¯·„ ˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯Â‡ÎÏÂ
Ú"ÏÈÂ ,Ì"·Ó¯‰ÎÂ2.

ואינ� הרמב"� על החולקי� הראשוני� שיטת (ב)
לגלויה נסתרת שנאה בי� מחלקי�

מ� שיש עד הרמב"�, על חולק במפורש מצאנו לא באמת והנה
כלל הרמב"� על חולק שאי� שכתב שסתמו3האחרוני� או ,

הפרק], בהמש� להל� [עיי� חולק הביאו ולא כרמב"� בפשיטות
שיש הראשוני� מדברי שדקדקו אחרוני�, הרבה כתבו כ� לא אבל
כשיטת הוא שהרמב"� שיתכ� עד הרמב"�, על רבי� חולקי�

זה. בחידושו יחידאה

יונה:2. רבינו בדברי דלאעוד לאו למצוות, [ביאור מנחם" וב"אמונת
הרמב"ם על שחולק תשובה" ב"שערי יונה רבינו מדברי ראיה הביא תשנא]
אות ג [שער הר"י שם שכתב במשלי], מדבריו לעיל שהוכחנו כמו [ודלא
דאיירי ומוכח ונטירה, ונקימה רכיל הליכת גם השנאה באיסור שיש ל"ט]
דלא וזה אסורה, ואפ"ה וכיו"ב בנקימה מדובר שהרי גלויה בשנאה גם

כרמב"ם.
רק כתב שהרי ראיה, שמץ שאין יווכח הר"י של בלשונו שם המעיין אבל
שבאותו לא אבל אחרות, רעות מדות לידי ולהביא לגרום יכולה שהשנאה
"לא שם: הר"י מלשון חלק וזה תשנא. בלא עובר עדיין ונוטר שנוקם זמן
מעוללת מדה והיא השנאה מדת מנפשינו להסיר בזה הוזהרנו תשנא...
וגרימת הרע... לשון כמו נשחתות, עלילות כמה ומסבבת רבים פשעים
הנפש", ומאבדתטובההרבהמן ונטירה, ונקימה והליכתרכיל לחברים נזקין

עיי"ש.
עוזיאל: בן יונתן הרמב"םתרגום לשיטת סמוכין בתור עוד לציין ויש

בפומיכון שעיעיא תמללון "לא שתירגם: התורה על יונתן תרגום פירוש
שלכאורה וכו'", חבריכון ית תוכחון אוכחה בליבכון, אחוכון ית למיסני
ואחד בפה אחד ומדבר בלב, נסתרת בשנאה שמדובר כרמב"ם ממש פירש
גילוי שעצם מבואר שלא אלא יונתן] תרגום על בהערות <א> [עיי"ש בלב

הסכסוך, ליישב ולנסות ולהתוכח לדבר דוקא שצריך ויתכן מספיק, השנאה
שם. והרמב"ן היראים וכשיטת

עה"ת: הרשב"ם שמדוברפירוש יונתן, כתרגום פי' עה"ת ברשב"ם וכן
וכתב: נסתרת, ובקרבובשנאה כאוהב לפניו תתראה לא רעה גמלך "אם

שגם אלא תוכיחהו", הוכיח אלא בלבך תשנאהו אל טוב, לא ארבו ישים
עמו, להתוכח שצריך או מספיק השנאה גילוי עצם אם כ"כ ברור אינו כאן

ויל"ע. יונתן, תרגום בדברי וכמ"ש
הלבבות: התשובהחובות שבשער הלבבות", "חובות דעת גם זה ואולי

למקום אדם בין שהם שבמחשבה העונות בין השנאה איסור כלל [פ"ט]
בחובותהלבבות, יהיההחטא "שאם עיי"ששכתב: אדם לבני בהםרעה ואין

והמחשבההרעהוהנטירהוהקנאה התשובהוהשנאהּכלברע והדומהלזה, ְֵ
להם", והמחילה אדם לבני הטוב ואהבת הלב בהטבת להיות ראויה ממנו
ס"ל לכאורה לחבירו רעה בו אין שנאה שאיסור כייל שכללא ומאחר
והרעה צער יש ודאי גלויה דבשנאה נסתרת, שנאה על רק שעובר כרמב"ם
גם חטא היא השנאה האם ז' בסוגיא בזה [וע"ע ששונאו. במה לחבירו

למקום]. רק או לחבירו
בהשאילתות3. הכרח אדע לא "אבל וז"ל: כאן] [דעות המלך" "עבודת

דרק בו מודים הראשונים שכל בדבר הרמב"ם] על -] פלוגתא לעשות
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כ"ז שאילתא וישב [פרשת השאילתות וז"ל:<Ï‚>כתב [
לחבריה חד למישנא ישראל לדבית להו דאסיר "שאילתא,
אחי� את תשנא לא ת"ר בלבב�... אחי� את תשנא לא דכתיב
לומר תלמוד ימרטטנו, ולא יקללנו ולא יכנו לא יכול בלבב�,
בעלמא דשנאה למימרא מדבר, הכתוב שבלב בשנאה בלבב�,

רחמנא íòãéîקאסר ãéáò à÷ àìã â"òàå."
שעובר כש"כ שנאה מתו� פעולות יעשה כ� שא� מדבריו ומוכח

הרמב"� ודלא תשנא, שאלה"4בלא ב"העמק הנצי"ב דייק [כ� .
כא� דעות [רמב"� המל�" ו"בית ש�, ג' ].5אות

כתב: קל"א] [שאילתא קרח פרשת ב"שאילתות" ג�
דכיו� פלוגתא, למיעבד ישראל לדבית להו� דאסיר "שאילתא
תשנא לא רחמנא ואמר אהדדי למסנא אתו בפלוגתא דקיימי

בלבב�". אחי� את
שעוברי� כתב ואפ"ה היא גלויה שנאה במחלוקת שנאה והרי

כרמב"�.ב"לא דלא וזה תשנא",
תשנא לא [בפסוק התורה על הראשו�]<‡>הרמב"� בפירושו

במסתיר שמדובר הרמב"� כפירוש בפסוק, "בלבב�" מילת מפרש
ש�: כתב א� שנאתו,

שאמר כמו בלב� שנאת� לכסות השונאי� שדר� "בעבור
בהווה" הכתוב הזכיר כו), (משלי שונא ינכר בשפתיו

כלל בדר� היא שכ� אלא בלב, שנאה דוקא שלאו מפורש הרי
להלכה חילוק אי� אבל בלב�, השנאה שמסתירי� שונאי� אצל
קנ"ט, עמ' עול�" ב"הליכות [כ"כ למגלהו. שנאתו מסתיר בי�

סקט"ו]. לאוי� פתיחה חיי�" ו"נתיב
[בד"ה היראי�" ב"ספר וכ� [ש�], והעיקרי השני בפירושו והרמב"�

מקרא של פשוטו <ËÎ>וזהו תשנא [לא הפסוק שכל מפרשי� [
בלבב�", אחי� את תשנא "לא ופירושו: אחד, המש� תוכיח] הוכח
עמו תדבר תוכיח", "הוכח אלא ותשתוק, בלב השנאה תחזיק אל
אינו ודאי ולפי"ז השנאה. ולבטל הסכסו� ליישב לנסות ותתוכח
לדבר צרי� אלא שהוא אופ� באיזה השנאה שמגלה מספיק
דהיינו "בלבב�" מילת מפרשי� תוכיח" "הוכח והמילי� ולהתווכח,

וכל "בלבב�", מגדר יצא אז ורק תתווכח, אלא בלב תחזיק אל
בלאו, ועובר שבלב שנאה נקרא חבירו ע� מתווכח שאינו זמ�

כהרמב"� יעקב"6ודלא ה"קהלות [כ"כ .<„Ò>.[
הכתוב שבלב "בשנאה ערכי�: גמ' דברי יפרשו אלו ראשוני� ואי�
כא� הכוונה שאי� שמפרשי� או דרכי�; שני בזה יש – מדבר"
שמתנהג שנאה, של במעשי� סגי דלא אלא בלב, נסתרת לשנאה
הגמ' שאי� שמפרשי� או בלב. שנאה הרגש צרי� אלא כשונא,
שרק אמינא שהוה ההיפ�, אלא "בלבב�", במילת למעט באה
החוצה התפרצה שכבר גלויה שנאה [דהיינו שנאה מעשי ג� כשיש
אמינא הוה בלב פנימית שנאה אבל עובר, אז אלימה] בצורה
"ג�" לרבות ובא בלבב�, ת"ל עובר, ואינו יותר חלשה שהיא

ערכי� גמ' בסיכו� [עיי� נסתרת. ].<Ê>שנאה

é"ùø úòã

:ÊË ÔÈÎ¯Ú· È"˘¯ ˙Ú„ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ˙ÂËÈ˘Ï
È˘¯ÙÓ· ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ ,È"˘¯Î ˜ÂÒÙ‰ ÌÈ˘¯ÙÓ˘ ˙"‰Ú 'ÒÂ˙‰ ÈÏÚ·Â]

‰¯Â˙‰<‡>¯·„ ÏÚ" :È"˘¯Ù ,"Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ" ‡˙ÈÈ¯·· Î"˘ÓÚ ,[
‰¯È‰Ê‰ Ê"ÚÂ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡ËÂÁ· È¯ÈÈ‡ ˜ÂÒÙ‰˘ Â˙�ÂÂÎÂ ,"‰ÁÎÂ˙

˘È ‡Ï˘ ‰¯Â˙¯˙ÂÓ Ì�Ó‡˘ Ù"Ú‡˘ ‰ÙÈÒÂÓ ‡˙ÈÈ¯·‰Â ,·Ï· Â�‡�
.ÂÈÙÏÎ ·Ï· ‰‡�˘ ÂÏ ‰È‰˙ ‡Ï Í‡ ‰ÁÎÂ˙ ¯·„ ÏÚ ÂÏÏ˜ÏÂ Â˙ÂÎ‰Ï

È"˘¯· ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â˘¯ÈÙ ÔÎ<‰>‡Ï ‡˙ÈÈ¯·‰ È"˘¯Ï Ù"ÎÚÂ ,˘"ÈÈÚ
‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎÂ ,Ì˙Ò Â‡�Â˘ ÈÙÏÎ ‰‡�˘‰ ˙¯˙Ò‰ ÔÈ�ÚÓ ˙¯·„Ó

.·Ï· Â˙Â‡�˘Ï ‡Ï˘ ÌÈ¯‰ÊÂÓÂ Â¯ÒÈÈÏÂ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡ËÂÁ·

:Â�Â˘ÏÓ ˜ÏÁ È¯‰Â ,È"˘¯ ˙Ú„· [Ì˘] "·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"· ÁÈÎÂ‰ ÔÎ
‡ÎÈÏ Â˙‡�˘ ÂÚÈ„ÂÓ˘Î„ ¯Â˜Ó ÌÂ˘ Â�Ï ÔÈ‡ Ï"Ê È"˘¯ÈÙ ÈÙÏÂ"
‡Ï‡ ,‰‡�˘‰ ÚÈ„ÂÓ È˜ÂÙ‡Ï ‡Ï "Í··Ï·" ·Â˙Î˘ ‰Ó„ ,‰Ê Â‡Ï
,ÂÚÈ„ÂÓ Â�È‡ ÔÈ· ÂÚÈ„ÂÓ ÔÈ· ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ·Ï·˘ ‰‡�˘‰˘ „ÓÏÏ
Ù"ÎÚ„ ‰ÁÎÂ˙ Ì˘Ï Â˙ÂÎ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÈÓ· ¯·„Ó ·Â˙Î‰˘ ‡Ï‡
‰‡�˘ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ˘ Ù"Ú‡˘ ,¯ÂÒ‡ ·Ï·˘ ‰‡�˘

˙Ó‡· Â‡�Â˘ ‡‰È ‡Ï Ó"Ó Â‰ÎÓ ÔÂ‚Î7."

"·Ï È¯˜Á"· Î"ÎÂ<‡�>È¯·„Ó ÁÈÎÂ‰Â ,Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ È"˘¯˘
ÍÂ˙Ó Â¯È·ÁÓ ‰‡�‰ ¯È„Ó˘ Ì˘ ˘¯ÈÙ˘ :‰Ò ÌÈ¯„� ‰�˘Ó· È"˘¯
‡·ÂÓ‰ ÔÏ‰Ï Ú"ÚÂ .‡È‰ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘˘ Û‡Â ,‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ‰‡�˘

.˘"‡¯‰ ˙Ú„ ÔÈ�ÚÏ

בדברי מש"כ לקמן ועיין בספרי". וכמבואר איסורא איכא שבלב בשנאה
השאילתות.

"שאילתא,4. שכתב: השאילתות דברי מתחילת עוד ולהוכיח להוסיף ויש
אחיך את תשנא לא דכתיב חבריה חד למישנא ישראל לדבית להו דאסיר
וישנאו דכתיב ליוסף אחוהי דשניוה שנותא דבדיל נמי ואשכחן בלבבך,
הרי למצרים", אבותינו וירדו הדבר נתגלגל לשלום, דברו יכלו ולא אותו
שנאה היתה שם והרי תשנא, דלא לפסוק ליוסף האחים שנאת שמקשר

לשלום". דברו יכלו "ולא בפסוק ומפורש גלויה,
וטענתו5. מהשאילתות בהוכחה פקפק הנצי"ב] [תלמיד המלך" וב"עבודת

אין אך ,2 בהערה וכלשונו הרמב"ם על חולק מצינו שלא משום רק היא
בהמשך. וכמבואר טענה זו

שמשמע6. 7 הערה <כט> היראים דברי על בהערות במש"כ עוד ועיין
לו שיש אתבדבריו ישנא שלא והיינו "בלבבך", במילת לגמרי חדש פירוש

אין ולפי"ז עיי"ש, וראיות, עובדות ובחוסר הלב השערת סמך על חבירו
דרק הרמב"ם של חידושו ס"ל דלא ובודאי נסתרת לשנאה בפסוק זכר

אסורה. נסתרת שנאה

במש"כ7. רש"י דעת לבאר לעיל שם כתב יעקב" שה"קהלות ואע"פ
חוטא, לשנוא שמותר מבואר קיג: בפסחים והרי בלב החוטא לשנוא שאסור
בחוטא איירי לא דרש"י שם יעקב" ה"קהלות וביאר האחרונים, וכקושית
איירינן לרש"י שגם ונמצא יותר, עוד דרכיו שייטיב כדי מייסרו ורק גמור
הרמב"ם על חולק שרש"י שם הוכיח אפ"ה הרמב"ם, כמו אדם בני בסתם
להבחין וכוונתו גילויה, או השנאה הסתרת לענין כוונתו אין שודאי משום

חוץ. כלפי שנאה מעשי רק או בלב גמורה שנאה יש אם
שמראה שבתוכחה כרמב"ם ר"ל נמי דילמא רש"י, כוונת שזהו מנ"ל [וא"ת
שמסתירה היינו בלב, אבל השנאה, מותרת וקללה הכאה ע"י לחוץ השנאה
מגלה נקרא אינו תוכחה בתור ומקלל שבמכה ודאי דהא י"ל אסור? בלבו,
אם - שהשנאה ונמצא ולטובתו, מוכיח של פנים מעמיד שהרי השנאה,
אולם כרמב"ם. ס"ל לא דרש"י ע"כ אלא מותר, ולמה בלבו נסתרת - לו יש
יכול אינו וממילא מהרמב"ם אחרת מפרש רש"י שבאמת שאף יוצא לפי"ז
אינו וציורו רש"י של דינו מ"מ הקה"י, וכמש"כ הרמב"ם של דינו להוציא
תוכחה בתור שבמכה יודה הרמב"ם שגם הרמב"ם, להלכהאתשיטת סותר

ואסורה]. נסתרת שנאה שנחשבת בלב שנאה לו ויש
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÷"îñä úòã

Ê"È ÔÓÈÒ] ˜"ÓÒ‰ Ì�Ó‡<‡Ï>˙¯·ÒÎ ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÓ˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰Ó [
:·˙Î˘ Ì"·Ó¯‰

‰‡¯È ‡Ï‡ ˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ÂÏ ˙Â‡¯‰Ï Â·Ï· Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ‰"Ù‡..."
"Â˙‡�˘ ÂÏ

,Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ‡˜Â„ ÌÈÚ˘¯· È¯ÈÈ‡ ˜ÂÒÙ‰˘ Ì˘ ÌÈ„˜‰ È¯‰ Ï·‡
·˙ÎÂ] .˙¯˙Ò� ‰‡�˘· ‡ÏÂ ÈÂÏ‚· ˜¯ Ì˙Â‡�˘Ï ‰¯Â˙ ‰¯È‰Ê‰ Ì‰ÈÏÚÂ
ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ·Â˙Î ¯·Î È¯‰Â ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï Í¯ˆÂ‰ ‰ÓÏ ·˘ÈÈÏ ÔÎ
Ï·‡ ,˙·‰‡Â ÏÏÎ· Ì�È‡˘ ÌÈ‡ËÂÁ· ˜¯ È¯ÈÈ‡ ˙"Ï‰˘ ‡Ï‡ ,ÍÂÓÎ
˙¯˙Ò� ‰‡�˘˘ ¯Á‡Ó˘ ·˙ÎÂ ÔÎ ·˙Î ‡Ï ˙ÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· Ì"·Ó¯‰

.[‰¯È˙È ˙¯‰Ê‡· ‰¯Â˙‰ ¯È‰Ê˙ ‰ÈÏÚ ÔÎÏ „‡Ó ‰¯ÂÓÁ

,[Ì„‡ ÏÎ· ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ] Ì"·Ó¯Î ‡Ï„ ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÓ ˜"ÓÒ‰ Ù"ÎÚÂ
‰„ÂÓ Ì"·Ó¯‰ Ì‚˘ Ù"Ú‡] ‰ÎÏ‰ÏÂ .ÌÈ‡ËÂÁ· ˜¯ È¯ÈÈ‡ ˜ÂÒÙ‰Â

˘Ì„‡ ÏÎ· ˜"ÓÒÏ Ï"Ò ÍÈ‡ ["˙·‰‡Â"· ÔÈÈ„Ú ¯·ÂÚ Â˙‡�˘ ‰Ï‚Ó·
Â�È‡„ Ï"Ò ‰¯Â‡ÎÏ - Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ¯ÂÈˆ· Â�ÈÈ‰„ ,Â˙‡�˘ ¯È˙ÒÓ˘Î
‰‡�˘·„ ˘„ÁÏ Â�Ï ÔÈ‡Â ‰Ê ¯ÂÈˆ· ÏÏÎ ˜ÂÒÙ‰ È¯ÈÈ‡ ‡Ï ÈÎ ,¯·ÂÚ

[¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‰ÈÂÏ‚8.

ù"àøä úòã

È¯˜Á" - ÂÈ·‡ È¯·„ ‡È·‰˘ Á"Î¯ „"ÂÈ ¯ÂË‰ Ì‚Â] ˘"‡¯‰ ˙Ú„·
:‰Ò ÌÈ¯„�Ï Â˘Â¯ÈÙ·„ .Ì"·Ó¯Î Ï"Ò Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ� ["·Ï
ÂÏÈ‡ ÂÏ ÔÈ¯ÓÂ‡Â ‰¯Â˙·˘ ·Â˙Î‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈÁ˙ÂÙ" :‰�˘Ó· Î"˘ÓÚ
:˘"‡¯‰ ˘¯ÈÙ ,"'ÂÎÂ ‡�˘˙ ‡Ï ÏÚÂ 'ÂÎÂ ¯·ÂÚ ‰˙‡˘ Ú„ÂÈ ˙ÈÈ‰
È¯˜Á"· ·˙ÎÂ ."ÂÓÂÏ˘· ÏÂ‡˘Ï ‡Ï˘ ¯„�˘ ,ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ÏÚÂ"

'Ù 'ÈÒ „"ÂÈ] "·Ï<‡�>·¯ÒÓ˘ ¯„Â�‰ ÈÎ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ È‡„Â˘ [
.‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ Î"ÙÚ‡Â ,Â˙‡�˘ ‰Ï‚Ó Â‰È¯‰ Â¯È·Á ÌÂÏ˘· ÏÂ‡˘Ï

˘"‡¯‰˘ [Ï‡¯˘È ˙·‰‡ '‰Ï ˙ÂËÓ˘‰·] "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"· ¯‡Â·Ó ÔÎÂ
.Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ‚ÈÏÙ

·˙Î [‚ ˙Â‡ Â"ÎÒ ·˘ÈÂ ˙Â˙ÏÈ‡˘] "‰Ï‡˘ ˜ÓÚ‰"· ·"Èˆ�‰ Ï·‡
ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÏÎÂ È"˘¯Î ˘¯ÈÙ ‡Ï ÔÎÏÂ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Î ˘"‡¯‰ ˙Ú„˘
‰Ï‰ È¯‰˘ ‡È‰ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ È‡„Â Ê‡˘ ‰‡�‰ ¯È„Ó· È¯ÈÈ‡ ‰�˘Ó‰„
‰Ê·Â ÂÓÂÏ˘· ÏÂ‡˘Ï ‡Ï˘ ¯„Â�· ˘¯ÈÙ ‡Ï‡ ,Â‰�‰Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ÔÈÁ·Ó
ÂÓÂÏ˘· Ï‡Â˘ Â�È‡ ‰‡�˘ ÍÂ˙Ó˘ Â¯È·Á ˘È‚¯È ‡Ï˘ ¯·„‰ ¯È˙Ò‰Ï ÏÂÎÈ

ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡Â9.

ë"åúá ã"áàøä úòã

„"·‡¯‰ È¯·„Ó ‡"ËÈÏ˘ Á"¯‚‰ Â�· Ì˘· "·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"· ˜ÈÈ„ „ÂÚÂ
:Î"Â˙· Ì˘ ‡˙È‡„ ¯ÂËÈ˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜È˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Î"Â˙Ï Â˘Â¯ÈÙ·
‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰˘ „"·‡¯‰ ·˙ÎÂ ,"'ÂÎÂ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ‰ÓÈ˜� Â‰ÊÈ‡"
‡Ï‡ ÏÈ‡˘‰ÏÓ Ú�Ó� ‰·È‡ ˙ÓÁÓ ‡Ï˘ ÈÙÏ ,‡ËÁ ‡Ï ÏÈ‡˘‰Ï ‰ˆ¯

:·˙ÎÂ .ÂÈÒÎ� ÏÚ ÒÁ˘ ÌÂ˘Ó
‡Ï ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ ‡Â‰˘ Î"˘Î ,‰·È‡ ÌÂ˘Ó ÂÚ�ÂÓ ÔÂ˘‡¯‰ Ì‡Â"
‰ÓÈ˜�‰ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ Ù"Ú‡Â ,ÌÂ˜È˙ ‡Ï ÌÂ˘ÓÂ ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙

."˙ÂÈÏÎ ¯˜ÂÁ ·Ï ÔÁÂ· ‰"· ‡¯Â·‰ ÈÎ ÂÈÙ·

:„"·‡¯‰ È¯·„ ÏÚ È"‰˜· Ì˘ ·˙ÎÂ
¯ÈÎÊ‰˘Î Î"˘Î„ ÚÓ˘Ó ,'ÂÎÂ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ Ù"Ú‡Â Î"˘ÓÓÂ"

˘ ‡ÓÂÈÒ È‡‰„ ÚÓ˘Ó ‡Ï„ ,‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ„ Â˙‡�˘ ÚÈ„Â‰Â·˙Î
,È˙¯˙· ÏÈÁ˙‰ È¯‰˘ ,ÌÂ˜È˙ ‡Ï„ ˙"Ï‡ ˜¯ È‡˜ Ï"Ê „"·‡¯‰
Ù"Ú‡Â" ÌÈÈÒÓ˘ ‰Ó„ ÚÓ˘ÓÂ ,ÌÂ˜È˙ ‡Ï„ Â‡Ï·Â ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï·

,"Â‰ÈÈÂ¯˙‡ È‡˜ "¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘

Ï"È È‡„Â ÈÎ ,Á¯ÎÂÓ Â�È‡ -] ."Ú"ˆÂ Á¯ÎÂÓ Â�È‡ Ó"ÓÂ" Ì˘ ÌÈÈÒÂ
,"ÂÈÙ· ‰ÓÈ˜�‰ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ Ù"Ú‡Â" Â�Â˘ÏÎÂ ‰Ó˜� ÏÚ ˜¯ È‡˜„

[‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡ÏÓ Ì‚ ¯·È„ ÂÈ¯·„ ˙ÏÈÁ˙· Ì‡ ÈÏ ‰ÓÂ10.

ב'8. פרק החוטאים" שנאת "היתר ח' בסוגיא וע"ע אחרונים. כמה כ"כ
להרמב"ם ס"ל איך ג' באות ועיי"ש בארוכה. הסמ"ק דעת נתבארה שם

לא. או לחוטאים השנאה להסתיר אסור אם - הסמ"ק של בציורו
הרמב"ם,9. דברי ליישב הרא"ש פי' שהביא יעקב" ב"קהלות משמע וכן

בנד יפרש שהרמב"ם בשלומווהיינו לשאול שלא בנדר דאיירי כהרא"ש רים
במפורש יעקב" ה"קהלות כן שלאכתב ואע"פ גלויה. שנאה בהכרח אינה וזו
ומה בד"ה [עיי"ש הרא"ש פירוש מביא ולזה כוונתו שזוהי לכאורה משמע

בני]. שהעיר
"וששאלת <לו>]: ה' סי' ט"ו [כלל הרא"ש לשו"ת זה בענין עוד לציין ויש
הרא"ש שם שכתב להתפייס...", ולא... ידבר שלא לבנו שצוה האב על
בלבבך, אחיך את תשנא לא שכתוב תורה דברי על לעבור הם האב שדברי
כרמב"ם, ודלא עובר, ואפ"ה גלויה בשנאה מדובר שם ולכאורה עיי"ש.
שם בהערות [עיין תלמוד. צריך והדבר שם בתשובה עוד לעיין יש אך

בזה]. מש"כ
הסמ"ג:10. ביןדעת הוא שגם הסמ"ג בדברי עוד לדייק יש ולכאורה

לא בענין - הרמב"ם דברי כל העתיק הסמ"ג כי הרמב"ם, על החולקים
תורה הזהירה "ולא ה' בהל' הרמב"ם לשון השמיט אבל להלכה - תשנא
הסמ"ג העתיק אלו מילים ומלבד וכו'", המכה אבל שבלב שנאה על אלא
בחידושו הרמב"ם על שחולק מוכחת ראיה ולכאורה ושלאחריו, שלפניו כל

גלויה. שנאה בענין
וא"כ לרמב"ם המצות ספר את ראה לא שהסמ"ג ידוע כי שצ"ע [אלא
וא"כ החזקה, ביד דבריו ורק המצות בספר לשונו עיקר את ראה לא הסמ"ג
מוכרח אינו זה דלשון ה'] [בהל' הרמב"ם של לשונו העתיק לא למה צ"ע

הפרק]. בראש וכמש"כ כלל

שטיין מהר"א דברי [עפ"י כתב כאן הסמ"ג על ספר" ב"מגילת כן, ואמנם
משה" ב"ברית אבל עיי"ש. כרש"י, ומפרש הרמב"ם על חולק שהסמ"ג כאן]
בדבריו צ"ע אבל כרמב"ם, ס"ל דהסמ"ג כתב ס"ב] סוף כאן הסמ"ג [על

שם.
[ועוד]: הלל רבינו עלדעת בפירושו גרשום רבינו מלשון לעורר יש ועוד

ויותר כו'". יכנו שלא תשנא לא (הוא) דהיינו "יכול, שפירש, ערכין גמ'
אי כלומר תכנו, לא "יכול שם: כהנים תורת על הלל רבינו בדברי מפורש

תכנו, לא לומר אני יכול בלבבך כתיב ולא אחיך את תשנא לא ודהךכתיב
[וע"עשנאה וכו'". אמרתי לא בלבבך, נאמר לכך ומקללו, דמכהו היינו

בא שלא "יכול שפירש: שם בגמ' יעקב" ב"עין אחד בנוסח רש"י בלשון
צואריו"]. על יכנו שלא אלא הכתוב

תשנא דלא אמינא הוה בתורה "בלבבך" מילת דבלי כוונתם ולכאורה
זהוהכוונה כי וכיו"ב, תכנו לא כתוב היה כאילו שנאה של למעשים

בלב שנאה בלי אפילו שנאה שמעשי והיינו בתורה, שנאה של הפירוש
מה וכל שבלב, דברים דהוו שבלבו מה לן איכפת לא [כי עליהם עוברים
ת"ל הלב], מחשבות ולא ומעשים דיבורים אחר הולכים לחבירו שנוגע
ששנאה אבל עכ"פ, הלב ברגש שנאה יש א"כ אלא עובר שאינו בלבבך,
דכר מאן עובר, דאינו וקללה הכאה גם יש שאם והיינו תתגלה, לא זאת
שאם [ועוד הלל, רבינו לפירוש ובפרט ובגמ'. בפסוק זכר לזה ואין שמיה

היינו שנאה "ודהך לכתוב צריך היה כרמב"ם סובר מכהואפילוהיה
ומקללו"].

אלו. ראשונים בדעת כ"כ מוכרח דאינו לעורר זה כל וכתבנו
גאון: סעדיה במניןרבינו שכתב גאון, סעדיה רבינו מלשון לעורר יש ועוד

לחרף, וחרש חטא, ושאת אלה מכל לכם "חדלו <לד>: שלו משנא,המצות
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בי� חילוק דאי� מודה הרמב"� שג� באחרוני� הדעה (ג)
לנסתרת גלויה שנאה

הזהירה "ולא ה"ה פ"ו דעות כא� הרמב"� [בדברי משנה" ה"כס�
רשאי שאינו אע"פ וכו' המכה אבל שבלב שנאה על אלא תורה

כתב: תשנא"] לא משו� עובר אינו
רשאי, שאינו אע"פ המחרפו וכ� המכה... åðéàù"אבל øçàî

åúåà åúàðùî åôøçîå åäëî."תשנא לא משו� עובר אינו
תשנא בלא עובר אינו ומחר� שמכה הרמב"� כתב שלכ� והיינו
ביארו מכהו? [ולמה עליו. בלב שנאה לו שאי� שמדובר משו�
להפחידו שרוצה ולמשל; אופני�, בכמה יתכ� שזה האחרוני�
בדיחות בדר� שעושה או כוחו, את שמראה או להבא, עליו ולאיי�
תשנא, בלא עובר בלב, שנאה לו יש כאשר אבל משה")], ("משרת
וחירופו. הכאתו ע"י השנאה שמגלה אע"פ ברמב"�, הכס"מ לדעת
מלא פוטר אינו השנאה שגילוי לפ"ז הרמב"� בדעת ומבואר

תשנא.
שנעל� משנה" ה"כס� על ועוד] הקטנה" ["יד האחרוני� ותמהו
דעתו ביאר שש� המצות, בספר המפורשי� הרמב"� דברי ממנו
בלא עובר אינו כבר גלויה שבשנאה לספק, מקו� השאיר ולא

להלכה]. משנה" ה"כס� דברי את דחו [ולכ� תשנא,
חזר שהרמב"� לחדש יצא מיהו] ד"ה 274 [עמ' פערלא והגרי"פ
אחרת קושיא בזה ותיר� המצות, בספר מדבריו בהלכותיו בו
כדברי כא� פירש שלא משנה" ה"כס� דעת שזוהי וכתב ברמב"�,

מלשונו: חלק וזה המצות. בספר הרמב"�
שהיתה אחרת קושיא משו� פי', ] זה דמשו� לענ"ד "ונראה
מר� שהבי� כמו הרמב"� דדעת לומר מוכרח ברמב"�] לו
שבסתר לשנאה בי� קאי תשנא דלא דלאו בכוונתו, משנה כס�
בו חזר כרח� ועל בשמו, כמשכ"ל גלויה, לשנאה ובי� לבו
נפק"ל לא גלויה דשנאה המצות בספר בזה ממש"כ הרמב"�

סו� מדבריו משמע וכ� תיטור, ולא תיקו� דלא מלאו אלא
דבריו לפי אבל עיי"ש, הכי ס"ל דלא דעות מהלכות פ"ז

לא..." דבלא"ה נמי הכי אי� שבסה"מ
הרמב"� דברי שהביא החינו� ספר בדברי לפי"ז שנתקשה [עיי"ש
בו חזר דלא מוכח וש� החזקה ביד דבריו וג� המצות בספר

בקושיא] בזה ונשאר .11הרמב"�,

אחרוני� ומפרשי� בפוסקי� הלכה: לעני� (ד)
לא ג� אבל מצאנו, לא הרמב"� על מפורשי� שחולקי� אע"פ
שייסד החינו� [זולת זה מחודש די� שכתבו נוספי� ראשוני� מצאנו
ראשוני� שמהרבה נתבאר וג� לרמב"�]. המצות ספר על ספרו
לפרש משנה" ה"כס� דדעת ועוד הרמב"�, על שחולקי� משמע
משו� בו אי� גלויה ששנאה זה לחידוש כלל הרמב"� כוונת דאי�

 תשנא לא
הפוסקי� בדעת חזקה נטייה שקיימת אנחנו מוצאי� אעפ"כ
דבריה� לסתו� לפחות או כרמב"�, לפסוק והמפרשי� האחרוני�

הרמב"�. דדעת אליבא בפשיטות
ב"מצות וכ� כרמב"�, פסק בד] אות פ"ז [דעות הקטנה" ב"יד

י"א אות ישראל אהבת [הל' בהשמטות<Ò‚>הלבבות" ש� וע"ע ,
הספר]. בסו�

ז' לאוי� [פתיחה חיי�" ב"חפ� דבריו<Ò‡>וביותר כל כתב [
שבמדבר פסק חיי�" וב"מקור הרמב"�, עפ"י חיי�" מי� ב"באר
ידבר שלו� ובפניו שונאו של גבו' 'מאחרי שנאה מתו� הרע לשו�

כרמב"� והיינו תשנא, בלא עובר אז רק ב"משנה12 סת� וכ� .
ד' אות קנ"ו סי' [או"ח שלו הרמב"�.<Ó‡>ברורה" לשו� והביא [
קנ"ו סי' [או"ח אברה�" ה"מג� הרמב"�.<Ó‡>ג� כלשו� סת� [

הרמב"� לשו� רק העתיקו ברורה" ה"משנה וג� המג"א שג� [אלא
מ"ספר לשונו הביאו ולא כ"כ, מפורש שאינו החזקה", ב"יד

חידושו מפורש שש� ].13המצות"

271 [עמ' פערלא הגרי"פ ובפירוש טרף". דם על ומעמוד ורכיל, ומרצוח,
ולא בתורה שנאמר "בלבבך" מילת רס"ג השמיט למה נתקשה ועכ"פ] ד"ה
הרס"ג שאם נראה עכ"פ אך עיי"ש. לתרץ, שם ופלפל בלב", "משנא כתב
והיינו "בלבבך" מילת הוא כאן המצוה שעיקר הרמב"ם כדעת ס"ל היה

ויל"ע. המצות, במנין זו מילה משמיט היה לא ודאי נסתרת, שנאה
בדבריו11. דמשמע <מח> יכנו לא יכול בד"ה הסמ"ג על דחיי" ב"דינא וע"ע

ברורים אינם דבריו אך היטב, עיי"ש משנה" ה"כסף כמו ברמב"ם שלמד
מדבריו רק והביא המצות בספר הרמב"ם מדברי הזכיר לא וגם הצורך, כל

החזקה. ביד
להכריח האריך ז'] סי' פתיחה חיים" "חפץ לספר [הערות ראיה" וב"מצות
דמשמע כמו ודלא משנה", ב"כסף שמשמע כמו היא הרמב"ם שדעת
בסהמ"צ, הרמב"ם "ודברי מלשונו: חלק וזה המצוות. בספר לשונו מפשטות
מדבריו דלכאורה צ"ע בל"ת, שוב עובר אינו בגלוי הראה שאם שמשמע
שבגלוי דבר שעל רק הכי, משמע לא וספרא בגמ' חז"ל ובדברי דעות בה'

או על מ"מ בגלוי הודיעו אפילו אבל עובר, אינו שבלבעצמו השנאה תה

טעם רק בזה אמר המצוות] בספר -] הרמב"ם לענ"ד, אלא עובר... לעולם
שאע"פ עובר, בלב שהיא דכל אה"נ לדינא אבל בלב, הקפידה על שכלי

שונאו". הוא בלב גם מ"מ וכיו"ב, הכהו שגם
חולקים12. ראשונים שהרבה ס"ל שלא חיים" ה"חפץ מדברי מוכח וקצת

באיסור [ולקמן הרמב"ם. על חולק שיש כלל מזכיר שאינו הרמב"ם, על
דגופא בצערא נקמה היתר בענין הראשונים במחלוקת ח'] לאוין [שם נקמה
צערא ציערו אם מדברינו, "היוצא דבריו: בשלהי חיים" מים ב"באר כתב
וספיקא ממנו, לנקום מה"ת מותר אם הראשונים בין מחלוקת דגופא,
הוה אם כרמב"ם בפשטות כ"כ נוקט היה לא וא"כ לחומרא"], דאורייתא
למעשה נוגע כ"כ אינו שכאן מכיון ואולי עליו. החולקים ראשונים דיש ס"ל
דקדק לא לכן אחרים] לאוין [מטעם אסורה גלויה שנאה ממילא שהרי

וצ"ע. כ"כ,
מדברי13. כלל הזכיר לא קנ"ו סי' באו"ח הרב שבשו"ע עוד להעיר ויש

הדבר. במשמעות לעיין ויש הרמב"ם,



א' נסתרתסוגיא ושנאה גלויה ובפוסקי�/שנאה בראשוני� השיטות בירור א' 133פרק

ג� שכתב"] "עוד בד"ה מ' שאלה [חו"מ מהרשד"� ובתשובות
שנק שעשהמשמע דיי� נגד ש� [שכתב הרמב"� כדעת בפשיטות ט

יצא שני� עשר אחרי ורק שלו הלכה פסק בעני� נגדו מחלוקת
זה, דיי� על וכתב וקנטור] מריבה דברי עליו ופרס� בגלוי הלה

וז"ל:
יושב [והוא רעה רע� על תחרוש לא על שעבר מזו וקשה ..."
לדבר לו שהיה בלבב�, אחי� את תשנא לא ועל את�], לבטח
אי� כ� לא שא� שכתבנו, מה כתבנו למה ולהודיענו עמנו
הבזיו� בסתר וש� ואחוה אהבה לנו בהראות ארבו ש� בקרבו
מאהל זזו לא ימיה� כל אנשי� בכבוד לזלזל הזה הגדול
פלסתר הדיי� זה שעשה להיפלא לי יש ועוד והמצות... התורה
המעשה משעת שיש שני� מעשר יותר זו שנאה ששמר לתורה

עתה". עד

˙Â‡¯˜Ó ÌÈ˘ÓÂÁ· ÒÙ„�‰ ÊÈ‚Á Ì"¯‰ÓÏ "˙ÂˆÓ‰ ‰Ï‡" ¯ÙÒ·Â
˙Â‡ ÌÈ˘Â„˜ ˙˘¯Ù] "˙ÂˆÓ‰ ÔÈ�Ó" Ì˘· ‰˘¯Ù ÏÎ ˙ÏÈÁ˙· ˙ÂÏÂ„‚
„Á‡ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‡Ï˘" :Â�Â˘ÏÂ ,Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Î ‰¯Â‡ÎÏ ·˙Î [Á"Ï¯

‰‡�˘ ÂÈÁ‡Óáìá äùåáëä."Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ¯Ó‡�˘

'¯" :‡¯Ó‚‰ ÏÚ [˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ· :Ë] ‡ÓÂÈ 'ÒÓ· "‡"˘¯‰Ó"·Â
,ÌˆÈ˜ ‰Ï‚˙� Ì�ÂÚ ‰Ï‚˙�˘ ÌÈ�Â˘‡¯ Â‰ÈÈÂ¯˙ È¯Ó‡„ ‡"¯Â Ô�ÁÂÈ
‰Ï‚˙�˘" :È"˘¯ÙÂ ,"ÌˆÈ˜ ‰Ï‚˙� ‡Ï Ì�ÂÚ ‰Ï‚˙� ‡Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡
˘„˜Ó È�· ,Ì�ÂÚ ‰Ï‚˙� ‡Ï ÌÈ�Â¯Á‡ .Ì‰ÈÚ˘Ù ÔÈÒÎÓ ÂÈ‰ ‡Ï ,Ì�ÂÚ

ÂÈ‰ ÌÈÚ˘¯ È�˘øúñá:‡"˘¯‰Ó· Ê"Ú ·˙ÎÂ ."

ÌÈ�ÙÏÂ ·Ï· Ì�ÈÁ ˙‡�˘ Ì‰Ï ‰È‰˘ ÏÈÚÏ„Î ,'ÂÎ Ì�ÂÚ ‰Ï‚˙� ‡Ï"
-] 'ÂÎ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙Â˘Â ÔÈÏÎÂ‡˘ Ô�È¯Ó‡„Î ÌÈ·‰Â‡ ÂÏÈ‡Î
ÔÂÚÓ ¯˙ÂÈ ‰˘˜ Ì�ÂÚÂ ,[Ì�Â˘Ï·˘ ˙Â·¯Á· ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯˜Â„Â
‰ÂÂ˘‰ ‰Ê„ ÔÏÊ‚ ˘�ÂÚÓ ‰˘˜ ·�‚‰ ˘�ÂÚ„ Ô�È¯Ó‡„ Í‰Î ÈÂÏ‚·˘

"...‡Ï ‰ÊÂ ˙ÂÈ¯·‰ „Â·ÎÏ Â�Â˜ „Â·Î

Á¯Î‰ ÔÈ‡˘ Â‡ Ì"·Ó¯Î Ï"Ò Ô‡Î ‡"˘¯‰Ó‰ Ì‡ Ú"ÏÈÂ14.

ÂÈ¯·„ ÍÂ˙· ·˙Î˘ ['Â ‰"Ù ‰ËÂÒ ‡˙ÙÒÂ˙] "ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙Á�Ó"· ÔÈÈÚÂ
‡Ï ÏÚ ...¯·ÂÚ ˙�‚Â‰ ‰�È‡˘ ‰˘‡ ‡˘Â�‰˘ ¯È‡Ó '¯ ¯Ó‡„ ‡‰ ÏÚ

"Ú ·˙ÎÂ ,'ÂÎÂ Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï·Â ,¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙:Ê
‰‡�˘ ¯ËÂ�Â Â˘Ù�· ‰¯Â˘˜ ‰·‰‡‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ...‰�ÓÓ Ì˜Â�˘"
"...‡�˘˙ ‡Ï ÏÚ Ì‚ ¯·ÂÚ È¯‰Â ,ÔÎ Â�È‡Â ·‰Â‡Î ‰‡¯� ÂÈÙ·Â

ישראל אהבת [הל' הלבבות" "מצות מדברי נביא ]<Ò‚>ולסיו�
שכל י"ד] [בסעי� כתב ומ"מ לעיל, שהבאנו כמו כרמב"� שפסק
השנאה כי לגלות, חייב ודאי שאז בלב גמורה שנאה כשיש רק זה
בתורה כתוב וע"ז הרמב"�, וכמש"כ מאד, עד גדול עו� המסותרת
שנאה עדיי� בלב לו שאי� באופ� אבל בלבב�, אחי� את תשנא לא

מועטת שנאה רק לו ויש ושפל15גמורה בעיניו חבירו והתבזה ,
אדרבה שאז כלל, לו ולהרע לו להצר בדעתו אי� אבל בעיניו,
מוכיחה, המציאות וכ� וכל, מכל ישכ� ועי"ז השנאה לכסות עדי�
הזמ�, במש� גמורה לשנאה תתפתח זו שנאה יגלה, א� משא"כ
עמ' [ולקמ� עיי"ש. עוו�. ולא היא מעלה השנאה הסתרת ובכה"ג

עיי"ש]. הלבבות", ה"מצוות דעת יותר הסברנו 297

åæ úîåòì åæ - íéðåøçàáå íéðåùàøá - úåòãä øãñð íåëéñìå
� י נ ו ש א ר
� י נ ו ר ח א

גלויה בשנאה כרמב"� מקילי�
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

"דרכי14. לספר בהסכמתו הלכות"] "משנה [בעל קליין מנשה ר' והרה"ג
שנאת שהיתה שני שבבית חינם השנאת מפרש רש"י שגם כתב שלום"
דס"ל שיתכן כלל מוכרח שאינו האמת אך עיי"ש. וכמהרש"א, נסתרת
קשורה אינה המקדש בית חרב חינם שנאת שעבור דלעיל שהמימרא לרש"י
רשעים שהיו רש"י כמש"כ והיינו עונם, נתגלו שלא ור"א ר"י של למימרא
נראים היו ובגלוי בסתר, עבירות מיני כל עוברים שהיו ופירושו בסתר,

נסתרת. שנאת דוקא ולאו וחסידים, כצדיקים

בדבריו15. צ"ע [אבל תשנא. בלא לעבור שנאה שיעור עדיין שאין היינו
לגלות ואין שנאתו לכסות שצריך לתיאבון בחוטא הדין שכן שהביא שם
וצע"ג בגלוי, לשנאותם שצריך הוא הדין ואפיקורסים בכופרים ורק השנאה

לשנוא]. מותר לתיאבון דבחוטא פסחים גמ' נגד דזה
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הדעות שתי בי� להלכה הנפק"מ (ה)
אסורה לכו"ע שהרי הדעות, בי� למעשה נפק"מ אי� שלכאורה א�
על שעובר הרמב"� וכמש"כ אחרי�, איסורי� מטע� גלויה שנאה
אי� מלקות לעני� וג� ונטירה, נקימה ועל כמו� לרע� ואהבת
חילוק למצוא יש מ"מ – זה לאו על לוקי� אי� דממילא נפק"מ
חבירו כלפי שנאתו על להתגבר יכול שאינו מי וכגו� למעשה,
יסתיר הא� לעשות, עליו מה עמו, להתווכח מסוגל אינו וג�
ששונאו, הלה וידע לחו� לגלותה עדי� שמא או בלבו, שנאתו
ג� יעבור שאז וא� שנאתו. לגלות חייב ודאי הרמב"� דלדעת
חזק חטא נסתרת ששנאה הרמב"� כתב הרי א� תקו�, דלא בלאו

ìëä ïî øúåé,השנאה שיוציא תורה ציותה ולכ� מאד, ומסוכ�
להסתיר יכול הרמב"� על לחולקי� אבל בלבו, ישנאנו שנאתוולא

זו]. לדעה בלב שיסתירה עדי� [ואולי לגלותה מחוייב ואינו בלבו
אות מצותי�" ב"דר� ישראל אהבת [הל' הלבבות" ב"מצוות וכ"כ
השנאה, לגלות חייב שבכה"ג הרמב"�, לדעת בנוגע עכ"פ י"ח]

וז"ל:
משמע הנסתרת] השנאה בחומר ] מקוד� שנתבאר מה "מכל
ה�, שקולי� דלאוי� וא� לחו�, השנאה לגלות טוב דיותר

ולא תשנא לא על עובר בלבו השנאה כשמסתיר] ] כשסותר
תיטור לא ועל תיקו� לא על עובר לחו� וכשמגלה תיטור,

ונטירה, נקימה בהלכות להל� יבואר äàðùäכאשר æ"ëò

ãåàîì ãò ìåãâ ïåò àåä úøúåñîä."וכנ"ל ,

Â�ÂÓÓ ÏÎ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚ È¯‰˘ ,‰˘ÚÓÏ „ÂÚ Ó"˜Ù� ÈÏÂ‡Â
Â�È‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ· Î"‡˘Ó ,‰ÈÏÚ ¯Â·ÚÏ ‡Ï È„Î Â˙Ò�¯Ù „ÈÒÙ‰ÏÂ
Ì‚Â Â„È·ÚÓÏ ¯ˆÈÓ ‡Â‰„ Ô‡Ó˘ ÔÂ‚Î ,¯ÂÈˆ ¯ÈÈˆÏ ˘È ‡ÏÈÓÓÂ ,·ÈÈÂÁÓ
‰Ê· ÔÈ‡˘ "ÛÂ‚‰ ¯Úˆ" ˘È˘ ÔÙÂ‡· Ì˘ÈÈ·ÓÂ Ì‰Ï˘ ˜ÒÚ‰ ‰Ê·ÓÂ ÂÏ
Ú·Â˙ „È·ÚÓ‰ ‰˙ÚÂ ,[ÌÈ�Â˘‡¯· ˙ÂÚ„ ‰ÓÎÏ] ‰ÓÈ˜� ¯ÂÒÈ‡
Â˜Á¯˙È˘ Â�ÈÈ‰„ ,Ì‰Ï ¯ˆÈÓ‰ ‰Ï‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ‡�Â˘ ÂÈ‰È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó
Â�È‡˘ ÈÓÂ ,·Ï· ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â˙Â‡ Â‡�˘ÈÂ Â˙È‡ Â¯·„È ‡ÏÂ Â�ÓÓ
Â�È‡Â Â˙‡�˘ ‰Ï‚Ó Ì‡ Ì"·Ó¯Ï ‰Ê ¯ÂÈˆ· .Â˙¯˘ÓÓ Â˜ÏÒÓ ÂÏ ˙ÈÈˆÓ
¯ÂËÈ˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜È˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ Ì‚Â ,‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‰¯È˙ÒÓ
ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â Ï˘ Ú"Ó ˜¯ ¯‡˘�Â ,‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ ÈÂ‰„ [ÂÊ ‰Ú„Ï] ÔÈ‡
ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁÏ Î"‡˘Ó ,Â˙Ò�¯Ù „ÈÒÙ‰Ï ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡ ‰Ê·Â ,ÍÂÓÎ
Ê"ÚÂ ,‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï· ¯·ÂÚ ÔÈÈ„Ú ‰‡�˘‰ ‰Ï‚Ó Ì‡ Ì‚ Ì"·Ó¯‰

.¯Â·ÚÏ ‡ÏÂ Â˙Ò�¯Ù „ÈÒÙ‰Ï Ì‚ ·ÈÂÁÓ

+_ 'a wxt

xzei dxeng efi` zxzqp d`pye dielb d`py - zwelgnd zexaq

הרמב"� על החולקי� הראשוני� סברת (א)
משנאה יותר חזקה שנאה היא גלויה ששנאה היא פשוטה סברא
הזמ� ובהמש� הלב בפנימיות להתחיל השנאה טבע דהנה נסתרת.
אינה כבר [כאשר החוצה נפלטת שהיא עד ולהתחזק, להתרבות

ו בפני�]. עצורה להיות בדר�יכולה גלויה היא השנאה כאשר לכ�
מבוארת זו סברא בלב. עדיי� הנסתרת משנאה יותר חזקה היא כלל
"מצוות במקו"ח, ז' לאוי� פתיחה חיי�" ["חפ� אחרוני� בדברי
שאילתות שאלה" "העמק ישראל, אהבת להל' בהשמטות הלבבות"

ג']. אות כז וישב
בשנאה שרק יכנו" לא "יכול זו, לדעה ערכי� הגמרא פירוש וכ�
לידי באה ושלא בלב נסתרת שנאה אבל תשנא בלא עובר גלויה
תורה אסרה לא יותר, חלשה שנאה שהיא וכיו"ב, בהכאה ביטוי

היינו מדבר", הכתוב שבלב בשנאה בלבב� לומר "תלמוד –
מכש"כ גלויה שנאה אבל נסתרת, שנאה אפילו אסרה שהתורה

.16שאסורה

יותר חמורה נסתרת ששנאה הרמב"� סברת (ב)
דהוה היינו יכנו" לא "יכול ערכי� הגמרא מפרש הרמב"� אבל
שבלב בשנאה בלבב� ת"ל אסורה, גלויה שנאה ש"ג�" אמינא
אינה גלויה ושנאה אסורה, נסתרת שנאה ו"רק" מדבר, הכתוב

זה. לאו בכלל
משנאה יותר חמורה נסתרת ששנאה הרמב"� דעת מבוארת ועכ"פ
יותר חזק חטא הלב שנאת "אבל המצות: בספר וכמש"כ גלויה,

סברתו? ומהי א']. בפרק שהארכנו [וכמו הכל" מ�

ה"כסף16. דרך והוא ערכין, הגמ' לבאר באחרונים אחרת דרך יש אך
וסיעת שנאהמשנה" דמעשי אמינא דהוה יכנו" לא "יכול הגמ' שפירשו ו

שעובר בלבבך", "ת"ל בלב, שנאה כלל לו אין אפילו תשנא בלא אסורים
הכרח אין זה ולפירוש ערכין], גמ' בסיכום [עיין בלב. שנאה גם כשיש רק
היא סברא אך התגלתה, לא שעדיין משנאה יותר חזקה גלויה ששנאה

האחרונים. בשם וכמש"כ
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הקטנה" ו"יד "החינו "ספר סברת � א' סברא
בדר� מדובר גלויה שבשנאה שאע"פ הרמב"� סברת המבארי� יש
יצאה ולא נסתרת שעדיי� שנאה אבל יותר, גדולה בשנאה כלל

ביותר"úðëåñî"לחו� גדולה לשנאה להגיע יכולה כי יותר, הרבה
[מצות החינו� וז"ל נשלטת. בלתי בצורה החוצה ולפרו� ועצומה

]:<Ï·>רלח
ועליה הגלויה השנאה מכל קשה היא הלב שנאת מקו� "ומכל
גורמת הלב שנאת כי ידוע המצוה שורש ביותר, התורה תזהיר
באחיו". איש חרב תמיד להיות אד� בני בי� גדולות רעות

ד' סי' פ"ז [דעות הקטנה" ב"יד ביאור ]:<�Á>וביותר
א� כי כלל, השנאה ומראה מודיע כשאינו הלב שנאת "עיקר
נכבה להיות אפשרי מבלתי אשר בלבו... אותה ומכסה מטמי�

כ מאדמלבו מתגברת והשנאה בקרבו... כאש בוערת והיא לל
ומראה מודיע הוא א� אבל חבירו... חיי על שיעמוד עד מאד

מלבו". השנאה אש נתכבית אז מלבו, ומוציאה השנאה
סקי"ז]: מצותי�" [ב"דר� הלבבות" ב"מצוות לבאר והוסי�

באיזה אותו כשסוגרי� הרוח כמו מהשכל פשוט הוא "וכ"ז
השנאה כ� גדול, ברעש אח"כ יוצא לצאת, יכול שאינו דבר
פשעי� ומעוללת מאד חזקה היא בלב מסותרת היא כאשר
וארב לידי בא סו� תשנא לא על עבר ז"ל וכמאמר� רבי�
השנאה נתקררה לחו� כשמגלה משא"כ דמי�, לשפיכות עליו

בלב טמונה היא ".17מאשר

?ÂÎÎ˘ÏÂ ·Ï‰Ó Â‡ÈˆÂ‰Ï ‰‡�˘‰ ÈÂÏÈ‚ ¯ÊÂÚ ˜ÂÈ„· ÍÈ‡Â

:[117 'ÓÚ "ÌÂÏ˘‰ ˙ÂˆÓ"·Â ,‚"Ú¯ 'ÓÚ] "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ" Â�Ï ¯È·ÒÓ
ÛÂ¯ÈÁ· Ì‡Â ‰‡Î‰· Ì‡ Â·ÏÓ Â˙‡�˘ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ ‡Â‰˘ ‰Ó"
'ÂÎÂ Â�ÏÏ˜È ‡Ï ÏÂÎÈ ÔÈÎ¯Ú„ 'Ó‚Â ‡¯ÙÒ· ˘"ÓÎ] ‰ÓÂ„ÎÂ ‰ÏÏ˜Â
‰Ê·Â ÏÚÂÙ· Â¯È·Á ÏÚ ÂÒÚÎ ˙‡ ‡ÈˆÂÓÎ ‡Â‰ ['ÂÎÂ Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ
‰Ó ˙�ÈÁ·Ó ‡Â‰Â ,Â˙‡�˘ ˙‡ ËÚÓÓÂ ÂÒÚÎ ˙‡ ÍÎ˘Ó ‡Â‰
Ô˜˙ÓÎ ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ„ ˙·˘· Â˙ÓÁ· Ú¯Â˜‰ ÔÈ�ÚÏ Â¯Ó‡˘

."ÂÒÚÎ ‡Â‰ ÍÎ˘Ó„ ‰Ê· Â¯ˆÈ Ïˆ‡

„ÂÚ ÛÈÒÂ‰ [Ì˘ "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ"· ‰¯Ú‰· ÊÓ¯ ÔÎÂ] "ÌÂÏ˘‰ ˙ÂˆÓ"·Â
ÏÏ˜˙ ‡Ï„ ˙"Ï· ˙ÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· ÂÓˆÚ Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÏ ‰Ê ÔÈ�Ú ˙ÂÓ„Ï
ÍÈ‡Â ˘Ù�‰ Ú·Ë ¯È·Ò‰Ï Ì"·Ó¯‰ Ì˘ ÍÈ¯‡‰˘ [Ê"È˘ ˙"Ï] ˘¯Á

¯˜ÈÚ Ô‡Î ÔÎÂ ,˘"ÈÈÚ Â· Ú‚Ù˘ ÈÓ· Ì˜Â�˘ ‰Ó˜� È"Ú ˙Ú‚¯� ‡È‰
Ì˜Â�˘ ‰Ó˜�‰ ÁÎÓ ‡Â‰ ‰‡�˘‰ ˜ÊÂÁ ˙‡ ÚÈ‚¯Ó‰ ‰‡�˘‰ ÈÂÏÈ‚ ÔÈ�Ú
ÏÚ· ˙¯·Ò‰ Î"Ú .˙ˆ˜ Ú‚¯� ÍÎ È"ÚÂ ,ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ È"Ú ÂÈ‡�Â˘Ó

"˙ÂˆÓ"‰18.

Ì"·Ó¯‰ Î"˘ÓÂ" :Ì˘ "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ"· Ï"ÊÂ ,‰ÎÏ‰ ˘„ÁÓ Ê"ÙÏÂ
Ê"ÈÙÏ Ï"ˆ - 'ÂÎÂ ÂÚÈ„Â‰Â ‰‡�˘‰ ÂÏ ‰‡¯‰˘Î - Ì˘ ˙ÂˆÓ‰ ¯ÙÒ·

."Ï"�ÎÂ Ê"ÈÚ ÒÚÎ ÍÂÎÈ˘ Í¯„· ‰È‰˘

,Â‡�Â˘˘ ‰Ú„Â‰‰ È"Ú Â‡�Â˘Ó Ì˜�˘ ‰ÊÎ ¯ÂÈˆ· ‡˜Â„ È¯ÈÈ‡˘ Â˙�ÂÂÎÂ
Ï·‡ ,˘Ù� ˙Ó‚Ú ÂÏ Ì¯Â‚Â Â‡�Â˘ ‡Â‰˘ ‰Ó· Â¯È·ÁÏ ÚÈ¯ÙÓ˘ ÔÂ‚ÎÂ

Ó ÏÚÙ˙Ó ‰Ï‰ ÔÈ‡ Ì‡ÍÂÎÈ˘Â ‰Ó˜� Ô‡Î ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ÂÊ ‰Ú„Â‰
.‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ÔÈÈ„Ú Ê‡ ,‰‡�˘‰

Â¯·Ò‰Î ‰¯ÂÓ Â�È‡ Â�‡·‰˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÂ˘Ï ˙ÂË˘Ù˘ ,˙Ó‡‰ ÌÏÂ‡
‰Á„ [˙ÂÚ„ Ì"·Ó¯] "ÈÎ„¯Ó ÈÓÏ˘"· ÔÎÂ ,"˙ÂˆÓ"‰ ÏÚ· Ï˘ Ï"�‰
‰‡�˘‰ ÂÏ ‰‡¯‰˘" :"˙ÂˆÓ‰ ¯ÙÒ"· Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ÁÎÓ ˙‡ÊÎ ‡¯·Ò

."'ÂÎÂ ÂÚÈ„Â‰Â

‰‡�˘‰ Â·ÏÓ Ï˜ÈÓ ‰‡�˘‰ ÈÂÏÈ‚ ÌˆÚ˘ ,ÔÈ�Ú‰ ˙¯·Ò‰· Ï"ˆ ‡Ï‡
˘È‡ ·Ï· ‰‚‡„" ˘"ÓÎÂ ,˘Ù�‰ ÈÎ¯„Ó Â‰ÊÂ ,˙ˆ˜ Â˙Ú„ ·˘ÈÈÓÂ
˙Â·‰Ï˙‰Â ˙ÂÏÚÙ˙‰˘ ˙ÈÓÂÈ ‰ÚÙÂ˙Ï Â�Á�‡ ÌÈ„Ú Ì‚Â ."‰�ÁÈ˘È
¯·„‰ ¯ÙÒÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ ‰‚¯„‰· ˙„¯ÂÈ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÚÙÂ˙Ó Ì„‡‰
ÂÓˆÚ ‡�Â˘Ï ‰‡�˘‰ ‰Ï‚Ó˘Î ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,¯Á‡Ï Â‰Ï‚ÓÂ
,‰·¯‰ Â˘Ù� ÏÚ Ï˜ÈÓ ¯·„‰˘ ,ÂÈÏÚ ÂÏ ˘È˘ ˙ÓÂÚ¯˙‰ ÂÈ�ÙÏ ¯„ÒÓÂ
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משה" ו"ברית חיי�" ה"חפ� סברת � ב' סברא
בחומרת הרמב"� דעת לבאר אחרת דר� באחרוני� מצאנו אול�

נסתרת. שנאת
בבמ"ח ז' לאוי� [פתיחה חיי�" בתו"ד:<Ò‡>ה"חפ� כתב [

] לחו� שנאתו עדיי� פלטה דלא א� שבלב בשנאה "אבל
מזה להתנוצ� יוכל מקו� מכל כ�] כל חזקה אינה ועדיי� פי'
ולכ� ממנו להשמר אי� ידע שלא לחבירו יותר שגרוע דבר
להשמר אי� חבירו ידע שלא בפרטיות... זה את תורה אסרה
וא� ואהבה שלו� בדר� עמו מדבר הוא שבפניו כיו� ממנו

פיו בלשו� מכהו הוא בפניו ".19שלא

כך,17. הרמב"ם דעת ביאר כאן] לרמב"ם המצות [בספר הלוי" ב"יד גם
בחזקה מתפרץ להיות שסופו אדם של דעתו לסוף תורה "דירדה וכתב:
אמנון עם באבשלום שמצינו כמו ריבו, באיש שמות ויעשה לגבולו מחוץ

פ"ו]. דעות ברמב"ם [כמובא
השנאה,18. גילוי ענין לבאר דרך עוד כתב ב' אות שם העצה" וב"מצות

הרמב"ם [וכמש"כ וכך כך לי עשית למה לו שהרע חבירו עם שמתוכח שע"י
ואין עכת"ד. מלבו, המשטמה מוציא הוא דעות] בהל' שם דבריו בהמשך
השנאה גילוי דענין לכאן ענינו אין ויכוח של זה שענין ברורה, כוונתו
לעיל ועיין שנאתו, לו שמראה אלא כלל וויכוח בלי הוא הכא דאיירי
בעל כוונת עיקר ואולי בזה. משה" ה"ברית בדברי מש"כ 22 בהערה
נועם בדרכי שנאתו מגלה רק ממש וויכוח תוכחה כאן שאין ה"מצות"
שמרגיע ומה להתוכח], בא שאינו חבירו, של תשובתו לשמוע מעונין [ואינו

ויל"ע. בפנים, שכתבנו וכמו שגילהו, הדבר עצם זהו השנאה

א'19. אות סוף א' פרק שנאה" מתוך הנובעים "מעשים ד' בסוגיא ולקמן
חיים". ה"חפץ דברי באורך ביארנו רש"י, באותיות

וז"ל: הרמב"ם] [בדעת חיים" ה"חפץ כסברת גם כתב הלבבות" וב"מצוות
להזיקו לו בנקל ע"כ ממנו, משתמר אינו שחבירו מסיבת מסוכנת היא "וג"כ
שלפני אלא קדשינו". בית להריסת זה כל גרמה ולכן לשונו, ע"י או בידו
ש"מצות והיינו וכדלעיל, הקטנה" וה"יד ה"חינוך" סברת גם כתב זה
כאן] [סמ"ג משה" ב"ברית גם יחד. הסברות שתי ברמב"ם פירש הלבבות"

כ להלןס"ל שיבואר וכמו הסברא מפורש כתב שלא אף חיים" ה"חפץ
בעז"ה.

משמעות גם יש שכתב"] "עוד ד"ה אחד מ' סי' [חו"מ מהרשד"ם ובתשובות
בדעתו שעלה כמו הדבר אין כי "כ"ש התשובה: בתוך שם שכתב זו, לסברא
בס"ד, שאבאר כמו בידו הוא וטעות כשמש ברור הדין הכי ובין הכי בין כי
אתך, לבטח יושב והוא -] רעה רעך על תחרוש לא על שעבר מזו וקשה
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זה בפסוק התורה על הרשב"� בפירוש כבר הוזכרה זו <‡>סברא

ובקרבו כאוהב לפניו תתראה לא רע גמל� א� תשנא, "לא וז"ל:
תרגו� משמעות וכ� תוכיחהו". הוכח אלא טוב לא ארבו ישי�
פירוש חלקלקות, דברי ] שעיעיא תמללו� "לא עוזיאל ב� יונת�

התרגו� על בהערה מש"כ ועיי� ית<‡>יונת�, למיסני בפומכו� [
ה� ודבריו וכו'", חבריכו� ית תוכחו� אוכחא בליבכו�, אחוכו�
שנאתו כשמסתיר היא התורה שקפידת חיי�" ה"חפ� סברת כעי�

בלב. ואחד בפה אחד ומדבר
שמפרש חנ�'], 'שנאת ער� [ש� בחיי לרבינו הקמח" ב"כד וכ"כ

[וכמבו הרמב"� כדעת וז"ל:הפסוק א'] פרק לעיל אר
מראי� רבי� יש כי הזאת המדה מ� להתרחק אד� "יתחייב
גמורה שנאה ויש חבריה� את אוהבי� שה� בשפתותיה�
הזכיר זה ועל ממנו, ישמר שלא כדי לזה זה ויתנכר בלב�
עה"ת ברמב"� שהובא וכפי ] שונא" ינכר "בשפתיו שלמה
בדר� אחז צרויה ב� יואב כי ידעת וכבר הראשו�]... בפירושו
אות�, שהרג עד ולעמשא לאבנר אוהב עצמו את שהראה הזה
שהרגו... עד אחיק� ב� לגדליה נתניה ב� ישמעאל עשה וכ�
לא ואמר בלאו הכתוב בו החמיר מאד חמור שהעוו� ומפני

בלבב�...". אחי� את תשנא
חיי�" ה"חפ� כסברת הזאת השנאה שחומרת בדבריו ומפורש

ממנו. להשמר יכול השנוא שאי�

השנאה שמודיע היכא – הסברות בי� להלכה הנפק"מ (ג)
לשונאו ולא לאחרי�

אבל בלבו שיש השנאה לאחרי� שבמודיע חיי�" ה"חפ� כתב
ה"חפ� [לסברת הרמב"� לשיטת עובר עדיי� לשונאו, מודיע אינו
שכבר מאחר גלויה שנאה של החומרא ג� יש זה שבציור חיי�"].
ומצד בלבו, להסתירה יכול ואינו לחו� ופלטה השנאה התחזקה
גילה שלא מאחר נסתרת שנאה של החומרא ג� כא� יש שני
תשנא" ב"לא ועובר ממנו, להשמר יודע ואינו עצמו לשונאו

שנאתו את עצמו לשונא שיגלה עד ה"חפ�20לרמב"� דייק וא� .
כשהראה "אמנ� שכתב: המצות בספר הרמב"� של בלשונו חיי�"

'åì'השנאה'åòéãåäå',"זה לאו על עובר אינו אותו שונא שהוא
עובר אינו כבר אז עצמו לשונאו כשמודיע שרק .21ומשמע

הסמ"ג על משה" ב"ברית ג� מסיק זה בדי� חיי�" ה"חפ� כדברי
מש"כ על האחרוני� קושיית לעני� אבל], בד"ה ב' אות ה' [ל"ת
מעשה, בו דאי� משו� תשנא דלא לאו על לוקי� שאי� הרמב"�
עליו להלקות ול"ש בלב רק שישנו לאו דהוא ליה דתיפוק והקשו

לבית נמסר בושאינו דאי� אלאו דלוקי� יהודה לר' [ואפילו די�
ליישב משה" ה"ברית ע"ז וכתב לוקי�], שאי� כא� מודה מעשה
ששונא עדי� שני בפני ראוב� שאמר היכא לה משכחת דשפיר
על "א� ואמר ההתראה ראוב� וקבל בו והתרו בלבו שמעו� את
[ועיי� מעשה. בו שאי� לאו שהוא לאו אי לוקה שאז כ�", פי
דברי הובאו ש� בפ"ב שנאה" מתו� הנובעי� "מעשי� בסוגיא
האחרוני� דדעת ש� משה" ב"ברית והוסי� זו]. בקושיא האחרוני�

וז"ל: לבאר, יש זו קושיא המקשי�
אבל בלבו כששונא דוקא אלא זה לאו על עובר דאינו "כיו�
בסה"מ... הרמב"� כמ"ש עובר אינו אז אותו ששונא לו כשאמר

סמ"ג מדברי נראה וכ� החינו�, הנ"ל22וכ"כ השואל וסובר ...
לעדי� כשאמר נמי כ� דכמו המקשי�] האחרוני� [דהיינו
הניח וע"כ זה לאו ליכא תו ג"כ שמעו� את שונא שהוא
דסברו י"ל והחינו� והרמב"� הסמ"ג] ] רבינו אבל בתימה,
בפירוש שנראה כמו זה לאו ליכא אז לעצמו לו כשאמר דדוקא
לדיוק הכוונה ] "לו" דדוקא הנ"ל המצות ספר מלשו� כ�
התראה משכחת שפיר ממילא וא"כ הנ"ל] חיי�" ה"חפ� של
דהוי משו� לוקי� דאי� שפיר כתבו וע"כ כמש"כ, זה בלאו

כמוב�". מעשה בו שאי� לאו
כא�]. דעות [רמב"� מרדכי" ב"שלמי ליישב וכ"כ

משה" וה"ברית חיי�" [ה"חפ� שכתבו מה שכל נראה ]23אבל
חבירו שאי� ] שבלב שנאה של החומרא בהסברת לשיטת� הוא
לפי אבל עובר, עדיי� לו גילה שלא כל ולכ� ממנו] להשמר יכול
שהיא מפני נסתרת שנאה שחומרת ] וסיעתו הקטנה" ה"יד הסבר
דמאחר י"ל לחו�] מוציאה אא"כ לכבותה שא"א בוערת כאש
אש לצנ� הדבר מועיל ודאי לאחרי� ומספר בפה השנאה שמוציא
דוקא צרי� ואי� תשנא, בלא עובר אינו וכבר שבלבו, השנאה

לשונאו. שנאתו לגלות
לו שנוטר עדי� בפני כ� אומר "וא� במפורש: הלוי" ב"יד וכ"כ
על עובר ואינו אד� בני לפני שנאתו הודיע כבר הלא בלבו שנאה

משה" ב"ברית וכמש"כ זה", .24לאו

לדבר לו שהיה בלבבך, אחיך את תשנא לא ועל יונה] ברבינו ועיי"ש <ד>
ארבו שם בקרבו איך כן לא שאם שכתבנו, מה כתבנו למה ולהודיענו עמנו
בכבוד לזלזל הזה הגדול הבזיון בסתר ושם ואחוה אהבה לנו בהראות
תורה והרביצו והחזיקו והמצוה התורה מאהל זזו לא ימיהם כל אנשים
ששמר לתורה פלסתר הדיין זה שעשה להפלא לי יש ועוד שנה... מנ' יותר
התשובות שהדפיס עתה עד המעשה משעת שיש שנים מי' יותר זו שנאה
בדבריו קצת ומשמע חירופין]". [דברי וכו' כו' מגדל" "בנו עלינו וכתב שלו,

אתו. לבטח שיושב משום יותר חמורה נסתרת ששנאה
דאז20. לשונאו, יספרו במפורששלא לאנשיםאמר סיפורו בעת אם וכש"כ

חיים" וב"נתיב חיים". ב"מקור שם הוסיף כן תשנא, בלא עוד עובר ודאי
אנשים שלושה בפני במספר יודה חיים" ה"חפץ גם דלכאורה כתב שם
זה דחשוב עובר, אינו דאז בסוד, הדבר שישמרו הקפדה שום מראה ואינו
שונאו. לאזני גם שיגיע וסופו וכו', ליה אית חברא דחברא לשונאו כמספר

הזה21. כלשון ג"כ כתב החינוך "וכן ע"ז: שם הוסיף חיים" שה"חפץ אלא
להודיע שצריך ס"ל החינוך שגם ראיה להביא וכוונתו הרמב"ם", של
שונאו שאין משום היא נסתרת שנאה חומר שעיקר וכסברתו עצמו לשונאו
החינוך דברי מסוף חיים" ה"חפץ הביא לא אולם ממנו, להשמר יודע
חיים" [וב"שבילי הקטנה". ה"יד לסברת יותר שנוטים א] אות לעיל [הועתק
שכתב: דבריו בסוף הרמב"ם של שלשונו כתב אף כ"ג) אות שם הח"ח (על
אחרת לסברא נוטים גם הכל", מן יותר חזק חטא הוא הלב שנאת "אבל

חיים"]. ה"חפץ כסברת ודלא
שדעת22. שהוכיח נפרדים, מושגים שני לכאורה עירב משה" ה"ברית

נסתרת] שנאה של אלו רמב"ם דברי השמיט שהסמ"ג [אף כרמב"ם הסמ"ג
"כשיחטאאישלא וז"ל: וישתוק...ממהשהביאהרמב"םאח"כ ישלאישטמנו

עובר, אינו שוב דכשהודיעו דמשמע לו...", ולומר להודיעו עליו מצוה אלא
להודיעו עליו מצוה "אלא הרמב"ם דברי וכהמשך אחר דין ששם ז"א, אך
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דמוכח הרמב"�, על האחרוני� מקשי� בש"ס מקומות משלשה
ליישב. וכתבו תשנא, בלא קאי גלויה שנאה דאפילו לכאורה

קיג:] [ד� פסחי� מגמרא הקושיא (א)
מותר בחבירו ערוה דבר דהרואה הגמרא מוכיחה קיג: בפסחי�
מפסוק דמשמע וגו', רוב� שונא� חמור תראה כי מפסוק לשנאותו
אחי� את תשנא לא כתיב והרי לשנוא, שמותר אופ� שיש זה
אי� ולכ� ערוה דבר בחבירו שראה בפסוק איירי ע"כ אלא בלבב�,
מה הרמב"�, שיטת על וקשה הגמ'. דברי עכ"ת תשנא, לא כא�
שנאה ששונאו ד"שונא�" הפסוק לאוקמי איכא הא  הגמ' ראיית
הקשו [כ� הרמב"�? לדעת מותר וזה בלבו, מסתירה ואינו גלויה
"מצות ,268 עמ' פערלא הגרי"פ רל"ח, מצוה חינו�" ב"מנחת

שליט"א הגר"ח בנו בש� יעקב" "קהלות ,137 עמ' ].<Ò„>המוסר"
ירושלי� מכו� הוצאת במנ"ח [המובא החינו� על יהודה" ב"באר
בהקד� מיישבי�, באור�] [ש� פערלא הגרי"פ וכ� רלח], בל"ת
פירושו ד"אויב" ו"שונא", "אויב" המושגי� שבי� ההבדל ביאור
מביא [וכ� נסתרת, שנאה השונא פירושו ו"שונא" בגלוי, שונא
לאוקמי אפשר אי ולפ"ז נצבי�], פרשת זוטרתא מפסיקתא הגריפ"פ
שנאה פירושו ד"שונא" דוקא, גלויה בשנאה דקרא "שונא�"
אופ� יש בזה שג� ומשמע נסתרת בשנאה מדבר וע"כ נסתרת,

ערוה. דבר בו בראה והיינו המותר
מהפסוק ראיה הגמרא הביאה לא למה נוספת, קושיא בזה ומיישבי�
אויב�... שור תפגע [כי "אויב�" כתוב ש� שג� אבידה בפרשת
דפרשת "שונא�" לפסוק בתורה קוד� והוא לו] תשיבנו השב
"אויב�" דפסוק והתירו�, הגמרא, הביאה שממנה וטעינה, פריקה

מפסוק קושיא אי� הרמב"� לדעת באמת ולכ� גלויה לשנאה הכוונה
תשנא. דלא האיסור בכלל אינה גלויה דשנאה זה

לא איסור ליכא גלויה דבשנאה דא� תיר� [ש�] יעקב" וב"קהלות
ברמב"� כמפורש אחרי�, איסורי� מצד אסורה היא אבל תשנא
והודיעו השנאה לו כשהראה "אמנ� וז"ל: ש"ב] ל"ת המצות [ספר
על עובר] [הוא אבל הלאו זה על עובר אינו אותו שונא שהוא
ואהבת אומרו והוא [ג"כ] עשה על ועובר תיטור, ולא תיקו� לא
פסוקי� הגמרא הביאה לא למה השאלה נשאלת ורק כמו�". לרע�
רק שנאמרה תשנא" ד"לא הפסוק רק והביאה לשנוא שאסור אלו
דאורח דמשו� יעקב" ה"קהלות כתב וע"ז נסתרת? אבשנאה
הגמרא הביאה לכ� השונאי� דר� וכ� היא נסתרת ששנאה דמילתא

זה .25פסוק

סה:] [ד� דנדרי� מהמשנה הקושיא (ב)
הכתוב מ� לו פותחי� מאיר ר' אמר "ועוד סה: נדרי� במשנה
וכו'". תשנא לא ועל עובר... שאתה יודע היית אילו שבתורה,
כעס מתו� הנאה במדירו דאיירי אחרי� ומפרשי� רש"י ש� ופירש
דהרי לרמב"� וקשה הלאוי�, ושאר תשנא בלא עובר ולכ� ושנאה
הקשו [כ� עובר? ואפ"ה מנכסיו, מדירו שהרי היא גלויה שנאה

פ' סי' יו"ד לב" ספר"<�‡>ב"חקרי "מגילת ג�, ,<ËÓ>סד"ה
יעקב" "קהלות וישב, פרשת בשאילתות לנצי"ב שאלה" "העמק

<„Ò>.[שליט"א הגר"ח בנו בש�
שלא במשנה, ש� הרא"ש פירוש פי על תיר� שאלה" ב"העמק
בציור לאו כל פירש אלא מנכסיו הנאה במדיר המשנה כל פירש

עם להתוכח המצוה דהיינו וכו'", ולמה וכך כך לי עשית למה לו ולומר
ומוכרחברמב"םדעצםההודעה שהואממצותעשהשלהוכחתוכיח, חבירו
"מצות ה' בסוגיא וע"ע אחר, דין וזה דוקא, להתווכח צריך רק מספקת אינה

התוכחה".
שלהוציא23. וס"ל הקטנה", כה"יד ס"ל משה" ד"ברית י"ל דאולי ויל"ע

וצ"ע. לאחרים, ולא עצמו להשונא רק ג"כ הוא החוצה ולפלטה השנאה
ובפרטלמתבאר24. זהלאורהאמור, ואםנבואלסדרדעותהאחרוניםבענין

הרמב"ם על הקושיא המקשים האחרונים גם לצרף נוכל משה", ב"ברית
שנאה המגלה שכל ס"ל הם שגם מעשה, בו שאין לוקין דאין במש"כ
והם משה"], כ"ברית תירצו לא [ולכן תשנא בלא עובר אינו כבר לאחרים
ועוד. המלך", "עבודת פערלא, הגרי"פ הסמ"ג, קיצור על הצדק" "עיר —
נאמר שאפילו סברא הוסיף שם הלוי" ב"יד כי כ"כ מוכרח אינו ואולי

ובלשונו: קשה. עדיין הקושיא הכי אפילו עובר עדיין לאחרים שבמגלה
אדם אין סוף סוף בלבו שונא שהוא היום כל וצווח עומד אפילו זה "ומלבד
שכל יתכן וממילא לעולם", אדם ילקה לא עצמו וע"פ רשע עצמו משים
שנאתו, במגלה עובר שעדיין חיים" ל"חפץ מודים גם זאת קושיא המקשים

בנפרד. אחד בכל וצ"ע בדעתם, משה" ב"ברית שביאר כמו ודלא
למש"כה"קהלותיעקב"דאורחאדמילתאבשנאהנסתרתיותרמבגלויה25.

"בעבור וז"ל: תשנא" "לא בפסוק עה"ת הרמב"ן מדברי סומכין להביא יש -
בשפתיו כו) (משלי שאמר כמו בלבם שנאתם את לכסות השונאים שדרך
"כשיחטא שכתב: ה"ו פ"ו דעות ברמב"ם קצת משמע [וכן וכו'". שונא ינכר

וישתוק ישטמנו לא לאיש אבשלוםאיש דיבר ולא ברשעים שנאמר כמו
שנאתם לשמור עכ"פ, הרשעים דרך שכך ומשמע וכו'", מאומה אמנון את

בשפתם]. ולהחניף בלבם
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בשלומו", לשאול שלא שנדר "כגו� כתב: תשנא ובלא עצמו, בפני
ירגיש לא שהלה ממנו שישתמט דהיינו להסתיר, ג� שיי� וזה

שנאה מחמת בשלומו ולדרוש עמו לדבר רוצה .26שאינו

איירי דהמשנה הנצי"ב של תירוצו [כדר� כתב יעקב" וב"קהלות
נסתרת, שהשנאה לה משכחת הנאה במדיר שג� השנאה] שמסתיר
משו� שהדירו פני� ומעמיד הדרתו סיבת לו מגלה שאינו וכגו�
המשנה לפרש צרי� אי� ולפ"ז ממונו. על וקפידא בנכסיו עי� צרות

הרמב"�. דעת שפיר אתי לרש"י וג� דוקא כהרא"ש
לשני קשה שהרמב"� כתב ג�] סד"ה [ש� לב" ב"חקרי אול�
וכתב: הרא"ש] לפירוש וג� רש"י לפירוש ג� היינו ] הפירושי�
ובכה"ג נדרו את להתיר ובא בסתר לבינו בינו שנדר לומר "ודוחק

בקושיא ונשאר תשנא", בלא דקאי .27הוא

הראשוני� על אחרת קושיא לתר� [ש�, יעקב" ה"קהלות תיר� ועוד
שיהיה צרי� שאי� הנ"ל] מהקושיא הרמב"� את מתר� ג� אבל
הסיבות על כשמתחרט ג� אלא עצמו, הנדר על חרטה הפתח
פתח נחשב זה הנדר, על ג� מתחרט וממילא לנדור לו שגרמו
קוד� לו שהיתה הנסתרת השנאה על יתחרט א� ולכ� חרטה,
ודאי א"כ תשנא, בלא עבר ודאי נסתרת דבשנאה אותה, שגילה
לקמ� [וע"ע ההיא. מהשנאה תוצאה שהוא הנדר על ג� מתחרט

ס בגמ' במש"כ ג' שמתיישבתאות יעקב" ה"קהלות שבדברי וטה,
עיי"ש]. זאת קושיא ג�

ג.) (ד� סוטה מגמרא הקושיא (ג)
הוא שנסתרה לאשתו קינוי א� תנאי� מחלוקת מובא ג. בסוטה
הסובר ישמעאל ר' דעת מבארת ש� והגמרא חובה, או רשות
קינוי התירה רק סוטה בפרשת שהתורה פירוש רשות, הוא דקינוי
מהיכי  קינוי להתיר הכתוב הוצר� ולמה לקנאות, חייבה ולא
אליעזר כר' ס"ל ישמעאל דר' הגמרא אומרת ע"ז  דאסור תיתי
בלבב�, אחי� את תשנא לא תורה שאמרה "כלפי שאמר: יעקב ב�
הוצר� ולכ� וכו'", וקנא קנאה רוח עליו ועבר ת"ל זו, כגו� יכול
דלא לאו משו� דאסור אמינא הוה דבלא"ה קינוי להתיר הכתוב

הגמרא לשו� כל [עיי� הגמרא דברי ע"כ ש�].<È>תשנא. ובסיכו�
ואפ"ה היא גלויה שנאה דקינוי שנאה דהרי האחרוני� והקשו
וקשה מיוחד, בפסוק תורה דהתירה לולא תשנא לא משו� אסורה
המל�" "עבודת כא�], [דעות המל�" ב"בית הקשו [כ� לרמב"�.
שליט"א]. הגר"ח בנו בש� [ש�] יעקב" "קהלות כא�], [דעות

איכא לה שקינא קוד� דעכ"פ "וצ"ל תיר�: המל�" ב"עבודת
בלב" לה28שנאה משכחת בקינוי דג� מיישב יעקב" וב"קהלות .

מקנא כאילו פני� ומעמיד הקינוי בעת שבלבו השנאה מגלה שאינו
אינו אבל ישנה, לא שהדבר וכדי לעתיד תועלת מסיבת רק לה
שנאה אי� הקינוי שבעצ� לומר יש דלעול� תיר� ועוד שונאה.
שנאה ג"כ אח"כ וגור� ביניה�, ושנאה קטטה אח"כ שגור� אלא
התורה שבכל תשנא, דלא בל"ת בקינוי מיד עובר לכ� בלב, נסתרת
עצ� כמו אסור  איסור על לעבור יצרו ומגרה הגור� דבר כל

.29האיסור

שאלה",26. ה"העמק כתירוץ לתרץ כיון שם יעקב" ה"קהלות גם ולכאורה
שזהו במפורש כתב שלא ואף זאת, לקושיא הרא"ש פירוש דברי הביא שגם
לתירוץ שנתכוין צ"ל אפ"ה שאלה", ה"העמק וכמש"כ עצמו בפני תירוץ

בלשונו. עיי"ש נוסף
ששנאה יתכן כי לפקפק יש שאלה" ה"העמק דברי ביסוד כי לציין יש עוד
וכיו"ב ממנו לשאול וכשרוצה בזה מרגיש אינו שהלה קשרים וניתוק כזאת
אינו שהוא דהיינו צדדי, חד אלא ואינו השנאה], להסתיר [כדי לו נענה
וניתוק שנאה שיעור בזה שאין יתכן איתו, קשר יוזם ואינו לפלוני ניגש
"מהות במאמר באורך עיין באיבה", ימים ג' עמו מדבר "אינו של קשרים

ושיעורה". השנאה
מדבר27. דאינו השנאה שסוג לומר רצה יב] [סעיף הלבבות" ב"מצוות וגם

וכגון לרמב"ם, גם יתכן גלויה] שנאה היא שלכאורה [אף באיבה ימים ג'
שאלה" ה"העמק וכמש"כ עמו, מדבר אינו איבה שמשום יודע אינו שהלה
חולק שהרמב"ם וכתב בו שחזר נראה הספר בסוף שבהשמטות אלא הנ"ל.
ידבר ולא בשלומו ישאל שלא בנדר דנדרים המשנה שפירש הרא"ש על
טענתה"חקרי [וכעין להסתיר שייך ולא היא גלויה שנאה ודאי דבכה"ג עמו,

הנ"ל]. לב"
תיתי28. מהיכי וא"כ הקינוי ידי על באה לא השנאה סוף סוף כי וצ"ב,

בא אינו קנאה] [רוח לקנאות דהרצון י"ל, תירוצו ולבאר הקינוי. לאסור
לקנאות אם בדבר להתחבט שמתחיל ומרגע הזמן, במשך אלא אחד ברגע
קינוי של הענין חומרת מכח כי בלב, ושנאה שתיקה של תקופה עוברת
בעלה על נאסרת עכ"פ ובזה"ז כשתשתה, נפשות של ענין הוא הבית [בזמן
בלבו "מתבשלים" והשנאה והתרעומת הזמן, שמאריך האדם טבע לעולם]

היה קינוי, של הענין היה לא אם אבל ומקנא, מעשה שעושה עד בסתר
ושנאה תרעומת לאסוף בלי ע"ז, עמה ומתקוטט מיד לה מעיר פעם כל
<יא>]. סוטה גמ' בסיכום ע"ע הקינוי ע"י הנגרמת השנאה [וביסוד בלבו.

דל29. נדרים מגמ' הקושיא גם זה בתירוץ תתיישב [ואע"פולכאורה עיל,
ולכן וקטטה לשנאה יגרום שהנדר שי"ל בהדיא], הקה"י כך פירש שלא
קינוי לגבי הקה"י וכמש"כ תשנא בלא הנדר בעצם עובר ושפיר אסורה,
בהביאו י"א] ה"י פ"ו שבועות [הל' ברמב"ם באמת משמע זה וכעין דסוטה.
שבועה שהיתר הדיינין ראו "...אם כתב: בנדרים דידן דמתניתין פתח דין
שבועה ושקיום לחבירו, אדם בין לאשתו איש בין ולשלום למצוה גורם זו

ולקטטהזו לעבירה בדבר,גורם עמו ונותנין ונושאין פתח לו פותחין ,
שלא שנשבעת זה וכן שיתנחם... עד שבועתו, שגורמת דברים לו ומודיעין
אחיך...", וחי על עובר ותהיה זה יצטרך למחר מנכסיך, ישראל יהנה

יעקב". כה"קהלות מבואר ולכאורה
"תוצאות" על שיתחרט דסגי משמע שברמב"ם - יש גדול שהבדל אלא
[וכעין אלו, דברים גרם שהנדר הנדר, על חרטה גם נחשב וממילא הנדר
שנחשבת הנדר של הגורמים על במתחרט לעיל יעקב" ה"קהלות סברת
עבר עצמו דבנדר כתב כאן יעקב" ה"קהלות אבל הנדר], על גם חרטה
ואמנם איסור], נחשב עצמו הוא לאיסור הגורם דבר דכל [דכתב באיסור,
הרמב"ם כסברת לומר סגי לא באמת ושם בסוטה רק סברתו כתב הקה"י

השנאה"]. מתוך הנובעים "מעשים ד' בסוגיא [וע"ע
הנדר ב. - לנדר הגורמים הדברים א. שלבים: בג' להבחין אפשר ולסיכום,
בחרטה לפתוח שייך שלבים מהג' א' ובכל הנדר, של התוצאות ג. - עצמו

הנדר. את להתיר כדי
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‰‡�˘‰ ¯ÂÚÈ˘ :‡ ˜¯Ù
¯·„Ó ‡Ï˘ ÏÎ" Z ‡Â‰ "‡˘˙ ‡Ï"· ÂÈÏÚ ¯Â·ÚÏ ‰‡˘‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÌÈ˜ÒÂÙ ‰ÓÎ Â·˙Î
[:ÊÎ] ÔÈ¯„‰Ò· ‰˘Ó· ¯ÂÓ‡‰Ó ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ Â„ÓÏÂ ."‰·È‡ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ Â¯È·Á ÌÚ
ÌÈ˜ÒÂÙ˘ Ù"Ú‡Â .‰¯Â˙· ÌÈ˜ÂÒÙÓ Â‰Â„ÓÏ Û‡˘ ˘ÈÂ ,˙Â„ÚÏÂ ÔÈ„Ï ‡Â˘‰ ÏÂÒÙ ÔÈÚÏ
‰Ê‰ ¯ÂÚÈ˘ÎÂ .‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÔÈ‡ ˘¯ÂÙÓ· ÌÈ˜ÏÂÁ Ì‚ Í‡ ,¯ÂÚÈ˘‰ Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ÌÈ¯Á‡

.‰ÎÏ‰Ï "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ Ì‚ Ë˜˘ ÚÓ˘Ó

Z ‡Â‰Â ,‰¯Â˙· ˘¯Ù˙ ,‡¯Ó‚· ˘¯Ù˙ ‡Ï˘ Ù"Ú‡Â ,Â‡Ï‰ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ˘È ÛÒÂ ¯ÂÚÈ˘
,¯ÂÓ‚ ‡Â˘ Â‰È¯‰ ,ÂÈ¯Á‡ Û„Â¯Â Â¯È·ÁÏ Ú¯‰Ï Ï„˙˘Ó˘ ÏÎ˘ ÂÈÈ‰Â ,"Â˙Ú¯ ˘˜·Ó"

.ÌÈÓÈ '‚ ¯·È„ ‡Ï Â‡ ÂÓÚ ¯·È„ Ì‡ Ï„·‰ ÔÈ‡Â ,‡˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚÂ

‰˜ÓÚÂ ‰‡�˘‰ ˙ÂÎÈ‡ :· ˜¯Ù
,ÌÈÓÈ '‚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ‡Â˘ ˘È˘ .‰¯ÂÚÈ˘ ‰Ó ÔÈÈÚÏ ˘È ‰˜ÓÂÚÂ ‰‡˘‰ ˙ÂÎÈ‡· Ì‚
‰„ÈÓÚ È„Î „Ú ÌÈÚÈ‚ÓÂ ,„È‡Ï ÌÈÁÓ˘˘ ‰˜ÊÁÂ ‰˜ÂÓÚ ‰‡˘ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡Â˘ ˙Ó‡·Â

.Â‰Ú¯Ï ˘È‡ Â¯ÊÚÈ ‡Ï ‰¯ˆ ˙Ú·˘ Î"˘ÎÂ ,Â"Á Ì„‰ ÏÚ

ÌÈÓÈ '‚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈ‡˘ Ù"Ú‡˘ ,ÌÈ·‰Â‡ ÔÈ· ‰ÁÈÎ˘‰ ˙ÈÓÊÂ ˙ÈÁËÈ˘ ‰‡˘ ˘È ,Í„È‡ÓÂ
ÌÈ‡˘ Î"˘ÎÂ ,‰‡˘‰ ˙ÁÎ˘ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎ·Â ,‰˜ÂÓÚ ‰‡˘‰ ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰·È¯Ó ÍÂ˙Ó
ÂÊÎ ‰‡˘˘ [˙ÂÈ‡¯ ‰ÓÎ Ì‚Â] ¯ÓÂÏ ‡¯·Ò ˘ÈÂ .Â"Á Ì„‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ Â‡ „È‡Ï ÌÈÁÓ˘
Î"˘ÓÓ ÌÏÂ‡ .¯˙ÂÈ ˙ÈÈˆ¯Â ‰˜ÊÁ ‰‡˘Ï Ì˘ ‰ÂÂÎ‰˘ ,‡˘˙ ‡Ï ˙˘¯Ù· ˙ÏÏÎ ‰È‡
Ú"ˆÂ ,‰Ê ÔÈÚÎ· Â‡Ï· ÌÈ¯·ÂÚ˘ Â˙Ú„˘ ÚÓ˘Ó "Ï‡¯˘È ˙·‰‡" Ì¯ËÂ˜· "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰

.ÍÎ ÏÎ ‰˜ÂÓÚ ‰È‡˘ ‰‡˘Ó Ì‚ ¯‰ÊÈÏ ÔÂÎ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ .„ÂÚ

‰‡�˘‰ ˜ÈÓÚÓ ÔÈ„Â - Â‡Ï· ÌÈ¯·ÂÚ ˙Î˘Ó� ‰‡�˘‰˘ ÔÓÊ ÏÎ :‚ ˜¯Ù
ÌÈ¯·ÂÚ ‡Ï‡ ·Ï· ‰‡˘‰ ˙ÚÈ·˜ ˙ÏÈÁ˙Ï ¯Â˘˜ ÂÈ‡ ‡˘˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â·˙Î

.Ì‰ÈÈ· ˙Î˘Ó ‰‡˘‰˘ ÔÓÊ ÏÎ

˘È ÂÈ¯·„ÏÂ .·Ï· ‰‡˘‰ ÌÈÚ·Â˜˘Î ‰ÏÈÁ˙· ˜¯ ÌÈ¯·ÂÚ˘ ˙ˆ˜ ÚÓ˘Ó "ÍÂÈÁ‰ ¯ÙÒ"·Â
.‰‡˘‰ ˜ÈÓÚÓÂ ÛÈÒÂÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ Â‡Ï· ·Â˘ ÌÈ¯·ÂÚ Ì‡‰ ˜Ù˙Ò‰Ï
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שבתור מצוה העובדאכל עליה. עובר בכמה או המצוה מקיי� בכמה � שלה והשיעור ה
אינה כ"כ, ומוגדר מסויי� חפצא על ולא מופשטת מידה על נאמרה תשנא" ד"לא שהל"ת
קשה יותר שכא� הנותנת, היא ואדרבא שיעורה, אחרי ולחקור מלבקש אותנו פוטרת

השונא. שבלב נפשית בשנאה מוגדר שיעור למצוא
מצפה כגו� "שנאה" רגש שכל יתכ� השנאה. שיעור להגדיר יש דרכי� כמה לכאורה,

תורה שאסרה לשנאה נחשב כבר לאידו, שמח או חבירו של במחליט1לרעתו רק י"ל או .
מחשבתו הוציא לא שעדיי� אע"פ מריבה, מחמת חבירו ע� היחסי� לנתק שרוצה בלבו
מנתק ובאמת החלטתו את לפועל במוציא דרק שנאמר או ל"שונא". נחשב כבר לפועל, זו
משמעותו אי� בו עוסקי� שאנו יחסי�" "ניתוק של המושג ג� עובר. אז חבירו, ע� יחסי�
וכיו"ב, מצרתו והתעלמות הצור� בשעת לחבירו עזרה במניעת להתבטא שיכול ברורה,
וא� וכל מכל חבירו של ממציאותו שמתעל� באופ� לגמרי יחסי� שמנתק להיות יכול א�
תורה. שאסרה השנאה שיעור זהו ואולי איתו, יו� יו� בקשר ולעמוד איתו לדבר מפסיק
לעבור גמורה שנאה נחשב לא מושל�, יחסי� ניתוק שא� ולומר ע"ז להוסי� יש ועדיי�
מצב שנמש� וכגו� קבע, של לדבר שייחשב מספיק זמ� זה מצב נשאר כ� א� אלא עליו

בלאו. עליה לעבור וראויה השנאה הוקבעה וכ� ימי� שלשה ביניה� זה
בעני� מפורשי� דברי� שכתבו ה� מעטי� תשנא, לא בהלכות שדני� הפוסקי� כל מבי�
השנאה דהיינו � ביותר והמקילה האחרונה האפשרות הוא שהשיעור כתבו ואלה השיעור,
הפוסקי� ובלשו� ימי�, ג' כ� ושימשי� ולגמרי בפועל, יחסי� ניתוק � פירושה שבתורה

באיבה". ימי� ג' עמו דיבר "לא [והמשנה]:
ברגשותיו בקי ואינו לבבו רחשי מבי� שאינו אד� וג� מאד, מוגדר באמת הוא זה שיעור
כל שהרי אונס, בטענת נפטר ואינו זו ל"ת נוהגת אצלו ג� ה�, מה ועל ה� מה לדעת
שבתורה. ל"ת על עובר שמעתה וידע יבי� ימי� שלשה מריבה מחמת חבירו ע� דיבר שלא
ב"כמות" הגדרה שה� וכו', שנאת� זמ� ואור� ביניה�, השונאי� התנהגות לתיאורי בנוס�
השנאה, של עומקה מידת מהי ובעומק, ב"איכות" השנאה להגדיר ג� שיי� השנאה, וצורת
או במעשי� מתבטאות ג"כ השנאה בעומק הדרגות ובאמת בלב. היא מושרשת כמה ועד
ולהלכה בזה, רחב תיאור השנאה. עומק מידת לקבוע שיי� פיה� ועל מעשי�, בהעדר

בעז"ה. ב' בפרק � תורה אסרה שנאה עומק איזה
תשנא לא איסור על עוברי� הא� והיינו, השנאה, המש� שיעור בעני� נתבאר ג' ובפרק
עד קיי�, שנאה של זה שמצב הזמ� כל עוברי� שמא או בלב, השנאה קביעות בשעת רק

מלבו. השנאה שיעקור
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ימי� ג' חבירו ע� דיבר שלא כל � השנאה שיעור (א)
באיבה

ובכמה במה והיינו מהו, השנאה שיעור הזכירו לא הפוסקי� רוב
שאינו שכל וכתבו השיעור שהזכירו ויש תשנא". "לא על עוברי�
זה, בלאו עובר אז שנאה, מתו� ימי� שלושה חבירו ע� מדבר

כז: [ד� סנהדרי� במשנה עדות מהלכות שש�<È·>ולמדוהו [
ג� ליפסל ש� יהודה ולר' לדי� ליפסל לעני� שונא איזהו מפורש
כא� ונביא [עיי"ש]. באיבה" ימי� ג' עמו דיבר שלא "כל לעדות

זה. שיעור שהזכירו האחרוני� מדברי
"כדי הסמ"ג בדברי פא', פ' [עשה הסמ"ג על מהרש"ל בביאור א.

יצרו" את ג'<ÊÓ>לכו� עמו דיבר שלא בשונא "פירוש, כתב: [
הרי בתוס'". משמע וכ� דקרא, כשונא עבירה מחמת ולא ימי�,
מדבר "שאינו חטא] משו� [שאינו שונא סת� המהרש"ל שפירש

בסנהדרי�. המשנה כלשו� ימי�", ג' עמו
י"ט סעי� כ"א [פרק חרדי� בספר כתב וכ� שהביא<Ó·>ב. אחרי [

שונא איזהו סנהדרי� ז"ל "ואמרו הוסי�: תשנא דלא האיסור עצ�
ימי�". שלשה עמו דיבר שלא כל

"אהבת בקונטרס חיי�" ה"חפ� להלכה כ� נקט ואחריה� ג.
ב' [פרק ה�<Ò‡>ישראל" הביא תשנא לא לעני� ש� בדבריו .[

ימי� ג' איבה מחמת חבירו ע� דיבר שלא "דמי דסנהדרי� גמ'
עיי"ש", יהודה לר' ובי� לרבנ� בי� די� לו לדי� ופסול שונא נקרא
מסוכסכי� אנשי� ששני שבאופ� ישראל" ב"אהבת ש� והסיק
גמורה שנאה ביניה� נראית שאינה אע"פ קט�, דבר אודות ביניה�
כזה שעני� סנהדרי�] ] הנ"ל מגמ' חזינ� הרי באמת "אבל וכו',
עיי"ש. בלבב�", אחי� את תשנא דלא לאו על ועובר שונא נקרא
איסור אי� ימי� ג' שלפני בהדיא חיי�" ה"חפ� פירש שלא ואע"פ
שזהו להלכה נקט שכ� משמע דבריו מפשטות הרי תשנא, לא

תשנא. לא לעני� השנאה שיעור
בשיעור זו לשיטה סמ� אנו מוצאי� הראשוני� אחד בדברי ג� ד.

סה: דנדרי� המשנה על הרא"ש בפירוש והוא "ועוד<Á>השנאה,
הכתוב מ� לו פותחי� מאיר ר' אילואמר לו ואומרי� שבתורה

הרא"ש ש� ופירש תשנא", לא ועל עובר... שאתה יודע היית
ולכאורה בשלומו". לשאול שלא "שנדר תשנא לא על שעובר
"ניתוק היא בלאו לעבור השנאה שהגדרת הרא"ש דעת מפורש

עמו מדבר דאינו השיעור וכעי� השונאי�, שבי� וכ�2היחסי�" .
בהשמטות ישראל אהבת [הל' הלבבות" ב"מצות בדבריו פירש

] יעקב" וב"קהלות סנהדרי�<Ò„>ש�] לגמ' שכוונתו בסוגריי�]
באיבה. ימי� ג' דיבר דלא ולשיעור

ה' סימ� ט"ו [כלל הרא"ש בתשובות כ� משמע בנידו�<ÂÏ>ועוד [
שעשה מה לו ימחול ולא אחד יהודי ע� ידבר שלא לבנו שצוה אב
לבנו האב שצוה שהיינו ש� הרא"ש ומגדירו וכו', קצוב זמ� עד
כמיניה כל לאו לו, לשנוא שצוה "והאב שכתב: פלוני, את לשנוא
שמהגדרת בדבריו כא� ג� ומבואר תורה", דברי על לעבור לצוותו

עמו". ידבר "שלא היא השנאה
לשיעור פוסקי� שאר בדברי מפורשי� מקורות לנו שאי� ואע"פ
האחרוני� מדברי להוציא יש זאת בכל ימי�, ג' עמו מדבר דאינו זה
צרי� ואי� תשנא בלא עובר כבר ודאי זה שבשיעור ברור שזה
מדבריה� ראיה שאי� אלא וכיו"ב] רעתו מבקש [כגו� מזה יותר
יו� אפילו עמו מדבר שאינו שיתכ� לאו, אי� זה משיעור שבפחות
שבלבו רק כלל איתו היחסי� ניתק כשלא אפילו או עובר נמי אחד

עובר. נמי שונאו,
ז' סי' [חו"מ ה"תומי�" דסנהדרי�<Ó„>שהנה הדי� על הקשה [

מילפותא ומקורו לעדות, ג� פסול יהודה ולר' לדו� פסול דשונא ש�
חבירו את ששונא שכל ליה דתיפוק וקשה ש�, בגמ' מיוחדת
כקושית רשע. ונקרא תשנא דלא בלאו שעובר משו� פסול ממילא
[עיי� בזה והאריכו לתר� ועמלו אחרוני� כמה הקשו ה"תומי�"

סנהדרי� גמ' בסיכו� מקורות הסוגיות"<È„>בחלק ב"התאמת
מדבריה�]. חלק הובאו

ימי� ג' דיבר שלא שכל אלו לאחרוני� להו דפשיטא כרח� ועל
קושיית� אי� הרי דאל"כ תשנא, בלא עובר כבר ודאי באיבה
שונא נחשב באיבה ימי� ג' דיבר שלא שמאחר די"ל כלל, קושיא
עד תשנא דלא בלאו עובר אינו עדיי� אבל ודי�, עדות לעני�

שיעור1. לפי יתכן שני מצד אך גדולה, חומרא הוא זה שיעור אחד מצד
רגש לו אין אם מריבה, מחמת ימים ג' חבירו עם מדבר שאינו שאע"פ זה

וצ"ע. תשנא", "לא על עובר אינו מספקת, במידה עכ"פ בלב שנאה
השנאה2. ששיעור והיינו עמו" מדבר "אינו של לשיעור שנוגע במה עכ"פ

מהרא"ש ראיה אין ימים" "ג' של לשיעור אבל וכיו"ב, יחסים בניתוק תלוי

שכאן אלא ס"ל הכי נמי דלעולם וי"ל ימים. ג' הרא"ש הזכיר שלא לכאורה
הנדר שע"י ימים ג' בעינן לא אז בשלומו לשאול שלא נדר שהיה מאחר
נקטו יעקב" וב"קהלות הלבבות" ב"מצוות וגם ויל"ע. מיד, הדבר הוקבע

ימים. ג' מדבר אינו הוא שהשיעור היא הרא"ש שדעת
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[שעבר רשע משו� פסול אינו ולכ� וכיו"ב, בפועל רעתו שיבקש
בלאו].

די ה"תומי�":<Ê>סקי�ובמהרי"ל בקושית כשד� במפורש, כ� כתב
לא עדיי� באיבה ימי� ג' עמו דיבר שלא דמה לחלק באנו "וא�
עמו, לדבר רוצה שאינו דאפשר תשנא, בלא לעבור שנאה חשיב
[עיי"ש שונא". כה"ג ג� נקרא הקודש דבלשו� צ"ל דע"כ תקשי
בלה"ק נקרא מסוימת שמציאות ולומר לחלק דא"א להכריח מש"כ

תשנא בלא עוברי� אי� עדיי� ואפ"ה ].3"שונא"

הרמב"� דעת (ב)
שנאה רק היא תורה שאסרה שהשנאה שסובר הרמב"� בדעת
לחו� שנאתו שגילה מרגע אבל עליה יודעי� שאי� בלב נסתרת
דעתו מה הרבה לעיי� יש א'], סוגיא באור� [עיי� עובר אינו כבר

השנאה. שיעור בעני�
ג' מדבר ד"אינו השיעור לדעתו ללמוד כלל שיי� לא ולכאורה
בשנאה רק הוא הלאו כל לדעתו שהרי סנהדרי�, דגמ' ימי�"
שהרי גלויה, בשנאה רק מדובר סנהדרי� בגמ' לזה ובניגוד נסתרת,
האד� שבלב מה יודעי� די� בית ואי� די� בית לעני� מדובר ש�
וא"כ המפרשי�], [וכ"כ חו�, כלפי הנגלית השנאה על רק ודני�
שרואי� חיצוני, סימ� שהוא בשיעור נקטו ש� שבגמ' פשוט
קביעות לעני� אבל איבה, מחמת חבירו ע� מדבר שאינו התנהגותו
ולכ� כלל, עובר אינו לרמב"� בכה"ג תשנא לא של שנאה השיעור
לדעתו שהשיעור לכאורה, לומר וצרי� כא�. זה שיעור שיי� לא

השונא של וההרגשה המחשבה בפנימיות הגדרה .4הוא
בסו� ובהשמטה סקי"ב, ישראל אהבת [הל' הלבבות" וב"מצות
כ"ז], סי' וישב [פרשת שאלה" ב"העמק וכ� בזה, עמד הספר]
ימי�, ג' דיבר דלא זה שיעור לה משכחת להרמב"� שג� וכתבו
רוצה שאינו בו מרגיש ואינו יודע אינו השונא] ] שהלה וכגו�
השנאה נחשבת עדיי� ולכ� עמו, יחסיו את ושניתק איתו לדבר

בדבריה�. עיי� כנסתרת,
דבריה� מתו� ג� [סד"ה לב" ב"חקרי משמע<‡>אול� לא [

השיעור כלל שיי� לא באמת שלרמב"� אלא הלבבות", כ"מצוות
דנדרי� ממתני' קשה הרמב"� שלדברי שכתב ימי�. ג' דיבר לא של

לפירוש ג� תשנא" ב"לא עובר השנאה שמגלה ש� שמשמע [ש�]
שיעור [והיינו בשלומו לשאול שלא בנדר שמדובר ש� הרא"ש
וכתב: שנאה, מגלה נחשב לעיל] וכמשנ"ת עמו, מדבר דאינו

מתני' מה� קשה והחינו� הרמב"�] ] הר"מ לדעת "ומ"מ
כוונתו ] בשלומו לשאול או בהנאתו אחר הדיר דכי דתני

מקוד�] ש� שהביא שנ"ל הרא"ש והרילפי' תשנא, בלא קאי
לומר ודוחק תשנא, לא לדבריו שיי� ולא גלויה שנאה זה
הוא ובכה"ג נדרו את להסתיר ובא בסתר לבינו בינו שנדר

תשנא". בלא דקאי
שג� שמשמע הספר, בסו� בהשמטות הלבבות" ב"מצות ועיי�
השיעור שיי� לא לרמב"� שבאמת וס"ל מסברתו בו חזר הוא

ימי� ג' עמו מדבר .5דאינו
˙Ó‡· ‰Ó ,˙È˘‡¯ ,Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· "˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ" È¯·„· Ú"ˆ Ì‚
¯ÂÓ‚ ·‰Â‡ È�Ù „ÈÓÚÓ ‡�Â˘‰˘ ÔÙÂ‡· Ì"·Ó¯„ ‡·ÈÏ‡ ¯ÂÚÈ˘‰
ÔÓ ‰¯È·Ú"Â] ‡�˘˙ ‡Ï Ï˘ ¯ÂÈˆ‰ ¯˜ÈÚ Â‰Ê˘ ,Â‡�Â˘ ÌÚ ¯·„ÓÂ
.ÔÈ¯„‰�Ò„ ¯ÂÚÈ˘‰ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‡‰ ‰Ê· ÍÈÈ˘ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÊÈ‡ ,["¯Á·ÂÓ‰
Ï·‡ ÌÈÂÒÓ ÔÙÂ‡· ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÍÈÈ˘ Ì"·Ó¯Ï Ì‚˘ ‡ÓÈ� Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

.¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï ¯˜ÈÚ·

ÏÂÎÈ ‰Ï‰˘ Â�ÈÈ‰„ ,‰ÊÎ "¯·„Ó Â�È‡" ÔÈÓ„ ¯ÓÈÈ ÈÓ ÔÈÈÚÏ ˘È „ÂÚÂ
È¯‰ Â‰�ÚÈ ‡Ï Ì‡„ - Â‰�ÚÈ ‡Â‰Â Â�ÓÓ ÏÂ‡˘ÏÂ Â˙È‡ ¯·„Ï „ÈÓ˙
‰Ê˘ ¯ÓÈÈ ÈÓ ,¯·„Ï ÏÈÁ˙Ó Â�È‡ ‡Â‰˘ ˜¯Â - Â˙‡�˘· ‰Ï‰ ˘È‚¯È
ÔÈ�ÚÏ ÂÏÈÙ‡ ‰ÊÎ ‡¯˜� Â�È‡ ‚"‰Î· ÈÏÂ‡ ,"ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡" ‡¯˜�

.ÔÈ„ÏÂ ˙Â„ÚÏ ÌÈÏÒÙ� ÔÈ‡ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡·Â ˙Â„Ú

ÌÈÓÈ '‚ ¯·„Ó Â�È‡„ ¯ÂÚÈ˘‰ ‡È·‰ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰˘ Ú"ˆ ÌÏÂ‡
Ì"·Ó¯Î ‰ÎÏ‰Ï Ë˜� ÂÓˆÚ ‡Â‰Â ,[ÏÈÚÏ„ÎÂ] "Ï‡¯˘È ˙·‰‡" Ò¯Ë�Â˜·

„ÂÚÂ 'Ê ÔÈÂ‡Ï ‰ÁÈ˙Ù·] "ÌÈÈÁ ıÙÁ" Â¯ÙÒ·<‡Ò>Â˙Ú„ ÏÎÏÎ� ÍÈ‡Â [
˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ÏÚ ˜¯ ¯·ÂÚ˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Î ÂÏ ËÂ˘Ù Ì‡„ ,‰ÏÂ„‚‰

‰·È‡ ÍÂ˙Ó ÌÈÓÈ '‚ ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡„ ¯ÂÚÈ˘‰ Ô‡Î ÍÈÈ˘ ÍÈ‡ ,·Ï·6.

‡È‚ÂÒ ÔÈÈÚ] Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Î Ï"È˜„ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ ÂË˜� ‰ÎÏ‰Ï˘ „ÂÚÂ
Ì‚ ‰¯Â‡ÎÏ È�˘ „ˆÓÂ [ÂÈ¯·„ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡˘ ˘"�˘ÓÎÂ ,'‡
Â·Ï˙˘È ÍÈ‡Â "ÌÈÓÈ '‚ ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡" ‡Â‰ ¯ÂÚÈ˘‰˘ ‰ÎÏ‰Ï Ï"È˜

ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰ È˙˘ „ÁÈ7.

[Â˙¯·ÒÓ ‡Ï Í‡ "˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ" Í¯„ ÔÈÚÎ] ˙ˆ˜ ¯·„‰ ·˘ÈÈÏ ˘ÈÂ
‰�ÂÂÎ‰ "ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡"˘ ,ËÂ˘Ù „ÂÒÈ ÈÙ ÏÚ˙Â„È„È È¯Â·È„

בסיכום3. דבריו תמצית [הובאו דסנהדרין המשנה מפרש פעלרא והגרי"פ
דאינו שיעורו בעצם יהודה ר' על חולקים שחכמים <יד>] סנהדרין גמ'
על ישראל נחשדו "לא חכמים שאמרו שמה ומפרש באיבה, ימים ג' מדבר
שבאמת חשודים אינם ימים, ג' מדברים שאינם שאע"פ הכוונה כך",
אין עדיין חכמים לדעת באמת ולפי"ז וכו'. רעה ומבקשים לזה זה שונאים
אין אולם יותר. גדול הוא לעבור והשיעור ימים, ג' מדבר באינו עוברים
ומש"כ בפנים, דבריו עייין פערלא כהגרי"פ שפירשו הרבה המפרשים בין

תשנא]. לא לענין והשוה בתשובתו, גאון ר"ש בדעת
<א>4. ברמב"ן הא' ופירוש עה"ת רשב"ם יונתן, תרגום לדעת וכש"כ

אוהב פני ומעמיד חלקלקות מדבר שבפיו דקרא הלב" "שנאת שמפרשים
ב"מצוות מש"כ [ואף חיצוני שיעור ליתן קשה ודאי שלפי"ז לחבירו, ומחניף
בסמוך]. ועיין אלו, מפרשים דברי לפי ק"ק בסמוך, להלן והובא הלבבות"

שה"חרדים"5. הדחק מתוך רק זו סברא אמר שלא שם מדבריו ומשמע
בהשמטה אח"כ אבל הרמב"ם, על יחלוק לא ימים ג' של השיעור שכתב

הכרח אין שוב כחרדים, זה שיעור שכתב הרא"ש פירוש דברי גם שמצא
על ופליג כרא"ש ס"ל שהחרדים אפשר אלא כחרדים, הרמב"ם לפרש

הספר. בסוף בהשמטה עיי"ש הרמב"ם.
את6. ישראל" "אהבת בקונטרס חיים" ה"חפץ בדברי להעמיס יש ואולי

ישראל" ב"אהבת וכתב דייק שהרי שהבאנו, הלבבות" "מצות של הסברא
להיפגש רוצים אינם "מ"מ ובלשונו: ביניהם נראית אין גמורה ששנאה
ידברו, יפגשו, שאם שמשמע הלבבות" ה"מצות כסברת קצת שזהו יחד",
ועוצ"ע. עיי"ש, וכו', גלויה השנאה שאין והיינו להיפגש, משתדליםשלא רק

לשיטת7. קצת לבאר יש חיים" ה"חפץ שנאתודעת המגלה שלרמב"ם ו,
עדיין עצמו השונא לידיעת הגיע ולא שנאה מתוך מעשים ועושה לאחרים
וסוגיא ונסתרת" גלויה "שנאה א' סוגיא [עיין ועובר נסתרת שנאה נחשבת
שב"מבקש ד'] [אות להלן שנתבאר מה פי ועל רש"י], באותיות פ"א ד'
מתוך הרע לשון דכשמדבר י"ל א"כ ימים, ג' של שיעור צריך אין רעתו"
ש"מבקש שמשום אלא ימים, ג' עמו דיבר דלא השיעור צריך אין שנאה
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ÌÈ¯Â·È„ ¯·„Ó· Ï·‡ ,˙Â„È„È· „ÁÈ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÈ¯·‰ ÈÙ· ÌÈÏÈ‚¯‰ ·"ÂÈÎÂ
Â�È‡ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯˙ÂÒ Â�È‡ È‡„Â ,·"ÂÈÎÂ ÛÂ„È‚Â ÛÂ¯ÈÁ ,‰‡�˘ Ï˘
Â‡ ,‰‡�˘‰ ¯È˙Ò‰Ï ‰·ÈÒ‰ ˙Ó‡· Â‰Ó˘ ,Ï"È Î"‡Â ,ÂÓÚ ¯·„Ó
ÌÈÓÚÙÏÂ ,Â�ÓÓ ÂÏ ˘È˘ ˙ÏÚÂ˙ „·‡È˘ Â‡ ,‰Ï‰ Â‰˜ÈÊÈ˘ ‰‡¯È ÌÂ˘Ó
Â˜ÈÊ‰Ï ÏÎÂÈ Ê"ÈÚÂ Â‡�Â˘˘ ‰Ï‰ Ú„È ‡Ï˘ È„Î ‰‡�˘‰ ¯È˙ÒÓ Û‡
ÔÂ¯Á‡‰ ‰Ê‰ ¯ÂÈˆ· ‰�‰Â .["ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙¯·ÒÎÂ] ¯˙ÂÈ· ÂÏÈ˘Î‰ÏÂ
Â¯È·Á ·Ï ˙ÂÚË‰Ï È„Î ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ È¯Â·È„ ˙Ó‡· Ì‰ ÌÈ¯Â·È„‰ È¯‰
ÔÈÈ„Ú ÂÏ‡Î ÌÈ¯Â·È„ È"Ú˘ ¯Â¯·Â .˜Ê�È Ê"ÈÚÂ Â·‰Â‡ ‡Â‰˘ ·Â˘ÁÈ˘Â
ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ¯ÂÈˆ‰ È�˘· ÂÏÈÙ‡˘ ‡Ï‡ ,"ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡" ·˘Á�
ÌÂ˘Ó Â‡ Â�ÓÓ ÂÏ ˘È˘ ˙ÏÚÂ˙ ÌÂ˘Ó ·‰Â‡ È�Ù „ÈÓÚÓÂ Â˙È‡ ¯·„Ó˘
ÔÈ‡˘ ,"ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡"˘ ·˘Á� ÔÈÈ„Ú Î"‚ Ê"ÈÚ ,Â�ÓÓ „ÁÙÓ˘

.ÌÈÏÈ‚¯ ˙Â„È„È È¯Â·È„Ï ‡Ï‡ ÂÏ‡Î ÌÈ¯Â·È„Ï ‰�ÂÂÎ‰

‡Ï‡ ,"ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡" ‡Â‰ ¯ÂÚÈ˘‰ Ì"·Ó¯Ï Ì‚˘ Ï"È Ê"ÈÙÏÂ
‰‡�˘· ˜¯ ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó -] Â˙·˘ÁÓ· ÈÓÈ�Ù ¯ÂÚÈ˘ Â‰Ê Â˙Ú„Ï˘
ÍÈ¯ˆ˘ ,[�"˘ÓÎÂ ,Â·ÏÂ Â˙·˘ÁÓ· ¯ÂÚÈ˘ ˜¯ ÍÈÈ˘ Î"Ú ·Ï· ˙¯˙Ò�
Â¯È·Á ÌÚ ¯·„Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â ‰ˆÂ¯ Â�È‡ ÌˆÚ· Ì‡˘ ÂÓˆÚ ˙‡ „ÂÓ‡Ï
‡Ï· ‡Â‰ ¯·ÂÚ Ê‡ ,Ï"�Î È„„ˆ ÔÂ·˘Á ‰ÊÈ‡ ÁÎÓ ¯·„Ï ÍÈ˘ÓÓ ˜¯Â
˙ÂˆÓ" ÈÙ ÏÚ Ï"Î˘ÓÎ ¯·„Ï ÏÈÁ˙Ó ÈÓ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ Ê"ÈÙÏÂ] .‡�˘˙
Ì‡˘ ,¯·„Ó˘ ÌÈ¯Â·È„‰ ‚ÂÒ·Â ˙ÂÎÈ‡· ‡Â‰ ˜ÂÏÈÁ‰ ‡Ï‡ "˙Â··Ï‰
Î"ÙÚ‡Â ,·"ÂÈÎÂ ‰‡�˘‰ ˙‡ÂÂÒ‰ ÔÂ‚Î ¯·„Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰·ÈÒ ÂÏ ÔÈ‡

.[˙È˙ÈÓ‡ ‰‡�˘ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ‡Â‰ ÔÓÈÒ ,¯·„Ó

במשנה ימי�", ג' עמו מדבר "אינו לשיעור המקור (ג)
ובפסוק

בשיעור לשיטת� שהמקור שכתבו האחרוני� מדברי הובא לעיל
לדו� פסול לעני� ] שונא "איזהו בסנהדרי�: מהמשנה הוא השנאה
לבאר יש אול� באיבה". ימי� ג' עמו דיבר שלא כל ולהעיד]

לזה. בתורה ג� מקור יש א� לבדוק וג� זה, מקור היטב
מדבר באיבה:אינו ימי� ג'

עצ� הרי ימי�, ג' שצרי� השנאה בשיעור שנתחדש למה בנוס�
שהרי הוא. חידוש ג� לשנאה, הקובע ושזהו מדבר", ש"אינו העני�
[וכשנ"ת השנאה מהות לקבוע אחרות אפשרויות וכמה כמה יש
שייכות עיקר שהרי היא, דמסתברא מילתא אול� הסוגיא]. בהקדמת
הפסקת ע"י וממילא הדיבור, באמצעות היא אחרי� לאנשי� האד�

אחרי�. אנשי� ע� ושייכות קשר כל בזה הוא מפסיק הדיבור
מוכיחה ג"כ והמציאות השנאה. גו� הוא הוא זה יחסי� ניתוק
חבירו, אל להסתכל] [וא� לדבר קשה בלב, שנאה רגש שכשיש

שונא. שהוא האד� ממציאות לגמרי להתעל� נוטה והלב
ליוס� האחי� בשנאת זה. ליסוד מקור אנו מוצאי� בתורה ג�

לשלו�" דברו יכלו ולא אותו "וישנאו ד).8כתוב: לז (בראשית
הדיבור הפסקת לבי� השנאה שבי� הקשר בתורה שמודגש .9הרי

ע� אבשלו� דיבר "ולא כב] [יג ב' בשמואל יותר עוד ומפורש
אשר דבר על אמנו� את אבשלו� שנא כי טוב ועד למרע אמנו�

אחותו". תמר את עינה
מאד גדולה שנאה לתמר] ] אמנו� "וישנאה ט"ו: בפסוק [וש�
אמנו� לה ויאמר אהבה אשר מאהבה שנאה אשר השנאה גדולה כי
אמנו� שלחה השנאה מרוב "והנה ברלב"ג: ש� וכתב לכי". קומי
שגדר מזה למדנו וכל], מכל עמה יחסיו וניתק ] בוז דר� מביתו
והוא שאמרו ולפי טוב, ועד למרע עמו ידבר שלא הוא השנאה
ימי� שלשה עמו דיבר לא שא� למדנו שלשו�, מתמול לו שונא
פסוק ש� ברלב"ג וע"ע בע"ה, בסמו� יתבאר וזה גולה". אינו

כ"ב].
הוציא א� ישראל] אהבת להל' [בהשמטות הלבבות" וב"מצוות
"לא מפסוק השנאה] שיעור הוא הדיבור שהפסקת ] זה יסוד
אלא אחי� את תשנא לא תורה שכתבה שמאחר גופא, תשנא"

המפרשי� שכתבו [וכפי תוכיח השנאה<‡>הוכח שמצד משמע [
שלא להזהירו צרי� ולכ� חבירו, את ולהוכיח לדבר רוצה אינו

איתו. וידבר חבירו את יוכיח אלא בלב ישנא
עמו מדבר ימי�אינו באיבה:שלשה

במשנה יהודה ר' מדברי נלמד ימי� ג' לדי� שהמקור לעיל הזכרנו
הספרי וז"ל מפסוק. נלמד ג� שזה מפורש בספרי א� סנהדרי�,

<‚È>אינו לו שונא א� הא שלשו�, מתמול לו שונא לא "והוא :
[ובגירסת שלשה". שלשו� שני�, מתמול שלשו�, מתמול גולה,
דיבר שלא כל שונא איזהו אומר יהודה שר' היא זו ש�: הגר"א
לו] הוא שונא לא "[כי בספרי: ש� ועוד באיבה]. ימי� ג' עמו
אומר יהודה שר' זו שלשו�, מתמול גולה, אינו לו שונא א� הא

שלשה". שלשו� שני� תמול

או שנאה מתוך פעולות בכל וה"ה "שונא". שם עליו נקבע לכך רעתו"
תשנא. בלא עובר זה ומצד רעתו", "מבקש נחשב בשונאו לפגוע השתדלות
עמו מדבר אינו של שיעור חיים" ה"חפץ הזכיר למה יקשה שעדיין אלא
שאם לעולם, זה שיעור לה משכחת לא הרי כרמב"ם ס"ל שאם ימים, ג'
כלל, עוברים אין ואז השנאה עצמו לשנוא נודעה כבר הרי מדבר אינו

והבן.
.8" כתוב: אח"כ שרצוויוסיפוורק כך לידי שהגיעו עד אותו", שנוא עוד

לשלום, יוסף עם לדבר יכלו לא שרק משמע השנאה בתחילת אבל להרגו,
"שנאה". נקראת ואפ"ה

יוסף9. עם ורבו דיברו כן יוסף שאחי משמע ט] [פד וישב רבה במדרש אך
אח"כ ובמש"כ עיי"ש דברו, כן למריבה אבל לדבר, יכלו לא לשלום ורק

אבשלום. בענין
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שנאמר ממה בשונא ימי� ג' של השיעור למדו שחז"ל מפורש הרי
שלשו� מתמול לו שונא לא "והוא ".10בתורה:

של שיעור שיש חז"ל בדברי סמ� למצוא יש תשנא לא לעני� ג�
נת� ר' בדברי והוא ימי�], שלושה נזכר שלא [וא� מסוי�, זמ�

קשה<ÁÈ>במכילתא דלכאורה אויב�", "שור הפסוק בפירוש
..." המכילתא: וז"ל וכו', לשנוא מותר וכי פסחי� הגמ' כקושית
'אויב�', ת"ל מה אלא מדבר, הכתוב עצמו בישראל אומר נת� ר'
לשעה". אויב נעשה מריבה, עמ� עשה או בנ� את הכה א� אלא
רק והיא מאחר היא, מותרת כזאת ששנאה הכוונה ובפשטות

שע המיידית שהשנאה לפנינו הרי זמ�לשעה. עליה עברה לא דיי�
במקורות [עיי� תשנא. לא מצד מותרת דברי<ÁÈ>מסוי� כל

ש�]. ובהערות המכילתא
גופא, תשנא לא בפסוק ימי� ג' לעני� מקור קצת למצוא יש ועוד

אליהו דבי תנא דברי המיושבת<ÊÎ>ע"פ בשנאה בלבב�, ת"ל "מה :
שמעוני ובילקוט בשנאה<ÊÎ>בלב". בלבב�, ת"ל "ומה הגירסא:

ממילת שילפינ� הכוונה הגירסאות לשתי ועכ"פ המיושנת".
סמ� שזה ויתכ� עובר, אז בלב, קבועה כשהשנאה שרק "בלבב�"
קצוב זמ� שיעור כא� כתוב שלא ואע"פ ימי�", "ג' של .11לשיעור

ימי� ג' מדבר באיבה:אינו
תשנא, בלא לעבור כדי ואיבה שנאה שתהיה שצרי� הדבר פשוט
בפסוק: ג� כ� מפורש בסמו� לעיל שהובא הספרי דברי ולפי
גולה אינה לו שונא א� הא  שלשו�" מתמול לו שונא לא "והוא
בנוס� כי הוא, סתו� סנהדרי� שבמשנה זה ששיעור לעיי� ויש וכו'.
איבה"], "מחמת [או באיבה ג� נאמר ימי�" ג' מדבר "אינו להגדרה

הוא. כמה כא� האיבה שיעור נתפרש ולא
מיהו לדעת כדי די� לבית נאמר זה ששיעור שמאחר שצ"ל אלא
שלא עצמ� לעדי� נאמר [ולא ולדי� לעדות לפוסלו שונא נקרא
להעיד חושדו אתה שא� שנאה שיעור בעצמ� מרגישי� א� יעידו
סק"ה דיסקי� במהרי"ל וכ"כ זה, לדי� יציית לא ג� ודאי שקר

<Êללבו< כא� נכנסי� אנו שאי� ע"כ א"כ אחרוני�], ובעוד
מסתבר ולכ� לעיני�, יראה האד� כי ש�, יש שנאה כמה ומחשבתו

כתוצאה באה הדיבור שהפסקת הכוונה כא� שנאמר ש"באיבה"
הפסקת עצ� כי ב"איבה". שיעור ואי"צ אחרת, מסיבה ולא ממריבה
יש גמורה ששנאה והסימ� השיעור היא מריבה מתו� הדיבור

.12כא�
ל"ח פיסקא ר"ג, עמ' דברי� [ספרי, הנצי"ב" ב"עמק מבואר וכ�

בתו"ד: שכתב שלשו�] מתמול ד"ה
לאו, א� בלב הוא שונא א� די� הבית ידעו אי� "ולכאורה
ימי� ג' עמו דיבר שלא כל והשונא, בסנהדרי�... כדתנ� אלא
תיגרא, איזה ע"י עמו דיבר שלא לשכיניו ניכר זה ודבר באיבה,

ימי�..." מג' בפחות אבל

בשנאה? שיעור זה ג� הא� � רעתו" "מבקש (ד)
מתמול לו שונא לא "והוא בתורה: במפורש הוזכר בשונא זה גדר
ע� שייכות לזה ואי� כג). לה (במדבר רעתו" מבקש ולא שלשו�
מתו� רעתו כשמבקש כי ימי�", ג' עמו מדבר "אינו של השיעור
הוא, גמור שונא להמיתו] מבקש א� קיצוניי� [ובמקרי� שנאה
עני� כ"כ בזה שיי� לא וג� מדבר, שאינו או מדבר א� הבדל ואי�
בשו� הוזכר לא בתורה וג� בזמ�, נמדד זה שאי� כמוב�, ימי� ג'
על ולא "אויב", או "שונא" על אלא שלשו�" "תמול הזמ� מקו�

רעתו". "מבקש
קתני' או ד'או היא הסברא שונאוהיינ13ופשטות הוא שא� ו

לשונא נחשב ימי�] ג' עמו מדבר אינו [דהיינו שלשו� מתמול
שמדבר [אע"פ רעתו מבקש הוא וא� רעתו, מבקש שאינו אע"פ
אי� שא� שמפרט הפסוק משמעות ג� וכ� לשונא. נחשב עמו]
מאלו באחד אבל לשונא, נחשב אינו זה שיעור ולא זה שיעור לא

שונא. בכלל הוא הרי
הוא וק"ו שנאה, של שיעור עוד בפסוק מפורש לפי"ז ולכאורה
זה הוזכר לא ש� סנהדרי� שבגמ' וא� עמו, מדבר דאינו משיעור

המובא14במפורש גאו� שרירא רבנו בתשובת ג� זה שיעור והוזכר ,
במקורות ברמז<È‚>לעיל רק זה שיעור הזכיר [והרמב"� עיי"ש. ,

בשו"ע לשונו והעתיק עדות, לעני� ה"ו, פכ"ג סנהדרי� בהלכות
ז']. סעי� ז' סי' חו"מ

כל10. אלא שלימות, לעת מעת ג' השיעור שאין אנו למדים אגב ובדרך
ג' נחשב כבר שלם], יום אינו הראשון היום [וגם השלישי היום שהתחיל
שהיום והיינו שלשה. - שלשום שנים, - תמול הפסוק, משמעות כפי ימים,

כולו. עבר לא שעדיין הזה היום הוא הראשון
זמן ולא ימים כאן הדגישה שהתורה דמאחר י"ל כי בדבר, יש סברא וגם
קטנה ששנאה האדם שטבע השנאה, להלנת שהכוונה י"ל אחר, קצוב

לילות. ב' וכש"כ הלילה, עליה כשעובר נחלשת
הנצי"ב" ב"עמק ועיין ימים. ד' והיינו לילות ג' נצטרך לא למה יל"ע [אך
שרי"א 'זו ד"ה ר"ה עמ' שם וע"ע ימים. דג' השיעור שמסביר שם דברים
בב"ק דילפינן נגחן בשור ללימוד בספרי זה לימוד שמדמה שלשום', מתמול
מתמול הוא נגח שור "כי מהפסוק מועד, נעשה פעמים שלש שע"י כד. כג:
פי על הנצי"ב ומפלפל הלימוד הוא איך ורבא אביי נחלקו ושם שלשום",

שונא]. לענין כאן גם זה
[סי'11. דברים אונאת במצות החינוך של המפורסמים דבריו את ואף

איסור על עוברים אין למה פיהם על ולהסביר לכאן, להסמיך יש של"ח]
שאם במשמע אין הדומה, לפי "...ואולם מלשונו: חלק וזה מיד. השנאה
יענהו שלא הרעים בדברים חבירו לצער והרשיע והתחיל אחד ישראל בא

הופכיןהשומע, לו שאין כאבן האדם להיות אפשר שיהיהשאי ועוד ,
האדם להיות התורה תצוה לא ובאמת החירופין, על כמודה בשתיקתו

גמו דמיון שאין ואע"פ ע"כ. למברכיו", כמו למחרפיו שותק ביןכאבן, ר
סברתו שייכת אעפ"כ השנאה, לבין דברים] [אונאת החינוך של נושאו

השנאה. באיסור גם קצת
למיגדר12. וכגון אחרות, סיבות מתוך חבירו עם לדבר שמפסיק וכל

[ואף ממעשיו ללמוד שלא עמו מדי יותר להתחבר רוצה שאינו מילתא
שאינו הרי שנאה, משום שאינה אחרת סיבה מכל או עבירה], בעל שאינו

כזה. במצב ימים ג' שעברו ואע"פ תשנא, לא על עובר
ג'13. עמו מדבר דאינו השיעור שהביאו הפוסקים מסתימת משמע וכן

ה"חפץ ובפרט כשונא. נחשב רעתו מבקש גם אם שרק כתבו ולא ימים
כזה ציור שם צייר זה שיעור כשהזכיר ישראל" "אהבת בקונטרס חיים"

רעתו". "מבקש נחשב זה אין ובפשטות חבירו, עם בשוה" "שוה שאינו
אויב14. לא והוא "ת"ר שם: שאמרו שמה דמשמע סנהדרין בגמ' ועיי"ש

מבקש ולא לו אויב לא האי ורבנן ידיננו... - רעתו מבקש ולא יעידנו, - לו
ששונאין חכמים תלמידי לשני ואידך... לדיין, חד ביה, דרשי מאי רעתו,
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לעני� זה שיעור הביא ל"ג] סי' מהרש"ל [שו"ת המהרש"ל אול�
וז"ל: מסברא לחדש וכתב עדות, הל'

פסול גמור דשונא אמינא וחברי מרבותי דמסתפינא "ולולא
אלא פליגי ולא להתגדר... מקו� לנו והניחו לכו"ע... להעיד
] הת� כדאיתא ימי� ג' עמו דיבר שלא היינו שונא, בסת�
גמור שונא אבל פליגי, כזה דבשונא במתני' להדיא בסנהדרי�]
ל� אי� ממנו, להתנק� ומבקש הרודפי� מ� כאחד לו שהוא

מזה". גדול בעדות נוגע
אחריו ורוד� רעתו שמבקש שפשוט מהרש"ל בדברי ומפורש
מדבר אינו מסת� יותר גרוע והוא לשונא, שנחשב ממנו, להתנק�
מודי� חכמי� ג� כזה גמור שבשונא שחידש [אלא ימי�, ג' עמו
לא וכ� האחרוני� עליו חלקו ובזה לעדות, הוא שפסול יהודה לר'
מחלוקת]. בזה מצאנו לא תשנא לא לעני� אבל ש�, בגמ' כ� משמע
שכ"ג עמ' סו� ח"ב במדבר [ספרי הנצי"ב" ב"עמק פירש וכ�

שכ"ד]: עמ' וריש
שנאה מעשי רואי� אנו ואי� בלב שנאה הנוטר הוא "...דאויב
דיבר שלא כל ש� במשנה סימ� נתנו ולהכי שונא] [וכמו"כ
מדבר אפילו הוא רעתו מבקש אבל באיבה... ימי� שלשה עמו
[עיי"ש לו". להרע תחבולות מבקש שהוא רואי� אנו אבל עמו,

דבריו]. בכל
כא� בהערה .15ועיי�

‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ˜Ù˜ÙÏ ˘È˘ ‰Ó

-] ‰‡�˘‰ ¯ÂÚÈ˘· ÂÊ ‰Ú„ ÏÚ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ˜ÏÂÁ Â�‡ˆÓ ‡Ï˘ Ù"Ú‡
‡�˘˙ ‡Ï ,Á"Ï¯ ‰ÂˆÓ] ÍÂ�ÈÁ‰ ÔÂ˘ÏÓ˘ ÔÈÈˆÏ ˘È ,[ÌÈÓÈ '‚ ¯·„Ó Â�È‡
‰‡�˘ Ú·˜Â ‰ÈÏÚ ¯·ÂÚ‰Â" :„"ÂÒ· Ì˘ ·˙Î˘ .ÍÎ ÚÓ˘Ó ‡Ï [<·Ï>
Ú·˜Â" Î"˘ÓÓ ."‰Ê Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú ,ÌÈ¯˘Î‰ Ï‡¯˘È ÏÎÓ „Á‡Ï Â·Ï·
,"ÌÈÓÈ '‚ ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡" ‡Â‰ ¯ÂÚÈ˘‰˘ ÚÓ˘Ó ‡Ï "Â·Ï· ‰‡�˘
·˘Á� ÍÏÈ‡Â Ê‡Ó˘ ,Â˙·˘ÁÓÂ Â·Ï ˙˘‚¯‰· ÌÈÂÒÓ ¯ÂÚÈ˘ ˘È˘ ‡Ï‡

˙È�ÂˆÈÁ ˙Â‚‰�˙‰ È"Ú ‰‡Ë·˙‰ ‡Ï˘ Ù"Ú‡Â ,‰‡�˘16.

Ë"Ï '‚ ¯Ú˘] ‰�ÂÈ Â�È·¯ ÔÂ˘ÏÓ Ì‚<‰Ï>‰Ï" [˙„ÈÓ Â�˘Ù�Ó ¯ÈÒ
'‚ ˜¯Ù ÔÓ˜Ï Ú"Ú ,¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÚÈ˘Î ‡Ï„ ˙ˆ˜ ÚÓ˘Ó ,"‰‡�˘‰

.‰�ÂÈ Â�È·¯ ˙Ú„· „ÂÚ ,È"˘¯ ˙ÂÈ˙Â‡·

‡Ï ÔÈ�ÚÏ ‰‡�˘‰ ¯ÂÚÈ˘ ÂÓÈ„ ÍÈ‡ ‡·ÂË ÔÈÈÚÏ ˘È ‡¯·Ò‰ ÌˆÚ· Ì‚Â
˘Ï˘Â ,ÔÈ„Â ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ÔÈ�ÚÏ ÔÈ¯„‰�Ò ‰�˘Ó·˘ ¯ÂÚÈ˘‰Ï ‡�˘˙

:‰Ê ÔÂÈÓ„ „‚� ÔÂÚËÏ ˘È ˙Â�ÚË

‡

¯ÂÚÈ˘ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÔÈ„ ˙È·Ï "‡�Â˘" ˜ÊÁ˙‰Ï ÔÈ�ÚÏ ¯·Â„Ó ÔÈ¯„‰�Ò· Ì˘
,Â¯È·Á ˙‡ ‡�Â˘ ‡Â‰ È˙Ó Ú„ÂÈÂ Â··Ï· ¯ÈÎÓ Ì„‡‰˘ ‰Ó ÌÚ „Á‡
‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Û‡ ,¯˙ÂÈ ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘· Û‡ ‡�Â˘ ‡Â‰˘ ‡ÈÏ‚ ‡ÈÓ˘ 'ÈÓ˜Â

.‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ�ÓÈÒ Â‡¯ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ ˙È·‰ ÂÚ�Î˙˘‰

·

,¯˜˘ ‰˙ÓÁÓ „ÈÚÈ˘ ÌÂ¯‚Ï ‰ÁÂÎ·˘ ˙‡ÊÎ ‰˜ÊÁ ‰‡�˘· ¯·Â„Ó Ì˘
‡È·‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰‡�˘Ï ‰�ÂÂÎ‰ "‰ÏÂ‚ Â�È‡ ‡�Â˘‰" ˙ÂÎÓ ‰�˘Ó·Â
ÌÂ¯‚ÈÂ ÌÈ˜ÈÊÓ‰ ˙¯ÈÓ˘· Ú˘ÙÈ˘ ˙ÂÁÙÏ Â‡ ‡Â�˘‰ ˙ÁÈˆ¯ È„ÈÏ
¯ÂÚÈ˘ ‰ÊÏ ÍÈ¯ˆ˘ Ô·ÂÓÂ ,‰ÏÂ‚ Â�È‡Â „ÈÊÓÏ ·Â¯˜ ·˘Á�Â Â˙‚È¯‰Ï
ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï"„ Â‡Ï‰ ÔÈ�ÚÏ Î"‡˘Ó ,‰‡�˘ Ï˘ ˜ÊÁÂ ÏÂ„‚
¯ÂÚÈ˘Ó ‰·¯‰ ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰¯ÂÒ‡‰ ‰‡�˘‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÔÎ˙È "Í··Ï·

.ÔÈ¯„‰�Ò„

‚

Ì˘ ÂÈÏÚ ‰È‰È˘ È„Î ‡Â‰ ÌÈÓÈ '‚ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘‰ Ì˘˘ ,˜ÏÁÏ ˘È „ÂÚÂ
‰�˘Ó] ˘"˘¯‰Â ·"Èˆ�‰ ‰ÓÈ„˘ ÈÙÎÂ ,¯‡Â˙ Ì˘Î ÌˆÚ· "‡�Â˘"
„ÚÂÓ ‰˘Ú� Î"‚˘ ¯Â˘‰ ˙„Ú‰ ÔÈ„Ï Ì˘ ÌÈÓÈ '‚ ÔÈ�Ú [Ì˘ ÔÈ¯„‰�Ò
,ÌÈ�˘ '‚ ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ï‰Â Ú˜¯˜· ˜ÈÊÁÓ· ‰Ê ÔÈÚÎÂ ,ÌÈÓÚÙ '‚· ˜¯
ÔÈÈ„Ú ‡¯˜� Â�È‡ ˙Á‡ ÌÚÙ Á‚Â� ¯Â˘‰˘ È"Ú˘ ‰ËÂ˘Ù ‡¯·Ò‰˘
¯Ú¯ÚÓ‰ ˙˜È˙˘· ÔÎÂ ,‡Â‰ ‰¯˜Ó˘ Ô�È¯Ó‡˘ ‡Ï‡ ,ÌˆÚ· "Á‚� ¯Â˘"
ÌÈÓÚÙ '‚· Ï·‡ ,ÌÈÓÚÙ '·· ÔÎÂ ,‡Â‰ ‰¯˜Ó˘ Â˙˜È˙˘ ˙ÂÏ˙Ï ˘È
‡Â‰Â ,"Á‚� ¯Â˘" ÌˆÚ· ‡Â‰ ¯Â˘‰Â ‰¯˜Ó ¯„‚Ó ‡ˆÈ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡
ÌÈ�˘ '‚ ˜˙˘˘ ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ¯‡Â˙ ÌÚ ˙¯Á‡ ˙Â‡ÈˆÓÎ
‰·˙Î˘Î ,˙ÂÏ‚Â ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ ‰"‰ Î"‡Â - 'ÂÎÂ "˜˙Â˘" ÌˆÚ· ‡Â‰
ÌÈÓÈ '‚ ÍÈ¯ˆ˘ Ô�ÈÙÏÈ ‰�ÈÓÂ ,ÌÂ˘Ï˘ ÏÂÓ˙Ó ÂÏ ‡�Â˘ ‡Ï ‡Â‰Â ‰¯Â˙

.ÏÎ‰ ÏÚ „Â˘Á ‡Â‰ Ê‡ ˜¯Â ,ÌˆÚ· ‡�Â˘ ·˘ÁÈ‰Ï È„Î

"‡�Â˘" ‰È‰˙ ‡Ï ‰¯Â˙ ‰·˙Î ‡Ï È¯‰ ,‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ Î"‡˘Ó
Ù"Ú‡ ‰¯ÂÒ‡ ‰‡�˘ ÏÎ˘ Â�ÈÈ‰Â ,ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ‡Ï‡ ,ÍÈÁ‡Ï
‡ÏÈÓÓÂ .ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡·Â ÌˆÚ· ‡�Â˘ ‡ÏÂ ‰¯˜Ó· ‡�Â˘ ·˘Á� ÔÈÈ„Ú˘

Ï ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÔÈ�ÚÏ˘ „‡Ó ÔÎ˙ÈÙ"ÎÚ ÌÈÓÈ '‚ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘Ï ÍÈ¯ˆ ‡
„Á‡ ÌÂÈ· È‚Ò ÈÏÂ‡ ÂÓÚ ¯·È„ ‡Ï˘ ‡Â‰ ¯ÂÚÈ˘‰˘ ‡ÓÈ� È‡ Û‡]
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[ÌÂ˘Ï˘ ÏÂÓ˙Ó ‰"„ ‚"¯ 'ÓÚ ÌÈ¯·„ È¯ÙÒ] "·"Èˆ�‰ ˜ÓÚ"· ÔÈÈÚÂ
˜¯ ‡Â‰ "¯·„Ó Â�È‡"„ ÔÈ�Ú‰˘ Ë˜�Â ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ ˜ÏÈÁ˘ ÚÓ˘Ó
‰Ó ˙Ú„Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡„ ¯Á‡Ó ‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÂÚ„È˘ È„Î ÔÈ„ ˙È·Ï
˙ÂÁÙ·˘ ,‰‡�˘‰ ÌˆÚ· ¯ÂÚÈ˘ ‡Â‰ ÌÈÓÈ '‚ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘‰ Ï·‡ ,Â·Ï·˘
˜È˙Ú�Â .ÒÚÎÂ ˙ÓÂÚ¯˙ ÔÈÚÎ ‡Ï‡ ˘ÓÓ ‰‡�˘ ‰�È‡ ÔÈÈ„Ú ‰ÊÓ

:Â�Â˘ÏÓ

,Â‡Ï Â‡ ·Ï· ‡Â‰ ‡�Â˘ Ì‡ ÔÈ„ ˙È·‰ ÂÚ„È ÍÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ„..."
ÂÓÚ ¯·È„ ‡Ï˘ ÂÈ�ÈÎ˘Ï ¯ÎÈ� ‰Ê ¯·„Â ...ÔÈ¯„‰�Ò· Ô�˙„Î ‡Ï‡
‡Â‰ ‡�Â˘˘ ‰È‡¯ ÔÈ‡ ÌÈÓÈ '‚Ó ˙ÂÁÙ· Ï·‡ ,‡¯‚È˙ ‰ÊÈ‡ È"Ú
˙ÓÂÚ¯˙ ÂÏ ˘ÈÂ ÂÈÏÚ ‰È·ÈÏ· ‰ÈÏ Ë˜�„ ‡Â‰ ‡˙ÏÈÓ ‡Ï‡ ,ÌˆÚ· ÂÏ
ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚ ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ Í˘Ó· Ï·‡ ,ÒÈÈÙ˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡˘ „Ú
."ÔÓÊ‰ ‰Ê· Â�ÓÓ ÒÈÈÙ˙Ó ‰È‰ ,ÌˆÚ· ‡�Â˘ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡˘

ÌÈÓÈ '‚ ,ÌÂˆÓˆ· ‡Â‰ ÌÈÓÈ '‚ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘‰˘ ·˙Î ÂÈ¯·„ ˙ÏÈÁ˙· Ì˘Â
.Ï"�‰ ¯·Ò‰‰ ÌÂ˘ÓÂ ‡˜Â„

אלא אינו לדון, פסול רעתו" מבקש "ולא שדרשו שמה ומשמע זה", את זה
פשוטו, מידי יוצא הפסוק אין אבל בהדיא, שם רש"י וכמש"כ דקרא מיתורא

שונא. הוא הרי וכו' להזיקו ורוצה רעתו שמבקש הפסוק ומשמעות
אינו15. ולגלות, עדות לפסולי שונא דיני לבין תשנא לא שבין הדמיון

אין עדיין רעתו", "מבקש מושג בשונא שם שמצאנו שאע"פ גמור. דמיון
תשנא. לא לענין - רעתו מבקש שהוא - הלב שנאת שיעור יודעים אנו
לעדות יפסל כבר וכיו"ב להזיקו אחריו ומחזר רעתו שמבקש יתכן שהרי

רודפ רק כלל, בלב שנאה לו שאין אע"פ גלות, בר אינו איזהוגם משום ו
פלוני את להרוג הוא שרוצה מאחר אבל מזה, לו שיצא רווח איזה או סיבה

בזה. ויל"ע גולה, ואינו לעדות, פסול כבר

ורודפו בלב, גמורה שנאה כשיש הוא תשנא, לא לענין כאן הנידון משא"כ
השיעור ג"כ כאן בעינן האם ה"שיעור", מהו רק והשאלה שנאה, מתוך
בפני שיעור שזהו שמסתבר כתבנו וע"ז - באיבה ימים ג' עמו דיבר דלא
היא", מה "השנאה במאמר: [וע"ע גמור. שונא הריהו כשרודפו ומיד עצמו,

.[6 מספר ג' פרק
מדובר16. שונא באיזה כשמבאר <לב>] פ' [מצוה פריקה במצות ובחינוך

בו שראה שונא אינו זה "ושונא כתב: לב, דף בב"מ יצר דכפיית בברייתא
ערוה... עמודבר שלם לבו שאין גמ'אלא בסיכום וע"ע בזה. ויל"ע ,"

מהרשד"ם. משו"ת שהבאנו מה <יד> סנהדרין
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ימי� ג' חבירו ע� מדבר אינו  השנאה שיעור שנתבאר אחרי
חוזק באיזה והיא; גדולה, שאלה בפנינו עומדת עדיי�  באיבה
והיינו תשנא, דלא בלאו לעבור כא� מדובר שנאה של ועומק

איכו השנאה.באיזה בחוזק רבות שדרגות מדובר, שנאה של ת
 נקדי� זו שאלה לבאר וכדי

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

לזה. זה ועוזרי� השנאה נשכחת
תוצאה והיא אד�, בני שני בי� שנשתרשה שנאה יש מאיד� אבל
יותר "רצינית" שנאה והיא ביניה�, שהיו חמורות פגיעות של
הד�" על ו"עמידה לאיד" "שמחה יתכ� ודאי זה ובמצב ועמוקה,
ויתעל� ממיתה חבירו את להציל אפשרות לו שיש כגו� צרה, בעת
מהפסד. להצילו יטרח ולא נכסיו איבוד על ששמח וכש"כ מזה,
רוב� שונא� חמור תראה "כי וטעינה: פריקה לעני� שכתוב וכמו
להתעל� רוצה שהשונא והיינו לו", מעזוב וחדלת משאו תחת
אבידה: השבת לעני� או משאו, תחת חמורו שרב� חבירו מצרת
שמתו� לו", תשיבנו השב תועה חמורו או אויב� שור תפגע "כי
והשנאה שונאו. אבידת את מלהחזיר להתעל� רוצה היה השנאה
שהתורה וכפי ח"ו בפועל רציחה מעשי כדי עד אפילו להגיע יכולה
והעמיקו אותו לשנוא שהוסיפו שאחרי יוס� אחי בעני� מספרת
וכמה כמה ויש ונהרגהו". לכו "ועתה כדי עד הגיעו השנאה את
מה "השנאה, במאמר לקמ� בזה נוס� ביאור ע"ע בשנאה, דרגות

היא?".
השנאה סיבת שא� השנאה. בסיבת תלוי שהכל הוא, הדבר ומפתח
מזה. חזקה אינה השנאה אז קט�, עלבו� או קטנה פגיעה היא
א� שרואי� משנ"ת, לפי השנאה עוצמת את למדוד אפילו ואפשר
ששנאה הצרה, נגד השנאה עמידת כח מהו שונאו על צרה באה
כמו נכסיו איבוד של גדולה צרה בעת ג� עמידה ועמוקה חזקה

שנכסי וישמח לכבות יעזור לא שהשונא וכיו"ב, בביתו שריפה
שאז מאד יתכ� ח"ו, לנפשות נוגע הדבר א� אבל כלי�, שונאו
משו� וזה שאפשר. מה להציל כוחו בכל וירו� רחמיו יכמרו
[ולפעמי� אותה עוקרת היא ולכ� מהשנאה יותר עמוקה כזאת שצרה
גוברות אינ� יותר קטנות צרות אבל כלל]. אח"כ חוזרת אינה ג�

וכיו"ב. בזיו� או מעלבו� להצילו וכגו� השנאה, על
אינה נפשות בסכנת שאפילו מאד, חמורה שנאה יש זה ולעומת
ששנאה וכנראה השנאה. בסיבת תלוי שהכל וכמש"כ מתחשבת,
כמו ג"כ וחמורה חמורה, מפגיעה כתוצאה נולדה זאת חמורה

בער� וכדומה18נפשות, דברי� עלבו� מכח שנולדה שנאה משא"כ .
עומדת ורק ולנפש, לרכוש ממשיות סכנות נגד עומדת אינה ודאי
את שמעליבי� יראה שא� והיינו וכיוצא, ובזיונות עלבונות נגד
לאחרי� עשה שכאשר ויהנה לאידו ישמח ואדרבא יעזרהו לא חבירו
שי"ז, מצוה המצות בספר הרמב"� הארי� זה [וכעי� לו. עושי� כ�
עיי"ש בהתחלה, שהיתה הפגיעה לפי ותלוי בנקמה דרגות שיש

עיני�]. ומאירי נפלאי� דברי� אריכות
מדובר שנאה באיזה  השנאה בעומק השיעור לשאלת נחזור ועתה
ו"רצינית" גדולה לשנאה היא התורה כוונת הא� תשנא, לא בפרשת
להביא היכולה מסוכנת שבאמת שנאה יו�, יו� שכיחה ושאינה
בשנאות שמדובר או לעיל], שנתבאר [וכמו נוראות תוצאות לידי
העומדי� אנשי� בי� השכיחות יומיות, היו� והשטחיות, הקטנות
שאפילו כאלה שנאות שה�, כל אחרי� בקשרי� או ידידות בקשרי
רבה חשיבות לה� מייחסות הבריות אי� ימי� מג' יותר שנמשכות
ואינה אמיתית שנאה שאינה בחשב� בעקביה� עליה� ודשי�

עבירה.
"אינו של השיעור אחרי ג� נשאר השנאה בעומק זה ספק והנה
האיכות מהי יודעי� אנו אי� שהרי באיבה", ימי� ג' עמו מדבר
שואלי� אינ� ושטחית חלשה בשנאה כי מדבר", ה"אינו של
מהפסד יותר שאינה א� מקרה קורה א� א� זה את זה בשלו�
אינ� כאילו זה ע� זה ידברו כבר [עלבו�], כבוד הפסד או ממו�
ע"י ביתו בני או "שונאו" נפש להציל יכול א� וכש"כ שונאי�,
שנתבאר וכדר� היתה כלא השנאה וכל עמו, ידבר ודאי דיבורו,

לעיל.

מתמול17. לו שונא לא "והוא עצמו מהפסוק לדייק יש נמי ובלא"ה
אע"פ השנאה בתחילת מיד "שונא" בשם נקרא שכבר דמשמע שלשום",
ג' תורה שהצריכה בעדות הוא שדין רק והבן. ימים, ג' עברו לא שעדיין

שנאה אפילו וממילא זה גזה"כ לנו אין תשנא לא שלענין י"ל וא"כ ימים
עליו. לעבור תשנא לא בכלל דהוא כל
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שונאו ד� על יעמוד שאפילו יתכ� ועמוקה, חזקה בשנאה משא"כ
באמצעממש כמו מסוכ� במקו� שעומד [וכגו� עמו. ידבר ולא ח"ו

שתיקה השונא ישתוק אפ"ה בסכנה, וחייו מכונית ובאה הכביש
מחפשי� נפשו שמבקשי כגו� או העמוקה. שנאתו מתו� רצחנית
ויתחבא עצמו את שישמור ולהזהירו להודיעו השונא ויכול אחריו
בהפסד וכש"כ אזנו. את ומגלה עמו מדבר אינו ואעפ"כ מה�,
עוקבי� מסהכנסה שאנשי או שריפה על מודיעו שאינו ממו�

כיו"ב]. וכל אחריו,
כא�. הכוונה מדבר" "אינו של דרגה לאיזה לעיי� יש וממילא

ב' [פרק חיי�" ל"חפ� ישראל" "אהבת בקונטרס יצא<Ò‡>והנה [
הנ"ל, דסנהדרי� המתני' מכח השנאה בעומק גדולה חומרה לחדש

וכתב: המשי� דסנהדרי� זה שיעור שהביא שאחר
דבר סכסו� בשביל שלפעמי� אנשי� בי� מאד מצוי "והנה
ששנאה א� זה, על זה תרעומת לה� יש ביניה� שהיה קט�
יחד, להפגש רוצי� אינ� מ"מ א� ביניה� נראית אינה גמורה
אבל עמו", בשוה שוה "שאינו זה עני� נקרא אד� בני ובלשו�
על ועובר שונא נקרא כזה שעני� הנ"ל מגמ' חזינ� הרי באמת
שיתבונ� האד� צרי� וע"כ בלבב�, אחי� את תשנא דלא לאו
החמור בעו� אד� יכשל קט� דבר שבשביל שאפשר זה, בדבר

למאד". נורא שהוא הזה,

קט� סכסו� ביניה� רואי� שאנו שכל חיי�" ה"חפ� שלמד הרי
במצב ימי� ג' ועובר להיפגש, לא משתדלי� זה ומתו� וקפידה,
שכיח באמת ולפי"ז תשנא. דלא הלאו על עוברי� שה� הרי כזה,
חיי�" ה"חפ� שכתב וכמו זה, לאו על אד� בני שעוברי� מאד
אנשי�", בי� מאד מצוי "והנה כתב: דבריו בתחילת וג� בסו"ד, ש�
דיברה שעליה שנאה שזהו לב� על שמי� אד� בני שאי� רק

.19תורה
השנאה לעומק בנוגע חיי�" ה"חפ� דברי על לפקפק יש ולכאורה
כזאת שנאה שעל בפשיטות חיי�" ה"חפ� שקבע לעיל, שנתבאר
צרה שבעת ברור שבפשטות בזמ� בלאו, עוברי� ודאי שצייר,
השטחית השנאה כל חבירו ישכח הללו, ה"שונאי�" לאחד אמיתית
דלעיל]. [וכדוגמאות לשני אחד ידברו ובטח שביניה�[עכ"פלשעה]
ואינה המציאות במבח� עומדי� הזאת והשנאה הניתוק שאי� נמצא

כא� בהערה [וע"ע שטחית. מריבה אלא רצינית ].20שנאה
פסול לעני� מסנהדרי� הוא השנאה לשיעור המקור שכל ומאחר
ע"כ וש� גולה] אינו ששונא גלות, לעני� [וכמו"כ לעדות השונא

השונא שמחשידה כזאת בשנאה בפשיעה]מדובר [עכ"פ ברציחה
הנובעי� עניני� וכיו"ב להריגתו להביא כדי שקר עדות בהגדת או
ה"חפ� שצייר מסוג לשנאה מש� נלמד ואי� ביותר, חזקה משנאה

שבתורה "שנאה" בכלל היא שג� .21חיי�"

מאד18. העליבו הבית שבעל דבר-קמצא, העובדא היא לזה דוגמא קצת
בו בערה ועי"ז החכמים, וכל הנאספים כל בפני מהסעודה וזרקו ברבים
שהוא דבר וכו', למלכות רשע אותו שהלשין עד דעתו נתקררה ולא חמתו

בעוה"ר. מנפשות יותר והרבה נפשות
אחיך,19. את תשנא לא פסוק על החיים" ה"אור כתב מכך יתירה ואף

גמורה שנאה אלא שנאה קרוי שאינו אדם יאמר שלא ..." לבקשוז"ל:
בכליונו ולחפוץ נתחכםרעתו לזה שנאה, קרויה אינה בלב הרחקה אבל

ת עם תשנא" "לא לסמוך השנאההכתוב השערת כי לומר "אחיך" יבת
כל זה ושיעור אח, בערך הנרגשת היא עליה ה' יצוה שירחיקהואשר

קצת תשנא".מלבו לא משום עובר הוא והרי אח, ממדרגת יורד הוא הנה
הפוסקים. בין אח כעת לו מצאנו לא אך

משמע20. שצייר הציור שלפי חיים", ה"חפץ בדברי לפקפק יש ועוד
וכמש"כ: הסתכסכו, קטן דבר ובשביל כלל בדרך אוהבים באנשים שמדובר
יחד", להיפגש רוצים אינם מ"מ אך ביניהם נראית אין גמורה "ושנאה
ביניהם, נראית אין גמורה ששנאה מכיון יחד, נפגשו במקרה שאם ומשמע
יצטרכו שלא להיפגש לא משתדלים שלכתחילה רק ביניהם, ידברו הרי

רק אמיתי יחסים ניתוק כאן שאין הוא הדבר ופירוש ש"בורחים"לדבר.
דסנהדרין השיעור זה שאין י"ל וא"כ יחד. להיות להם נוח ואין מהשני אחד
נפק"מ ג"כ יש [ובסברא וכלל. כלל מדברים אינם ששם עמו", מדבר ד"אינו
השנאה גדר בענין א פרק היא?" מה "השנאה, במאמר שנתבאר וכפי גדולה

עיי"ש]. שביניהם, וההבדל והתרעומת
איש בין או אחים בין וגם גמורים אוהבים שבין הדבר ששכיח צ"ע, ועוד
נתעורר ולפעמים זמני, וניתוק אי-הבנה איזה תקרה וכו', ובנו אב ואשה,
זרים אנשים בין אשר דבר - חיים" ה"חפץ כלשון - קטן" דבר "סכסוך ע"י
גם וזהו שנאה. לידי מביא אינו כלליים, חברה יחסי במסגרת יחד החיים
ההתחברות משום מהשני אחד יותר תובעים גמורים שאוהבים משום

אנשים. לסתם בניגוד שביניהם,
ומתפייסים ימים מאריך הזה הניתוק אין כלל שבדרך אנו עדים [ועוד
קודם שהיתה ממה יותר גדולה האהבה אדרבא אז וכשמתפייסים לבסוף,
שעתידים בבירור הצדדים שני יודעים המריבה בזמן שאפילו ועוד המריבה.
מדרך ועוד אמיתי. ניתוק ואינו מוגבל לזמן אלא המריבה ושאין להתפייס
כתוצאה הבאה האהבה" "התעייפות של ענין לפעמים אנו שרואים העולם
שיש הדבר וטבעי זמן לאורך אחד מצב התמדת עליו שכבד האדם מטבע
של דברים על גם לריב מתחילים כך מתוך ולפעמים בזה, וירידות עליות
קצת להתרחק ותואנה סיבה רק והיא ערך, בעלי אינם שבאמת בכך, מה

זמני]. באופן
שונא אדם שכאשר <נו> לשמה" "תורה בשו"ת לפמש"כ לעיין יש וממילא
שמביא [וכמו עצמו ההוא האדם נגד דבר לו ואין חבירו עם ההתחברות את
היתה, שצדקת בעצם, לאה נגד דבר לו היה שלא אבינו מיעקב דוגמא שם
אותה ולא איתה ההתחברות את ששנא והיינו אותה, לישא רצה שלא רק
זה כעין י"ל וה"נ בדבריו. עיי"ש אמיתית, שנאה נקרא זה שאין בעצמה],
ואם שביניהם ההתחברות מתוך באה קלים דברים על שהקפידה בניד"ד
כאן שאין י"ל השני, על אחד זה בכגון מקפידים היו לא זרים אנשים היו
דומה שאינו ואע"פ ההתחברות. את הוא שונא רק זה, לאדם בעצם שנאה

לשמה". ה"תורה של לציורו לגמרי
שהאחים ז') (י"ט, משלי יונה רבינו לפירוש עוד הרששונאים[והשווה את

רק שונאים אינם המרחיקיםואחרים כי מהרש, מחובריםעצמם אחים
ששונאים שנאה גורם זה ודבר החיבור, את לבטל יכולים ואינם לרש בעצם
הרש נגד דבר להם ואין ההתחברות, את ששונאים והיינו מחוברים, להיות

עיי"ש]. עצמו,
תשנא. דלא בלאו עוברים נמי בכה"ג אם לעיין יש ועכ"פ

את21. סנהדרין מגמ' לומדים אנו אין חיים" ה"חפץ שלדעת י"ל ואולי
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ימי� ג' מדבר "אינו המשנה: סתמה ש� הרי שני, מצד אול�
ואידיבור יחסי� לניתוק שהכוונה נאמר א� ואפילו באיבה",
[וכמשנ"ת ח"ו הד� על עמידה לידי מגיע שא� והיינו מוחלט,
סו� אבל וכו', רציחה על ג� נחשד באמת ולכ� לזה] דוגמאות
אי� מריבה, מחמת ביניה� מדברי� שאינ� המעידי� העדי� סו�
לפסול שכדי ש� מוזכר לא והרי ידברו, לא צרה בעת שג� יודעי�
ראו שה� די� בבית להעיד העדי� צריכי� מגלות ולפטור לעדות
וכדומה לעזור, יכול שהיה בזמ� צרה בעת מחבירו שהתעל� .22אי�

קצת ללמוד שאפשר מקומות מכמה נביא המעיי� לב להעיר וכדי
ועמוקה רצינית לשנאה הכוונה ובפוסקי� שבתורה שנאה שסת�

יותר:
רוצה היה שהשונא ואבידה, פריקה בפרשת לעיל שהבאנו ממה א.
הל' סו� הרמב"� דברי [ולפי חבירו של ממונו מאיבוד להתעל�

הפריקה]. במניעת נפשות סכנת של חשש יש א� רוצח
הרגו, כאילו השונא כל רבנ� "תנו שנינו: ח'] [פרק כלה במס' ב.
אילו הא עליו, וק� לו וארב לרעהו שונא איש יהיה וכי שנאמר
שונא שכל מפורש כמעט לכאורה הורגו". היה בידו סיפק
איתא זה [וכעי� חמור. באופ� רעתו" "מבקש הוא שבמקורות
לרעהו... שונא איש יהיה "וכי ש�]: וברש"י יא, יט [דברי� בספרי
א� דמי�", לשפיכת שבא עד תשנא... לא על ...עבר נפש, והכהו

כ"כ]. מפורש אינו
את השונא אומר "ר"א י"א]: [פרק רבה אר� דר� מס' ובסו�
איש יהיה וכי י"ט) (דברי� שנאמר דמי�, משופכי ה"ז חבירו
אשתו את השונא אומר עזאי ב� עליו. וק� לו וארב לרעהו שונא
דברי�, עלילות לה וש� כ"ב) (ש� שנאמר דמי�, משופכי ה"ז

הסקילה". לבית ומקדימה עדי� שוכר שהוא סו�
סי' [ש"ג יונה וברבינו המצוה] שורש [רל"ח, החינו� בספר ג.
בתיאור מפליגי� השנאה] [שער צדיקי�" ב"אורחות ואחריו ל"ט]
חלק שכ"ז כתבו שלא ואע"פ משנאה, כתוצאה הבאות הרעות כל
כאלה, לרעות שגורמת כזאת משנאה שמדובר מאחר א� מהשנאה
ועיי"ש. אוהבי�, שבי� ושטחית קטנה בשנאה מדובר לא בפשטות
[שו"ת הפוסקי�, שדנו אבלי� ולניחו� חולי� לביקור שונא בדי� ד.
עמ' לקמ� השונא" "מהלכות עיי� ועוד, ב"ח משה, דרכי מהרי"ל,
משה והדרכי לאידו, כשמח שנראה משו� היא והשאלה [313
והב"ח ינחמו, ולא החולה שונאו את יבקר לא שהשונא ס"ל באמת
חיי�" ה"חפ� כציור קלה שנאה סת� והרי לאבל, חולה בי� מחלק
אחד כשמת ואדרבא חבירו במיתת ששמח כ� כדי עד אינה ודאי
הקטטה על לו וצר ומתפייס מתחרט השני זה מסוג השונאי�
הנפטר, את מפייס א� ולפעמי� ביניה� שהיה מה כל ושוכח

דבריו]. בסו� מהרי"ל בשו"ת [ועיי"ש

בשנאה מדובר ששם ענינו, לפי מקום בכל משתנה שזה השנאה, עומק
קביעות ענין רק משם אנו ולמדים תשנא, לא לענין משא"כ במיוחד, חזקה

וצ"ע. בעצם, שונא שהוא נחשב ממתי השנאה,
להעיד22. יוכלו שהעדים שכיח שאינו שמאחר לכאורה י"ל [ובעדות

ואינם שנאה ביניהם שיש מעידים שעדים כל לכן כך, כדי עד בפרטות

משום היא, שקר עדות שמא שחיישינן לעדות פסולים כבר מדברים,
לקבוע דמה"ת צ"ע, גלות שלענין אלא היא, חזקה שביניהם שהשנאה
הדם גואל יכול וממילא למזיד קרוב שהוא משום מגלות הרוצח שפטור
משום מגלות שפטור שכל רוצח בהל' הרמב"ם וכמש"כ מקום בכל להרגו

להרגו. יכול הדם גואל למזיד קרוב שהוא
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או בלב, השנאה קביעות בשעת רק עוברי� הא� (א)
קיי�? השנאה שמצב זמ� כל על עוברי�

הקשורות מצוות בי� חלוקה קיימת תעשה, ולא עשה המצוות, בכלל
ולדוגמא ומוגדרת, אחת אכללפעולה שא� אסורות, מאכלות ,

ל"מצב" הקשורות מצוות לבי� – בלאו עובר האיסור כשיעור
בחמ� ימצא" ובל יראה "בל ולדוגמא, מסוימת, ומציאות מתמש�
ברשותו, חמ� קיו� של כזה מצב יהיה שלא הוא שהלאו בפסח,
ברשותו, שהחמ� זמ� כל עליו ועוברי� הוא, מתמש� כזה לאו
תמיד ועובר מבערו, ואינו חמצו לבער יכול ורגע רגע בכל שהרי

זה. ציווי על
ראשית, – לשני� מתחלקת אד� בני בי� השנאה מציאות והנה
מחליט שהוא הרגע דהיינו חבירו, כלפי השנאה קביעת תחילת
וקיומו פירוד, של זה מצב המש� ושנית, חבירו, ע� פירוד על
ד"לא בלאו התורה דכוונת לכאורה ופשוט ימי�. לאור� ושמירתו
בני שני בי� ופילוג שנאה של הזה המצב את לאסור הוא תשנא"
על הזמ� כל עוברי� מתוק�, ואינו נמש� זה שמצב עוד וכל אד�,

זה השנאה23לאו קביעות תחילת על רק שעובר אומרי� [ולא ,
בלב].

פרק ישראל" "אהבת בקונטרס חיי�" ה"חפ� כ� כתב ומפורש
דבריו: בתו� וז"ל ב',

בזמ� ורגע רגע בכל האד� עובר חנ� שנאת של זה "בעו�

חודש אצלו השנאה עומד ולפעמי� בלבו, השנאה שנתעוררה
שיעור אי� עד הלאוי� ונכפלו ויותר, שנה ".24או

ד"ה ס"א עמ' פ' סי' [יו"ד לב" ב"חקרי כבר מפורש הדבר יסוד
וסה"מ<‡>והיה ה"ה פ"ו [דעות הרמב"� שיטת את בבארו [

נסתרת שנאה בלבו חבירו את השונא שרק הסובר ש"ב] ל"ת
 תשנא בלא עובר אינו כבר שנאתו ומגלה כשמודיע אבל עובר,
עובר תשנא דלא זה שבלאו נאמר דא� לב" ה"חקרי ע"ז וכתב
שמגלה כא� הרמב"� חידש מה א"כ השנאה בתחלת אחת פע� רק
לא ואפילו אח"כ עובר אינו כבר לכו"ע הרי עובר, אינו השנאה
תשנא. דלא בלאו הזמ� כל שעובר צ"ל ע"כ אלא שנאתו, גילה
אז ששונאו לחבירו והודיע שנאתו גילה שא� הרמב"� כתב ולכ�

עובר אינו .25כבר
לב": ה"חקרי וז"ל

זה, בעני� לו הוקשה משנה"] ה"כס� ] שהרב נ"ל "והיה
שאינו וחרפו, שהכהו כגו� גלויה שנאה שעל יצוייר דאי�
ששנאו לא א� לחרפו או להכותו לזה הביאו מי והרי זה, בלאו
לא על עבר הרי להכותו דעתו שגמר וכיו� גומר, דהלב בלב,
גלויה... לשנאה עכ"פ הוא קוד� לב שנאת שעני� תשנא,
עובר ששונאו זמ� כל בלב השונא שהרי מכרעא, לא ולדידי
נפק הרי השנאה לו הראה וכי נמש�, איסור והוא בלאו הוא

זה..." איסור מכלל

הסוגיות23. בסוף לקמן באורך שנתבארה בשאלה כאן לתלותהאמור ואין
זה, בלאו בדיוק עוברים מה על מבואר ששם היא", מה "השנאה, במאמר
היא התורה קפידת בפשטות השנאה, מהות תהיה שלא מה אופן בכל כי

עלה"מצב"על ההחלטה וקביעת ההתחלה רק ולא ביניהם שנאה של
ופילוג. שנאה

שני,24. בית נחרב שבגללה חנם" "שנאת חומרת של הטעם לפ"ז וביאר
[עיי"ששהביא שיעור. לאין הלאוין מתרבים רגע בכל עליו שעוברים שמפני
ג"כ שכתב יוסף" ציון "זכרון בשם הביא שלום" וב"דרכי לזה]. טעם עוד
עוד שם והוסיף הבית, נחרב שבגללו חנם שנאת עוון חומרת כך לבאר
עד הלאוין רבו וא"כ ואחד אחד כל על בלאו עובר שלם ציבור שהשונא

חקר. אין

פ ישראל" ב"אהבת עוד להוכיחועיין שצריך חיים" ה"חפץ שכתב ד' רק
ורגע רגע בכל "הלא לו: ולומר חבירו את לשנוא לפתותו שבא היצה"ר את
ממש". לפי חזיר בשר כמכניס אתה הרי חבירי על בלבי שנאה מכניס שהנך
שער ב' [חלק לרח"ו קדושה" ב"שערי מפורש רגע בכל שעובר הדבר ועצם
ולא חנם, שנאת לסיבת אלא נעלם ולא הקץ נתארך ולא "השנאה... ד']:
שנאת אבל בשעתם אלא עליהם עובר אינו העבירות ששאר אלא עוד

תמיד היא בלב תשנאחנם לא על עובר רגע ..."ובכל
לשנאה25. קודם שתמיד הכלל על מבוססת לב" ה"חקרי של טענתו עיקר

בלב, נסתרת שנאה באה וכיו"ב] קללה, [הכאה, שנאה של ומעשים גלויה
מי "והרי דבריו בתוך שם עצמו הוא שכתב וכמו לחוץ, פורצת אח"כ ורק
"אמנם כאן בסה"מ הרמב"ם מלשון וכן לחרפו...", או להכותו לזה הביאו
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איסור והוא הזמ�, כל עובר זה שבאיסור בדבריו מבואר ועכ"פ
עד הלאוי� ש"נכפלו חיי� החפ� כמ"ש כתב שלא ואע"פ נמש�,
ארו� אחד לאו אלא אינו שהכל לב" ב"חקרי ומשמע שיעור", אי�

ונמש�.
תשנא [לא החינו� ספר בלשו� מצאנו משמעות<Ï·>ואמנ� [

שכתב: השנאה, בתחילת הוא הלאו שעיקר שסובר
הכשרי�, ישראל מכל לאחד בלבו שנאה וקבע עליה "והעובר

זה". לאו על עבר
וצ"ע בלבו, השנאה שקבע בשעה רק שעובר לכאורה משמע

.26עוד
È¯˜Á"‰Â·˙Î [Í˘Ó� ¯ÂÒÈ‡ ÈÂ‰ ‡�˘˙ ‡Ï„ Ï"Ò ÂÓˆÚ·˘ Û‡] "·Ï

."ÍÂ�ÈÁ"‰ ˙ËÈ˘Î Ï"Ò„ [Ì˘ ˙ÂÚ„] "‰�˘Ó ÛÒÎ"‰ ˙Ú„· ˘¯ÙÏ
ÏÎÓ ¯Á‡ ˘Â¯ÈÙ ˘¯ÙÏ "‰�˘Ó ÛÒÎ"‰ ÁÈ¯Î‰˘ ‰Ó ˘¯ÙÏ ‰Ê ·˙ÎÂ
‰Ï‚Ó˘ ÏÎ„ Ì"·Ó¯‰ ˙�ÂÂÎ˘ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ] ,Ì"·Ó¯‰ È¯·„· ÌÈ˘¯ÙÓ‰
‰‡�˘‰ ˙ÏÁ˙‰· ˜¯ ¯·ÂÚ˘ ¯·ÂÒ˘ ÔÎ˙È ÈÎ ,[¯·ÂÚ Â�È‡ ‰‡�˘‰
,ÌÈ˘¯ÙÓ‰Î Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ È‡ ÔÎÏÂ Í˘Ó� ¯ÂÒÈ‡ Â�È‡Â
.‰‡�˘‰ ‰Ï‚Ó Â�È‡· ÂÏÈÙ‡ ‡�˘˙ ‡Ï· Î"Á‡ ÌÈ¯·ÂÚ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓ È¯‰˘

äðåé åðéáø éøáãá

"‰·Â˘˙ È¯Ú˘"· ‰�ÂÈ Â�È·¯ È¯·„· Â�‡ˆÓ ÔÈ�Ú‰ ÏÎ· ˙¯Á‡ ‰ËÈ˘
Ë"Ï 'ÈÒ ‚ ¯Ú˘]<‰Ï>Â�¯‰ÊÂ‰ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" :·˙Î˘ [

"...ÌÈ·¯ ÌÈÚ˘Ù ˙ÏÏÂÚÓ ‡È‰Â ‰‡�˘‰ ˙„ÈÓ Â�˘Ù�Ó ¯ÈÒ‰Ï ‰Ê·

:[‰‚‰ ‰"„· Ú"˜ 'ÓÚ] "ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰"· ‰Ê ÏÚ ·˙ÎÂ
‡Ï‡ ,ÔÂÚÓ˘ ˙‡ ‡Â�˘Ï Ô·Â‡¯Ï ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ‡„ ÂÈ¯·„Ó ‰‡¯�Â"
Â�ÈÈ‰) È„Â‰È ÌÂ˘Ï ‰‡�˘‰ ˙„ÈÓ ÂÏ ‰È‰È˘ Ô·Â‡¯Ï ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰
ÌÈ�Â˘‡¯· ¯·Á ÂÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ...(Ï"�ÎÂ Â·ÏÓ Â¯ÈÒ‰Ï ¯‰ÊÂÓ˘
‰‡�˘‰ ÌˆÚ ÏÚ ÏÁ ¯ÂÒÈ‡‰„ È¯·Ò È˙È‡¯˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÏÎ„ ,Ï"Ê
ÂÊ ‰Ú„Ï ÍÓÒ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯˘ ˘"ÈÈÚÂ] ."ÔÂÚÓ˘Ï Ô·Â‡¯ ‡�Â˘˘

.["‰˘Â„˜ È¯Ú˘"· Â"Á¯ È¯·„Ó

ÏÚ ·˙Î [¯‚�Ï¯‡ ‡"¯Ï ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ÏÚ ¯Â‡È·] "¯Ú˘‰ ¯Â‡Ó"·Â
:ÂÏ‡ ‰�ÂÈ Â�È·¯ È¯·„

,‰‡�˘‰ ˙„ÈÓ Â· ˘È˘ Ì„‡‰˘ ‰‡¯� ‰È‰ ‡¯˜„ ‡Ë˘ÙÓ ‰�‰"
ÌÚ ÌÂÏ˘· ÈÁ ‡Â‰ ÈÎ Ì„‡ ÌÂ˘ ‡Â�˘Ï ‰·ÈÒ ÂÏ ÔÈ‡ Ó"Ó Ï·‡
- ‡Â�˘Ï ÂÏ ‡ˆÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ÂÏ ÔÈ·ÈËÓ ÂÈ·Â¯˜Â ÂÈ�Î˘ ÈÎ ,ÌÏÂÎ
Â‡ Â„Â·Î· Ì„‡ ÌÂ˘ Â· Ú‚ÙÈ Ì‡˘ ÂÏ ¯Â¯· Ì‡ Ì‚ ,¯·ÂÚ Â�È‡
‰Ê ÈÂÂˆ· ÏÏÎ˘ ‰‡¯� Â�È·¯ ÔÂ˘ÏÓÂ .Â˙Â‡ ‡�˘È È‡„Â· Â�ÂÓÓ
Ì‡˘ ÂÓÚË ‰‡¯�Â .ÔÎ ÚÓ˘Ó ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,‰ÓˆÚ ‰„Ó‰ ˙¯È˜Ú
˘¯˘Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓÂ .‰Ê· Ï˘ÎÈ ‡Ï˘ ÔÎ˙È ‡Ï ,‰„ÈÓ‰ ¯Â˜ÚÈ ‡Ï
ÏÏÂÎ ÈÂÂˆ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÏÂ˘ÎÓ‰ ÈÂˆÓ˘ ¯Á‡Ó ,‰‡�˘‰ ˘¯Â˘ È¯Á‡
˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï Ï˘ ‰¯È·Ú ÂÏ ‰È‰È ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,‰„ÈÓ‰ ÔÂ˜È˙

."ÌÈÈÂÒÓ Ì„‡ ‡�Â˘ ‡Â‰ Î"‡‡ ÍÈÁ‡

עובר הא� מכבר, בו שיש השנאה ומעמיק המוסי� (ב)
בלאו? שוב

רגע, בכל תשנא בלא דעוברי� האחרוני� מדברי שנתבאר מה לפי
עובר ממילא שהרי שנאה, במוסי� להסתפק מקו� אי� לכאורה

הזמ�. כל
[כמשמעות השנאה קביעת בתחילת רק שעוברי� הצד לפי אול�
משנה"], ה"כס� בדעת לב" ה"חקרי שהעמיס וכפי ה"חינו�" לשו�
מעמיק ואח"כ חלשה שנאה ששונאו כגו� שנאה, במוסי� לעיי� יש
מבקש של גדולה שנאה לדרגת ומגיע רעתו שדורש עד השנאה
"ולא רק כתיב שבתחילה יוס� דאחי הסיפור [וכעי� ממש, נפשו
שהגיעו ועד אותו", שנוא עוד "ויוסיפו ואח"כ לשלו�", דברו יכלו
נאמר הא� ונהרגהו"]. "לכו של ביותר החזקה השנאה לדרגת
ככל שוב עליה ועובר חדשה כשנאה נחשבת השנאה שתוספת
עליה עובר ואינו שנאה כתחילת דאינו דנימא או שנאה, .27תחילת

קצת משמע עובר", אינו אותו שונא שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה
וכמ"ש זו, שנאה מגלה ואח"כ נסתרת שנאה לו שונא היה שכבר שאיירי

לב". ה"חקרי
להוכיחמהרמב"ם26. שהובאלעיל לב", ה"חקרי של שהוכחתו וישלהעיר

החינוך שהרי ב"חינוך", גם שייכת נמשך, לאו הוא תשנא שלא שסובר
שהוא וידע שנאה לו כשיראה "אבל כתב וגם בזה הרמב"ם אחרי נמשך
הזמן שכל משמע עובר, אינו במגלה ורק זה", לאו על עובר אינו שונאו,
המשמעות סותרת זו טענה ונמצא החק"ל, וכטענת תשנא בלא עובר

וצ"ע. החינוך, דברי מהמשך שהבאנו
לעיל,27. שהבאנו עצמו לב" ה"חקרי מדברי זאת שאלה לפשוט יש ואולי

שנאתו על מוסיף הרי שנאה מעשי עושה ואח"כ חבירו השונא שהרי
[ובכלל יותר, חזקה וכיו"ב הכאה עמה שיש שנאה כי מכבר, לו שהיתה
שדרך נסתרת, משנאה יותר חזקה גלויה שנאה שכל שכתבו באחרונים יש

בזה עיין לחוץ, פורצת יותר וכשגוברת נסתרת בשנאה שמתחילה השנאה
ה"חקרי מכריח למה וא"כ ב'], פרק נסתרת" ושנאה גלויה "שנאה א' בסוגיא
כשמוסיף כאן הרי עובר אינו אם אפילו הרי הזמן, כל עובר דלרמב"ם לב"
דס"ל ודאי אלא חדשה, שנאה כתחילת שנחשב עובר, היה שנאה מעשי
ודו"ק תשנא. דלא האיסור כל כלל שייך לא השנאה דבמגלה לרמב"ם

וצ"ע.
היכי בלב, נסתרת בשנאה רק שעובר הרמב"ם לדעת להסתפק יש ועוד
מגלה ואינו בלבו ומעמיקה שנאה מוסיף ואח"כ היתה גלויה השנאה שעצם
החלשה שנאתם שתחילת יוסף אחי כדוגמת ממש [וזהו השנאה, תוספת
בפה אחד דיברו שלא ששבחם לשלום" דברו יכלו "ולא כמ"ש גלויה היתה
בפשטות, ליוסף גלויה היתה לא והעמקתה השנאה המשך אבל בלב, ואחד
ויש היזקא, דשכיחא במקום נפשו וסיכן מהם להישמר ידע שלא מאחר

ואכמ"ל]. זה בענין המדרש בדברי לעיין עוד
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(‡)È¯·„Ó ÁÈÎÂ‰Ï ˘È ÔÎÂ ,˙ÂÈ‡¯ Ê"Ú Â‡È·‰Â ,Â˙Â‡�˘Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ Â˙Â‡ ‡�Â˘ Â¯È·Á Ì‡ Û‡„ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â·˙Î
.Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ,˘ÓÓ ÂÙ„Â¯ Â¯È·Á Ì‡˘ ·˙Î˘ ˘ÈÂ .[‰Ê· ˜Ù˙Ò‰Ï ·˙Î˘ ˘ÈÂ] .‡ÚÈˆÓ ‡·· ‡"·ËÈ¯‰

(·)‡Ï ÔÈ�ÚÏ ‰ÊÎ ¯˙È‰ ÔÈ‡˘ ‰‡¯� ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÓÈ˙ÒÓ - "‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ" Â¯ÚÈˆ˘ Ì„‡ ‡Â�˘Ï ¯˙È‰ ˘È Ì‡‰
."ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„ ‰‡¯� ÔÎÂ ,"ÌÈ¯˘ÈÓ Á¯Â‡"· ˘¯ÂÙÓ· ·˙Î ÔÎÂ ,‡�˘˙

(‚)È˜Ò·ÈÈ�˜ Á"¯‚‰ ·˙Î ÔÎ .‰Ê Â‡Ï· ÏÏÎ� ‡Ï ÈÂ‚ Ï·‡ ,Ï‡¯˘È ÈÙÏÎ ‰‡�˘ ÏÚ ˜¯ ¯Ó‡� ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰
.["˙È¯·‰ ¯ÙÒ" È¯·„Î ‡Ï„Â] ,ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰ ˙ÂË˘Ù ÈÙÏ ‡"ËÈÏ˘

הקדמה:
לא תשנא" "לא שבל"ת והברורי� הבסיסיי� ההיתרי� שני
אחרי פגיעה, על לשנוא היראי� היתר (א) זה; בפרק הוזכרו
שנאת היתר (ב) ג'; פרק ה' סוגיא להל� הובא כדי� תוכחה

ח' סוגיות את ממלאי� ופרטיו שכלליו בפרק�החוטאי� י"ג.
הפוסקי� במחלוקת או בספק השנויי� היתרי� רק הובאו זה

להלכה. בה� ושדנו
שונאיו את לשנוא מותר הא� א.

חבירו את שונא אחד א� ס"ה] [סימ� לוי" "חלק בשו"ת נסתפק
על תשנא דלא בלאו עובר השני הא� אותו, שונא חבירו ועי"ז

.1שנאתו
מחלוקת טבע שהרי למעשה, גדולה נפק"מ יש זו בשאלה והנה
תיגרא האי ז. סנהדרי� הגמ' [כלשו� ולהתפשט, להתרחב וקטטה
שנאה ומתווספת רווח], דרווח כיוו� דמיא דבידקא לצינורא דמיא
דהשני בטענה להקל צד יש ותמיד חלילה, וחוזר שנאה גבי על
כל אבל הראשונה בשנאה אלא עובר אינו המתחיל וג� התחיל.

יעבור. לא הקטטה מפני אח"כ שנאה שמוסי� מה

רב מדברי עובר שאינו ראיה קצת להביא שיש לוי" ה"חלק וכתב
"כיו� ש�: תוס' דלפמש"כ רשע, לשנוא" ש"מותר קיג: בפסחי�
לפני� הפני� כמי� דכתיב אותו, שונא חבירו ג� שונאו, שהוא
שונא אחד שכאשר הטבע שכ� דהיינו וכו'", לאד� האד� לב כ�

לשנאותו מתעורר חבירו ג� חבירו עובר2את שאינו דנהי וקשה ,
בלאו אותו ומכשיל אותו ישנא שחבירו גור� הוא אבל תשנא בלא
[ובשלמא מכשול. תת� לא עור לפני משו� ואיכא תשנא דלא
עור]. לפני משו� ליכא דבכה"ג י"ל לשנאותו ד"מצוה" לרנב"י
אותו, שונא חבירו ג� ועי"ז חבירו את שונא אחד דא� צ"ל וע"כ
עכת"ד. עור. לפני משו� ליכא ותו תשנא, בלא עובר אינו חבירו
היתר שו� דאי� להו דפשיטא נראה אחרי� אחרוני� מדברי אבל

מדבריה�: ונביא לשנוא, בכה"ג
"אורחות [על אורחותיו" "הש� בפירושו שליט"א קנייבסקי הגר"ח

כתב: זח], אות להרא"ש חיי�"
"åúåàðùì øåñà ,åàðåù åøéáç íà åìéôàåדכתיב אע"ג ,

נת� דר' באבות כדמוכח וגו', לפני� הפני� כמי� כז) (משלי
יכוו� שלא פט"ז ש� דאיתא ] האר� ע� לשנוא דאסור הנ"ל
אלא האר�, עמי את ושנוא התלמידי� את אהוב לומר... אד�

[מצוה1. החינוך" ב"ספר למש"כ דדומה וי"ל הספק. צדדי ביאר לא אבל
ישראל בא שאם במשמע "דאין דברים: אונאת של האיסור לענין של"ח]

השומעוהתחילאחר יענהו שלא הרעים בדבריו חבירו לצער והרשיע
החירופין, על כמודה בשתיקתו שיהיה ועוד כאבן... האדם להיות שא"א

אותנו... תצוה נתחילאבל זהושלא דבר ללמוד לנו ויש להתקוטט...
במחתרת הבא התורה התירה מאשר הדומה, לפי כסיל, לענות לנו שמותר
חבירו... מאת הנזקין לסבול האדם נתחייב שלא ספק שאין ולהרגו להקדים
להנצל יכול שהוא דבר בכל ותוך מרמה מלא אשר פיהו מדברי וכמו"כ
דהותרה לשנאותו התחיל חבירו דאם שנאה לענין דה"ה י"ל ולפ"ז ממנו".

להגן כדי הוא החינוך שהתיר מה דכל לחלק יש אבל השנאה. כלפיו גם
שייך. זה אין בשנאה אבל המחרף, דברי יתקבלו שלא כדי עצמו על

על פח: [שבת יעקב עין ברי"ף עפמש"כ שמותר הצד להסביר עוד ואפשר
מבזים ואח"כ חבירו שמבזה "מי שכתב: וכו'] עולבין ואינן הנעלבין הגמ'
ועובר חבירו את שמבזה שמי שמפרש ומשמע לעצמו". גרם הוא אותו,
דברים, באונאת להזהר כלפיו מצווים אנו אין דברים, דאונאת לאו על

בשנאה. גם שייך זה ואולי לעצמו, גרם והוא
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דאיתא אע"ג וכו'], האפיקורסי� את ושנוא כול� את אהוב
תלמידי את האר� עמי ששונאי� שנאה גדולה מט: בפסחי�
ולמש"כ ישראל. את עכו"� ששונאי� משנאה יותר חכמי�

י"ל". האר� עמי ב' דאיכא
האר� בע� איירי מט: פסחי� גמ' דע"כ כתב ש� דלעיל [פירוש,
איירי דאדר"נ לחלק יש ולכ� לנוחרו, דמותר הת� כדאיתא רשע
ליסוד ראיה אי� וא"כ ת"ח את שונא שאינו רשע שאינו האר� בע�
האר�]. ע� לעני� אדר"נ של מהדי� ששונאו אד� לשנוא דאסור זה

" הגר"ח: ש� ù"ò]הוסיי� ,øåñàã :âé÷ íéçñô 'ñåúá ð"ëå]."
א� השנאה יצר כפיית דשיי� כתבו ש� דהתוס' דבריו, וביאור
ג� שונא החוטא החוטא, שונא שהוא שמאחר לחוטא, בשנאה
החוטא את הוא שונא שוב ואח"כ וכו', הפני� כמי� כדכתיב אותו,
ומוכח היצר], כפיית שיי� וע"ז החטא, על [לא גמורה שנאה
משנאת כתוצאה רק באה לחוטא שנאה דהתוספת דא� מדבריה�

היא. אסורה בכ"ז כלפיו, החוטא
פ" דעות [רמב"� מל�" "קרית בספרו הגר"ח:ג� כתב ה"ה] ו

"à"ø úðùî ,åúåàðùì åì øåñà ,åàðåù åøéáç åìéôàå

ã"ô [øæòéìà éáø]פרשה אליעזר, רבי משנת וז"ל ] עכ"ל. ,"
שונא�, חמור תראה כי אומר הוא והרי ..." י"ח: עמ' רביעית
וחומר קל לשנאותו, תורה אסרה אותו שונא שהוא מי א� ומה

אותו שונא שאינו "].3למי
[הישני� הריטב"א מדברי זה בכעי� מפורשת ראיה שיש ונראה

<ÂË>שיי� אי� התוס' קושית לתר� ש� שכתב לב:, מציעא בבא [
הציור שאי� הריטב"א ופירש לשנאותו, דמצוה בשונא יצר כפיית
אלא עבירה, עבר החמור שבעל תוס' שפירשו כמו "שונא�" של
לעזור, שבא זה באד� עבירה ראה החמור שבעל הוא הציור
כדי כדי�, ושונא� עבירה ב� שראה זה לאד� לעזור היא והמצוה
אותי שונא חבירי כאשר שאפילו מפורש וא"כ יצרו. את לכו�

לשנאותו. לי אסור בכ"ז – עבירה] דבר בי שראה [כדי�,
["אהבת וז"ל שונאו, את לשנוא שאסור כתב הלבבות" ב"מצות ג�

כ"ג סעי� ]:<Ò‚>ישראל"
היטב יחפש אזי גדול, שונא לו הוא אשר בחבירו רואה "א�
סיבת זאת אשר רעה איזו לחבירו עשה אולי הדבר, סיבת
רעי� אנשי� אולי יחקור אזי מצא ולא דרש וא� השנאה,
וא� זאת. לתק� ויראה רכילות, ידי על חבירו לב את הסבו
ושונא רוח גס שחבירו יע� לזה הסיבה בודאי הועיל לא זה כל

שונאו, איש לאהוב הדבר קשה שמאוד וא� ה', æ"ëòיראי

åéìò äàðù íåøâìå äòø åì úåùòì å"çיעשה ואדרבא ,
מהטוב". שיוכל מה לו

הטבע שלפי אע"פ שונאו את לשנוא שאסור כוונתו ובפשטות
כ"ד בסעי� דבריו מהמש� משמע וכ� מאד, .4קשה

äàðùá ÷ôúñî àìå åì òøäì ìãúùîå ìòåôá åôãåø åøéáçùë
àãéøâ áìá

‰‡Â¯‰ ÏÎ˘ ,‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï· ¯˙È‰ ˘„ÁÏ ·˙Î "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"·
Ú„ÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ,Â˙ÏÂÎÈ ÏÎ· ÂÏ Ú¯‰ÏÂ ˜Èˆ‰Ï Ï„˙˘ÓÂ ÂÙ„Â¯ Â¯È·Á˘
ÌÂ˘Ó ÂÙ„Â¯ ‡Ï‡] ¯·„· Ì˘‡ ‡ÏÂ ÂÈÙÏÎ ‡ËÁ ‡Ï ‡Â‰˘ ¯Â¯È··
ÔÓ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ È¯‰ ,[·"ÂÈÎÂ ÔÈ„Î Â˙Â�ÓÂ‡Ï „¯ÂÈ˘ Â‡ ‰‡�˜

.ÔÈ„‰

„Î-‚Î ÌÈÙÈÚÒ Ï‡¯˘È ˙·‰‡ 'Ï‰] Â�Â˘Ï·Â:<‚Ò>

‰˘˜ „Â‡Ó˘ Û‡Â ...ÏÂ„‚ ‡�Â˘ ÂÏ ‡Â‰ ¯˘‡ Â¯È·Á· ‰‡Â¯ Ì‡"
‰‡�˘ ÌÂ¯‚ÏÂ ‰Ú¯ ÂÏ ˙Â˘ÚÏ Â"Á Ê"ÎÚ ,Â‡�Â˘ ˘È‡ ·Â‰‡Ï ¯·„‰

...ÂÈÏÚ

‡˜Â„Â ,ÂÙÎ· ÒÓÁ ‡Ï ÏÚ ÂÒÓÂÁÂ ÂÙ„Â¯ Â¯È·Á Ì‡ Ì�Ó‡¯¯·˙� Ì‡
˙Ó‡·Â ÂÙ„Â¯ Â¯È·Á˘ Â˙ÈÒÓ ¯ˆÈ‰ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ÈÎ ,¯ÂÓ‚ ¯Â¯È·· ÂÏ

,ÂÙ„Â¯ Â¯È·Á˘ ÂÏ ¯Â¯· Ì‡ ÔÎ‡ ,Â˙Ú¯ ˘˜·Ó Â�È‡åúåàðùì øúåî,
‡È‰ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ ÔÎ‡ ,·ÂË ÂÓÚ ˙Â˘ÚÏ ÏÏÎ ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡˘ Î"˘ÎÂ

"...‰ÊÎ ˘È‡Ï Ì‚ ·ÂË ˙Â˘ÚÏ

·ËÈ‰ ¯‡·˙È" ‰Ê ÛÈÚÒ ¯Â˜Ó˘ ·˙Î [Â"Î˜Ò Ì˘] "ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„"·Â
:·È ÛÈÚÒ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� 'Ï‰· Ï"ÊÂ "...‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� 'Ï‰· ÔÂÎ� ÏÚ
ÔÈ· ÂÙÂ‚· ÔÈ· ,Â˙ÂÏÎÏÂ Â˙Â‡ ÛÂ„¯Ï Â¯È·Á ÏÚ „Á‡ „ÓÚ Ì‡"
ÌÈ‡È·�‰ ÈÏÂ„‚· Â�ÈˆÓÂ ,Â�ÓÓ ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ ,Â�ÂÓÓ·
...¯Â¯È·· ÂÏ Ú„Â� Ì‡ Ê"ÎÂ ...Ì˙ÂÏÎÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÏÚ Â¯Ë�Â ÂÓ˜�˘
Ê"ÎÂ ...Â"Á Â˙ÏÈÎ¯Â ¯"‰˘Ï ˙Ï·˜ È"Ú Â‡ ˙Ú„ „ÓÂ‡Ó ‡ÏÂ
Í¯„ ÈÙ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ¯˙ÂÈ ...¯Â·Ú Â˙‡�˘ ÌÈ˘ÈÂ ,‰¯Â˙ ÔÈ„Ó

."ÂÈÏÚ ÌÈÓ˜‰ ÏÎÏ ÏÂÁÓÏ ˙Â„ÈÒÁ‰

Ï„‚Ó" ¯ÙÒÓ ÂÈ¯·„Ï ¯Â˜Ó ‡È·‰ [·"È˜Ò Ì˘] "ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„"·Â
‰Ê ÔÈ„ „ÓÏÂ ,ÔÎ ·˙Î˘ ,"‰ÏÈÁÓ‰ ˙ÈÈÏÚ ¯Ú˘" Ï"Ê ı"·ÚÈ‰Ï "ÊÂÚ
Ï"ÊÂ .'ÂÎÂ Ì˙Â‡ ÏÏ˜ ˜¯ ˙Â˙�Ú È˘�‡Ï ÏÁÓ ‡Ï˘ Â‰ÈÓ¯È ‡È·�‰Ó

:[¯ÈÓ‡ËÈÊ ÒÂÙ„ ÌÂÏÈˆ :Ò˜ Û„ Ì˘] "ÊÂÚ Ï„‚Ó"‰
Ì˜�È ‡Ï˘ Û‡ ,Â˙È¯Î‰ÏÂ Â˙ÂÏÎÏ Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÔÎÂ..."
ÏÚ ‰"·˜‰Ó ˘˜È·˘ ‰ÈÓ¯È· Â�ÈˆÓÂ ,‰ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÁÓ‰ ÔÈ‡ ,Ì‰Ó

."ÂÈ·Â¯˜ ÂÈ‰˘ Û‡ Ì‰Ó Â˙Ó˜� ‰‡¯È˘ ˙Â˙�Ú È˘�‡

‰˘˜˙Ó˘ :‚È˜ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰Ó ‰È‡¯ „ÂÚ ‡È·‰ Ì˘ "ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„"·Â
‰ÈÓ˜Â‡ ‡Ï ‰ÓÏÂ ,"Í‡�Â˘" ˜ÂÒÙ ˘¯ÙÏ ¯˙È‰ ÔÙÂ‡ ‡ÂˆÓÏ 'Ó‚‰
ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‚˘ ‡ËÈ˘Ù Ê‡˘ Ï"ˆ ‡Ï‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÏÂ ÂÙ„Â¯˘·
˜ÂÒÙ‰ ÍÎ· „ÈÓÚ‰Ï ‡"‡ ÔÎÏÂ ,‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù· Â¯ÊÚÏÂ ÂÏ ·ÈËÈ‰Ï
,"˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"‰ Ï˘ ÂÈ˙ÈÈ‡¯ Î"Ú .‰˜È¯Ù ·ÂÈÁ· ¯·„Ó‰ "Í‡�Â˘"„

.[˘"ÈÈÚÂ ,ÂÈ¯·„Ó Ô·ÂÓ‰ ÈÙÏ]

במה "עבריין" נקרא דהראשון משום לשנאותו מותר דיהיה לומר ואין
"התנאים ט' בסוגיא דעיין דז"א, לשנוא, מותר ולעבריין תחילה, ששונא
דאינו באיסור או לחבירו, אדם בין חטא דעל החוטאים", שנאת להיתר

לשנאותו. להתיר רשע נקרא אינו מפורסם
אדם ואין לשנאה, סיבה יש דתמיד מובן, לא לוי" ה"חלק של ספקו ועצם
גדולה פרצה דהוי ועוד בו. פגע או רעה איזו לו עשה אא"כ חבירו את שונא
מובא באמת ובסמוך וכו'. לו גרם שחבירו יטען תמיד כי שנאה כל להתיר

אסורה. ודאי כזו ששנאה להו שפשיטא האחרונים מדברי
יבמות2. מגמ' הוא היסוד דעיקר פסחים מתוס' זה הביא למה בדבריו צ"ע

ואדרבה וכו', לפנים הפנים דכמים משום לחמותה שונאת דהכלה קיז. דף

קנייבסקי הגר"ח בדברי לקמן עיין להיפך, ראיה לכאורה יש פסחים מתוס'
שליט"א.

החמור3. שבעל שהכוונה פריקה לענין "שונאך" מש"כ דמפרש והיינו
כרוב [ודלא לב: בב"מ הישנים הריטב"א וכפירוש שרואה, זה את שונא

החמור]. בעל את שונא שהרואה שהכוונה המפרשים
ובכבודם4. בת"ח המקנאים באנשים הוסיף [שם] מצותיך" שב"דרך אלא

הזהירה לא דתנו מהרסי כאלו אנשים על "ובודאי וכו': אותם ושונאים
הטבע נגד הוא כי באהבה הפניםתורה שנאהוכמים להראות עכ"ז וכו',

ה"מצוות כאן מתחשב שלכאורה הרי אסור". בפועל, רע עמם ולעשות
שצ"ל אלא שנאה, להתיר וגו' לפנים הפנים כמים סברת עם הלבבות"
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¯˘Ù‡˘ ,˙Ú„‰ ÏÚ Â˜ÂÏÈÁ Ï·˜˙Ó ,˘„ÈÁ ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ˘ Û‡ ‰�‰Â
¯Á‡Ï ¯·Î ‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚÂ Â¯È·Á Â· Ú‚Ù˘ ¯·Ú· ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ· ˜ÏÁÏ
,„È˙Ú· ˙ÂÚÈ‚Ù È·‚Ï Î"‡˘Ó ,Â˙Â‡�˘Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ Ê"ÚÂ ,‰˘ÚÓ
.‰‡�˘‰ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ‡Ï˘ ÔÎ˙È ‰Ê·˘ ,Â· ÚÂ‚ÙÏ ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÁÓ Â¯È·Á˘
Ì„‡‰˘ Ì˘ÎÂ ,˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‰¯Â˙ ‰�˙È� ‡Ï È¯‰˘ ‡È‰ ‡¯·Ò È¯‰Â
¯·„ ÏÎÏ ‡�Â˘ Â‰È¯‰ ,ÂÓÂÈ˜ ˙‡ ˜ÊÁÓ‰ ¯·„ ÏÎÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ·‰Â‡
·Â‰‡È˘ Ì„‡‰ Ú·Ë· ¯·„‰ Í¯ÙÂÓÂ ,Â˙Â‡ÈˆÓÂ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ ÌÈÈ‡Ó‰

.ÂÓÂÈ˜ ÏÂËÈ·Ï Ì¯Â‚Â ‰·ÈÒ ‡Â‰˘ ÈÓÏ

ÔÂÈÓ„‰ ÌˆÚ .‰¯Â‡ÎÏ ˙Â‰ÂÓ˙ "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ" Ï˘ ÂÈ˙ÂÈ‡¯ ÌÏÂ‡
Â¯Ó‡�˘ "ÊÂÚ Ï„‚Ó"‰ È¯·„Ó „ÓÏÂ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�Ï ‰‡�˘ ‰Ó„Ó˘
˜¯ ÔÈÂÂÎ˙Ó Ì‡ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· È¯‰Â ,Ô·ÂÓ Â�È‡ ,‰¯ÈË� ÔÈ�ÚÏ
‰Ó˜� ˙Â‰Ó Ô‡Î ÔÈ‡ È¯‰ ,„ÂÚ Â· ÚÂ‚ÙÏ Â¯È·ÁÓ ÚÂ�ÓÏ È„Î ˙ÏÚÂ˙Ï
Ï˘ Â¯˜ÈÚ ÏÎÂ ,ÂÏ ‰˘Ú˘ ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÂÏ ÌÏ˘ÓÂ ÏÓÂ‚ Â�È‡ È¯‰˘ ,ÏÏÎ
ÔÎÏÂ .¯·Î Â· Ú‚Ù˘ ‰Ó ÏÚ Ì˜Â�Â ÂÏÂÓ‚Î Â¯È·ÁÏ ÌÏ˘Ó˘ ‡Â‰ ‰Ó˜�
‰Ó˜� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‡·‰Ï ÏÚ ˙ÏÚÂ˙Ï ÔÈÂÎ˙Ó·˘ ÌÈ�Â¯Á‡ Â·˙Î ˙Ó‡·
¯‡·˙È ÌÂ˜È˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ· ‰"È‡Â ,„ÂÚÂ ,Â"�˜ Á"Â‡ "Ì‰¯·‡ Ï˘‡"]
,‰‡�˘‰ ÌˆÚ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰˘ ‡�˘˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡· Î"‡˘Ó ,[‰·Á¯‰·
ÌÂ˘Ó Â‡ ¯·Ú· Â· Ú‚Ù˘ ÌÂ˘Ó Ì‡ ‰‡�˘‰ ˙·ÈÒ ‰Ó Ï„·‰ ÔÈ‡

.Â· ÚÂ‚ÙÏ „È˙Ú˘

¯ÈÒ‰Ï ÏÂÎÈ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� È"Ú˘ „ÂÚÂ]‡È·ÈÂ Â· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÂÈ‡ ˙‡
.[„È˙ÚÏ ˙ÏÚÂ˙ ‰·¯‰ ÛÈÒÂÓ Â�È‡ ·Ï‰ ˙‡�˘· Î"‡˘Ó ,ÂÓˆÚÏ ˙ÏÚÂ˙
È‡„Â˘ ,¯˙ÂÈ· ‰‰ÂÓ˙ ,ÂÙ„Â¯· ¯˙ÂÓ ‰‡�˘˘ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰Ó Â˙ÈÈ‡¯Â
ÈÓ˜Â‡Ï ‡"‡ ÔÎÏ ÂÙ„Â¯· ÂÏÈÙ‡ ‰¯ÂÒ‡ ‰‡�˘‰˘ ÌÂ˘Ó ‡˜Â„˘ Ï"È

.˙ÚÎ ‚"ÚˆÂ ,˙ÂË˘Ù‰ ‰"ÎÂ ,ÂÙ„Â¯· È¯ÈÈ‡˘ "Í‡�Â˘"„ ˜ÂÒÙ‰

דגופא" "צערא בציערו לשנוא מותר הא� ב.
נאמרו תטור" ולא תקו� "לא של דהלאוי� איתא כג. יומא בגמ'
זה חילוק הא� לשאול, ויש דגופא'. 'צערא על ולא ב'ממו�' רק
בתו� בהג"ה בזה העיר [וכבר תשנא". ד"לא הלאו לעני� ג� נאמר
את תשנא לא לי, "קשיא וז"ל: ש�, יומא חננאל רבינו פירוש

עיי"ש]. שבקי", אחי�
ל'צערא נחשבת פגיעה ואיזו דגופא', 'צערא של זו הלכה והנה
נביא וכא� במקומו], יתבאר [ואי"ה רחב, ביאור צריכה דגופא',
תשנא". ד"לא לאו לעני� זה בדי� הפוסקי� שכתבו מה בקיצור
מצאנו לא תשנא, לא במצות הראשוני� שבדברי נציי� ראשית,
דגופא" "צערא של פגיעה על שנאה היתר שיש  זו קולא שהזכירו

בזה. היתר שאי� דבריה� מסתימת ונלמד 
מישרי�" ב"אורח מפורשי�, הדברי� מצאנו האחרוני� ובדברי
ש"דוקא יומא הגמ' חילוק הביא ד'], אות ונטירה, נקימה כ', [סימ�
עובר אינו בכבודו או בגופו ציערו א� אבל עוברי� שבממו� בדבר
עובר "אבל סק"ג: ב"ביאור" זה על וכתב תטור", ולא תקו� בלא

א� בלבו, שנאה לו נוטר א� בלבב� אחי� את תשנא לא משו�
רשע..." אינו המצערו

חט לאוי� [פתיחה, חיי�" ה"חפ� פסק כבר הלכה לעני� ועוד,
זו קולא קיי"ל לא תטור, ולא תקו� לא לעני� דאפילו בבמ"ח]
וכ"ש לחומרא, דאורייתא וספיקא בפוסקי� מחלוקת יש כי להלכה,

לקולא מפורשת דעה בראשוני� שאי� תשנא לא .5לעני�

Â�ÈˆÓ ‡Ï„ ,‰Ê ÔÈ�Ú· ˜ÙÒ ‰ÏÚ‰ [Ë"Ú¯ 'ÓÚ] "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ"·˘ ‡Ï‡
È¯·„Ï Ì˘ ÔÈÈˆÂ] ‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ· ÂÏÈÙ‡ ‡�˘˙ ‡Ï ÏÚ ¯‰ÊÂÓ„ ˘¯ÂÙÓ·
‡È‚ÂÒ‰ ˙Ó‡· ‰ÓÏ ‰˘˜‰„ ,Ì˘ ‡ÓÂÈ Ï‡��Á Â�È·¯ ˘Â¯ÈÙ· ‰"‚‰‰
‡Ï„ "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ" Ì˘· ‡È·‰ „ÂÚÂ .[‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡ÏÓ ‰¯·„ ‡Ï
Â�È‡ Ú"ÂÎÏ ‰¯ÈË�„ Â‡Ï· Ï·‡ ,‰Ó˜� ÔÈ�ÚÏ ‡Ï‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�
¯Úˆ ÏÚ„ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÚ·Ë „‚� ‡Â‰„ ,ÌÚË‰Â ,‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ· ‚‰Â�
˜ÈÒ‰ Ê"ÈÙÏÂ ,ÂÒÈÈÙÓ Â�È‡ ‰Ï‰˘ ÔÓÊ ÏÎ Â·Ï· ¯·„‰ ¯ÂËÈ ‡Ï ÛÂ‚‰
.‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ· ¯‰ÊÂÓ Â�È‡„ Ï"È ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ Ì‚„ "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ"·

Ó"ÂÁ· ·˙Î„ ,˘¯ÂÙÓ· ‰Ê ˜ÂÏÈÁ ·˙Î ‰¯Â‡ÎÏ˘ ·¯‰ Ú"Â˘· Â�‡ˆÓÂ
:'È ÛÈÚÒ "ÌÈÎ¯„ È¯·ÂÚ ˙ÂÎÏ‰"·

‡ˆÓ ‡ÏÂ ‡˘Ó‰ ˜¯Ù '‡Â ,‡˘Ó‰ ˙Á˙ ı·Â¯ '‡ ,ÌÈ�˘· Ú‚ÂÙ‰"
Î"Á‡Â Á"Ú· ¯Úˆ ÌÂ˘Ó ‰ÏÈÁ˙· ˜Â¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ,ÂÓÚ ÔÂÚËÈ˘ ÈÓ

.ÔÚÂËÌ‡ Ï·‡ ,ÂÈ‡�Â˘ Ì‰È�˘ Â‡ ÂÈ·‰Â‡ Ì‰È�˘ ÂÈ‰È˘Î ‡"„·
ÛÂÎÏ È„Î ‰ÏÈÁ˙ ‡�Â˘‰ ÌÚ ÔÂÚËÏ ‰ÂˆÓ ,‡�Â˘ '‡Â ·‰Â‡ '‡
(ÔÂÓÓ·˘ ¯·„·) Â„‚�Î ‡ËÁ˘ ˙ÓÁÓ Â‡�Â˘ Ì‡ Ú¯‰ Â¯ˆÈ ˙‡
˙·‰‡Â ÍÓÚ È�· ˙‡ ¯ÂË˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡�˘ ˙„Î ‡Ï˘ ‡È‰ ‰‡�˘‰˘
‡ËÁ˘ Â‡) ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Â‰‡¯˘ È�ÙÓ ˙„Î Â‡�Â˘ Ì‡ Ï·‡ ,'Â‚Â
ÂÏ ÏÂÁÓÏÂ Â·ÏÓ ‰‡�˘‰ ¯ÈÒ‰Ï ˆ"‡˘ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ Â¯ÚÈˆÂ Â„‚�Î
È¯‰ (Â"�˜ 'Ò Á"Â‡· ¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ‰ÏÈÁÓ Â�ÓÓ ˘˜·È˘ „Ú

".ÂÏ Ì„Â˜ ·‰Â‡‰

ÔÂÓÓ ÔÈ· ‰Ê ˜ÂÏÈÁ„ Â˙Ú„˘ ‡ˆÂÈ ÌÈÈ¯‚ÂÒ· ÛÈÒÂ‰˘ ‰Ó ÈÙÏ ‰�‰
'Ó‚‰ Ï˘ ˜ÂÏÈÁ‰ Û¯Èˆ˘] ,‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ¯Ó‡� ‡ÙÂ‚„ ‡¯ÚˆÏ
‡Ï ÔÈ�ÚÏ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰ È¯·„Ï ,‰¯ÈË�Â ‰Ó˜� ÔÈ�ÚÏ ‰¯Ó‡�˘ ‡ÓÂÈ

Ú"ˆÂ ,ÂÈ¯·„Ï ¯Â˜Ó ÔÈÈˆ ‡ÏÂ .[‡�˘˙6.

גוי: על ג� נאמר תשנא" ד"לא הלאו הא� ג.
זה די� ולכאורה תשנא. לא בפסוק נכלל גוי הא� לשאול יש עוד

קיג: פסחי� בגמ' מפורש הגמ':<ÊÈ>כמעט וז"ל ,
והא נכרי שונא אילימא שונא, מאי שונא�... חמור תראה "כי
פשיטא אלא נכרי, שונא ולא ישראל שונא שאמרו שונא תניא

תשנא". לא והכתיב למסנייה שריא ומי ישראל שונא
זה על הקשתה ולא בגוי "שונא�" לאוקמיה לגמ' לה דניחא והרי
שלא אחרת בברייתא ששנינו משו� ורק למסנייה...", שרי "ומי
לאוקמיה שיי� לא בגוי וטעינה פריקה חיוב של זה פסוק איירי

הואמשוםשנאתהחוטאים ההיתר ועיקר להיתר, כסניף זו סברה צירף שרק
מעיקר לשנאותו שמותר ת"ח מבזה לדין דבריו בסוף שם שמציין וכפי

דתנו"]. "מהרסי בלשונו הזכיר כאן [וגם הדין.
שייך5. תשנא דלא דהלאו <י> ג. בסוטה הגמ' מסוגיא ראיה יש ולכאורה

גדול דגופא צערא לך ואין ערוה, בדבר בה שחושד לאשתו שמקנא בבעל
מזה.
להתיר6. רוצה באמת אם כ"כ ברורה אינו עצמו הרב שו"ע שכוונת האמת

א' סי' אפים" "ארך ובספר בלשונו. היטב עיין הגוף, בצער ממש ֹשנאה

שי"לשכוונת ומסקנתו בכוונתו, האריךלדון ב"ויוסףאברהם"אמצעסקכ"ב,
ממש, לשנאה ולא הגוף בצער ודאי שהותרה נטירה לענין רק הוא הרב
שכתב היראים בדברי שם האריך ועוד בזה. ופלפל שהאריך מה עיי"ש
בפרשת עצמם מהפסוקים לנטור מותר דגופא צערא שעל הדין אנו דלמדים
לכאורה ה"ה ולפי"ז הגוף, בצער ולא בממון נאמרו שם הלאוין קדושיםשכל
אלא הגוף צער בציערו איירי דלא זו בפרשה שם השנויה תשנא לא לענין
סברא וכתב זו ראיה גם דחה שם אפים" ב"ארך אולם ממון, בהפסידו ֹרק

עיי"ש. לחלק
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בגוי.
אורחותיו" ב"הש� שליט"אשכתב קנייבסקי לגר"ח ליה פשיטא וכ�
באיסור א') אות לעיל במקצת (המובאי� לדבריו בהמש� זח, [אות

תשנא]: לא
בהדיא כדאיתא כמו�, לרע� ואהבת מצות ליכא "ובעכו"�
בתורה שאת� ע� כמו�, לרע� ואהבת פט"ז נת� דר' באבות

הברית". בספר כמ"ש ודלא כו', ובמצוות
הברית ספר למש"כ הכוונה הברית", "ספר כדברי דלא שזה ומש"כ
שחייבי� להוכיח ש� שהארי� פ"ה, רעי� אהבת מאמר ֵבח"ב
ש�: לשונו מקצת ונביא לשנאות�. שאסור וכש"כ גויי� לאהוב

ו באר"... לגוי�] רעי�, אהבת ] זאת אותנו מחייבת ֵהתורה
לישראל בו הכוונה ואי� כמו�, לרע� ואהבת כמש"כ היטב,
כמש"כ כמו� לאחי� ואהבת כתוב היה כ� היה שאילו דוקא,
שהוא לרע� בו הכוונה אבל עמ�, בני את תטור ולא תקו� לא
האומות וכ� כמו�, עול� של ביישובו ועוסק כמו� אד�
רעי� אהבת זה בפסוק מרע� מיעטו לא חז"ל שהרי במשמע...

רעהו... שור בפסוק... מיעטו כאשר האומות... מ�
בספרו ז"ל וויטאל חיי� ר' קדוש א' איש בדברי נמצא ומפורש
כל את ויאהוב ש�: ידו יכתוב וזה ש"א] [ח"א קדושה שערי

עכ"ל. נכרי, אפילו הבריות
אליהו שאמר טו] [פרק אליהו דבי בתנא ג� מפורש נמצא וכ�
לו ומדד תמרי� כורי� ארבעה לנכרי שמכר אחד יהודי לאיש
כתיב בני אליהו, לו ואמר לו, ונת� המחצה את רק אפל בבית
הוא הרי ואחי� כאחי� הוא הרי רע� רע�, את תעשוק לא

עכ"ל... כרע�,
[שבת חז"ל אמרו זאת על וגו', אשנא ה' משנאי� שאמר ודוד
וכופרי�, שמכירי� והאפיקורסי� המיני� על נאמר שזה קטז]

האומות..." על לא
שנברא אד� חביב פ"ג באבות מש"כ הביא ו' בפרק וש�
שאמר יוכיח והסיפא האומות, על 'אד�' במלת שכוונתו בצל�,
תוספות הגאו� פירש וכ� למקו�, בני� שנקראו ישראל חביבי�
אות� וכללו גויי� קרבו חז"ל כי "הרי ש�: וסיי� ש�. יו"ט

רעי�". ֵבאהבת

[˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ‰¯Â˙‰ ÏÚ ,ÔÊÚ¯·Ó Ì"˘¯‰ÓÏ] "ÈÎ„¯Ó ˙ÏÎ˙"·Â
ÈÓÏ˘Â¯È· ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡�˘ ,Ì„‡ ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ ‰Ê :˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ·˙Î

ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê ‡·È˜Ú '¯ ¯Ó‡ ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â „"‰' :Ë"Ù ÌÈ¯„�
.Î"Ú '‰ÊÓ ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê ,Ì„‡ ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ ‰Ê ¯Ó‡ È‡ÊÚ Ô· ,‰¯Â˙·

:Ì"˘¯‰Ó‰ Ê"Ú ·˙ÎÂ

Ï‡¯˘È Â�ÈÈ‰Â ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ÍÓÚ˘ ÈÓ ‡¯˜� ÍÚ¯ ‰�‰ ÈÎ Ï"�Â"
‰¯Ê ‰„Â·Ú Ò"˘·Â ,ÏÏÎ· Ì�È‡ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ È„ÈÒÁ Ï·‡ ,¯˘Î
·ÈÎ˘ ÈÎ ,‰ÏÈ·Á‰ ‰„¯Ù˙� È·¯ ¯Ó‡ ÒÂ�È�ÂË�‡ ·ÈÎ˘ ÈÎ :È Û„
‰¯˘˜�˘ Â�˙·‰‡ È"˘¯ÙÂ ,‰ÏÈ·Á‰ ‰„¯Ù˙� ·¯ ¯Ó‡ ÔÎ¯„‡
˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ ‰Ê ·È˙Î„Ó „ÓÏ� ÂÊ ‰·‰‡Â .Ï"ÎÚ ,˘Ù�· ˘Ù�

."Â�ÏÂÎÏ „Á‡ ·‡ ‡Ï‰ ('· ÈÎ‡ÏÓ) ˘"ÓÎÂ ,Ì„‡

‡ÚÈˆÓ ‡·· 'Ó‚Ó ,ÈÂ‚ ‡Â�˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡ ˘È˘ ‰ÊÏ ÍÓÒ ‡ÂˆÓÏ ˘ÈÂ
,Â�ÈÈ‰Â ,"È‡˜ ‡˙È�˙Ó„ ‡�Â˘‡ ,È‡˜ ‡¯˜„ ‡�Â˘‡ ˙¯·Ò ÈÓ" :·Ï
ÏÚ È‡˜ ,"Ì"ÂÎÚ ‡�Â˘ ‡ÏÂ Ï‡¯˘È ‡�Â˘ ,Â¯Ó‡˘ ‡�Â˘" :‡˙ÈÈ¯·‰˘
‡ÏÂ ,["ÔÂÚËÏ ‡�Â˘Â ˜Â¯ÙÏ ·‰Â‡"] ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ Ï˘ ‡˙ÈÈ¯·‰
ÔÈ�Ú ÔÈ‡˘ ‡˙ÈÈ¯·‰ ˙˘„ÁÓ„ Â�ÈÈ‰Â ."Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ

íéã÷äìÌÂ˘ ÔÈ‡„ ‡˙È‡ Ì‡Â .Â·‰Â‡ Ï‡¯˘È È�ÙÏ ÈÂ‚‰ Â‡�Â˘ ˙‡
‰·ÈÒ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ‡ËÈ˘Ù ,‡˙ÈÈ¯·‰ Ï"Ó˜ È‡Ó ,ÈÂ‚ ‡Â�˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ�Ú

Â‚‰ ˙‡ ÛÈ„Ú‰Ï‰ÊÈ‡ ˘È˘ ‡˙ÈÈ¯·‰ ˙¯·ÂÒ Î"Ú ‡Ï‡ ,Ï‡¯˘È ÏÚ È
È�ÙÏ ÂÓÈ„˜‰Ï ÍÎ È„Î „Ú ·ÂÈÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ì˙Ò· ÈÂ‚ ‡Â�˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ�Ú

.Ï‡¯˘È

ÍÈ¯‡‰ ,„-‡ ÌÈ˜¯Ù ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ ¯Ó‡Ó ·"Á] "˙È¯·‰ ¯ÙÒ"·Â≈
‰È‰È ,È˘Â�‡‰ ÔÈÓ ÏÎ ˙‡ ·Â‰‡Ï ‡Â‰ ÌÈÚ¯ ˙·‰‡ Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ˙Â‰Ó˘
˜ÒÂÚÂ Â‰ÂÓÎ ÂÓˆÏ·Â Â˙ÂÓ„· Ì„‡ ‡Â‰˘ ¯Â·Ú· ‰È‰È˘ ÌÚ ‰ÊÈ‡Ó
ÌÈ˜ÒÂÚ Â�È‡˘ ÂÏ‡Â ,'ÂÎÂ ÌÈ·�‚‰Â ÌÈÁˆÂ¯‰Ó ıÂÁ] ÌÏÂÚ Ï˘ Â·Â˘ÈÈ·
ÈÎ ,Ì„‡ È�· Ï˘ ıÂ·È˜‰ ÌÈÈ˜˙È˘ È„Î ÌÚË‰Â .[ÌÏÂÚ Ï˘ Â·Â˘ÈÈ·
„ÂÚÂ .'ÂÎÂ ÏÎÂ‡·Â ÌÈ˘Â·ÏÓ· Ì‰ÈÎ¯ˆ ÈÂ·È¯· ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÏÂÎ
˙·‰‡ È"Ú Ì‚Â .Ì‰Ó ˙ÏÚÂ˙Â ‰‡�‰ Ï·˜˘ ÂÏ‡Ó ·ÂË‰ ˙¯Î‰ ÌÂ˘Ó
‰Ê ¯·„˘ ·˙ÎÂ .Ì„‡ È�· ÔÈ· ÌÈ˜Ê�‰Â ˙Â·È¯Ó‰ ÂËÚÓ˙È ˙ÂÈ¯·‰
Ì„‡ ÏÎÏ ¯ÂÊÚÏ ÔÂˆ¯Â ÌÈÓÁ¯ ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡· Â· ˘È˘ Ì„‡‰ Ú·Ë· ÁÎÂÓ
¯‡·˙È "ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â" ˙ÂˆÓ· ‰"ÊÚ·Â .ÏÏÎ Â¯ÈÎÓ Â�È‡˘ Û‡

.‰Ê· „ÂÚ

:·˙Î˘ [ÂÈ�·Ï ˙Â‚‰�‰Â ‰‡ÂÂˆ] "„Â„ ˘Ù�" Â¯ÙÒ· ˙"¯„‡‰ ÔÂ‡‚‰Â

ÏÚ ÌÈ‚Ï‚ÏÓ‰ ÌÈ‡ÈËÁÓÂ ÌÈ‡ËÂÁ‰ Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡"
Ì‰Ï ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â Ì˙Â‡ ,‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙· È˙‡�˘ ,Ï"ÊÁ È¯·„
ÒÂ‡Ó ¯·„ ÏÎÎ Ì‰È�Ù· ÏÎ˙Ò‰Ï ÏÎÂ‡ ‡Ï .Ì‰ÈÎ¯„· ÌÈÎÏÂ‰‰Â

.‰ÏÈÓ‰ Ô·ÂÓ· ,Ì‰È�Ù ˙Â‡¯ ÏÎÂ‡ ‡Ï ÔÎ .·ÚÂ˙ÓÂ ı˜Â˘ÓÂ

˙‡ Í‡úéøá éðá íðéàù,Ï‡¯˘ÈÏ ‡�Â˘ Â�È‡˘ ÏÎ ,éì ïéà

áìá àðéè íåù åéìòÌÂ˘ ÈÏ ÔÈ‡Â ,Ê"Ú Ï"ÊÁ Â�¯È‰Ê‰ ¯˘‡ÎÂ ,
."Â˙Â‡�˘Ï Â�È˙Â·¯Ó Â�ÈÂËˆ�˘ ÈÓÏ ˜¯ ˘È‡ ÌÂ˘ ÏÚ ‰‡�˘
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‰‡�˘ È˘ÚÓ ÏÚ Ì‚ ÌÈ¯·ÂÚ Ì‡‰ :‡ ˜¯Ù
Í‡ .·Ï·˘ ‰‡�˘ ‡Â‰ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘ ‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡ ¯˜ÈÚ ,"¯·„Ó ·Â˙Î‰ ·Ï‰ ˙‡�˘·"
ÌÈ¯ÂÒÈ‡ Ì‰· ÔÈ‡˘Î ÂÏÈÙ‡] ÌÈ¯ÂÒ‡ Î"‚ "‰‡�˘ È˘ÚÓ"˘ ,ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â·˙Î
‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï· ˘ÓÓ ÌÈÏÏÎ� Û‡˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ ."·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"· ·˙Î ÔÎÂ [ÌÈ¯Á‡
,Â¯È·ÁÏ ‰ÚÂ„È ‰‡�˘‰ ÔÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„Â .·Ï‰ ˙‡�˘ ÂÓÎ ÌÈ¯ÂÒ‡Â

.‰‡�˘ Ï˘ ÌÈ˘ÚÓ ÏÚ Û‡ ‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ

‰‡�˘ È˘ÚÓ ÏÚ ˙Â˜ÏÓ ˘È Ì‡‰ :· ˜¯Ù
˙ÓÈ˙Ò ÔÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡Â ‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ Â‡Ï ‡Â‰ "‡�˘˙ ‡Ï"˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î
[ÌÈ‡ÏÎ ÌÈÈ˜Ó ÔÈ�ÚÏ Ê"Ú ˙ÎÒÓ·] 'ÒÂ˙‰ ˙Ú„· ÁÈÎÂ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ˘ÈÂ ,ÌÈ�Â¯Á‡‰

.ÔÈ˜ÂÏ ‰‡�˘ È˘ÚÓ ÏÚ˘

:äîã÷ä

פרק ב' בסוגיא וכמבואר בלב, שהשנאה זמ� כל עוברי� הלב שנאת שעל שלמדנו אע"פ
על שבנוס� הרי הפגיעה, מדרכי באחד בשונאו פוגע שא� ולומר להסתפק יש עדיי� ג',
של שמעשי� הפגיעה, מעשה על בלאו פע� עוד יעבור שבלבו, השנאה על שעובר הלאו
אמנו� את שונא אבשלו� � ולדוגמא תשנא. דלא לאו מכח ה� ג� בנפרד נאסרו שנאה
הל� זמ� ואחר בלבב�", אחי� את תשנא ד"לא לאו על הזמ� כל ועובר מזמ�, בלבו
שאסורה פעולה שעשה הרי בביהמ"ד. וגידפו שחירפו ברבי�, אמנו� את ובייש אבשלו�
למה בנוס� הבזיו�, מעשה על תשנא לא על פע� עוד שעובר ונמצא תשנא, לא מצד

זמ�. באותו שבלבו השנאה על ג� שעובר
אי� שכ� תשנא, לא של המעשיי� בדיני� דנה אינה � האחרות לסוגיות בניגוד � זו סוגיא
תשנא, בלא ג� עליה� עוברי� מהשנאה כתוצאה ופגיעות מעשי� על א� לדינא נפק"מ
חבירו את המכה כגו�, אחרי�, לאוי� מכח התורה מ� אסורי� כלל בדר� אלו מעשי� שהרי
רק ואפילו חבירו את המבזה או והמקלל להכותו", יוסי� ד"לא בלאו עובר בו וחובל
חבירו ממו� מזיק [ולעני� מה"ת. בלאו אחת בכל עובר בפניו שלא הרע לשו� עליו מדבר
וכש"כ ואכ"מ]. מה"ת, בלאו עי"ז עובר א� קמא בבא מס' בריש האחרוני� האריכו
נוגע אינו ב', בפרק שנאה, של מעשי� על מלקות חיוב יש א� בסוגיא, השני שהנידו�

ש ועיקרה היו�. תשנאלמעשה דלא הלאו גדרי ולברר להבי� עיונית, היא זו סוגיא ל
ללימוד הכרחית אינה ג� א� הקלות, בי� זו סוגיא אי� כ� ועל בה. שנאמרו והסברות

בכללות. תשנא לא של הנושא
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בערכי� מפורשת ברייתא למדנו הרי כזאת בשאלה להסתפק שיי� אי� המעיי�, יטע� ובודאי
שזה<‰>טז: הרי מדבר", הכתוב שבלב בשנאה בלבב�, ת"ל יסטרנו... ולא יכנו לא "יכול ,

המעשי�, על ולא הלב, על אלא אינו תשנא לא שאיסור לכאורה, ללמדנו באה שהברייתא מה
מברייתא אי� מה� ולהרבה זו, בברייתא פירושי� כמה שישנ� האמת א� וכיו"ב? וקללה כהכאה
לעצמ� כשה� מעשי� על רק מדברת זו שברייתא שפירשו יש ולדוגמא הנ"ל. לשאלה ראיה זו
במעשי� היא כא� ושאלתנו עליה�, עוברי� שאי� ציורי�], בכמה יתכ� וזה ] הלב שנאת בלי
בסוגיא עי' פירושי� עוד בזה [ויש בנפרד. עליה� ג� עוברי� הא� גמורה שנאה מתו� הבאי�

.[1 הערה בפני�
בלא עובר אינו שנאתו שגילה שכל וסיעתו הרמב"� שלדעת אחרוני� כתבו כללי באופ�
ופוגע מעשה עושה שכאשר זה, לספק מקו� אי� א'] בסוגיא באור� [כמבואר תשנא
אפילו אלא בנפרד, הפעולות על עובר שאי� רק ולא השנאה, מתגלה כלל בדר� בחבירו
וסוברי� הרמב"� על לחולקי� הוא הנידו� ועיקר עליה. עובר אינו כבר שבלבו השנאה על
זו לשיטה תשנא, לא על עוברי� ותמיד גלויה לשנאה בלב נסתרת שנאה בי� הבדל שאי�
בפרק הסוגיא בפני� עיי� [אול� לא. או עצמ� מצד עוברי� לבד המעשי� על א� לעיי� יש

רש"י]. באותיות הפרק ובסו� 3 הערה א'

+_ '` wxt
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מדבר: הכתוב הלב בשנאת ""בלבב (א)
(טז:) ערכי� בגמרא יכול<‰>גרסינ� בלבב�, אחי� את תשנא "לא

בלבב�, ת"ל יכנו... øáãîלא áåúëä áìáù äàðùáמפשטות ."
אבל הלב, לשנאת הכוונה שבתורה השנאה שאיסור למדי� הגמרא
מתו� ומקלל [כשמכה וכיו"ב וקללה הכאה כמו שנאה של מעשי�
שא� הדבר ופירוש תשנא". "לא בפרשת נכללי� אינ� שנאה],
או מחרפו ג� אח"כ א� תשנא, בלא ועובר חבירו את שונא אד�
שוב אלו מפעולות אחת כל על עובר אינו ממונו, מזיק או מכהו
ורגע רגע בכל שעובר [או בלאו עובר אלא תשנא, דלא בלאו

עליו. לו שיש השנאה עצ� על וכדלעיל]
כהני�" ב"תורת הדבר מפורש וסיי�<Â>ויותר זו ברייתא שהביא

משמע שבלב", שנאה א� כי אמרתי לא בלבב�, "ת"ל בלשו�:
אינ� שנאה של מעשי� אבל תורה הקפידה הלב שנאת על שרק

זה. לאו מצד אסורי�
מעשי על עוברי� שאי� בפשיטות שכתבו באחרוני� יש ואמנ�
שאע"פ כתב א'] אות ב"ביאור" ג' [סי' מישרי�" ב"אורח שנאה.
וכדמוכח  שנאה של מעשי� פירושה בתורה "שנאה" מילת שסת�
שלא מפרש הייתי "בלבב�" מילת הוספת שאילולי ערכי� בגמ'
איסור אי� "בלבב�" תורה שאמרה אחרי אבל  תקללנו ולא תכנו
שכוללת כמו�" לרע� "ואהבת למצות דומה ואינו שנאה, מעשי על

חסדי�. וגמילות כהטבה האהבה, מתו� פעולות ג�
פ' סי' [יו"ד לב" להזכיר<�‡>ב"חקרי לא שנשבע ש"� בעני� [

נדרו לפרוע שמסרב אחד אד� לתורה, העולי� של שביר� במי
מצד חלה השבועה שאי� י"ל א� ש� וד� לתורה, בעלייתו שנדר
לא של המצוה לבטל כנשבע והוה שנאה מתו� נשבע שהש"�

בזה"ל: ועוד] בד"ה דבריו [בסו� וכתב תשנא.
גלויה ושנאה לב דשנאת דסברי הפוסקי� רוב דלדעת "ועוד
על החולקי� דהיינו ] ה� אחד ועני� ה� אחד בלאו הכל
אי� א"כ נסתרת] ושנאה גלויה שנאה בי� שמחלק הרמב"�
אלא שנאה, לו שהיה הורה שהרי לאו ביטול זו בשבועה
לאו ביטול גר� השבועה ואי� השנאה נגלה השבועה שע"י

כלל...".
השבועה כגו� השנאה, מתו� הנובעי� דמעשי� בפשיטות שנקט הרי
וע"י בלב היא השנאה שעיקר עליה�, עוברי� אי� זה, בנידו�

רק השנאה שנאה.äìâîמעשי לו שיש
ג' אות כ' סי' [כתבי� דיסקי�" ב"מהרי"ל כתב דכששונא<�Ê>וכ� [

"הג� ובלשונו: תשנא, בלא עובר אינו שונאו לחמור מלפרוק נמנע
בפרק כדמשמע תשנא לא משו� ביה לית גופא הפריקה דחדילת

מדבר". הכתוב שבלב דבשנאה בערכי� יש

וה� שנאה, של מעשי� על שעובר הסוברי� דעת (ב)
תשנא דלא הלאו בכלל

בדבר, ונסתפקו זה בכלל שפקפקו מהאחרוני� יש זאת לעומת
תשנא" "לא שאיסור ומראשוני� מהגמרא ראיות הביאו שא� ויש

שנאה. מתו� הבאי� מעשי� ג� כולל
קנ"ט] עמ' ושנאה", ריב "מחלוקת [במאמר עול�" ב"הליכות

מלשונו: חלק ונביא הספק, צדדי מבאר
ד"ואהבת מקרא רעי� אהבת על תורה דצותה בהא "והנה
בלבו אהבתו דיקבע האחד, דיני�. שני בזה יש כמו�" לרע�
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עה"פ. בחומש ז"ל הרמב"� וכמ"ש לחבירו, טוב רק וירצה
מישראל אד� שעושה גמ"ח של הטבה חיוב בזה נכלל ועוד
ועיי� א' הל' אבל מהל' [פי"ד ז"ל הרמב"� וכמ"ש לחבירו,

ה"ג]... פ"ו דעות
ממנו, להימנע בתורה דנצטוינו השנאה בעני� לחקור יש והנה
על דהוזהרנו אהבה, מצות כמו הוא שנאה דאיסור די"ל
השנאה התגלות על הוזהרנו וג� שבלב, השנאה מציאות

øáåòבפועל, åøéáçì äòø ìåîâú ìù äìåòô ìëá æ"ôìå

àðùú àìã åàì ìò,אהבה מדי� שנאה די� דחלוק דלמא או ,
נאמר בשנאה אבל כמו�", לרע� "ואהבת סת� נאמר דבאהבה
שבלב שנאה על דדוקא וש"מ "בלבב�", אחי� את תשנא לא

השנאה התגלות על לאו אי� אבל לאו, .1יש
פשיטא לשיטתו דהרי ז"ל להרמב"� אמורי� דברינו אי� והנה
מגלה דא� עוד הגדיר והוא שבלב, שנאה על אלא לאו דאי�
בעשה עובר דעכ"פ בהדיא כתב ולכ� לאו, ליכא שנאתו
מדי� אהבה די� דחלוק כנ"ל הוא מדבריו והיוצא דואהבת,

הרמב"� על דחולקי� אליבא ל� מבעיא כי ".2שנאה,
מתבאר והנה ד"ה נ"ד סי' [ח"ו יעקב" הוכיח<Ò„>ב"קהלות [

הכתוב מ� לו פותחי� מאיר ר' "אמר סה: ד� נדרי� ממשנה
תקו� לא על עובר שאתה יודע היית אילו לו ואומרי� שבתורה
שע"י דמשמע וכו'", בלבב� אחי� את תשנא לא ועל תטור ולא

ששנאת אע"פ תשנא, בלא עובר שנאה מתו� מחבירו הנאה הדרת
"ר"א ג. ד� סוטה מגמרא מוכיח וכ� הנדר. בלי ג� יש כבר הלב
בלבב�, אחי� את תשנא לא תורה שאמרה כלפי אומר יעקב ב�
ע� ונסתרת דת על כשעוברת לאשתו יקנא [שלא זו כגו� יכול
שאלמלא בגמרא מבואר קנאה", רוח עליו ועבר ת"ל שכניה]

בעצ תשנא בלא עובר והיה לקנא אסור היה הקינויהפסוק �3.
ג']. באות לקמ� יעקב" ה"קהלות מסקנת [ועיי�

כמה מדברי לדייק הוסי� קנ"ט] עמ' [ש� עול�" וב"הליכות
בפסוק עה"ת ברמב"� – אסורות הפעולות דג� דס"ל ראשוני�
צוה כ� ואחרי תשנא... לא כתב: הראשו� בפירושו תשנא לא
עובר רעהו את השונא והנה לרע�], ואהבת ] אותו שתאהוב
עזרא": ב"אב� פירש זה [וכעי� עשה", מקיי� לו והאוהב בלאו
הללו המצוות דשתי משמע לרע�"], ואהבת היפ� תשנא "לא
ומשמע תעשה, לא וזה עשה שזה אלא אחת במציאות מדברות
לא מצות כ� אהבה, מתו� מעשי� כוללת ואהבת שמצות שכמו

שנאה מתו� מעשי�] מניעת [או מעשי� כוללת .4תשנא
ד"לא לאו לעני� שכתב לתו"כ בפירושו הראב"ד מדברי מוכח וכ�
שהראשו� על כנקמה כליו להשאיל רוצה אינו כשהשני תקו�",
להשאיל, כשמסרב עובר אינו הראשו� אבל בלאו, עובר השאילו, לא
עובר שהוא שכ� כל איבה משו� ממנו מנעו הראשו� "וא� וכתב:
וג� לשונו מפשטות תקו�", לא ומשו� אחי� את תשנא לא משו�

בברייתא1. מבואר - אסורים אם שנאה של מעשים של זה נידון לכאורה
נידון אינו הברייתא נידון שבאמת אלא האחרונים? בזה דנו ולמה דערכין,
החולקים דלשיטת <ז> ערכין גמ' בסיכום לעיל הבאנו דהנה האחרונים.
הנידון [דעיקר גלויה בשנאה אפילו שעוברים וסוברים הרמב"ם על
הנ"ל. בברייתא פירושים שני האחרונים כתבו לשיטתם], הוא באחרונים
פלטה כבר כשהשנאה רק דעובר אמינא דהוה יכנו, לא יכול אחד, פירוש
זה ולפירוש עובר. הלב בשנאת שגם בלבבך, ת"ל מעשים, ועושה לחוץ
עושה גם ואח"כ הלב שנאת על שעובר והיכי עובר, ודאי גלויה בשנאה
שם הב' לפירוש וכן המעשים. על עובר אם בברייתא מבואר אין מעשים
שנאה שאין אף אסורים וקללה דהכאה אמינא דהוה משנה"] ה"כסף -]
מעשים על גם עובר האם אך עובר, בלב שנאה בשיש שרק קמ"ל כלל, בלב

והבן. בסיכום ועיי"ש בברייתא, הכרע אין מהשנאה? באים שכן
אליבא לכאורה להסתפק יש לרמב"ם שגם 2 בהערה להלן ולפמש"כ
ענין אינה דערכין שהברייתא לפרש יש זו דעה לפי וגם חיים". דה"חפץ
עובר לשנוא השנאה נתוודע שלא שכל הברייתא למסקנת כי כאן, לשאלה
לכאורה, בנפרדעלהמעשים, גםישלהסתפקאםעובר ואףשעושהמעשים,

בזה. וצ"ע
התשובה].2. בתחילת [שם לעיל המובא לב" ב"חקרי עוד ועיין

על דחולקים אליבא רק הוא הספק שכל עולם" "הליכות שכתב ומה
[עיין הרמב"ם בשיטת הקטנה" ה"יד של פירושו לפי שפיר אתי הרמב"ם,
מפני היא שבלב שנאה שחומרת נסתרת] ושנאה גלויה שנאה א' סוגיא
שיעשה מעשה בכל ולכן החוצה, פורצת ואינה בלב סגורה נשארת שהיא
בעושה ולכן דעתו, ומתיישבת לחוץ השנאה פרצה הרי בחבירו לפגוע

תשנא. לא על עובר אינו הרמב"ם לדעת השנאה מתוך מעשים
שאין פירושה נסתרת ששנאה א'] בסוגיא [שם חיים" ה"חפץ לדעת אבל
שנאה של מעשים לה משכחת ודאי א"כ השנוא, לידיעת מגיעה השנאה

מי יודע הנפגע ואין בסתר הנעשות בממון,ופגיעות וגם בגוף גם עשאם,
על נפרד בלאו עובר אם לעיין ויש השנאה, על הרמב"ם לדעת ועובר

המעשים.

אינן3. שנאה, מעשי על איסור שיש סוטה וגמ' נדרים מגמ' הראיות
ג' פרק נסתרת" ושנאה גלויה "שנאה א' בסוגיא ועיין עיקר, כל פשוטות
שבעצם הכוונה שאין אלו. גמרות בביאור שיטות וכמה כמה הובאו שם
ב"קהלות [וכמ"ש שנאה שגורמים אלא תשנא, בלא עובר הקינוי או הנדר
מקודם שעוברים ע"י ונגרמים משנאה, כתוצאה שבאים או כאן] יעקב"

יעקב". ה"קהלות בשם כאן בהמשך וע"ע עיי"ש תשנא, בלא
עוברים שלעולם שמפרשים באחרונים הנמצא אחרת דרך לציין יש אולם
לאסור ראיה להביא אין ואעפ"כ הנדר, או הקינוי גוף על תשנא בלא
אלא שנאה מעשי בגדר אינם והנדר שהקינוי משום שנאה, של מעשים

עצמההם .השנאה
"אורח בשו"ת כתב נדר לענין בזה: האחרונים מדברי נביא הענין ולהבין
שעובר הציור המשנה, על שם הרא"ש דלפירוש בפשטות, לבאר משפט"
לשנוא שנדר דהכוונה י"ל בשלומו, לשאול שלא שנדר כגון הוא תשנא בלא
בלאו עובר ולכן בלבו, וקביעתה השנאה קבלת הוא שהנדר ונמצא אותו,

ימים. ג' מדבר דאינו השיעור [וכעין
מהי יב] סי' ח"א [אה"ע יצחק" "בית בתשובת לבאר כתב קינוי ולענין
לפרש נ"ל "וכעת בתו"ד: שם וז"ל גדול, חידוש ומחדש בקינוי, שיש השנאה
היתה הקנאה שלולי לה, שמקנא מה הוא השנאה עיקר אך בגמרא...
השנאה היא וזו עליו, שנאסרה האיסור גורם הקנאה וע"י לו, מותרת
מה לן איכפת ולא לשנאותה דמותר הפסוק] -] וקמ"ל עליו, שנאסרה
פירוד שגורמת מאחר הקינוי, שפעולת - דבריו וביאור עליו". שנאסרה
[ולפ"ז עליה ועובר שנאה בעצם היא הרי אח"כ] תיסתר [אם ביניהם
נתינת בעצם עובר ודאי היה תורה שהתירה אילולא גירושין כל לכאורה
שנתבאר וכיו"ב לשנאותה נודר כמו הוא זה וקינוי תשנא], לא על הגט
במפורש יצחק" ב"בית שם כתב שלא ואע"פ בעצם, שנאה נחשב שגם לעיל

שנאה. מעשי לענין גם נוגע עכ"פ אך זה, פירוש חידש מה לענין
דערכין,4. ברייתא פי על נאמרו לא ודאי אלו רמב"ן שדברי להעיר יש

ופ הוא, דוקא וודאי "בלבבך", הוא הדרשה עיקר שם כאןכי הרמב"ן ירוש
להלכה. להביאו יש אם וצ"ע מקרא, של בפשוטו הוא
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מוכח השאלה, מניעת בעצ� עובר שודאי לנקמה שמדמהו ממה
שאינו ש� הוסי� [א� תשנא. בלא עובר מעשה מניעת ע"י דג�

וצ"ע]. כ"כ, מוכרח
בפתיחה חיי�" ה"חפ�  באחרוני� כ� כתבו להלכה שג� ומצאנו

ז' [לאוי� לה"ר הרע<Ò‡>להלכות לשו� דהמדבר בפשיטות כתב [
ובבמ"ח, [עיי"ש אחי�, את תשנא דלא בלאו ג� השאר, בי� עובר,
שבלב השנאה היא שהעבירה ואע"פ שיטתו], בביאור לקמ� וע"ע
ומוכח גרידא, שנאה כמעשה אלא ואינו משנה, אינו והדיבור
בלאו עובר שנאה מתו� ודיבורי� במעשי� שג� לכאורה מדבריו

חיי�"5זה ה"חפ� דברי ביאור רש"י באותיות הפרק בסו� [ועיי� ,
באור�].

ועפי"ז] ד"ה כ"ה אות קנ"ו סי' או"ח [שו"ע נאמ�" ב"אורח ג�
והא תשנא, דלא בלאו ג� עובר שודאי בחבירו החובל לעני� כתב
פירושו מדבר", הכתוב שבלב "בשנאה ערכי� בגמרא דאמרו
מעשה שעושה וכיו"ב חבלה וכש"כ עובר שבלב שנאה על שאפילו

.6שנאה
ביהכ"נ בעני� ד� צ"ט] סי' ח"ב [יו"ד משה" "אגרות ובשו"ת
בחזרתו וביו"ט, בשבת לתורה שעולה מי שכל ש� שהמנהג
כח, יישר בברכת ומברכו דאתרא מרא הרב ליד עובר למקומו
מנהג מקיימי� ואינ� הרב לכבד רוצי� שאי� אנשי� קמו ועתה
אחד דבר והמבטל לכבדו, להרב מחוייבי� שודאי ע"ז וכתב זה,
המקורות עיי"ש בממו� כגוזלו הוא הרי הרב של מזכויותיו וממעט

בתו"ד: ש� וכתב לזה,
לא כהמנהג, לעשות יצייתו ולא במרי� עומדי� א� "ולכ�
דלא לאו על שעוברי� להרב שנאה מחמת הוא א� מיבעי
כפי לעשות רוצי� אי� עצלות מחמת רק א� א� אלא תשנא,

לתורה" אות� לקרוא אסור המנהג,

תשנא בלא עוברי� גופא זאת שבפעולה בפשטות מדבריו .7ומשמע

אינ� אבל מה"ת אסורי� שנאה שמעשי הסוברי� (ג)
תשנא לא בפסוק נכללי�

הוא בתורה שנאה איסור עיקר דלעול� שכתבו מהאחרוני� ויש
ואעפ"כ ערכי�, הגמ' לשו� וכפשטות במעשי� ולא בלב רק ודאי
[ש�]: יעקב" ה"קהלות וז"ל התורה. מ� שנאה מעשי אסורי�

דסוטה זו סוגיא מתו� מתבאר הגור�8"והנה מעשה שהעושה
תשנא, דלא איסורא בכלל הוא וקטטות שנאה לידי ומביא
לו וגור� יצרו המגרה דבר כל אסור שבתורה עבירות שבכל

שיעבור".
מ� אסורי� ה� אבל אלו מעשי� על לוקי� דאי� דא� וכוונתו

שנאה]. שגורמי� [משו� התורה
כאשר אפשר] בדר� כ"ו, סי' [חו"מ משפט" "אורח בשו"ת וכ"כ
"ואהבת על דעובר כתב, חבירו, ממו� להזיק האיסור מהו לבאר ד�
תשנא", ד"לא בלאו אבל מעשי�, ג� כולל שודאי כמו�" לרע�
וכמש"כ האיסור, בכלל שנאה מעשי אי� "בלבב�", שכתוב מאחר
דמשמע דנדרי� הסוגיא ליישב [כדי ש� שהוסי� אלא ערכי�. בגמ'
הדברי� "ואולי תשנא]: לא משו� אסורי� שנאה שמעשי לכאורה
שבלב, להשנאה גורמי� הנאה] מדיר כגו� שנאה [מעשי הללו
פירוש כה"ג", הוי במעשה ריחוק של הדרכי� בכל דה"ה וי"ל

.9שאסורי�

Î"‡ Î"Á‡ ‰‡�˘ Ì¯Â‚˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ‰‡�˘ È˘ÚÓ ¯ÂÒÈ‡˘ ÂÊ ‰ËÈ˘ÏÂ
ÏÏ˜ÏÂ ˙ÂÎ‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ ‰"Ù‡ ,ÏÏÎ ·Ï· ‰‡�˘ ‰˙Ú ÂÏ ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡
‰ÁÎÂ˙ Í¯„ ‡ÏÂ ,‰‡�˘ ÌÂ¯‚È Ê‡˘] ‰‡�˘ Í¯„ ‰˘ÂÚ˘ ÏÎ ·"ÂÈÎÂ
.ÌÈ¯ÂÒ‡˘ ·Ï‰ ˙‡�˘ ÏÎ ÈÏ· ‰‡�˘ Ï˘ ÌÈ˘ÚÓ ‰Ï ˙ÁÎ˘ÓÂ ,[Ï˘ÓÏ

עובר5. למה זו, בקושיא עמד סקי"ד] שם הח"ח על [ביאור חיים" ב"נתיב
רבינו כוונת ואין שאה"נ, "וי"ל לדחות: וכתב לה"ר, דיבור על תשנא בלא
שם הוסיף ועוד זו", אחר זו כרוכות יהיו אלו שעבירות שמצוי לומר אלא
תשנא בלא שעובר לפעמים דמשכח"ל וי"ל בדוקא, הח"ח לשון לפרש שיש
הרהור בגדר והוא השנאה מבורר אינו שבמחשבה באופן לה"ר דיבור ע"י
נחשב לאחרים שמדבר הדיבור וע"י והחלטה, שכלית קביעות בלא בעלמא
חיים" ב"שבילי שהאריך מה עיי"ש הלב, שנאת על לעבור והחלטה קביעות

י"ח. ס"ק
לתמוה האריך ז'] סי' פתיחה חיים" "חפץ לספר [הערות ראיה" וב"מצות
על תשנא בלא עובר אינו ודאי שלדינא וסיים חיים", ה"חפץ דברי ולדחות
"מכש"כ בתו"ד: שם וכתב שנאה. מתוך במדבר אפילו הרע, לשון דיבור
אחרים, איסורים יש הפעולות] -] המעשיות שעל כיון זה לכל צריך שאין
הוספת "דעכ"פ שם: וסיים והכרח", צורך לאין בלאוים להרבות לנו אין
שאמרה מה על נוסיף ואיך כלל שבלב דבר זה שאין כיון כאן אין ודאי לאו

תורה".
שם6. נאמן" וב"אורח באורך. 1 הערה לעיל עיין ערכין הגמ' פירוש בענין

הכאה לבין תשנא, בלא שעובר חבלה בה שיש הכאה בין לחלק הוסיף

וחילוקו בזה דעתו לסוף ירדנו ולא עיי"ש, עובר, אין שבזה חבלה בה שאין
המחבר. בן בדברי ועיי"ש נביאות, כדברי נראה

להרב.7. להם שיש הקדומה השנאה על שעוברים שהתכוון משמע ולא
בשנאה מדבר ואם לתורה, לקרותם האיסור לסיבת זה טעם מדנותן וגם
מעלה לא לתורה הזאת העלייה א"כ להרב, הזמן כל להם שיש קדומה

לעלות. יאסרו ולמה מורידה, ולא
כלפי8. שם: הגמרא שפירש לעיל, שהביא שם רש"י לדברי בעיקר כוונתו

עצמו להביא שאסור תורה שאמרה אחרי "כמו תשנא, לא תורה שאמרה
ותגר". שנאה לידי

לכאורה]9. אך בד"ה כ"ו סי' ח"א [אה"ע משה" ב"אגרות גם זה וכעין
שתי שנתגרשה אשה שגם בתרי] ד"ה כו. [יבמות רש"י מש"כ שהביא
ונתחבטו קטלנית, אשה כמו להנשא ואסורה להתגרש הוחזקה פעמים
שאשה לבאר, משה" ה"אגרות וכתב כאן, יש איסור איזה להבין האחרונים
ולכן ולשנאותה, אדם בני בה שימאסו שגורמת רע טבע לבעלת הוחזקה זו
אסורים דברים שהם ושנאה מחלוקת כגורמים בזה "דהוו להנשא, אסורה
איסור שיש כתב לא אך לזה". לגרום גם אסור שממילא מה"ת בלאוין
אלא שנאה מעשי שום כאן שאין שאע"פ כאן יש חידוש וגם דאורייתא,
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È‡„Â˘ ,‡�˘˙ ‡Ï ÔÈ„ ¯˜ÈÚÓ ,‰˘Â¯ÈÙ ,Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ ÔÈÎ¯Ú„ ‡˙ÈÈ¯·Â
Á˙Ù Â‰ÊÂ .‰‡�˘ ÌÈÓ¯Â‚˘ È�ÙÓ ˜¯ ÌÈ¯ÂÒ‡Â ,ÂÏ‡Î ÌÈ˘ÚÓ· ¯˙ÂÓ
,¯„�‰ ÌˆÚ· ¯·ÂÚ˘ ‡ÏÂ] ‡�˘˙ ‡Ï È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ˘ È�ÙÓ ÌÈ¯„�·
È¯˜Á"‰ Î"˘ÓÎÂ ,‰ÂˆÓ‰ ÏË·Ï ¯„Â�˘ ÏÏÎ ¯„�‰ ÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ê‡˘

.['Á 'ÈÒ „"ÂÈ "ÌÈ„¯Â ˙�È‚"· ˘¯ÂÙÓ ¯˙ÂÈÂ ,"·Ï

* * *

äæá "íééç õôç"ä úòã øåàéá

ÚÓ˘Ó„Î "·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ ‰¯Â‡ÎÏ - "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„·Â
Ì¯Â‚˘ ·˙Î ‡ÏÂ ,‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯Â·È„ ÏÚ˘ Â�Â˘ÏÓ
¯·ÂÚ ¯ÙÒÓ‰ ˜¯˘ ÂÈ¯·„ ÛÂÒ· Ì˘ ·˙Î˘ „ÂÚÂ ,‰‡�˘ È„ÈÏ ‡È·ÓÂ
·Ï· ‰‡�˘ Ì¯Â‚˘ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒÈ‡‰˘ ‡ÓÈ� È‡Â ,ÚÓÂ˘‰ ‡ÏÂ ‡�˘˙ ‡Ï·
ÚÓÂ˘‰ Ì‚ ·˘Á� ‡Ï È‡Ó‡ ÔÈÈÚÏ ˘È ,ÂÈÏÚ Â¯·È„˘ ÈÓ ·Ï· Â‡ ÚÓÂ˘‰

‡�˘˙ ‡Ï· ‡Â‰ Ì‚ ¯Â·ÚÈÂ ,ÂÓˆÚÏ ‰‡�˘ Ì¯Â‚Î Â˙ÚÈÓ˘·10.

¯‡·"· 'Ê ÔÈÂ‡Ï ‰ÁÈ˙Ù·] "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ È¯·„· ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÓ‰ ˙Ó‡·Â
¯‡·Ó ÂÓˆÚ·Â .ÔÈ�Ú· ÂÏ ˘È È¯Ó‚Ï ˙¯Á‡ Í¯„˘ ‰‡¯È [Ì˘ "ÌÈÈÁ ÌÈÓ
È˘ÚÓ˘ ÂÈ¯·„· ¯‡Â·ÓÂ .ÌÈ¯ÂÒ‡ ‰ÓÏ ‰‡�˘ È˘ÚÓ Ï˘ ˙‡Ê ‰Ï‡˘ Ì˘
,"‡�˘˙ ‡Ï" ˜ÂÒÙ· ÂÏÏÎ�Â ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï ¯˜ÈÚÓ ÌÈ¯ÂÒ‡ ‰‡�˘
‡ˆÂÈ „ÂÚÂ .[˙¯Á‡ ‡¯·Ò ÌÂ˘Ó Â‡ ,·Ï‰ ˙‡�˘ ÌÈÓ¯Â‚˘ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ]
‰¯Ò‡ ‡Ï˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï Û‡˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ È¯·„ ÍÂ˙Ó ˘Â„ÈÁ
È˘ÚÓ· ÌÈ¯·ÂÚ ÈÓ� ‰È„È„Ï ‰"Ù‡ ,‰ÈÂÏ‚ ‡ÏÂ ˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ‡Ï‡ ‰¯Â˙
,‡Â�˘‰Ï ‰˙Ï‚˙� ‡Ï ‰‡�˘‰˘ ¯ÂÈˆ· Ù"ÎÚÂ] .‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï· ‰‡�˘
È¯·„· ÏÈÚÏ Â‡·Â‰Â ÌÈ�Â¯Á‡· ˙ÂËÈ˘Ù· Î"˘ÓÎ ‡Ï„Â ,ÔÏ‰Ï„ ÌÈ¯ÂÈˆÎÂ
¯·ÂÚ Â�È‡ È‡„Â„ ÔÏ ÈÚ·Ó˜ ‡Ï È‡„Â Ì"·Ó¯‰Ï„ ,"ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰"

Â�È‡ ¯·ÎÂ ‰‡�˘‰ ˙ÈÏ‚˙Ó ‰˘ÚÓ‰ È"Ú ‰·¯„‡Â ‰‡�˘ È˘ÚÓ ÏÚ
.[Â·Ï·˘ ‰‡�˘‰ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ÏÏÎ ¯·ÂÚ

‰‡�˘ ÔÈ· Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘ ˜ÂÏÈÁ‰ ¯‡È· Ì„Â˜ :ÂÈ¯·„ ˙ÈˆÓ˙ ¯‡·�Â
¯Ó˘‰Ï Ú„ÂÈ Â�È‡ ‰Ï‰˘ È�ÙÓ ,˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ¯ÓÂÁÂ ,˙¯˙Ò�Â ‰ÈÂÏ‚

ÈÏ˘Ó· ˜ÂÒÙ‰ ÔÈÚÎÂ] ,ÂÈÏÚ ÁËÂ·Â Â�ÓÓ<„>ÍÚ¯ ÏÚ ˘Â¯Á˙ Ï‡"
˘ÂÈ ‡Â‰Â Ú¯Â‡�Â˘Ï ‰‡�˘‰ ‰ÏÈ‚ ‡Ï˘ „ÂÚ ÏÎ ÔÎÏÂ ,["Í˙‡ ÁË·Ï ·

,ÌÈ¯Á‡ È�Ù· Â‡ ÌÈ˘ÚÓ È"Ú ‰‡ÈˆÂ‰˘ Ù"Ú‡ ,ÂÈÏ‡ Ú„ÂÂ˙� ‡ÏÂ
ÛÂÒ· - ‰Ê ÔÈ„ Á"Á‰ ÁÈÎÂÓ˘ ÈÙÎÂ ,˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ÔÈÈ„Ú ˙·˘Á�
Ì�Ó‡" Â·˙Î˘ ,ÍÂ�ÈÁ‰ÓÂ ˙ÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘ÏÓ - Ì˘ ÂÈ¯·„

‰‡¯‰˘Îåì‰‡�˘‰åòéãåäå.‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ ˙·˘Á� Ê‡ ˜¯˘ ,"

ÂÈÏÚ ¯·„Ó˘ ÔÂ‚Î] ‡Â�˘‰Ï Ú„Â� ‡ÏÂ ÌÈ˘ÚÓ· Â˙‡�˘ ‡ÈˆÂÓ· Ï·‡
Ê‡ ,[ÂÏ ÏÏÂÚ ÈÓ Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ÔÙÂ‡· Â˜ÈÊÓ Â‡ ,ÌÈ¯Á‡ È�Ù· ¯"‰˘Ï
ÌÈ˘ÚÓ· ¯·Î ˙‡Ë·˙Ó‰ ‰‡�˘ ‰·¯„‡Â ,Ì"·Ó¯Ï Ì‚ ¯·ÂÚ È‡„Â
‰¯ÂÓÁ ˙‡ÊÎ ‰‡�˘Â] ,·Ï· ÔÈÈ„Ú ˙¯˙ÒÂÓ˘ ‰‡�˘Ó ¯˙ÂÈ ‰˜ÊÁ ÈÂÏ‚·Â
Â�È‡Â È�ÂÏÙÓ "˙¯˙Ò�" ‡È‰˘ .‡ ,‡˙ÂÚ¯Ï È˙¯˙ ‰· ˘È ÈÎ ¯˙ÂÈ·

.[‰˘ÚÓ ÏÏÎÏ ‰‡·Â Â·ÏÓ ‰ˆ¯Ù ¯·Î˘ .· ,¯Ó˘‰Ï ÏÂÎÈ

ÏÂÎÈ" - ‡Â‰ Á"Á‰ È¯·„· ¯‡·˙Ó‰ ÈÙÎ ,ÔÈÎ¯Ú„ ‡˙ÈÈ¯·‰ ˘Â¯ÈÙÂ
Â˜ÈÊÓ˘Î ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰„ ,"...Â�¯ËÒÈ ‡ÏÂ Â�ÎÈ ‡Ï
˙‡�˘· Í··Ï· Ï"˙ ,‡Â�˘Ï ‰‡�˘‰ ˙ÈÏ‚˙Ó˘ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡·Â ‰‡�˘‰ ÍÂ˙Ó
.·Ï‰ ˙‡�˘ ‡¯˜� ‰ÊÂ ,‡Â�˘‰Ï ÌÈ„ÓÂÏ˘ Â�ÈÈ‰ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ·Ï‰
Ê‡ ‡Â�˘‰Ï ‰Ï‚˙Ó ÔÈ‡ Ì‚Â ‰‡�˘ Ï˘ ÌÈ˘ÚÓ ‰˘ÂÚ˘ ÔÙÂ‡· ˙Ó‡·Â
[Á"Á‰ ˙Ú„ Ù"Ú] Ì"·Ó¯‰Ï ·Ï‰ ˙‡�˘ ¯„‚· ¯˜ÈÚ‰˘ ,¯ÂÒ‡ Î"˘Î
¯·ÂÚ [Â¯È·ÁÏ ‰ÚÂ„È ‰�È‡˘] ‡Â�˘‰Ó ˙¯˙Ò�‰ ‰‡�˘ ˜¯˘ ,‡Â‰

‰ÈÏÚ11.

בקטטות סופו זה זיווג סוף שסוף כיון אפ"ה באהבה, יחד שמזדווגים אדרבא
ואסור. שנאה, לגורם נחשב זה גם ושנאה,

וכתב10. חיים" ה"חפץ על שהקשה כ"ד ס"ק שם חיים" ב"שבילי עיין
עה"פ ליעקב"] אמת "תתן [סו"ס יעקב" "מטעמי גם ועיין יתיישב, דלסברתו

עיי"ש. תשנא, בלא המקבל יעבור לא למה שהקשה וגו', תשנא לא
משמע11. ז'] סי' פתיחה חיים" "חפץ ספר על [בהערות ראיה" וב"מצות

חיים" ה"חפץ על לתמוה האריך אולם חיים", ה"חפץ בדברי כך הבין דגם

שבסתר מעשה היה ואם א] בלשונו: מקושיותיו ונביא שיטתו. ולדחות
בו "שאין מדעות בפ"ו הרמב"ם יאמר איך אחיך את תשנא לא בכלל
דלא ובפרט ב] מעשה. ע"י להעשות בסתר רעות כמה אפשר הרי מעשה",
שאינו מפני הוא הלב שנאת איסור שטעם כיון לדרוש דקרא טעמא דרשינן
דבלשון שוה, הטעם שאין לזה נוסף ג] דבסתר. כל וה"נ ממנו, להשמר יכול
שבלב. לשנאה דומה ואינו לו שיוודע עכ"פ אפשר לזולתו שמדבר כיון הרע
איסורים יש הפעולות] -] המעשיות שעל כיון זה לכל צריך שאין מכש"כ ד]

עכ"ל. והכרח. צורך לאין בלאוים להרבות לנו אין אחרים,
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שאי� "לאו נקרא תשנא דלא דלאו הראשוני� סתימת (א)
מעשה" בו

ה"ה [פ"ו דעות הרמב"� ]:<ÁÎ>כתב
לא שנאמר תעשה בלא עובר בלבו מישראל אחד השונא "כל

בלבב�, אחי� את ïéàùתשנא éôì äæ åàì ìò ïé÷åì ïéàå

äùòî åá,אבל שבלב, שנאה על אלא תורה הזהירה ולא
עובר אינו רשאי, שאינו אע"פ והמחרפו חבירו את המכה

תשנא". לא משו�
תשנא דלא שבלאו מבואר הרמב"� לשו� מלקותמסתימת אי�

ììëמעשה בו שאי� לאו שהוא מאחר מלשו�12, משמע וכ� ,
תשובה בשערי יונה ר' וכ� ה], [ל"ת והסמ"ג רל"ח], [מצות החינו�
שאי� לאו שהוא הרביעית במדרגה זה לאו מביא ל"ט] ג' [שער

האחרוני� דברי מסתימת ג� משמע וכ� מעשה, .13בו
לאו מגדר דיוצא י"ל שלכאורה שנאה, מתו� מעשי� ובעושה
שהסביר וכמו לוקי�, שאי� באחרוני� כתבו אעפ"כ מעשה, בו שאי�

זמנינו ממחברי וז"ל:14אחד
כתוצאה קללו או הכהו א� שא� הרמב"� בשיטת "וצ"ל
שההכאה אלא שנאה... איסור ההכאה בעצ� אי� בלב משנאה
בתוכו, שהיתה השנאה על גילוי היא בלב משנאה הבאה
מעשה, בו שאי� לאו תמיד נשאר שנאה שאיסור מכ� ונובע
חלק ולא שבלב השנאה על גילוי רק הוא ההכאה מעשה שכ�

השנאה". מאיסור
במוציא נמי זה שמטע� כתב ב'] אות הנ"ל [סמ"ג משה" וב"ברית
אי� מעשה הוה פיו עקימת למ"ד אפילו ובדיבור, בפיו שנאתו
שבלב והשנאה שבלב שנאה על אלא הוה לא זה דלאו "כיו� לוקי�

שהוא ] להעדי� שאמר אמירה ג� ע"כ מעשה, הוה לא באמת
שיש מה אלא אמר שלא כיו� מעשה הוה לא חבירו] את שונא

.15בלבו"

שנאה מעשי על שלוקי� "המל "דר של חידושו (ב)
תשנא" ד"לא לאו משו�

הכה� דוד לר' כא�, [דעות הרמב"� על המל�" ב"דר� אול�
ה"כס� פירוש שלפי לחדש יצא תרנ"ב] ראווא, אבד"ק רפאפורט
כשמכהו הכוונה תורה אסרה לא שנאה שמעשי ברמב"�, משנה"
אסור ודאי שנאה מתו� במכהו אבל שנאה מתו� שלא ומקללו
הכס"מ דברי נסתרת" ושנאה גלויה "שנאה א' בסוגיה [עיי�
שאסורי� שנאה מתו� שבמעשי� המל�" ב"דר� וכתב וביאור�],
שלא הרמב"� כתב ולא עליה�, לוקי� ג� תשנא], לא [משו�

בשנאת אלא מעשה בו שאי� לאו הוא גרידא.áìäתשנא
מישראל אחד השונא "כל הרמב"� ואי�åáìá[כלשו� בל"ת עובר

הלשו� המש� מדוקדק וכ� מעשה", בו שאי� לפי זה לאו על לוקי�
חבירו את המכה אבל שבלב... שנאה על תורה הזהירה "ולא
תשנא", בלא עובר אינו להכס"מ]  שנאה מתו� [שלא ומחרפו
וג� הלב שנאת יש שאז שנאה, מתו� ומחרפו כשמכהו אבל

עליו ולוקי� אסור אז ].16מעשה,
שנאה, שיש מגלי� רק והמעשי� הלב שנאת הוא שהאיסור ואע"פ
מביא  הנ"ל האחרוני� וכטענת מעשה, בו שיש לאו יקרא ִֵָולמה
שחידשו ר"ע] ד"ה סד. זרה [עבודה מתוספות ראיה המל�" ב"דר�
מעשה עושה אח"כ אבל במחשבה הוא הלאו שעצ� היכא שכל
מעשה, בו שיש לאו נחשב ג"כ ורצונו, מחשבתו את המגלה

עיי"ש]. לקרב� מלקות בי� לחלק זה בעני� עוד [ופלפל

שהוא12. מפני הטעם להביא הרמב"ם הוצרך למה האחרונים נתחבטו
דבר הוא הלאו שכל ליה תיפוק מעשה, בו שאין שייךלאו ולא ללב המסור

שאין שלאו דס"ל יהודה שלר' ועוד לעינים, יראה האדם כי עליו ללקות
בלב, שהוא שנאה על מלקות שאין כאן יודה עליו לוקין כן מעשה בו
הובאו שם בהערה, <כח> הרמב"ם דברי על בהערות עיין ליישב, ופלפלו

מדבריהם. מקצת
כתב13. ספרו, בריש גדולות", "הלכות לבעל המצות דבמנין להעיר ויש

ועיין ארבעים", שבמלקות לאוין "אלו הכותרת תחת תשנא דלא הלאו
דבע"כ שכתב 6 הערה הילדסהיימר הר"ע בפירוש ירושלים מכון בהוצאת

דריבית. ולאו תשנא דלא מלאו וראייתו מלקות, דוקא לאו
כלפי14. ההלכה "יחס א'] [כרך ב"תחומין" במאמר שרמן אברהם הרב

ד'. פרק אמצע והמצות", התורה מדרך שפרשו אחינו
גבי15. סה: דף סנהדרין בגמ' למש"כ זה דין דימה שם משה" וב"ברית

זוממין עדים נחשבים מעשה, הוה פיו עקימת למ"ד שאפילו זוממין עדים

ופירש בראייה", וישנן הואיל זוממין עדים ד"שאני משום מעשה", בו "אין
ביה לית וראייה שראו, שמעידין הראייה ע"י בא חיובו "עיקר שם רש"י
שם וברי"ף בסנהדרין הסוגיא כל ועיי"ש בראייתו, לעיין ויש מעשה".
הביאו בלב", וישנו הואיל מגדף "שאני שם בגמ' שאמרו ובמה שהאריך,

בזה. ופלפל לקמן] [מובא המלך" ה"דרך
באופן16. אמרינן אם דתלוי שם המלך" ב"דרך כתב וקללה חירוף ולענין

ולוקין שנאה "מעשה" גם הוי הרי דאז מעשה, הוה שפתיים עקימת כזה
דנקמה] [בל"ת החינוך לדעת אינו שחידש זה דין שכל שם כתב ועוד ע"ז,
כשעובר אפילו אז מעשה, בלי עליו לעבור אפשרות שיש לאו שכל ששיטתו
עליו. החולקים להראשונים אלא מעשה, בו שיש לאו נחשב אינו במעשה
רשאי, שאינו אע"פ המחרפו "וכן שכתב: כאן משנה" ה"כסף מלשון והנה
תשנא", לא משום עובר אינו אותו, משנאתו ומחרפו מכהו שאינו מאחר
עצמה ההכאה על עובר משנאתו מכהו שאם המלך", כ"דרך להוכיח אין
עתה שנתגלתה הלב שנאת על שעובר דכוונתו די"ל תשנא, דלא בלאו

שם. בתו"ד שרמן אברהם הרב כ"כ ההכאה, ע"י
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úåôñåúäî "êìîä êøã" úééàø

ÔÓ ÌÈ‡ÏÎ ¯Â˜ÚÏ È¯Î�Ï ¯Î˘�˘ ÈÓ˘ ¯‡Â·Ó Ì˘ 'Ó‚·˘ ,‡È‰ Â˙ÈÈ‡¯Â
‰ˆÂ¯ È¯‰„] ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ‰˜ÂÏ ÌÈ‡ÏÎ ÌÈÈ˜Ó„ Ï"Ò„ Ó"¯Ï ,‰„˘‰
ÏÂËÈÂ ‡Â‰ Ì¯˜ÚÈ˘ „Ú Ì‰ÈÏ‡Ó Â¯˜ÚÈ ‡Ï˘ ÌÈ‡ÏÎ‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜·
„ˆ ˘È ‰"Â˘ÓÂ 'Ó‚· Ì˘ ¯˙È‰Ï ˙¯Á‡ ‡¯·Ò Ì‚ ˘È˘ ‡Ï‡ ,[Â¯Î˘
Â· ˘È ·˘Á� Ì‚ ‰Ê ¯ÂÈˆ·˘ Ì˘ 'ÒÂ˙· Â‰Ï ÚÓ˘ÓÂ .˘"ÈÈÚ ¯È˙‰Ï
¯È‡˘‰˘ ‰Ó "Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚"· ˘"ÈÈÚ ,ÔÈ˜ÂÏ ÈÏÂ‡Â] ¯ÂÒ‡ ÔÎÏÂ ‰˘ÚÓ
Ï"ÈÂ" :Ê"Ú Â·˙ÎÂ ,‰˘ÚÓ Â· ˘ÈÏ ·˘Á� ÍÈ‡ Â˘˜‰Â ,['ÒÂ˙· Ú"ˆ·
ÛÂÒ·Ï ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ,‰˘ÚÓ ‰ÈÏ ‡ÈÂ˘Ó Â˙·˘ÁÓ Ó"Ó„
‰˘ÂÚ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ¯·ÂÚ Â�È‡ ¯˜ÂÚ Â�È‡ Ì‡ È‡„Â„ ,‰¯˜ÂÚ ‡Â‰˘Î
‰ˆÂ¯˘ ‰‡¯Ó ,¯˜ÂÚ Ï·‡ [ÂÓÂÈ˜· ‰ˆÂ¯˘] Â· ¯ÎÈ� ‡‰È˘ ‰˘ÚÓ ÌÂ˘
‡ÓÚË Â‡Ï È‡ ÌÈÈ˜ÓÏ ÈÓ„„ ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ÍÎÏÂ [ÌÈÈ˜] ‡Â‰˘ ‰Ó·
ÛÂÒ· ‰˘ÂÚ˘ ‰˘ÚÓ‰ È"Ú˘ ‰¯Â‡ÎÏ ¯‡Â·ÓÂ ,"‰ÏÙÈ˙ ÈËÂÚÓ„
ÌˆÚ˘ Ù"Ú‡Â ,ÔÓÂÈ˜· ‰ˆÂ¯˘ Â˙Ú„ ÈÏ‚ [Ì˙¯È˜Ú È"Ú ¯Î˙˘Ó˘]

.‰˘ÚÓ· Â�È‡ È‡„Â ÌÈ‡ÏÎ‰ ÌÂÈ˜

."ÍÏÓ‰ Í¯„" ˙ÈÈ‡¯· Ú"ÏÈÂ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘˜˙� ÂÏ‡ 'ÒÂ˙ È¯·„·˘ ‡Ï‡
˙ÈÈ‡¯ ˙ÂÁ„Ï ÔÂÈÒ�· ÏÙÏÙÏ ÍÈ¯‡‰ [Ô‡Î Ì"·Ó¯] "ÍÏÓ‰ ˙È·"· Ì‚
Í¯„ ·¯‰ È¯·„ ÛÂ‚·Â ‰"„ÓÂ ,ÔÎ ‰"„· ÂÈ¯·„· ÔÈÈÚ] ,"ÍÏÓ‰ Í¯„"

ÍÏÈ‡Â ,ÍÏÓ‰17.[

äàðù éùòî ìò ïé÷åìù ïëúéù íéðåøçàá úôñåð äòã

ÌÂ˘Ó ‡Â‰ Ô‡Î ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÂ„È� ÏÎ˘ ,ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ÔÈ�Ú‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
‰‡�˘‰ È˘ÚÓÂ ,·Ï‰ ˙‡�˘ ÏÚ ‡Â‰ ‡�˘˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ¯˜ÈÚ˘ ÂË˜�„
È¯ËÂ ÈÏ˜˘ ‰Ê·Â ,Â·Ï· ÂÏ ˘È˘ ‰‡�˘‰ ˙ÂÏ‚Ï ‡˙ÏÈÓ ÈÂÏÈ‚Î ˜¯ Ì‰
˙Â�ÚËÎÂ ,‰˘ÚÓ Â· ˘È˘ Â‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ˘ÚÓ ÁÎÓ ·˘Á‰Ï ÍÈÈ˘ Ì‡
‡È‚ÂÒ·] '‡ ˜¯Ù· ¯‡·˙�˘ ‰Ó ÈÙÏ Ï·‡ ,ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰
‰‡�˘ È˘ÚÓ ["ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ÌÏÏÎ·Â] ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ ˙Ú„Ï˘ [ÂÊ
Ì˙ËÈ˘Ï Î"‡ ,·Ï‰ ˙‡�˘ ÂÓÎ ,‡�˘˙ ‡Ï„ ˜ÂÒÙ‰ ÁÎÓ ÌˆÚ· ÌÈ¯ÂÒ‡
ÈÙÏÂ] ¯ÂÒÈ‡‰ ÛÂ‚ Ì‰ ÈÎ ‰‡�˘ È˘ÚÓ ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ˘ ˙ÂËÈ˘Ù· ÔÎ˙È

.¯·„· Ú"ÏÈÂ .[16 ‰¯Ú‰· ÏÈÚÏ„ÎÂ ÍÂ�ÈÁ‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰

רש"י17. בדעת במש"כ [שם] מתוס' ראיה המלך" "דרך הביא בתחילה
במכות ס"ל עצמו שהוא אע"פ לוקה בכרם כלאים דמקיים דס"ל דלר"ע
שלוקה רש"י פירש דלכן וכתב עליו, לוקין אין מעשה בו שאין לאו כא:) (דף
שעיקר אע"פ מעשה, בו יש הוה דאז לקיימן, כדי גדר שעשה באופן כאן
בקיומן, שרוצה דעתו מגלה רק הגדר וע"י הכלאים, בהשארת הוא הלאו
שנאה" "מעשה ע"י תשנא, לא לענין וה"ה מעשה, בו יש נחשב אפ"ה

מעשה. בו שיש לאו נחשב שנאתו, שמגלה

גדר עשיית דודאי שם המלך" ב"בית עליו שטען וכמו כלל, ראיה זו אין אך
שומר עצמו שהגדר אלא הכלאים, בקיום שרוצה דעת גילוי רק אינה
בשנאה, משא"כ גמור, מעשה ע"י הכלאים שמקיים נמצא ומקיימם, עליהם
דעתו מגלה הגדר שעשיית כתבו שלא שם ותוס' רש"י בלשון מוכח [וכן
כדי בקוצים וגדר סייג להם "שעשה כתבו אלא הכלאים, בקיום שרוצה

הכלאים]. לקיים עשה עצמו שהגדר כוונתם ומשמע לקיימן",
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+'d `ibeq_

dlehiae d`pyd zripn - dpipry ,dgkezd zevn

d`pyl eribi `ly ick ,exiagl mc` oiay dribt lr zegkeezde dgkezd aeig

+‡ È ‚ Â Ò ‰ ˙ È ˆ Ó ˙_

:‰¯Â˜ÓÂ ‰ÁÎÂ˙‰ ·ÂÈÁ :‡ ˜¯Ù
ÁÎÂ‰" Ï˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ· Ì‚ ‰¯Â˙ ‰·ÈÈÁ ,Â· Ú‚Ù˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ‰‡�˘ Ï˘ Â‡Ï‰ ¯ÂÒÈ‡ „·ÏÓ
Â¯È·ÁÓ Ú‚Ù�˘ ÈÓ˘ ,Â˘Â¯ÈÙ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰ÁÎÂ˙ Ï˘ ‰Ê ÔÈ„ ."ÁÈÎÂ˙
˙ÓÂÚ¯˙‰ ˜ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÂÏ ˘È˘ ˙Â�ÚË‰ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ Â˙È‡ ÁÎÂÂ˙‰Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ·ÈÂÁÓ
[„ÂÚÂ ‰¯Â¯· ‰�˘Ó ,·¯‰ Ú"Â˘ ,‡"‚Ó] ÌÈ˜ÒÂÙ· ‡Â‰ ¯Â¯· ‰Ê ÔÈ„ .Â�‡�˘ÈÂ Â·Ï·
,"‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ ...ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ...‡�˘˙ ‡Ï" ˜ÂÒÙ· ‰¯Â˙· Â¯Â˜ÓÂ ,ÌÈ�Â˘‡¯·Â
‰ÓÎ ÈÙÏÂ .Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÚÈ‚Ù ‡È‰ ‰‡�˘‰ ˙·ÈÒ˘Î [Ì‚ Ù"ÎÚ] ¯·„Ó ‰Ê ˜ÂÒÙ˘
Ì˘ 'Ó‚‰ ˙�ÂÂÎÂ ‰ÁÎÂ˙ È�È„· ˙¯·„Ó‰ :ÊË ÔÈÎ¯Ú 'Ó‚· ‰Ê ÔÈ„ ˘¯ÂÙÓ ÌÈ�Â¯Á‡ ÈÏÂ„‚Ó

.ÂÊ ‰ÁÎÂ˙Ï

:‰¯ÂÚÈ˘Â ‰ÁÎÂ˙‰ ÁÒÂ� :· ˜¯Ù
ÚÂ·˜Ï ‡· Â�È‡ ÁÈÎÂÓ‰˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙Â�Â˘ÏÓ ¯·˙ÒÓ ?ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ ÁÒÂ�Ï „ÂÒÈ‰ Â‰ÓÂ
Î"„· ˙È¯˘Ù‡ Ú‚ÂÙ‰ ˙·Â˘˙Â ?"ÍÎ ÈÏ ˙È˘Ú ÚÂ„Ó" ‰˘˜ÓÂ Ï‡Â˘ ‡Â‰ ‡Ï‡ ,‡„·ÂÚ
‡Ï ÏÏÎ˘ ÂÚ�Î˘ÏÂ ÁÈÎÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„˘ÁÂ ÂÈ˙Â�ÚË ÍÈ¯Ù‰Ï ÏÂÎÈ Ú‚ÂÙ‰ .‡ :ÌÈÎ¯„ È�˘·
ÁÈÎÂÓ‰ ˙‡ ÒÈÈÙÓÂ ‰Ó˘‡· ‰„ÂÓ Ú‚ÂÙ‰ .· .‰‡�˘Ï ‰·ÈÒ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ·"ÂÈÎÂ Â· Ú‚Ù

.Ì‰È�È·˘ ‰‡�˘‰ ˙ÏË·˙Ó ÍÎÂ

:·ÎÚÓ ‰ÊÈ‡Â ‰ÁÎÂ˙‰ È˜ÏÁ :‚ ˜¯Ù
È˜ÏÁÓ È�ÂÈÁ ˜ÏÁ ¯ÒÁ Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ ,˙‡ÊÎ ˙ÂË˘Ù· ÌÈÈ˙ÒÓ ÔÈ�Ú‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¯Â¯·

:Ë¯Ù�Â .‰Ê ÈÙÏ ‰�˙˘Ó ÔÈ„‰Â ,‰ÁÎÂ˙‰

,ÂÓˆÚÓ ÂÒÈÈÙÏ ‡· Ú‚ÂÙ‰Â Y ÁÈÎÂ‰ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ Y ÏÎÂ ÏÎÓ ‰ÁÎÂ˙‰ ˜ÏÁ ¯ÒÁ˘Î :‡
.[Â·Ï· ‰‡�˘ ÔÈ‡ ¯·Î˘ Ù"Ú‡] ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï˘ È‡„Â

‡Â‰˘ Ú�Î˙˘‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÂÒÈÈÙÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡ Ú‚ÂÙ‰ Í‡ ÔÈ„Î ÁÎÂÂ˙‰ Û‡Â ÁÈÎÂ‰ :·
¯Á‡ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰Ê ¯ÂÈˆ·˘ ÌÈ‡¯È‰ È¯·„Ó ÁÈÎÂ‰ "·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"‰ Y Ì˘‡

.‰ÁÎÂ˙‰

Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ‰Ê· Y Â˙Ó˘‡· Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ Ú�Î˘Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï Í‡ ÁÎÂÂ˙‰Â ÁÈÎÂ‰ :‚
.¯˙ÂÓ ‰Ê· Ì‚˘ ÚÓ˘Ó ÌÈ‡¯È‰ ÔÂ˘ÏÓÂ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ¯·ÎÂ ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ

ÏÚ ÂÏ ÏÂÁÓÏ Ï‚ÂÒÓ ÁÈÎÂÓ‰ ÔÈ‡ Ï·‡ ,Â˙ÏÈÁÓ ˘˜·ÓÂ ÂÒÈÈÙÓ Ú‚ÂÙ‰Â ÁÈÎÂ‰ :„
‰‡�˘‰ ÂÏ ˙¯˙ÂÓÂ ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Ì‡‰ ,ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ˙Ó‡·˘ Ù"Ú‡ ‰ÚÈ‚Ù‰

.‰ÎÏ‰Ï Ú"ˆÂ ÌÈ˜ÒÂÙ· ˙˘¯ÂÙÓ ‰Ú¯Î‰ ‰Ê· ÔÈ‡ ?Î"Á‡
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:‰¯ÂÚÈ˘Â ‰ÁÎÂ˙‰ È�È„Ó :„ ˜¯Ù
,ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁ ÏÚ ‰ÁÎÂ˙· ÂÓÎ ÌÈ�È„‰ ÌÈ‚‰Â� ÂÊ ‰ÁÎÂ˙·˘ ÌÈ˜ÒÂÙ·Â ÌÈ�Â˘‡¯· ¯‡Â·Ó
Ì‡ Û‡Â ,ÌÈ·¯· ÂÓÈÏÎ‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡˘ Î"˘ÎÂ ,˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·Ò·Â ˙Á�· ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁÂ

ÏÂ ÔÈ„Î ÂÁÈÎÂ‰.Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÚÈ‚Ù ÏÈ·˘· ÌÈ·¯· ÂÓÈÏÎ‰Ï ¯ÂÒ‡ ,Â˙ÁÎÂ˙ Ï·È˜ ‡
.Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï· ‰¯È˙Ò ·˘ÈÈÏ È„Î ÌÈ˜ÂÏÈÁ ‰ÓÎ ‰Ê ÔÈ„· Â˜ÏÈÁ˘ Ì"·Ó¯‰ Î"Â�Ó ˘ÈÂ

.ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ ,˙ÓÂÚ¯˙ ÁÎÓ Â¯È·Á ÏÚ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â·Ï· ˘È˘ ÏÎ Y ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ ¯ÂÚÈ˘
˜¯Â Â·Ï· ˘ÓÓ ‰‡�˘ ÔÈÈ„Ú ÔÈ‡˘ ÏÎÂ .[Ì"·Ó¯] "˘Ù�· ¯·„ ¯‡˘È ‡Ï˘ „Ú" ÁÈÎÂÓÂ
˙Â�Ë˜ ˙ÂÚÈ‚Ù· ¯·Â„Ó˘Î Ë¯Ù·Â ,‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ ÌÈ�Â˘‡¯· ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Y ‰„Ù˜‰

.‰ÙÈ„Ú ‰˜È˙˘‰˘ "˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ"· ÚÓ˘Ó

‰ÏÏ˜ ‰‡Î‰ „ÚÂ ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó „Ú ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÂÁÓ Ì‡ Ú"ˆ ‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜Ó Ú‚ÂÙ‰ ÔÈ‡ Ì‡
.ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙· ˘¯ÂÙÓ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ‡Â‰˘ ,‰ÙÈÊ�Â

Ï‡ ÌÈ�Ù ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ˘ ¯·˙ÒÓ ,Â˙ÁÎÂ˙ ‰Ï·˜˙� ‡ÏÂ ·˙ÎÓ· Â‡ ÔÂÙÏË‰ Í¯„ ÂÁÈÎÂ‰
.ÌÈ�Ù

:¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰ ÔÈ„ :‰ ˜¯Ù
‰Ó ÔÈ‡Â ["˙˘·Â˘Ó Â˙Ú„" ‰Ê ÔÈ�Ú·˘ Â‡] ‰ÓÂ˜Ú Â˙Ú„Â ¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰ ‡Â‰ Ú‚ÂÙ‰ Ì‡
‰Ó ÏÚ Â·Ï· ÂÏ ÏÂÁÓÈ Ì‡ ÂÁÈÎÂ‰ÏÓ ¯ÂËÙ ,˙ÏÚÂ˙ ‡È·È ‡Ï Ì‚Â ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ÂÓÚ ¯·„Ï
‰ÁÎÂ˙Ó ¯ËÙ‰ÏÂ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ÏÂÁÓÏ ¯˘Ù‡ „ÈÓ˙˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ˘ÈÂ .Â· Ú‚Ù˘

.·¯‰ Ú"Â˘· ˜ÒÙ ÔÎÂ .¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰ Ú‚ÂÙ‰ ÔÈ‡˘Î Û‡Â

:äîã÷ä

שרואה מי [או נפגע לכל תורה שחייבה החיוב פירושו, לחבירו, אד� שבי� התוכחה די�
ולהתווכח להוכיח – בו שפגע מי כלפי בלבו שנאה הגורמת פגיעה – נפגע] עצמו את
וכ� בלב. השנאה ולהעמיק להחזיק במקו� מדוע?! היתכ�?! לו, ולהקשות הפוגע ע�
ויכוחי� אחרי כלל בדר� שקורה כפי דבר, של בסופו השנאה שתתבטל שניה�, ירוויחו

כאלו.
לחוטאי� תוכחה שהיא לכל הידועה התוכחה מצות ע� שייכות לו ואי� זה הוא מחודש די�

למוטב. להחזיר� כדי לשמי� חטאיה� על
מעורר [שהמוכיח למוטב ולהחזירו לקח ללמדו כדי החוטא לטובת באה לשמי� תוכחה
על בתוכחה משא"כ בהלכה], שיעור כעי� לעשות, צרי� שהיה מה ומלמדו שעשה מה על
כאברה� דורש. הוא עצמו וטובת עלבונו, ותובע מוכיח הנפגע לחבירו, אד� בי� פגיעה
עד ומתווכח מוכיח והוא ממנו, עבדיו שגזלו הבארות על אבימל� את שהוכיח אבינו
יפייסו יצדק, הנפגע א� ביניה�. המריבה תשקוט ממ"נ כ� ידי על לאור. יוצאת שהאמת
לשכנע ויצליח כמנצח הפוגע יצא הויכוח מסקנת לפי וא� מחילה. ממנו ויבקש הפוגע
האמתלאות, מסוגי וכיו"ב בו, לפגוע נתכוי� שלא או כלל נפגע לא שבאמת הנפגע את

ולהבא. מכא� בלבו טינא ישמור ולא ה"נפגע" בו יחזור הרי
ג� יש כא�, שיש ולדי� למצוה שבנוס� גדולהמסתבר לעומקעצה שירדה התורה עצת ,

	 טבע� לפי 	 שאנשי� בגלל רק נגרמות ושנאות וקטטות מריבות שכמה אד�, של לבו
להוציא 	 הכל לעשות ומוכני� עליה�, בלב� שיש לאלו לב בגלוי לדבר שלא מעדיפי�
ולדבר לגשת לא ורק 	 נגד� שלמי� ספרי� להדפיס וא� ברבי� ולהשמיצ� רע דיבת�

"מדוע"?! "היתכ�"?! 	 השאלה היא שמרכזו לב גלויית .1שיחה

ריבו1. בן נגד להתייצב מפחד שהאדם בזה נעוצה הדבר סיבת ואולי
הכתובות שאר לכל לפנות הוא מעדיף לכן ינוצח, שמא פנים אל פנים
טועה. שהוא בפניו לו ויוכיח ויכחישו שינצחו מי שאין מקומות בעולם,
יוכל ולא לחנם, היא שתוכחתו להחליט נוטה שהאדם היא נוספת וסיבה

החיים" ה"אור שרמז וכמו בו, שפגע חבירו של דעתו את לשנות ממילא
מניעה גם יש ולפעמים ההקדמה. בסוף כאן הובא זה, פסוק על בפירושו
הדבר לו שמפריע לחבירו ולגלות להתווכח הנפגע שמתבייש הבושה, מצד
אנשים שדרך קטן בדבר לנוחיותו מפריע [או בכבודו שפגע וכגון שעשה,
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ויגש שבדבר, [והרגעי] הטבעי הקושי על שיתגבר היא 	 הבורא עצת 	 התורה עצת אבל
את תשנא "לא גבו. מאחרי לאחרי� להגיד שבדעתו מה כל לו ויגיד אד� אותו אל ישר

בלבב�" את�אלא�אחי� תשנא אל המפרשי�, פירשו וכ� עמית�", את תוכיח "הוכח
ביניכ�. שתשתוו עד זה על איתו תתווכח אלא ב�, פגע שהוא חושב כשאתה בלבב�, אחי�
חטא", עליו תשא "ולא הפסוק: סו� את המצוות] [בספר הרמב"� פירש לזה וכהמש�
ע� ותדבר מלב� הוציאהו אלא ש�, תשאירו ואל הזמ�, כל החטא עליו בלב� תשא שאל

זה. על חבר�
אות מצותי�" "דר� וש� ט"ו סעי� ונטירה נקימה [הל' הלבבות" "מצוות בעל לימדנו כ�

תוכחה: של זו מצוה בהביאו ט"ז]
כ� הגדולה"...על ולעשותהעצה ושנאה, איבה נטירת כל לבטל גורמת היא אשר

כזה'? לי עשית 'מדוע ממנו ידרוש חבירו, לו חטא שא� היא לרעהו, איש בי� שלו�
חבירו נגד דעתו שיחלש [או וכו', היה בשגגה אשר לו ישיב שחבירו הדבר קרוב אז
שיש הנסיו�, העיד שכ� ש� כתב ועוד מצותי�". ב"דר� כ"כ 	 מחילה" ממנו ויבקש

שלו�]. להשכי� זו בעצה
שקר שפתי שנאה "מכסה הפסוק על י"ח) (י' למשלי בפירושו יונה רבינו כ� כתב וכבר

בתו"ד:<„>וגו'", וכתב ,
בתורה נתבארה השנאה"וכבר מחשבת על היעוצה החטאהעצה וידיעת

תשא ולא עמית� את תוכיח הוכח בלבב� אחי� את תשנא לא שנאמר בחבירו, והדבה
חטא" עליו

ושהויכוח לדבר", מי ע� ד"אי� האד� יאמר שאל מוסי� תשנא לא בפסוק החיי�" וב"אור
תוע שו� יביא הפסוק:לא מפרש ולפי"ז אלו, במקרי� תמיד לומר אד� בני כמנהג לת,

חטא": עליו תשא "ולא
בחטאו עומד ועודנו עשא�, ברשע מאחי�, שנסבב שמה בדעת� תחליט לא "פירוש,
לכ� אותו ד� תהיה אלא יקבל], לא ממילא כי בתוכחה תועלת ואי� 	] שכמו על עמוס
מב' אחד יהיה התוכחה וע"י ותוכיחנו. לדבר"] מי ע� "ויש להוכיחו שאפשר 	] זכות
עשות לבל וישוב הנעשה על יתחרט או חטא, ואי� להנעשה אמתלא ית� או דברי�,

ל�" כאח כריע הוא והרי הזה, .2כדבר
* * *

לגלות ומתבייש וכיוצא], איסטניס שהוא מצד לו מפריע זה אבל בו לזלזל
כיו"ב. כל וכן זה בענין כבודו על שמקפיד

הירש2. הרש"ר מדברי נביא התוכחה ענין בתועלת ביאור ולתוספת
שדרך דבריו בתוך שכתב ולהוכיח"] "ללמד י"ט פרק מצוות [חלק ב"חורב"
יתרחקו חבירו על חשד איזה ובגלל זו, מצוה לקיים למאן אדם בני רוב
היו זה במקום ואם לעולם. חבריהם על ועברה איבה וישמרו מרעהו איש

תוכחה, מצות לקיים הענין ומבררים יחד ומדברים הדבר בתחילת באים
משפחות בתים אלפי בקרב השלום שורר היה ואז הכעס, מסירים היו בנקל
יחד ליפגש שלא שמתאמצים הוא העולם מנהג ואדרבא בישראל. ועדות
ומוסיפים לשני, אחד מתנכרים ואפילו איתם, להתראות ולא פוגעיהם עם
- האיבה את בנים ובני לבנים ינחילו ואפילו רעהו, את איש שנאה עי"ז

תורה. כדת תוכחה של רגעים כמה בתוך לבטלה אפשר היה אשר
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בתורה והמקור בפוסקי� הדי� (א)
ולא עמית� את תוכיח הוכח בלבב� אחי� את תשנא "לא בפסוק
שכל המפרשי�, כל כמעט פירשו יט), (ויקרא חטא" אליו תשא
"הוכח � אלא � תשנא" "לא והכוונה: אחד, המש� הוא הפסוק
ש� ובסיכו� התורה במפרשי מקורות בחלק לעיל [עיי� תוכיח".

<· נתבאר].<‡, ש�
אד� שבי� בפגיעה מדבר הפסוק שכל פירשו ראשוני� הרבה
תשנא שלא התורה הזהירה ובזה לשנאה, הגור� וזהו לחבירו,

ולמהאותו מה על עמו ותתווכח אותו תוכיח אלא הפגיעה בשביל
תשתכנע שאתה או כי כלל, בדר� השנאה תתבטל ובכ� ב�. פגע
ישתכנע שהוא או ב�, לפגוע התכוו� לא או פגע לא שבאמת
לו שתמחול ואחרי מחילת�, ויבקש אות� ויפייס עול ל� שעשה
בפירושו רמב"� רשב"�, � פירשו [כ� מלב�. השנאה תתבטל

וחזקוני]. שור, בכור ר"י הטור, העיקרי,
לשמי�, בחוטא שמדבר הפסוק שפירשו מהמפרשי� יש אמנ�
בלבב� אותו תשנא לא תורה הזהירה וע"ז השנאה, סיבת וזהו
לשמי�. חוטאי� תוכחת והיינו שחטא, החטא על תוכיחנו אלא
הרשעי�. שנאת מדי� לשנאותו מותר אז התוכחה מקבל אינו וא�
תוכחה של המיוחד לדי� בתורה מקור שו� אי� פירוש� ולפי
חטא שאינו [ואע"פ לחבירו אד� שבי� פגיעה על והתווכחות

כזה. די� באמת שאי� שסוברי� ויתכ� לשמי�]
בשני מיירי שהפסוק שפירשו והפוסקי� מהראשוני� יש אבל
לשמי�, חטא שחבירו או וצערו, בו פגע שחבירו או הציורי�;
"הוכח מצוה והתורה שנאה שיגרו� שיי� ענינו לפי ציור וכל
יתווכח לחבירו אד� שבי� בפגיעה ענינו, לפי אחד כל � תוכיח"
וילמדנו יוכיחנו למקו� ובחטא מהלב, השנאה להוציא כדי איתו
הסיבות בשתי הפסוק ומדבר למוטב. להחזירו חיי� אורחות
חבירו ב' בו, פגע חבירו א' אד�, בני בי� שנאה הגורמות העקריות
כוונת כ� ולכאורה היראי�, פירש כ� שפלי�. מעשי� ועשה חטא

שור. בכור ר"י
ה"ו פ"ו דעות [הל' להלכה הרמב"� פסק ]:<ÁÎ>וכ�

ברשעי� שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש "כשיחטא
שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנו� את אבשלו� דבר ולא
למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא אמנו�, את אבשלו�
הוכח שנאמר פלוני, בדבר לי חטאת ולמה וכ� כ� לי עשית

עמית�". את תוכיח
הסמ"ג נמשכו תוכחה<Ï>ואחריו [רל"ט, ].<Ï·>והחינו�

כ"ח�כ"ט סי' י"ב [פרק החרדי� כתב לפרש<Ó·>וכ� והוסי� ,[
דבריו: בתו� וכתב ב'] סי' מ"ז [בפרק הרמב"� דעת

מהלכות ששי פרק ז"ל הרמב"� מדברי נלמד הנכו� "...והתירו�
שחטא במי חד לשני�, נחלקת היא תוכיח הוכח דמצות דעות
הרשעי� כמדת בלבו ישטמנו שלא עליו דמצוה חבירו לו
תוכיח, בהוכח שנית ומצוה לי... כ� עשית מדוע לו יאמר אלא

חי ובהא טובה, לא בדר� שהול� או שחטא חבירו יבהרואה
שיכהו". עד פעמי� מאה אפילו להוכיחו

דאורייתא די� יש הראשוני� של המכריע רוב� דלפי יוצא ועכ"פ
את תוכיח "הוכח מהפסוק הנלמד לחבירו אד� בי� תוכחה של

עמית�".
שבי� תוכחה חיוב לעני� סק"ב, ריש קנ"ו [או"ח במג"א פסק וכ�
העתיק ז'] ו' סעי� קנ"ו [או"ח הרב בשו"ע וג� לחבירו], אד�
הלבבות" ב"מצוות וכ� ה'], סו"פ [דעות הקטנה" וב"יד זה, די�
ועיי"ש ט"ו סעי� ונטירה נקימה והל' ל"ה סעי� ישראל אהבת [הל'

פוסקי�. ועוד מצותי�"] 1ב"דר�

– סק"ד] קנ"ו [סי' ברורה" וב"משנה
הוא הוכחה מצות דבכלל ר"ה] [מצוה בסה"מ הרמב"� "כתב
נטור ולא לאיש, ממנו איש כשיחטא לקצתינו קצתינו שנוכיח
במאמר להוכיחו נצטוינו אבל עוו�, לו נחשוב ולא בלבבנו

בנפש דבר ישאר שלא ".2עד

הקטנה"1. ב"יד אולם זה, דין בעיקר שחולק מי באחרונים כעת מצאנו ולא
בראשונים ששנויה כפי מפשוטה זו מצוה כל הוציא י"ז] אות פ"ז [דעות שם
תוכחההיאסתירהלל"תד"לאתיטור", דהקשהשמצוהזאתשל ובפוסקים.
יתכן איך לגמרי מלבו להסירה וצריך בלב הפגיעה את לנטור אסור שאם
צ"ל דע"כ ותירץ לו, שעשה מה על וטענה קפידה מתוך חבירו את להוכיח
וליסרו להוכיחו לו מותר אז ורק כלל מקפיד ואינו שלם בלב לו שמוחל
אין דבריו ולפי בו]. פגע למה לומר יכול אינו [אבל הקב"ה נגד חטא למה
אדם שבין ערבות על תוכחה של הרגיל הדין שזהו כלל חדש דין כאן
יתברר דנטירה מל"ת שהקשה ומה בזה. יחיד דעת שדעתו וכנראה למקום.

נטירה. במצות בעז"ה
קרוב2. שם בהג"ה ח' סעיף ו' כלל לשה"ר [הל' חיים" "חפץ שבספר וצ"ע

שיצ אדם של תיאור הביא הדיןלסופו] פסק את ומראה תורה מדין חייב א
כלל ראויים אינם ושהם הדיינים ובטעות בצדקתו אותם ומשכנע לאנשים
לשמוע האיסור גודל לבאר חיים החפץ ומאריך וכו', וכו' תורה דין לדון

בכה"ג. לעשות השומע צריך ומה עיי"ש, כזה מאדם ולקבל
לפניהם ולהרצות הבית-דין אל לגשת השומע מחויב שאף בתו"ד שם וכתב
לשה"ר לקבל או עליהם לדבר ואסור בדין שטעו הוא סבור אם טענותיו
תוכיח הוכח בתורה שנאמר "וכמו בזה"ל: שם וכתב גבם. מאחרי עליהם
שפירוש בהלכותיו הרמב"ם שפירש וכמו חטא, עליו תשא ולא עמיתך את
שינקוט ולא וכך כך לו עשה מה על חבירו עם שיתווכח הוא: כך הכתוב
אינה וא"כ עצמו בנפגע מדובר לא ששם בדבריו, וצ"ע זה". על בלבו לו
לשמים. חטא על תוכחה אלא כאן הנזכרת לחבירו אדם בין של התוכחה
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בגמרא הדי� מקור (ב)
לחבירו, אד� בי� פגיעה על תוכחה לדי� בתורה שהמקור אע"פ
בגמרא המקור הרי וכמשנ"ת, הפסוק, מפשט ונלמד הוא ברור
בעוד בגמרא, זה די� במפורש נזכר לא ולכאורה כלל. ברור אינו
במפורש נזכרו ודיניה למקו� אד� שבי� חטאי� על שתוכחה

טז: ערכי� [בקיצור]:3בגמרא ש� הגמ' וז"ל .
שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מני� תשנא... לא "ת"ר
שיחזור מני� קבל ולא הוכיחו תוכיח, הוכח שנאמר להוכיחו
בעא פניו... משתני� אפילו יכול מ"מ, תוכיח ת"ל ויוכיחנו
לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה בריה... יהודה רבי מיניה
הכאה... עד אמר רב תוכחה, היכ� עד עדיפי... מינייהו הי

¯Â¯· ¯Â˜Ó ˘È Í‡ Ò"˘· ¯Â˜Ó ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡˘ Â·˙Î˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ˘ÈÂ
'Á Ù"Ò ‰·¯] Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡�˙·‚"È¯˙ 'ÈÒ È�ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ· ‡·Â‰Â ,<ÊÎ>

‡Ï ˜ÂÒÙ‰ Ì˘ ‡È·‰˘ È¯Á‡˘ ,˙‡Ê‰ ‰ÁÎÂ˙ ÔÈ„Ï [ÌÈ˘Â„˜· ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
Â¯Ó‡ ,ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‰ÁÎÂ˙· Â¯‡·Â ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ‡�˘˙

:Ì˘

,ÂÏ Â‰¯ÓÂ‡ ,Â�È·Ï Í�È· ¯·„ ÍÏ ˘È Ì‡ ‡È˙Ó Ô· ¯ÊÚÏ‡ ¯"‡"
."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡� ÍÎÏ ,Â· ‡ËÂÁ ‡‰˙ Ï‡Â

Ì‚] Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ÏÚ ˜ÂÒÙ‰ ÏÎ ÍÎ ˘¯ÙÓ˘ ‰¯Â‡ÎÏ ÚÓ˘ÓÂ
ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ Ì‚ ‡Â‰ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ˘ ÛÈÒÂÓ ˜¯Â [ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ÌÈÏÈÓ‰
,Â¯È·Á ÂÏ ‡ËÁ˘ ‡ËÁ‰ Â·Ï· ˜ÈÊÁÈ ‡Ï˘ Â˙�ÂÂÎÂ ,‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ

ÂÏ Â�Ï‚È ‡Ï‡4"ÍÏÓ‰ ˙„Â·Ú"Â ,Ô‡Î ˙ÂÚ„ "‰�˘Ó ¯„Ò" - Â·˙Î ÔÎ .
Ì"·Ó¯ ÛÂÒ· ÒÙ„� ,˙"¯„‡Ï] "ÔÈÓÈ�· È�·" ¯ÙÒ·Â ,Ô‡Î ˙ÂÚ„

.[˙ÂÚ„

¯Â˜Ó ÔÈÈˆ [‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜ Á"¯‚Ï ,˙ÂÚ„ Ì"·Ó¯] "ÍÏÓ ˙È¯˜"·Â
[Á „Ù ‰˘¯Ù] ·˘ÈÂ ‰·¯ ˘¯„Ó· ÛÒÂ�5:˘¯„Ó‰ Ï"ÊÂ

‰·‰‡ ¯"‡ ,['Â‚Â] ÂÈÁ‡ ÏÎÓ Ì‰È·‡ ·‰‡ Â˙Â‡ ÈÎ ÂÈÁ‡ Â‡¯ÈÂ"
Ï‡ÂÓ˘) ÔÏ‰Ï ,ÔÁ·˘ Ú„ÂÈ ‰˙‡ ÌÈË·˘ Ï˘ Ô˙Â�‚ ÍÂ˙Ó ‡¯ÈÚÊ ¯·
È„ ,·ÂË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ÔÂ�Ó‡ ÌÚ ÌÂÏ˘·‡ ¯·È„ ‡ÏÂ - (‚"È ·
[˘¯„Ó‰ ¯‡·Ó ÍÎ ,Â·Ï· Â˙‡�˘ ¯È˙Ò‰˘ ,'ÈÙ] ‰È·ÈÏ· ‰È·ÈÏ·

."ÔÂ‰ÓÂÙ· ÔÂ‰·Ï· È„ ,ÌÂÏ˘Ï Â¯·„ ÂÏÎÈ ‡ÏÂ - ‡Î‰ Ì¯·

‰¯Â‡ÎÏ Ì‚Â ,‰ÎÏ‰ ‰�È‡Â ‰„‚‡ È¯·„Î ¯˙ÂÈ ‰‡¯� ‰Ê ˘¯„Ó˘ Ù"Ú‡Â
‡ÏÂ ['‡ ‡È‚ÂÒ· ‡·ÂÓ‰] ˙¯˙Ò� ‰‡�˘Â ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ ÔÈ�Ú· Ì˘ È¯ÈÈ‡
‡¯·˙ÒÓ Î"ÙÚ‡ ,·Ï‰Ó ‰‡�˘‰ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ‡Â‰˘ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ·

‡ËÁÈ˘Î" :[Ì˘ ˙ÂÚ„] ·˙Î˘Î ‰Ê ˘¯„ÓÏ Ì‚ ÔÈÂÂÎ˙‰ Ì"·Ó¯‰˘
È ‡Ï ˘È‡Ï ˘È‡ÌÂÏ˘·‡ ¯·„ ‡ÏÂ ÌÈÚ˘¯· ¯Ó‡�˘ ÂÓÎ ˜Â˙˘ÈÂ Â�ÓË˘

‡Ï‡ ,ÔÂ�Ó‡ ˙‡ ÌÂÏ˘·‡ ‡�˘ ÈÎ ·ÂË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰ÓÂ‡Ó ÔÂ�Ó‡ ˙‡
."'ÂÎÂ ÈÏ ˙È˘Ú ‰ÓÏ ÂÏ ¯ÓÂÏÂ ÂÚÈ„Â‰Ï ‰ÂˆÓ

מפרש שהרמב"� הכריח ח] הל' כא� [דעות משנה" ב"לח� אול�
וכו' מגונה דבר בחבירו לרואה "מני� בערכי� הגמ' סוגית כל את
דאיירי חטא", עליו תשא ולא ת"ל משתני� פניו אפילו יכול
ולהלבי� לביישו אסרו ש� בגמ' שהרי לחבירו. אד� שבי� בדברי�
וכו'] פניו לשנות שאסור בסתמא [שאמרו לעול� בתוכחה פניו
לא א� ברבי� להכלימו מותר לשמי� חטאי� על בתוכחה והרי

ח: הל' ש� הרמב"� כמש"כ תוכחתו, קיבל
בדברי אבל לחבירו, אד� שבי� בדברי� אמורי� דברי� "במה
ומפרסמי� ברבי� אותו מכלימי� בסתר בו חזר לא א� שמי�
שיחזור עד אותו ומקללי� ומבזי� בפניו אותו ומחרפי� חטאו

בישראל". הנביאי� כל שעשו כמו למוטב,
ולבייש להכלי� אסור שתמיד שמשמע ערכי� הגמ' ע"כ וא"כ

לחבירו אד� שבי� בדברי� הרמב"� לדעת איירי כ"כ6בתוכחה .
[דעות משנה" ב"סדר כתב וכ� משנה". משמע<�‰>ה"לח� וכ� ,[
הרמב"�. דעת כ� שפירש רוקח" ב"מעשה

עכ"פ כ�, לפרש ג"כ כתב יכול] [סד"ה ש� ערכי� ובמהרש"א
בסו"ד: ש� וז"ל משתני�", פניו אפילו "יכול הגמ' בדברי

מוכיחו דשמיא במילי אבל לחבירו, אד� שבי� בדברי� "והיינו
מפורש והכי ישראל, לכל הנביאי� שעשו כמו ברבי� ג�

וק"ל". ע"ש, בתו"כ,
דבעו בערכי� ש� הגמ' מהמש� ג� להוכיח כתב משנה" וב"סדר
ש� ופושט עדיפא, מיניינו האי לשמה, שלא וענוה לשמה תוכחה
דברי וע"פ לשמה, מתוכחה עדיפא לשמה שלא אפילו שענוה
עשה מצות לדחות שיי� אי� שהקשו וענוה] [ד"ה ש� תוס'
לחבירו אד� בי� בפגיעה איירי דהגמ' ופירשו ענוה, משו� דתוכחה
תוכחה, ממצות נפטר ולכ� ענוה משו� פגיעתו על למחול ובידו
מש"כ [עיי� הגמ' שאלת כל שיי� לא באמת לשמי� בתוכחה אבל

ערכי� גמ' בי�<Ê>בסיכו� תוכחה חיוב שיש כא� מפורש וא"כ .[
היה הענוה סיבת בלי אבל ענוה, מפני שנדחה אלא לחבירו אד�

להוכיח. מחויב

לשמים,3. חטא על בתוכחה שמדובר משמע ערכין הגמ' לשון מפשטות
שפגע ולא בעצם חטא שמשמע מגונה" "דבר שהזכירה משום השאר בין

שהוא. במי
אליהו4. דבי בתנא שהביאו הגירסא לפי נכון יותר אלו, אחרונים מש"כ

חטא" עליו תשא "ולא הפסוק הביא שלא שמעוני הילקוט גירסת וכ"ה
לרישא מתייחס שעדיין משמע ולכן מתיא, בן אלעזר ר' של המימרא בראש
בראש שמקדים בתדב"א דידן לגירסא אך תוכיח. הוכח תשנא... לא דקרא
כל על שעולה כ"כ משמע לא חטא", עליו תשא "ולא הפסוק המימרא
לפי שגם ועוד ויל"ע. הפסוק, של זה חלק רק כך שמפרש ויתכן הפסוק
לכאורה ראיה אין שם] בילקוט אברהם מגן [לבעל רענן" ה"זית פירוש

עיי"ש. זה, למקור
בהעלותך5. ס"פ מספרי הרמב"ם לדברי מקור מלך" ב"קרית שם ציין ועוד

אך סרחונו". שיודיענו עד חבירו על יכעוס "שלא - ק"ד] סי' מ"ו [פיסקא
וגם מהלב. השנאה לביטול בהתווכחות ולא כלל בשנאה שם מדובר לא

אגדה. דבר הוי לכאורה
במשה], שדברו ומרים אהרן [על וילך בם ה' אף "ויחר שם: הספרי וז"ל
אם ומה ק"ו דברים והרי נדוי, עליהם גזר אח"כ סרחונם שהודיעם מאחר
ק"ו סרחונם, שהודיעם עד ודם בשר על כעס לא העולם והיה שאמר מי
אומר נתן ר' סרחונו. שיודיעו עד חבירו על יכעוס שלא ודם בשר על
איוב שאמר כדרך יאמרו שלא נדוי עליהם גזר ואח"כ סרחונם הודיעם

תריבני". מה על הודיעני י) (איוב
הוא6. ומגונה בו שפגע שהכוונה צ"ל מגונה" "דבר בגמ' שאמרו ומה

סוגי בשני בגמ' איירי פירושם שלפי צ"ל לכאורה אולם המוכיח. בעיני
בכוונתו ואין אדםלחבירו, תוכחהעלחטאיםלשמיםותוכחהבין התוכחות,

לחבירו,להוצ אדם שבין בתוכחה גם שאיירי להוסיף אלא מפשוטו, הגמ' יא
שלרמב"ם וכמו בתוכחה, פניו להלבין שאסור החלטית בצורה אמרו ולכן
בשתי איירי הגמ' כן למעלה, שנתבאר וכפי התוכחות בשתי הפסוק איירי

התוכחות.
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וחלקיה: התוכחה נוסח (א)
בו שפגע חבירו ע� לדבר ורוצה תוכיח", הוכח 	 אלא 	 תשנא "לא מצות לקיי� הבא
בתוכחתו? לו אומר ומה התוכחה, נוסח מהו מלבו, השנאה לבטל ועי"ז 	 ולהוכיחו

לשאול בא הוא לחבירו, לומר שבא ממה שיותר נלמד, הראשוני�, בלשונות כשנתבונ�
וחבירו וכ�', כ� לי שעשית 'היתכ�?! 	 שואל הוא לו. משיב וחבירו שואל, הוא ממנו.
ע"י ג� מתקיימת זאת שמצוה מסתבר ולכ� מחילה. ממנו מבקש או ומצטדק מתנצל
לשמוע מוכ� להיות המוכיח צרי� ולכ� פיו. בדיבור רק ולא המוכיח, של האוז� שמיעת
תשובתו ולקבל לשמיעה ערו� ואינו בחבירו ולגעור לומר רק שבא עוד וכל חבירו, תשובת

המצוה. מקיי� אינו – והתנצלותו חבירו של
נוסחת שמביאי� כפי ראשוני� מכמה לשונות כא� נסדר התוכחה, פרטי שנבאר לפני

אלו: מלשונות ללמוד יש הלכות גופי כמה כי התוכחה,

[ïòåèå] ìàåù çéëåîä Zåì áéùî åøéáçå Y Y

ï"áîø?עמדי עשית ככה מדוע יתנצל� – לו7– ותכפר ויתודה... ישוב או / ל�
éðå÷æç?כ� לי עשית מדוע שהעוה� מה את יתק� או / לזה נתכוי� ולא שקר הכל כי יתברר – –

[íéãøç]?לי כ� עשית מדוע כאבימל�� יתנצל או / ל� חטאתי יאמר אולי – –

í"áîøלמחול צרי� לו למחול ממנו ובקש חזר א� – – ולמה כ� לי עשית למה �
פלוני: בדבר לי חטאת

â"îñ?וכ� כ� לי עשית למה לו]� למחול [צרי� לו למחול ממנו ובקש בו חזר א� – –

øåù øåëá é"ø?כזאת לי עשית למה עשה� שלא תדע כ� ומתו� טע� שו� או נאנס או נתכוי�... שלא [יתברר] – –
כהוג� שלא עמ�

êåðéçבמסתרי� ויוכיחנו וישלי�� התנצלותו ויקבל לפניו יתנצל – –
íéàøéכראוי תשובה לעשות אני ורוצה עשיתי או / [ל�] אמרו שקר – – שמעתי כ� לו ותאמר �

עלי�] [אומרי�

פירושו7. חרדים] בספר וכמו"כ ועוד [רמב"ן כאן בראשונים "יתנצל" מילת
שלא נעשה שהדבר או בחבירו, כלל פגע שלא ומוכיח עצמו את שמצדיק -
וכל. מכל המוכיח של מטענתיו שניצול היינו התנצלות ולשון בידיעתו,
את אברהם כשהוכיח וכוונתו כאבימלך", "יתנצל בחרדים: מש"כ וזה
לאברהם: וענה אבימלך התנצל אבימלך, ממנו שגזל הבאר אודות אבימלך
לא אנכי וגם לי הגדת לא אתה וגם הזה הדבר את עשה מי ידעתי "לא
שלא נעשה שהדבר שהתנצל הרי כו), כא (בראשית היום" בלתי שמעתי
הכולל היום "התנצלות" מילת שמשמשת למובן בניגוד [וזאת בידיעתו.

מחילה]. ובקשת פיוס גם

"או דוגמא: עוד הוסיף התנצלות לשון בהביאו כאן] [דעות משנה" וב"סדר
ראה מה חבירו יתנצל "או בלשון: דבריו ובסוף ככה", עשה מה על יתנצל
עשה שודאי שאע"פ וכוונתו מחילה", ממנו יבקש או כה... לעשות ככה על
עשה למה ואמתלא טוב תירוץ ויתן שיתנצל שייך בכוונה, ואפילו הדבר

ופשוט. הדבר,
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המוכיח שאלת שעל כללי] [באופ� הראשוני� מלשונות אנו למדי�
התוכחה: מקבל מצד אפשריות תשובות שתי ישנ�

של וחשדו טענתו את להפרי� יכול [ה"מוכח"] התוכחה מקבל א.
התכוי� שלא או לו חטא לא שכלל ולשכנעו וכל, מכל המוכיח
"התנצלות" כא� הראשוני� בלשו� זה ונקרא וכיו"ב. בו לפגוע
המוכיח של מטענתו עי"ז שניצול משו� והיינו ועוד], [רמב"�
בטעות השנאה שכל מתברר וממילא כלל, אש� שאינו וטוע�

.8יסודה
אתב. ומבקש מעשיו שיתק� מבטיח אבל באשמה, מודה המקבל

השנאה מתבטלת � לו מוחל שהמוכיח ובזה המוכיח. של מחילתו
שביניה�.

מתפתח לפעמי� אלא כ�, כל פשוט הדבר תמיד שלא ומוב�
במוכיח, כלל פגע שלא טוע� התוכחה מקבל שהרי ויכוח, ביניה�
לטובת בסו� מסתיי� הויכוח וא� וכו'. בשלו עומד זה שני ומצד
נגמר וא� לעיל, ב' כצד טוב, מחילתו, מבקש והלה המוכיח
מהחשד עצמו וניקה התנצל הרי התוכחה, מקבל לטובת הויכוח

א' וכצד השנאה, שמתבטלת .9וכש"כ
אשר המי� באר אודות על אבימל� את אברה� "והוכיח בפסוק
רש"י: פירש כ"ה), כ"א בראשית (וירא, אבימל�" עבדי גזלו
ש�] אריה [גור מפרשי� וכתבו כ�". על עמו נתווכח "והוכיח,
[בפסוק מצוה כשהתורה וממילא "ויכוח", מלשו� כא� ש"הוכיח"
ועריכת שכנוע נסיונות ג"כ בזה נכלל תוכיח", "הוכח תשנא] לא

בכ� צור� יש א� .10ויכוח

äçëåúä úøèîå çñåðá íéðåùàøä éøáãá íéðåéò

Ï·˜Ó „ˆÓ ‰·Â˘˙ Ï˘ [ÏÏÎ Í¯„·] ˙ÂÈ¯˘Ù‡ È˙˘ ÏÈÚÏ Â�¯ÎÊ‰
ÁÈÎÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â�ÚË ˙‡ ÍÈ¯ÙÓÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ˜È„ˆÓ˘ :'‡ .‰ÁÎÂ˙‰
.Â˙ÏÈÁÓ ˘˜·ÓÂ ÁÈÎÂÓ‰ ˙‡ ÒÈÈÙÓÂ ‰Ó˘‡· ‰„ÂÓ˘ :'· .ÏÎÂ ÏÎÓ
ÂÏ‡ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ È˙˘ Â·˙Î ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÏÎ ‡Ï˘ ‰‡¯� ˜„˜„�˘Î Ì�Ó‡
ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ·Â ,˙"‰Ú ¯Â˘ ¯ÂÎ· È"¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈ‡ˆÂÓ Â�‡˘ .„ÁÈ
‰�Â˘‰ "Ì‡¯ ˙ÂÙÚÂ˙" Ï˘ È"˙Î ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ -] ÌÈ‡¯È· Î"ÂÓÎÂ
ÂËÈÓ˘‰Â ˙Â˜„Ëˆ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˜¯ Â¯ÈÎÊ‰˘ ,[‰�˘È‰ ‰Ò¯È‚‰Ó
.[‰Ï·Ë· ÏÈÚÏ ÌÂ�Â˘Ï· ÔÈÈÚ] ‰ÏÈÁÓ ˙˘˜·Â ‰·Â˘˙ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ È¯Ó‚Ï

.„ÂÓÏ˙ ÍÈ¯ˆ ‰Ê ¯·„

Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÁÎÂ˙‰ ·ÂÈÁ Â‰Ó ¯Â˜ÁÏ ˘È ¯˙ÂÈ ÔÈ�Ú‰ ÔÈ·‰ÏÂ
˙‡Ê ‰Ï‡˘· ÔÂ„Ï ˘ÈÂ .‰Ê· ·ÈÈÁ ÔÈ„ ‰ÊÈ‡ „ˆÓÂ Ú‚Ù�Ï ‰¯Â˙ ‰·ÈÈÁ˘

.Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ È˙˘Ó ˙Á‡ ÏÎ· „¯Ù�·

ÁÈÎÂÓ‰˘ ¯¯·˙ÓÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ˜È„ˆÓ˘ -] ‰�Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘Ù‡· ‰�‰Â
Ú‚ÂÙ‰ È¯Á‡ ıÂ¯Ï Ú‚Ù�Ï ‰¯Â˙ ‰·ÈÈÁ˘ ,·ÂÈÁ‰ ‰¯Â‡ÎÏ Ô·ÂÓ [‰ÚË
ÔÈ‡ ˙Ó‡·Â ‰ÚÂË ‡Â‰ ÈÏÂ‡˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜Â ¯Á‡Ó ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÂÁÈÎÂ‰ÏÂ
„Ú ‡ÏÈÓÓÂ ,·"ÂÈÎÂ ‰�ÂÂÎ· ‰ÚÈ‚Ù Ô‡Î ÔÈ‡ ˙ÂÁÙÏ Â‡ ,‰ÚÈ‚Ù Ô‡Î

¯·„‰ ¯¯·Ï ‡Â‰ ·ÈÈÁ ,‡ËÁ˘ Â¯È·Á ÏÚ ËÈÏÁ‰ÏÂ ˜ÂÒÙÏ ‡· ‡Â‰˘
.‡Â‰ ÔÂÎ� Ì‡ Ì„Â˜

[Â˙ÏÈÁÓ ˘˜·ÓÂ Â¯È·Á· Ú‚Ù˘ ‰„ÂÓ˘ -] ‰È�˘‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÈÙÏ Ï·‡
ÏÂ Ú‚ÂÙ‰ È¯Á‡ ıÂ¯Ï Ú‚Ù�‰ ·ÈÈÁ˙È ‰ÓÏ ,¯·„· ÔÈÈÚÏ ˘ÈÌ‚Â Ï„˙˘‰

·ÂÈÁ‰ È¯‰Â ,‰ÏÈÁÓ ˘˜·È˘ È„Î ÂÏ ‡ËÁ˘ ÔÈ·ÈÂ ¯ÈÎÈ˘ Â˙‡ ÁÎÂÂ˙‰Ï
,ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ Ê‡ ˜¯Â ,Â˙ÏÈÁÓ ˘˜·ÏÂ Ú‚Ù�‰ Ï‡ ˙ÎÏÏ Ú‚ÂÙ‰ ÏÚ ‡Â‰
,‰¯Â‡ÎÏ ÂÏ ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ú‚Ù�‰ ˙‡ ÒÈÈÙÏ Ú‚ÂÙ‰ ‡· ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎÂ

.[‰ÏÈÁÓ‰ ÔÈ„ ‡È·‰˘Î] Ì"·Ó¯· Ô‡Î ÚÓ˘Ó„Î

,ÍÎ ˘¯ÂÙÓ· ˜ÒÙ� ['‡ ÛÈÚÒ Â"¯˙ 'ÈÒ] Î"‰ÂÈ 'Ï‰· Á"Â‡ Ú"Â˘·Â
:Ï"ÊÂ

,Â�ÒÈÈÙÈ˘ „Ú ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ÔÈ‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú"
ÒÈÈÙ˙Ó Â�È‡ Ì‡Â ,ÂÒÈÈÙÏ ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯·„· ‡Ï‡ ÂËÈ�˜‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â
ÂÓÚ Á˜È ÌÚÙ ÏÎ·Â ,˙È˘ÈÏ˘Â ‰È�˘ ÌÚÙ ÍÏÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‰�Â˘‡¯·
.ÂÏ ˜Â˜Ê Â�È‡ ÌÈÓÚÙ ‰˘Ï˘· ÒÈÈÙ˙Ó Â�È‡ Ì‡Â ,ÌÈ˘�‡ ‰˘Ï˘
ÈÎ„¯Ó ,‰ÏÈÁÓ Â�ÓÓ ˘˜È·˘ ‰¯˘Ú È�ÙÏ Î"Á‡ ¯Ó‡È Â‰ÈÓ)
„Ú ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÏ ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ Â·¯ ‡Â‰ Ì‡Â .(Ï"È¯‰ÓÂ ‡ÓÂÈ

.ÒÈÈÙ˙È˘

ÏÂÁÓÏÓ È¯ÊÎ‡ ‰È‰È ‡Ï ÏÁÂÓ‰Â :‰"‚‰ [- ‡"Ó¯‰ Ì˘ ÛÈÒÂ‰Â]
Ì‡Â (‡ÓÂÈ 'Ó‚) ‰ÏÈÁÓ‰ ˘˜·Ó ˙·ÂËÏ ÔÈÂÎÓ˘ ‡Ï Ì‡ (Ï"È¯‰Ó)
·"Ù Ó"‰‚‰Â ˜"ÓÒÂ ÈÎ„¯Ó) ÂÏ ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ú¯ Ì˘ ÂÈÏÚ ‡ÈˆÂ‰

.['· ÛÈÚÒ· Ì‚ ˘"ÈÈÚÂ] .Î"Ú ,"(Â"È¯‰ÓÂ ‰·Â˘˙

,‡ÈÓ¯ Ú‚ÂÙ‰ ÏÚ ‰ÏÈÁÓ ˙˘˜·Â ÒÂÈÙ· ˙ÂÏ„˙˘‰‰ ·ÂÈÁ˘ ˘¯ÂÙÓ È¯‰
Ì„‡ ÔÈ· ˙ÂÁÎÂÂ˙‰Â ‰ÁÎÂ˙· Ú‚Ù�‰ ·ÈÈÁ˙È ‰ÓÏ ÔÈ·‰Ï ˘È Î"‡Â

.‰Ê· ÍÂ¯Î‰ ÏÎ·Â Â¯È·ÁÏ

ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ‰ÁÎÂ˙· ˙Â˜ÒÚ˙‰‰ ·ÂÈÁ ¯˜ÈÚ ˙Ó‡·„ ,Ï"È ÈÏÂ‡Â
Ì‚˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡ÏÈÓÓ Í¯„· ˜¯Â ,Ï"�‰ ˙Â˜„Ëˆ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰

.Ú"ˆÂ ,‰ÏÈÁÓ ˘˜·ÈÂ Ú‚ÂÙ‰ ‰„ÂÈ

˙Â¯˘Ù‡ ÂËÈÓ˘‰˘ ÏÈÚÏ Â�‡·‰˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙Ú„ ‰Ê· ¯‡·Ï ˘È ÈÏÂ‡Â
Â·˙ÎÂ ,ÏÏÎ Ú‚Ù�‰ ÏÚ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ·˘ Ï"Ò ÈÎ ,‰ÏÈÁÓ ˙˘˜· Ï˘
.Ú"ÏÈÂ .‰Ï‰ Ïˆ�˙È ‡Ó˘ ÌÂ˘Ó Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ‰ÁÎÂ˙‰ ·ÂÈÁ ˙·ÈÒ

Ú‚Ù�‰ Ú„ÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ,˙‡Ê ‰Ï‡˘· ‰¯Â‡ÎÏ ˘È ‰ÎÏ‰Ï Ó"˜Ù� Ì‚Â
ÌÈ¯Á‡ È�Ù· ‰„Â‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÔÂ‚ÎÂ] Â„‚� Â¯È·Á ‡ËÁ˘ ¯ÂÓ‚ ¯Â¯È··
ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ˙ÂˆÓ „ˆÓ ÔÈÈ„Ú Ú‚Ù�‰ ·ÈÂÁÓ Ì‡· ,[Â· Ú‚Ù˘ ¯ÙÈÒÂ
·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ Â‡ ‰ÏÈÁÓ Â�ÓÓ ˘˜·È˘ Ú‚ÂÙ‰ ¯¯ÂÚÏÂ Ú�Î˘Ï Ï„˙˘‰Ï
Ú"Â˘Ó ÏÈÚÏ ÚÓ˘Ó„ÎÂ ÂÒÈÈÙÏ ‡Â·È Ú‚ÂÙ‰˘ ‰ÎÁÈ ‡Ï‡ ÌÂÏÎ·

Á"Â‡11ÂÏÏ‰ ÌÈ�Â˘‡¯· ÈÂÏ˙ ‰Ê˘ ÔÎ˙ÈÂ .12.

í"áîøä éøáãá

ÏÈÚÏ Â¯‡·˙�˘ ‰ÁÎÂ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ È˙˘ ÏÚ ÛÒÂ�·
Â‡ ˙ÂÏˆ�˙‰ ÌÂ˘Ó ‰�È‡˘ ˙Â¯˘Ù‡ „ÂÚ ˙ÓÈÈ˜˘ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ,Í¯Â‡·
Â¯È·Á ÏÚ ÂÏ ˘È˘ ˙Â�ÚË‰ ÈÂÏÈ‚ ÌˆÚ˘ ‡Â‰Â ,‰ÏÈÁÓ ˙˘˜· ÌÂ˘Ó

È¯Ó‚Ï ‰ÏË·Ó Û‡ ÌÈÓÚÙÏÂ Â·ÏÓ ‰‡�˘‰ Ï˜ÈÓ13.

.8.7 הערה לעיל עיין

חבירו9. מתעקש ואעפ"כ המוכיח לטובת היא הויכוח מסקנת אם אבל
כמו בשלו עומד צד וכל כלל נגמר לא שהויכוח או לפייסו, רוצה ואינו
בשני הדין - לעולם גמר לידי באים שאינם שיש בויכוחים הרבה ששכיח

ג'. פרק לקמן בעז"ה יתברר אלו ציורים
[ויקראיט]ששורשה10. ובמשמעותמלת"תוכחה"כתבב"הכתבוהקבלה"

והושאלהג"כלהוראתהתוכחה, לנכחהצאן, כמו "נגד", ומשמשכמו "נכח",

הפועל, ונוכח נגד הפעולה גנות העמדת שהוא מוסר", "תוכחת ומזה
אבימלך, את אברהם והוכיח כמו טוב, לא דרך שהוא בדברים לו והתברר
תוכיח, הוכח - כאן וכן המים. באר לגזול עשה טוב לא אשר לנגדו שהעמיד

עיניו. לנגד מומו שתעמיד ר"ל
הרמב"ם11. הביאדברי ג'] [מצוהרמ"אאות מצות לתרי"ג ובמהר"םשי"ק

הרמב"ם "והנה זה: בנוסח - לחבירו אדם שבין פגיעה על תוכחה בענין -
אדם על דקאי עמיתך, את תוכיח דהוכח קרא מפרש דעות מהלכות בפ"ו



ה' התוכחהסוגיא וצורתה/מצות התוכחה נוסח ב' 171פרק

‰�Â˘ [ÏÈÚÏ ‡·ÂÓ‰ ˙ÂÚ„ 'Ï‰] Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ‰ÁÎÂ˙‰ ÁÒÂ� ‰�‰Â
:‰Ê· Â�Â˘Ï ˜È˙Ú�Â ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ¯‡˘ ÁÒÂ�Ó ‰¯Â‡ÎÏ

‰ÓÏ ,[Â· Ú‚Ù˘ ÈÓÏ -] ÂÏ ¯ÓÂÏÂ ÂÚÈ„Â‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡Ï‡"
ÁÎÂ‰ ¯Ó‡�˘ ,È�ÂÏÙ ¯·„· ÈÏ ˙‡ËÁ ‰ÓÏÂ ÍÎÂ ÍÎ ÈÏ ˙È˘Ú
,ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÂÏ ÏÂÁÓÏ Â�ÓÓ ˘˜È·Â ¯ÊÁ Ì‡Â ,Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙

.[‚"ÓÒ· Î"ÎÂ] ."È¯ÊÎ‡ ÏÁÂÓ‰ ‰È‰È ‡ÏÂ

‰‡�˘‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡È‰ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÂˆÓ ¯˜ÈÚ˘ Ì"·Ó¯· ˙ˆ˜ ÚÓ˘ÓÂ
‰�È‡ ‰ÁÎÂ˙‰Â ,ÂÈ˙Â�ÚË ˙‡ ÂÈ�ÙÏ ¯·„ÈÂ Â¯È·ÁÏ ÚÈ„ÂÈ˘ È"Ú Â·ÏÓ

.ÌÈ�Â˘‡¯‰ ¯‡˘Ó ÚÓ˘Ó˘ ÂÓÎ ‰Ï‡˘

ÁÎÂ‰ ˙ÂˆÓ" [‰"¯ Ú"Ó] ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ· ÂÈ¯·„Ó ÍÎ ÚÓ˘Ó ¯˙ÂÈÂ
ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙˘‚„‰·] ÌÈÓÂ‚¯˙ È�˘ Ô‡Î ˜È˙Ú�Â ,"ÁÈÎÂ˙

:[‰Ê· Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„

ÁÈÎÂ�˘ [ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ -] ‰Ê ÈÂÂÈˆ· Ò�Î�Â :ÔÂ·È˙ Ô·‡ È"¯ ÌÂ‚¯˙
‡ÏÂ Â�È··Ï· ¯ÂËÈ� ‡ÏÂ ,˘È‡Ï Â�ÓÓ ˘È‡ ‡ËÁÈ˘Î Â�È˙ˆ˜Ï Â�È˙ˆ˜

‡ ,ÔÂÂÚ ÂÏ ·Â˘Á�¯·„ ¯‡˘È ‡Ï˘ „Ú ¯Ó‡Ó· ÂÁÈÎÂ‰Ï Â�ÈÂËˆ� Ï·
.˘Ù�·

‰Ê ÌÚ¯˙�˘ [ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰] ÂÊ ‰ÂˆÓ· ÏÏÎ� Ì‚ :ÁÙ‡˜ È"¯ ÌÂ‚¯˙
‡Ï‡ ,‡ËÁ‰ ÂÏ ¯ÂÓ˘� Â‡ ÂÏ ¯ÂËÈ� Ï‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê Â�Ú¯‰ Ì‡ ‰Ê ÏÚ

.ÌÂÏÎ ·Ï· ¯‡˘È ‡Ï˘ È„Î ÌÈ¯·„· ÂÈÏÚ ÌÚ¯˙‰Ï Â�ÈÂËˆ�

[ÁÙ‡˜ Ï˘ ÂÓÂ‚¯˙ ÈÙÏ Ë¯Ù·] Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó ÚÓ˘Ó ‰¯Â‡ÎÏÂ
Â·ÏÓ ‰‡�˘‰ "ÍÂÙ˘ÈÂ" ‡ÈˆÂÈ˘ ‡È‰ ‰ÁÎÂ˙· ‰¯Â˙‰ ˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ˘
‰ÚÈ‚Ù‰ Ï„Â‚ ˙‡ ÂÏ ¯È·ÒÓ Ì‚Â ,Â¯È·Á ÏÚ ÌÚ¯˙ÓÂ ÔÚÂË˘ ‰Ó È"Ú
¯ÙÒÓ˘Î ÂÏÈÙ‡ ˙ˆ˜ Ú‚¯�˘ ‡Â‰ Ì„‡‰ Ú·Ë ‰Ê È"ÚÂ ,ÂÏ Ì¯‚˘ Ú¯‰Â
,Ú‚¯�˘ Ì„‡‰ Ú·Ë ,ÂÓˆÚ· Ú‚ÂÙÏ ÂÈ˙Â�ÚË ÁËÂ˘˘Î Î"˘ÎÂ ÌÈ¯Á‡Ï

ÂÊÎ ‰ÁÎÂ˙ È¯Á‡ Â·Ï· ˙ÎÏÂ‰Â ‰·¯˙Ó ‰‡�˘‰ ÔÈ‡ ˙ÂÁÙÏÂ14.

˙Ú„· ['· ˙Â‡ ‚"Ú¯ 'ÓÚ] "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ"· Ì‚ „„ˆÓ ˙‡Ê ‡¯·ÒÎÂ
Ì"·Ó¯‰15.[617-615 'ÓÚ "ÌÂÏ˘‰ ˙ÂˆÓ"·Â ˘"ÈÈÚ] ,

äàð÷ úîçî äàðùå íðç úàðù

Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ "ÌÈ‡¯È"ÏÂ] ?ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ ÍÈÈ˘ ÂÏ‡· Ì‚ Ì‡‰
"·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"· ‰�‰ .[ÂÁÈÎÂ‰ ¯·Î˘ È¯Á‡<„Ò>È¯·„ ‡È·‰˘ È¯Á‡

:Ï"‰Ê· ·˙Î ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰ÁÎÂ˙· ÌÈ‡¯È‰Â Ô"·Ó¯‰
˙ÓÁÓ Â‡�Â˘˘ ‡ÎÈ‰ ÌÈ‡¯ÈÂ Ï"Ê Ô"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï„ „"�ÚÏ ÚÓ˘ÓÂ"
ÚÈ„Â‰˘ Ù"Ú‡ ÌÏÂÚÏ ¯·ÂÚ Ê‡ ,Ì�ÈÁ ˙‡�˘ Â‡ ·"ÂÈÎÂ ‰‡�˜

."‰Ê ¯Â·Ú ÂÓÚ ÁÎÂÂ˙‰Â Â˙‡�˘

ÁÈÎÂÓ‰˘ ‰ÁÎÂ˙‰ ÁÒÂ� ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â‡È·‰˘ ‰ÓÓ„ Â˙�ÂÂÎ ‰¯Â‡ÎÏÂ
˙‡�˘· ‡Ï Ì‚Â ‰‡�˜ ˙ÓÁÓ ‰‡�˘· ‰Ê ÍÈÈ˘ ‡Ï Î"‡ ,‰�ÚË· ‡·
Â‡ ÏÏÎ Â· Ú‚Ù ‡Ï˘ Â¯È·Á „‚� ÔÂÚËÏ ‰�ÚË ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ ,Ì�Á

ÔÈ„Î ‡Ï˘ Ú‚Ù ‡Ï Ù"ÎÚ˘16.

שישאל לו שנעשה מי על דמצוה בפניו, שלא רעים מעשים חבירו לו שעשה
שגגה שיצאה או דבריו יתרץ דאולי וכך כך לו עשה למה להעושה ויוכיח

ביניהם". שלום ויהיה ויפייסו ידו מתחת
בפניו בו שפוגע שכל דס"ל משום ואולי בפניו", "שלא במש"כ לעיין ויש
מחויב אינו וכיו"ב, בשוגג נעשה שלא רואה וגם הפגיעה לו ומבוררת
[וע"ע לעיין. ויש שנתבאר, וכמו מחילה, שיבקש לשכנעו כדי בתוכחה
שברור דהיכי שכתב י"ז] סעיף ונטירה נקימה [הל' הלבבות" ב"מצות
ואי"צ וכו', עשית מדוע ממנו לשאול צריך אין אז עשה, שנאה שמחמת

ד']. פרק סוף להלן והובא עיי"ש, להוכיחו,
דרכו12. שאין ויודע הפוגע את שמכיר באופן לה, משכחת נמי ואיפכא

יתכן אבל בו, יחזור לא ובודאי האמת על מודה שאינו או מחילה, לבקש
התכוון שלא או בו שפגע הוא זה אדם שלא לנפגע יוודע התוכחה שע"י
ואע"פ יתנצל שמא להוכיחו חייב לכו"ע בזה ולכאורה וכיו"ב, בו לפגוע
המבואר ביותר" "הדיוט של הציור כעין וזה וכיו"ב. מחילה יבקש שלא

[ומבו הפטורברמב"ם שסיבת הסוברים שלאחרונים אלא ה] בפרק כאן אר
תוכחה, מקבל ואינו ביותר" "הדיוט שהוא העובדא עצם היא שם מתוכחה
כלל שייך ולא התנצלות של האפשרות שם שייך לא שגם לכאורה צ"ל
ממנו לשמוע כדי להוכיחו יתחייב הרי שאל"כ זה, בענין אתו לדבר

וכיו"ב. בו לפגוע התכוון לא ושאולי התנצלותו
.13- השנאה לבטל התוכחה תועלת בהסברת נוספת אפשרות גם ויש

גם בזה ומצערו, להתנהגותו ולועג שבמעשיו הרוע את לו שמוכיח שע"י
הלבנת גם מותר צ"ל היה ולפי"ז הנקמה. הרגשת וכעין הנפגע, נפש נח
ענין על כאן וציותה תורה שהתירה כלל סברא זה אין אך וכיו"ב, פנים
דהוי משום נאסר הדבר אין נקמה איסור שמצד שיתכן [ואף נקמה. של
לסברא אין וגם מלבו], השנאה את להוציא וכדי וכיו"ב דגופא כצערא
רקשלושדרכיםשלהתועלתשישבתוכחה. הזכרנו ולכן במפרשים זאתזכר
את אבשלום שנא כי טוב ועד למרע אמנון עם אבשלום דבר "ולא ובפסוק
שמתוך והמלבי"ם הרלב"ג פירשו <ד>] כ"ב י"ג ב' [שמואל וגו'" אמנון
רעות אליו מדבר היה ואם אמנון, אל רע גם דיבר לא הגדולה שנאתו
תוסר כבר "כי שם הרלב"ג וכלשון אליו, השנאה נחלשת היתה ומצערו
טוב". ועד למרע השנאה מפני רעהו עם לדבר האדם כשיעמוד השנאה

מפייסו. אמנון היה רעות, אפילו מדבר היה שאם הוסיף והמלבי"ם
כמו14. ימחול לו למחול ממנו בקש שאם רק הרמב"ם הוסיף ובהלכותיו

י"ל כן התוכחה, מטרת עיקר שזהו לא אבל לאבימלך, אברהם שמחל

המילים במקום תירגם גם לסה"מ הלר חיים ר' ובתרגום הרמב"ם. בכוונת
יותר נוטה וזה לקצתינו", קצתינו "שנאשם - לקצתינו" קצתינו "שנוכיח
וכן הרמב"ם בדעת ביאור ולתוספת קאפח. תרגום למשמעות לכאורה

להלן. עיין זאת משאלה למעשה הנפק"מ
המושג15. בין מערב לכאורה וגם בזה, ברורים דברים כתב שלא עיי"ש

[כמבואר בלבבך תשנא בלא כבר עובר אינו שלרמב"ם שנאה', 'גילוי
השנאה לבטל שהיא לחבירו', אדם בין 'תוכחה המושג לבין - א'] בסוגיא
להם ואין הם נפרדים דברים שני ובאמת זו. בסוגיא הנידון שהוא לגמרי,

כלל. שייכות
שנאת16. ב. קנאה. מחמת שונאו א. - ציורים שני יעקב" ה"קהלות ונקט

שום בזה שייך שלא פשוט וגם מהו, מובן קנאה מחמת שנאה והנה חנם.
מפריעים ממנו מוכשר יותר שהוא ומה חבירו של הצלחתו עצם כי תוכחה
יעקב" ב"קהלות כאן ומשמע מהו, ברור אינו חנם שנאת המושג אך לו.
חנות פותח וכגון ההלכה, ברשות עושה אבל בו שפוגע באופן שמדובר
בר שהוא [כגון לו שמותר באופן אך לפרנסתו, ויורד חבירו של חנותו ליד
נקראת לכן הסימן] בסוף יעקב" ב"קהלות שם שהביא וכמו שלו, מבואה

מ על לו אין כי "חנם" דיןהשנאה עפ"י כלל נגדו חטא שלא לשנאותו, ה
בתוך רבה מריבה חנם שנאת בעון הגמ' בדברי לב: שבת רש"י [וכמ"ש
מותר שיהא ערוה דבר בו ראה שלא חנם, "שנאת רש"י: וכתב וכו', ביתו

ושנאו"]. לשנאתו,
כמה עד לו שמתאר לחבירו, לומר מה לו יש לכאורה כזאת בשנאה אמנם
הוא ואדרבא טענה אינו אבל כך, יעשה ולמה בו פוגע הדבר וכמה שמזיקו
כאן אין שבכה"ג לקה"י וס"ל הדין, משורת לפנים עמו שיכנס בקשה יותר
"ויכוח". במשמעות ולא "תוכחה" במילת במשמע אינו וגם כלל, תוכחה
שם שחילק השנאה]. [שער צדיקים" ב"אורחות הקה"י כדברי ומשמע
בממונו לו שהזיק עבור חבירו את ששונא שמי וכתב דרגות, לכמה השנאה
לו ולומר להודיעו מצוה יש כיוצא על וכו', שביישו עבור או שהכהו או
שאינו עבור חבירו את ששונא שמי כתב ואח"כ וכך. כך לי עשית למה
לאדם ראוי זה בכל וכו', חפצו לפי מתנה לו נותן אינו או חסד לו גומל
כן כתב ואח"כ עליו. גזר שהקב"ה מה באהבה ויקבל בו מכיוצא להתרחק
להרויח יכול אדם שאין הבל זה שכל אומנותו, בני את ששונא באומן גם

עכת"ד. עליו. גזר שהקב"ה ממה יותר
ובחלוקות הראשון, בסוג אלא תוכיח הוכח מצות את הזכיר לא והנה

תוכחה. של ענין הזכיר ולא מלבו השנאה למחות רק כתב האחרות
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ה' התוכחהסוגיא מעכב/מצות מה� ואיזה התוכחה, חלקי ג' 173פרק
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ה"תוכחה" פעולת את לנתח יש התוכחה מהות יותר לברר כדי
מגו� הוא חלק איזה בעז"ה לברר נוכל וכ� וחלקיה, לנתחיה
פועל הוא כלל שבדר� אע"פ מעכב אינו ואיזה ומעכב, התוכחה

אליה. ונלוה מהתוכחה יוצא
הראשו� שהחלק אנו רואי� ממול] [בעמוד בטבלא המבואר כפי
מדומה]. פגיעה [או הפגיעה והוא לשנאה", ה"גור� תמיד הוא
ואיל� מכא� "היתכ�?!". וטוע� שמתווכח התוכחה, חלק בא אח"כ
א) באור�]: לעיל נתבאר שכבר [וכפי מסלולי� לשני מתחלק
משלשה מורכב 'הצטדקות', הראשו�: המסלול פיוס. ב) הצטדקות
הנפגע את משכנע שהוא מה הפוגע, מצד ההצטדקות עצ� חלקי�:
וכתוצאה, ההצטדקות. וקבלת [המוכיח] הנפגע והודאת בצדקו,

השנאה. ביטול של הסופי לשלב מגיעי�
חלקי�. מג' הוא ג� מורכב מחילה', ובקשת 'פיוס השני: המסלול
[הפוגע] השומע את לשכנע המוכיח שמצליח הראשו�, חלק
ומבקש המוכיח את מפייס [הפוגע] השומע הב', לו. חטא שבאמת
הסופי והשלב [הנפגע]. המוכיח לו שמוחל הג', חלק מחילתו.

השלו�. והשכנת השנאה ביטול של
ועיקר לכאורה לדו� הרבה אי� הצטדקות] �] הראשו� במסלול
חלק בכל לדו� יש שש� פיוס], �] השני במסלול הוא הנידו�

בעז"ה. נבאר ומעתה דינו. מה יחסר, א� בנפרד,
ופייסו מעצמו בא [הפוגע] והלה כלל, הוכיח לא שהנפגע היכא א]
קיי� שלא פשוט וכל], מכל ה"תוכחה" חלק שחסר והיינו �]

תוכיח הוכח של עשה מצות .17[הנפגע]

השומע את לשכנע הצליח וא� כדי� הוכיח שהמוכיח היכא ב]
לבקש הלה רוצה אינו ואעפ"כ הצטדקות, לו ואי� בו פגע שבאמת
א' וחלק פיוס, במסלול ב' חלק שחסר �] אותו ולפייס מחילה
תוכחה, של עשה מצות המוכיח קיי� וודאי הצטדקות], במסלול

הא לשנאותו?אבל ימשי� א� תשנא לא על מוזהר עדיי� המוכיח �
ז"ל' 'הרמב"� [ד"ה יעקב" ה"קהלות מהיראי�<Ò„>כתב שמשמע [

ובלשונו: אח"כ, לשנאותו שמותר
כנגדו שחטא מכחיש אינו חבירו שא� היראי� מדברי "ומשמע
ליכא אז מחילתו, מבקש אינו וג� גמור בבירור מבורר והדבר
שחטא עבירה מחמת לא שונאו אפילו תשנא] דלא �] זה לאו
שלא הפסידו או שציערו נגדו שחטא משו� אלא לשמי�

כדי�".
אחרי זה] די� יעקב" ה"קהלות הוציא [שמש� היראי� לשו� וזה
פגיעה על וג� למקו� אד� שבי� חטאי� על הוכחה די� שהביא

סיי�: חבירו בו שפגע
שהוא בדבר נגד� או לשמי� שחטא כשתוכיחנו תבי� "וא�

אז לשנאתו את רשאי להישנא, "18,19ראוי
חלקי שני מפרשי� שאנו שמאחר לכאורה, מבוארת היראי� סברת
מצוה שכאילו נמצא תוכיח, הוכח אלא תשנא לא כאחד, הפסוק
אסרה והתורה אחת], פעולה על ועשה תעשה [לא היא, אחת
היכא וממילא שנאה, תהיה שלא כדי להוכיח וצוותה השנאה
תשנא. בלא עוד עובר אינו שנאה יש ועדיי� העשה קיי� שכבר

לא17. ג"כ לשכנעו, לנסות עמו התווכח ולא תרעומת, דרך הוכיח ואם
מלשונות וכמשנת"ל ויכוח, גם פירושו תוכיח" ש"הוכח דתוכחה, מ"ע קיים

ב'. בפרק ומפרשים הראשונים
פגיעה18. על תוכחה דין שהביא אחר השנאה] [שער צדיקים" וב"אורחות

כלשון וסיים מאבשלום הדוגמא הביא [מהרמב"ם], לחבירו אדם שבין
אכזרי המוחל יהיה ולא למחול צריך למחול ממנו ובקש חזר שאם הרמב"ם
אלא ישנאהו, לא לו, למחול ממנו יבקש לא אם "ואף שם: והוסיף וכו',
נגד וזה שעיות". מה לו שיתקן כך לידי יבוא ולבסוף באהבה, עמו יתנהג
חסידות. למידת או טובה לעצה אלא זה כתב שלא יתכן אך היראים, דברי

שמש"כ19. היראים דברי ולפרש יעקב" ה"קהלות דברי את לדחות ואין
כלפי עבירה גם כשעבר רק זה תוכחה אחרי לשנאותו מותר נגדך שבחטא

לשנאותו ומותר וכיו"ב, ברבים פניו הלבין או שהכהו כגון בו, בפגעו שמיא
או לשמים "שחטא היראים שמלשון אינו, זה - הרשעים שנאת מדין רק
לשמים, ממש חטא בו שאין באופן היתה בחבירו שהפגיעה משמע נגדך",

לשנאותו. מותר ואעפ"כ
בחבירו פגיעה שייך דאיך היראים על והקשה עוד שם דן יעקב" וב"קהלות
לשנאותו מותר וממילא בחטא, כרוכה פגיעה כל והרי לשמים חטא שאינו
שנאת להיתר "התנאים ט' בסוגיא עיין אך לשמים. רשע שהוא מצד
לחבירו אדם שבין שחטאים מהפוסקים נתבאר שם ג', פרק סוף החוטאים"
מורה אחד וכל בעיניו ישר איש דרך שכל משום עבורם, לשנוא אסור
בזה. יעקב" ה"קהלות קושית מידי קשה לא וממילא עיי"ש, לעצמו היתר



/ בלבב� אחי� את תשנא ההלכהלא סוגיות 174

באופ� וכגו� נוספי�, באופני� שיי� היראי� של דינו ולכאורה
איתו לדבר שיי� שלא והיינו תוכחה", מקבל "אינו שהלה שברור
בעיניו צודק [ותמיד כלל יקבל לא ממילא כי פגיעתו על ולהתווכח
לא על יעבור לא לכאורה כלל מוכיחו שאינו אע"פ ואז וכיו"ב],

בלבו כששונאו .20תשנא
להשתדל התחיל שכבר באופ� היראי�, די� לכאורה שיי� ועוד
ולהוכיחו, לפוגע להגיע כדי לנסוע וצרי� רחוק שגר וכגו� בתוכחה
דתוכחה עשה עתה שיי� שלא כגו� או בנסיעתו, התחיל וכבר
לדבר עתה ירצה שלא המוכיח ויודע גדול בכעס שרוי שהלה
וצרי� כ"ג], ד' [אבות כעסו בשעת האד� את מרצי� ואי� איתו,
ולדבר לשבת יוכל ואז קצת כעסו שינוח עד ימי� כמה לחכות

ולהתווכח. איתו
שמקיי� היכא שכל הנ"ל, הדוגמאות בשלוש השווה הצד ועכ"פ
קבל] ולא שהוכיחו ביראי� המפורש בציור [כגו� דתוכחה העשה
שהוספנו הציורי� [כבשני מבטלו אינו כשרק ג� מספיק ואולי
להתעסק התחיל שכבר או תוכחה מקבל שאינו שידוע מי לעיל,
אח"כ. שונאו א� תשנא בלא עובר אינו ג� אז התוכחה] ולהכי�
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ÌÈ˜ÏÂÁ Ì‚ ,ÌÈ�Â˘‡¯ ¯‡˘· ¯ÎÊ� ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ÌÈ‡¯È‰ ˘„ÈÁ˘ ‰Ê ˘Â„ÈÁ
.‰¯Â‡ÎÏ Â�‡ˆÓ ‡Ï ˘¯ÂÙÓ·

ÏÚ ˜ÏÂÁ˘ ÁÈ¯Î‰Ï ˘È ÈÏÂ‡Â ,Ì"·Ó¯‰ È¯·„· ÔÂÈÚ ÌÂ˜Ó ˘È Ï·‡
˙ÂÎÈÈ˘ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡�˘˙ ‡Ï„ ˙"Ï‰Â ‰ÁÎÂ˙„ ‰˘Ú‰˘ Ï"ÒÂ ÌÈ‡¯È‰
ÔÈÈ„Ú ‰"Ù‡ ,ÂÏË·Ó Â�È‡˘ Â‡ ‰˘Ú‰ ÌÈÈ˜ ¯·Î˘ Ù"Ú‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê
˙˜ÂÏÁÓ ˙ÎÈÈ˘ ‰˘ÚÓÏ ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÊÈ‡·Â] .Â‡�Â˘ Ì‡ ‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ

Ô‡Î ‰¯Ú‰· ÔÈÈÚ ÌÈ‡¯È‰ ÌÚ Ì"·Ó¯‰21.[

Â"Ù ˙ÂÚ„] "¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰" ÔÈ„· Ì"·Ó¯‰ È¯‰˘:·˙Î [Ë"‰
ÌÂÏÎ ÂÏ ¯·„Ï ‡ÏÂ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Â¯È·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁ˘ ÈÓ"
,˙˘·Â˘Ó Â˙Ú„ ‰˙È‰˘ Â‡ ¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰ ‡ËÂÁ‰ ‰È‰˘ È�ÙÓ
‡Ï ,˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ ÂÊ È¯‰ ,ÂÁÈÎÂ‰ ‡ÏÂ ÂÓË˘ ‡ÏÂ Â·Ï· ÂÏ ÏÁÓÂ

."‰ÓË˘Ó‰ ÏÚ ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ‰„ÈÙ˜‰

Ì˘Â ,'‰ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï ‡Â‰ ‰·Á¯‰· ÂÏ‡ Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ¯Â‡È· ‰�‰Â
,"¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰" Ì"·Ó¯‰ Î"˘Ó [Ì˘ '‡ ‰ËÈ˘] ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎÏ˘ ‡ˆÂÈ
Î"‡Â ,¯ÂËÙ‰ ˙·ÈÒ ÂÊÂ ÏÏÎ ‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó Â�È‡˘ ÌÂ˘ÓÂ ,‡Â‰ ‡˜Â„
˙ËÈ˘Ï È¯‰ "ÂÓË˘ ‡ÏÂ Â·Ï· ÂÏ ÏÁÓ˘" Ì"·Ó¯‰ ÛÈÒÂ‰ ‰ÓÏ ‰˘˜
Î"ÚÂ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ,‰¯Â‡ÎÏ ,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó Â�È‡˘ ‚"‰Î· ÌÈ‡¯È‰

Ú"ÏÈÂ .ÂÊ· ÂÊ ˙Â¯Â˘˜ ÂÏ‡‰ ˙ÂÂˆÓ‰ È˙˘ ÔÈ‡˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„˘ Ï"ˆ22.

להלכה20. והובאו והגה"מ הסמ"ג כתבו עבירותלשמים, בתוכחהעל וכמו
החו להוכיח שחייב שאע"פ קנ"ו] סי' [או"ח אבלבמג"א ששונאו לפני טא

ולכאורה תוכחה, בלי מיד לשנאותו מותר תוכחה, מקבל שאינו שידוע במי
תוכחה" מקבל "אינו שפירש משמע <מג> לובלין" [וב"מהר"ם כאן. ה"ה
שמחליט ולא הצליח, ולא לשכנעו וניסה שהוכיחו דהיינו הראשונים בדברי
מוכיחו שאינו שמדובר מהמפרשים משמע סתמא אך כלל, תוכחה בלי כך

כלל].
ולא שהוכיחו למי מדמים שאנו תוכחה" מקבל "אינו של הדמיון ובעצם
ולחלק לערער יש - כלפיו השנאה הותרה שאח"כ היראים כתב שבו קבל
קיים שכבר יתכן - קבל שלא ואע"פ - בפועל בהוכיחו דהתינח ביניהם,
לשנוא, כבר לו מותר שבפסוק התנאי שקיים ומאחר תוכיח, דהוכח העשה
הרי כלל, מוכיח אינו ולכן תוכחה מקבל שאינו יודעים שאנו באופן אבל
פטור שהרי מבטלו אינו שגם [ואע"פ דתוכחה העשה מקיים אינו ודאי

בזה. ויל"ע לשנאותו. אסור שעדיין י"ל וא"כ מתוכחה] הוא
תוכחה שחיוב ראשונים] לשאר [בניגוד היראים שדעת להעיר יש ועוד
בפועל, להוכיח מחויב ובכ"ז תוכחה מקבל שאינו באדם אפילו הוא לשמים
הדמיון שייך לא לכאורה לשיטתו להיראים וא"כ תוכחה, מצות יראים עיין
לדמות, שייך שם היראים על החולקים הראשונים שלשיטת אלא שכתבנו,

בהרחבה. הענין כל עוד יבואר תוכחה במצות ואי"ה והבן.
להתעסק21. בהתחיל או תוכחה, מקבל באינו לעיל בציוריםשהוספנו הנה

עובר שעדיין וס"ל חולק שהרמב"ם לומר ששייך פשוט התוכחה, ולהכין
ביראים המפורש בציור אבל מהלב. השנאה לדחות וצריך תשנא בלא
שהוכיחו מאחר שהרי ליראים, יודה הרמב"ם לכאורה קיבל, ולא שהוכיחו

בלא שוב עובר אינו ממילא לשיטתו והרמב"ם לחוץ שנאתו גילה כבר הרי
גלויה "שנאת א' בסוגיא כמבואר נסתרת שנאה על רק דעובר [דס"ל תשנא

נסתרת"]. ושנאה
שייכת ודאי כי לתוכחה, שנאה גילוי לקשר כלל נכון שאינו נראה אולם
שכתבו מהראשונים ב'] פרק [לעיל שלמדנו וכפי השנאה, גילוי בלי תוכחה
ומתרעם כך", לי עשית למה "היתכן?! וטענה שאלה הוא התוכחה שנוסחת
עליו, בלבו לו שיש השנאה מגלה אינו אבל הפגיעה, על עמו ומתווכח
לאו על עובר ועדיין קבל ולא שהוכיחו ציור לרמב"ם שייך שפיר וממילא
מדבריו קצת דמשמע יב פרק ב"חרדים" עיין [אמנם והבן. תשנא. דלא
זה: בלשון מהרמב"ם התוכחה דין שהביא השנאה, גם מגלה שבתוכחה
דיבר ולא ברשעים שנאמר כמו בלבו שנאתו ויכסה וישתוק ישטמנו "ולא
ברמב"ם, שאינן בלבו" שנאתו "ויכסה המילים והוסיף וכו'", אבשלום

השנאה]. מגלה שכשמוכיח ומשמע
היראים,22. על לחלוק יותר נוטה הרמב"ם דעת לכאורה נמי אחר ומטעם

מיתוקם ולרמב"ם לעיל, וכמש"כ אחד הם הפסוק חלקי שני ליראים כי
אלא תשנא לא מפרש לא שהרי הם, חלוקים החלקים ששני יותר הפסוק
לזה ובנוסף השנאה, תגלה אלא בלב, תשנא לא מפרש אבל תוכיח, הוכח

תוכח של מצוה עוד ולפרשיש לדחות יש אך לגמרי. השנאה לבטל כדי ה
שפירש לובלין מהר"ם בשו"ת משמע וכן היראים שפירש כמו לרמב"ם
בין מקשר וגם למקום אדם שבין חטא על תוכחה לענין הרמב"ם בדעת
תוכחה ואחרי תוכיח, אלא - החוטא את - תשנא לא הפסוק, חלקי שני

שם. עיין לשנאותו, כבר מותר
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את לשכנע הצליח לא אבל הרבה, התווכח וג� שהוכיח והיכא ג]
לא השומע ג� א� ב"פיוס"] א' חלק חסר �] בו שפגע השומע
ב' חלק חסר �] מפשע ח� שהוא המוכיח את לשכנע הצליח
לשנוא כבר מותר הא� בשלו, עומד אחד וכל ב"הצטדקות"],

לא? או היראי�, לדעת
בציור שרק קצת משמע ב'] [אות לעיל שהובא יעקב" ב"קהלות
מבורר והדבר כנגדו שחטא מכחיש אינו "שחבירו ש� שצייר
אבל זה", לאו ליכא אז מחילתו, מבקש אינו וג� גמור בבירור
לא בזה אותו, לשכנע מצליח אינו והמוכיח מכחיש כשחבירו
[ולכאורה הציורי� שני בי� ההבדל מהו צ"ע א� הלאו. הותר
התווכח א� תוכחה מצות המוכיח מקיי� ג� ג', הזה, בציור

כשיעור].
שאי� משמע � זה לדי� המקור שהוא � היראי� בלשו� ובאמת

לשונו: וכ� לחלק,
ו לשנאותו... רשאי אינ� אומר, ששקר יודע אינ� תבי�"א� א�

להישנא, ראוי שהוא בדבר נגד� או לשמי� שחטא כשתוכיחנו
אז..." לשנאותו את רשאי

והיינו המוכיח, וידיעת בהבנת הוא היראי� הדגשת שעיקר הרי
שאינו אע"פ אז הלא בו פגע שבאמת משוכנע עצמו הוא שא�
וכמש"כ. לשנאותו, לו מותר אפ"ה בדבר, אותו לשכנע מצליח
לו, שימחול הלה ומבקש השומע, את ושיכנע שהוכיח הרי ד]
מאד, הפגיעה לו שכואבת מאחר למחול, רוצה אינו המוכיח אבל
לו מותר ול"יראי�" תוכחה מצות המוכיח קיי� הא� הדי�, מה
בפוסקי�, ברורה הכרעה כעת מצאנו לא � לא? או אח"כ לשנוא ג�

וצ"ע.

äëìäì ÷åìéçå ÷ôñä éããö

‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ˘ ¯ÓÂÏ ˘È „Á‡ „ˆÓ - ˜ÙÒ‰ È„„ˆ Ì‰ ‰ÓÂ
¯ÂÊÁÏ ‡Â‰‰ ‰ˆÂ¯ ¯·ÎÂ Â„‚� ‡ËÁ˘ Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ Ú�ÎÈ˘Â ÁÈÎÂ‰˘ ¯Á‡Ó
Â�È‡˘ ‰Ê·Â ,[Á"È ‡ˆÈ ¯·Î È‡„Â ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙ „ˆÓ ‰¯Â‡ÎÏÂ] Â·
ÚÓ˘Ó„Î] .ÏÂÁÓÏ ˙"‰Ó ·ÈÂÁÓ ÏÏÎ Â�È‡ ‰¯Â‡ÎÏ È¯‰ ÂÏ ÏÂÁÓÏ ‰ˆÂ¯
ÔÂ˘ÏÎÂ ÍÏÓÈ·‡Ï ÏÁÓ˘ Ì‰¯·‡Ó ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÌÈ�Â˘‡¯·Â Ì"·Ó¯·
ÏÁÂÓ‰ ‡‰È ‡ÏÂ ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÂÏ ÏÂÁÓÏ Â�ÓÓ ˘˜·Â ¯ÊÁ Ì‡Â" Ì"·Ó¯‰
.·ˆ ˜"· ‰�˘ÓÓ ‡Â‰Â ,ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ ÏÏÙ˙ÈÂ ¯Ó‡�˘ È¯ÊÎ‡
Ï‡ Ì‰¯·‡ ÏÏÙ˙ÈÂ ¯Ó‡�˘ È¯ÊÎ‡ ‡Â‰˘ ÂÏ ÏÁÓ ‡Ï Ì‡˘ ÔÈ�ÓÂ"

.["ÍÏÓÈ·‡ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡Ù¯ÈÂ ÌÈ˜Ï‡‰

Ú"ÓÓ Â˙·ÂÁ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰‡�˘ ÔÈÈ„Ú ˘È˘ ÔÓÊ ÏÎ„ Ï"È È�˘ „ˆÓ Í‡
,‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰ ÂÏ ¯˙Â‰ ‡Ï˘ Î"˘ÎÂ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÁÎÂ˙„
ÈÓ„ ‡ÏÂ ,‰‡�˘‰ ÏË·˙ ‰ÁÎÂ˙‰˘ ‡È‰ Ô‡Î ‰¯Â˙‰ ˙�ÂÂÎ È¯‰ ÈÎ
Â„È·˘ ÏÎ ÁÈÎÂÓ‰ ‰˘Ú Ì˘˘ ,Ï·È˜ ‡ÏÂ ÁÈÎÂ‰˘Î ÌÈ‡¯È‰ Ï˘ Â¯ÂÈˆÏ
˙Â˘ÚÏ Ú�Ó� È¯‰ ÏÂÁÓÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘Î Ô‡Î Ï·‡ ,Â· ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡ ¯·ÎÂ
‰¯Ó‚� ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ï"È ÔÎÏÂ ,‰ÏÈÁÓ‰ Â�ÈÈ‰Â ,˙Â˘ÚÏ Â„È· ‡Â‰˘ ¯·„

.‰ÎÏ‰Ï Ú"ˆÂ ,Â˙ÁÎÂ˙

Ê‡ ÔÈ„‰ ÔÓ ÏÂÁÓÏ ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ ÌÈ�ÙÂ‡·˘ ¯ÓÂÏÂ ˜ÏÁÏ ˘È ‰¯Â‡ÎÏÂ
¯˙ÂÓ Ì‚ ÌÈ‡¯ÈÏÂ ,‰ÁÎÂ˙ ˙ÂˆÓ È„È ‡ˆÂÈÂ ˙·ÎÚÓ ‰ÏÈÁÓ‰ ÔÈ‡ È‡„Â
‡Ó˘˘ ,˙Â˜„Ëˆ‰ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ ÁÈÎÂ‰Ï Ï·‡] ‰ÁÎÂ˙ È¯Á‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ÂÏ
Ú¯ Ì˘ ÂÈÏÚ ‡ÈˆÂ‰˘ ÔÂ‚ÎÂ - [Ì�Á· Â‡�Â˘Â ÏÏÎ Â¯È·Á Â· Ú‚Ù ‡Ï
['‡ Ò"Ò Â"¯˙] Á"Â‡ Ú"Â˘· ‡"Ó¯‰ ˜ÒÙÎ ,ÂÏ ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘
Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ‰˘ Â¯Ó‡˘ ÈÓÏ˘Â¯ÈÓ ,Ó"‰‚‰Â ˜"ÓÒ ÈÎ„¯Ó‰ Ì˘·
ÌÂ˘Ó ÌÚË‰ ‡È·‰ Ì˘ ‡"‚Ó·Â ,"˙ÈÓÏÂÚ ‰ÏÈÁÓ ÂÏ ÔÈ‡" Â¯È·Á ÏÚ

È Ì˘·Â ,Ô˜˙Ï ‡"‡˘ ‰ÚÈ‚Ù ‡È‰˘ÏÂÁÓÈ ‰Â�Ú ˙„ÈÓ „ˆÓ˘ ˘"˘
Ì"·Ó¯Â Ô‡Î ˙ÂÚ„ "‰�˘Ó ¯„Ò"· Ú"ÚÂ] .¯·„· ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ Ù"Ú‡

[È"‰ ·"Ù ‰·Â˘˙23.

פגיעה23. להיתקן, יכול שאינו נזק לחבירו פגיעהשגרם בכל ולכאורהה"ה
יכול שאינו באופן בנכסיו פגיעה שגרם או בפרנסתו, פגיעה או בכבודו

שיצא י"ל ובזה הדין, מעיקר לו למחול צריך שאין כיו"ב, וכל בדין, להוציא
וכדלעיל. מוחל, שאינו אע"פ תוכחה חובת ידי
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א� לעיי� יש לחבירו אד� שבי� זו והתווכחות תוכחה במצות
רק שנאמרת למשל, � לשמי� תוכחה של התנאי� כל בה קיימי�
ברבי� להוכיח ושאסור פניו, ישתנו שלא ובנחת יפות, פני� בסבר
התוכחה שיעור לעני� וכ� לביישו. שלא כדי בסתר לבינו בינו רק
שיי� הא� נזיפה, או קללה ועד הכאה ועד פעמי� מאה עד שהוא

לחבירו. אד� בי� של זו בתוכחה ג� זה כל
:[616 [עמ' השלו�" "מצות וכדברי

להוצאת התוכחה] מצות �] שהוא א� שלכאורה להבי� "יש
היתה לשמי�] �] התוכחה ממצות כחלק עכ"ז המשטמה,
והיינו התוכחה, בתנאי מותנית להיות זו תוכחה א� צריכה
והנה וכו'. רכה ובלשו� בנחת ודוקא עצמו, לבי� בינו שתהא
ישתוק שלא בזה דסגי וכנראה אלה, תנאי� הזכיר לא ברמב"�
לי חטאת ולמה וכ� כ� לי עשית למה ויתבענו יודיעו אלא
מ� משטמה להוצאת נמי, הכי דאי� נימא ואפילו פלוני, בדבר
דוקא כי יתכ� ואדרבה רכה, ולשו� בנחת דיבור בעינ� לא הלב

מלבו..." המשטמה את יוציא וגידו� בחירו�
,‰ÁÎÂ˙‰ È‚ÂÒ È�˘ ÔÈ· ˘È ÏÂ„‚ Ï„·‰ ÈÎ ,Ì‰ ÌÚË Ï˘ ÌÈ¯·„ ‰¯Â‡ÎÏÂ
Â˙È¯Á‡· ÂÏ ·ÈË‰Ï ‡ËÂÁ‰ Ï˘ Â˙·ÂËÏ ‡È‰ Â˙�ÂÂÎ ÏÎ ‡ËÂÁÏ ‰ÁÎÂ˙·˘
Â˘Ù�· ¯‰Ê‰Ï Ú„È˘ Ì‚Â ‰·Â˘˙· ·Â˘È˘ ˙Ú„Â Á˜Ï Â„ÓÏÏ ‰ˆÂ¯Â
Â�È‡˘ ÂÚÈ„ÂÈÂ" :ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙· Ì"·Ó¯‰ ·˙Î ˙Ó‡· ÔÎÏÂ .„È˙ÚÏ
‰ÁÎÂ˙· Î"‡˘Ó ,"‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ Â‡È·‰Ï Â˙·ÂËÏ ‡Ï‡ ÂÏ ¯ÓÂ‡
Â¯È·Á ˙‡ „ÓÏÏ ‡·˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ È¯‰ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ
Â�È‡ Ì‚Â ,"!?È„ÓÚ ÍÎ ˙È˘Ú ‰ÓÏ" ÁÎÂÂ˙‰ÏÂ Â˙È‡ ·È¯Ï ‡· ‡Â‰
‡Ï‡ ÔÈÂÂÎ˙Ó È�È‡" ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ Â�È‡Â ‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜Ó ˙·ÂËÏ ÂÁÈÎÂÓ
‚ÚÏÏ ÂÓˆÚ ÌÈ˘È ÍÎ ¯Ó‡È Ì‡Â ,"‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ Í‡È·‰Ï Í˙·ÂËÏ
ÂÏ ‰ÚÈ¯ÙÓ˘ ˘¯Â„ ‡Â‰ ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ˘ Ú„ÂÈ „Á‡ ÏÎ È¯‰˘ ÒÏ˜ÏÂ
Ô‡Î˘ ÔÎ˙È ÔÎÏÂ .Â�Â·ÏÚ Ú·Â˙Â [Â˙Ú„ ÈÙÏ] Â¯È·Á Â· Ú‚Ù˘ ‰ÚÈ‚Ù‰
Í¯„Î ‡Ï‡ ˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·Ò·Â ‰Î¯ ÔÂ˘Ï·Â ÌÚÂ�· ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡

.Â¯È·Á· „Á‡ ‰¯Ó ÌÈ˜¯ÂÊÂ ÌÈ·È¯ÓÂ ÌÈÁÎÂÂ˙Ó‰ Ì„‡ È�·

Ï˘ ‰¯˜ÈÚ˘ Â˙Ú„ ÔÎ˙È˘ Ì"·Ó¯· ÚÓ˘Ó„ È‡ÓÏ Ë¯Ù·Â‰ÁÎÂ˙‰
,[Ï"�‰ "ÌÂÏ˘‰ ˙ÂˆÓ" È¯·„ÎÂ] ·Ï‰Ó ÒÚÎ‰Â ‰‡�˘‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡Â‰
Á¯Î‰· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÂÊ ‰ÁÎÂ˙˘ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ¯˙ÂÈ „ÂÚ Ê"ÈÙÏÂ
,Â·ÏÓ Â˙‡�˘Â Â˙ÓÁ ˙‡ ÍÙÂ˘˘ ÏÎ ‡Ï‡ ,'ÂÎÂ ˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·ÒÂ ˙Á�·

."‡�˘˙ ‡Ï"„ Â‡ÏÓ ÏˆÈ�Â ‰ÁÎÂ˙ Ï˘ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜

בזה הרמב"� בדעת (א)
אלו תנאי� במפורש הזכיר שלכאורה יראה ברמב"� המעיי� א�
כוונתו הנ"ל התנאי� כשמפרט כי לחבירו, אד� שבי� בתוכחה ג�

בהל' שהביא שאחרי דבריו. בתחילת שהביא התוכחות מיני לשני
ז' ובהל' לחבירו, אד� שבי� דבר על תוכחה די� פ"ו] [דעות ו'
בהל' ש� וכותב ממשי� למקו�, אד� בי� חטאי� על תוכחה די�

ז':
בי� חבירו את åðéáì"המוכיח åðéáù íéøáãáבדברי� בי�

לו וידבר עצמו, לבי� בינו להוכיחו צרי� המקו�, לבי� שבינו
לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה, ובלשו� בנחת
לאו וא� מוטב, ממנו קיבל א� הבא, העול� לחיי להביאו
עד להוכיחו אד� חייב תמיד וכ� ושלישית שניה פע� יוכיחנו

שומע..." איני לו ויאמר החוטא שיכהו
שייכי� לחבירו אד� שבי� בתוכחה שג� ברמב"� שמפורש הרי
התנאי�, כל שייכי� לא כרח� שעל וא� שפירט, התוכחה תנאי
[וע"ע וכו'". לטובת� אלא מתכווי� "איני לו לומר יכול אינו שהרי
השיעור ובעני� ש�. ובהערה בזה החרדי� מדברי שהבאנו מה להל�

להל�]. עיי� וכו', הכאה עד של
חלק שמביא ז"ל הראשוני� לאחד חיי�" "ע� בספר מפורש ויותר
ב"הלכות מלשונו חלק ונביא מקוצר, בלשו� הרמב"� מהלכות גדול

פ"א: ואחוה" ריעות
בלב השונא� וכל מישראל... אחד כל לאהוב עשה "מצות
חבירו את המחר� או המכה אבל תשנא... לא משו� עובר

עובר. אי� רשאי, שאי� אע"פ
למקו�, או לו יחטא א� בנחת עצמו לבי� בינו להוכיחו מצוה
ושלישית, שניה פע� עד עמית�, את תוכיח הוכח שנאמר
לו יקרא לא וכ� ברבי�... יכלימנו ולא לרב... תלמיד ואפילו

בוש". שהוא דבר לפניו יזכיר ולא בוש שהוא כנוי ש�
הרמב"� דעת לבאר ח'] הל' [ש� משנה" ה"לח� כתב וכ�
משתני� אפילו "יכול תוכחה] בדיני דאיירי [טז: בערכי� שהברייתא
אד� שבי� בדברי� שאיירי וכו'", חטא עליו תשא ולא ת"ל פניו
להכלי� לא להזהר חייב וכשמוכיחו בו פגע שחבירו והיינו לחבירו,

שד [ועיי"ש וכו'. ט'פניו הל' שברמב"� ביותר" "הדיוט לדי� ימה
לאחרי� חטא סת� ולא לו חטא שחבירו איירי ודאי ].24וש�

אחרונים,24. ועוד חינוך" ה"מנחת פירוש שהבאנו 29 בהערה לקמן וע"ע
ברבים] להכלימו שאסור -] אמורים דברים "במה ח' בהל' הרמב"ם במש"כ

לפי"ז מפורש וא"כ "בו", שפגע שהכוונה לחבירו", אדם שבין בדברים
עצמו. פגעי על במוכיח גם וכיו"ב הלבנה איסור להדיא ברמב"ם
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"המוכיח ח'] [בהל' הרמב"� שמש"כ ש� משנה" ה"לח� כתב ועוד
ודאי וכו'", שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחילה חבירו את
בדעת שמפורש הרי בלח"מ. עיי"ש לחבירו, אד� בבי� איירי
אד� שבי� לתוכחה ג� כוונתו ודאי זה בדי� שעכ"פ הרמב"�
משנה", ה"לח� כדברי ש�] [דעות רוקח" ב"מעשה וכ"כ לחבירו.

.25עיי"ש5

והפוסקי� הראשוני� בדברי (ב)
התוכחה בתחילת ברבי� פני� הלבנת באיסור

החינו� בספר מצאנו התוכחה בשעת פני� הלבנת של האיסור לעני�
כותב וכ� לחבירו. אד� שבי� בתוכחה ג� שנוהג במפורש שכתב

רל"ט [מצוה המצוה שורש את בבארו תוכחה של :<Ï·>במ"ע
כי אנשי�, בי� וטובה שלו� בזה שיש לפי המצוה, "משרשי
ויקבל לפניו יתנצל במסתרי� ויוכיחנו לאיש איש כשיחטא

בלבו". ישטמנו יוכיחנו לא וא� עמו, וישלי� התנצלותו
מה"ת מ"ע י"ב [פרק תוכחה של במ"ע חרדי�" ב"ספר כתב וכ�

וכו']: בפה התלויות
באור� שביאר וכפי �] חבירו לבי� שבינו בדברי� שחטא "בי�

חבירו את אד� להוכיח שחייב בתוכחה דמיירי ש� זה לפני
שלא או בפניו רעה עליו שדיבר או רעה לקרובו או לו שעשה
להוכיחו צרי� קונו, לבי� שבינו בדברי� שחטא בי� בפניו]
לו אומר שאינו ויודיעו רכה, ובלשו� בנחת עצמו לבי� בינו

לטובתו ".26אלא
התוכחה די� שהביא אחרי ה'] ס"פ [דעות הקטנה" ב"יד כתב וכ�

לחבירו: אד� שבי�
קשי� ובדברי� בפרסו� להוכיחו לבל ליזהר צרי� בזה "וג�

רכה". ולשו� נחת ובדברי עצמו לבי� בינו א� כי
רכה ובלשו� בנחת

ובלשו� "בנחת תנאי ג� מבואר לעיל שהובאו החרדי� בדברי
שהובא הקטנה" ב"יד וכ"כ לחבירו, אד� בי� של בתוכחה רכה"
ב"דברי א� כי קשי�" ב"דברי� יוכיחו שלא להיזהר שצרי� לעיל

רכה". ובלשו� נחת
הביא הקונטרס] [בריש ישראל" "אהבת בקונטרס חיי� והחפ�

תשנא"]: "לא קמ"ב [בל"ת הש�" "מצות מדברי
מצוה אלא וישתוק, בלב ישטמנו לא לאיש איש "וכשיחטא
וכ�, כ� לי עשית למה רכה] [בלשו� לו ולומר להודיעו עליו

מלבו". השנאה וימחה
ואינ� מדעתו חיי� החפ� הוספת ה� רכה", "בלשו� המילי� שתי

להלכה. דעתו שכ� ופשוט הש�", ב"מצות
הרמב"� מדברי והביא להלכה ברורה" ב"משנה פסק באמת וכ�
והוסי� לחבירו, אד� שבי� תוכחה לעני� מש"כ ר"ה] [מצוה בסה"מ

הרמב"�: דברי על
תשא ולא שנאמר שיכלימנו, עד קשות לו ידבר לא "ומ"מ
[ומציי� רכה ובלשו� בנחת, בסתר, יוכיחנו אלא חטא, עליו

ברו ה"משנה למקו�ש� אד� שבי� תוכחה לדיני עוד רה"
תר"ו]. בסימ� שהביא

לא [ג� לרמב"� המצות בספר אינה ברורה" ה"משנה הוספת
[כפי דעות בהל' מהרמב"� לקוחי� ה� אלא תשא] דלא בל"ת
לכל מתכווי� שהרמב"� המשמעות פשטות וכפי לעיל] שהובאו

וכמש"נ. התוכחות, סוגי
בפירושו יונה הרבינו של עיניי� מאירי דבריו נעתיק זה עני� ולסיו�

להלכה]: נאמרו לא שאולי וא� ו, [יח למשלי
יקרא: �ת��למהל �פיו בריב �יב�א כסיל ְְְְְֲִִִִִֵַָָ�פתי

חבירו דברי על איש יכעוס כי בהתוכח�, אד� בני "דר�
עליה�. יודה ולא דבריו על בהתעקשו התוכחת אחרי לפעמי�

פיהו דברי תחילת חבירו, דברי על יענה כאשר הכסיל א�
לשו� ויורה למדו�. שפתיו הרגיל כי וכעס, ומחלוקת ריב דר�
מחשבה בלא ולריב לחלוק מלומדות שפתיו כי "יבואו"

לדבריו. מוקדמת
יצעוק והעני�, וצעקה... הכרזה לשו� יקרא, למהלמות ופיו
ולמדנו ולהלאותו. ליגעו עמו החולק למהלמות קולו ויגביה
חכמי� דברי וכ"כ ובמחלוקת, בתוכחת הקול מהגביה להזהר

טז)". ט (קהלת נשמעי� בנחת

הזאת התוכחה שיעור (ג)
בתחילה השיעור

ועבר האסור כשיעור בלבו שנאה לו יש שכבר שכל מוב� לכאורה
לשו� וכפשטות תוכיח, דהוכח בעשה כבר מחויב ודאי תשנא, בלא
בעז"ה נתבאר השנאה [שיעור תוכיח. הוכח אלא תשנא לא הפסוק

השנאה"]. "שיעור ב' בסוגיא

כתב25. איך משנה" ה"לחם קושית שם תירץ רוקח" שה"מעשה אלא
אם שאח"כ דמשמע קשות, ידבר לא תחילה חבירו את המוכיח הרמב"ם
כאן איירי שהרמב"ם מאחר והא להכלימו, לו מותר תוכחתו הועילה לא
הרמב"ם כמש"כ לעולם להכלימו אסור הרי לחבירו אדם שבין בתוכחה
החוטא להכלים מותר למקום חטאים על בתוכחה ורק ח', בהל' במפורש
בצ"ע, והשאיר משנה" ה"לחם קושית זהו התוכחה, הועילה לא אם אח"כ
"תחילה" במילת אחרת כוונה ופירש זו קושיא יישב שם רוקח" וב"מעשה

הבא]. בעמוד לקמן מובאים [ודבריו עיי"ש. הרמב"ם, בדברי

מתכוון26. שאינו "יודיעו לחבירו: פגיעה על בתוכחה החרדים כאן מש"כ
במהות והפוסקים מהראשונים המבואר כל נגד שזה צ"ע, לטובתו", אלא
ואין עלבונו את ותובע בו שפגע הפוגע על מתרעם שהמוכיח זו תוכחה
זה לשון החרדים שנקט ויתכן הבא. העולם לחיי הפוגע את להביא כוונתו

שם. שהזכיר לשמים תוכחה אגב
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ותרעומת קפידא רק חבירו על לו שיש היכא להסתפק יש ולכאורה
הוא מחויב הא� גמורה, שנאה לידי אח"כ מזה להגיע ויכול
תוכיח, דהוכח תורה מדי� איתו ולהתווכח בו שפגע למי להודיע
רק התוכחה די� נאמר שמא או האסורה, לשנאה יגיע שלא כדי
וחייב השנאה את להשאיר אסור שאז שנאה, יש שכבר היכא

תוכחה. ע"י לבטלה להשתדל
רק קיי� תוכחה שחיוב מורי� הפוסקי� לשונות פשטות אמנ�
בסמ"ג]: זה [וכעי� הרמב"� וכלשו� בלב, גמורה שנאה כשיש
ברשעי� שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש "כשיחטא
ממש"כ וכו'". לי עשית למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא
פשטות מורה וכ� שונאו. שכבר משמע וישתוק" ישטמנו "לא
בלבב�, אחי� את לשנוא רשאי אינ� תשנא, "לא היראי�: לשו�
תוכיח", הוכח אלא כהוג�, שלא פלוני עשה כ� בלבב� שתאמר
שכבר הפסוק, מלשו� ג� קצת משמע וכ� שונאו. שכבר דמשמע

תרעומת. על הזהירה ולא שנאה על תורה מדהזהירה שונאו,
מתוכחה נפטר מתי � בסו� השיעור לעני�

שנאה קצת נשאר שעדיי� זמ� שכל לכאורה פשוט זו בשאלה ג�
עוד, ולהתוכח לדבר מחויב עדיי� תשנא, לא משו� האסורה בלב
עד במאמר להוכיחו נצטוינו "אבל בסה"מ: הרמב"� וכמש"כ
השיעור, שזהו מפורש "עד" ממש"כ בנפש". דבר ישאר שלא

בנפש דבר ישאר .27שלא
איתו, ולהתווכח לדבר ואפשר התוכחה מקבל כשחבירו זה וכל
בדבר לדו� מוכ� ואינו התוכחה לקבל רוצה שאינו באופ� אבל
המוכיח חייב כמה עד והיינו השיעור, מהו ספק מקו� כא� יש כלל
"אינו בגדר שחבירו לקבוע שיוכל עד להוכיח ולנסות להשתדל
אד� שבי� בתוכחה ג� הא� מלהוכיחו. ופטור תוכחה" מקבל
וכו', וקללה הכאה ועד פעמי�, מאה עד להוכיחו מחויב לחבירו
פחות כא� והשיעור כא� שייכי� אינ� אלו שיעורי� שמא או
ומשא� ויכוח� ודר� אד� בני של דיבור� כדר� והוא בהרבה,

.28ומתנ�
ה"ע� בלשו� מפורש יותר [ועוד הרמב"� מלשו� לעיל הבאנו כבר
בי� נוהגי� שהזכיר התוכחה שדיני בפשטות דמשמע חיי�"]
וא"כ לחבירו, אד� שבי� בתוכחה ובי� למקו� אד� שבי� בתוכחה

צ"ע. ועדיי� לכאורה, השיעור לעני� ג� ביניה� לחלק אי�

התוכחה קיבל ולא ובנחת בסתר כשיעור הוכיחו
באמצעי�כשאינו להוכיחו מותר הא� ובנחת בסתר תוכחה מקבל

ברבי�? אפילו פניו ולהלבי� חריפי� יותר
בדברי תוכחה בי� ח'] [בהל' במפורש הרמב"� חילק זה בעני�
הועיל לא א� ברבי� פניו להלבי� אפילו אח"כ מותר שאז שמי�

לחבירו אד� שבי� דברי� על תוכחה לבי� שבסתר, 29בתוכחתו

שבסתר תוכחתו מקבל אינו וא� להכלימו. אסור לעול� שאז
בלשו� [עיי� זו. עשה ממצות ונפטר עוד להוכיחו זקוק אינו ובנחת,

ח']. הל' הרמב"�
זו, בהלכה עצמו דברי סותר שלכאורה מפרשיו שנתחבטו אלא
לו ידבר לא תחילה חבירו את "המוכיח כתב: ההלכה שבתחילת
הועילה לא התוכחה א� � שאח"כ ומשמע שיכלימנו", עד קשות
בבי� כא� איירי הרמב"� והרי ולהכלימו, קשות לדבר לו מותר �
להכלימו מתיר אי� וא"כ דבריו, מהמש� וכדמשמע לחבירו אד�
רק כא� ונביא ליישב, שהאריכו מהאחרוני� יש התוכחה? בסו�
קושיא מכח מחודשי� דיני� מדבריה� שלמדי� מה� שני� מדברי

זו.
מותר לחבירו אד� שבי� בדברי� ג� שע"כ תיר� משנה" ה"לח� *
אסר ולא הועילה, לא בנחת התוכחה א� לבינו בינו להכלימו
למקו� אד� שבי� בדברי� משא"כ ברבי�, להכלימו אלא הרמב"�
כשכתב ההלכה בתחילת ולכ� ברבי�. להכלימו א� בסו� מותר
הזכיר לא לחבירו, אד� בי� בעני� קשות לדבר אסור שבתחילה
בדברי תוכחה בעני� אח"כ רק התיר וזה ברבי�, להכלימו כלל
זה, תירו� על בצ"ע נשאר משנה" שה"לח� אלא עכ"ד. שמי�,

עיי"ש.
בתוכחה די� חידש וג� הרמב"� דברי יישב ג� רוקח" ב"מעשה *

בא"ד: ש� וז"ל לחבירו, אד� בי�
אליו ידבר לא הדברי� דבתחילת רבינו דכוונת הוא "ומבואר
ידבר לא תחילה הרמב"� כוונת וזהו �] רכות א� כי קשות
לפי קשה דיבור איזה ידבר א� א� העני� ובתו� קשות], לו
עמו שדיבר מאחר כ"כ יכל� שלא יזיק, לא העני�, צור�
להדיא להכלימו מעול� הותר דלא הה"נ אבל רכות, תחילה

כנעל"ד". חלילה,

הגר"ח27. בתרגום [וכן קאפח בתרגום אך תיבון, אבן בתרגום הנוסח כך
טעם. נתינת רק הוי וא"כ בנפש", דבר ישאר שלא "כדי" העתיק העלר]
שמורגל וכמו תיבון, אבן לתרגום הרמב"ם כוונת גם שזהו יתכן ואולי
שבל"ה אלא "כדי", במקום "עד" במילת שמשתמשים הראשונים בשפת

השיעור. שזהו לכאורה פשוט הדבר
חבירו28. את שיכעיס ע"י יותר גדולה ושנאה קטטה גורם אף כאן ואולי

ושיחזור השנאה שתתבטל התורה כוונת היפך וזהו וקללה, הכאה עד
ביניהם. השלום

אחרונים29. פירשו לחבירו", אדם "בדבריםשבין בכוונתהרמב"םבמש"כ:
לדידיה נחשב אז באחרים ופגע שחטא רואה אם אבל לו, כשחטא שכוונתו
[וכגון לשמים גמור חטא גם הוא לחבירו אדם בין חטא שהרי שמים, כדברי
חינוך ה"מנחת כ"כ - וכיו"ב] ברבים אחר אדם פני הלבין או הכה או שגנב
לבאר שהאריך ת"ד עמ' חיים" "זרע [ועיין מפרשים. ועוד רל"ט] [מצוה
אחר באדם שפוגע כשרואה נמי שה"ה וכתבו עליהם שחלקו ויש בזה].
תרי"ג על שי"ק מהר"ם עיין - לדבר טעם ונתנו לחבירו, אדם כבין שנחשב

סק"א. קמ"א מצוה מצות,
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למוכיחי� גדולה תועלת בו יש רוקח" "מעשה בעל של חידושו
מרי� הויכוח ובלהט התוכחה באמצע א� שא� עליה�, ומיקל

לא � בהתווכח� אד� בני כדר� � חבירו על איסורקולו על עבר
כתיקונה תוכיח דהוכח עשה מצות מקיי� ועדיי� .30תורה,

זו בתוכחה � נוספי� דיני� (ד)
התוכחה יד"ח יוצאי� א� בטלפו� או במכתב א.

הא� הטלפו�, דר� או מכתב, ע"י חבירו את במוכיח לעיי� יש
כדי לחבירו, אד� שבי� דברי� על תוכיח הוכח חובת ידי יוצא

מהלב. המשטמה להוציא
קמיבעי לא בטלפו�, או במכתב תוכחתו שהצליחה היכא כל הנה
שמיעת שצרי� די� ואי� מעלייתא לתוכחה נחשבת ודאי כי ל�,
תוכחתו הועילה שלא באופ� אבל וכיו"ב, בשופר כמו המוכיח קול
לא? או פני� אל פני� להוכיחו עדיי� מחויב הא� מאי, זאת,

מחויב שודאי מסתברא א� שעה, לפי מפורש דבר בזה מצאנו לא
מאחר פני�, אל פני� איתו ולדבר בו] [שפגע חבירו אל לגשת הוא
משיחה ותועלת הבנה יותר יש פני� אל פני� שבשיחת וידוע

פני� הוא בתורה תוכחה שסת� ומאחר ממכתב, וכש"כ בטלפו�,
הבאר], אודות על לאבימל� אברה� תוכחת [כדוגמת פני� אל
פני� אל פני� הוכיחו שלא עוד כל תוכחתו מקבל באינו ולכ�
שאפשר כל עשה לא עדיי� כי התוכחה, מחובת נפטר אינו עדיי�

וז"פ. בדבר. לעשות
פגיעתו על להוכיחו צרי� אי� מכבר שונאו ב.

אז איבה, מחמת ימי� ג' עמו דיבר שלא לו שונא הוא "א�
שחזקתו להוכיחו], פי' �] לו עשה מדוע ממנו לשאול צרי� אי�

זאת". לו עשה שנאה שמחמת
עוד ועיי"ש י"ז, סעי� ונטירה נקימה [הל' הלבבות" ב"מצוות כ"כ
לסמו� אפשר עליה� שג� ניכרי�, דברי� לעני� ט"ז בסעי� מש"כ
[פ"ו הרמב"� על מבוסס שהדי� ביאר ש� מצותי�" וב"דר� בזה].
שמחמת שחזקתו משו� גולה אינו ששונא שכתב רוצח] מהל'
פגיעה כל א"כ כשונאו ידוע שהוא מאחר כא� וה"ה עשה, שנאה

שנאה. מחמת שעשהו חזקתו בו שפוגע
בעני� עוד לעיי� שיש מה 11 בהערה לעיל ב' בפרק עוד עיי� [א�
פגיעות] [או הפגיעה על להוכיחו הוא מחויב שעכ"פ צ"ע ועוד זה.

ביניה�]. השנאה אש שהדליקה הראשונה

+_ 'd wxt

"xzeia heicd" oic

הרמב"�: כתב התוכחה] דיני [בסו� ט' בהלכה
כלו� לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חבירו עליו שחטא "מי
משובשת, דעתו שהיתה או ביותר הדיוט החוטא שהיה מפני
חסידות, מידת זו הרי הוכיחו, ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל

המשטמה". על אלא תורה הקפידה לא
כמה מתעוררי� בדבריו ולמעיי� ברמב"� כא� יש די� חידוש

ספקות.
נאמר � מתוכחה ולהפטר בלב למחול שיכול � זה די� הא� א]
שהוא באד� דוקא שמא או דוקא, לאו ביותר" ו"הדיוט אד� בכל
תוכחה. מחיוב פוטרו שזה הטע� מה כ�, וא� ביותר", "הדיוט
מקבל אינו הא� � להסתפק יש ביותר" "הדיוט מושג בעצ� ב]
יתכ� גדולה השתדלות אחרי שבאמת שהכוונה או כלל, תוכחה

בויכוחי�. עמו להכנס ולא לו למחול המוכיח מעדי� אבל שיקבל
הפטור. מהות ומה הרמב"� של זה לדי� המקור מהו ג]

מהו – ג' בשאלה תלויות ובעיקר בזו זו קשורות אלו שאלות
וכדי הרמב"� דברי להבנת מתוכחה. הפטור ומהות הדי� מקור
� הרמב"� מפרשי האחרוני� מדברי נביא אלו שאלות לפשוט
ומהותו. הפטור סיבת בביאור � עיקריות שיטות לשתי שנחלקו

מקבל דאינו משו� � והטע� בדוקא, ביותר" "הדיוט א': שיטה
תוכחה

אינו ביותר" ש"הדיוט משו� הוא כא� הפטור שסיבת סוברי� יש
(יבמות שאחז"ל כמו מלהוכיחו ונפטר כלל תוכחה סה:)מקבל

דבר לומר שלא וחובה, מצוה, כ� הנשמע דבר לומר שמצוה כש�
"הדיוט ולפי"ז הרמב"�. לדברי המקור זו ומגמ' נשמע, שאינו

רבי30. יבואוומדברי כסיל "שפתי בפסוק לעיל] [שהובא משלי על יונה נו
"דרך הר"י: שם שכתב רוקח" "מעשה בעל של לחידושו רמז יש וגו'", בריב
התוכחת אחרי לפעמים חבירו דברי על איש יכעוס כי בהתוכחם, אדם בני
דברי על יענה כאשר הכסיל אך עליהם. יודה ולא דבריו על בהתעקשו

יקרא, למהלמות ופיו וכעס... ומחלוקת ריב דרך פיהו דברי תחילת חבירו,
שכן מדבריו ומשמע קולו", ויגביה יצעוק והענין, וצעקה... הכרזה לשון
התוכחת, אחרי לפעמים קולם יגביהו הויכוח שבאמצע הגונים אנשים דרך

התוכחה. דרך וזו בזה, עוברים שאינם ומשמע



/ בלבב� אחי� את תשנא ההלכהלא סוגיות 180

מקבל שאינו בכ� ידוע זה שאד� והיינו בדוקא, הוא ביותר"
רשות שאי� הרמב"� סובר אד� בני בשאר אבל כלל, תוכחה

תוכחה מחיוב נפטר ואינו לה� הספקות31למחול לפי"ז [ונפשטו .
דלעיל].

ומדברי קבלה מדברי מל"ת מ"ז: [פרק חרדי�" ב"ספר מוכח כ�
ב' סעי� ובקנה, בפה התלויות שכתב:<Ó·>סופרי� [

שאינו דבר לומר שלא מצוה כ� ... (סה:) דיבמות פ"ו "סו�
בערכי� אמרו דהא המפרשי� דהקשו בנמוק"י וכתב ... נשמע
נלמד הנכו� והתירו� שיכנו. עד תוכיח הוכח דמצות (טז:)
הוכח דמצות דעות מהלכות ששי פרק ז"ל הרמב"� מדברי
דמצוה חבירו לו שחטא במי חד לשני�, נחלקת היא תוכיח
מדוע לו יאמר אלא הרשעי� כמדת בלבו ישטמנו שלא עליו
רק יקבל שלא בו יודע א� לשתוק מצוה ובהא לי, כ� עשית
שנית ומצוה ל�. תוכח אל שלמה אמר זה ועל בלבו, ימחול
לא בדר� שהול� או שחטא חבירו הרואה תוכיח, בהוכח
שיכהו". עד פעמי� מאה אפילו להוכיחו חייב ובהא טובה,
הכוונה יקבל" שלא בו יודע "א� במש"כ שכוונתו ברור ולכאורה
משו� היא הפטור שסיבת וכתב ברמב"�, ביותר" "הדיוט לדי�
נשמע", שאינו דבר לומר שלא מצוה כ� וכו' לומר שמצוה "כש�

להוכיח. חייב התוכחה, שיקבל שיתכ� רגיל באד� אבל
כתב: כא�] [דעות רוקח" ב"מעשה וכ�

אינו התוכחה דמצד דכוונתו נראה חסידות, מידת זו "הרי
ופעמי� כבודו לפי דאינו כיו� תוכיח, דהוכח מקרא חייב
כדקיי"ל מקבל, שאינו יודע א� נמי, אי כתיב, מתעל� שאתה
חנ� שנאת לידי לבוא שלא אכ� בפסוק, מפורש דאינו במידי

ברכה". עליו ותבוא היא חסידות מידת לו מחל א� ח"ו
בהערה [ועי' ביאור צריכי� תירוצו32דבריו לפי מבואר עכ"פ א� .[

מקבל שאינו משו� הוא ביותר" "הדיוט שפטור שסובר השני
ע"י תוכחה במקבל אבל תוכחה, כלל מקבל שאינו והיינו תוכחה,

אי� אד� בני בסת� וכש"כ זה, פטור אי� ובקושי גדולה טירחא
הראשו� תירוצו לפי [וג� וכמשנ"ל. להוכיח, במקו� למחול היתר
אלא התוכחה בקבלת תלוי שאינו אע"פ רוקח" ה"מעשה של
להתעסק זה חסיד של כבודו לפי שאינו ביותר" ה"הדיוט במהות
הדיוט כלפי ורק אד�, בני בסת� זה היתר אי� עכ"פ אבל אתו,

הרמב"� פוטר ].33ביותר
עובדיה [להר"ר המל�" ב"עבד שהובא ידיד" "ב� מדברי מוכח וכ�

דע צובה" אר� חכמי ב"אוצרות ג� ונדפס כא�, דעות ותהדאיה,
הוא ביותר" שה"הדיוט משו� מתוכחה הפטור טע� שביאר כא�]
עצ� על ש� בקושיא שנשאר [אלא תוכחה, מקבל שאינו בחזקת
במצות ואי"ה מלהוכיחו, פטורי� תוכחה מקבל שאינו שמי זה כלל

בזה]. השיטות בהרחבה יבוארו תוכיח" "הוכח
"ענוה דהוי � והטע� אד�, בכל נאמר זה די� ב': שיטה

טז:] [ערכי� לשמה" שלא
ברמב"� כא� יש די� שחידוש סוברת במפרשי� השניה השיטה
זה שדי� מוב� וממילא תוכחה". מקבל "אינו משו� הפטור ואי�
שכל כא� ונתחדש ביותר", ב"הדיוט דוקא ולאו אד� בכל נאמר
[וא� בידו הרשות להוכיח, ולא פגיעתו על למחול הרוצה אד�
ערכי� גמ' על הרמב"� של דינו ומבססי� חסידות], מידת נקרא

ש�: איתא וכ� טז:
שמעו� מר' פזי [ב� שמעו� דרבי בריה יהודה רבי מיניה "בעא
עדיפא, מינייהו הי לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה פזי] ב�
ענוה מר דאמר עדיפא לשמה דענוה מודית ולא ליה אמר
אמר יהודה רב דאמר עדיפא, נמי לשמה שלא מכול�, גדולה
לשמה שלא אע"פ ובמצות בתורה אד� יעסוק לעול� רב
לבאר בגמ' ש� [וממשי� לשמה". בא לשמה שלא שמתו�
כמה ש� ויש לשמה, שלא וענוה לשמה תוכחה של ציור

ערכי� גמ' בסיכו� במש"כ עיי� .]<Ê>פירושי�

ביותר",31. "הדיוט דתוכחהמשוםשהחוטאהוא ממ"ע נפטר זו שיטה ולפי
תשנא בלא עובר שעדיין דמשום לכאורה, וצ"ל למחול? צריך עדיין ולמה
בלבו לו "ומחל הרמב"ם: וכלשון למחול, צריך זה לאו על לעבור שלא וכדי

המשטמה". על אלא תורה הקפידה לא הוכיחו... ולא שטמו ולא
שעצם32. ברמב"ם שמפרש דמשמע צ"ע, כאן רוקח" ה"מעשה דברי סוף

המחילה שבלי תוכחה, בלי לעצמו כשהוא חסידות מידת היא המחילה
ולומר זה ליישב שכוונתו ומשמע הדין. מעיקר תשנא לא איסור אין גם
ח"ו", חנם שנאת לידי "יבוא שמא חשש רק וקיים ממש שנאה אין שעדיין
במפורש כתב שהרמב"ם צ"ע אך כך. לידי יגיע שלא מוחל החסיד כן ועל
השנאה עצם על מדבר הרי וא"כ חסיד, הוא שטמו ולא הוכיחו שכשלא

בעלמא. שנאה חשש על ולא כבר שיש
המחילה שעצם ברמב"ם פירש לפי] אד"ה 615 [עמ' השלום" ב"מצות וגם
מעיקר למחול צריך שאין דגופא בצערא וכגון מוכיח, כשאינו חסידות הוא
"משטמה". גםעל כך הרמב"םכתב שהרי שהקשינו כמו עליו קשה אך הדין.
שההדיוט רוקח" "מעשה בדברי שהבין השלום" ב"מצות שם משמע ועוד
יתחייב שעדיין שם הקשה ולכן לשמים, מתוכחה לפטרו מועיל ביותר

אינו רוקח" שה"מעשה האמת אך עיי"ש, לחבירו אדם שבין בתוכחה
לפטרו גם יש לשמים מתוכחה זה מכח שנפטר וכמו בדבר, כלל מבדיל

שהוזכרו. הטעמים ומכח לחבירו, אדם שבין מתוכחה
יש33. משובשת", ו"דעתו ביותר" "הדיוט ציורים שני הרמב"ם שנקט ומה

הכוונה אין משובשת" ש"דעתו רוקח", "מעשה של זה דרך לפי לפרש,
ועקומה משובשת שדעתו אלא אישמכובד להיות שיכול בזוי, האיש שעצם
ולהשפיל כ"כ איתו להתווכח המוכיח של כבודו לפי ואינו תוכחה, מלשמוע

בזה. עצמו
מחכמה ריק זה שאדם הכוונה ביותר" ש"הדיוט צ"ל אחרים ולאחרונים
משובשת" ו"דעתו בכלל, תוכחה דברי לקבל שכלית מדרגה כלל בו ואין
משובשת דעה לו יש איתו להתווכח שצריך מסויים ענין שבאותו היינו

הרמב"םוע וקמ"ל צודק, אינו שהוא זה בענין לשכנעו אפשרות ואין קומה,
מלהוכיחו. פטור בכה"ג שגם

בגדרי שאינו זה - 'הדיוט' "לכאורה כתב: [614 [עמ' השלום" וב"מצות
הוא - משובשת' ו'דעתו יב:), (מגילה בראש' קופץ 'הדיוט בחינת הנימוסין,
עו: יבמות ועי' מוטעית, דעת בבחינת והוא הדעת, בשיקול לקוי שהוא זה
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כא� דיש וענוה], ד"ה ש� התוס' פירוש [לפי מהגמ' ומבואר
לו מותר והותרנות הענוה מידת חשיבות שמצד חדש, עיקרו�
תוכחה, מחיוב עצמו את לפטור ובזה בו כשפגעו למחול לאד�

תוכחה. המקבל באד� א� והיינו
ותמיד אד�, לכל ביותר" "הדיוט בי� חילוק אי� זו שיטה ולפי
ענוה דוקא ולאו ענוה, משו� מתוכחה עצמו את לפטור יכול
שלא "ענוה משו� אפילו אלא לשמה" "ענוה דהיינו אמיתית
רוצה שאינו אחרות וכוונות צדדיות סיבות לו שיש היינו לשמה",
על משגיחי� אי� ענוה של מעשה הוא שהמעשה ומשו� להוכיח,

ערכי� גמ' בסיכו� [ועיי� התוכחה. חיוב ונדחה במה<Ê>כוונתו
ש�]. התוס' דברי שביארנו

שמקור כא� שכתב עוז" ה"מגדל הוא ברמב"� כ� המפרשי� ראשו�
לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה טז: ערכי� בגמ' הוא זה די�

חכמי�" ב"משנת וכ"כ וב"אורח<�·>וכו'. ד'], אות שמועה [יבי�
סקי"ב] ב"ביאור" ז' סעי� ל"א [פרק .34מישרי�"

] משנה" ה"לח� מדברי נמי נראה שמשמעוכ� ה"ח] כא� דעות
פוטר ותמיד אד� לשאר ביותר" "הדיוט בי� הבדל שאי� מדבריו
אי תימא "וכי הלח"מ: ממש"כ כ� [ומשמע מתוכחה. הרמב"�
א�..." היינו דקאמר להוכיחו דחייב י"ל בדברי�... איירי ברייתא
משנה"]. ה"לח� מדברי דעות הל' יהודה" ב"באר דייק וכ� עיי"ש.
מיוחד היתר כא� שיש ע"כ זה פטור דיש ס"ל אד� בכל ג� וא�
כדעת ללח"מ דס"ל וע"כ וכו', לשמה שלא דענוה ערכי� גמ' ומכח

חכמי�". ו"משנת עוז" ה"מגדל
"הדיוט דוקא הרמב"� נקט למה אלו מפרשי� לנו ביארו לא אמנ�
למה טע� נות� רק שהרמב"� ויתכ� משובשת". ו"דעתו ביותר"

להוכיח רוצה .35אינו
שיטה לפי חומר כמי� הרמב"� לשו� שביארו באחרוני� יש אול�
לדי� שהמקור שמכיו� לבאר הארי� כא�] [דעות המל�" ב"עבד זו.
"הדיוט הרמב"� נקט דוקא לכ� לשמה", שלא ד"ענוה הגמ' הוא זה
להתווכח לו שקשה להוכיחו, רוצה שאינו הסיבה וזוהי ביותר",
לשמה"], "ענוה =] אמיתית ענוה משו� ולא כבודו, לפי שאינו או
הרמב"� משמיענו ובזה אחרי�. להוכיח וכדאי ראוי שאינו שמרגיש
דוחה לשמה שלא ענוה שאפילו ש� הגמרא מסקנת את להלכה
להוכיחו רוצה ואינו הדיוט שאינו במי שכ"ש ובאמת תוכחה. מצות

הנ"ל בגמ' וכמבואר מתוכחה, נפטר דודאי אמיתית, ענוה .36משו�

ביותר" ב"הדיוט זה די� הרמב"� נקט למה � לבאר שכתבו ויש
יהודה": ה"באר וכלשו� � התוכחה פטור את מעכב זה שאי� אע"פ
שידע כדי לו למחול חסידות בזה אי� אד� בני "דבשאר
משא"כ לאחרי�, או הפע�, עוד כ� לו יעשה שלא החוטא
חסידות מידת ג� הוה משובשת] ודעתו ביותר הדיוט �] באלו

לה�". למחול
להביא והוסי� זה כעי� ביאר כא�] [דעות המל�" ב"עבודת וג�
על להעביר לו אסור חכ� דתלמיד (כג.) יומא הגמ' ממסקנת

וסיי�: ת"ח. אינו שמוחל וכל מדותיו,
הדיוט החוטא שהיה מפני וכתב רבינו הוסי� זה משו� "ואולי
הוי דוקא גוונא האי דבכי משובשת, דעתו שהיתה או ביותר
לפייסא דאזיל פז ד� ביומא רב שעשה וכמו חסידות מדת

עיי"ש". רב נגד שחטא טבחא לההוא
בכל וג� דוקא לאו הוא ביותר" ש"הדיוט � זו לשיטה סמוכי�
ה"ע� הראשוני�, אחד מדברי למצוא יש � זה די� נאמר אד�
הלכות הרמב"� על [המבוסס ורעות" "אחוה בהלכות שכתב חיי�",

וכתב:ד בקצרה זו הלכה כל ש� והעתיק ו�ז] פרק עות
בלב ישטמנו לא א� עצמו בדבר להוכיח תורה הקפידה "לא

חסידות". מדת הוכיחו ולא בלבו מחל אבל
שאינו משו� וע"כ ביותר", "הדיוט של הפרט לגמרי והשמיט
והוא המעכב החלק רק הביא שקיצר ומתו� להלכה, מעכב

ה"מחילה".
"הדיוט המילי� השמיט ג� ו'] סעי� קנ"ו סי' [או"ח הרב ובשו"ע
מעכב, שאינו להלכה שדעתו ומשמע זו, הלכה בהביאו ביותר"
בו, שפגע למי ולוותר למחול שיכול אד� לכל הדי� הוא אלא

תוכיח". ד"הוכח עשה ממצות עי"ז ונפטר
äçëåú áåéç ïéà äîì - "øúåéá èåéãä"ã í"áîøä ïéã ø÷éòá

íéîùì àèç íåùî

ÔÈ· ‡ËÁ Ì‚ ˘È Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‡ËÁ ÏÎ· È¯‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘˜‰
·ÈÂÁÓ ÔÈÈ„Ú ‡‰ ‰ÁÎÂ˙Ó Â¯ËÂÙÏ ‰ÏÈÁÓ‰ ÏÈÚÂ˙ ‰ÓÏÂ ,ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡
‚"Ó¯Ù‰ Ï˘ Â�Â˘Ï ˜È˙Ú�Â .ÌÈÓ˘Ï ‰¯È·Ú ÏÚ ¯·Ú˘ ÌÂ˘Ó ÁÈÎÂ‰Ï
¯ÎÊ�Â ,'„ ‰¯È˜Á ÛÂÒ] "˙ÂÂˆÓ Ï˘ Ô¯Î˘ Ô˙Ó" ¯ÙÒ· ÍÎ ‰˘˜‰˘

Â"�˜ 'ÈÒ Á"Â‡ ‚"Ó¯Ù· Ì‚<‡Ó>:[

ענין בתו"ד צ"ב אות מי"ח פ"ד אבות ישראל תפארת ועי' ועוד, פט: נדרים
מסוג הוא - חכם' עצמו את החושב ש'הוא שם לפירשו אכן עקום', 'ראש

לץ]. תוכח אל כמש"כ מלהוכיחו שפטור והיינו -] עכ"ל. כנ"ל", הלץ
כשיטה34. בפשיטות כתב [ יט [ויקרא התורה על הירש רש"ר בפירוש גם

אחיך את תשנא "אל בא"ד: שם כתב וכך הפסוק, בתוך כך פירש ואף זו,
החובה זו נמצאת עצמית. הכרה לכלל להביאו הוכיחנו אלא בלבבך,
את נשכח או בנו, פגע שאחד לנו שנראה אימת כל - עלינו המוטלת
לכך, מסוגלים אנחנו אין ואם כלפיו, דעותינו על תשפיע לא ושוב הפגיעה,
וכך ובמישרין, בגלוי רעינו את נוכיח אלא עכורה, טינה בלבנו יעלה אל
שותק נפשו את עידן שלא אדם רק מעשיו. את לתקן או להסביר לו נאפשר

ע"כ. כבושה". איבה מתוך

דמפשטיה "ונראה וז"ל: [שם] בקיצור מישרים" ב"אורח גם כתב דבריו וכעין
תוכיח, הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא דכתיב [לרמב"ם] לו יצא דקרא
המעשה משום שונאו אינו אם א"כ תוכיחנו, אלא תשנאנו לא כוונתו

להוכיחו". צריך אין לו, שעשה
להוכיחו35. רצה ולא חבירו עליו שחטא "מי שכתב: כך מדוקדק ולשונו

להוכיחו, רצה ולא ממש"כ ביותר", הדיוט שהיה מפני כלום לו לדבר ולא
השיטה לפי ואילו להוכיחו, רצונו שאין אלא תוכחה שייכת שבעצם משמע

מתוכחה. נפטר ביותר שבהדיוט לכתוב לרמב"ם הו"ל הראשונה
מלהוכיחהדיוט36. דכשנמנע כתב ל"אשם] [פרק מישרים" ב"אורח אמנם

הוא שהפשטות למה, וצ"ע לשמה, ענוה הוא הרמב"ם] [כציור ביותר
שציור כתבנו <ז> ערכין גמ' [ובסיכום אמיתית. ענוה זו שאין המלך" כ"עבד
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‰ÎÏ‰ [˙ÂÚ„ Ì"·Ó¯·] Ì˘ ˘"Ó· ÈÏ ‰˘˜„ ‰Ó ·Â˙Î‡ Ô‡ÎÂ"
,'ÂÎÂ ¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰ ‰È‰˘ ÂÁÈÎÂ‰ ‡ÏÂ Â¯È·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁ˘ ÈÓ ,'Ë
ÌÚËÓÂ ,·ÂËÏ Ú¯ Í¯„Ó Â‰¯ÈÊÁÈ˘ "ÁÎÂ‰" Ú"Ó ‡‰ ÈÏ ‰˘˜
‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ¯·„· ·ÈÈÁ ‡Â‰Â ,„ÂÚ ÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ÈÓ� ˙Â·¯Ú

‰ÓÂ ,ÂÁÈÎÂ‰Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ‡ËÁ‰ ÈÎ Î"‚ '‰ „‚� ‡ËÁ˘ Ì‚
‰Â·‚ ˜ÏÁ Â˜ÏÁ ÏÁÓ ‡Â‰ Ì‡Â ,Î"‚ ÌÂ˜Ó‰ „‚�Î ÏÂÙÎ ‡Â‰
‰ÓÏ Î"‡ ,‰¯ÙÎÂ ÈÂ„ÈÂÂ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÊ‚‰ ·È˘‰˘ Ù"Ú‡ ,ÏÁÓ ÈÓ
·˙Î ‰�˘Ó ÛÒÎ·Â .‡ËÁ˘ ÂÏ ÚÈ„ÂÈÂ ‰„Â˙È˘ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡

."Ú"ˆÂ ,ÂÓÂ˜Ó ‰‡¯‰ ‡ÏÂ "ËÂ˘Ù ‰Ê"

ÔÙÂ‡· È¯ÈÈ‡„ ‰Ê ÔÈ„ „ÈÓÚ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ·˘ÈÈÏ ˜Á„� ‚"Ó¯Ù· Ì˘Â
Ï·‡ Â�Âˆ¯Î Â¯È·Á ÌÚ ·ÈËÈ‰ ‡Ï ˜¯˘ ÔÂ‚ÎÂ ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁ Ô‡Î ÔÈ‡˘
Â�È‡ ÂÏ ÏÁÂÓ Ú‚Ù�‰ Ì‡ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡·˘ ,Â„‚�Î ‡ËÁ ‡ÏÂ ÂÏ Ú¯‰ ‡Ï
ıÂ¯È˙˘ Ì˘ ·˙ÎÂ .˘"ÈÈÚ ,ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁ Ì‚ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ

.['‰ ‰¯È˜Á· „ÂÚ ˘"ÈÈÚÂ] "˜ÁÂ„ ˙ˆ˜" ‡Â‰ ‰Ê

‰È�˘‰ ‰ËÈ˘Ï ˜¯ ‰¯Â‡ÎÏ ‡È‰ ÂÊ ‡È˘Â˜ ÏÎ˘ ÔÈÈˆÏ ˘È ˙È˘‡¯ ‰�‰Â
,‰ÁÎÂ˙ ÔÈ„Ó ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ÏÂÁÓÏ ÏÂÎÈ Ì„‡ ÏÎ· Ì‚˘ ˙¯·ÂÒ‰ ,ÏÈÚÏ
‰ËÈ˘Ï Ï·‡ ,ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁÓ Â˙ÏÈÁÓ È"Ú ¯ËÙ� ÍÈ‡ ‰˘˜ Ê"ÚÂ
Ï·˜Ó Â�È‡„ ÌÂ˘ÓÂ "¯˙ÂÈ· ËÂÈ„‰"· ˜¯ ‡Â‰ ¯ÂËÙ‰ ÏÎ˘ ‰�Â˘‡¯‰
Î"ÂÓÎ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ‰ÁÎÂ˙Ó ÍÎ ÌÂ˘Ó ¯ÂËÙ˘ ÂÓÎ Î"‡ ,‰ÁÎÂ˙

‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó Â�È‡ È¯‰˘ ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙ ÏÚ ‡Â‰ ¯ÂËÙ37.

Â�È‡ Ú‚Ù�‰˘ ‰ÏÂ„‚ ‡¯·Ò ˘È˘ ,‡¯·ÒÓ ı¯˙Ï ˘È ‡È˘Â˜‰ ÌˆÚ ÏÚÂ

,Â· Ú‚Ù˘ ‰Ó· ÌÈÓ˘Ï ‰¯È·Ú ÏÚ ¯·Ú˘ Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÏÂÎÈ
˘¯Â„ ‡Â‰ ÂÓˆÚ „Â·ÎÏ˘ ËÂ˘Ù È¯‰˘ ,Ï·˜˙˙ ‡Ï È‡„Â ÂÊÎ ‰ÁÎÂ˙˘
¯Á‡ Ì„‡Ó ‰‡·‰ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰ÁÎÂ˙Ï ‰ÓÂ„ Â�È‡Â ,Â�Â·ÏÚ ˙‡ Ú·Â˙Â
Â‡È·‰Ï Â˙·ÂËÏ ‡Ï‡ ÔÂÂÎ˙Ó Â�È‡˘ ÂÏ ¯ÓÂ‡Â ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ÁÈÎÂÓ˘
Î"‡Â .[ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙ ÁÒÂ�· Ì"·Ó¯· ¯‡Â·ÓÎ] ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ

?ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ ÍÈ‡ ‰˘˜38.

‰ÁÎÂ˙ ÌÂ˜Ó· Î"‚ ·˘Á� ,Â�Â·ÏÚ Ú·Â˙˘ Â˙ÁÎÂ˙ ÌˆÚ˘ Ï"ˆ Î"ÚÂ
˜ÚÂˆ ÂÓˆÚ "¯·„ ÏÚ·"‰˘ ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ ˙¯Âˆ˘ ¯·˙ÒÓ ‡·¯„‡Â .ÌÈÓ˘Ï
Ì„‡ Ï˘ ‰ÁÎÂ˙Ó Ú‚ÂÙ‰ Ïˆ‡ ¯˙ÂÈ ˙ÏÚÂÙÂ ¯˙ÂÈ ‰˜ÊÁ ,ÂÁÈÎÂÓÂ ÂÈÏÚ
‰¯Â˙‰ Ì˘· ¯·„Ï ·„�˙‰˘ ˜¯Â ÂÈÙÏÎ ·ÂÈÁ ÌÂ˘ Ú‚Ù�‰Ï ÔÈ‡˘ ¯Ê
Ì¯‚�˘ ‰ÚÈ‚Ù‰Â ÔÂ·ÏÚ‰ ÏÚ Â˙ÂÁÎÂÂ˙‰Â Â˙ÁÎÂ˙ È"Ú ÔÎÏÂ .¯ÒÂÓ‰Â

.Ô·‰Â ,ÌÈÓ˘Ï Ì‚ ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ ,ÂÏ

Â�È‡ È¯‰ Ú‚ÂÙÏ ÏÁÂÓ ¯˘‡Î Ï·‡ ,Â˙ÚÈ‚Ù ÏÚ „ÈÙ˜Ó· ‰Ê ÏÎ ‰�‰Â
ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ÂÏ ‰˘Ú˘ ‰Ó ÏÚ Ú‚ÂÙ‰ ÌÚ ÁÎÂÂ˙‰Ï ÏÂÎÈ
ÏÏÎ ˙Ï·˜˙Ó ‰�È‡ ÂÊ ‰ÁÎÂ˙Â ,ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁ ÏÚ ˜¯ ÂÁÈÎÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡

.ÁÈÎÂ‰ÏÓ È¯Ó‚Ï ¯ËÙ� ‡Â‰ ÔÎÏÂ ,˙"�˘ÓÎÂ

¯Á‡Ó ÈÎ ,Â¯È·ÁÏ ÏÂÁÓÏ ÛÈ„ÚÂ ‡È‰ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ ‰ÓÏ Ê"ÙÏ Ô·ÂÓÂ
ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÂÏÂ ÏÂÁÓÏ ÛÈ„Ú ‰ÏÈÁÓ‰ È¯Á‡ ÏÏÎ ÁÈÎÂ‰Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ¯·Î˘
ÂÓÎÂ ,‰Ó˘Ï ‰ÁÎÂ˙Ó ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ‰Â�Ú ‰ÏÂ„‚˘ ,"‰Â�Ú"
‰ÈÏÚ˘ ‰È�˘‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÙÏ] ÏÈÚÏ ÔÈÎ¯Ú 'Ó‚Ó ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â‡È·‰˘

.˜"Â„Â .[‚"Ó¯Ù‰ ˙È˘Â˜ ‰˘˜

להוכיח רוצה שאינו שם התוס' למש"כ תואם ביותר" "הדיוט הרמב"ם
אינה]. ודאי ענוה ועכ"פ עיי"ש. גאוה, משום

לדחות37. כדי זו קושיא הביא אמנם דעות] [רמב"ם יהודה" "באר ובספר
דאיך נמי, אדם בכל הוא למחול שיכול הרמב"ם של שדינו הסוברים דעת
קשה לא הראשונה שלדעה וכמש"כ לשמים, חטא על תוכחה מחיוב נפטר

קשה]. לא למה בזה מש"כ יהודה" ב"באר [ועיי"ש כלל.
אות38. פ"ז דעות הל' דבריו עיין כך, נקט לכאורה הקטנה" ב"יד אמנם

משנה" ה"סדר מדברי גם דייק [1 הערה 615 [עמ' השלום" וב"מצות י"ז.
דקדוקו. לדחות ויש עיי"ש, נפגע, עצמו כשהוא גם לשמים תוכחה שיש

ודו"ק. מסברא, כתבנו בפנים ומש"כ
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d`pyd xvi ziitk

+‡ È ‚ Â Ò ‰ ˙ È ˆ Ó ˙_

:‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈ„ ‡Â‰ Ì‡Â ÔÈ„‰ ¯Â˜Ó (‡)
˜Â˜Ê‰ Â·‰Â‡ È�ÙÏ ‰�ÈÚËÏ Â‡�Â˘ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ„ [:·Ï] ‡ÚÈˆÓ ‡·· 'Ó‚· Â�„ÓÏ
."Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î" Y ‡¯·Ò ‡Ï‡ ‰¯ÎÊÂ‰ ‡ÏÂ ,Ì˘ ˘¯Ù˙� ‡Ï ‰Ê ÔÈ„ ¯Â˜Ó .‰˜È¯ÙÏ
˙Ï„ÁÂ ...Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ÈÎ" (‰˜È¯Ù ˙˘¯Ù·) ˜ÂÒÙÓ „ÓÏ�˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙ÎÂ
ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï Ì„Â˜Â ÛÈ„Ú ÔÎÏÂ ,‡�Â˘· ˜Â¯ÙÏ ·ÂÈÁ‰ ‰¯Â˙ ‰˘È‚„‰˘ ,"ÂÏ ·ÂÊÚÓ

.È¯ÙÒ·

,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"Ú· ¯Úˆ ÂÏÈÙ‡ ‰ÁÂ„ ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÔÈ„˘ ¯‡Â·Ó Ì˘ 'Ó‚· Y ÔÈ„‰ ˙Â‰Ó
ÂÚÈ¯Î‰ ÔÎÂ] ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰Ó ˘È Ï·‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈ„ ‡Â‰ Ì‚˘ ÁÎÂÓ ‰¯Â‡ÎÏÂ
‰È‡¯ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,Á"Ú· ¯Úˆ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ Ì„‡Ï ˙ÏÚÂ˙ Â· ˘È˘ ÏÎ˘ [ÌÈ˜ÒÂÙ‰
‰ÓÎ ÂË˜� ÔÎÂ ,Ï"ÊÁ ˙�˜˙ ‡Â‰˘ ·˙Î Ô"·Ó¯‰Â .Ì„‡Ï ˙ÏÚÂ˙ ‡È‰ ‰ÈÈÙÎ‰˘ ,'Ó‚‰Ó

.ÌÈ˜ÒÂÙ

:Ú˘¯ ‡�Â˘· ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ ˘È Ì‡‰ (·)
˙ËÈ˘ [‡ .˙ÂÚ„ È˙˘ ÌÈ�Â˘‡¯· Â�‡ ÌÈ‡ˆÂÓ Y ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘· ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ Ì‡
¯„¯„˙˙Â ‰‡�˘‰ ·Á¯˙˙ ‡Ï˘ ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ÌÈÚ˘¯· Ì‚˘ ,ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙
ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘·˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ·Â¯Â ‡ÚÈˆÓ ‡·· 'ÒÂ˙ ˙ËÈ˘ [· .‰ËË˜Â ˙È˘È‡ ‰‡�˘Ï
‰ËÈ˘Î Ï"Ò [ÌÈ�˘È] ‡"·ËÈ¯‰Â .ÏÏÎ ‰ÊÎ ‡�Â˘Ï ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ ÔÈ‡Â ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï
‰‡¯˘ ‰Ê ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ·ÈÈÁ ‡ËÂÁ‰ ,ÍÙÈ‰Ï˘ Y ‰ÓÈ„˜‰ ÔÈ„· ˘„Á ˘Â¯ÈÙ „ÓÂÏ Ï·‡ ÂÊ

.‰¯È·Ú Â·

Ï"�‰ ˙ÂËÈ˘‰Ó ÈÓÎ ,ÂÈ¯·„ ˜È˙Ú‰˘ Ú"Â˘‰ ˙Ú„· ÔÎÂ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÏÁ�
.[‚"ÓÒ‰ ˙Ú„· Ì‚ Â˜ÏÁ�Â] .Â‰Ï ‡¯È·Ò

ÍÈÈ˘ ‡Ï„ ÌÈ�Â˘‡¯‰Â Ó"· 'ÒÂ˙ ˙ËÈ˘Î ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚Ó „ÂÚÂ ‡"Ó¯‰ Â˜ÒÙ Y ‰ÎÏ‰Ï
.ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙Î Â˜ÒÙ˘ ˘ÈÂ .ÌÓÈ„˜‰Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈ‡ËÂÁ· ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ

:ÌÈÈË¯Ù ÌÈ�È„ ‰ÓÎ (‚)
Ì‚˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î [·"ÂÈÎÂ ‰‡ÂÏ‰Â ‰„È·‡ ˙·˘‰ ÔÂ‚Î] „ÒÁÂ ‰¯ÊÚ È�È�Ú ¯‡˘· .‡

.ÌÈ¯Á‡ È�ÙÏ Â‡�Â˘ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ·ÈÈÁ Ì‰·

¯ÂÚÈ˘" '· ˜¯Ù· ¯‡·˙�˘] ‰‡�˘ ¯ÂÚÈ˘ ˘È˘ Â�ÈÈ‰Â ,"‡�Â˘"· ¯Ó‡� ‰ÓÈ„˜‰ ÔÈ„ .·
˜¯˘ "'Â‚Â ˙Ï„ÁÂ ...Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ÈÎ" Ô‡Î ˜ÂÒÙ· ÚÓ˘Ó Ù"ÎÚÂ .["‰‡�˘‰
ÔÎ Y .ÂÓÈ„˜‰Ï ·ÈÂÁÓ Ê‡ ˜¯ ,‰¯Â˙‰ ÈÂÂÈˆ ‡ÏÂÏ‡ ¯ÂÊÚÏÓ Ï„ÂÁ ‰È‰˘ ‰ÊÎ ‡�Â˘·
˘˘Á ˜¯ ˘È˘Î ÂÏÈÙ‡˘ ÔÎ˙È ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ ÈÙÏÂ .‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜ Á"¯‚‰ ·˙Î

.ÂÓÈ„˜‰Ï ·ÈÈÁ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡ ,ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ù"Ú‡ ,‰‡�˘ È„ÈÏ Â‡Â·È˘
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,Â¯ÊÚÏ ·ÈÈÁ˘ ·ˆÓ ÔÓ„Ê�· ˜¯Â ,ÂÏ ·ÈËÈ‰Ï Â‡�Â˘ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ ·ÈÈÁ Â�È‡ .‚Ì„Â˜ Ê‡
ÔÈ‡˘ ·˙Î˘ ÈÓ ˘È ,Â¯Á‡Ó Â‡ ÂÓÈ„˜Ó Ì‡ Ú„ÂÈ Â�È‡ ‡�Â˘‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡�Â˘‰
ÌÓÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,Ì˙Â‡ ‡�˘È˘ ˘˘Á ÔÈ‡˘ ÌÈ‡ËÂÁ·˘ ·˙Î „ÂÚÂ .ÂÓÈ„˜‰Ï ·ÂÈÁ

.[ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙Ï ÂÏÈÙ‡]

.Â‡�Â˘ ˙‡ ÛÈ„Ú‰Ï ·ÈÂÁÓ Î"‚ ,Ì‰È�˘Ï ¯ÂÊÚÏ Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ Ì‡ .„

'ÒÂ˙ ˙ËÈ˘Ï ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‡Ï Ï·‡ ‡Â�˘Ï ¯˙È‰ ˜¯ ˘È˘ ÔÙÂ‡· .‰
.‡"Ó¯‰Â Ó"· 'ÒÂ˙Â ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ ÔÂ˘Ï· ÚÓ˘Ó ÍÎ Y ÌÈ�Â˘‡¯‰Â Ó"·

,·Â¯˜‰ È�ÙÏ ‡�Â˘‰ ÌÈ„˜È ‚"‰Î· Ì‚ Ì‡‰ ,Â·Â¯˜ Ì‚ ‡Â‰ ·‰Â‡‰˘Î ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È .Â
.˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ ÂÈ�ÙÏ ˘È˘ ‡ÎÈ‰ ÔÎÂ

.ÔÂ‚‰ Â�È‡˘ ÈÓ È�ÙÏ ÔÂ‚‰‰ ÌÈ„˜È ,‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· .Ê

:äîã÷ä

[לב: מציעא בבא בגמרא חיי�':<ÂË>איתא בעלי ד'צער בסוגיא [
יצרו את לכו� כדי בשונא מצוה לטעו�, ושונא לפרוק אוהב צער1"ת"ש ס"ד ואי ,

עדי� יצרו את לכו� כדי אפ"ה ליה. עדי� הא דאורייתא ".2בע"ח
המבואר � אוהבו לפני לשונאו העזרה ולהקדי� להעדי� אד� שחייב � הקדימה די�
בשו"ע ונפסק בעז"ה] [כמשי"ת הפוסקי� בכל והובא היא. מוסכמת הלכה זו, בברייתא

י' סעי� ער"ב סי' וז"ל:<Ó>[חו"מ הי"ג] פי"ג [רוצח הרמב"� מלשו� שהעתיק [
מצוה עמו, שיטעו� מי מצא ולא מעליו פרק וא' משאו תחת רוב� אחד בשני� "הפוגע
או שונאי� שניה� כשהיו בד"א טוע�, ואח"כ חיי� בעלי צער משו� בתחילה לפרוק
כדי תחילה השונא ע� לטעו� מצוה אוהב, ואחד שונא אחד היה א� אבל אוהבי�,

הרע". יצרו את לכו�
השנאה, חבירו ומלב מלבו יעקור לשונאו, שיעזור שע"י היא, כא� היצר כפיית משמעות
[ב"מ חננאל ברבינו שפירש וכמו מישראל. אד� לשנוא האד� את המפתה היצר ויכפה
השונא, ויסייע האוהב יניח בטעינה, לסייע צרי� והשונא בפריקה לסייע צרי� "אוהב ש�]:

לשלו�" יצרו את לכו� כדי
זה, בעני� ומאלפי� נחמדי� דברי� ואלה] ד"ה א' סי' [משפטי� תנחומא ממדרש ונעתיק
– ביניה� שלו� ומשכנת מלב� השנאה עוקרת לשונא וטעינה בפריקה העזרה עצ� אי�
מישרי� כוננת "אתה מהו צט)... (תהלי� מישרי�" כוננת אתה אהב משפט מל� ","ועוז

מה� לאחד רב� זה, את זה שונאי� בדר� מהלכי� חמרי� שני אלכסנדרי, רבי אמר
חמור תראה כי בתורה כתיב לא אמר, משאו, תחת שרב� וראהו עובר חבירו חמורו,
עזור � עמו מסיח התחיל ומלוהו, וטע� חזר עשה מה עמו, תעזוב עזוב וגו' שונא�
ביניה�. שלו� עושי� נמצאו � עמו שיטעו� עד מכא�, ערוק מכא�, העלה מכא�, קימעא

אחר1. בנוסח י"א] תוספתא פ"ב [ב"מ בתוספתא מובאת זאת ברייתא
כגמ' הנוסח כת"י עפ"י שהגיה ביכורים" ב"מנחת ועיי"ש לכאורה, ומשובש

שם. התוספתא על יחזקאל" ב"חזון וע"ע דידן.
שונא2. ולא ישראל שונא שאמרו "שונא ברייתא: מובאת שם בגמ' ולהלן

שאין פשיטא קמ"ל מאי ויל"ע בעכו"ם. הקדימה דין נאמר שלא עכו"ם",
האחרונים עמדו ועוד לשנאותם. מותר דהרי לגוי השנאה יצר לכפות צריך
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ואת אותי כשראה עלי ריח� היא� ראה שונאי, שהוא סבור הייתי לא אומר וחבירו
"אתה הוי לזה, זה ונתאהבו ביחד ושתו אכלו לפונדק, נכנסו כ� מתו� בדוחק. חמורי

וצדקה משפט מישרי� ".3כוננת
א'. בפרק בהרחבה בעז"ה יתבאר � דאורייתא הוא א� � ומהותו זה די� מקור

* * *
מצוה וא� המותרת שנאה סוג קיי� אסורה, שהיא � אד� בני בי� הרגילה לשנאה בנוס�
לה� לעזור מחוייבי� שעדיי� ברור לשנאות�, שמצוה וא� החוטאי�. שנאת � בה יש
בגמ' וכמבואר זה, לעני� הכשרי� ישראל בכלל עדיי� וה� וכיו"ב, עמה� ולטעו� ולפרוק
(כי לשנאותו מותר ולכ� חוטא, בישראל איירי בתורה וטעינה פריקה שפרשת קיג: פסחי�
שביארו וכפי הפוסקי� כ"כ לו. לעזור חייבי� עדיי� אבל וגו'), "שונא�" חמור תראה

י"א]: סעי� ש� ושו"ע י"ד, הל' ש� [רמב"� והשו"ע הרמב"�
לטעו� מצוה במשאו, נבהל מצאו א� החוטא] �] תשובה עשה לא שעדיי� ואע"פ ..."
סכנה, לידי ויבוא ממונו בשביל ישהה שמא למות, נוטה יניחנו ולא עמו, ולפרוק
ה' אל נלוי� שה� מאחר צדיקי�, בי� רשעי� בי� ישראל נפשות על הקפידה והתורה
במות אחפו� א� אלקי� ה' נא� אני חי אליה� אמור שנאמר, הדת, בעיקר ומאמיני�

וחיה" מדרכו רשע בשוב א� כי .4הרשע
שיי� א� השאלה נשאלת לשנאותו, מצוה יש וג� לחוטא וטעינה פריקה חיוב שיש וכיו�
שהגיה וכמו השנאה, יצר לכפות להקדי� צרי� אינו ודאי שחוטא או קדימה, די� ג� בו

ש�]. [חו"מ הרמ"א
שעבר משו� ושונאו איסורא עביד א� אבל איסורא, עביד דלא דעלמא בשונא "ודוקא
יפה דהא יצרו, את לכו� כדי הנו"כ] הוסיפו כ� קוד�, �] עמו לטעו� צרי� אי� עבירה,

ששונאו". עשה
דבריה� ובפוסקי�. בראשוני� הוא גדול ונושא באמת, כ� אינו פשוט, נראה הדבר א� א�
ג' ובפרק הפוסקי�. והכרעת הסברות, השיטות, ב'; בפרק בהרחבה בעז"ה יתבארו בזה

זאת. הלכתא המשלימי� דיני� פרטי כמה בעז"ה יתבארו

[רוצח משנה" "כסף עיין פסחים, הגמ' את סותרת כאן בב"מ הגמ' שמסקנת
ואכמ"ל. פי"ג],

שעשו3. להם גרם "מי המדרש: מסיים כאן] [תנחומא בובר ובנוסחת
משפט". זה זה, איזה מישרים', כוננת 'אתה בתורה, זה שהביט ידי על שלום,

התנחומא. בנוסחת קלים שינויים כמה עוד ועיי"ש
סכנה4. חשש משום לרשעים לעזור שיש כאן הרמב"ם מש"כ בביאור

לפרוק שחייב זה דין ובעיקר שם. בהערות <כח> המקורות בחלק עיין
ובפרמ"ג שם, חו"מ הגולה ובאר הסמ"ע כן כתבו הרשעים, עם ולטעון
פערלא, ובגרי"פ שם, ב"מ בגמ' הגר"א ובביאור בתו"ד, קנ"ו סי' או"ח

ב"אהבת וכן הפוסקים, כל דעת שכן כתב <נז> דיסקין מהרי"ל ובשו"ת
<ל>]. פ-פא מצוה לסמ"ג שטיין אייזיק ר' בביאור [וע"ע פ"ג. חסד"

ישראל מכלל יצאו וכיו"ב, ואפיקורס גמור שרשע האחרונים כתבו אולם
כפריקה וחסד עזרה של המצות בכל כלפיהם חיוב שום ואין זה, לענין
יראים הארזים" "עמודי סק"ב, א"א קנ"ו סי' או"ח פרמ"ג - וכיו"ב. וטעינה
"אהבת תשנא, לא מצות ריש <נב> חכמים" "משנת ואהבת, מצות ל"ח סי'
מהרי"ל משו"ת מוכח וכן בפרהסיא, שבת מחללי לענין גם וכ"כ פ"ד, חסד"

<לח>. בשונא חולים ביקור לענין קצ"ז] [סי'
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הדי� מקור (א)
[בבא בגמרא נתפרש לא שונאו את להקדי� דמצוה הדי� מקור
והוזכרה � דרבנ� תקנה דהוי או לפסוק נסמ� הוא א� לב:] מציעא
שיש אלא עדי�". יצרו את לכו� כדי הכי "אפילו סברא: רק ש�
בשאר ולא שנאה איסור לעני� רק זה די� כתבו חז"ל למה לשאול

לחבירו. אד� שבי� איסורי�
עני� הוזכר � וטעינה בפריקה � בפסוק שבאמת לב לשי� יש ועוד
תחת רוב� שונא� חמור תראה "כי מיוחדת: בהדגשה השונא
שהזהירה הרי כב). (שמות עמו" תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת משאו
דיסקי�, [מהרי"ל האחרוני� ונתקשו בשונא. במיוחד כא� תורה

למכילתא המשנה" אמינא"מרכבת הוה וכי הפסוק, קמ"ל מה [
ולטעו�? לפרוק צרי� אי� דשונא

נלמד השונא דקדימת זה די� שעיקר אחרוני� כמה כתבו ובאמת
רוצח]: סו� [רמב"� ספר" ה"קרית וז"ל עצמו. מהפסוק

לפרוק ולא השונא ע� לטעו� מצוה שונא, אחד היה "וא�
דגלי דכיו� יצרו, את לכו� כדי לב, ד� הת� כדתנ� לאוהב
אפילו א"כ קוד�, דשונא משמע שונא�", "חמור בפריקה קרא

כדאמרינ�". יצרו לכו� כדי קוד� בטעינה
משפטי� פרשת המכילתא [על המשנה" ב"מרכבת הפסוק פירש וכ�

וז"ל: קל"ג:] ד� סו� אבידה, בהשבת
"אויב�"] באבידה תורה כתבה למה �] לכאורה קשה "א�
לו יחזיר לא שונאו שהוא בשביל הא� היא דפשיטא דמילתא
ד� מציאות אלו פרק חז"ל שיטת כעי� לומר ומצינו אבידתו?
את לכו� כדי בשונא מצוה לטעו� ושונא לפרוק אוהב לב,
שונאו ואבידת אוהבו אבידת הכא קרא קמ"ל כמוהו יצרו,

יצרו". את לכו� כדי קוד� והוא אויב� שור תשיב השב
דג� פירש וע"כ מהפסוק, נלמד דקדימה הדי� דעיקר דלמד הרי
דקדימה. די� אותו מלמד אבידה השבת לעני� הנאמר "אויב�"

דקרא" "טעמא בספר שליט"א קנייבסקי הגר"ח מדברי מתבאר וכ�
הדקדוק מכח הקדימה די� שלמד ב'] אות ג' פרק לקמ� [הועתק
לדי� שהמקור שהבי� ופשוט לו". מעזוב וחדלת � "שונא� בפסוק
פרטי מהפסוק ללמוד יש ולכ� הזה, הפסוק באמת הוא קדימה

ושיעורו. הדי�
[פרשת הספרי מדברי בפסוק, זה לפירוש סמוכי� למצוא ויש

הספרי:<ÂË>שופטי� וז"ל .[
מכל שנא� ת"ל מני�, שונא� חמור אחי�, חמור אלא לי "אי�
תורה דברה שלא מלמד אלא אחי�, נאמר למה א"כ מקו�,

היצר". כנגד אלא
..." הנ"ל]: הספרי בביאור בתו"ד ש� [במכילתא המלבי"� וביאר

בגמ' כמ"ש קוד� שאויב יצה"ר כנגד שמדבר ר"ל הרי1וג� ."
הקדימה, די� בו שכתוב שבתורה הפסוק כ� מבאר שהספרי

השנאה. יצר מבטל שעי"ז לשונא בעזרה שיש והחשיבות
שבגמ' קדימה די� כא� שכתוב בפירוש כתב לא שהספרי [ואע"פ
הציור תורה שהוסיפה � זה שפסוק שכתב מכיו� א� מציעא, בבא
בשונא לזרז כדי רק בא � מיוחדת בהדגשה וחדלת" ד"שונא�...
פרשת אלא מקיי� אינו שבאוהב ונמצא עמו, ויטעו� שיפרוק
האזהרה וג� פריקה פרשת מקיי� בשונא אבל בכללות פריקה

ולכ� וחדלת", ד"שונא�... וקוד�].המיוחדת יותר חשוב זה

דאורייתא די� הוא הדי� הא� (ב)
הוא הא� השונא, דקדימת זה די� של מהותו מהי השאלה נשאלת
בתחילת לפמש"כ וא� דאורייתא. א� או בעלמא סברא דרבנ�, תקנה
בדבר יל"ע מהפסוק, דקדימה הדי� נלמד מפרשי� שלכמה זה פרק
שלא ממש דאורייתא אינו שמא או גמור דאורייתא די� הוא הא�

אחר טע� משו� או בפסוק במפורש .2הוזכר

שקודם1. - יותר פשוט ואולי - אחר פירוש לפרש יש הספרי דברי בעצם
"אחיך" נאמר למה א"כ מקשים ואח"כ השונא גם לרבות "שונאך" אמרו
תורה דיברה שלא מלמד "אלא תירצו וע"ז מ"שונאך", בק"ו ליה תיפוק
הקודמים, מדבריו כאן יש שחזרה מוכח "אלא" מלשון היצר". כנגד אלא
הו"א שום אין ושבאמת זו אף זו בדרך כאן בפסוק הכוונה אין ולעולם
שונאך תורה כתבה ולא במפורש, לרבות שנצטרך מפריקה השונא לפטור
שכ"כ [מאחר להקדימו וגם יצר, שיש במקום לזרז צריך שיותר לזרז אלא

לאחר]. קודם א"כ היצר שיכפה חשוב
פירש אברהם"] ה"מגן לבעל כב), (שמות שמעוני [לילקוט רענן" וב"זית

שא שמה הספרי, דברי את אחרת כנגדבדרך אלא תורה דיברה "לא מרו
קוראתו והתורה "אחיך" פסוק על אלא "אויבך" פסוק על קאי לא היצר"
משמיעתך התורה זה יצה"ר וכנגד לשונאך חושבו שאתה אע"פ "אחיך"

הקצרים. בדבריו שם עיין הוא, שאחיך

וכפיית קדימה לדין מרמז כאן שהמדרש י"ל ודאי הפירושים לכל ועכ"פ
בפנים. שנתבאר וכמו דידן, שבגמ' יצר

הזמן2. כל עובר חבירו את שונא דכל דמאחר לומר אפשר היה ולכאורה
וממילאמחויבמה"תלעשותכלמהשביכלתו בל"תדאורייתאד"לאתשנא"
משום קדימה של אלו מעשים לעשות זה ובכלל מהלב, השנאה להוציא
מוכרח, אינו אך — זה משום דאורייתא דהוה נימא וא"כ היצר, כפיית
השתדלות לעשות ויכול דוקא אלו במעשים מחויב אינו שמה"ת מאחר
זה. ל"ת מכח דאורייתא חיוב דהוה לומר אין לכן השנאה, להוציא אחרת
שכתב אף דרבנן אבלים שניחום פ"י] אבל [הל' הרמב"ם דעת [ולדוגמא,

לרעך"]. "ואהבת מצות בכלל שהוא
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ודחייתה � דאורייתא די� דהוי מהסוגיא ראייה
דאורייתא. די� דהוה להוכיח יש בב"מ עצמה מהסוגיא ולכאורה
הא דאורייתא בע"ח צער ס"ד "ואי דיד�: ברייתא על הגמ' דפרי�
מכפיית עדי� ודאי דאורייתא בע"ח דצער דלמ"ד פי' ליה", עדי�

עדי�". יצרו את לכו� כדי "אפ"ה ומתר�: יצר,
[עכ"פ דאורייתא לדי� נחשבת ג"כ יצר כפיית דסברת מזה ומבואר
שאינו הגמרא סברה שבהו"א אלא דאורייתא]. בע"ח צער למ"ד
[שאז דרבנ� בע"ח צער למ"ד רק ניחא היה ולכ� דאורייתא ממש
ידחה אי� הקשה דאורייתא צעב"ח למ"ד אבל עדי�] יצר כפיית
לכו� כדי הקדימה שדי� ומשו� דוחה, שאעפ"כ ומתר� דאורייתא,
דאורייתא, מצעב"ח יותר חשוב ואפילו דאורייתא, הוה נמי יצרו את

דוחה. ולכ�
הראשוני� במחלוקת ותליא בסוגיא, ש� פשוט הדבר אי� אול�
דז"ל וטעינה. בפריקה כבודו לפי ואינו זק� של הפטור לעני�
בע"ח דצער כיו� לי "וקשה והכי]: סד"ה לג. [ב"מ הרמב"�
למימר ואיכא פורק, אינו אמאי כבודו לפי ואינו זק� דאורייתא,

עדי�". תורה דכבוד עשה
וחלק הרמב"� דברי הביא הגלילי] ר"י [סד"ה בחידושיו ש� והר"�
באינו אפילו הוא כבודו לפי ואינו דזק� הפטור דודאי וכתב עליו
דאורייתא, בע"ח דצער הדי� את כבודו ידחה ולמה חכ� תלמיד
בני של לתשמיש� הותר בע"ח דצער כיו� נ"ל כ� "אלא והסיק:

הבריות". כבוד דגדול תעשה, ואל בשב לכבוד� כ"ש אד�,
שהותרה כמו אלא בע"ח, צער של דיחוי כא� שאי� דבריו, ופירוש

המביא דבר כל הותר כמו"כ האד�, לצורכי בע"ח ע� ההשתמשות
הר"� שיטת זוהי בע"ח. צער ע"י שבא ואע"פ אד�, לבני תועלת

כא�]. [ב"מ בנמוק"י דבריו והובאו
הנגר� שהצער ואע"פ זו, סברה ס"ל דלא הרמב"� דדעת נראה אבל
דעשה משו� ורק אסור, אפ"ה לאד�, וכבוד תועלת מביאה לבהמה

בע"ח. צער דוחה הוא לכ� מאוד אלי� התורה דכבוד
שכתב בסוגיי� [החדשי�] הריטב"א דברי ה� הרמב"� [וכדעת
דאורייתא צעב"ח ס"ד "ואי � כ� והתירו� הגמ' קושית להסביר
יצרו לכו� דאפ"ה ופרקינ� דאורייתא, חובה דהרי פי' עדיפא, הא
משמע לשונו מפשטות דאורייתא". צעב"ח בו לדחות וכדאי עדי�,
שיש שבגוונא כהר"� ודלא דאורייתא, צבע"ח דוחה יצר שכפיית

צעב"ח]. עני� שיי� לא לאד� תועלת
החדשה בהוצאת פריקה, פ', [מצוה חינו�" ל"מנחת מצינו ואמנ�
הר"� דברי פי על הגמ' מסקנת לבאר שכתב והנה] ד"ה ח' אות

וז"ל: אלו ונמוק"י
יצרו לכו� מ"מ דאורייתא דצעב"ח דא� הש"ס סברת "והנה

להטעי� נוכל [אות3עדי� לעיל שהבאתי הנמוק"י סברת עפ"י
הותר הגו� לצור� וא� אד�, בני לצור� הותר דצעב"ח ג']
ומכש"כ ועשה בקו� אפילו לצער ומותר הנפש, לצור� כש"כ

תעשה". ואל בשב
דאורייתא יצר כפיית שדי� הגמ' ממסקנת ראיה אי� ודאי ולפ"ז

ש משו� והנמוק"יהוא הר"� לשיטת שהרי דאורייתא, צעב"ח דוחה
יש וכא� צעב"ח די� כלל נאמר לא לאד� תועלת שיש באופ�

חינו�" ה"מנחת וכמש"כ השנאה, יצר כפיית של .4התועלת

לגאון3. כאן [ב"מ החכמה" ב"מעייני ועיין מובן, אינו שלכאורה מפני
למסקנת דאורייתא צעב"ח ידחה יצר כפיית דין למה שנתקשה מפלאצק]
אינו אמנם יצר שכפיית באמת ונשאר רחוק, בתירוץ ליישב ונדחק הגמ',
יעזור השני ולמעשה עמו אחר שיש מיירי שכאן אלא ממש, צעב"ח דוחה

לטעון. לשונא יעזור והוא לפרוק
האדם4. תועלת במקום בע"ח צער בענין עוד

בד"ה לב: בב"מ כאן שכתבו הרמב"ן, כדעת שהיא משמע התוס' ודעת
מדרכי ולא המלכים על עוקרים אמאי א"כ "וא"ת וכו': שניהם מדברי
תשחית בל כמו עדיף, ונשיא מלך דכבוד משום וי"ל יא:), (ע"ז האמורי
לדחות קל תעקר, סוסיהם את דכתיב דכיון ועוד כבודם... מפני דנדחה
המלכים על "עוקרין יא. ע"ז במסכת דתניא דבריהם, וביאור המלך". מפני
הבהמות גידי ועוקרין שחותכין פרש"י: ועוקרין האמורי", משוםדרכי בו ואין
המלכים כבוד ומשום עליהם לרכוב אחרים יוכלו [שלא פרסותיהן שעל

כן]. עושין היו
בע"ח צער והאיכא פריך לא ואמאי "וא"ת הקשו: [שם] "עוקרין" ובתוד"ה
מלך של דלכבודו דכיון ליכא תשחית בל משום דבשלמא לקמן... כדפריך
צער אלא מנה, מאה של תכריכין כמו הוי אלא השחתה כאן אין כן עושין

ישראל לכל כבוד שהוא המלך כבוד דשאני וי"ל הותר? איך ואתיבע"ח
צעב"ח ודחי רבים ".כבוד

אפ"ה למלך וכבוד תועלת כאן שיש שאע"פ שסוברים מתירוצם ומוכח
ודוחה רבים כבוד שנחשב המלך כבוד משום רק ומותר צעב"ח, מצד אסור

הנ"ל. והנמוק"י הר"ן כסברת ודלא צעב"ח, איסור
שהביא ע"ז, תוס' מדברי י'] סי' יו"ד [תנינא ביהודה" ה"נודע דייק וכן
ואינו תשחית מבל חמיר דצעב"ח מדבריהם משמע "וא"כ וכתב: דבריהם

קורין שהתוס' חזי ופוק הותר], -] רבים כבוד משום רק לצורך, אפילו מותר
לצורך מותר שיהיה נימא איך וא"כ צעב"ח, דחי הרבים שכבוד דחיה, אותו

הרשות". דבר
צער י"א] [פסק הנ"ל: תוס' על כתבו שם] [בע"ז התוס'" דב"פסקי [אך
דנתבאר וצ"ע יא". דף עוקרין ד"ה ריוח, בלי כשמצערה אלא אסור אין בע"ח
בו אין לאדם ריוח שמביא שכל זו סברא להו דלית התוס' דברי מתוך
אך התוס' בדברי עוד שפלפל ועיי"ש שם. בנוב"י ע"ז עמד וכבר צעב"ח,

הקושיא]. תירץ לא
שסברת בפשיטות קבעו כבר הפוסקים אך בסוגיא, הראשונים בדעת וכ"ז
אין ולפי"ז לאדם, תועלת שיש במקום צעב"ח איסור ואין היא, הלכה הר"ן

דאורייתא. סברא הוי יצר דכפיית מהגמ' ראיה
סי' וכתבים [פסקים הדשן" ב"תרומת עיין - הפוסקים מדברי קצת ונביא
וכיו"ב, הלשון גםלחתוך הנוצותלאוזותמחיים, למרוט שכתבשמותר ק"ה]
משום אסור דאין הדברים "נראין וז"ל: בע"ח. צער לאיסור לחשוש ואין
הבריות כל נבראו דלא ולתשמישיו, לצורכיו עושה הוא אם בע"ח צער
דבפרק ותדע [פב.], דקידושין בתרא פרק כדאיתא האדם, את לשמש רק
כבד משא לתת מותר היאך וא"כ בע"ח צער פריקה חשיב [לב:] דב"מ ב'

בע"ח..." צער איכא הא למקום ממקום להוליכו בהמתו על
י"ד, סעיף ה' סי' אבה"ע בשו"ע הרמ"א בהגהות להלכה דבריו והובאו
נקט הנ"ל בנוב"י וכן הארוך", והיתר "איסור בשם גם זה דין הביא ושם

הדשן. תרומת כדברי בפשיטות
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חז"ל תקנת רק דהוי הדעה
תקנת רק הוא דקדימה זה שדי� שכתב גופיה לרמב"� מצאנו אול�
דעלמא בשונא "אלא לטעו�] דשונא הברייתא [על וז"ל: חז"ל.
ולפיכ� ליה, סני כי איסורא ביה דעבד דקדימה] הברייתא �] קאי
שאינו בהדיא שכתב הרי יצרו". את שיכו� אותו מזהירי� חכמי�
צער שדחי הגמ' מסקנת יפרש אי� [ויל"ע חכמי�. אזהרת אלא

וכדלעיל]. דאורייתא בע"ח
תקנת הוא זה [שדי� בפשיטות כ� שנקטו נראה בפוסקי� וג�
דברי בביאור דבריו בתו� כתב ער"ב] [חו"מ הסמ"ע דהנה חז"ל].
הכי משו� שהקניטו... "פירוש וכו': דעלמא בשונא דדוקא הרמ"א
סי' [או"ח הפרמ"ג וכ� יצרו". את לכו� חז"ל ציוו ובזה שונאו,
לכו� חז"ל לדברי ישמע שלא "פשיטא דבריו: בתו� כתב קנ"ו]
פוסקי� להני להו דפשיטא הרי תשנא". לא על דעובר מאחר יצרו

מדרבנ� רק הוא דקדימה זה די� .5דכל
שפירשו פ"ב] לקמ� [מובאי� אחרוני� כמה דברי דלפי להוסי� ויש
� רשע] שהוא [בשונא שנאה חשש רק שיש פסחי� התוס' בדעת

דרבנ�. חשש רק ודאי הוא קדימה הדי� כל ולפ"ז
חשש, משו� שאינו התוס' דברי המפרשי� האחרוני� לפי [ואמנ�
ג� מעורבת שמי� לש� שנאה שבכל המציאות היא שכ� אלא
התוס' בדעת ג� לומר מקו� יש עדיי� � ואסורה אישית שנאה

תורה]. די� הוא שהקדימה
שדברי תשנא] לא מצות מצוות, תרי"ג [על החכמה" "מעיי� וכתב

צבע"ח למ"ד אבל דרבנ� בע"ח צער למ"ד רק ה� פסחי� תוס'
תמ עדי� חששדאורייתא רק שיש דמצוה בשנאה וכ"ז לפרוק. יד

[ולא גמורה שנאה שונאו א� אבל גמורה, שנאה לידי שיבואו
השונא להקדי� גמור די� הוי אז ערוה] דבר בו שראה משו�

דאורייתא. בע"ח צער א� אפילו הפריקה את ודוחה
תקנה שה� תוס' דברי לבאר הארי� קנ"ו] [או"ח נאמ�" וב"אורח
כדי השבי� תקנת כעי� שהוא א. דרכי�, שני בזה וכתב דרבנ�,
לשוב. לה� נוח ויהיה מדאי יותר מהכלל יתרחקו לא שהחוטאי�
רק ושונאי� סת�, שנאה הציבור בלב שאי� שירגישו שע"י ב.
בתשובה. ויחזרו בלב� התוכחה דברי יותר יתקבלו כ� שמי�, לש�
בפסוק משפטי� פרשת משה" [ב"תורת התורה על סופר" וב"חת�
"אלא פסחי�: התוס' דברי על כתב וגו'"] שונא� חמור תראה "כי
מה ועיי"ש הדי�", משורת לפני� ממנהג המה אלו התוס' שדברי
הגדול בביהמ"ד ראב"ד וורמיז יעקב ר' הגאו� בש� לפי"ז שפלפל

ידו. על הסכי� והחת"ס בפפד"מ.
משורת לפני� הוא שבגמרא הקדימה די� דעצ� כוונתו א� [וצ"ע
שזה מצד וא� עצמ�, מצד א� מאד קשי� דבריו ולפ"ז � הדי�
התוס', דברי על רק שכוונתו או � זולתו פוסק בא� נזכר לא
משו� היצר כפיית שיי� שמי� לש� בשנאה שאפילו שסוברי�
משורת לפני� אלא שאינו החת"ס כתב וע"ז אישית, שנאה תערובת
השונא להקדי� הדי� מעיקר חייב ודאי באיסור בשנאה אבל הדי�,

היצר]. כפיית משו�
* * *

דברי5. כעין המהריל"ד] [אחי השואל כתב <נז> דיסקין מהרי"ל ובשו"ת
שאינו אע"פ דודאי לבאר והאריך דבריו דחה שם ומהריל"ד הפרמ"ג,
לגמרי", מלבו השנאה לשרש יכול "דאינו שנאה באיסור לתורה מציית
סכין דבודק להא זה ומדמה עמו. לטעון שעה לפי תורה לדבר ישמע עכ"ז
שם הביא ואח"כ קצת. דטרח כהוגן דשחיט וסמכינן לשחוט למומר ונותן
וכמש"כ ב"מ] תוס' [לשיטת יצר כפיית ענין יפרשו דאיך גופא מזה ראיה

הפרמ"ג.

במחשבה הוא שנאה איסור א. מהריל"ד דברי על להוסיף יש [ומסברא
עצה הקדימה הרי ב. במעשה. הוא קדימה דין משא"כ ע"ז לשלוט וקשה

יכול]. אינו אך בזה הוא רוצה באמת ואולי השנאה לעקור היא
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דברי תמצית בעז"ה נביא זה בפרק ובפוסקי�. בראשוני� גדול נידו� היא זו שאלה
להלכה. והמסקנה הפוסקי� ודברי הגמ', בסוגית הראשוני�

שראה ד"ה קיג: [פסחי� התוס' יצרו<ÊÈ>הקשו לכו� ד"ה לב: ובב"מ ,<ÂË>שמאחר [
דבר בו דראה משו� כדי� שונא היינו בתורה הנאמר ש"שונא�" הגמ' פירשה שבפסחי�

"אוה לב:] [ב"מ בברייתא אמרו למה א"כ כדיערוה, בשונא מצוה לטעו�, ושונא לפרוק ב
"לכו� בזה שיי� מה כדי�, ושונאו עבירה, משו� בשונאו מדובר דא� יצרו", את לכו�

לכופו? שמצוה זו שנאה היא יצה"ר וכי יצרו",
קושיא על נאמרו עיקריי� תירוצי� שני ליישב. ודנו הראשוני�, שאר ג� הקשו זו קושיא
שיי� � הרשעי� שנאת דהיינו � מצוה בשנאת ג� הא� השאלה בעצ� להלכה וחלוקי� זו,

לא. או דשנאה, היצר לכו� קדימה די�
היצר, כפיית שיי� לא הרשעי� דבשנאת הראשוני�, ורוב [הנ"ל] ב"מ תוס' תירו� א]
דשונאו דעלמא בשונא אלא דקרא], [�ב"שונא�" רשעי� בשנאת איירי לא בב"מ והברייתא

קדימה. די� יש כזה בשונא רק וכיו"ב. מריבה משו� כדי�, שלא
דדר� תוס' כתבו ולמה? יצר. כפיית שיי� כדי�, רשעי� בשונא שג� פסחי�, תוס' תירו� ב]
ולכ� ואסורה, אישית לשנאה להגיע וסופה ולהסתב�, להתרחב מצוה] של [אפילו השנאה
לשנאה המתלוית האישית השנאה ולבטל להגביל קדימה די� שיי� דמצוה בשונא ג�

קדימה. די� נאמר בו וג� דמצוה, בשונא ג� איירי דבגמ' הברייתא ולכ� דמצוה.
להלכה. הפוסקי� דברי � עליה� האחרוני� ודברי הראשוני� תירוצי לשני�: נחלק זה פרק

àéâåñá íéðåùàøä úòã øåøéá

הראשוני� ורוב ב"מ תוס' דעת (א)
בשונא בב"מ] בברייתא �] מיירי דלא "וי"ל תירצו: בב"מ התוס'
� כדי� שונא דהיינו � דקרא דבשונא מבוארת, וכוונת� דקרא".
סת�, בשונא ורק בברייתא שנאמר קדימה די� כלל שיי� לא

השונא. ולהקדי� יצרו את לכו� חייב ובאיסור,
ש� [ב"מ הרמב"� ג� כתב הנ"ל התוס' יתר:<ÂË>וכדעת בביאור [

ב"מ] שבברייתא הקדימה די� �] קאי דעלמא בשונא "אלא
אותו מזהירי� חכמי� ולפיכ� ליה, סני כי איסורא ביה דעביד
מצוה אדרבא, הכתוב, בו שדיבר בשונא אבל יצרו, את שיכו�

ולבריות". לשמי� אהוב שהוא אוהב להקדי�
וז"ל: זה תירו� הביא ש�] ב"מ [החדשי� בריטב"א וכ�

דהת� קאי, דקרא אשונא לאו מתניתא דהאי תיר� "והרמב"�
שונא שהוא משונאו עדי� אוהבו ודאי הרשעי�] בשנאת �]
וסיי�: אשנא". ה' משנאי� הלא מלא ומקרא ולבריות, לשמי�

נכו�". יותר נראה "וזה
הרמב"�. תירו� הביאו והנמוק"י הר"� ג�

כתב: פריקה] פ', [מצוה החינו� בספר וכ�
ושונא היצר... את לכו� בשונאו קדימה]"שמצוה דדי� �] זה

עמו". של� לבו שאי� אלא עבירה, מחמת שזכרנו בשונא אינו
[ì"ðä íéðåùàøäå î"á 'ñåú úèéùá] ò"îñä ùåãéç

·"¯Ú 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘] Ú"ÓÒ· ˘È ÂÏ‡ ÌÈ�Â˘‡¯ ˙Ú„· ˘„Á ˘Â¯ÈÙ
ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ËÈ˘ ‡È·‰˘ - Ì˘ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„· ˘¯ÈÙ˘ ,[Á"È ˜"Ò
˘È‡· È¯ÈÈÓ„ ‡¯˜„ ‡�Â˘·" ‡˜Â„„ Ú"ÓÒ‰ ˜ÏÈÁÂ - ‰ÎÏ‰Ï Ï"�‰
ÔÈ‡Â ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï ,"ÌÂ˜Ó‰ ÔÈ·Ï Â�È·˘ ‡¯ÂÒÈ‡ „È·Ú„
ÌÂ˘ÓÂ Ô‚Â‰Î ‡Ï˘ ¯·„ ÂÓÚ ‰˘ÚÂ ÂËÈ�˜‰˘Î" Ï·‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ Â·
."Â�È·Ï Â�È·˘ ¯·„ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ Ï"ÊÁ ÂÂÈˆ ‰Ê· ,Â‡�Â˘ ÈÎ‰

.[ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ ,È"˜ÂÓ�‰ ÔÂ˘Ï Ù"Ú ÂÈ¯·„ ·˙ÎÂ]

ÔÂ‚Î] ÂÈ¯·„ ÂÁ„˘ ˘È .ÂÏ‡ Ú"ÓÒ È¯·„· „‡Ó Â˘˜˙� ÌÈ�Â¯Á‡·Â
ÂÏ ‰�Ó„Ê� ˙˘·Â˘Ó ‡ÁÒÂ�˘ ‰�ÚË· [Ì˘ Ó"ÂÁ· ÂÈ˘Â„ÈÁ· Ò"˙Á‰
Ï·‡ ,ÂÈ¯·„ ÍÂ˙· Â�Â˘Ï ˙‡ ˜È˙Ú‰˘ ‰ÓÓ ÁÎÂÓ„Î ,È"˜ÂÓ�‰ È¯·„·
,È"˜ÂÓ�‰ È¯·„Ï ¯Â˜Ó‰ ‡Â‰˘ Ô"·Ó¯· ‰"ÎÂ ,È"˜ÂÓ�· Â�Ï˘ ÁÒÂ�Ï

.Ú"ÓÒ‰ È¯·„Î ¯ÓÂÏ ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï



/ בלבב� אחי� את תשנא ההלכהלא סוגיות 190

Ï˘ Â˜ÂÏÈÁ ÌˆÚ· ‰˘˜˙� [·"˜Ò ‡"‡ Â"�˜ 'ÈÒ Á"Â‡] ‚"ÓÙ‰Â
,Â�È·Ï Â�È·˘ ˙ÂÂˆÓÏ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙ÂÂˆÓ ÔÈ· ÏÈ„·Ó˘ Ú"ÓÒ‰

.ÌÈÓ˘Ï ˙Â¯È·Ú Ô‰ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú Ì‚ È¯‰Â

‡"Ó¯‰ È¯·„ ˘¯ÙÏ ‡"‡„ ,[Ú"ÓÒ‰ È¯·„ ˙‡] ‚"Ó¯Ù‰ ¯‡È·Â
Â‡�Â˘ Ì‡„ ,‰¯ÂÒ‡‰ ‰‡�˘· ˜¯ ÍÈÈ˘ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÔÈ„˘ ÌËÂ˘ÙÎ
‡Ï„ È‡„Â Î"‡Â ‡�˘˙ ‡Ï Ï˘ ‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯·ÂÚ È¯‰ ¯ÂÒÈ‡·

Â‡�Â˘ ÌÈ„˜‰Ï] ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï ˙ÈÈˆÈ6,¯˙È‰· Â‡�Â˘„ Ï"ˆ Î"Ú ‡Ï‡ ,[
¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï Ê‡˘ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ˘È˘ ¯ÓÂÏ ‡"‡ Ì‚ Ï·‡
‡ÏÂ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘] ‰Ê ¯ÈÈÂˆÈ ÍÈ‡Â .[Ó"· 'ÒÂ˙Â Ô"·Ó¯‰ ˙Ú„Î]

‰ÂˆÓ7ÂÒÈÚÎ‰ Ì‡ ÈÎ ,‰¯È·Ú ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ‰˘ÂÚ Â�È‡˘ ÏÎ" - [
Ì„‡ ÔÈ· ,‰ÓÂ„ÎÂ ÂÏÊ‚ Ï·‡ ,È¯ÈÈÓ ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ,ÂËÈ�˜‰Â ÌÈ¯·„·

Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ È¯˜Ó ÈÓ� ÌÂ˜ÓÏ8."

['È ˜"Ò Ì˘ ¯ÂË] "‰˘È¯Ù"· ÂÓˆÚ Ú"ÓÒ‰˘ ,Ú"ˆ ‚"Ó¯Ù‰ È¯·„Â
ÍÈÈ˘ ‰¯ÂÒ‡‰ ‰‡�˘· ˜¯Â ,‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ˘Î ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï„ ·˙Î
-] ‚"‰Î·Â" :Ì˘ Â�Â˘ÏÂ .Ú"ÓÒ· ÂÈ¯·„Ï Ì˘ ÔÈÈˆÂ ,¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ
¯˙ÂÓ ‡‰„ Â¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ„ ‡ÓÚË ˘"Ï Â‡�Â˘ '‡‰ ÂÏÈÙ‡ [‡ËÂÁ·

.Ú"ˆÂ ."Â˙Â‡�˘Ï

פסחי� תוס' דעת (ב)
פר� רבינו ובתוס' הרא"ש בתוס' זה [וכעי� קיג: פסחי� התוס'

וז"ל: בב"מ] מגמ' הקושיא �] ליישב כתבו בב"מ]
אותו, שונא חבירו ג� כדי�] שנאה �] שונאו שהוא כיו� "וי"ל
לאד�, האד� לב כ� לפני� הפני� כמי� כז) (משלי דכתיב

יצר". כפיית ושיי� גמורה, שנאה לידי כ� מתו� ובאי�
בשינוי התוס' תירו� העתיק ש�] ב"מ [החדשי� בריטב"א אמנ�

לשו�:
להראות לו אי� דאפ"ה התוס'] �] דא�"ותירצו בגלוי, איבה

ואולי לפני�, הפני� כמי� כתיב דהא ישנאהו הוא א� כ�
גמורה". וקטטה רבה שנאה לידי יבואו

חשש שקיי� שמאחר התוס', בש� הריטב"א דברי מתו� ומבואר
ששונאו], הלה ידע [א� וקטטה, גמורה שנאה לידי יבואו שמא
כ� וע"י בגלוי, שנאתו יראה ולא שונאו את להקדי� חייב לכ�
גזירה כא� שיש מדבריו ומשמע גמורה. שנאה לידי יבואו לא

קטטה. לידי יבואו שלא והרחקה [מדרבנ�] וחששא
כוונת� אלא, כ�, משמע לא בפסחי�] [לפנינו התוס' מלשו� אבל
אישית שנאה ג� מתערבת הזמ� בהמש� שתמיד היא שהרגילות
שיי� ולכ� וכו', הפני� שכמי� משו� וזה דמצוה, השנאה ע�
משו� ולא דמצוה, שנאה בכל היצר כפיית משו� קדימה די� שפיר

הריטב"א]. [כדברי והרחקה חשש

נוסחת בי� הלשו� בהבדלי שהבחינו אחרוני� כמה מצינו ואמנ�
[תרי"ג שיק" ה"מהר"� בריטב"א. המובאת הנוסחא לבי� דיד� תוס'

פסחי�: תוס' דברי על כתב רל"ט] מצוה מצות
חשש, משו� דהוא לקמ�] [עיי� החכמה" ה"מעיי� כמ"ש "ולא
מחמת שלא שנאה אח"כ לזה זה שונאי� ה� שבודאי אלא
יצרו. את לכו� כדי המצוה ולכ� גמורה] שנאה �] העבירה
לשונות, בב' זה דהביא הנ"ל ד� בב"מ מקובצת בשיטה ועיי�
בתוס' הריטב"א נוסחת זה �] טפי ששונאו לחוש שיש אחד
�] הנ"ל פסחי� התוס' כמש"כ ואחד בשטמ"ק], ש� ומובא

בתוס']". שלנו נוסחא היינו
שוני�, תירוצי� שני ה� הלשונות ששני שכתבנו, כמו וכוונתו
המציאות היא שכ� אלא חשש משו� אינה פסחי� תוס' ומשמעות

ביניה�]. גמורה שנאה [שמתפתח בודאי
ב"דבר וכ� י"ז], סי' [סמ"ק העמודי�" ב"צביו� ג� בזה ועמד
המג"א על תמה א� שמואל" וב"דבר קיג:]. [פסחי� שמואל"
של דרכו כפי בתוס' פשט שלמד ש� דמשמע קנ"ו סי' באו"ח
פסחי�] �] בתוס' ש� "ומשמע המג"א: ש� שכתב הריטב"א,
לידי יבואו שלא יצרו את לכו� כדי עמו לטעו� מצוה דאפ"ה
שלא חשש משו� שהוא בתוס' שפירש ומשמע גמורה". שנאה
כמשמעות ולא הריטב"א כדברי וזה גמורה, שנאה לידי יבואו

עצמ� התוס' .9דברי
הנ"ל, הלשונות שתי בי� הבדילו לא אחרוני� שהרבה נראה אול�
מתו� "ובאי� שכתבו ומה חשש, משו� שהוא בתוס' ג� ולומדי�
ומשו� כ�, לידי לבוא שעלולי� היינו גמורה", שנאה לידי כ�

מ כ� – והגרי"פחשש. משנה", "סדר הלבבות", "מצוות מדברי וכח
ומ"מ], אד"ה סק"ג ל"ח סי' ואהבת, [מצות ארזי�" "עמודי פערלא,
ב"מחצית עיי"ש המג"א, מדברי לעיל שהבאנו מה על [בנוס� ועוד.

השקל"].
חשש משו� שכוונת� התוס' בדברי במפורש ביארו שא� ויש
דלא [ל"ת החכמה" ב"מעיי� כ"כ גמורה. שנאה לידי יבואו שמא
לחלוק שיק המהר"� בדברי לעיל הובא ונ"ל, ד"ה נ"ד עמ' תשנא

ע"ז הערה פ"ב [ב"מ משה" וב"דברות וזה<Ò‰>עליו]. ד"ה
מצד שנאה יוסי� שלא חשש "ובשביל דבריו: בתו� שכתב נראה]
ערוה, דבר דבשביל לשונא א� להקדי� שצרי� סברי, הרע, יצרו

והתוס']. בד"ה עוד [ועיי"ש לפרוק". שאוהבו א�
שידוע היכי בתוס', הפירושי� שני בי� להלכה נפק"מ ג� ולכאורה
ערוה, דבר בו הרואה את לשנוא נתעורר לא שהחוטא בבירור
וצביו� שיק למהר"� שאז שלשו�, כתמול ה� ופניו שלבו ורואי�

אחיו,6. בשם זו סברא הביא <נז>] כ' סי' [כתבים דיסקין מהרי"ל ובשו"ת
ב'. באות עיי"ש ידים, בשתי המהריל"ד ודחאה

הסמ"ע,7. דעת את כך שהבין משמע גם שם בחו"מ חת"ס" ב"חידושי
אבל לשנוא דמותר בציור הסמ"ע דברי שפירש דמשמע דבריו בסוף עיי"ש

מצוה. לא
אם8. וממ"נ מצוה, ולא מותר רק כאן למה ביאר ולא קיצר והפרמ"ג

בגמ' וכמש"כ איכא, מצוה גם א"כ חוטא שנחשב משום לשנאותו מותר
במעשה חוטא שכשאינו בכוונתו י"ל ואולי רע. שנאת ה' יראת פסחים

בזה] ושוגגים לאינשי להו דקיל [משום ממש לעבירה נחשב לא אז ממש
לו מותר כנגדו שחטא ההוא אבל שמיא, כלפי לעבירה נחשב לא גם ולכן
לשנאותו, לו מותר וע"ז וציערו, כדין שלא נגדו שחטא מאחר לשנאותו

בכ ולפי"ז הנפגעויל"ע. ורק לשנאותו לו אסור אולי אחר, אדם לענין ה"ג,
ומותר. כדין שונאו

שגם9. לכאורה משמע <מו>] פ' עשה [סמ"ג שטיין אייזיק מה"ר ובביאור
אישית ששנאה הרגילות שכך אלא חשש, שאינו פסחים התוס' דברי פירש

והבן. עיי"ש דמצוה, בשנאה מתערבת
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להקדימו חייב אינו שנאה], שיש היא שהמציאות �] ועוד העמודי�
שנאה בו שיוליד סיבה כא� אי� שהרי מאחרי�, יותר לו ולעזור
מחויב ודאי חשש] משו� שהוא �] האחרות לדעות משא"כ אישית,

בעתיד. שנאה לידי יבואו שמא חשש משו� להקדימו
÷éæééà ø"øä - íé÷ìåç íðéà î"á 'ñåúå íéçñô 'ñåúù äèéùä

"äîëçä ïééòî"å ïééèù

‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù 'Ù ‰ÂˆÓ] ‚"ÓÒ‰ ÏÚ ÔÈÈË˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯ ¯Â‡È··<ÂÓ>[
'ÒÂ˙Ï ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ ÔÈ· ÏÏÎ ‰¯È˙Ò ÔÈ‡˘ ÍÎ 'ÒÂ˙‰ È¯·„ ˘¯ÙÏ ·˙Î
,‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡�Â˘· Ì‚ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈ˘˘ 'ÒÂ˙‰ ÌÈ¯·ÂÒ ÌÏÂÚÏÂ ,Ó"·

ÎÂ:˜¯ Â·˙ÎÂ Ì‰È¯·„· Â¯ˆÈ˜ Ó"··˘ ‡Ï‡ ,˘Â¯ÈÙ· ÌÈÁÒÙ· Î"˘Ó
- ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ ÂÓÎ - Ì˙�ÂÂÎÂ ,"‡¯˜„ ‡�Â˘· È¯ÈÈÓ ‡Ï„ Ï"ÈÂ"
‰‡�˘ ˙·Â¯Ú˙ ÈÏ· È¯Ó‚Ï ‰È˜� ‰ÂˆÓ„ ‰‡�˘·˘ Â�ÈÈ‰ ,‡¯˜„ ‰‡�˘·˘
È¯ÈÈ‡ ‡˙ÈÈ¯·‰˘ ‡Ï‡ ,‰ÓÈ„˜„ ‡˙ÈÈ¯·‰ ‰¯Ó‡� ‡Ï È‡„Â ˙È˘È‡
,[‡¯˜„ ‰‡�˘ -] ‰ÂˆÓ„ ‰‡�˘‰ ÌÚ „ÁÈ ‰¯ÂÒ‡ ‰‡�˘ Ì‚ ‰·¯Ú˙�˘Î
È¯ÈÈÓ ‡Ï„ Ï"ÈÂ" :'ÒÂ˙· ·Â˙Î ‰È‰ ÂÏÈ‡ÎÂ] .¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ Ê"ÚÂ

.[‡¯·‚‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡�˘‰ ‚ÂÒÏ ‰�ÂÂÎ‰˘ ,"‡¯˜„ ‰‡�˘·

Í‡ ,˙ÂÓÂ˜Ó‰ È�˘· 'ÒÂ˙‰ ˙Ú„ Û¯ˆÏ ·˙Î "‰ÓÎÁ‰ ÔÈÈÚÓ"· Ì‚
Ó"·Â ÌÈÁÒÙ Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ Î"Ú„ Ì˘ ¯‡È·˘ ‰Ó ÈÙÏ ,˙¯Á‡ Í¯„·
Ï"Ò„ ÚÓ˘Ó Ó"· 'Ó‚‰ ˙�˜ÒÓ„ ,Á"Ú· ¯Úˆ Ï˘ ÔÈ„‰ ÔÈ�ÚÏ ˙Â˜ÂÏÁ
„"ÓÎ ‡È‰ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰ ˙�˜ÒÓ ÂÏÈ‡Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"Ú· ¯Úˆ „"ÓÎ
ÛÒÎ"‰ Ì˘‡¯·Â ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â˜ÏÈÁ ÔÎÂ] ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï Á"Ú· ¯Úˆ

.[ÁˆÂ¯ 'Ï‰ ÛÂÒ· "‰�˘Ó

,‡È‚ÂÒ ‰˙Â‡· 'Ó‚‰ ˙�˜ÒÓ ÈÙÎ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Âˆ¯È˙ 'ÒÂ˙‰˘ Ï"È Ê"ÙÏÂ
ÌÈÁÒÙ· Â·˙Î˘ ÂÓÎ ı¯˙Ï ‡"‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"·Úˆ È¯·Ò„ Ó"··˘
˘˘Á ÈÎ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Ï˘ ˘˘Á ÌÂ˘Ó ÌÈ„˜‰Ï ·ÈÈÁ ‰ÂˆÓ„ ‡�Â˘·„
‰Ê ıÂ¯È˙ Â·˙Î ‡ÏÂ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"·Úˆ„ ÔÈ„‰ ‰Á„È ‡Ï È‡„Â ‰Ê
Ï"È Ê‡Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï Á"·Úˆ „"ÓÏ ÈÏÊ‡ Ì˘˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ÌÈÁÒÙ·
.Ô�·¯„ Á"·Úˆ ÈÁ„Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï Â‡Â·È ‡Ó˘„ Ô�·¯„ ˘˘Á È˙‡„
„"ÓÏ ÂÏÈÙ‡ ‰ÁÂ„ ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·Ò„ Ó"· 'Ó‚· ˘¯ÂÙÓ˘ ‰ÓÂ
-] ‡¯˜„ ‡�Â˘· ‡ÏÂ ˘ÓÓ ‰‡�˘· ¯·Â„Ó Ì˘ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"Ú·ˆ
Á"·Úˆ „"ÓÏ ÂÏÈÙ‡ ‰ÁÂ„ ‰‡�˘‰ ‰Ê·Â [‰ÂˆÓ„ ‰‡�˘ ‡Â‰˘

‡˙ÈÈ¯Â‡„10.

‰‡�˘ ‡ÎÈ‡„· ,¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ È‚ÂÒ '· ˘È˘ 'ÒÂ˙‰ ˙Ú„Ï ¯‡Â·Ó ÂÈ¯·„ÏÂ
‡�Â˘·Â [‡"Ù ÔÈÈÚ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÈÏÂ‡Â] ¯ÂÓ‚ ÔÈ„ ‡È‰ ‰ÈÈÙÎ‰ Ê‡ ‰¯ÂÓ‚

.Ô�·¯„ ‡Ï‡ Â�È‡ ˙È˘È‡ ‰‡�˘ ·¯Ú˙˙˘ ˘˘Á ˜¯ ÌÈÈ˜˘ ‰ÂˆÓ„

"ÈÂÏ‚· ‰·È‡ ˙Â‡¯‰Ï ÂÏ ÔÈ‡" :‡"·ËÈ¯·˘ 'ÒÂ˙‰ ÔÂ˘Ï· Ú"ˆ

['ÒÂ˙‰ -] Âˆ¯È˙Â" :Î"˘Ó· 'ÒÂ˙‰ È¯·„· ‡"·ËÈ¯‰ ˙ÁÒÂ�· ÔÈÈÚÏ ˘È
·È˙Î ‡‰„ Â‰‡�˘È ‡Â‰ Û‡ Î"‡„ ÈÂÏ‚· ‰·È‡ ˙Â‡¯‰Ï ÂÏ ÔÈ‡ ‰"Ù‡„
,‡�Â˘Ï Â�ÓÈ„˜È ‡Ï Ì‡„ ‡Â‰ ÂÈ¯·„ ˘Â¯ÈÙ ‰¯Â‡ÎÏÂ ."'ÂÎÂ ÌÈÓÎ
Ì‚ Ê"ÈÚÂ ,‰ÊÏ Â˙·È‡Â Â˙‡�˘ ‰Ï‚È È¯‰ ,Â·‰Â‡Ï Ì„Â˜ ÔÂÚËÈ ‡Ï‡

'ÂÎÂ Â‰‡�˘È ‡Â‰11.

‡Â‰ ÍÎ È¯‰ ,È�˘Ï ‰‡�˘ ‰Ê· ‰Ï‚È Ì„Â˜ ˜Â¯ÙÈ Ì‡ ÈÎÂ ,‰ÂÓ˙Â
Ï ˙Ó„Â˜ ‰˜È¯Ù˘ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÁ"Ú· ¯Úˆ ˘È ‰˜È¯Ù˘ ÌÂ˘Ó ‰�ÈÚË

Û‡Â] .‡ÓÚË È‡‰Ó ‡ÙÈ„Ú ‰˜È¯Ù Ì‰È�˘ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ Â�È‡·Â ,‰Ó‰·Ï
,˙Ó„Â˜ ‰˜È¯Ù˘ Ú„ÂÈ Â�È‡Â ¯ÈÓ‚ ‡�È„ Â‡Ï ‰Ê ‡�Â˘ ‡Ó˘„ ‡ÓÈ� È‡
·"‰Ú· ˙Ú„ Ì‚˘ ¯·„ ‡Â‰ ‰˜È¯ÙÏ ‰ÓÈ„˜‰ ˙ÂÎÊ È¯‰˘ Ú"ˆ ÔÈÈ„Ú
.[‰�ÈÚË· Î"‡˘Ó ,Ú‚¯ ÏÎ ‰‡˘Ó ˙Á˙ ˙Ï·ÂÒ ‰Ó‰·‰ ÈÎ ,Â· ˙ÓÎÒÓ

‡· ‰ÓÈ„˜‰ ÔÈ„„ ÌÈ˘¯ÙÓ Â�ÈÈ‰ ‡"·ËÈ¯‰ Ï˘ ÂÊ ÔÂ˘Ï ˜Â„˜„ ÈÏ·Â
ÂÏ ·ÈËÈ‰ÏÂ Â‡�Â˘ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï Ï„˙˘ÓÂ ,‰‡�˘‰ Â·ÏÓ ¯Â˜ÚÈ˘ È„Î
‰ÓÈ„˜‰˘ ÌÈ˘¯ÙÓ Â�ÈÈ‰ ‡ÏÂ ,Â·˘ ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î „ÁÂÈÓ·
.Ï"�‰ ‡"·ËÈ¯‰ ÔÂ˘Ï ˙ÂÚÓ˘ÓÎ ,ÈÂÏ‚· ‰·È‡ ˙Â‡¯‰Ï ‡Ï È„Î ‰‡·

ÏÎÓ ‰"„‡ ‚"˜Ò Á"Ï 'ÈÒ ÌÈ‡¯È ¯ÙÒ ÏÚ] "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ"· ‰�‰Â
Â¯Â‡È· ÍÂ˙ÓÂ ,'ÒÂ˙· ‡"·ËÈ¯‰ È¯·„Â 'ÒÂ˙‰ È¯·„ ¯‡·Ï ·˙Î [ÌÂ˜Ó

:ÂÈ¯·„ ÍÂ˙· Ï"ÊÂ .Â�˙‰ÈÓ˙ Ì‚ ·˘ÈÈ˙˙
Â¯·„È ·ÏÂ ·Ï ÌÚË ‡ÎÈ‡„ ‚"Ú‡„ ‰ËÂ˘Ù ['ÒÂ˙‰„ -] Ì˙�ÂÂÎÂ"
,Â˙Â‡ ‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÂÓÎ Â˙Â‡�˘Ï ['ÂÎÂ ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ -]
‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯ÙÏ ÂÓÈ„˜Ó˘ [‡ËÂÁ‰ -] ‰‡Â¯˘ ÔÂÈÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
‰‡�˘ Â˙Â‡ ‡�Â˘ Â�È‡ [-˘ ‡ËÂÁ‰ ÔÈ·Ó ,‰‡Â¯‰ Ï˘ -] Â·‰Â‡Ï
."‡ËÁ˘ Ú„ÂÈ˘ ÌÈÓ˘ „Â·Î È�ÙÓ ˙ˆ˜ ‰‡�˘ ‡Ï‡ ‡ÎÈÏÂ ,‰¯ÂÓ‚

,‰‡�˘‰ Â·Ï· ˘È‚¯ÈÂ ÂÓˆÚ· ‰Ï‰ Ú„ÂÂ˙È È‡„Â˘ ,˙¯‡Â·Ó Â˙�ÂÂÎÂ
˘È‚¯Ó ·Ï‰ ,"Â¯·„È ·ÏÂ ·Ï" ÈÎ ,‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰Ê ‰˘ÚÈ˘ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â
Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ‰ÂËˆ� ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„·Â ,ÂÈÏÚ Â¯È·Á Ï˘ Â·Ï·˘ ‰Ó

˙È˘È‡Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â˙‡�˘ ÔÈ‡˘ ‡ËÂÁ‰ ‰‡¯È˘ È„Î ·Â¯È˜Â ‰·‰‡12.

‰·È‡ ˙Â‡¯‰Ï ÂÏ ÔÈ‡" :Î"˘Ó„ ‡"·ËÈ¯‰ ÔÂ˘Ï· ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ÂÈ¯·„ÏÂ
.ÂÓÈ„˜È ÔÎÏÂ ,·Â¯È˜Â ‰·‰‡ ÂÏ ‰‡¯È ‡Ï‡ - ‰�ÂÂÎ‰ ,"ÈÂÏ‚·

úîåòì ï"áîøå î"á 'ñåú -] ì"ðä íéðåùàøä ú÷åìçî øåøéá
[íéçñô 'ñåú

‰Ó·Â ÌÈ˜ÏÂÁ ‰Ó· Â�ÈÈ‰„] ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙„Â˜� È‰Ó ¯¯·Ï Â�‡Â··
ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ ˙Ú„ ÌÈ¯‡·Ó‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÈÙÏ„ ,‰¯Â‡ÎÏ Ï"È ,[ÌÈÂÂ˙˘Ó

˜¯ Â˜ÏÁ˘ Ï"È ÌÈ˜ÏÂÁ‰ Î"‡ ˘˘Á ÌÂ˘Ó ‡Â‰˘Ï"ÒÂ ÂÊ ‰„Â˜� ÏÚ

דב"מ10. תירוצם תירצו לא בפסחים למה גם ביאר שם החכמה" וב"מעיין
בשונא אלא דקרא בשונא איירי לא דאורייתא קדימה שהדין והיינו -
הקרא בין לחלק ששייך ס"ל לא ודאי פסחים בגמ' שהרי - גמור באיסור
ערוה דבר שהרואה שהוכיחה ראייה, הגמ' ראיית אין שא"כ והברייתא
דא"א בכה"ג איירי וע"כ "שונאך" דכתיב לשנאותו מותר יחידי בחבירו
ולא ישראל שונא שאמרו "שונא בברייתא דכתיב משום בגוי דאיירי לומר
קאי וע"ז דוקא בישראל איירי דקדימה שהברייתא י"ל והרי עכו"ם", שונא
אלא בגוי, איירי ד"שונאך" הפסוק משא"כ וכו'", שאמרו "שונא הברייתא
התירוץ לתרץ יכולים התוס' אין וממילא כך מחלקת אינה פסחים שהגמ'

דב"מ.
מ"סדרמשנה"11. ולדוגמאנעתיק זהבריטב"א, לשון כן ואמנםיששפירשו

שונא שהוא לו גילה לא דעדיין דכיון התוס' "ותירצו <נה>]: פ"ו [דעות
עוזר אין כי יראו שעיניו במה אותו שונא שהוא אוזן לו יגלה והשתא אותו

וגו', הפנים כמים קרא דכתיב אותו ישנא הוא אף [בטעינתו], בפריקתו לו
מש"כ [ועי' ירביון". כי ומריבות וקטטות גמורה שנאה לידי יבוא ועי"ז

ב']. פרק ח' בסוגיא
חשש12. וקיים מאחר כי פשטות, ביתר י"ל הארזים" "עמודי של דרכו ולפי

שהחוטא בהגםשנאהאישיתמאחר לחוטאתתערב זה ששנאתהמצוהשל
שנאת מצות לקיים שבא - זה מצווה לכן וכו'] הפנים [כמים ישנאנו
השנאה יצר לכפות כדי שיוכל במה החוטא ולהקדים להיטיב - החוטאים
שבפנים הפירוש בין החילוק והבן גמורה. שנאה החוטא לשנוא שמפתהו

הארזים". "עמודי למש"כ
" הגמ' לשון יותר מובן זה יצרוולפירוש הארזים"לכוף ל"עמודי אבל עדיף",

גמורה שנאה שונאו שאינו לחוטא מגלה רק יצרו, את כלל כופה אינו
אישית. שנאה בלבו יערב לא הוא וגם החוטא ישנאנו לא וממילא
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‰ÊÏ ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡„13ÔÎ˙È Ì‰È�È· ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ˘È ¯·Î˘ ÔÙÂ‡· Ï·‡ ,
‚"‰Î·„ ÌÈ„ÂÓÂ Â˜ÏÁ� ‡ÏÂ Â¯·„ ‡Ï ‰Ê·˘ ,ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙Ï ÌÈ„ÂÓ„

.‡ËÂÁ‰ ÌÈ„˜È

‰‡�˘ ¯·Î ˘È˘ È¯ÈÈ‡„ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ ˙Ú„ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÌÈ�Â¯Á‡Ï Ï·‡
Î"Ú ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Î"‡ ,‡ËÂÁ‰ ÌÈ„˜È„ Â·˙Î ‰Ê· Ì‚Â ‰¯ÂÓ‚
ÔÈ‡ ‰"Ù‡ ¯ÂÒÈ‡„ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ˙·Â¯Ú˙ È‡„Â ˘È„ ‡ÎÈ‰ Ì‚˘ Ï"Ò„

.‰�·‰ ÍÈ¯ˆÂ ˘Â„ÈÁ Â‰ÊÂ .Â¯ˆÈ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ‰Ê· ÍÈ¯ˆ

˙ÂÏÈ‚¯‰ ‡È‰ ÔÎ˘ 'ÒÂ˙Ï ÌÈ„ÂÓÂ ˙Â‡ÈˆÓ· ÌÈ˜ÏÂÁ Ì�È‡„ ¯Ó‡� Ì‡Â
ÂÏ‡ ÌÈ�Â˘‡¯Ï Ï"Ò„ Ï"ˆ ‰¯Â‡ÎÏ Î"‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ˙Ó¯‚� „ÈÓ˙˘
‰‡�˘Ï ¯„¯„˙Ó ‰ÂˆÓ„ ‰‡�˘ ÍÂ˙Ó„ Ì„‡‰ Ú·Ë Â‰Ê˘ ¯Á‡Ó„
‰�˙� ‡Ï„ ¯Á‡ÓÂ ,ÌÏÂÚÏ ‰È˜� ¯‡˘˙˘ ‰‡�˘Ï „‡Ó ‰˘˜Â ‰¯ÂÓ‚
˙‡�˘ ÏÚ ‰˙Âˆ Ì‚Â ‰¯Â˙ ‰¯È˙‰˘Î Î"‡ ,˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‰¯Â˙
‰ÈÏ‡ ˙ÈÂÂÏ˙Ó‰ ˙È˘È‡‰ ‰‡�˘‰ ˙·Â¯Ú˙ Ì‚ ‰¯È˙‰ È¯‰ ÌÈ‡ËÂÁ‰

.Ú"ˆ ÔÈÈ„ÚÂ ,ÏÏÎ Í¯„·

הישני� הריטב"א תירו� (ג)
ש� ב"מ [ישני� הנידונה:<ÂË>לריטב"א בקושיא מחודש תירו� [

אותו כלומר לטעו� ושונאו לפרוק אוהבו דה"ק וי"ל ..."
ש� והיה חמורו, לטעו� רוצה ערוה דבר בו שראה האיש
לפרוק, רוצה עבירה בעל של ואוהבו החטא, שעשה אותו
שונא שהוא העבירה, בו שראה למי לטעו� שיסייע מצוה
והוא כדי�, שונאו שהוא החטא אותו שראה בשביל אותו

יצרו". את לכו� כדי קוד�
[הזקוק החמור דבעל הוא הברייתא דציור הריטב"א ומפרש
מפירוש [היפו� לעזור, שבא זה באד� ערוה דבר ראה לטעינה]
חמור ג� ש� ויש העבירה], שעבר הוא החמור שבעל הפשוט
שיקדי� לעזור] שבא האד� �] החוטא על מצוה � לפריקה הזקוק

ל לטעינה],לעזור הזקוק החמור בעל �] ערוה דבר בו שראה זה אד�
יצרו. את לכפות כדי

כדי�, ששונאו במי היצר כפיית שיי� שלא דא� דבריו, ופירוש
והרמב"�], ב"מ תוס' [כשיטת החוטא את להקדי� לחייבו ואי�
ששונאו מי את שיקדי� החוטא אצל היצר כפיית שיי� ודאי אבל
שראה זה את לשנוא יבוא לא � החוטא דהיינו � שהוא כדי כדי�,
ששונאו כדי� ושנאה וכו', לפני� הפני� כמי� שהרי החטא, את בו
ועל וקטטה, אישית שנאה החוטא אצל להוליד יכולה הרואה

הזו. ההתדרדרות ולבטל למנוע החיוב מוטל החוטא
החיוב דלדידהו והרמב"�, ב"מ מתוס' היפ� הריטב"א ס"ל [ובזה
ועליו השנאה, התדרדרות את למנוע החטא] [את הרואה על מוטל
החוטא, על מוטל זה חיוב לריטב"א ואילו הקדימה, די� מוטל

הזדמנות]. בכל ה"רואה" את לקדי� ועליו
[מ"ע פעלרא הגרי"פ ביאר וכ� מהריטב"א, לכאורה מוב� כ�

רש"י. באותיות להל� ועיי� ,[271 עמ' ואהבת
לדבריו. וכיוונו הריטב"א דברי ראו שלא האחרוני� בי� ויש
דיסקי�, יצחק נח הג"ר אחיו בש� דיסקי�" מהרי"ל ב"שו"ת
להעמיס ש� רצה וא� מפלאצק, להגאו� [ב"מ החכמה" וב"מעייני
ב"תורה וכ� בתוס']. במשמע שאינו דחה א� התוס' בדברי זה תירו�
ז"ל]. מפינסק משה אלעזר [הג"ר חותנו בש� ש�] [שמות תמימה"
ולשו� ו"שונא" "אוהב" הלשו� עפי"ז שמדויק הוסיפו והאחרוני�
מדלא אותי, שנוא שהלה הוא המדויק שפירושו דקרא, "שונא�"

ושנוא אהוב כגו�14כתיב הכתוב, בלשו� לזה רבות ודוגמאות .
שונאנו", על הוא ג� "ונוס� לח�", האכילהו שונא� רעב "א�
והאחת אהובה "האחת כתוב שנוא עצמו שהוא הכוונה וכאשר

לבעלה. שנואה היא עצמה שהאשה שפירושו שנואה",
[פרשה אליעזר" ר' "משנת בדברי למצוא אפשר זה לתירו� סמוכי�
שונא�, חמור תראה כי אומר הוא "והרי וז"ל: י"ח] עמ' רביעית
למי ק"ו לשנאותו, תורה אסרה אותו שונא שהוא מי א� ומה
בתורה "שונא�" דמילת בדבריו שמפורש הרי אותו". שונא שאינו

וכמשנ"ת. אות�, שונא שהוא פירושו
ÈÓÂ" ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· ‰˘˜Ó È‡Ó ÂÈ¯·„Ï„ ,‰Ê ıÂ¯È˙ ÏÚ Â˘˜‰ Ì¯·
‰¯Â˙‰ È¯ÈÈ‡ ÈÎÂ - ‡È‰ ‡È˘Â˜‰ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙÏ˘ ,"‰È�ÒÓÏ È¯˘
‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ Â˙ÂÂˆÏ ‡�˘˙ ‡Ï„ ˙"Ï ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ˘ ÌÈÚ˘¯·
Â�È‡Â Ú˘¯ Â�È‡ ‰ÂˆÓÂ È¯ÈÈ‡ ‰¯Â˙‰˘ ÈÓ· È¯‰ ‰Ê ıÂ¯È˙Ï Ï·‡ -
È�È„ ÂÓÎ] ‡·ÂË ‰¯Â˙‰ È¯ÈÈ‡ ‚"‰Î·Â ,Â˙Â‡ ‡�Â˘ È�˘‰˘ ‡Ï‡ ,‡�Â˘
,‡Ï¯ÚÙ Ù"È¯‚‰Â ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó Ï˘ ÂÈÁ‡ Â˘˜‰ ÔÎ .['ÂÎÂ „ÈÊÓ· ÁˆÂ¯
ıÂ¯È˙ ‰Á„ ['Ê ˙Â‡ Ì˘] ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó‰ Í‡ ,·˘ÈÈÏ Â˜Á„� Ì˘Â
[‰˙ÚÓÂ ‰"„ 271 'ÓÚ Ì˘] ‡Ï¯ÚÙ Ù"È¯‚· Ì‚ ÔÈÈÚÂ ,ÌÈ„È È˙˘· ‰Ê

.‰Ê· ÍÈ¯‡‰˘

à"áèéøä úòãá øåøéá

ÔÈ·‰ ÔÎÂ ,˙ÂË˘Ù· „ÓÏ�‰ ÈÙÎ ‡"·ËÈ¯‰ ıÂ¯È˙ ¯Â‡È· Â�·˙Î ÌÈ�Ù·
ÏÂ„‚ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙Ó ‡"·ËÈ¯‰ ÔÂ˘Ï· ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÓÏ ÌÏÂ‡ ,Ù"ÙÈ¯‚‰
‰Ê·Â ,Ó"·„ ‡˙ÈÈ¯·‰Ó ‡Ï‡ ¯·„Ó Â�È‡ ‡"·ËÈ¯‰ È¯‰˘ .ÂˆÂ¯È˙ Â‰Ó
‡·˘ ‰Ê ˙‡ ‡�Â˘ ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ·˘ ‰�ÂÂÎ‰ ÔÂÚËÏ "‡�Â˘"˘ ˘¯ÙÏ ·˙Î
˜ÂÒÙ· ‡Ï Ì‚Â ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· ÔÎ ˘¯ÙÏ ·˙Î ‡Ï Ï·‡ ,ÂÏ ¯ÂÊÚÏ
"Í‡�Â˘"Â "‡�Â˘" Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ‰˘ ÏÏÎ ¯‡È· ‡Ï Ì‚Â ."Í‡�Â˘"
È¯·„· ‡·¯„‡Â ,ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â¯‡È·˘ ÈÙÎ ,Â˙Â‡ ‡�Â˘ ‡Â‰‰˘ ‡Â‰
‡ÏÂ ,‡˙ÈÈ¯·· ‡˙ÓÈ˜Â‡ Í¯„· ÍÎ ˘¯ÙÓ ‡Â‰˘ ¯˙ÂÈ ‰‡¯� ‡"·ËÈ¯‰
‡"·ËÈ¯· ÔÈÁ·‰Ï ˘È „ÂÚÂ .‰ÏÈÓ‰ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ· ÍÎ ˘¯ÙÓ˘
.ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ Â¯ÈÎÊ‰˘ "ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ" ˙¯·Ò ÏÏÎ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘

הערה13. פ"ב [ב"מ משה" ב"דברות פיינשטיין הגר"מ ביאר כך ובאמת
שפירש מה ע"פ והוא הראשונים. מחלוקת את דסוגיין] והתוס' ד"ה ע"ז
שמא חשש משום הוא בחוטא הקדימה שחיוב פסחים תוס' בדעת שם
לא "אך וכתב: והרמב"ן ב"מ תוס' דעת לבאר וכתב גמורה, לשנאה יבואו
הוצרכו ולכן כדין, שלא להקדימו שנאה לו שיתוסף שנחושלזה להו מסתבר

דקרא". בשונא איירי לא שבברייתא הקדימה דדין לתרץ

דבריו14. בכל וכתב הגמ' מלשון ששינא <מ> ער"ב סי' חו"מ בטור עיין אך
האחרונים. של זה חידוש נגד וזה ושונאו, אוהבו במקום ו"שנואו", "אהובו"

ב"פרי הגמ'.ועיין כלשון והעמידו הטור בדברי שהגיה שם שה"
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,ÂˆÂ¯È˙ ˙�ÂÂÎ˘ ¯Ó‡� ‡"·ËÈ¯‰ ÔÂ˘ÏÏ ÌÈ�Ó‡� ¯‡˘� Ì‡ Ê"ÈÙÏÂƒ»≈
,È˙Â‡ ‡�Â˘ ‰Ï‰˘ ÔÙÂ‡· È¯ÈÈÓ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ ‰¯ÈÎÊ‰˘ Ó"·„ ‡˙ÈÈ¯·‰˘
,˘Â¯ÈÙ ,¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÌÂ˘Ó ÂÏ ¯ÂÊÚÏÂ ÂÓÈ„˜‰Ï È�‡ ·ÈÈÁ˘ ÔÈ„‰ Ê‡Â

È�‡ ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡Ï·‡ ,["ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ" Ô‡Î ÔÈ‡˘] Â˙Â‡ ‡�Â˘
¯ˆÈ ‰Ê È¯‰Â ,ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ‰ˆÂ¯ Â�È‡ Â˙Â‡ ‡�Â˘˘ ÈÓ˘ Ì„‡‰ Ú·ËÓ
˜ÂÒÙ· Î"ÂÓÎÂ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· Ï·‡ ,Ó"·„ ‡˙ÈÈ¯·· Ê"ÎÂ ,ÂÙÂÎÏ ÍÈ¯ˆÂ

ÔÈ‡Â] ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ‡�Â˘ Ì‰È�˘˘ ÂËÂ˘ÙÎ ˘¯Ù� ÈÏÂ‡ Ì˘ ,"Í‡�Â˘"
˙Ó‡· ‰Ê·Â [Â‰‡�Â˘ È�È‡ È�‡Â È˙Â‡ ‡�Â˘ ‡Â‰‰ ˜¯˘ ¯ÓÂÏÂ ˜ÏÁÏ
ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙È˘Â˜ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‡"·ËÈ¯· ‰Ê ˘Â¯ÈÙÏÂ .‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ ÔÈ‡
ÌÈÁÒÙ·„ ÌÂ˘Ó ,"‰È�ÒÓÏ È¯˘ ÈÓÂ" ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰ ˙È˘Â˜Ó Ï"�‰

.Ú"ÏÈÂ ,Ô�È˜ÒÚ ÈÚÈ˘¯· ÂË‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ‡�Â˘ Ì‰È�˘˘ È¯ÈÈ‡

dkldl dpwqnde miwqetd zrc

והשו"ע הרמב"� דעת (ד)
בשו"ע מובא העני�, וכל השנאה, יצר כפיית משו� הקדימה די�

י'�י"א סעי� ער"ב סי' וטעינה פריקה [הלכות בחו"מ ]<Ó>להלכה
הרמב"� מלשו� העתקה ה� אלה סעיפי� בשני המחבר דברי וכל

י"ד]. � י"ג הלכה [פי"ג רוצח הל' סו�
מהברייתא הקדימה די� י'] [בסעי� הביא תחילה � דבריו ותמצית
משו� לטעינה קודמת פריקה שבעלמא שאע"פ ופסק [לב:] בב"מ
יקדי� לאוהבו, ולפרוק לשונאו לטעו� כשצרי� אבל בע"ח, צער
הביא י"א] [בסעי� אח"כ יצרו. את לכו� כדי לשונאו, הטעינה
באיסור שנאה אינה בתורה האמור שהשונא [קיג:] פסחי� מגמ'
ולטעו� לפרוק צריכי� רשע שהוא ואע"פ הרשעי�, שנאת אלא

עיי"ש. וכו', הרשעי� על ג� חסה שהתורה עמו,
אחריו שנמש� והשו"ע � הרמב"� בדברי האחרוני� נתחבטו והנה
קדימה די� יש הא� הנ"ל, הראשוני� לשאלת בנוגע דעת� מה �
שהביאו בלשונ�, הוא הספק ומקו� לא. או כדי�, רשע בשונא ג�
בתורה... האמור "השונא כתבו: לאחריו בסעי� ומיד הקדימה די�
חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו כגו� מישראל...
בדבריה� התכוונו הא� השאלה ונשאלת לשנאותו". מצוה הרי בו,
אבל פסחי�, וכגמ' דקרא לשונא רק בתורה", האמור "השונא
וכשיטת � בחוטא כלל מדובר לא קדימה די� לעני� בב"מ בברייתא
האמור "השונא בדבריה� שהתכוונו או � וראשוני� ב"מ התוס'
בחוטא מיירי הקדימה די� וא� הקוד� בסעי� אמש"כ ג� בתורה"

פסחי�. התוס' וכשיטת �

פסחי� כתוס' ושו"ע הרמב"� שדעת האחרוני� דעת (ה)
היצר] כפיית שיי� בחוטאי� [שג�

התוס' כדעת הרמב"� שדעת כתב ש�] ער"ב [סי' בחו"מ הב"ח
ששונאי� חוטאי� וא� השו"ע] דעת ג� ממילא ולפ"ז �] פסחי�

להקדימ� חייבי� על15אות�, [בהגהותיו למל�" ה"משנה וכ� .
לרמב"�] המצות" ל"ספר הגהותיו בסו� שנדפסו החינו�, ספר
ערבי תוס' למ"ש נוטי� רוצח הלכות בסו� הר"מ "ודברי כתב:
ש� בהגה הרמ"א דברי על הגולה" ב"באר וכ� ודו"ק". פסחי�,

וראשוני� ב"מ כתוס' להקדימ�],שפסק צרי� אי� [שחוטאי�
מצוה שהוא כתב בזה שאפילו הרמב"� כדעת שלא "וזה כתב:

פסחי�. תוס' כדעת הרמב"� דעת שפירש הרי להקדימו",
בנו ואהבת, מצות ל"ח, סי' היראי� [על הארזי�" ב"עמודי וכ�
ש� וכתב פסחי�, התוס' שיטת באור� הסביר לב"] ה"חקרי של
ז"ל, הרמב"� דעת "אול� כתב: ובסו"ד והסמ"ג היראי� דעת שכ�
מצות איכא דקרא בשונא דג� פר�, והרבינו פסחי� תוס' כדעת
מצוה מצות [תרי"ג שיק" ב"מהר"� וכ� ולטעו�". לפרוק קדימה
פסחי� כתוס' דס"ל הרמב"� מלשו� נראה "ולענ"ד כתב: רל"ט]

וכו'"
משה" ה"דברות מדברי בהערה מש"כ .16ועיי�

גם15. אם ברור אינו אך להלכה, הב"ח דברי הביא שם בשו"ע והש"ך
ברמב"ם. הב"ח של לפירושו מסכים

פסחים16. כתוס' ס"ל שהרמב"ם משה" ה"דברות ראיית
הכרע שאין שאע"פ כתב שנ"ו] עמ' ע"ז הערה פ"ב [ב"מ משה" וב"דברות
לרשעים ולפרוק לטעון שנתן הטעם "ואדרבה זו בשאלה הרמב"ם בדברי
חיוב עצם על רק מדבר שהרמב"ם משמע סכנה לידי יבואו שלא משום
בו ואין בכל שווה זה טעם שהרי קדימה, על ולא לרשעים וטעינה פריקה
עוד בשם זו סברא הובאה [ולהלן מהם". אחד לאחר או להקדים כדי

אחרונים].
כתוס' היא הרמב"ם שדעת ראיה קצת משה" ב"דברות שם הביא מ"מ
הרמב"ם דכתב לע"ז, מסית מדין היא והראייה הב"ח. וכמ"ש פסחים,
תשמע ד"לא הלאו בביאור ע"ז] הל' ריש המצות ובמנין י"ח, ל"ת [בסה"מ
[פרשת מהספרי ומקורו למסית, השנאה לעזוב שלא מזהיר שהכתוב אליו",
תשמע ולא ת"ל לזה, עוזב אתה עמו, תעזוב עזוב מדכתיב "יכול ראה]

משום המסית, שנאת לעזוב לא היא הספרי שכוונת פירש והרמב"ם אליו".
אונקלוס שתרגם וכמו ונטישה, עזיבה מלשון כפשוטו תעזוב" "עזוב שפירש
שהתורה והיינו עמיה", ותפרק עלוהי דבליבך מה תשבוק "משבק ויונתן
במסית כאן שהכוונה הרמב"ם פירש ולכן לו. ולעזור השנאה לעזוב מצוה

כלפיו. השנאה לעזוב שלא
גם ובאמת עזרה, מלשון היא פריקה של בפסוק שעזיבה לפרש"י [ובניגוד
ולא למסית, לעזור שלא היינו עזרה, מלשון שהוא הספרי פירש רש"י
בסוגיא ע"ע שתעזרהו. ממך בבקשו אליו תשמע שלא הכוונה אליו תשמע

באורך]. למסית" השנאה "חיוב יג'
שחייב וטעינה, בפריקה הנאמר תעזוב, עזוב מפרש שהרמב"ם חזינן ועכ"פ
סגי ולא יונתן], בתרגום כמש"כ שעה לפי [עכ"פ מלבו השנאה להוציא
יצר כפיית ענין כאן שמצאנו מאחר וא"כ בלבו. ששנאה בעוד לו שיעזור
בו שראה "שונאך" פריקה, של הפסוק איירי שבו - בחוטא אפילו השנאה
בחוטא, נוהג נמי השנאה יצר לכפות קדימה דין שגם י"ל א"כ - ערוה דבר
שהוא אע"פ ולהגבילה, לצמצמה זו שנאה על גם תורה הקפידה שהרי
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די� בחוטאי� אי� ושו"ע שלרמב"� האחרוני� דעת (ו)
ב"מ] תוס' כדעת דס"ל �] קדימה

בתו"ד: כתב ער"ב, סי' ש� לחו"מ בביאורו הגר"א
וכמ"ש קאי דקרא אשונא י"א בסעי� ושו"ע "והרמב"�
אעפ"כ שמצוה בזה וקמ"ל כו', בתורה האמור השונא
הרמב"� כתב ולא עבירה, בעל שהוא אע"פ ולטעו� לפרוק

ושו"ע". הרמב"� לשו� מדוייק וכ� להקדימו, שמצוה
תשנא] לא קמ"ז, ל"ת מצות, תרי"ג [על החכמה" ב"מעיי� וכ�
ש� וכתב פסחי�, תוס' על שחולק וכתב הרמב"� דברי הביא

עוד:
שדברי כתב לחינו� בהגהותיו דרכי� פרשת בעל "והרב
ידעתי ולא פסחי�... בערבי התוס' למ"ש נוטי� הנ"ל הר"�
הוה לא דא"כ הנ"ל התוס' תי' ע� הרמב"� דברי להלו�
לידי ויבוא ממונו בשביל ישהה דא� שכתב לטע� צרי�

סכנה".
והוסי�: י"ב] סעי� הנ"ל [סי' השולח�" ב"ערו� וכ"כ

מדכתב ב"מ] [תוס' כדעת להדיא משמע ש� "ומהרמב"�
עבירה, שעבר מיירי בתורה האמור השונא זה די� אחר

ממש". בשונא מיירי זה דקוד� משמע
סק"א שמועה" ["יבי� חכמי�" ב"משנת כתב:<	·>וכ� [

בשונא דא� מדבריה� משמע בפסחי�... התוס' מ"ש "ג�
ולהקדי� עמו לטעו� מצוה אפ"ה עבירה עובר שראהו
שהעתיק רע"ב סי' בחו"מ המבואר ולפי דאוהב, לפריקה
ומבואר התוס', דברי כלל הביא ולא הרמב"� לשו� הש"ע

כ� התוס' כדעת ס"ל לא ועיי�דהרמב"� ברור, מש� נראה
הרמב"� דדעת ש� שכתב מצותי� בדר� דרכי�" ב"פרשת

היטב עיי"ש כ� אינו ובאמת התוס' כדעת ".17בזה
ה"ה פ"ו [דעות משנה" ב"סדר הרמב"�,<	‰>וכ� בדעת הארי� [

כתוס' שסובר מורה הרמב"� לשו� פשטות שלכאורה שהעיר ואחרי
בזה"ל: וכתב הסיק בזה, והארי� פסחי�

הרמב"�] �] רבינו בלשו� היטב הדקדוק אחרי "אבל
בהלכה שונא דבה� עיקר יותר לענ"ד נראה דבריו, ובסידור
ובזה כהוג�, שלא לו שעשה בשונא מיירי הוא, שכתב י"ג
האוהב לפריקת קוד� השונא שטעינת מה על הטע� כתב
הקרא, על קאי י"ד שבהלכה שונא וה� יצרו, את לכו� כדי
סת� כתב ולא וכו' בתורה שנאמר השונא וכתב דקדק שהרי
מחלקי� והסמ"ג רבינו דג� והיינו האמור... השונא

והנמוק"י". והריטב"א הרמב"� של בחילוק�

חיי [לחפ� חסד" פשוטוב"אהבת ג� סק"ב] החסד" "נתיב פ"ד ,�
השנאה יצר כפיית שאי� ב"מ, כתוס' ס"ל והשו"ע שהרמב"� לו

בסוגריי�: ש� שכתב לשנאות�. שמצוה בחוטאי�
איסורא, בדעביד דא� הב"ח בש� בסק"ב הש"� שכתב "ומה
שהוא הרמב"� מלשו� הוא ראייתו דעיקר יראה בב"ח המעיי�
להיפ�, ראיה ואדרבא כלל ראיה אינה ובאמת השו"ע, כלשו�
מיירי ובסי"א שונא בסת� י' בסעי� בתחילה מיירי דהמחבר

ע"ש". ש� בביאורו הגר"א וכ"כ שבתורה, בשונא
בזה. הלכה לעני� דעתו שהובאת לקמ� ועיי�

˜È˙Ú‰ ˜¯ Ú"Â˘· ¯·ÁÓ‰˘ Û‡˘ ,ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ È¯·„ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ
Â¯Â·ÈÁ· ÌÏÂ‡ ,Ï"Ò Ô‡ÓÎ Î"Î ‰¯Â¯· ‰�È‡ Â˙Ú„Â ,Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï
È¯·„ ÏÏÎ ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ È"˜ÂÓ�‰Â Ô"·Ó¯‰ È¯·„ ˜¯ ˜È˙Ú‰ "ÛÒÂÈ ˙È·"
ÔÎ˘ Ï"ˆÂ ,Ï"Ò Ô"·Ó¯‰„ ‰È˙ÂÂÎ„ ‰¯Â‡ÎÏ ‰�ÈÓÂ .ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙‰
.ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ˙Ú¯Î‰Ï ÍÓÒ ˙ÙÒÂ˙ ‰ÊÂ .Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ˙‡ Ì‚ ˘¯ÈÙ

,"‰¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰ ‡�Â˘‰" :Ú"Â˘Â Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ÏÚ ÛÒÂ�· ‰�‰Â
‡�Â˘‰ ‡ÏÂ ‡˜Â„ ‡¯˜„ ‡�Â˘Ï Ì˙�ÂÂÎ˘ „ÓÏÏ È„Î ‰· ˘È ¯·Î˘]
„ÂÚ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î ,[ÏÈÚÏ Î"˘ÓÎÂ ,Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ·˘ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„„
‰¯Â˙‰˘ ÌÂ˘Ó ÌÈ‡ËÂÁÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÚË Â�˙�˘ Ì‰È¯·„ Í˘Ó‰Ó ˜ÈÈ„Ï
ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙Î Ï"Ò„ ¯Ó‡� Ì‡Â ,'ÂÎÂ Ï‡¯˘È ˙Â˘Ù� ÏÚ ‰„ÈÙ˜‰
,‰ÓÈ„˜ ÔÈ„„ ‡�Â˘Ï Ì‚ ÔÂÂÎ˙‰ "‰¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰ ‡�Â˘‰" ·˙Î˘ÎÂ
‡Â�˘Ï ¯ÂÊÚÏ ·ÈÈÁ ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ÌÂ˘Ó È¯‰ ˘„Á ÌÚËÏ Í¯ˆÂ‰ ‰ÓÏ
˙ÂÙÎÏ È„Î ,‰�ÈÚË Â‡ ‰˜È¯Ù ÍÈ¯ˆ Ú˘¯‰ ˜¯Â ,È�˘ Ì˘ ÔÈ‡˘Î Û‡
È„ÂÓÚ"· ‰˘˜‰ ÍÎ - .[ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ ˙Ú„Î] ÂÈÙÏÎ ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ

.ı¯È˙˘ ‰Ó ˘"ÈÈÚÂ ,"ÌÈÊ¯‡‰

‰ÎÏ‰·] Ú"Â˘Â Ì"·Ó¯‰ Ì‡˘ „ÂÚ ˙Â˘˜‰Ï ÛÈÒÂ‰ "‰�˘Ó ¯„Ò"·Â
‰¯Â˙‰˘ ÌÂ˘Ó" ·ÂÈÁ‰ ÌÚË Â·˙Î È‡Ó‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈ„· ÌÈ¯·„Ó [‰È�˘‰
ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ ÏÏÎ ¯È·ÒÓ Â�È‡ ‰Ê È¯‰ ,"'ÂÎÂ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÏÚ Ì‚ ‰ÒÁ
˙Â˘Ù� ÏÚ Ì‚ ˙ÓÁ¯Ó È‡„Â ‰¯Â˙‰ ÈÎ ,˜È„ˆ‰ È�ÙÏ ‡ËÂÁ‰ ÌÈ„˜‰Ï

.ÌÈ˜È„ˆ‰

וסמ"ק סמ"ג היראי�, דעת (ז)
] היראי�" העתיק<ËÎ>ב"ספר שרק הנידונה, בשאלה הכרע אי� [

] והסמ"ג דבר. מוסי� ואינו דב"מ, הברייתא לשו� ר"ח] ]<Ï>[בסי'
קלי� לשו� בשינויי הרמב"� כלשו� .18כתב

זה, לעני� הסמ"ג דעת מהי אחרוני� מחלוקת מצאנו ובאמת
שדעת כתבו � מהרש"ל וביאור שטיי� מהר"א � הסמ"ג שמפרשי

הסכי� וכ� וראשוני�, ב"מ כתוס' ולעומת�הסמ"ג משנה", ב"סדר
פסחי�. תוס' כדעת הסמ"ג שדעת הארזי�" ו"עמודי הב"ח כתבו
היראי�, דעת ג� שכ� וכתב הארי� א� ש� הארזי�" [וב"עמודי

עיי"ש].

משה"]. ה"דברות ראיית תמצית הוא זה [כל כדין. שונאו
אךברורשחולקעלה"פרשתדרכים"17. אינהמובנתכלצרכה, אףשלשונו

ב"מ. כתוס' הרמב"ם דעת ומפרש
הרמב"םבסו"דבנתינתטעםלמהלרחםעלהחוטאים,18. וגםהשמיטדברי

ויחקרו מלמעלה שמים ימודו "אם לו) (לא בירמיה פסוק הביא זה ובמקום
נאם עשו אשר כל על ישראל זרע בכל אמאס אני גם למטה, ארץ מוסדי

התחיל שכך וראשונים, ב"מ כתוס' דס"ל לכאורה נוטה לשונו אך ה'".
שאמרה השונא פסחים ערבי בפרק "מפורש זו: הלכה של השני חלקה
עבירה", דבר בו שנראה מדבר אלא כתיב... והלא זה יהיה היאך תורה
דערבי הגמ' להעתיק רק ובא פסחים לערבי רק שמתייחס מדבריו משמע
דב"מ. קדימה לדין גם תורה" "שאמרה שכתב במה מתכוון ואינו פסחים,

הסמ"ג. דעת מהי אחרונים מחלוקת הבאנו ובסמוך
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פריקה נ"ד [סי' אלא<Ï‡>וב"סמ"ק" הרמב"� לשו� כעי� כתב [
לטעו�, ושונאו ..." כתב: וכ� "בתורה", מילת השמיט וג� שקיצר
ישראל... שונא שאמרו ושונא יצרו, את לכו� כדי בשונאו מצוה
כדברי יותר משמע [מדבריו עבירה". שעבר בשביל ששונאו ואע"פ
בחוטא ג� איירי בשונא די� שאמרו מקו� שבכל פסחי� התוס'

דקרא]. שונא רק ולא
האחרוני� הפוסקי� דעת (ח)

הרמ"א כתב � לעיל שהובאו � השונא קדימת בדי� השו"ע דברי על
בזה"ל:

א� אבל איסורא, עבד דלא דעלמא בשונא ודוקא "הג"ה:
לטעו� צרי� אי� עבירה, שעבר משו� ושונאו איסורא עביד
(נימוקי ששונאו עושה יפה דהא יצרו, את לכו� כדי עמו

מציאות)". אלו פרק יוס�
דעת משמע וכ� וראשוני�. ב"מ כתוס' להלכה ברורה דעתו הרי

ש�. הסמ"ע
ב']. סעי� ש� [חו"מ ה"לבוש" פסק וכ�

וכתב: זו, מחלוקת הביא סק"ב] קנ"ו סי' [או"ח והמג"א
בחוטא] אפילו �] דאפ"ה פסחי�] �] בתוס' ש� "ומשמע
שנאה לידי יבוא שלא יצרו לכו� כדי עמו לטעו� מצוה
פסק וכ� בב"מ, התוס' וכ"כ מזה, היפ� פסק ונמוק"י גמורה,

כוותיה". י' סעי� ער"ב סי' בחו"מ הרמ"א
וכרמ"א. ב"מ כתוס' לפסוק נוטה דעתו ולכאורה

בתוס' "אבל כא�]: [חו"מ הב"ח כתב הנ"ל הפוסקי� לכל ובניגוד
הסמ"ג וכ"כ רוצח, הל' סו� הרמב"� וכ"כ כתבו... פסחי� ערבי

נקטינ� והכי פ'�פ"א, על19בעשה סק"ב, ש� [חו"מ והש"� "

לכפות עמו לטעו� צרי� אי� איסורא עביד דאי הרמ"א דברי
כת וע"ש".היצר] איסורא, דעביד בשונא א� פסק "והב"ח ב:

לכאורה. להלכה, הב"ח דברי את שהביא הרי
קצ"ז [סי' מהרי"ל שבשו"ת להוסי� חולי�<	Ê>ויש ביקור בעני�

שכתב והב"ח, פסחי� כתוס' בפשיטות נקט שג� משמע לשונא]
היצר: כפיית די� בעני� דבריו באמצע ש�

קוד� שונא טעינת דאפילו מציאות, באלו "...כדמוכח
דלכו� משו� דאורייתא בע"ח דצער אע"ג אוהב, לפריקת
בינו עבירה דבר בו דראה מיירי שונא וההוא עדי�, יצרו
פסחי�... בערבי כדמוכח לשנאותו מותר דאיהו לבינו

עדי�". יצרו לכו� ואפ"ה
אות החסד" ב"נתיב [פ"ד חסד" ב"אהבת חיי� לחפ� מצאנו אול�
קדימה. די� אי� דלחוטאי� ב"מ, ותוס' כרמ"א בפשיטות שפסק ב']
וזו מהלכה. הב"ח בש� הש"� דברי לדחות כתב ג� ש� ובדבריו

לשונו: תמצית
צרי� ההוא שהשונא נזדמ� א� כדי� שלא שונא שהוא "דלמי
כדי בשונאו מצוה לטובה... צרי� אוהבו וג� טובה לאיזה
מצוה אותו... לשנוא צרי� מדינא א� אבל יצרו, את לכו�

הגו�". מבשאינו בהגו� יותר
ב"מ, תוס' דברי את דבריו מקור הח"ח הביא החסד" ב"נתיב וש�
"בשו"ע אעפ"כ: חילוק, שאי� מבואר פסחי� שבתוס' שא� וכתב
הנ"ל ב"מ התוס' כדעת בהדיא סת� בהגה ס"י ער"ב סי' חו"מ
הש"� [ומש"כ הרמב"�. בש� הנ"י וכ"כ בפני�, שכתבנו וכמו
יראה בב"ח המעיי� איסורא, בדעביד דא� הב"ח בש� בסק"ב
ובאמת השו"ע, כלשו� שהוא הרמב"� מלשו� הוא ראייתו דעיקר

ש�]". עיי� בביאורו הגר"א וכ"כ כלל... ראיה אינה

ודאות19. שאין הצורך, כל ברורה כוונתו שאין יראה בפנים בב"ח המעיין
דיתכן החוטא, קדימת לענין בדבריו שמתכווין לעניןכ"כ אלא כתב שלא

[וכן אחרים. פני על להקדימו לענין ולא בכלל, לחוטא וטעינה פריקה חיוב
על חסה שהתורה במש"כ הרמב"ם מדברי שהביא מראייתו קצת משמע

שיש לפסוק שכוונתו מורה דבריו והמשך לשונו פשטות אך החוטאים].
ואחרונים בסמוך, המובא הש"ך בדעתו הבין וכן בחוטאים, גם קדימה דין

אחרים.
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ועזרה חסד עניני בשאר ג� קדימה די� יש הא� (א)
פריקה לעני� רק נאמר לא יצר כפיית משו� השונא קדימת די�
שה"ה אלא � בגמרא מפורש הוזכר בזה שרק ואע"פ � וטעינה
האוהב. לפני לשונא ולעזור להקדי� שחייב וחסד, עזרה עניני לכל

– האחרוני� כתבו כ�
דבריו: בתו� וכתב סת� ג'] [פ"ד חסד" ב"אהבת

אוהבו וג� טובה לאיזה צרי� ההוא שהשונא נזדמ� "א�
בשונאו, מצוה לשניה�, להיטיב ביכולתו ואי� לטובה צרי�

יצרו". את לכו� כדי
יט] סעי� [אהב"י הלבבות" ב"מצות כתב וכ�

עבירה בעל ולרשע כשר לאיש טובה לעשות לו נזדמ� "א�
שנכו� כדי טובה, לו לעשות קוד� הרשע לתיאבו�, חמורה

גמורה". לשנאה נבוא שלא יצרנו את
קצ"ז [סי' מהרי"ל שו"ת מדברי להוכיח יש ביקור<ÁÏ>וכ� לעני� [

א� ולכ� יצר כפיית די� יש חולי� שבביקור שכתב בשונא, חולי�
כדמוכח אחריני מאיניש לבקרו טפי "מצוה שונאו הוא החולה
אע"ג אוהב לפריקת קוד� שונא טעינת דאפילו מציאות באלו

עדי�". יצרו דלכו� משו� דאורייתא בע"ח דצער
סו� אבידה, פרשת [משפטי�, המכילתא על המשנה" וב"מרכבת
אבידה, גבי הכתוב אויב�" "שור הפסוק לבאר כתב ג� קלג:] ד�
עיי"ש[הועתק אבידה, השבת בעני� לשונא קדימה די� ללמדנו שבא
קדימה הוזכר מציעא בבבא דיד� שבגמרא ואע"פ א'], בפרק לעיל
דוקא לאו וטעינה שפריקה דסובר הרי � וטעינה פריקה לעני� רק

מצוות לשאר .20וה"ה
הראשוני� במחלוקת תלוי כדי�, ושונאו הוא חוטא שהשונא והיכא
להל� [וע"ע הקוד�, בפרק המבוארת � השונא להקדי� חייב א� �

רש"י]. באותיות
¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘˘ ˜¯ ‡Ï„ ˘„ÁÏ ‡ˆÈ [Ì˘] "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"·„ Í‡
Ì‰·Â ,‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯ÙÓ ÈÙÈ„Ú ÂÏÈÙ‡ Ì‰ ‡Ï‡ „ÒÁ È�È�Ú ¯‡˘·
,¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÌÂ˘Ó [ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ÎÂ] ‡ËÂÁ ‡�Â˘· ÌÈ„˜‰Ï ·ÈÈÁ Ú"ÂÎÏ
È¯·Ò ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"Ú· ¯Úˆ˘ ÌÂ˘Ó˘ ‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù· ‡Ï‡ Â˜ÏÁ� ‡ÏÂ
‡Â‰ ‡ËÂÁ Ì‡ ÔÂÚËÏ ‡�Â˘‰ ÌÈ„˜È ‡Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ¯‡˘Â Ó"· 'ÒÂ˙
„ÒÁ È�È�Ú ¯‡˘· Ï·‡ ,‰Ê· ÛÈ„Ú ‰˜È¯Ù· ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"Ú· ¯Úˆ˘

ÌÈ„˜Ó Ú"ÂÎÏ Ê‡ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·Ò „‚� Á"Ú· ¯Úˆ ˙¯·Ò ÔÈ‡˘„ÈÓ˙
,"˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ" È¯·„ ÔÎÂ˙ Î"Ú .‡ËÁ˘ ÌÂ˘Ó Â‡�Â˘˘Î Û‡ ,‡�Â˘‰

.Ì˘ "ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„"·Â ,ÌÈ�Ù· ˘"ÈÈÚÂ

Â·˙ÎÂ „ÂÚÂ Ô"·Ó¯Â Ó"· 'ÒÂ˙ Â˜ÏÁ˘ ‰Ó Â˙Ú„Ï˘ ,¯·„‰ ˘Â¯ÈÙÂ
Ì‚ ˘È ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·Ò˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÔÈ„ ÔÈ‡ ‡ËÂÁ·˘
‰‡�˘ È„ÈÏ Â‡Â·È ‡Ó˘„ ˘˘Á ˜¯ ‡Â‰˘] ,‡È‰ ‰˘ÏÁ˘ ‡Ï‡ ‡ËÂÁ·
‡˙ÈÈ¯Â‡„ Á"Ú· ¯Úˆ ˙ÂÁ„Ï ‰ÁÂÎ· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ [ÏÈÚÏ Î"˘ÓÎÂ ,‰¯ÂÓ‚
ÍÈÈ˘ È‡„Â Á"Ú· ¯Úˆ ˙¯·Ò ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ÔÎÏÂ ,‰˜È¯Ù È·‚ ˘È˘

.‡ËÂÁ· Ì‚ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ

¯Â¯· ,‡"Ó¯‰ ÔÂ˘Ï· ÔÎÂ È"˜ÂÓ�Â Ô"·Ó¯‰ ˙Â�Â˘Ï· ÔÈÈÚÓ‰Ï ÌÏÂ‡
Ï"Ò„ Ì‰È¯·„Ó ÁÎÂÓ È¯‰˘ ,"˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ"Î ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘
ÔÂ˘ÏÎÂ .ÏÏÎ ÂÓÈ„˜‰Ï ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ‡ËÂÁ· ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·Ò ÏÏÎ ÔÈ‡˘
:‡ËÂÁ ‡Â‰˘ ‡�Â˘‰ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰ÓÏ ÌÚË ˙�È˙�· Ô"·Ó¯‰
˙‡ ÛÂÎÈ ‰ÓÏÂ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ‰Â¯Ú ¯·„ ‰È„ÂÁÏ Â‰È‡ ‰È· ‡ÊÁ„"
·‰Â‡ ÌÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ ‡·¯„‡ ·Â˙Î‰ Â· ¯·È„˘ ‡�Â˘· Ï·‡ ...Â¯ˆÈ
ÌˆÚ· ‡ËÂÁ·˘ ÂÈ¯·„· ˘¯ÂÙÓ˘ È¯‰ ."˙ÂÈ¯·ÏÂ ÌÈÓ˘Ï ·Â‰‡ ‡Â‰˘
,Á"Ú· ¯Úˆ ˙¯·Ò Ô‡Î ˘È˘ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·Ò ÍÈÈ˘ ‡Ï

.¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·ÒÓ ÛÈ„ÚÂ

ÔÂ˘ÏÓ ÔÎÂ ,"Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÈ ‰ÓÏÂ" :‡ËÂÁ· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�‰ ÔÂ˘Ï Î"ÂÓÎÂ
ÂÓÚ ÔÂÚËÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ...‡¯ÂÒÈ‡ „È·Ú Ì‡ Ï·‡" :[Ì˘ Ó"ÂÁ] ‡"Ó¯‰
ÁÎÂÓ ÂÏ‡ Ì‰È¯·„Ó ."Â‡�Â˘˘ ‰˘ÂÚ ‰ÙÈ ‡‰„ ,Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î

ÏÏÎ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ˙¯·Ò Â‰Ï ˙ÈÏ ‡ËÂÁ·˘21.

כלל20. אם אבידה בהשבת במיוחד לזה פסוק הוצרך למה לדבריו ויל"ע
המצות. בכל הוא

דבריו21. בתוך שכתב הלבבות" ל"מצות אטעיתיה הסמ"ע לשון ואולי
יש שעדיין דאע"פ קצת דמשמע קודמת", פריקה "מצות דברשע פעמיים
בע"ח. צער משום קודמת פריקה מצות אבל ברשע, אף יצר כפיית סברת
צריך אין "פי' ורמ"א: ורמב"ן ב"מ התוס' בדעת כתב הגולה" ב"באר וכן
הכרחמלשונות אבלבאמתאין יפרוקתחילהמשוםצעב"ח", אלא להקדימו

הללו.

מבואר ומדבריו החכמה" "מעיין דברי תמצית הובאה א' פרק לעיל [ועיין
חיים בעלי צער שיש שבמקום שכתב הלבבות", "מצוות ממש"כ ההיפך
אמרו ולא לחוטא, כלל קדימה דין שאין מודים פסחים התוס' [דאורייתא]
עיקר דבריו לפי ועכ"פ עיי"ש. דרבנן, צעב"ח למ"ד אלא החוטא להקדים
פסחים שלתוס' [דאורייתא] צעב"ח בדליכא היא הראשונים מחלוקת
צב"ח בדאיכא אבל מקדים, אינו הראשונים ולשאר החוטא מקדים

מקדים]. אינו לכו"ע דאורייתא
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היצר כפיית די� לעני� השנאה שיעור (ב)
הברייתא וכלשו� קדימה די� יש אז שנאה, כשיש שרק הדבר פשוט

לשני� לעזור לו נזדמ� שא� ומוב� וכו'. לטעו� הואשונא אחד
קדימה די� אי� בזה שונאו, אינו ג� אבל אוהבו אינו והשני אוהבו

דקדימה זה די� נאמר בשונא רק כי .22לזה,
שנקרא היכי שרק פשוט לכאורה זה? לדי� השנאה שיעור ומהו
השנאה". "שיעור ב' בסוגיא באור� מבואר וזה זה, די� חל "שונא"
קנייבסקי הגר"ח בדברי זה לדי� בשנאה מיוחד שיעור ג� מצאנו א�

משפטי�]: פרשת [עה"ת דקרא" "טעמא בספרו שליט"א
אלו תיבות לו. מעזוב וחדלת וגו' שונא� חמור תראה "כי
וי"ל חדל, שאתה פעמי� ע"ז דרשו ובגמרא מיותר לכאורה
כזה בשונא דוקא לאוהב קוד� דשונא דהא פשוטו לפי
ולכ� שנאתו, משו� לו מעזוב חודל היה המצוה שלולי
אבל לאוהב, קוד� דהוא יצרו את לכו� כדי תורה אמרה
מפני לו מלעזור נמנע היה לא בלא"ה שג� כזה שונא
מעזוב וחדלת כתיב ולכ� לאוהב, קוד� אינו הוא השנאה,

עמו תעזוב עזוב ".23לו
לשנאה להגיע יכול אבל שונאו אינו

בפועל שנאה כבר שיש היכי רק קדימה די� נאמר הא� פירוש,
שיקדימו הדי� נאמר שנאה לידי שיבואו חשש כשקיי� שג� או

שנאה? לידי יגיע שלא כדי
הסוגיא כל ב'] בפרק הנ"ל [והראשוני� ב"מ התוס' לשיטת הנה
שמענו לא חשש רק בשקיי� אבל בפועל, שנאה בשיש רק איירי

היצר. לכפיית קדימה די�
שכתבו: בדבריה� האחרוני� ביאור ולפי � פסחי� לתוס' אבל
גמורה שנאה לידי יבואו שמא שפירשו גמורה" שנאה לידי "ובאי�
שעדיי� באופ� בברייתא קדימה די� איירי זה, לפירוש� וא"כ �
חייב לשנאה להגיע שעלולי� חשש ומכח האסורה] �] שנאה אי�
לכל והיינו אחרי� באופני� ג� לכאורה ללמוד יש ומזה להקדימו.
של של די� שיי� ש� שג� שנאה לידי שיבואו חשש שיש מצב
שג� פסחי� התוס' בדעת שפירשו מאחרוני� כמה [ולפי קדימה.

שנאה לידי "ובאי� ומש"כ לשנאה הגיעו שכבר באופ� איירי ה�
לתוס' ג� זה לפירוש לעיל, עיי� הסדר, שכ� הכוונה גמורה"

בעלמא]. בחשש קדימה לדי� זכר אי� פסחי�
יצר? כפיית משו� לשונאו לעשות מחויב כמה ועד מה, (ג)
השונא אחר לחזר חיוב שאי� מבואר הברייתא לשו� מפשטות
להלוותו [כגו� שיוכל מה בכל לו ולעזור לו להיטיב ולהשתדל
חייב אז לו לעזור מחויב שממילא שבאופ� אלא וכיו"ב], כס�
כפיית משו� לשונא, לעזור חובה יותר ויש אחרי� לפני להקדימו

השנאה. מצותיצר לפניו שנזדמנו בב"מ בברייתא הציור וזהו
השונא. וקוד� לאוהב, ופריקה לשונא טעינה

או אותו שהקדימו ידע לא שהשונא באופני� השאלה נשאלת א�
להלואות, בקשות הגישו ששניה� בגמ"ח [וכגו� אותו, שאיחרו
הגמ"ח בעל ביד ויש שונאו, ואחד הגמ"ח בעל של אוהבו אחד
ג� הא� בזה]. ידע לא שהשונא באופ� לאחרו או השונא להקדי�

לא. או השונא להקדי� חיוב יש בכה"ג
הוסי� י"ט] סעי� אהב"י להלכות [השמטות הלבבות" ב"מצוות
"והיינו וז"ל: לחוטאי�, הקדימה בדי� ש� הספר בפני� מש"כ על
לכאורה וכוונתו קוד�". כשר איש ודאי בל"ז אבל בפניו, דוקא
אי� ולכ� הקדי�, מי את לו יוודע שלא היינו השונא, בפני דשלא

קדימה חיוב .24כא�
להקדימו חייב א� לחוטא שנאה חשש שאי� במקו�

קדימה די� יש פסחי� תוס' דלשיטת בחוטא, להסתפק יש ועוד
לבוא שיכולה או קיימת שכבר �] השנאה יצר כפיית משו� כלפיו
את לשנוא שיבוא חשש אי� וג� שנאה לו שאי� באופ� הזמ�] ע�
זה, מחוטא הנאה טובת לו שיש וכגו� גמורה, שנאה החוטא
חייב בכה"ג ג� הא� וכיו"ב, ומפרנסו מעבידו הוא א� וכש"כ

השנאה? יצר כפיית משו� להקדימו
כלל. קדימה חיוב שאי� הלבבות" ל"מצות לו פשוט זה בציור ג�
לחוש כשיש דוקא "היינו החוטא]: קדימת די� על [ש� וכלשונו

גמורה". שנאה לידי שיבואו

מחויב22. האם יותר, שונאו שאחד אלא שונאיו בשניהם לעיין יש אולם
דשניהם או השנאה יצר כפיית יותר יש שכך משום הגדול השונא להקדים

כלל. זה דין נאמר לא ובכה"ג שונאיו דשניהם שווים
שאין פשוט ודאי זה אך לטעון". ושונא לפרוק "אוהב הברייתא וכלשון

יהיה שאחד דוקא אינואוהבצריך באחד נמי דה"ה שונא, יהיה ואחד
יצר את לכפות כדי השונא מקדים שודאי שונאו והשני שונא ולא אוהב
ר"ל אלא דוקא לאו לפורק, אוהב בברייתא שנקטו דמה וצ"ל השנאה,

ופשוט. שונאו, שאינו
משמעות23. יש לסוגיא] בהקדמה לעיל [מובא תנחומא מדרש ומדברי

מהלכין היו חמרים "שני התם: דאיתא דקרא". ב"טעמא למש"כ המסייעת
אותו ראה מהם, אחד של חמורו לו רבץ זה, את זה שונאין והיו בדרך

מידועברחבירו וגו', שונאך חמור תראה כי בתורה כתיב אומר משעבר ,
בדפוסחזר בתנחומא וגם בובר, הוצאת התנחומא לשון זה [כל עמו". וטען

עבר השנאה שמתוך במדרש שמודגש הרי המדרש]. בלשון הדבר מרומז

איירי זה ובציור חזר, בתורה, במש"כ משנזכר ורק חבירו מצרת והתעלם
הפסוק.

לחוטאים,24. קדימה בדין שם דאיירי משום הוא קודם, כשר דאיש ומש"כ
קדימה חיוב אין שגם כזה, בציור דעלמא שונאים שני בכל שגם ה"ה אבל

יקדים. שירצה ואיזה לשונא
לאחרוניםהמפרשים רק שהרי ל"מצוותהלבבות", פשוטכך אמאי וישלעיין

ע שעיקר כפשוטם פסחים] דתוס' [אליבא הריטב"א יצרדברי כפיית נין
וגם השונא בפני דשלא מובן לחוץ, השנאה להראות שלא הוא פה השנוי
שצריך בריטב"א למפרשים וגם הדין, כל כלל שייך לא בידיעתו שלא
שם] הארזים [עמודי מאיליו ויודע מרגיש השנוא כי שונאו שאינו להראות
לשאר אבל כלום. הואיל לא בהקדמה השנוא יודע שכשאינו מובן ג"כ
לשנוא להראות היא היצר בכפיית הכוונה עיקר אם בזה לעיין יש ראשונים
לשבור עצמו ולהכריח עצמו אצל היצר לכפות כפשוטו או שונאו שאינו

השנאה.
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השונא טעינת אז ג� הא� לשניה� לעזור יכול כשאינו (ד)
קודמת?

קדימה", כ"די� בפוסקי� הובא השנאה יצר דכפיית הדי� הנה
ובזה קוד�, מי רק היא והשאלה לשניה� לעזור שיכול והיינו
בע"ח צער משו� לטעינה קודמת פריקה שבעצ� שאע"פ אמרינ�
טעינה, ויקדי� עדי� יצר כפיית לשונא, לטעו� כשצרי� אבל

ועוד]. סמ"ג הרמב"� לשו� עיי� הפוסקי� איירי [ובכה"ג
למי – לשניה� לעזור ביכולתו אי� כאשר השאלה נשאלת אבל
באופ� שמא או לטעו� השונא להקדי� צרי� אז ג� הא� יעזור?

צעב"ח. משו� עדיפא פריקה זה
[לא כלל "קדימה" לדי� זכר אי� [ב"מ] הברייתא בלשו� הנה
מי עקרוני באופ� היא שהשאלה ומשמע בגמרא] ולא בברייתא
מי לשניה�, לעזור יכול באינו וא� האוהב, או השונא חשוב יותר
לטעו�, ושונא לפרוק אוהב "ת"ש הת�: וכדאיתא מי. מפני נדחה

ועיי"ש. עדי�". יצרו את לכו� אפ"ה בשונא... מצוה
"אוהב שכתב: ש� בב"מ חננאל רבינו בפירוש כ� משמע וביותר
האוהב יניח בטעינה, לסייעו צרי� והשונא בפריקה לסייעו צרי�
"יניח ממש"כ ופשוטה". לשלו�, יצרו את לכו� כדי השונא, ויסייע
לעזור בידו שאי� והיינו לגמרי, מניחו שאפילו משמע האוהב",

לאוהב. פריקה דוחה לשונא טעינה ואפ"ה לשניה�,
"וא� שכתב: רוצח] הל' סו� [רמב"� ספר" ב"קרית משמע וכ�
כדתנ� לאוהב לפרוק ולא השונא ע� לטעו� מצוה שונא, אחד היה

יצרו". את לכו� כדי לב ד� הת�
בפשיטות: כתב ג'] סעי� [פ"ד חיי� לחפ� חסד" ב"אהבת ואמנ�

ט לאיזה צרי� ההוא שהשונא נזדמ� צרי�"א� אוהבו וג� ובה
את לכו� כדי בשונאו מצוה לשניה� להיטיב ביכולתו ואי� לטובה,

יצרו".

úééôë êééù ò"åëì íàä àèåçä àåðùì "øúåî" ÷øù éëéä (ä)
[íéðåùàøå î"á 'ñåúì íâ -] øöéä

˘È [„ÂÚÂ Á"ÁÂ ‡"Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎ˘Â] ÌÈ�Â˘‡¯‰Â Ó"· 'ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘·
¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ ¯Á‡Ó ‡ËÂÁ·˘ Â·˙Î˘ ‰Ó· ÔÈÈÚÏ
Ì˙�ÂÂÎ Ì‡‰ - ÏÏÎ ¯ˆÈ Ô‡Î ÔÈ‡˘ - ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙ÂÙÎÏ È„Î ÂÓÈ„˜È˘
¯˙È‰ ˜¯ ‰ÂˆÓ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· Ï·‡ ,‡ËÂÁ‰ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ„ ÌÂ˘Ó ˜¯
‰‡�˘‰„ ¯Á‡Ó„ ,‡Ï ‡ÓÏÈ„ Â‡ ,¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ¯·Î˘ ÔÎ˙È ‡ÓÏÚ·

.¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰Ê· Ì‚ ¯ÂÓ‚ ¯˙È‰· ‡È‰

¯˙È‰ ˜¯Â ÌÈÂÒÓ ‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ‰ÎÏ‰Ï Ó"˜Ù�Â
¯˙ÂÓ„ ÌÈ�Ù ÊÚ ÔÂ‚ÎÂ ["ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ" ‡È ‡È‚ÂÒ ÔÈÈÚ] ,˘È
‡È‚ÂÒ ÔÈÈÚ] ,¯˙ÂÓ ˜¯ Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ˜ÒÂÙ ‰ÓÎÏ˘ ,Â˙Â‡�˘Ï
¯Á‡ Ì„‡Ï ÂÓÈ„˜‰Ï ·ÈÈÁ ÌÈ�Ù ÊÚ ‡�Â˘‰ Ì‡‰ .["ÌÈ�Ù ÊÚ" ·È
¯˙È‰·˘ ¯Á‡Ó ÏÏÎ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ Â‡ ‰¯ÊÚÂ „ÒÁ ÔÈ�Ú· [ÌÈ�Ù ˙˘Â·‰]

.Â‡�Â˘

‡�Â˘· ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ÍÈ‡ - Ì˙È˘Â˜· Â¯ÈÎÊ‰ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙· ‰�‰
ÈÎÈ‰ ˜¯ ‡È‰ Ì˙È˘Â˜ È¯‰ ,"Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ„ ÔÂÈÎ" - ‡ËÂÁ‰ ˙‡
„ÓÚÂ ,¯˙ÂÓ ÔÂ˘Ï· Â˘˜‰ Ó"· 'ÒÂ˙· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏÂ ,‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ„

Ú"ˆ· ÁÈ�‰Â [Â"�˜ Á"Â‡] "ÌÈ„‚Ó È¯Ù"‰ ‰Ê·25Ó"·· ÌÈ�Â˘‡¯·Â .
‰ÂˆÓ Ì˙È˘Â˜· Â¯ÈÎÊ‰ - È"˜ÂÓ�Â [ÌÈ˘„Á] ‡"·ËÈ¯ ,Ô"·Ó¯‰ -
ÍÈÈ˘ ‡Ï ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ ÌÂ˘Ó ˜¯˘ ÚÓ˘ÓÂ [‰Ê· ,ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙Î]

ÍÈÈ˘ ÔÈÈ„Ú ‰‡�˘ ¯˙È‰· Ï·‡ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ26.
ÚÓ˘Ó ,"Â‡�Â˘˘ ‰˘ÂÚ ‰ÙÈ ‡‰„" [Ì˘ Ó"ÂÁ] ‡"Ó¯‰ ÔÂ˘Ï· ÔÎÂ
‡"¯‚‰ ¯Â‡È·· 'ÈÚÂ] .¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï ÔÎÏÂ Â˙‡�˘· ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó˘
Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ Ù"Ú· ˘"ÓÎ" :·˙Î ‰Ï‡ ‡"Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ˘ Ì˘

.["‡"ÈÒ· ˘"ÓÎÂ

‡Ï„ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ· Ì‚ ‰˘˜Ó„ ÚÓ˘Ó ÌÈ�˘È‰ ‡"·ËÈ¯‰ ÔÂ˘Ï· Í‡
¯˙ÂÓ˘ Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ ,"ÔÈ„Î Â‡�Â˘"„ ÌÂ˘Ó ¯ˆÈ‰ ˙ÈÈÙÎ ‰Ê· ÍÈÈ˘

.[‡˜Â„ ‰ÂˆÓ˘ ‡ÏÂ] Â˙Â‡�˘Ï

שבמותר25. רע"ב] סי' [חו"מ הסמ"ע דעת בביאור הפרמ"ג שם וכתב
שם ופירש עיי"ש. מצוה, דאינו מאחר יצר כפיית שייך שפיר לשנאותו
אינו אבל לשנוא שמותר הברייתא איירי כזה בציור דדוקא הסמ"ע בדעת
במותר שגם דלסמ"ע לפרמ"ג לי' פשוט ועכ"פ לזה, ההכרח ועיי"ש מצוה,
בפרישה עצמו שהסמ"ע הפרמ"ג על וצ"ע יצר. כפיית לומר שייך לשנוא
לעיין שם וציין היצר כפיית שייך לא לשנוא שמותר שהיכי כתב <מ> כאן

[וגם הסמ"ע. דברי בביאור הפרמ"ג של יסודו כל את סותר וזה בסמ"ע,
וצ"ע]. כפרמ"ג, בזה שלמד משמע שם חו"מ בשו"ע חת"ס בחי'

באיסור26. שרק להיפך, קצת דמשמע דבריו בסוף הרמב"ן בלשון וע"ע
יצר, כפיית ל"ש כבר רשות והוא אסור באינו אבל יצר כפיית שייך שנאה

לשנאותו. במצוה דוקא ולאו
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íéã÷é íàä - úøçà äåöî åéðôì ùéã àëéä åà ,àðåùå áåø÷ (å)
.àðåùä

˙Â‡ ÛÂÒ "„ÒÁ‰ ·È˙�"· ,„"Ù "„ÒÁ ˙·‰‡"] "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ·˙Î
È�˘ ÂÏ ÔÓ„Ê� Ì‡ ,‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ‡ÙÂ‚ ‰ÊÂ :['·
·Â¯˜ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰„È·‡ ˙·˘‰ Â‡ ‰�ÈÚË Â‡ ‰˜È¯Ù ÔÈ�ÚÏ ÌÈ˘�‡

ÊÈ‡ ,‡�Â˘ Ô‰Ó „Á‡ÂÔ‰Ó „Á‡Â ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˘�‡ È�˘· È‡„Â·„ ,Ì„Â˜ ‰
Í¯˘·ÓÂ ÌÂ˘ÓÂ „ÒÁ ¯‡˘ ÔÈ�ÚÏ ÂÓÎ ÂÓÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ„ ‡¯·˙ÒÓ ·Â¯˜
,Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î Ì„Â˜ ‡�Â˘‰„ ¯˘Ù‡ ‡�Â˘ ÔÈ�ÚÏ Í‡ ,ÌÏÚ˙˙ Ï‡

"Ú"ˆÂ27

Â‡ ‡�Â˘Ï ¯ÂÊÚÏ ÏÂÎÈÂ ˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ ÂÈ�ÙÏ ˘È˘ ‡ÎÈ‰ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ÔÎÂ
Ì‰ Ì‰È�˘ ¯˘‡Î ˜¯ ‡Ó˘„ ,Ì„Â˜ ‰ÊÈ‡ ,˙¯Á‡‰ ‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
‰Ï ˘È˘ ˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ È·‚Ï ÈÏÂ‡ Ï·‡ ,‡�Â˘‰ Ì„Â˜ Ê‡ ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ·

.Ú"ˆÂ ,ÔÂÚËÏ ‡�Â˘‰ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙ÂÙÈ„Ú ‰ÊÈ‡

åà äöøéù äæéàì øåæòé ,àðåùä úîéã÷ ïéã ïéàù íå÷îá (æ)
.à÷åã ïåâää íéã÷äì êéøöù

·È˙�"·Â '‚ ÛÈÚÒ „"Ù] "„ÒÁ ˙·‰‡"· ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Ô„ ÂÊ ‰Ï‡˘·
ÂÓÎ ,‡�È„Ó ,ÔÂ‚‰ Â�È‡˘Ï Ì„Â˜ ÔÂ‚‰‰ È‡„Â„ ˜ÈÒÓÂ [‚"˜Ò "„ÒÁ‰

¯·„‰˘ Û‡˘ ·˙ÎÂ ,:ÊË ˜"· 'Ó‚· ¯‡Â·ÓÎ Ì„Â˜ ÔÂ‚‰˘ ‰˜„ˆ ÔÈ�ÚÏ
˙·˘‰Ï ‰˘‡Ï Ì„Â˜ ˘È‡‰„ :‚È ˙ÂÈ¯Â‰· ‰�˘ÓÓ ‰È‡¯ ‰ÊÏ ‡È·È ËÂ˘Ù
Î"‡˘Ó ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ· ·ÈÈÁ ˘È‡‰„ ÌÂ˘Ó Ì"·Ó¯‰ ˘¯ÈÙÂ ,‰„È·‡
ÔÓÈÈ˜Ó Â�È‡Â ·ÈÂÁÓ˘ ÈÓÏ Ì„Â˜ ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó‰˘ ˘"Î Î"‡Â ,‰˘‡‰
‰ÂÂˆÓ ‰ÊÎ Ú˘¯ Ï·‡ ,˙ÓÈÈ˜Ó ‰�È‡Â ‰ÂÂˆÓ ‰�È‡˘ ‰˘‡Ó Ú¯‚ ‡Â‰Â

Ì„Â˜ ÔÂ‚‰‰˘ È‡„Â ÔÎÏÂ ,ÌÈÈ˜Ó Â�È‡Â28.

˘¯ÂÙÓ ‰Ê ÔÈ„ È¯‰˘ ÂÓÁÏ ˜Á¯ÓÓ ‡È·‰Ï ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡ÏÂ
Â�ÈÈ‰„ -] ·Â˙Î‰ Â· ¯·È„˘ ‡�Â˘· Ï·‡" :·˙Î˘ Ô"·Ó¯‰ È¯·„· Ô‡Î
."˙ÂÈ¯·ÏÂ ÌÈÓ˘Ï ·Â‰‡ ‡Â‰˘ ·‰Â‡ ÌÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ ‡·¯„‡ [‡ËÂÁ
È‡„Â Ì˙‰„" :·˙Î Ô"·Ó¯‰ È¯·„ Â‡È·‰· [ÌÈ˘„Á‰] ‡"·ËÈ¯· ÔÎÂ
‡Ï‰ ‡ÏÓ ‡¯˜ÓÂ ˙ÂÈ¯·ÏÂ ÌÈÓ˘Ï ‡�Â˘ ‡Â‰˘ Â‡�Â˘Ó ÛÈ„Ú Â·‰Â‡
È¯·ÂÚ 'Ï‰ Ó"ÂÁ] ÂÏ˘ Ú"Â˘· ·¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ ."‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó
¯·ÂÚ Â‰‡¯˘ È�ÙÓ ˙„Î Â‡�Â˘ Ì‡ Ï·‡" :Ï"ÊÂ ['È ÛÈÚÒ ,ÌÈÎ¯„

."ÂÏ Ì„Â˜ ·‰Â‡‰ È¯‰ ...‰¯È·Ú

הרי27. השונא, יקדים שלא הצד דמה חיים" ה"חפץ של בספקו לעיין ויש
לא ולמה דאורייתא, חיים בעלי צער אפילו דוחה זו שקדימה מבואר בגמ'

הקרוב. קדימת ענין גם ידחה
מדבריו28. דמשמע בחו"מ הגולה באר על שתמה חסד" ב"אהבת ועיי"ש

לפרוק באוהב דבריו בתוך שכתב הגון, לשאינו קודם ההגון שאין שלמד
והרי ע"כ, בע"ח, צער משום קודמת שפריקה חוטא, ובשונא לטעון, ושונא
הגון. שהוא מפני לפרוק אוהב להקדים צריך בע"ח צער סברת בלי אפילו

ודו"ק. הגולה, באר דעת ביאור 21 בהערה לעיל וע"ע
***

חקר ח'] אות תטור ולא תקום לא עה"פ קדושים [פרשת צדיק" ב"שפתי
[כלי], ממנו לשאול שרוצים אנשים שני יהיו אם "יל"ע וכתב: נקמה בענין
צריך אם אחר, ואדם מקודם, לו להשאיל רצה שלא אדם אותו אחד

ישאיל שאם מקודם, לו להשאיל רצה שלא אדם לאותו דוקא להשאיל
אחר". מאדם קודם אינו דעכ"פ לא, או [תקום], (תטור) לא שייך לחבירו
כפיית משום דקדימה דידן ב"מ מגמ' ראיה להביא אפשר דאולי שם והסיק
בשונא". יותר דמצוה דנקמה] בציור -] הכא שכן וכל כן ש"כמו וכתב היצר,
ממש שנאה כבר לו יש הכלי שבעל בציור איירי שאם דבריו, פירש ולא
מקום ואין כלום חידש לא א"כ כאן] שהובאו בסו"ד [וכדמשמע למבקש
כדין להקדימו מחויב הרי הכלי מבקש של שונאו הוא אם דודאי להסתפק
סירב עצמו שהוא בלי [היינו נקמה של הציור בלי ואפילו דב"מ קדימה
למבקש גמורה שנאה לו אין שעדיין באופן מדבר ואם כלי]. להשאיל ג"כ
הדבר בטעם ויל"ע גדול. חידוש אמנם זהו להקדימו, שחייב מסיק ואפ"ה

זה. לציור ב"מ מגמ' בראייתו וגם



/ בלבב� אחי� את תשנא ההלכהלא סוגיות 200

+'f `ibeq_

d`py oeer lr daeyzd

,aeyl dvex m` eqiitl jixve exiagl `hg zaygp [exiagl wfp zelert ila] `cixb d`py
minyl `hg `l` epi` e`

+‡ È ‚ Â Ò ‰ ˙ È ˆ Ó ˙_

ÂÓÎ ‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏÂ Â·ÏÓ ‰‡�˘‰ ¯ÈÒ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,·Â˘Ï ‰ˆÂ¯Â ‰¯ÂÒ‡‰ ‰‡�˘· Ï˘Î�˘ ÈÓ
.ÌÈÓ˘Ï ‰¯È·Ú ÏÎ ÏÚ

‰‡�˘ .‰‡�˘‰ È‚ÂÒ È�˘ ÔÈ· ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÂÏÈ„·‰ - Â¯È·Á ˙‡ ÒÈÈÙÏ Ì‚ ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÔÈ�ÚÏÂ
‰ÈÂÏ‚·˘ Â·˙ÎÂ ,˙¯˙Ò� ‰‡�˘Â [Â‡�Â˘˘ ‰Ï‰ Ú„ÂÈÂ Â·Ï· Â˙‡�˘ ¯È˙ÒÓ Â�È‡ -] ‰ÈÂÏ‚
È„È ‡ˆÂÈÂ ˙Âˆ¯Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙¯˙Ò�·Â ,Â˙‡�˘· Â¯ÚÈˆ˘ ÏÚ Â¯È·Á ˙‡ ˙Âˆ¯Ï ·ÈÈÁ È‡„Â

.„·Ï· ÌÈÓ˘Ï ‰·Â˘˙· Â˙·ÂÁ

È"¯‚‰Â .Â¯È·Á ˙‡ ˙Âˆ¯Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ÏÚ ÌÏÂÚÏ˘ ÁÎÂÓ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ È¯·„Ó
ÍÂ˙Ó ¯Â·È„ ¯·„Ó Â‡ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ·„ ,˜ÏÁÓ È˙ÈÈ‰ ‡�ÈÙ˙ÒÓ„ ÈÏÂÏ :·˙Î Ï"Ê ¯�ËÂ‰
ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÂÒÈÈÙÏ ÍÈ¯ˆ È‡„Â [Â¯È·Á ˙ÚÈ„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ù"Ú‡] ‰‡�˘
¯Â·È„· Â˙·˘ÁÓÓÂ Â·ÏÓ ‰‡ˆÈ ‡ÏÂ ·Ï·˘ ¯·„ È¯Ó‚Ï ‰¯‡˘� ‰‡�˘‰˘Î ‡Ï‡ ÂÒÈÈÙÏ

.‰˘ÚÓ· Â‡

:äîã÷ä

� השנאה עוו� על תשובה לעשות שהבא פ"ה) ישראל" ("אהבת חיי�" ה"חפ� כתב
שיוכל חנ�, שנאת מעוו� נפשו יטהר ואז מלבו, השנאה להסיר צרי� כל, ראשית ..."
הגזילה השיב שלא זמ� כל גזל, שבעוו� וכש� לו. ויתכפר העבר על להתוודות אח"כ
כל חנ�, שנאת בעוו� הדי� כ� עליו, מכפר אינו יוה"כ ואפילו חטאו, יתק� לא לבעליו
העוו� לו מתכפר ואינו להתוודות, יכול אינו לגמרי, מלבו השנאה נעקרה שלא זמ�

בידו". ושר� כטובל דהוי וידוי�, בכמה אפילו הזה
תיקו� לעני� הנוגע אחד בפרט נדו� ורק הידועי�, התשובה בגדרי להארי� המקו� כא� אי�
רוב פי על דהנה לחבירו. אד� בי� מצות כל של הכלל מ� יוצא שאולי השנאה, חטא

ול פני� הלבנת דברי�, אונאת קללה, הכאה, � כגו� לחבירו, אד� שבי� הרעהלאוי� שו�
הבא חבירו, את ומצערי� פוגעי� שה� מפני אבל לחבירו, ממו� הפסד בה� שאי� א� �
לשמי� תשובה לו תספיק ולא הנפגע, חבירו את לפייס ג� חייב אלה חטאי� על לשוב

וז"ל: ה"ט] [פ"ב תשובה בהלכות הרמב"� לנו שפירש וכפי גרידא.
מי כגו� למקו�, אד� שבי� עבירות על אלא מכפרי� הכפורי� יו� ולא התשובה "אי�
לחבירו, אד� שבי� עבירות אבל בה�, וכיוצא אסורה בעילה בעל או אסור דבר שאכל
עד לעול� לו נמחל אינו בו, וכיוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את החובל כגו�
צרי� לו חייב שהוא ממו� לו שהחזיר אע"פ וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שית�

לו שימחול ממנו ולשאול êéøöלרצות íéøáãá àìà åøéáç úà èéð÷ä àì åìéôà
åì ìåçîéù ãò åá òåâôìå åñééôì."

כחטא נחשבת גרידא שנאה הא� בו להסתפק שיש תשנא לא של הלאו הוא זה מכלל יוצא
סגי הא� תשובה, לעני� היא זאת בשאלה להלכה הנפק"מ לשמי�. אלא אינה או לחבירו
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את מעכב וזה חבירו את לפייס ג� שצרי� או לשמי� חטא כל כעל לשמי� בתשובה
חלקי�. לשני השנאה מחלקי� זאת שאלה בבירור äéåìâתשובתו. äàðùשאינו פירושה, �

ששונאו. חבירו יודע אבל בפועל] רע כל לו עושה שאינו [וא� מחבירו שנאתו äàðùמסתיר
úøúñð.בשנאתו מכיר חבירו ואי� אוהב, פני מעמיד חו� וכלפי בלבו שנאתו שמסתיר �

בלבו] שנאתו מסתיר [אינו גלויה: בשנאה
ירושלי�, מכו� הוטנר, לגר"י הזכרו� [בספר הוטנר הגר"י בש� כתוב
גורמת דהשנאה דהיכי ספק שאי� של"ה] עמ' ז' סי' הלכות חידושי
אד� שבי� עבירה בכלל שזה שהוא, אופ� באיזה לחבירו צער

ע"כ. פיוס, חובת עליו וחלה לחבירו
פ' סי' [יו"ד לב" ה"חקרי כ� כתב כבר דהמגלה<�‡>ובאמת [

דס"ל א"כ ופשוט תקו�]. [לא דנקמה בלאו עובר לחבירו שנאתו
דבמגלה ש� וכתב ומזיקו. למצערו נחשב חבירו את דהשונא
על עובר אינו הרמב"� שלדעת אע"פ חבירו על לו שיש שנאתו
והיינו תטור. ולא תקו� דלא בלאו הוא עובר אכתי תשנא, לא
שיודע לאד� הוא שצער מצערו, לחבירו השנאה הודעת שעצ�

מחבירו נוק� בזה נחשב ולכ� שונא לו שחלה1שיש לפ"ז ופשוט ,
לחבירו. פיוס חובת עליו

המצות"ול ב"ספר הרמב"� לשו� מפשטות לב" ה"חקרי כ� מד
שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה "אמנ� שכתב: ש"ב] [ל"ת

על עובר אבל תשנא] דלא �] זה לאו על עובר אינו àìשונאו

íå÷úמודיע שכל ומשמע כמו�". לרע� ואהבת ועל תטור ולא
מפני מידי עביד דלא ואע"ג תטור, ולא תקו� לא על עובר שנאתו

לחבירו מיצר גרידא השנאה .2שבגילוי

נסתרת: בשנאה (ב)
íéðåøçàä úøé÷ç

העצה" וב"מצות דבריו, בהמש� ש� הוטנר [הגר"י האחרוני� חקרו
שבלב, דבר ונשארה נתגלתה לא בלב שהשנאה באופ� רע"ד] עמ'

מינא ונפקא למקו�. אד� כבי� או לחבירו אד� כבי� נחשב הא�
בתשובה לשוב כשבא לחבירו פיוס חובת חלה .3א�

טבע במציאות הוא שהספק מוב� בפשטות הספק? צדדי ה� ומה
חבירו סובל באמת נסתרת שנאה ע"י א� שהספק והיינו השנאה,
סובל אינו חבירו שא� הוא פשוט דבר כי לא. או ידו, על ונפגע
ודאי א"כ חבירו, שנאת על כלל יודע אינו כי צורה, בשו� כלל
על בסתר שעובר לשמי� חוטא ורק לחבירו, חטא נחשב אינו
צורה, באיזו משנאתו סובל חבירו א� גיסא, לאיד� וכ� ה'. ציווי
אחרי� מחטאי� גרע ולא לחבירו, אד� בי� לחטא נחשב ודאי
תשובה בהלכות הרמב"� וכמש"כ וכיו"ב, דברי� אונאת כמו

בהקדמה]. דבריו [הובאו
לבו, בסתר היא טמונה והלא נסתרת, משנאה חבירו נפגע ואי�
זה הרי רעי� אהבת מצות "המבטל [ש�]: הוטנר הגר"י כתב
לנפסד, חבירו נחשב עי"ז דג� משו� לחבירו אד� לבי� נחשב
[ש�]: העצה" "מצות ובלשו� מיקרי". הפסד רעי� אהבת דהפסד
אוהב ואבידה, רכישה מושג ושונא אוהב בעני� לאד� לו יש "הנה
אבידה לאד� שונא חבר"] ל� "וקנה [בחינת לאד� הוא קני� לאד�
מחבירו קני� שולל כאילו חבירו את השונא אד� לאד�. .4היא

חבירו את השונא למה [ש�], העצה" ב"מצות הזכיר נוספת סברא
י"ט) (כ"ז במשלי הפסוק יסוד על בחבירו, כפוגע נחשב בלב
דלבו "שענינו, וז"ל: לאד�', האד� לב כ� לפני� הפני� 'כמי�
לאהבה א� עליו, חבירו של בלב שהוא ממה מתרש� אד� של
של לבו על פעולה פועל כאילו חבירו את והשונא לשנאה, וא�
אלו ובסברות בלבו". חובל או בגופו חובל א� לי דמה חבירו,

לא. או בחבירו פגיעה כא� יש באמת א� הספק

אז1. דגם לב" ל"חקרי ס"ל כלל בתחילה לו חטא לא שחבירו באופן ואף
נלמד זה ודבר נקמה, איסור על עובר חבירו מצער וכל נקמה, משום אסור
כ"ש כרעתו, לו להחזיר נקמה איסור איכא קודם לו הרע כאשר דאם מק"ו,
ד"ה [<סד> יעקב" ב"קהלות וכ"כ כן. שמוכיח עיי"ש בחינם, חבירו כשמצער

להסתפק']. 'ויש
שעצם2. לב" עלמהשחידשה"חקרי דחולק משמע [שם] יעקב" וב"קהלות

שכתב דנקמה, לאו משום ועובר לחבירו ומזיק מיצר נחשב השנאה גילוי
עי"ז בא מ"מ תשנא דלא מלאו עי"ז דניצל שנאתו "כשמודיע בקה"י: שם
וכמ"ש תטור", בלא קעבר אצלו השנאה ששומר דכל תטור, דלא ללאו
בשונא להסתפק "ויש כתב: דבריו ובהמשך הנ"ל, המצות בספר הרמב"ם

וכיו"ב קנאה אלאמשום לו לאמשוםשהרע מהנהולחבירו זהאינו ומחמת
רק שם דמסתפק מבואר עכ"פ עיי"ש, תקום", בלא עובר מהנהואי באינו

כ"חקרי ודלא תקום, בלא עובר אינו השנאה עצם על אבל השנאה, בשביל
"עובר הרמב"ם: לשון [ובאמת לכאורה. בזה תקוםלב" תטור"בלא ולא

וצ"ע. תטור] בלא רק עובר יעקב" דל"קהלות לב", כה"חקרי משמע
יום3. בערב פיוס חובת חלה אם שנפק"מ כתבו הוטנר הגר"י ובשם

מחויב הרי חבירו את לפייס מחויב שאם נקטו דוקא דלאו צ"ל אך הכפורים,
יוה"כ. ערב דוקא ולאו לשוב, שבא אימת כל בזה

ומוחל כלל, ליה איכפת ולא מקפיד, אינו דהלה היכי עוד, נפק"מ ולכאורה
וצ"ע. השונא, עובר אם - השונא של שנאתו על

בחוץ4. הראה ולא בלבו רק הזמן כל שונאו דהיה דמאחר בדבריהם, ויל"ע
מ לגונב דומה הוא והרי הפסידו? מה השנאה, נתבטלה ועתה חבירוכלל,

שמבואר דאע"פ והחזרתו, מגניבתו ידעו שהבעלים בלי מחזירו זמן ולאחר
החיוב מלבד - גנב על פיוס חובת דחלה זו] לסוגיא בהקדמה [מובא ברמב"ם
על לו אין מהגניבה, כלל ידעו לא דהבעלים בכה"ג אבל - הגניבה להחזיר
לו אין נסתרת, בשנאה בני"ד וה"ה כלל. צער להם היה לא כי לפייסו, מה
כבר כי כלום, מפסידו אינו במציאות כי חבירו, את לפייס מה על לכאורה

לו. היה לא צער וגם אוהבו, להיות חזר
נסתרתלאהחניף שנאה שבתקופהששנאו שמדובר - סברתם להבין - וצ"ל,
אלא שבפסוק] שבלב שנאה ענין מפרשים כמה שפירשו [וכמו בשפתיו לו
י"ל הכי ומשום איתו. להפגש לא והשתדל הזדמנות בכל ממנו השתמט
כיו"ב וכל איתו, לשוחח וידיד אוהב לו היה שלא חבירו סבל זו שבתקופה
צריך וע"ז אוהבו, להיות כשחוזר גם נשלם שלא הפסד וזהו הידידים, כדרך

אלו. אחרונים דעת להבין כצ"ל והבן. לפייסו,
שלי, בידידות קנין לחבירו לו שיש יימר דמי בדבריהם, עוד קשה אולם
הרי לפייסו, ע"ז שצריך מפסידו, שאני כמו הדבר נחשב למה שונאו וכשאני
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שאי� שדעת� העצה" ו"מצות הוטנר הגר"י מדברי שמוכח אלא
נפגע נסתרת, שהיא אע"פ שבשנאה ברור אלא במציאות, הספק
ואעפ"כ � בשמ� שהובאו הסברות וכפי � מזה וסובל חבירו
הסבל על לחייבו א"א [כי לשמי� רק נחשב החטא שמא נסתפקו
לומר צד שיש מדבריה� מתבאר כיצד? הא בזה]. חבירו של
שנאתו וכל בפיו, דיבר לא וא� מעשה, עשה לא והשונא שמאחר
אשכח� "שלא חבירו, לרצות לחייבו א"א בלבד, הלב במחשבת היא
ומצערו חבירו המקניט ורק שבלב", דברי� על חבר ריצוי די�
ההבדל מה פירשו ולא וסתמו לרצותו. חייב במעשה, או בדיבור
בהערה ועיי� העני�. ביאור ומה לדיבור, מחשבה בי� זה .5לעני�

ì"ðä äøé÷çá íéðåøçàä åòéøëäù äî

שאי� שכתב למאירי התשובה" מ"חיבור הביא העצה" ב"מצות
נפש' 'משיב [חלק המאירי וז"ל נסתרת. שנאה על לפייס צרי�

פ"ז]: א' מאמר
וה� חלקי�... לשני נחלק לחבירו אד� שבי� עבירות "חלק
יחשב לא המחשבה חלק אבל המעשה... וחלק הדיבור חלק
או לגזלו חשב שא� לחבירו אד� שבי� בעבירות גמור עוו�
צור� ע"ז לו אי� למעשה, מחשבתו ציר� ולא כח ועצר לחבלו
על וכ� לה'. להתוודות צרי� מקו� שמכל אלא לחבירו, פיוס

מפרשי� קצת áìäדעת úàðù åàðù íàעל עובר שהוא
באהבתו וכללו מחשבתו שעזב אחר וכו', תשנא לא מצות

åñééôì êéøö ïéàבשנאתו שעבר ממה לה' שיתוודה אבל ,
.6אותו

לחבירו. פיוס צרי� אי� הלב שבשנאת המאירי בדברי מפורש הרי

¯Ú˘] "˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ"· ˘¯ÂÙÓ ¯·Î È¯È‡Ó‰ È¯·„Î˘ ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ
:Ï"ÊÂ ['Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙

˘ÁÎÎ ,„·Ï· ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â�ÂÚ '‡ ÌÈ�ÈÓ È�˘ ˙Â�ÂÂÚ‰ ÈÎ"
Ì‰· ‡ËÂÁ‰ ÒÂÓÁÈ ‡Ï ¯˘‡ ,'ÂÎÂ ˙ÂÚ¯‰ ˙Â·˘ÁÓ‰Â ÌÈ˜Ï‡·
,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â�ÂÂÚ È�˘‰ ÔÈÓ‰Â ,'ÂÎÂ „·Ï· Â˘Ù� Ì‡ ÈÎ
ÌÙÂ‚· Ì‡ ,Ì„‡ È�·Ï ÒÓÁ‰Â ‰Ú¯‰ È�È�ÚÓ ÔÈ�Ú Ì‰· ˘È˘ Ì‰Â
ÔÓ ‰È‰È˘ ‰ÓÂ ,'ÂÎÂ [Ì„Â·Î Â�ÈÈ‰] Ì¯ÎÊ· Ì‡ Ì�ÂÓÓ· Ì‡
‰·Â˘˙‰ ÂÏ ÔÎ˙È˙ „·Ï· ÂÈ˜Ï‡Ï Ì„‡‰ ÔÈ·˘ ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Â�ÂÂÚ‰
‡ËÁ˘ ÔÈÓ· ÔÂÚ‰ ÔÓ ‰·Â˘˙‰ ‰È‰˙˘ ÂÈÏÚ ÔÈ„‰ ÔÓÂ ,'ÂÎÂ Ì‰Ó
‰·˘ÁÓ‰Â Ú¯ ·ÏÎ ˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ· ‡ËÁ‰ ‰È‰È Ì‡˘ ,ÏÎÂÈ Ì‡ ,Â·≈

‰‡�˜‰Â ‰¯ÈË�‰Â ‰Ú¯‰äàðùäåÂ�ÓÓ ‰·Â˘˙‰ ,‰ÊÏ ‰ÓÂ„‰Â
Ì„‡ È�·Ï ·ÂË‰ ˙·‰‡Â ‰·˘ÁÓ‰Â ·Ï‰ ˙·Ë‰· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ‡¯

."Ì‰Ï ‰ÏÈÁÓ‰Â

ÔÈ‡ Ì˙·Â˘˙·˘ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· Ï˘ ‚ÂÒ‰· ‰‡�˘‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎ È¯‰
Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‡ËÁ·˘ ·˙Î˘ Í˘‰Ó· ˘"ÈÚÂ ,Â¯È·Á ÒÈÈÙÏ ÍÈ¯ˆ

Â¯È·Á ÒÈÈÙÏ Ì‚ ÍÈ¯ˆ˘ ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ‰·Â˘˙‰7.

ע"ב, [שורש מהרי"ק מדברי להוכיח כתב ג� [ש�] הוטנר והגר"י
אד� בי� בגדר היא בלב ששנאה ט"ו] במ"ח ז' כלל בח"ח מובא
תרי, כבי עליו הנאמ� אד� מפי דהשומע מהרי"ק שכתב למקו�,
לא אבל אד� אותו את לשנוא רק מותר עבירה, עבר אחד שאד�
עד לאותו להאמי� כמיניה כל דלאו להכותו, או ממו� להפסידו
ולהפסידו מותר דשנאה לחלק הטע� ומה ע"כ. חבירו, להפסיד כדי
לחבירו אד� בי� הוא דלהכותו משו� בע"כ "הרי אסור, להכותו או

למקו� אד� בי� לגמרי היא בלב שנאה .8ואילו
לעני� שכתב ממה להלכה, חיי�" ה"חפ� דעת ג� שזו להוכיח ויש
סעי� חיי�" "מקור ד' כלל [לשה"ר הרע לשו� חטא על תשובה
רק נחשב לשומעי�, כלל דבריו נתקבלו ולא שדיבר דכל י"ב]

שלי, הידידות של מתנה לו כנותן אלא איני אוהבו שכשאני לומר יתכן
כנראה העצה" וב"מצות משלו. דבר מפסידו אינני שונאו כשאני וממילא
שיעבודא גורמת לרעך ואהבת שמצות להסביר כאן והוסיף בזה עמד
בחבירו קנין אחד לכל יש וכאילו באהבה, להתכלל אחד לכל והתחייבות

וצע"ע. טז:, נדרים מרש"י שהביא עיי"ש זה, לענין
מ"מ5. בלב שנאתו ע"י חבירו שנפגע בודאות שנניח אף כי לבאר יש ואולי

לא הרי כי לו הזאת הפגיעה לייחס אפשר אם בירור טעון כלוםעשהעדיין
שעושה שמכיון שכנים בנזקי הסברא וכעין שלו, בלבו הרהר רק לחבירו,
להרחיק לחייבו א"א מזה, חבירו שנפגע אע"פ שלו], [ברשות שלו בתוך
יורה שכאילו היינו דיליה", "גירי הנחשבים במקרים ורק פעולתו, ולבטל
וחייב והמזיק להעושה הוא נחשב שאז חבירו, לרשות מרשותו חיצים
סובל שהניזק שברור שאע"פ בנזיקין בגרמא הסברא [וכעין נזקו. להרחיק

מזיק]. הוי ולא לגורם, הנזק לייחס א"א מ"מ ידו, על
עצמו מרשות יצא כאילו חבירו, נגד מעשה עושה או שמדבר מי כאן וגם
נחשב חבירו, סובל ועי"ז בלבו במהרהר אבל בו, ופגע חבירו לרשות ונכנס
צריך ואינו זה, לענין הוא עצמו רשות ודאי אדם של שלבו בשלו, שעושה

רש בתוך מעשיו לתוצאות באחריות פיוסלשאת חיוב עליו אין וממילא ותו,
עוד. והבן כלל.

.6" דעת על שזהו במאירי אםקצתומש"כ כוונתו, ברורה לא מפרשים",
מי חולקים יש ואם לכו"ע, שהוא או בדבר פלוגתא דאיכא לומר מתכוון

הם.
מגלה אם וראשונים הרמב"ם של למחלוקת דכוונתו כתב העצה" וב"מצות
גלויה דבשנאה דס"ל הרמב"ם על לחולקים ורק תשנא, לא על עובר שנאתו
משא"כ לפייס, צריך ואין "מחשבה", חשיב נסתרת דבשנאה י"ל עובר נמי

הוא הלאו של עיקרו שכל נמצא כלל עובר אינו גלויה דבשנאה להרמב"ם
עבירה, מחשבת נקרא ואינו האיסור, של עצמו המעשה זהו וא"כ במחשבה
לבין מחשבה בין לחלק זה יסוד מעשה, כמו דנחשב [מכיון לפייס צריך ולכן
בין מחלק ששם אלא בפנים], לקמן [מובא הוטנר הגר"י גם כתב מעשה
דגם העצה" ב"מצות עליו ומוסיף ממש, מעשה או דיבור לבין מחשבה
המאירי כלל כבר ובאמת זה]. לענין לפעמים למעשה נחשבת מחשבה
וזה לחבירו אדם בין של המחשבה בחלק תשנא לא את דבריו בתחילת
"מצות של פירושו לפי אח"כ, שמביא מפרשים קצת דעת לפי גם לכאורה

בדבריו. עיי"ש וצ"ע, העצה",
הבדל7. לכאורה אבל המחשבה, לחלק כשייך תשנא לא מגדירים ושניהם

כללו הלבבות והחובות לחבירו, אדם שבין בעבירות כללו שהמאירי יש,
וצ"ב. למקום, אדם שבין בעבירות

תשנא דלא בפשיטות כתב גם <נד>] ומ"מ ד"ה פ"ו [דעות אפרים" וב"מטה
דקי"לאיסוראהוא פסחיםקיג:] [בגמ' צריךלהיותהלכתאכרב וכתבשלכן ,

לענין בפשיטות משנה הכסף מדכתב זה והוציא באיסורא. כרב הילכתא
ומדמה כרב, התם קי"ל ולהכי ממונא] [ולא הוא דאיסורא דתוכחה עשה
איסורא הוא תשנא לא וגם דתוכחה, לעשה דשנאה ל"ת אפרים" ה"מטה
לחבירו אדם שבין המצות שכל ר"ל דשמא ברורה אינה כוונתו אך לשמים.

ג"כ וכיו"ב, דברים אונאת כגון בממון, "איסורא"שאינן זה לענין נחשבים
מזיק ודאי ובזה גלויה בשנאה גם שם איירי שלכאורה בזה, כרב והילכתא

לחבירו.
יחידי8. עליו דלהעיד דמבואר עצמה פסחים מהגמ' הביא לא למה ויל"ע

גמ' סיכום [ועיין בלבו, לשנאותו לו שמותר אע"פ אסור, [עי"ז] ולבזותו
א"כ למקום", אדם בין לגמרי "היא הלב ששנאת דבריו לפי צ"ע גם פסחים].
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[לאוי� בפתיחה הח"ח והרי חבירו, לפייס צרי� ואי� לשמי� חטא
תשנא, דלא בלאו עובר שנאה] [מתו� לשה"ר שהמדבר כתב ז']
על דעבר משו� לפייסו יצטר� מ"מ דבריו נתקבלו דלא א� וא"כ
לח"ח, דס"ל אנו ולמדי� כלפיו, שנאה לו והיתה תשנא, לא
צרי� אי� עכ"פ, ציערו] ולא לשנוא התודע [שלא נסתרת דבשנאה

חבירו. לפייס
לפייסו צרי� חבירו בידיעת שלא שדיבר הרע לשו� שעל וא�
השומעי�, לב על כשנתקבל זהו ש�, חיי�" ה"חפ� וכמש"כ
צרי� אי� השנאה על משא"כ דיבורו, ע"י נזק לו גר� ובמציאות
מזה. סבל לא וממילא חבירו לאזני הגיע שלא זמ� כל כלל לפייסו
ישראל" ב"אהבת מדבריו משמע וכ� חיי�". ה"חפ� בדעת כצ"ל
שנאה על התשובה סדר שהזכיר זו] לסוגיא בהקדמה מובא [פ"ה,

חבירו. את לפייס שצרי� כלל הזכיר ולא
לשמי� חטא נחשבת ששנאה חיי�" מה"חפ� שמוכח במה אמנ�
השנאה, מתו� דיבורי� מדבר או פעולות כשעושה ג� לחבירו ולא
חיי�" ה"חפ� על חולק היה דמסתפינא" ש"לולי הוטנר הגר"י כתב
אז בעלמא ובמחשבה בלב נשארה כשהשנאה שרק ואומר בזה
אפשר אי ונפגע, סובל שחבירו שאע"פ לשמי�, חטא נחשבת
אבל שבלב", דברי� על ריצוי אשכח� "דלא המחשבה, על לחייב
השנאה נחשבת ודאי בזה מעשה, עושה או השנאה מתו� במדבר
בציור ולכ� חבירו. את לפייס וחייב לחבירו, אד� בי� לחטא עצמה
התוודע שלא אע"פ שנאה, מתו� הרע לשו� שדיבר חיי�" ה"חפ�
נתבארה 6 ,5 בהערות [ולעיל לפייסו. צרי� מ"מ לחבירו, לעול�

הוטנר הגר"י סברת ].9קצת

Ì„‡ ÔÈ· Â‡ ÌÈÓ˘Ï ‰¯È·Ú ÈÂ‰ ˙¯˙Ò� ‰‡�˘ Ì‡ - Ó"˜Ù� „ÂÚ
¯È˙‰Ï ‡ËÂÁ ‡Â‰ Ì„‡˘ ÚÂ·˜Ï ,„Á‡ „Ú Ï˘ ˙Â�Ó‡� ÔÈ�ÚÏ - Â¯È·ÁÏ
˙‡ˆÂ‰Ï ‰ÓÂ„ ‰Ê È¯‰ Â¯È·Á· ‰ÚÈ‚ÙÎ ‰‡�˘‰ ˙·˘Á� Ì‡„ .Â˙Â‡�˘Ï

,ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁÎ ˜¯ ‰‡�˘‰ ˙·˘Á� Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú È�˘ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÂÓÓ
.Ì‰· ÔÓ‡� '‡ „Ú„ ÔÈ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎ· ÂÓÎ ÔÓ‡� „Á‡ „Ú ‰È‰È

ÁÈÎÂÓÂ ‰Ê· Ô„˘ [Ê"Î 'ÈÒ ·˘ÈÂ] ˙Â˙ÏÈ‡˘· ˘¯ÂÙÓ Â�‡ˆÓ ÂÊ ‰Ï‡˘·
ÂÏ‡ ÂÈ¯·„ .ÔÂÓÓ ˙‡ˆÂ‰Ï ‰ÓÂ„ ‰‡�˘ ÈÎ ,ÔÓ‡� Â�È‡˘ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚Ó
·Ï· ‰‡�˘˘ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ" ÏÚ· ‡È·‰ ˙Â˙ÏÈ‡˘‰ Ï˘
·ÈÈÁ Ù"ÎÚ ˙Â˙ÏÈ‡˘‰ ˙Ú„Ï Ê"ÙÏÂ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ‡ËÁÎ ˙·˘Á�
ÔÓ‡� „Á‡ „Ú Ì‡ ˜ÙÒ‰ È„„ˆ ˙‡ Â¯È·Ò‰·] ˙Â˙ÏÈ‡˘‰ Ï"ÊÂ .ÂÒÈÈÙÏ

:[‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ
ÌÈ„Ú È�˘ ‡�ÓÁ¯ ÍÈ¯ˆÈ‡ ÈÎ"‰ÚÂ·˘ È·ÂÈÁÏ Ï·‡ ÔÂÓÓ ‰Â·ÈÈÁÏ

ÏÎÏÂ ÔÂÚ ÏÎÏ ˘È‡· „Á‡ „Ú ÌÂ˜È ‡Ï ‡È�˙„ ,„Á‡ „Ú· ÂÏÈÙ‡
,‰ÚÂ·˘Ï ‡Â‰ Ì˜ Ï·‡ Ì˜ Â�È‡„ ‡Â‰ ˙‡ËÁ ÏÎÏÂ ÔÂÚ ÏÎÏ ,˙‡ËÁ
‰‡�˘ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ,„Á‡ „Ú· ‡È‚ÒÂ ‰ÈÏ Ô�ÈÓ„Ó ‰ÚÂ·˘Ï ‰‡�˘Â
‰ÈÈ‡¯ Ê"Ú ‡È·ÓÂ -] ,"ÌÈ„Ú È�˘ Ô�ÈÚ·Â ‡ÈÓ„ ˙‡ËÁÎÂ ÔÂÚÎ ÈÓ�
,Ô�ÈÎÓÒ ‡Ï „Á‡ „Ú ÏÚ„ ‰�ÈÓ ÚÓ˘" [:˜ÈÒÓÂ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚Ó
ÌÂ˜È ‡Ï ‡�ÓÁ¯ ¯Ó‡„ ,ÈÓ„ ˙‡ËÁÎÂ ÔÂÚÎ ÈÓ� ‰‡�˘„ ‡¯ÓÈÓÏ

."‡˙ÎÏÈ‰ ÔÎÂ ,˙‡ËÁ ÏÎÏÂ ÔÂÚ ÏÎÏ ˘È‡· „Á‡ „Ú

Â·ÈÈÁÏ ÂÓÎ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙·˘Á� ‰‡�˘„ "˙Â˙ÏÈ‡˘"· ¯‡Â·Ó È¯‰
ÔÓ‡� „Á‡ „Ú ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,Ì˘ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· ÔÎ ˘¯ÂÙÓ ÂÈ¯·„ÏÂ ,ÔÂÓÓ
‰Ê˘ "‰ˆÚ‰ ˙ÂˆÓ"· ·˙Î Â˙Â‡�˘Ï ÏÂÎÈ ÂÓˆÚ ‰‡Â¯‰„ ‡‰Â] .‰·
,˙Â˙ÏÈ‡˘· "‰Ï‡˘ ˜ÓÚ‰"· ˘"ÈÈÚÂ ,‰È˘Ù�Ï ‡�È„ ˘È�È‡ „È·Ú ÔÈ„Ó

.ÌÈÁÒÙ 'Ó‚ ÌÂÎÈÒ·Â

,˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ÏÚ Ì‚ ÔÎ ¯·ÂÒ„ ˙Â˙ÏÈ‡˘· Á¯Î‰ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ‰‡¯� Ï·‡
‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘„ Ï"ÒÂ ,Ì"·Ó¯‰Î ‡Ï„ ˙ÂË˘Ù· ˙Â˙ÏÈ‡˘‰ ˙Ú„ È¯‰„
.ÔÓÈÒ‰ ˘È¯· ÏÈÚÏ„Î ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·Ï ·˘Á� È‡„Â ‰ÊÂ ,‰¯ÂÒ‡ ÈÓ�

Ï˘ È"˙Î‰ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ] "ÌÈ‡¯È‰ ¯ÙÒ" È¯·„Ó ˜ÈÈ„Ï „ÂÚ ¯˘Ù‡Â
Â¯ÙÒ·˘ È˘ÈÓÁ‰ „ÂÓÚ· ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÏÎ˘ [Ì‡¯ ˙ÂÙÚÂ˙ ÏÚ·

ÌÈÓ˘Ï Ú¯ Ì‰· ‰˘ÂÚ Ì„‡˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡" ‡Â‰˘úåéøáìåÏÊÂ‚ Â�È‡Â
,˙¯˙Ò� ‰‡�˘ Ì‚ ‰Ê· ÏÏÂÎ Ì‡ ¯¯Â·Ó ÔÈ‡ Ô‡Î Ì‚ Ï·‡ ."ÔÂÓÓ ‰�‰�Â

‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘· Ì‚ ¯·ÂÚ„ Ï"ÒÂ ,Ì"·Ó¯‰Î ‡Ï„ ÌÈ‡¯È‰ ˙ËÈ˘ È¯‰˘10.

שאינו ואע"פ בלבם, אותו ישנאו הם שגם לאחרים נאמן אינו הרואה למה
פסחים בסיכוםגמ' [עיין באיסורין. נאמן דהאדקי"לדעדאחד תרי, כבי נאמן

שם]. בהערה
גלויה שנאה שגם הלשון מסתימת משמע הנ"ל פסחים שבגמרא קשה ועוד
תרי, כבי עליו הנאמן אדם מפי השומע וכן בחבירו, ערוה דבר לרואה מותר
איך וא"כ וכדלעיל, לחבירו, אדם בין שנחשבת מודי כו"ע גלויה שנאה והרי

לשנוא? ההיתר שם יסביר
הרמב"םבענין9. מדברי לשיטתו להביאראיה הוטנר הגר"י וכתבשםבשם

נאסרה ולא במציאות כלום פועלת אינה שהקללה הרמב"ם דשיטת מקלל,
החינוךמצוהרל"א], ספר [עיין בתורהאלאמשוםהמידההרעהשלהמקלל
שגם בהקדמה] מובאלעיל ה"ט, [פ"ב בהלכותתשובה הרמב"ם ואפ"הכתב
סגי לא ולמה בקללתו כלום עשה לא והרי חבירו, את לפייס צריך קללה על
עיי"ש] וכו' חבירו משוםמבזה לומר [ואין הרעה מידתו לשמיםעל בתשובה
בחבירו פוגע תמיד נחשב ובכה"ג שנאה של דיבור דהוה מצד כרחך ועל

לפייסו. צריך ולכן ומפסידו,
ובשנאה בפניו, חבירו שמקלל היא, גלויה שנאה שם הרי בראייתו, [ויל"ע
חבירו, את מצער נחשב שודאי יודה, חיים" ה"חפץ וגם לכו"ע, גלויה

הסוגיא]. בתחילת וכמבואר
דלענין תחמוד דלא בל"ת החינוך בספר דכתב במאי בצ"ע נשאר ועוד
שתשובתו כתב תתאוה דלא ובל"ת לחבירו, אדם בין מצוה הוה תשובה
עשה לא ועדיין הוא, בלב רק ודאי תתאוה דלא לאו והרי תחמוד, בלא כמו

חבירו. את לפייס דצריך לחבירו אדם כבין שנחשב כתב ואיך כלום,
שכתבו10. הוטנר, הגר"י ושיטת שיטתו עפ"י - העצה" "מצות עוד וכתב

בגדר נשארת כשהשנאה ורק בחבירו, לפגיעה נחשבת נסתרת ששנאה
אבלמחשבה ידו], על סובל שחבירו [אע"פ לחבירו כחטא נחשבת אינה אז ,

הש נחשבתכשהוציא אז לחבירו] גילה לא [אך במעשה או בדיבור נאה
למקום, אדם כבין נחשבת נסתרת ששנאה לעיל שהאמור - לחבירו חטא
אסרה נסתרת שנאה דרק הסובר הרמב"ם שלדעת הרמב"ם, לדעת אינו
לומר שייך לא וממילא הלב, שנאת על רק הוא הלאו שכל נמצא תורה,
וממילאנחשב כלהלאו, זהו שהרי ששנאהבלבהיאבגדרמחשבתהעבירה,
ורק לחבירו, אדם לבין נחשב הרי הוא מעשה ואם שבמחשה", "מעשה כמו
ובמעשה] [בדיבור גלויה שנאה שיש וס"ל הרמב"ם על החולקים לראשונים
מחשבת בגדר היא שבלב שהשנאה י"ל דאז הלב, במחשבת שנאה ויש
נסתרת, שנאה כששונא לשמים חטא רק באמת הוה ולדידהו העבירה,

והשאילתות. המאירי דברי על זה חידושו והסמיך לעיל, וכמשנ"ת
מפרש בשום זה חילוק הוזכר ולא בזה יחידאה העצה" "מצות בעל [אמנם
ועוד כ"צ. ברורה אינה הסברה ועצם ספק, בדרך אלא כתב לא הוא וגם
לדיבור מחשבה בין לחלק הוטנר הגר"י סברת לעיל שנתבאר מה דלפי
שלו בתוך עושה והריהו היא רשותו ודאי אדם של שמחשבתו ומעשה,
שאפילו העצה", "מצות של חילוקו לחלק ל"ש וא"כ חבירו, ניזוק ומאליו
חבירו את מזיק יחשב לא עדיין אפ"ה במחשבה" כ"מעשה שנחשבת נימא

והבן]. שלו, בתוך שעושה מאחר
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:‡ ˜¯Ù‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡ÏÓ È¯Ó‚Ï ËÚÓ˙� Ì‡‰Â ¯˙È‰‰ ¯„‚
¯‡Â·Ó ÍÎ Z "‡
˘˙ ‡Ï"· ¯·ÂÚ Â
È‡Â Â˙Â‡
˘Ï ¯˙ÂÓ Â¯È·Á· ‰¯È·Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰
ÏÏÎ· Â
È‡Â "ÍÈÁ‡" ¯„‚· Â
È‡ ‡ËÂÁ‰ Ì‡ ÌÈ
Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ
Â .(:‚"È˜) ÌÈÁÒÙ ‡¯Ó‚·

" ˙‡ ‡
˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ‰êéçàÏ„·‰ ÈÏ· È¯Ó‚Ï ‰¯˙Â‰ ,ÂÈÙÏÎ ‰‡
˘‰ ‰¯˙Â‰˘Î ‡ÏÈÓÓÂ ,"
„ÁÂÈÓ ¯˙È‰ ˘„Á˙
 ˜¯Â ‡Â‰ ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· ÔÈÈ„Ú ‰ÊÎ ‡ËÂÁ ‡Ó˘ Â‡ .‰‡
˘‰ È‚ÂÒ ÔÈ·

.‡ËÁ‰ ¯Â·Ú Â˙Â‡
˘Ï

È¯Ó‚Ï ËÚÓ˙
 ‡ËÂÁ‰˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„Â ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚Ó Î"‚ Â˜ÏÁ
 ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ·
."ÍÈÁ‡" ÏÏÎ· Â
È‡˘ ,‡
˘˙ ‡Ï ˙˘¯ÙÓ

˙¯˙Ò� Â‡ ‰ÈÂÏ‚ Y ˙¯˙ÂÓ‰ ‰‡�˘‰ ˙Â‰Ó :· ˜¯Ù
˙"‰Ó ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ,‰‡
˘‰ ‰Ï‚Ó˘Î ˜¯ ‡È‰ ˙¯˙ÂÓ‰ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡
˘˘ ‡È‰ ˜"ÓÒ‰ ˙ËÈ˘
˙ËÈ˘ ‡È‰ ÂÊÓ ‰ÎÂÙ‰ ‰ËÈ˘ .[·‰Â‡ È
Ù „ÈÓÚ‰Ï ıÂÁ ÈÙÏÎÂ] Â·Ï· ‰‡
˘‰ ¯È˙Ò‰Ï
˙ÂÏ‚Ï ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ‡ËÂÁÏ ˙¯˙Ò
 ‰‡
˘ ˜¯ ˙¯˙ÂÓ˘ ˙¯·ÂÒ‰ 'ÒÂ˙ Ì˘· ‡"·ËÈ¯‰

.‰‡
˘‰

Â˜ÏÈÁ ‡ÏÂ ÔÙÂ‡ ÏÎ· ÌÈ‡ËÂÁÏ ‰‡
˘‰ Â¯È˙‰Â ÂÓ˙Ò ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â ÌÈ
Â˘‡¯‰ ·Â¯ ÌÏÂ‡
.‰¯È˙ÒÓ Â‡ ‰‡
˘‰ ‰Ï‚Ó ÔÈ·

‰‡
˘‰ ‰Ï‚Ó· ˜¯ Ï·‡ ˙¯˙ÂÓ ‰‡
˘ ÏÎ˘ Ù"Ú‡˘ Â˜ÏÈÁÂ ÂÚÈ¯Î‰˘ ÌÈ
Â¯Á‡‰Ó ˘ÈÂ
È„Î ‰‡
˘‰ ÂÈÙÏÎ ˙ÂÏ‚Ï ÔÈ‡˘ ÔÂ·‡È˙Ï ‡ËÂÁ Ì˙Ò ÔÈ· Â˜ÏÈÁ˘ ˘ÈÂ .‰ÂˆÓ Ì‚ ÌÈÈ˜Ó
ÈÂÏ‚· Ì˙Â‡
˘Ï ‰ÂˆÓ˘ ÌÈ¯ÙÂÎ Î"˘ÎÂ ÒÈÚÎ‰Ï ‡ËÂÁ ÔÈ·Â ,‰¯ÂÓ‚ ‰ËË˜Ï Â‡Â·È ‡Ï˘

.¯˘Ù‡˘ ‰Ó ÏÎ· ÌÙ„Â¯ÏÂ

Ï"Ê ÌÈ�Â¯Á‡‰ È¯·„Ó ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘· ˙ÂÏ·‚‰ :‚ ˜¯Ù
‡Â
˘Ï ¯˙ÂÓ˘ Ì˙Ò· Â·˙ÎÂ ÌÈ‡ËÂÁÏ ‰‡
˘‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰˘ Â
‡ˆÓ ‡Ï ÌÈ
Â˘‡¯‰ È¯·„·
Ï·‡ .'‡ ˜¯Ù· Î"˘ÓÎ "ÍÈÁ‡"Ó ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÂËÚÓ˙
˘ ˙ÂËÈ˘Ï Á¯ÎÂÓ ÔÎÂ .ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡
ÏÎ·˘ ÁÈ¯Î‰Ï ÍÈ¯‡‰ Ï"ˆÊ ÔÈÈË˘
ÈÈÙ Ó"¯‚‰ .ÂÊ‰ ‰‡
˘‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰˘ Ï"Ê ÌÈ
Â¯Á‡· ˘È

.ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰‡
˘ ˜¯ ‰¯˙Â‰ ,˙ÈÒÓÓ ıÂÁ ,‡ËÂÁ

˘ÈÂ .Â·˘ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È „ˆÓ ˜¯Â ‰ÏÈ‚¯Â ‰ÓÈÏ˘ ‰‡�˘ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡�Â˘ Â�È‡˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ

‰˜ÓÚ· ‰‡�˘‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰ Û‡˘ ˘ÈÂ .‡ËÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓÏ ‰‡�˘‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰˘

‰‡�˘· ‡Ï‡ ,ÌÈ‡�Â˘ ÔÈ· ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡�˘Î ˙È˙ÈÓ‡ ‰‡�˘· ¯·Â„Ó ‡Ï˘ Â·˙ÎÂ ,‰˜ÊÂÁÂ

.‡ËÂÁÏ ‰‚‡„Â ‰·‰‡ Y ‰˘¯Â˘Â ‰¯˜ÈÚ˘ ˙ÈÁË˘

,ÌÈ‡ËÂÁÏ ¯ÂÊÚÏ Â
‡ ÌÈ·ÈÈÂÁÓ È¯‰˘ ‰ÎÏ‰· ·ËÈ‰ ˙
‚ÂÚÓ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡
˘Ï ÂÊ ‰˘È‚
:‚È˜ ÌÈÁÒÙ ‡¯Ó‚) „ÒÁ È
ÈÓ ÏÎ· Ì‰Ï ·ÈË‰ÏÂ Ì˙Â„È·‡ ·È˘‰Ï ,Ì‰ÓÚ ÔÂÚËÏÂ ˜Â¯ÙÏ
ÌÈˆÙÁ ‰·˘ ˙È˙ÈÓ‡ ‰‡
˘ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ‡ˆÓ
 .(„ÂÚÂ Á"ÁÏ "„ÒÁ ˙·‰‡"Â Ú"Â˘ Ì"·Ó¯

.Â˙¯ˆ ˙Ú˘· ÂÏ ÌÈ¯ÊÂÚ ÔÈ‡˘ Î"˘ÎÂ Â˙ÏÙÓ·Â Â„È‡Ï ÌÈÁÓ˘ ,‡
Â˘‰ ÔÂÈÏÎ·
"תירוצים בקונטרס ה' חלק לאדם" האדם "תורת בקובץ עוד ראה החוטאים שנאת מהות על מקיף [לבירור

עצומה"]. קושיא על עצומים
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ולמדנו (קיג:), פסחי	 בגמ' מבואר כ� לשנאותו", מותר בחבירו ערוה דבר "הרואה
מה – ש	. הגמ' כציור לתיאבו�, אחד חטא על רק עבר א	 ואפילו חוטא לשנוא שמותר
כלל נאמרה לא חוטא שלגבי נאמר ג	 ושמא החוטא, כלפי הותר כמה ועד הותר, בעצ	
שמא או שנאה, סוג כל כלפיו ומותר ח"ו כגוי זה לעני� והריהו שבתורה תשנא לא פרשת
באופ� לשנאותו המתיר יש מיוחד שדי� אלא ישראל ככל זו פרשה בכלל הוא עדיי� החוטא
וכיו"ב זו שאלה שונא�". חמור תראה "כי פריקה: בפרשת מיוחד מפסוק ונלמד מסוי	,

א']. [פרק זו בסוגיא בעז"ה תתבאר
שמראה גלויה, בשנאה מדובר הא	 דהיינו המותרת, השנאה צורת ב' בפרק יתבאר כמו"כ
החוטא ואי� בלב עמוק הטמונה בשנאה מדובר או בשנאתו, מרגיש והחוטא לחו� שנאתו

אוהב. פני ומעמיד אליו פני	 מסביר חו� כלפי ואדרבא בה, מרגיש
את לשנוא שמותר בסת	 כתבו אלא זו שנאה שהגבילו מצאנו לא הראשוני	 בדברי
תשנא לא מפרשת לגמרי נתמעט שחוטא א' בסעי� שנתבארה לדעה ובפרט הרשעי	.
ז"ל אחרוני	 כמה שמדברי אלא בשיעורה. הוגבלה ולא שנאה, סוג כל הותר לכאורה
גמורי	 כופרי	 שאינ	 – הרשעי	 בשנאת לחלק למדנו וחסידות] מוסר בספרי [ובאריכות
שנאה ולא שמי	 לש	 שנאה רק שהותרה שכתבו יש ישראל. מכלל עצמ	 המוציאי	
אבל הרשע של הרעי	 למעשיו רק היא המותרת השנאה שכל שכתבו ויש כלל, אישית
שמתבטא הטוב החלק ולא שבו הרע חלק רק ששונא או האד	, עצ	 את לשנוא אסור

הטובי	. מעשיו בקצת
העי� מראית של לשנאה אלא אמיתית, לשנאה כא� הנזכרת השנאה בכל הכוונה אי� ושמא
בלבו. שונאו אינו דבר של ולאמיתו הרשעי	, שנאת מצות חובת" ידי "לצאת כדי בלבד
לחוטא ג	 לעזור הוא מחויב די� עפ"י שהרי גמורה השנאה אי� חיצוני	 במעשי	 [וג	
וא"כ אבידתו, ולהשיב עמו ולטעו� לפרוק ובפוסקי	, פסחי	 בגמ' כמבואר צרתו, בעת
לאידו ושמח שונאו בכליו� חפ� הוא אמיתית בשנאה הרי זו? היא שנאה מי� איזו
לכאורה. גמורה השנאה אי� במעשי	 ג	 וא"כ בצרתו, לו עוזר שאינו וכש"כ ובמפלתו
ומהו אסור ומה לחוטא לעשות מותר מה ביאור תוספת ג'. בפרק תתבאר זו שאלה בעז"ה
ד'. פרק היא?" מה "השנאה, במאמר: בעז"ה יבוא תורה שהתירה ה"שנאה" מהות

השנאה. באיסור להכלל וחוזר תשובה בעל נקרא החוטא מתי נתבאר ד' פרק האחרו� בפרק
* * *
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תינוק בגדר שה	 כאלו בחוטאי	 מדובר לא  החוטאי	" שנאת "היתר  זו בסוגיא
גמור אונס בגדר שה	 בדינ	, האחרוני	 ובשו"ת הפוסקי	 שהאריכו הגוי	, לבי� שנשבה
ולכ� לשנאות	. שאסור ופשיטא מצוותיה, ועל התורה על שמעו ולא ידעו לא שמעול	
אפשר אי ברכיה, על נתגדלו ולא תורה שמרו לא שמקטנות	 סת	 חוטאי	 אודות כשדני	
שעני� שנשבו", "תינוקות בגדר אינ	 שה	 שיתברר לפני לשנאות	 שמותר מיד להכריע
שיש "חילוני	", לעצמ	 שקוראי	 ומצוות תורה עול פורקי אצל היו	 למעשה שכיח זה

שנשבה. תינוק בגדר שה	 כאלו ביניה	
ישראל רשעי או גוי	 אצל מקטנותו ונתחנ� שנתגדל מי שכל הרמב"	 לשיטת ובפרט
המקיימי	 יראי	 יהודי	 והכיר ומצוות תורה אח"כ שראה ואע"פ שנשבה, כתינוק נחשב
ה"ג: פ"ג ממרי	 הלכות הרמב"	 וז"ל רע. חינו� שקבל מאחר אנוס נחשב עדיי� אות	,
שהדיחו פה], שבעל בתורה הכופרי	 של ] בניה	 ובני האלה התועי	 בני אבל ..."
שנשבה כתינוק הוא הרי דעת	, על אות	 וגדלו הקראי	 בי� ונולדו אבות	 אות	
ששמע ואע"פ כאנוס, הוא שהרי המצוות בדרכי לאחוז זריז ואינו וגדלוהו, ביניה	
דעת	], על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודת	, היהודי	 וראה יהודי שהוא ] אח"כ
בתשובה להחזיר� ראוי לפיכ� שטעו, הקראי	 אבות	 בדרכי האוחזי	 שאמרנו אלו כ�
סי' ריש יו"ד ושו"ע בטור [וע"ע התורה". לאית� שיחזרו עד שלו	 בדברי ולמשכ	

ש	]. ובנו"כ קנ"ט
הרע מחינוכו בו שנשתרשו דעותיו להפו� זה בלימוד שיש כ� כל וילמד ישמע א	 ורק
המפורסמי	 בדבריו איש" ה"חזו� שמגדיר וכפי שנשבה. תינוק מגדר יוצא אז שקבל,

סק"ו]: א' [סי' ביו"ד
כ דינו העכו"	 בי� שנשבה שא	"ותינוק בחזקת שהוא מותרת, ושחיטתו ישראל

שב. לבלתי יזיד ולא לשוב ראוי שהוא ההשתדלות, כשיעור עמו וישתדלו יודיעוהו
ההשתדלות ושיעור כמומר. דינו לשוב, וממא� מזיד והוא עמו שהשתדלו אחר אמנ	
צרי� ובאמת דינו... בהכרעת קדש	 ברוח יופיעו כאשר הדייני	 התבוננות לפי תלוי

בפרט". ואיש איש כל על לדו�
מאלו לאפוקי בא וזה בנפרד, אחד כל על לדו� שצרי� וכתב החזו"א חזר ש	 דבריו בסו�
משפט	 את וחורצי	 כללי, באופ� נרחבי	 חוגי	 או שלמי	 ציבורי	 על ודני	 שמכלילי	

בנפרד. יחיד כל על לדו� צרי� האמת פי שעל בזמ�
כמש"כ זאת, ובסוגיא עצמה, בפני במסגרת להתברר ראויי	 ודיניו שנשבה תינוק גדר

חוטא. של זה בסוג מדובר אי� אחריה והבאי	 לעיל,
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הרשעי�. שנאת של זה היתר בגדר דרכי� שני בראשוני� מצאנו
פע� אחד בחטא אפילו דחוטא, ועוד, והיראי� השאילתות דעת
כלשו� "אחי�", בכלל שאינו ומשו� זה, מלאו לגמרי נתמעט אחת,
לחוטאי� השנאה הותרה ולפי"ז "אחי�". את תשנא לא הפסוק
להגביל שיי� ולא מריבה, משו� אישית שנאה ואפילו וכל, מכל
מאחר לנסתרת, גלויה שנאה בי� להבדיל או בשיעור השנאה את

כלל תשנא לא פרשת נאמרה לא החוטאי� .1שלגבי
חוטא שלעול� כדלקמ�], [ועוד פסחי� התוס' דעת שני ומצד
מפסוק מיוחד היתר שנלמד צ"ל ולדבריה� "אחי�", בכלל
מה לעיי� יש ודאי זו ולשיטה החוטא. לשנוא המתיר "שונא�",
נסתרת או גלויה כמה, ועד שנאה, איזו � בחוטאי� התורה התירה

הבאי�. בפרקי� בעז"ה שיתבאר וכפי וכו',
ודברי ביניה�, והנפק"מ אלו, שיטות שתי בעז"ה נבאר זה בפרק

זאת בשאלה האחרוני� .2הפוסקי�

אחי�: בכלל אינו דחוטא הראשוני� דעת (א)
לעני� "אחי�" בכלל אינו דחוטא מפורש שכתבו ראשוני� מצאנו

כז סי' [וישב ב"שאילתות" תשנא. דלא בתו�<Ï‚>לאו כתב [
דבריו:

נהיג לא אבל כשורה, נהיג דקא היכא למשנייא "ודאסור
דכתיב מעשה, ביה ולמעבד ולמלטייה למשנייה שרי כשורה

עמ�". מעשה בעושה תאור, לא בעמ� ונשיא
לחבירו, אד� שבי� מהמצות נתמעט כזה דחוטא דס"ל מפורש הרי
בעושה תאור, לא בעמ� ונשיא מהפסוק כול� את שלמד אלא

המצות לכל מזה וד� עמ�, .3מעשה
קצ"ה [סי' יראי�" ב"ספר היתר<ËÎ>וכ� את שהביא אחרי [
כתב: פסחי� שבגמ' השנאה

לא דכתיב תורה, הזהירה לא הגו� שאינו שבאד� "ומנל�

בהחובל כדאמרינ� בעינ�, במצות ואחוה אחי�, את תשנא
דקסברי פח.] ינצו[ב"ק כי בהו וקרינ� בשת לעבדי� יש רבנ�

פירשתי כאשר בעינ� במצות דאחיו ואחיו, איש יחדיו אנשי�
קנ"ו]". [סי' אחי� את בהחייאת למעלה

"ונקלה כג.) (מכות בגמ' שנאמר ממה נוספת ראיה הביא וש�
המלקות דלפני דמשמע כאחי�", הוא הרי שלקה כיו� לעיני�, אחי�
מגמ' כא� שהובאה היראי� ובראיית "אחי�". החוטא נקרא לא
בכל מחויבי� שאינ� אחי� בכלל שאינ� עבדי� לעני� פח. ב"ק
ואינ� במצות שמחויבי� לרשעי� הדמיו� מהו לעיי� יש המצות,

מקורות בחלק מש"כ ועיי� דברי<ËÎ>מקיימי�, על ש� בהערות
היראי�.

רכ"ד]: [סי' ואהבת, במצות היראי� עוד וכתב
לאהוב ישראל שמצווי� מכא� למדנו כמו�... לרע� "ואהבת
כמו�, ת"ל לכל, יכול זה, ע� זה טוב בלב להיות חבריה� את
מצות ואוהב שמי� בעול עצמו שמכניס כמו� שהוא לרע�
לשנאותו מצוה כי לאהבו מצווה אינ� רשע הוא א� אבל כמו�,
אשנא". ה' משנאי� הלא וכתיב רע, שנאת ה' יראת כדכתיב
וממצות "אחי�", ממש"כ תשנא מלא נתמעט החוטא ליראי� והנה

כמו�" "לרע� ממש"כ נתמעט דואהבת .4עשה
ט' [עשה שממנו<Ï>וב"סמ"ג" [וכנראה היראי� דברי כעי� כתב [
בזה]: דבריו מקור

ואינו רשע אד� אבל ובמצות בתורה רע� שהוא לרע� "ודוקא
רע, שנאת ה' יראת שנאמר לשנאותו מצוה תוכחה מקבל
דעות מיימוני בהגהות [הובא אשנא". ה' משנאי� הלא ואומר
קנ"ו סי' או"ח מג"א עי' בפוסקי� הובא ומש� סק"א, פ"ו

ועוד]. סק"ב
לגמרי שנאה מאיסור נתמעט שחוטא מדבריו ג� .5ונראה

הבאנו1. ד' פרק החוטאים" שנאת להיתר "התנאים ט' בסוגיא ולקמן
החוטא הרי דלדידיה אחים, בשנאת לקוי שבעצמו במי השנאה את להגביל

בזה. נקי אינו הוא גם כי "אחיו" הוא
"בני2. "רעך", "אחיך", לחבירו] אדם בין [במצות בתורה הלשונות שינוי

גדול נושא - ללמדנו באים ומה פירושם, וכיו"ב, "עמיתך", "בעמיך", עמך",
עצמו בפני מקיפה בירור לעבודת הוא וראוי במפרשים, בזה והאריכו הוא
לענין בנוגע ורק "אחיך", הביטוי על בעיקר עמדנו כאן אולם ה'. ברצות

תשנא. לא
צ"ב,3. ודבריו כו', שוין בהא מיהא בד"ה סק"ג שם שאלה" ב"העמק ועיין

סוטה, מגמ' ראיה והוסיף הביאו והנה, ד"ה 96 עמ' דעות המלך", וב"בית
עיי"ש.

היראים4. דעת שביארו האחרונים מן ויש היראים. כוונת פשטות היא כן
אלא הלב שנאת "ואינה שכתב: דבריו ופירשו מאחיך, נתמעט לא שחוטא
רק החוטא כלפי שהותרה הסמ"ק כדעת שכוונתו לעינים", הנראית שנאה

והאדכתבהיראיםבמפורשלמעטהחוטאים ב'. פרק לקמן עיין גלויה, שנאה
רבינו "ומ"ש ב']: אות שלהי היראים [על ליראיו" ב"סביב ביאר מ"אחיך"
תשנא לא דכתיב תורה הזהירה לא הגון שאינו שבאדם מנ"ל הכי בתר
מכלל שיצא כזה הגון לאינו דוקא היינו בעינן, במצות אחוה אחיך, את
כההיא בהתראה שלא לפרקים עבירה עובר אותו שרואה במי אבל אחוה,
אזהרה קאי עליו אחוה, מכלל נפיק ולא הוא אחיו דאכתי בפסחים, דמיירי

אותו...". גם לשנוא דמצוה ונהי שבלב, שנאה תשנא דלא
בדבריהם5. הזכירו שלא מיימוני והגהות הסמ"ג בכוונת לפקפק שיש אלא

לענין ד"רעך" מיעוט רק והזכירו מ"אחיך", דנתמעט השנאה היתר סיבת
להסתפק כתב וכן לשנאותו. דמצוה קבלה מדברי והפסוקים דואהבת, עשה
דרשע דס"ל מורה לשונם דפשיטות וכתב (138 (עמ' המוסר מצות בס'
ויש נמשך. שאחריו היראים וכדעת שנאה, מפרשת גם לגמרי נתמעט
בדעת כן בפשיטות נקט <מח> הסמ"ג על דחיי' 'דינא שבספר להוסיף

הסמ"ג.
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במצות, "אחי�, במפורש: כתב ג� התורה" על הרוקח וב"פירוש
וכ� פסחי�". ערבי בפרק לשנאותו, מצוה עבירה, בו ראה אבל
א� רע�, "א� כתב: כמו�, לרע� ואהבת בפסוק עה"ת ברשב"�
שנאת ה' יראת כדכתיב [תשנאנו] רשע הוא א� אבל [הוא] טוב

רע".
:·˙Î ,‰�¯ ÌÈÚ˘¯ „Â·‡· ˜ÂÒÙ· [È ‡È] ÈÏ˘ÓÏ Â˘Â¯ÈÙ· ‰�ÂÈ Â�È·¯
‰ÓÂ ,ÌÈÚ˘¯ „Â·‡· ÁÂÓ˘ÏÂ ÌÈ˜È„ˆ ·ÂË· ÊÂÏÚÏ ÔÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰ ÈÎ"
ÔÎÂ ,ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· Ú˘¯‰ ÔÈ‡ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ·Â˙Î˘
‰·¯‰Â ,ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ· ,¯Â‡˙ ‡Ï ÍÓÚ· ‡È˘�Â Ï"ÊÁ Â¯Ó‡

."Ï"Ê Ì‰È¯·„· ÔÈ�Ú‰ ¯‡·˙�

ÍÈÁ‡Ó ËÚÓ˙� Ú˘¯˘ ‡È„‰· ·˙Î È¯‰6¯Á‡Ó„ ,˙ÂÁ„Ï ˘È ÈÏÂ‡Â .
È¯ÈÈÓÂ ,˙Á‡ ÌÚÙ ‡ËÂÁ ÏÚ Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï„

.ÍÈÁ‡Ó ÂËÚÓ˙� Ú"ÂÎÏ„ ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡Â ÌÈ¯ÓÂÓ· Ô‡Î

‡È˘�Â"Ó ‡È·‰„ ‡‰ÓÂ] .Î"˘ÓÎÂ ‰¯Â¯· ‰�È‡ Ô‡Î ‰�ÂÈ Â�È·¯ ˙Ú„
,ÂÈ·‡ „·ÎÏ ·ÈÈÁ Â�È‡ ¯ÊÓÓ„ 'Ó‚‰ ˙„ÓÂÏ ‰�ÈÓ„ ,"¯Â‡˙ ‡Ï ÍÓÚ·
˙Á‡ ÌÚÙ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·˘ ÔÂ·‡È˙Ï „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÂÁ· È¯ÈÈ‡ Ì˘ È¯‰Â

.[ËÚÓ˙� „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÂÁ· Ì‚˘ Ì˘ ÁÎÂÓÂ ,ËÚÓ˙� ‰"Ù‡Â

,„"„È�· Â˙�ÂÂÎ È‰Ó ¯Â¯· ÔÈ‡ "‰·Â˘˙ È¯Ú˘"· È"¯‰ È¯·„· Ì‚
·˙Î˘ [‡"ËÈÏ˘ ¯·ÏÈÊ ·"¯‚‰Ï ‰·Â˘˙ È¯Ú˘Ï 'ÈÙ] "¯Ú˘‰ ‰Ê"· ÔÈÈÚÂ
‰‡�˘ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÍÈÁ‡Ó ËÚÓ˙� ‡Ï ‡ËÂÁ Ì˙Ò„ È"¯ ˙Ú„„
˜¯ ‰‡�˘ ¯ÈÎÊ‰Â ,"Â˙¯·ÁÓ ˜Á¯˙‰Ï" ˜¯ ·˙ÎÂ ,‡ËÂÁ· ‰¯ÂÓ‚

.ÏÂÚ È˜¯ÂÙÂ ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈÚ˘¯·

ÂÈ¯·„ ÚˆÓ‡· ,ÌÈÓ¯ÁÂ ÈÂ„È� È�È„] ·"Ù¯ 'ÈÒ ·‡Ê ÔÈÓÈ�· ˙·Â˘˙·Â
:·˙Î [¯ÂÊÁ�Â ‰"„

,ÂÏ·˜ ‡ÏÂ ÌÂÁÈÎÂ‰„ ÌÈ‡ËÁ‰ ÌÈ˘�‡‰ ÂÏ‡Ï„ Ô„È„ ÔÂ„È�Ï ¯ÂÊÁ�Â"
‰‡¯˙ ÈÎ ÌÈÁÒÙ È·¯Ú ˜¯Ù ÌÈÁÒÙ· Ô�È¯Ó‡„Î ,Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ
‡ÓÂÈ 'Ó‚‰ ‡È·Ó -]...‰·È‡ Ì‰Ï ¯ÂË�Ï ÈÂ‡¯Â ...Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ
˙‡ [¯ÂË˙ ‡ÏÂ] ·È˙Î„ ‡Â‰ ÔÎ„ ÁÈÎÂ� ‡¯˜„ ‰ÈÙÈÒÓÂ ...[.‚Î

ÓÚ ‰˘ÚÓ È˘ÂÚ· Ô�È˘¯„Â ÍÓÚ È�·Ó"·· Ô�È¯Ó‡ ‰ÓÂ„ÎÂ ,Í
‰¯Â˙· Í˙‡˘ ÌÚ ,Â˙ÈÓÚ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙ ‡Ï „"Ó ·‰Ê‰ ˜¯Ù
ÏÈÚÏ„ ÂÏ‡ Â‡ˆÈ ,È˙‡ ÌÚ Â˙ÈÓÚ È"˘¯ÙÂ ,Â‰�Â˙ Ï‡ ˙ÂˆÓ·Â
È�È„ ÌÈÊÂ·„ ÔÂÈÎ ‡Â‰ ˙ÈÓÚ Â‡ÏÂ "ÍÈÁ‡" ‰˘ÚÓ ÌÈ˘ÂÚ Â‡Ï„

"...‰¯Â˙‰

˘"ÈÈÚ ,ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· Â�È‡ ÌÈÁÒÙ„ ‡ËÂÁ„ Ï"¯ Ì‡ ÂÈ¯·„· ÔÈÈÚÏ ˘ÈÂ
.ÔÈ�Ú‰ ÏÎ

¯ÂÒÈ‡Ó È¯Ó‚Ï ËÚÓ˙� ‡ËÂÁ‰˘ ˙ÂËÈ˘Ù· ÂË˜�˘ ˘È ÌÈ�Â¯Á‡· ÔÎÂ
˙ÈÒÓ ˙˘¯Ù·] "·¯ È·„ È¯ÙÒ"· Â„¯Ù „"¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ,‰‡�˘
‡·¯„‡Â ,ÍÚ¯ ÏÏÎ· Ú˘¯‰ ÔÈ‡˘ ‡Â‰ ‡ËÈ˘ÙÂ" :[ÂÏ ‰·‡˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ·

."Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ ˜ÂÒÙ ÏÚ Ï"Ê¯ Â˘¯ÈÙ„ÎÂ ,Â‡�Â˘Ï ‰ÂˆÓ

Ë˜� Ì‚ [‰¯ÈË� ,‚"Ó¯ ‰ÂˆÓ·] ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙ ÏÚ ˜È˘ Ì"¯‰Ó‰Â
Ï·‡ ,ÏÏÎ· ÌÈÚ˘¯‰ Ì‚ ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ„ È‰�„ ·˙ÎÂ ˙ÂËÈ˘Ù·
‡Ï„ ˙"Ï· ÏÈÚÏ„ ‚"Ú‡Â" :˜ÂÏÈÁ‰ ¯È·Ò‰Ï ·˙ÎÂ ,È�‡˘ ‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡
,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Â‰‡¯ Ì‡· Ô�È¯Ó‡ ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙
È�· Ï·‡ ,˙ÂˆÓ· ÍÈÁ‡ ‡ÓÏÚ· Ô�È˘¯„Â "ÍÈÁ‡" ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó Â�ÈÈ‰

."Ï‡¯˘È ¯· ÏÎ ÏÏÂÎ [‰ÓÈ˜�Â ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡· ¯Ó‡�‰ -] ÍÓÚ

Î"‡Â" :·˙Î˘ [59 'ÓÚ ˘È¯ ,˙ÂÚ„] "ÍÏÓ‰ ¯ˆÂ‡" ˙Ú„ ÚÓ˘Ó ÔÎÂ]
ÚÓ˘ÓÂ ,˘"ÈÈÚ ,"Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡Â ÍÈÁ‡Î ‡Â‰ È¯‰ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘ ÔÂÈÎ

.[ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· Â�È‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï˘ „ÂÚ ÏÎ˘ Ï"Ò˘ ˙ˆ˜

.‰ÎÏ‰Ï ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Ì‚ Ë˜� ÍÎ˘ ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ

˙ÂËÈ˘Ù· ·˙Î˘ [Ê"‰ Â"Ù ˙ÂÚ„ Ì"·Ó¯] "Â‰ÈÓ¯È È¯·„"· Ú"ÚÂ
È¯Á‡ ˜¯˘ Ì˘ ·˙Î Ï·‡ .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÏÂ ,ÍÈÁ‡Ó ËÚÓ˙� Ú˘¯˘
ÂÈ¯·„ ÔÈÈÚÂ .˘"ÈÈÚ ,ÍÈÁ‡Ó ËÚÓ˙� ,Ï·È˜ ‡ÏÂ ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó ‰ÁÎÂ˙

.‡ ˜¯Ù 'È ‡È‚ÂÒ· ÔÏ‰Ï

אחי�: בכלל דהחוטא הראשוני� דעת (ב)
שראה]: ד"ה קיג: [פסחי� התוספות כתבו

את לכו� כדי בשונא מצוה אמרינ�... מציעא דבבא "וא"ת
וי"ל לשנאתו, דמצוה כיו� שיי� יצר כפיית מה והשתא יצרו,
הפני� כמי� דכתיב אותו שונא חבירו ג� שונאו שהוא כיו�
גמורה, שנאה לידי כ� מתו� ובאי� לאד�, האד� לב כ� לפני�

יצר". כפיית ושיי�
דמצוה", ב"שנאה רק הוא חוטא לשנוא דההיתר מדבריה� ויוצא
שהלה מכח שבאה אישית שנאה דהיינו גמורה", "שנאה אבל
קד סי' וב"ק רד, עמ' [יבמות שיעורי�" וב"קוב� אסורה. שונאו,

<·Ò>מכלל יוצא החוטא דאי� סוברי� התוס' כרח� דעל הוכיח [
לא הלאו הרי גמורה, בשנאה איסור יהיה למה דא"כ "אחי�",

ל הערה7דידיהנאמר ח"א ב"מ [מס' משה" ב"דברות הוכיח וכ� .
].<Ò‰>ע"ז

כתב: י"ז] [סי' בסמ"ק
אותנו שמזהיר ואהבת, בכלל חבירו...ואינו את לשנא "שלא
הכי אפילו עבירה, עבר א� כגו� לשנאותו שמותר אותו על
לו יראה אלא יפות פני� לו להראות בלבו, לשנאותו אסור

".8שנאתו
והתורה בחוטא בעיקר איירי תשנא לא שפסוק בדבריו מבואר
שהחוטא הרי ולפ"ז וכו', בלב נסתרת בשנאה לשנאותו לא מזהירה

"אחי�" בכלל הוא והרי תשנא לא מפרשת נתמעט לא .9ודאי

התוס'6. כשיטת ס"ל יונה דרבינו כתב <סב>, צד ב"ק שיעורים בקובץ
קשים שם ודבריו חיים, החפץ על שם וחולק מ"אחיך", נתמעט לא דרשע
דנתמעט דס"ל משמע הנ"ל משלי יונה רבינו דמדברי ועוד טעמים, מכמה

שכתבנו. כמו מ"אחיך"
(פסחים7. עבירה דבר בו כשראה לשנאותו דמותר הא "...ולפי"ז בב"ק וז"ל

דאינו כתבו שם בתוס' אבל ואחיך, עמיתך מכלל דיצא משום הטעם קיג:)
אחרת שנאה עליו לו יהיה ואם שעשה, העבירה בשביל רק לשנאותו מותר
אסרה לא באחיך דגם אלא אחיך, בכלל דהוא ומוכח תשנא, בלא עובר

ערוה". דבר בשביל לשנאותו תורה
לחבירו אדם שבין האיסורין "דכל וז"ל: התוס' בסברת ביאר שם וביבמות
הכאה באיסור [כמו לצורך, שלא והשחתה קלקול דרך אלא אסורין אינן

האיסו דאין אחיך, את תשנא דלא בלאו וכן חנם,וחבלה], בשנאת אלא ר
לשנאותו". ערוהמותר דבר אבלאםראהעליו ערוה, דבר שלאראהבו היינו

לטעון:8. בשונא יצר כפיית דין לענין הסמ"ק כתב נד] [סי' פריקה ובמצות
בשביל ששונאו ואע"פ עכו"ם שונא לא אבל ישראל שונא שאמרו "ושונא

לאיבוד". ממונו לילך יניח לא אפ"ה עבירה שעבר
י"ב]9. אות אברהם", ל"מגן כ"ב, דברים שמעוני [ילקוט רענן" וב"זית

בדבריו משמע הרע", יצר כנגד אלא תורה דברה "לא המדרש בדברי
הענין. בכל היטב עיי"ש מאחיך, נתמעט לא שחוטא

השנאה והגבילו האחרונים שדנו במה זו בסוגיא ג' בפרק להלן וע"ע
גלויה שנאה דוקא ושצריך אישית, שנאה לערב שאסור [כגון לחוטאים
לא שהחוטאים להו סבירי גם ובפשטות וכו']. אסורה, נסתרת שנאה אבל



ח' החוטאי�סוגיא שנאת ההיתר/היתר גדר א' 211פרק

כתוס' נוטה שדעתו אחרוני� כתבו א� מפורש, לא הדבר ברמב"�
תשנא לא לעני� אחי� בכלל הוה שחוטא וסיעת�, וכתבו10פסחי� .

ודבריו פי"ג], [רוצח פריקה בהל' הרמב"� דברי סמ� על כ�
רוצח: הל' בסו� וז"ל חלק]. לפרק [בהקדמתו המשניות בפירוש
לבדו שראהו כגו� חכמי� אמרו בתורה... שנאמר "השונא
לשונאו מצוה זה הרי בו חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר
עשה לא שעדיי� ואע"פ מרשעו, וישוב תשובה שיעשה עד
עמו, ולפרוק לטעו� מצוה במשאו נבהל מצאו א� תשובה
לידי ויבוא ממונו בשביל ישהה שמא למות נוטה יניחנו ולא
בי� רשעי� בי� ישראל נפשות על הקפידה והתורה סכנה,
הדת בעיקר ומאמיני� ה' אל נלוי� שה� מאחר צדיקי�
בשוב א� כי הרשע במות אחפו� א� ה' נא� אני חי שנאמר...

וחיה". מדרכו רשע
חלק פרק [סנהדרי� המשנה עיקרי�<ÁÎ>ובפירוש י"ג שביאר אחר [

הרמב"�: כתב
אמונתו בה ונתברר כול� היסודות אלה האד� יאמי� "וכאשר
עליו ולרח� לאהבו ומצוה ישראל בכלל נכנס הוא בה�,
האהבה מ� לחבירו איש הש"י שצוה מה בכל עמו ולנהוג
תאוה מחמת העבירות מ� שיכול מה עשה ואפילו והאחוה,
לו יש אבל חטאיו כפי נענש הוא הגרוע, הטבע והתגברות
יסוד לאד� וכשנתקלקל ישראל. מפושעי והוא לעוה"ב חלק
מי� ונקרא בעיקר וכפר הכלל מ� יצא הרי היסודות, מאלה
ועליו ולאבדו, לשונאו ומצוה בנטיעות, וקוצ� ואפיקורוס

אשנא". ה' משנא� הלא נאמר
ישראל", בכלל נכנס "הוא לתיאבו� שחוטא בדבריו מפורש הרי

ולסעדו, לעזרו וצרי� הזה הרשע שיחיה התורה שרצו� ממש"כ וג�
שצוה מה בכל עמו ולנהוג עליו ולרח� לאהבו ומצוה ממ"ש וג�
דחוטא דדעתו מוכח וכו', והאחוה האהבה מ� לחבירו איש הש"י
ד"וחי המצוה בכלל והוא להחיותו ומצוה אחי� בכלל עדיי� כזה

עמ�" .11אחי�

הדעות: לשתי הסוגיא יישוב (ג)
השאיל שש�דברי בפסחי�, הסוגיא מפשטות קשי� לכאורה תות

שונא�", "חמור מפסוק לשנוא מותר שרשע להוכיח צריכה הגמ'
וכבר "אחי�". בכלל אינו דרשע בפשטות הגמ' נקטה לא ולמה

חכמי�" ב"משנת בזה .12עמד
עיקר ללמוד באה לא כא� דהגמ' השאילתות, לדעת לפרש ויש
דאינו משו� והיינו אחר ממקו� ידעינ� שזה לרשע, שנאה היתר
כא� אלא בעמ�, נשיא לעני� דרשה שהגמ' וכמו "אחי�" בכלל
בו בראה עצמו, על לסמו� דצרי� היכא היא הסוגיא המש� כל
מפסוק נלמד זה וחידוש אחרי�, עדי� ואי� ביחידי, ערוה דבר
[וכ� בגמ'. כמ"ש דכו"ע שונא ולא שלו שונא שהוא "שונא�",
סני מסני כו"ע סהדי דאיכא "אי במש"כ עצמה בגמ' קצת מוכח

אחר ממקו� ידעינ� שזה ומשמע לגמ', זה פשיטא ומהיכ� ].13ליה",
השאילתות לדעת ראיה מביא הסמ"ג] על [פירוש דחיי" וב"דינא
הת� "דתניא וכתב יח] פרק סו� [רבא אליהו דבי מתנא [והסמ"ג],
מדבר הכתוב אי� מדבר, הכתוב באחי� וכי אחי� את תשנא לא
כשרי� באנשי� דוקא אלא וכו', אחי� לו שאי� הקב"ה כנגד אלא
אפילו לשנאתו מצוה רשע אד� אבל להקב"ה, ורעי� אחי� שה�

"אחי�"4 ממילת נתמעט דרשע משמע .14בלב".

כל הותרו ודאי הרי נתמעטו שאם תשנא, לא מפרשת לגמרי נתמעטו
והבן. השנאות.

ביישוב10. השני בתירוצו <נט>] קיג: פסחים אריק [להרג"מ תורה" "טל
גמורים לרשעים שנאה" "תכלית בין שמחלק במה עי"ש הרמב"ם, דברי
תואמת זו והגדרה פסחים, דגמ' בחוטא גמורה שאינה ושנאה ואפיקורסים,
וע"ע גמורה". שאינה ו"שנאה גמורה", "שנאה שם פסחים תוס' הגדרת
כלל לה"ר חיים החפץ על חיים שבילי והשתא, ד"ה 139 עמ' המוסר מצות

אחרונים. ועוד עיי"ש, י"ב אות ד'
החינוך על בהגהותיו למלך" ["משנה האחרונים דברי כאן לצרף ואפשר
דדברי שלמדו החכמה"] ו"מעיין רע"ב, סי' חו"מ בטור ב"ח פריקה, מצות
מכוונים עבירה" שעבר לבדו שראהו ...כגון בתורה שנאמר "שונא הרמב"ם
התוס' דעת לפי עולים וא"כ לאוהב, השונא הקדמת על מתחילה למ"ש
ולא כדין, שלא בשונא איירי זו ברייתא שם הרמב"ן לשיטת כי בפסחים,

ערוה. בו שראה בשונא
בהלכות11. לדבריו סותרים המשנה בפירוש שדבריו ברמב"ם שקשה ומה

דמותר אחת עבירה על דבעבר בפסחים מפורשת גמ' נגד הם וגם רוצח,
האריכו עליו, ולרחם לאהבו דמצוה הרמב"ם כתב ואיך לשנאותו, מצוה או
ונפק"מ שם], בהערות <כח> במקורות [עיין דבריו ליישב האחרונים בזה
לגמרי נתמעטו האם בחוטאים הרמב"ם דעת מהיא דידן לנידון גם בתירוצם

לא. או תשנא לא מפרשת
בדעת שמחלק יט] סי' [תענית חיים" "משנת של תירוצו נזכיר [ולדוגמא

ומותר ישראל בכלל אינם גמורים ורשעים אפיקורסים שרק הרמב"ם
דגמ' לתיאבון חוטא משא"כ בכליונם, ולרצות גמורה שנאה לשנאותם
ומה אמיתית. שנאה לשנאותו אפילו ואסור ישראל בכלל הוא פסחים,
אמיתית שנאה ואינה למוטב להחזירו כדי זהו לשנאותו הגמ' שהתירה

וכו'.] בטובתו רוצה שהרי נסתרת, אהבה אלא
שהגמ'12. זה מכח להכריח שכתב ולאועי"ש לתיאבון בעובר איירי

הקשה [וכן שם. בזה והאריך מ"אחיך", נתמעט ודאי שהוא להכעיס, בעובר
שם והאריך מאחיך נתמעט לא דודאי מהגמ' והכריח המוסר' ב'מצות
מצד בעיקר שאיסורו שנאה איסור לענין מאחיך למעט דל"ש שי"ל לבאר
שהאריך עי"ש השנוא, של הסבל מצד ולא השונא של לב ורוע רעה מידה

בזה].
עוד13. [וכ"כ הגמ', לבאר כן כתב שהרי] ד"ה שע"ג [עמ' חיים" ב"זרע

ה'קובץ דברי לפי חוטאמאחיך, דלאנתמעט לראשוניםדס"ל וגם אחרונים].
אדם שבין בלאוין נאסר לא 'לתועלת' שהוא דכל ההיתר שטעם שיעורים'
מיוחד פסוק צריך אין וא"כ תוכחה, מטעם היא לתועלת והשנאה לחבירו,

לתועלת. דהוי בחוטא שנאה להתיר תשנא בלא
שהעתיק14. שמעוני הילקוט לשון וכן אליהו, דבי תנא של המלא הנוסח

יט] עשה ריש [רס"ג פערלא והגרי"פ <כז>. מקורות בחלק מובאים דבריו
מאחיך למעט התדב"א כוונת שאיו וכתב דחיי, הדינא ראיית לדחות כתב
ולא דוקא עולם צדיקי הם אלו שאחיך שמפרש משמע אלא הרשעים, את
להוסיף בא וכאן לרעך", "ואהבת מפסוק לשנאותם אסור שהם ישראל, כל
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האחרוני�: הפוסקי� מדברי (ד)
סק"י ז' סי' [חו"מ הגמ'<Ó„>ה"תומי�" על כתב דבריו] באמצע

מותר עבירה דבר בחבירו הרואה דאמרינ� דהא "וצ"ל פסחי�
רשות דבר מחמת עליו תרעומת הכי בלאו לו שיש היינו לשנאותו,
עובר ברואהו אבל אותו, לשנוא אסור זה מחמת רק עוה"ז, ועני�
דמיישב עיי"ש אותו", לשנוא הרצועה לו הותר אז עבירה דבר

סנהדרי� גמ' בסיכו� [הובא מסנהדרי� הקושיא <È„>עפי"ז

את לשנוא שמותר מדבריו מפורש ולמדנו הסוגיות']. ב'התאמת
וגמורה אישית שנאה ג� .15החוטא

אחד חטא שחוטא מבואר רנ"א] סי' ריש [יו"ד הש"� מדברי אבל
עבריי� שהוא "מי ש�: השו"ע דכתב אחי�. בכלל עדיי� לתיאבו�
תשובה עשה ולא בתורה האמורות מצות מכל אחת על במזיד
עבריי� שהוא "מי בס"ב: וש� להלוותו". ולא להחיותו חייב אינו
לפדותו", אסור נבילה... שאוכל כגו� אחת למצוה אפי' להכעיס
ש� וכתב בדבר". איסור אי� לתיאבו� עבריי� "אבל ש�: וברמ"א

סק"א: בש"�
בלשו� וכ� לעבור, רגיל שהוא משמע עבריי� לשו� "עבריי�,
משמע מומר לשו� וכו' לתיאבו� מומר הוא וסמ"ק הטור
ב' סעי� הרב כתב וכ� סק"כ ב' סימ� כדלעיל בכ� שרגיל
לתיאבו� עבירה עבר שא� בדי� וכ� לתיאבו�... מומר אבל

בזה". אחוה מכלל יצא לא אחת פע�
ומש� אחי�. מכלל יוצא אחד חטא חוטא שאי� כלל שקבע הרי
אחד בחטא לגמרי "אחי�" מכלל יוצא שאינו שנאה לדי� נלמד

שרג במי ורק לשנאותו, שמותר יוצאואע"פ כמומר, לחטוא יל
אחי�. מכלל

היראי� נגד ה� הש"� דדברי כתב ש�] [ב"ק שיעורי�" [וב"קוב�
אחד בחטא שאפילו מפורש שכתב עמ�, אחי� וחי במצות ש�
שאע"פ היראי� דעת את לבאר וכתב אחי�. מכלל יוצא לתיאבו�
מיקרי בכה"ג "דג� אחי�, מכלל יוצא באקראי אחת פע� שחטא
ואינו בתשובה לחזור דבידו כיו� והטע� עמ�, מעשה עושה אינו

אקראי".] הוי לא תו חוזר,
אחרי ואהבת] רמ"ג, [מצוה חינו�" ב"מנחת בפשיטות כתב וכ�
דא� "וא� כתב: עבריי�, לשנוא דמצוה ההגהמ"י דברי שהביא
מצוה לעני� מ"מ דבר, לכל וריע כאח דינו הדת בעיקרי מאמי�

אותו". לשנוא דמצוה גילתה התורה זו
ע"ז הערה פ"ב [ב"מ משה" ב"דברות דבריו<Ò‰>וכ� הובאו

דלא הפרשה בכלל הוא חוטא שסת� לקבוע הארי� הבא] בפרק
אבל החטא, עבור שמי� לש� שנאה רק לשנאותו ומותר תשנא,
שיי� דלא תורה שגילתה ממסית חו� וגמורה, אישית שנאה לא
השנאה "חיוב י"ג בסוגיא [וע"ע עיי"ש. שנאה, איסור כלל אצלו

למסית"].
"הליכות הלבבות" "מצות כגו� להלכה אחרוני� כמה נקטו ג� וכ�
הבא], בפרק בסמו� דבריה� [והובאו ועוד, ה"תניא" ובעל עול�"
וכמו השנאות, כל התירו ולא לחוטאי� השנאה להגביל שכתבו

בעז"ה. ש� שיתבאר
והיראי� השאילתות כדעת להלכה בפשטות נקט חיי�" ה"חפ� א�
עבירה דבר דראה דהיכא יד] אות חיי� מי� באר ד' [בכלל וכתב
נאמר דעליו דאע"פ הרע, לשו� עליו לספר לו אסור בחבירו
עמית� בכלל הוא דעדיי� נראה "אעפ"כ לשנאותו, ומותר "שונא�"
וכדלקמ� פעמי� כמה זה על עבר שלא זמ� כל הרע לשו� לעני�
מקומות, בכמה יונה רבינו מדברי לזה ראיה והביא ז". בסעי�
ברבי� פניו ילבינו ולא בהצנע החוטא לייסר שצרי� שכתב ומה

� חטא עליו תשא ולא עמית� את תוכיח הוכח כמ"ש
איננו תו כי תורה פי על אותו לשנוא דמותר דא� "...אלמא
להרע לעני� אפ"ה "שונא�", בתורה כתיב זה ועל אחי� בכלל
בפני ולגנותו ליל� וה"ה אסור, להלבינו דהיינו בידי� לו
התירה ולא לזה, עמית� מכלל עדיי� יצא דלא אסור אחרי�

עיי"ש בלבד". אותו לשנוא רק .16תורה
מכלל יצא אחד חטא אפילו שחוטא חיי�" ה"חפ� שדעת הרי
הוא עדיי� הרע לשו� שלעני� ואע"פ שנאה, לעני� לגמרי אחי�

עליו. לדבר ואסור עמית� בכלל

תשנא דלא בפסחים הסוגיא נגד הוא זה ופירוש צדיקים. שנאת על לאו עוד
זה, מתדב"א ראיה להביא אין וא"כ מישראל, אחד כל על אזהרה הוא

בדבריו. עיי"ש
שתרגמו יונתן ותרגום אונקלוס מתרגום ראיה להביא כתב חיים" ב"שבילי
שצריך כוונתם וביאר עלוי", דבליבך מה תשבוק "משבק עמו תעזוב עזוב
שאונקלוס ראייתו מה מובן ולא אחיך. בכלל הם עדיין כי השנאה, לבטל
דאיירי כפשוטו דמפרש ויתכן בחוטא דאיירי הפסוק את דמפרש רמז לא
שפירש יונתן בתרגום וגם התרגום. על בהערה לעיל ועיין דעלמא, בשונא
תשבוק משבק וכתב: אונקלוס על דהוסיף לדחות, יש בחוטא, דאיירי
שעתא", "בההיא המילים: הוסיף הרי דבלבך, סנך ית שעתא' 'בההיא
זה לפני אבל מלבו, השנאה להסיר צריך הפריקה לפעולת שרק ומשמע

בלב. שנאה עליו לשמור לו מותר זה ואחרי

מדברי15. פירושו על הקשה י"ב] סי' ח"א [אה"ע יצחק" "בית בתשובות
מ"ש ליה סני מיסני נמי כו"ע איסורא, דעביד סהדי דאיכא "אלא הגמ'
לו שיש אישית שנאה הכוונה לשונאו שמותר התומים כדברי ואי האי",
שונאים ולא בהם, פגע לא אולי ליה סני מיסני כו"ע למה א"כ מזמן, עליו

אותו.
שחוטא16. במפורש וכתב ספק מקום חיים" ה"חפץ כאן השאיר לא

על שכתב ישראל" "אהבת קונטרס בריש בלשונו יל"ע אך מאחיך. נתמעט
אדם כל הוא אחיך בכלל "והנה בזה"ל: בלבבך, אחיך את תשנא לא
ושנא כולם את אהוב אלא תאמר... אל דר"נ: באבות וכדאיתא מישראל,
נקרא ומין וגו', אשנא ה' משנאיך הלא אומר הוא דוד וכן המינים, את
מכלל יוצא כופר שרק משמע ולכאורה ובהשגחתו". ה' בתורת הכופר

ויל"ע. חוטא, כל ולא אחיך,
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ושיטתו הסמ"ק חידוש (א)
שצריכה הרשעי� בשנאת הגבלה הוזכרה לא ראשוני� שברוב בעוד
שמותר ופסקו סתמו אלא נסתרת, דוקא או גלויה דוקא להיות
שהסמ"ק הרי בכלל, שנאה שכל ומשמע הרשעי�, לשנוא ומצוה

לרשע השנאה ולאהגביל השנאה במגלה רק שמותרת וכותב י�
י"ז סי' [סמ"ק ובלשונו בלבו, ]:<Ï‡>במסתירה

בלבב�. אחי� את תשנא לא דכתיב חבירו את לשנא "שלא
על תשנא"] ד"לא לאו �] אותנו שמזהיר ואהבת, בכלל ואינו
אסור הכי אפילו עבירה, עבר א� כגו� לשנאותו שמותר אותו
שנאתו". לו יראה אלא יפות פני� לו להראות בלבו לשנאותו

השנאה יגלה אלא בלבו הרשע לשנוא שאסור בדבריו מפורש .17הרי
ללמדנו בא לא עיקרו שכל תשנא" "לא הפסוק מפרש הוא וכ�
לשנאות� שאסור הרשעי�, והיינו לשנאות�, שמותר באות� אלא

בלב נסתרת .18שנאה

הסמ"ק על הקושיות
פסחי� הגמ' מדברי אחרוני� ועוד מפרשיו הקשו הסמ"ק שיטת על

דמשמע<ÊÈ>קיג: "שונא�" בתורה כתוב אי� הגמ' ש� דהקשה .
דע"כ ותירצה בלבב�, אחי� את תשנא לא כתיב הרי לשנוא דמותר
שבראה בגמ' מוכח הרי ע"כ. ערוה, דבר בו כשראה "שונא�" איירי
תשנא" ד"לא הלאו בזה ואי� לשנאותו דמותר בחבירו ערוה דבר
דחיי" ב"דינא הקשו כ� – לשנאותו מותר בלב שאפילו ומשמע

<ÁÓ>"לב "חקרי [יראי�<�‡>, הארזי�" "עמודי בצ"ע], [ונשאר
פערלא הגרי"פ מט], ד� [דעות, המל�" "בית ד'], אות ל"ט סי'

בסמ"ק כא� העמודי�" וב"צביו� ורע�], ד"ה 266 עמ' י"ט .19[עשה
באופ� נחלקו ותירוציה� זו, קושיא ליישב כתבו ג� והאחרוני�
דלעול� הסמ"ק דעת המפרש הראשו� הדר� דרכי�. לשני כללי
מודה הסמ"ק שע"כ השני והדר� ברשע, נסתרת שנאה אסורה

בלב. נסתרת שנאה אפילו הותרה גמור שברשע

שתהיה17. שאסור שכוונתו היטב, בו לכשתדקדק הסמ"ק מלשון מוכח כן
דמי, שפיר בלב שיש השנאה במגלה אבל לגלותה, ולא בלב נסתרת שנאה
אחרונים בכמה משמע וכן הרשע. על ממש הלב ברגש שנאה לו שיש אע"פ

בדעתו. כך שביארו
הסמ"ק: דברי בבארו בהדיא כן כתב <נה>] ה"ה פ"ו [דעות משנה" וב"סדר

לו יראה ולא לבד בלבו לשנאותו לו אסור צריך"...אפ"ה אלא השנאה,
האמת לו שיגלה שצריך מבפנים ושוה מבחוץ נראה שוים ולבו פיו שיהיה
ומשנאי פלונית עבירה שעבר לסיבה אותו שונא שהוא לבבו עם הוא כאשר
ב"עמודי וכ"כ ומריבות". קטטות יתרבה זה שע"י חיישינן ולא אשנא, ה'
עם הסמ"ק שחולק כתב ואף הסמ"ק, בדעת דואהבת] [במ"ע הארזים"
כלפי פנים יעמיד ורק בלב, שנאה שום שתהיה אסור דלרש"י בזה רש"י
הארזים" ב"עמודי הבין כן וכו', שנאה מעשה ויעשה שונאו כאילו חוץ
תוכחה". דבר "על שפירש: וכו', יכנו לא יכול טז: ערכין גמ' על רש"י בדברי
בדעתהסמ"ק מדבריהםשפירשו האחרוניםדמשמע בשניםמן אולםמצאנו
פנים העמדת רק והותר לרשעים, אמיתית שנאה רגש כל שאסור שר"ל
שהסמ"ק שם וכתב ה'] ל"ת [סמ"ג משה" ה"ברית בדברי משמע כן - כשונא
ועוד]. ד"ה מ"ט דף [דעות, המלך" וב"בית אחת, שיטה הם הנ"ל ורש"י

"אפ"ה הסמ"ק: מלשון [והיינו כן. אינה הסמ"ק לשון שמשמעות כתבנו וכבר
א] שנאתו", לו יראה אלא יפות פנים לו להראות בלבו לשנאותו אסור
לא דאל"כ הקפידה שבזה מוכח יפות", פנים לו "להראות שהוסיף ממה
משמע "שנאתו", דבריו: בסוף ממש"כ ב] כלל, זה את להזכיר צריך היה
אלא פנים, והעמדת חיצונית שנאה רק ולא בלב שנאה רגש גם כאן שיש
דחיי" ה"דינא בלשון משמע וכן עליו. בלבו שיש השנאה החוצה שמראה
בלב לשונאו אסור רשע בישראל דאפילו סמ"ק דברי "ולפי שכתב: <מח>

וכו'". בגלוי שנאתו לו יראה אלא יפות פנים לו ולהראות
תשנא"18. ד"לא הלאו שכל לחדש רצונו אם הסמ"ק, בכוונת לעיין ויש

כמוך" לרעך מ"ואהבת נלמד שכבר כשר ישראל בסתם כלל איירי לא
מה שזה הסמ"ק מפרשי שכתבו [וכמו חבירו, את לשנוא אסור שודאי

וכל תשנא"], ו"לא "ואהבת" המצות נכפלו למה לסמ"ק לו קשה שהיה
נסתרת שנאה החוטאים את לשנוא שלא האיסור רק ללמדנו בא הפסוק
בין שיש <א> לעיל עיין [אך הראשונים כשאר ודלא גדול חידוש וזהו בלב,

<ב>]. שם בסיכום ועיין כך שפירשו התורה מפרשי
כשר, בישראל גם קאי תשנא" "לא שבאמת הסמ"ק דברי לפרש שיש או
הרמב"ם [וכשיטת טפי שחמיר בלב נסתרת שנאה על לאו עוד ונתחדש
לא "ואהבת", ממצות שנתמעטו אע"פ שהרשעים אלא תשנא"], ב"לא

נסתרת. שנאה לשנאותם אסור ולכן תשנא", ד"לא מלאו נתמעטו
[<נא>] לב" ב"חקרי באחרונים: בזה שדנו מצאנו הסמ"ק דעת בביאור
תשנא" ד"לא הלאו שכל הסמ"ק כוונת שודאי ומסקנתו בזה, קצת האריך
[שאילתות משמעב"העמקשאלה" וכן ולאבכשריםכלל. ברשעים נאמררק

ג אות סוף כ"ז המלך"סי' וב"בית שקיצר, אלא הסמ"ק על מקושיתו ['
שהרי להקשות [שכוונתו בקושיתו. דבריו ביאר ועוי"ל] ד"ה מט עמ' [דעות
שרי "ומי דאמר: כשר, ישראל על תשנא" "לא פסוק הביא קיג פסחים בגמ'
הרי איסורא", דעביד סהדי דאיכא אלא וכו' תשנא לא והכתיב למסניא
פסוק ולא תשנא" "לא פסוק הביא ואעפ"כ בחוטא מדבר לא עדיין שבהו"א
בישראל תשנא לא פסוק כלל איירי לא דלדידיה לסמ"ק וקשה "ואהבת",
ה"חקרי כפירוש הסמ"ק דברי [266 עמ' יט [עשה הגריפ"פ פירש וכן כשר].

שאלה". וה"העמק לב"
ועוד]19. אמנם, ד"ה שם פערלא [הגרי"פ עוד להקשות שהוסיפו ויש

השנאה איסור עיקר לדעתו שהרי לסמ"ק, קשה וההו"א הגמ' מקושית שגם
במפורש, הסמ"ק וכמש"כ כמוך", לרעך "ואהבת מפסוק נלמד לחבירו
חוטאים, כגון לשנאותם, שמותר באלו שגם רק מלמד תשנא" "לא והפסוק
להביא לגמ' היה וא"כ להם, שנאתו יגלה אלא בסתר לשנאותם אסור
לא פסוק הביאה ולמה לשנוא שאסור להוכיח ואהבת פסוק בקושיתה
די"ל תשנא לא לפסוק שונאך פסוק בין סתירה שום דאין ועוד תשנא,
וכל נסתרת, שנאה רק אוסר תשנא" ו"לא גלויה, בשנאה מיירי ד"שונאך"
לחבירו השנאה איסור עצם נלמד ששם "ואהבת" מפסוק רק היא הקושיא
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הראשו� הדר�
הגמ' דמסקנת צ"ל להסמ"ק דבאמת מתר� [ש�] דחיי" ה"דינא

דב בו שראה במי איירי ד"שונא�" לשנאותו� מותר ולכ� ערוה ר
נסתרת בשנאה ולא שנאתו" לו שמראה "מיירי צרי��20 וכ� .

דעביר סהדי דאיכא "אי הגמ': דברי בהמש� ג� לדבריו לפרש
אבל גלויה, לשנאה דוקא שהכוונה ליה", סני מסני כו"ע איסורא

אסורה. נסתרת שנאה
תירו� דלפי הספר", מ� חסר "ועיקר דחיי": ה"דינא ש� סיי� א�
[בנוס� גלויה בשנאה רק איירי ש"שונא�" לפרש לגמ' היה זה
וסיבת מהתירו�, חלק שזה כיו� בחוטא] דאיירי שפירשה מה על

השנאה מההו"א21היתר האחרוני� קושית את יישב לא וג� .
הגמ'. של ומהקושיא

[לפי ליישב הוסי� ועוד] ד"ה מט. ד� [דעות, המל�" וב"בבית
לדעת הגמ' קושית את מזכירו] שאינו א� דחיי", ה"דינא דר�
בחוטא הפסוק שאיירי הגמ' פירשה לא שעדיי� שבהו"א הסמ"ק
הקשה שפיר ולכ� לנסתרת, גלויה שנאה בי� לחלק סברא שו� אי�
דאיירי במסקנא ורק ואהבת, מפסוק ולא וכו' תשנא לא מפסוק
הוא לשנאותו דהותר "דהא השנאה, סוגי בי� לחלק שיי� בחוטא,
דעיקר כיו� לשנאותו אסור בלב אבל השנאה לו להראות דוקא
ולכ� מרשעו, יחזור דשמא משו� הוא לשנאותו שמצוה הטע�
החוטא שאי� אסור", בלב אבל מותר השנאה לו להראות רק

תועלת שו� בשנאתו אי� וממילא בשנאתו .22מרגיש
ג�] והנה ד"ה ג' אות י"ז [סי' הסמ"ק על העמודי�" וב"צביו�
הקושיא דעיקר דאה"נ בפשטות, שבגמ' ההו"א את ליישב כתב
דקאי לשו�, על נופל דלשו� משו� ורק דואהבת, מקרא היא בגמ'
דלא לקרא אייתי לכ� להדיא, שנאה דנזכר "שונא�" דחמור בקרא
מקשה הוי אילו ובאמת בפירוש, "שנאה" ג"כ בו שנזכר תשנא
משני הוי נסתרת, שנאה רק ואסורה כתיב, "בלבב�" דהכא ליה

דואהבת אקרא סמי� דעיקר .23ליה

לשנוא אסור שתמיד הרי הסמ"ק בדעת אלו אחרוני� לפי ועכ"פ
בדבר. חילוק שו� ואי� בלב נסתרת שנאה הרשעי� את

השני הדר�
לב" ["חקרי האחרוני� מקשי� פסחי�, מגמ' הקושיא על בנוס�
בהלכות ממש"כ עצמו דעת סותר שהסמ"ק עוד פערלא] והגרי"פ
במזיד עבירה דעובר היראי� מדברי הביא שש� רמ"ז] [סי' צדקה

לתיאבו וה"האפילו עמ�, "אחי�" וחי בכלל ואינו לזונו חיוב אי� �
"אחי�" מכלל יצא שחוטא הסמ"ק סובר דא� וקשה לפדותו, לעני�

בלבב�? "אחי�" את תשנא לא בכלל שהוא כא� כתב אי�
דמש"כ הסמ"ק בדעת לחלק כתבו הנ"ל, הקושיות כל ליישב וכדי
תשנא, דלא הפסוק קאי וע"ז נסתרת, שנאה לשנאותו אסור דחוטא
הוכיחו שלא זמ� שכל כדי�, החוטא את שהוכיח לפני דוקא זה
תורה צותה ועליו "אחי�", בכלל הוא עדיי� תוכחה וכשיעור כדי�
שיצא הסמ"ק מודה כדי� תוכחה אחרי אבל – בלבו לשנאותו שלא
ג� נתמעט כבר אז כי שנאה, בכל לשנאותו ומותר אחי� מכלל
קבל שלא כזה ובחוטא בלבב�. "אחי�" את תשנא לא מפסוק
בכה"ג איירי פסחי� הגמ' וג� צדקה, בהלכות הסמ"ק איירי תוכחה
נסתרת. לשנאה גלויה שנאה בי� חילקה לא ולכ� תוכחה] [אחר
הסמ"ג, על משה" "ברית כא�, ביראי� ליראיו" ב"סביב [כ"כ

פערלא ועוד].24הגרי"פ יעקב", וב"קהלות ,
שלא זמ� כל בלב החוטא את לשנוא הסמ"ק אוסר באמת ולמה
בכלל עדיי� הוא כזה שחוטא מאחר כי לבאר, כתבו כדי�? הוכיחו
כ� ע"י יחזור דשמא משו� הוא לשנאותו ההיתר וכל אחי�,
שרק מוב� ממילא התוכחה, מצורות אחת היא והשנאה למוטב,
נסתרת בשנאה אבל החוטא בה שמרגיש הותרה, גלויה שנאה
אסורה5 ממילא תועלת, בה ואי� בה מרגיש החוטא .25שאי�

"מצות יא' בסוגיא עוד ועיי� ועוד, המל�", "בית משה", ["ברית
לרשעי�] השנאה של השוני� בטעמי� ג' פרק הרשעי�" .26שנאה

שם. 21 ובהערה דחיי" ה"דינא בתירוץ להלן וע"ע נסתרת. בין גלויה בין
ב"בית בדבריו שפירש כפי הגרי"פ לקושית רמז [שם] שאלה" ב"העמק וגם

[שם]. המלך"
שנאה20. בשונאו רק איירי "שונאך" דהפסוק דחיי" ה"דינא ובמש"כ

סתמא ד"שונא דמשום [267 [עמ' פערלא הגרי"פ מש"כ להוסיף יש גלויה,
מוכח הפסוק דמגוף עוד להוסיף ויש בגלוי". בשונאו מיירי דמסתמא כתיב,
ולטעון לפרוק ולא מצרתו להתעלם שרוצה מאחר בגלוי בשונאו שמדובר
ומצליח שמתעלם באופן רק דמיירי לומר ודוחק בגלוי, שונאו וע"כ עמו,

כלל. ראהו לא שכאילו חבירו את להטעות
לעיל21. [הובא פערלא הגרי"פ של קושיתו תירץ לא דחיי" שה"דינא ועוד

ה"דינא של ותירוצו "ואהבת", מפסוק הגמ' הקשתה לא דלמה [3 בהערה
תירוצי עוד שהבאנו לקמן וע"ע והמסקנה. הגמ' תירוץ על רק עולה דחיי"
הגרי"פ קושית מיושבת דבריהם פי ועל דחיי", ה"דינא דרך על האחרונים

הנ"ל.
יש22. טעמים שכמה ג' פרק הרשעים" שנאת "מצות יא' בסוגיא וע"ע

"בית דברי את רק וכאןהבאנו למוטב, להחזירו כדי רק ולא הרשע בשנאת

המלך".
לדעת23. פסחים הגמ' מסקנת ליישב כדי לחדש שהאריך מה עוד ועיי"ש

במש"כ בדבריו וצ"ע ואילך]. לב, בחקרי והנה ד"ה קס"ח [עמ' הסמ"ק
והיינו בגלוי, לשנוא שהתחיל היכא שכל הסמ"ק בדעת לדינא לחדש
שם ודימה לסמ"ק. מותר נמי לבו, בסתר שונאו ואח"כ בהיתר, שהתחיל
כדין לשנאו שבהתחיל שם פסחים התוס' מדברי שמשמע למה זה ציור

מותרת. דאפ"ה גמורה לשנאה כך מתוך בא ואח"כ
[כאן24. הסמ"ק הגהות מדברי זה לפירוש ראיה הביא פערלא הגרי"פ

תוכיח "והוכח הסמ"ק: דברי על והוסיף שהגיה פרץ] מרבינו שהן י"ז, סי'
בצנעא עמיתך למהאת מובן ולא ברבים", להלבינו חטא עליו תשא ולא

הדבר "אבל קי"ב], [סי' תוכחה במצות לקמן ולא תוכחה דיני כאן הביא
תשנא דלא קרא דגם כדכתיבנא הסמ"ק דברי פרץ רבינו שהבין ברור
מצד היא גם והשנאה בחוטאים מדובר זה שבפסוק והיינו מיירי", בתוכחה
ברבים ילבינו שלא תוכחה דיני כאן הביא ולכן למוטב, להחזירו תוכחה

וכיו"ב.
הוא25. אחיך בכלל שעדיין כזה לחוטא מותרת כן גלויה שנאה ולמה

לזה ד"שונאך" פסוק שום לנו אין שהרי תיתי, ומהיכי כשר, ישראל ככל
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íéðåøçàäå "áì éø÷ç"ä úéùå÷

È¯˜Á"· ‰˘˜‰ ,ÌÈ‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ ˙ÂÏ‚Ï ·ÈÈÁ˘ ,˜"ÓÒ‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ
"·Ï<‡�>‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰ „ÈÁÈ„ :‚È˜ ÌÈÁÒÙ ‡¯Ó‚· ¯Ó‡˜ ‡‰„

„Â‚ÈÊÎ ‡„·ÂÚÎÂ] Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓÎ ·˘Á�˘ ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ Â¯È·Á·
¯˙ÂÈ Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ ÍÏ ÔÈ‡ ÈÂÏ‚· Â‡�Â˘ ‰Ê˘Î È¯‰ Î"‡Â [Ì˘ „‚�ÈÓ
·ÈÈÁ˙È ÂÊ ‰·ÈÒÓ Î"‡Â ,‡ËÂÁ ÈÂ‰ Â¯È·Á˘ ÌÏÂÎÏ ÌÒ¯ÙÓ ‰Ê·˘ ,‰ÊÓ

Ú"ÂÎÏ Â·Ï· Â˙‡�˘ ¯È˙Ò‰Ï ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰27˙Ú„Ï Ì‚ ‰˘˜Â] .
.[‡ËÂÁÏ ‰‡�˘ ÏÎ ÌÈ¯È˙Ó‰ ÔÏ‰Ï ÌÈ�Â˘‡¯‰

˙ÂÈ¯·‰Â „ÈÁÈ ‡Â‰ ‰¯È·Ú‰ ‰‡Â¯‰„ ÔÂÈÎ„ Ì˘ "·Ï È¯˜Á"· ı¯È˙Â
‰ˆ¯È Ì‡ Â¯È·Á ÏÚ ¯˜˘ÏÂ ÍÎ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ „Á‡ ÏÎ È¯‰˘ ÂÏ Â�ÈÓ‡È ‡Ï
˜È„ˆ‰Ï ÍÎ ¯ÓÂ‡ ˜¯Â ¯·ÎÓ ¯ÂÒÈ‡· Â‡�Â˘ ‡Ó˘Â ,Â· ÌÂ˜�ÏÂ Â˘ÈÈ·Ï
˙Ó‡·˘ ÔÈ„Î Â‡�Â˘ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ˙Ó‡· È�˘ „ˆÓÂ ,ÂÓˆÚ ˙‡
,ÂÈ¯·„ ÂÏ·˜˙È ‡Ï ˙Â¯˘Î ˙˜ÊÁ· Ì‰È�˘˘ ¯Á‡ÓÂ ,‰Â¯Ú ¯·„ Â· ‰‡¯
„ÈÚ‰Ï ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· Â¯Ò‡˘ ‰ÓÂ .Ì‰ÈÏÚ ÔÓ‡� Â�È‡ È�˘‰ Ì‚ Í‡
,˙ÂÈ¯·‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ÔÓ‡� ‰Ê·Â „ÈÚ‰Ï ÔÈ„ ˙È·Ï ÍÏÂ‰˘ ÌÂ˘Ó ‰Ê ,È„ÈÁÈ
.ÂÈÏÚ ¯·„Ï Ì˙Ò ‡ÏÂ ,‡ËÂÁ· Â¯Ò‡ ‰Ê ˜¯Â ,Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓÏ ·˘Á�Â
‰ÈÏ ‡¯ÓÈÓÏ Â‰Ó ,'Ó‚‰ Í˘Ó‰Ó ÔÎ ÁÈÎÂ‰Â "·Ï È¯˜Á"‰ ˙Ú„ ÔÎ
‰·Â˘˙· ı"·˘˙‰ È¯·„Ó ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‚Â ,˘"ÈÈÚ ,‡È�ÒÓÏ ‰È·¯Ï

.[‰"� 'ÈÒ ·"Á]

‰ÎÏ‰Ï ˙Ú‚Â� ÂÊ ‡˙‚ÂÏÙÂ ,ÂÈÏÚ ˜ÂÏÁÏ Â·˙Î˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ˘È ÌÏÂ‡
Ê"È ˙Â‡ ˜"ÓÒ] "ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÔÂÈ·ˆ"· .‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ˙ÂÁ„Ï ÍÈ¯‡‰ [

ÌÈÏ·˜Ó ÔÈ‡Â] ÔÈ„ ˙È·Ï ÍÏÂ‰ Ì‡ ‰Ê· Ó"˜Ù� È‡Ó ‰Ó˙Â ,Ï"˜Á‰ È¯·„
,Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ ‡Â‰ „ÈÓ˙ È¯‰ ,ÔÈ„ ˙È·Ï ıÂÁÓ ¯ÓÂ‡˘ Â‡ [Â˙Â‡
.ı"·˘˙‰ È¯·„Ó Ï"˜Á‰ ˙ÈÈ‡¯ ‰Á„ Ì‚Â .ÌÈÁÒÙ Ì"·˘¯· ˘"ÈÈÚÂ
¯È˙‰ ‡Ï ˙Ó‡·˘ ·˙Î [ÌÈ�Â˘‡¯‰Â] ˜"ÓÒ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜‰ ·˘ÈÈÏÂ
,‰‡�˘‰ ˙ÂÏ‚Ï ·ÈÈÁ ‡ËÂÁÏ ˜¯Â ,ÌÈ˘�‡‰ ÏÎÏ Â˙‡�˘ ˙ÂÏ‚Ï ˜"ÓÒ‰
Ì˘ ÂÈÏÚ ‡ÈˆÂÈÂ Â˘ÈÈ·È ‡Ï˘ È„Î ‰¯È˙Ò‰Ï ˙Ó‡· ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯Á‡Ó Ï·‡

Ú¯28.

:·˙Î˘ ÈÎ‰ ÚÓ˘Ó Î"‚ ˜"ÓÒ‰ ÔÂ˘ÏÂ ,"ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÔÂÈ·ˆ"· Î"Î
ÚÓ˘Ó„ ,"Â˙‡�˘ ÂÏ ‰‡¯È ‡Ï‡ ˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ÂÏ ˙Â‡¯‰Ï ...¯ÂÒ‡"
¯„Ò"· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡Ï Í‡ ‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ ÈÂÏÈ‚· ˜¯ ¯·„Ó˘
Â·ÏÂ ÂÈÙ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡" :·˙Î˘ ,˜"ÓÒ‰ ˙Ú„· ÍÎ ÔÈ·‰˘ "‰�˘Ó
‡Â‰ ¯˘‡Î ˙Ó‡‰ ÂÏ ‰Ï‚È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ�Ù·Ó ‰Â˘Â ıÂÁ·Ó ‰‡¯� ,ÔÈÂÂ˘

."˙È�ÂÏÙ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ‰·ÈÒÏ Â˙Â‡ ‡�Â˘ ‡Â‰˘ Â··Ï ÌÚ

ÍÂ˙ÓÂ ‰"„ Á"Ò 'ÈÒ Á"Â‡] "ÌÈ¯Ú˘ ˙È·" ˙"Â˘· ˙ÂËÈ˘Ù· Ë˜� ÔÎÂ
‡ËÈ˘Ù ,Â„·Ï ‰¯È·Ú ¯·„ Â¯È·Á· ‰‡¯˘ ÌÈÁÒÙ„ È‡‰·" :·˙ÎÂ [ÂÈ¯·„
‡Â‰ Ú¯ Ì˘ È¯‰„ ,ÏÎ È�Ù· ‰‡�˘ ÂÏ ˙Â‡¯‰ÏÂ Â˙Â‡�˘Ï È‡˘¯ Â�È‡„
‰‡�˘‰˘ ˘Â¯ÈÙ -] ."·Ï·˘ ‰‡�˘Ó Ì˙‰ È¯ÈÈÓ ‡Ï‡ ,‰ÈÏÚ ˜ÈÙÓ„

[¯Â·Èˆ‰Ó Ù"ÎÚ ˙¯˙Ò�29.

‰‡�˘ ‰¯ÂÒ‡˘ ÌÚË‰ ˜"ÓÒ‰ ˙Ú„· ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â¯‡È·˘ „ÂÚÂ
‡ËÂÁ‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,‰ÁÎÂ˙ ÌÂ˘Ó ‡È‰ ‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ ¯˜ÈÚ˘ ,˙¯˙Ò�
˙È· ,‰˘Ó ˙È¯· Î"Î] ¯·„· ˙ÏÚÂ˙ ÌÂ˘ ÔÈ‡ È¯‰ ‰‡�˘‰Ó Ú„ÂÈ
,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Ï Ï·‡ ‡ËÂÁÏ ˜¯ ˙ÂÏ‚Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚË ÈÙÏÂ ,[„ÂÚÂ ÍÏÓ‰

.Â‡�Â˘˘ Ú„È ‡ËÂÁ‰˘ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ È¯‰˘

‰‡�˘‰ ÌÒ¯ÙÏÂ ˙ÂÏ‚Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ ‡�È„Ï ˙Ú‚Â� ÂÊ ‰Ï‡˘
ÌÈ�Â¯Á‡Ï ÌÏÂ‡ ¯˙ÂÓ "·Ï È¯˜Á"‰ ˙Ú„Ï˘ ,[‡ËÂÁ‰ „·ÏÓ] ÌÈ¯Á‡Ï

ÂÈÏÚ Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓÂ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ˘ÈÈ·Ó ‰Ê· ÈÎ ¯ÂÒ‡ Ï"�‰30.

והמאירי התוס', בש� הריטב"א שיטת (ב)
פסחי� התוס' שיטת היא הסמ"ק משיטת וההפוכה הנגדית השיטה
וסוברי� לב:], ב"מ [החדשי� בריטב"א דבריה� שהובאו כפי
ירגיש שלא בלב נסתרת שנאה דוקא להיות צריכה לרשע שהשנאה

השנאה. לגלות ואסור החוטא, בה

כזה לחוטא שהשנאה זה יסוד פי על ג"כ לבאר משה" ב"ברית שם כתב -
ולכן לחוטא, מוכיחים שאנו מהאמצעים אחד וזה תוכחה, מדין מותרת
עיי"ש, בעצם, כלפיו השנאה הותרה שלא אע"פ בגלוי לשנאותו מותר

סוה"ע]. 269 עמ' בגריפ"פ זה [וכעין
כשיטת הסמ"ק, בדעת גלויה" "שנאה שפירש שם לשיטתו בעיקר זה אך
כאילו בחוץ פנים מעמיד רק כלל בלב שנאה הרגש שאין שהכוונה רש"י,
שנאה הפי' הסמ"ק בדברי שם שהוכחנו מה לפי אך .1 בהערה ועיין שונאו,
ולבו שפיו אלא מסתירו אינו אבל בלב שנאה הרגש יש שודאי הוא גלויה
תוכחה, משום שהוא גלויה בשנאה ההיתר טעם ליתן קשה א"כ שווין,
מעמיד כשרק סגי לתוכחה הא בלב, שנאה הרגש הסמ"ק מתיר למה שא"כ

ויל"ע. שונאו, כאילו פנים
הראשונים26. שאר לבין הסמ"ק בין לדינא נפק"מ כ"כ אין זה דרך ולפי

בלב, לשונאו שאסור מודים הם גם תוכחה לפני שהרי להלן], [המובאים
לפני גלויה שנאה לשונאו עכ"פ מותר שלסמ"ק הנפק"מ עיקר ולכאורה
תוכחה". או "התראה י' בסוגיא וע"ע וצ"ע, מהתוכחה, כחלק וזה התוכחה

בב"מ27. מפלאצק] [להגאון החכמה" ב"מעייני הקשה זו קושיא וכעין
הרי [וכדלעיל], השנאה לגלות שאסור שסוברים פסחים דלתוס' לב:
ששונאהו מודיע בזה הרי אחרים של פריקה לפני בטעינה השונא כשמקדים

אחר יש אא"כ להקדימו אסור שבאמת שם חידש זה וליישב מקדימו, ולכן
עיי"ש. ושמקדימו, ששונאו כלל להאוהב ניכר אין וכך פורק, והשני עמו

פסחים28. הגמ' מהמשך זה לפירוש ראיה מביא אף העמודים" וב"צביון
לרביה ליה למימרא "מהו שאמרו: להיפך] ראיה משם הביא [שהחק"ל
ודאי הרי הדבר מתפרסם וממילא בגלוי שונאהו אם הרי וקשה למסנייא",
שודאי ע"כ אלא לרבו, יגלה האם השאלה ומה מזה כבר לו נודע רבו גם
לחוטא ורק בסוד, בלבו ושומרה החוטא את ששונא העובדא מפרסם אינו

לא. או יספר לרבו האם בגמ' השאלה ולכן ששונאו, מגלה הוא עצמו
כעין29. שערים" ה"בית הביא ויותר] [ד"ה שם לעיל שבדבריו ואע"פ

חוץ מבזהו ואם אסור, דין בבית עליו מעיד שאם לב", ה"חקרי של חילוקו
החילוקלבית אלא דוקא, דין" "בית שם כוונתו שאין צ"ל אך מותר, דין

פשוט נראה כן מותר. בפרהסיא וכשאינו אסור, בפרהסיא הוא דאם הוא
שם שערים" ה"בית בדברי לעיין יש ועוד בהמשך. בדבריו שם למעיין

ואכמ"ל.
תענית גמ' בסיכום ע"ע לחוטא, השנאה לפרסם מותר אם זה ענין ובכל

שם. הסוגיות' ב'התאמת <כו>
לדבר30. גם מותר לב" ה"חקרי שלדעת הרע, לשון הל' לענין נפק"מ וגם

לעשות שאסור [מה דין לבית הולך שאינו זמן כל ולהשמיצו החוטא על
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פסחי� התוס' תירו� הביא ש�] בשטמ"ק [הובא הריטב"א שהנה,
הרשעי� שנאת על יצר" "כפיית לומר שיי� אי� קושית�, [על קיג:

בזה"ל: דמצוה], שנאה שהיא
לו אי� לשנוא] שמצוה אע"פ היינו �] הכי דאפילו "ותירצו
כמי� כתיב דהא ישנאהו הוא א� דא"כ בגלוי, איבה להראות
ולא גמורה. וקטטה רבה שנאה לידי יבואו ואולי לפני�, פני�

נהירא..."
השנאה, לגלות שאסור הריטב"א] נוסח [לפי התוס' בדברי ומפורש
לידי יגיעו דמצוה שנאה שמתו� להתדרדרות יגרו� שזה ומשו�
והריטב"א התוס' בדברי הבינו כ� וקטטה. ומריבות גמורה שנאה

משנה" וב"צביו�<�‰>ב"סדר המל�"], ["בית פערלא, הגרי"פ ,
הסמ"ק31העמודי�" משיטת הגמור ההיפ� היא זו ששיטה וכתבו .

דוקא. השנאה לגלות שחייב הסובר
המאירי מדברי עוד להוכיח הוסי� [283 [עמ' פערלא והגרי"פ
ממש"כ התוס', בש� הריטב"א כדעת סובר הוא שג� עה.] [יומא

וז"ל: ש� ביומא
בכל לחבירו מלהטיב מונעתו אד� שנאת תהא לא "לעול�
אחי� את תשנא לא שנאמר והוא להיטיב, לו שאפשר מה
וראה בא אמרו צחות ודר� קונו, ממדת אד� וילמד בלבב�,

וד�..." בשר מדת הקב"ה כמדת שלא
היטיב אעפ"כ לה' שחטא דמי ש� מהגמ' דוגמאות המאירי והביא
בחלק והובא עיי"ש, ח� ב� וכנע� הקדמוני נחש כמו עמו, הקב"ה

.<ÊÏ>מקורות
באופ� דאפילו לומר המאירי כוונת דודאי פעלרא הגרי"פ והכריח
שהביא הדוגמאות [וכפי שחטא, וכגו� חבירו, את לשנוא לו דמותר
בכל לו להיטיב צרי� אפ"ה חטאו] שודאי ו'כענ�' 'נחש' הגמ' ש�
לחוטאי� ג� דבר בכל להיטיב להשתדל צרי� כי שאפשר. מה

בלבו, ישמור והשנאה כדי�, אות� תהיהששונא לא בגלוי אבל

שדעת ש� מסיק ולפי"ז תמיד. לה� מיטיב שהרי השנאה ניכרת
התוס'. בש� הריטב"א כדעת המאירי

:[284 עמ' [ריש פערלא הגרי"פ כתב זו שיטה ובביאור
וגו' שונא� חמור תראה כי בפריקה דכתיב דהא דס"ל "ונראה
איהו ביה בדחזא בפסחי� ליה ומוקמינ� עמו, תעזוב עזוב
דללמד הכלל מ� ויצא בכלל שהיה כדבר הו"ל ערוה, דבר
חייב דבר בכל אלא בפריקה, דוקא ולאו יצא, כולו הכלל על

יוכל אשר בכל עמו להיטיב כאוהב עמו .32להתנהג
היינו להשבה, מומר אבידת לרבות קרא באבדה דאיצטרי� והא
לו ישיבנה לא וא� האבדה, בעל בה ידע לא דאבידה משו�
דלא הו"א קרא לאו אי והלכ� שבסתר, כשנאה רק הו"ל משנאתו
דדמיי� מילי שאר בכל אבל מפריקה, נפקא ולא בהשבה מחייב
עליו מוזהר הוא רשע באד� אפילו גלויה, שנאה דהו"ל לפריקה

בלבב�" אחי� את תשנא דלא .33בלאו

הראשוני� שאר דעת (ג)
ומצוה שמותר וכתבו סתמו והפוסקי� הראשוני� שרוב כתבנו כבר
ומוכח נסתרת, לשנאה גלויה שנאה בי� חילקו ולא חוטא, לשנוא
בש� הריטב"א על שחולקי� מוכח וג� הסמ"ק, על שחולקי�

מותרת נסתרת, ובי� גלויה בי� שנאה, שכל וסוברי� .34התוס'
י"א סעי� ער"ב סי' בחו"מ השו"ע לשו� נעתיק :<Ó>ולדוגמא

שונא לישראל יהיה והיא� מישראל. בתורה... האמור "השונא
שראהו כגו� חכמי� אמרו תשנא... לא אומר והכתוב מישראל
לשנאותו מצוה הרי חזר, ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו
עשה לא שעדי� ואע"פ מרשעתו. וישוב תשובה שיעשה עד
עמו, ולפרוק לטעו� מצוה במשאו, נבהל מצאו א� תשובה
לידי ויבוא ממונו בשביל ישהה שמא למות, נוטה יניחנו ולא

סכנה".

בסתר, לשנאותו רק ומותר אסור, ודאי החולקים ולדעת כשר], לישראל
וסיבתה. השנאה לרבים לגלות ולא

פערלא]31. והגרי"פ הלבבות, מצוות משנה, [סדר האחרונים מן ויש
שראה] ד"ה [קיג: בפסחים עצמם התוס' בדברי גם מוכח שכך שכתבו
לידי יבואו שלא כדי השנאה לגלות שאסור הריטב"א לדברי כוונו והתוס'
שיכולים פירשו גמורה", שנאה לידי כך מתוך "ובאין התוס': ומש"כ קטטה.
אלא התוס', בלשון במשמע זה שאין שחולקים באחרונים יש אולם לבוא.
שנאה לידי ובאין דמצוה השנאה שמתדרדרת הסדר הוא שכך כוונתם
לגלות שאסור זה לדין בתוס' זכר אין ולפי"ז היצר, כפיית שייך ובזה גמורה
העמודים" וב"צביון תשנא] לא רל"ט [מצוה שיק המהר"ם כ"כ השנאה:
נתבארה ושם ב, פרק השנאה" יצר "כפיית ז' בסוגיא באורך בכ"ז עיין ועוד.

התוס'. בשם הריטב"א שיטת גם
רעב32. "אם [כ"ה] במשלי מהפסוק זו לשיטה ראיה כעין שם ומביא

חוטא היינו "שונאך" הפירוש שם דגם נימא ואם לחם", האכילהו שונאך
בכל להיטיב שצריך מוכח אז פסחים, הגמ' כדמוכיחה דקרא, "שונאך" כמו
אין "ומיהו שם פערלא הגרי"פ ומסיים חוטא, שהוא ואע"פ לשונא דבר
שמותרת זו כשיטה שנקט דמשמע שם שערים" "בית [וע"ע הכרח". מזה

שם]. בדבריו צ"ע אך גלויה, שנאה ולא בלב שנאה רק

ג"כ33. הטבה של ענינים בשאר הרשע על שמצווין כאן מש"כ להבין
תהיה שלא משמע בלבבך אדרבא והא בלבבך, אחיך את תשנא דלא בלאו
"ונראה וראיתי]: ד"ה 283 [עמ' לעיל הגרי"פ מדברי נעתיק בלב, שנאה

כתיב כאילו בלבבך, אחיך את תשנא דלא קרא לבבךדמפרש כלומרבכל ,
אע"פ מעשיו בכל באהבה עמו יתנהג אלא לגמרי, כליל ישנאהו שלא
וכמו -] לשנאותו שמותר רשע באדם קרא מיירי לפ"ז וגם בלבו. ששונאו
במעשיו ולא בסתר אלא שרי דלא הכתוב מזהיר ומ"מ בזה], הסמ"ק שפירש

ע"כ. הגלוים",
ולהוציאו ברשע ולאוקמיה זו לשיטה הפסוק כך לפרש הכריחו מה וצ"ע
שהמקור כתבו לא המאירי וגם התוס' שגם בזמן דחוק, בפירוש מפשוטו
והמאירי קטטה, חשש של סברא כתבו שתוס' אלא זה, פסוק הוא לדינם
שנאה באיסור הפסוק איירי לדידהו שגם י"ל ולעולם יומא, מגמ' הוציאו
קטטה, ומחשש מדרבנן אלא אינו דשמא בשיטתם יל"ע ובכלל ישראל. לכל

וצ"ע. חילוק, אין מדאורייתא אבל
תשנא34. דלא הפסוק שמפרשים התורה מפרשי בראשונים שיש ואע"פ

לפי לכאורה הוא כן ערכין רש"י דעת וגם שם, התוס' בעלי כגון ברשעים,
הוא והסמ"ק מהפסוק, ברשע אחרים דינים לומדים שהם אך המפרשים,

כלפיו. השנאה להסתיר שאסור מהפסוק שלומד בזה יחיד
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רוצח, הל' סו� הרמב"� של מלשונו לקוחה כא� השו"ע לשו�
החוטאי� בשנאת לחלק שאי� בפשטות משמע שניה� .35ומדברי

והוכיחו [דעות] ברמב"� שדקדקו מהאחרוני� יש זאת ומלבד
[יו"ד לב" ה"חקרי של וכלשונו הסמ"ק, על חולק בע"כ שהרמב"�

והנה ד"ה סב עמ' מהלכות<�‡>ח"ג ו' בפרק הר"מ "ומדברי :[
דברשע הסמ"ק] על �] ע"ז שחולק יראה בדבריו למדקדק דעות

י" [סמ"ק העמודי�" ב"צביו� וכ� שרי". לב שנאת ציי�ג� ז]
ש� שהרמב"� ואע"פ כחק"ל. זה] [בעני� דעות הלכות לרמב"�
מדבריו לדקדק אפשר ואי� הרשעי�, שנאת של עני� כלל הזכיר לא

הסמ"ק? על שחולק
הסמ"ק, כמו ממש בסברא מחלק שהרמב"� שאע"פ בכוונת� צ"ל
ששנאה ואומר נסתרת לשנאה גלויה שנאה בי� שמחלק והיינו
בכל גלויה שנאה מתיר שהרמב"� מאחר אבל יותר, גרועה נסתרת
ג� מותרת ע"כ לרשעי� שנאה הגמ' כשמתירה ע"כ א"כ אד�
ממילא גלויה שנאה משא"כ אד�, כל אצל שאסורה נסתרת שנאה

בחוטאי� להתירו צרי� ואי� אד� כל אצל .36מותרת
רל"ח [מצוה ה"חינו�" בדברי מפורש יותר זה שהביא<Ï·>דבר [

ע� יחד � כרמב"� אד�, לכל נסתרת שנאה � השנאה איסור די�
וכתב: הרשעי�, שנאת היתר של הדי�

לא ספרא ולשו� מישראל... אחד הלב שנאת לשנוא "שלא
וידע השנאה לו כשיראה אבל בלב, שהיא שנאה אלא אמרתי
פרטי המצוה... שורש זה... לאו על עובר אינו שונאו שהוא
מצוה אלא איסור, בו אי� הרשעי� בשנאת אבל המצוה...

לשנאות�".
נסתרת, שנאה היינו אד�, בכל האסורה שנאה שאותה ומשמע
ה"ה] פ"ו [דעות המל�" ב"עבודת וכ"כ חוטא. אצל היא מותר
�] ההיפ� להדיא ג"כ מבואר רל"ח מצוה בחינו� "ועיי� וז"ל:

הסמ"ק]". מדעת
הסמ"ק לדעת בנוגע מש"כ [ש�] לב" ה"חקרי מדברי כא� ונעתיק

כתב: הסמ"ק דברי שהביא שאחר להלכה,
שחלוק יראה בדבריו למדקדק דעות מהל' בפ"ו הר"מ "ומדברי
לדברי נמי חולק ט"ז... ד� בערכי� פרש"י מתו� ג� ע"ז...

בספר וכ"כ ל"ט... בסי' היראי�] �] הרא"� ג� הסמ"ק,
ה�". יחיד דברי הסמ"ק שדברי באופ� והסמ"ג... החינו�...

לגמרי החוטא את הממעטי� ראשוני� שיש ב' בפרק לעיל וע"ע
שמותרת אלא זו, בשנאה לחלק שיי� לא ודאי ולדעת� מ"אחי�"

נסתרת. וג� גלויה ג�
íéàøéä úòã

‰¯È˙Ò Â‡ˆÓ ‰¯Â‡ÎÏ˘ È�ÙÓ .ÂÈ˘¯ÙÓ Â˜ÏÁ� ‰Ê ÔÈ�Ú· ÌÈ‡¯È‰ ˙Ú„·
Ì‡Â" :·˙Î ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ˘¯ÈÙ˘Î ÂÈ¯·„ ˙ÏÈÁ˙·˘ ,ÂÈ¯·„· ‰ÏÂ„‚
,‡�˘È‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Â‰˘ ¯·„· Í„‚� Â‡ ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁ˘ Â�ÁÈÎÂ˙˘Î ÔÈ·˙
."ÌÈ�ÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‰‡�˘ ‡Ï‡ ·Ï‰ ˙‡�˘ ‰�È‡Â ,Ê‡ Â˙Â‡�˘Ï ˙‡ È‡˘¯
˙È‡¯�‰ ‰‡�˘ ˜¯Â ,‰¯ÂÒ‡ ·Ï‰ ˙‡�˘„ ,˜"ÓÒÎ ˘ÓÓ Â˙�ÂÂÎ ‰¯Â‡ÎÏÂ

˙¯˙ÂÓ ,‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈ�ÈÚÏ37.

‰¯È‰Ê‰ ‡Ï ÔÂ‚‰ Â�È‡˘ Ì„‡·˘ ÔÏ�ÓÂ" :·˙Î ÂÈ¯·„ Í˘Ó‰· ÌÏÂ‡
Ô�È¯Ó‡„Î Ô�ÈÚ· ˙ÂˆÓ· ‰ÂÁ‡Â ,ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ·È˙Î„ ,‰¯Â˙
ËÚÓ˙� ‡ËÂÁ‰˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘ ¯˙È‰˘ Â˙�ÂÂÎÂ ."'ÂÎÂ
˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ˙˘¯ÙÓ È¯Ó‚Ï ‡ËÂÁ ËÚÓ˙� Ì‡ ‡˙˘‰Â "ÍÈÁ‡"Ó
‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡Â ,‰‡�˘ ÏÎ· Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ È‡„Â ,ÍÈÁ‡

?˜"ÓÒ‰Î ‡Ï„ ‰ÊÂ .˙¯˙Ò� ‰‡�˘Ï

È„ÂÓÚ"· ÔÎÂ [˜"ÓÒ‰Ï È˙È‡¯ ‰�‰Â ‰"„· Ì˘] "·Ï È¯˜Á"· ‰�‰Â
˜"ÓÒ‰ ÏÚ ‚ÈÏÙ È‡„Â ÌÈ‡¯È‰˘ ÂË˜� [Ë"Ï 'ÈÒ ÌÈ‡¯È] "ÌÈÊ¯‡‰
Í‡ .ÌÈÚ˘¯· ÏÏÎ ¯·„Ó Â�È‡ ‡�˘˙ ‡Ï„ ˜ÂÒÙ‰ ÏÎ˘ ˘¯ÙÓ È¯‰˘
˙ÂÙÚÂ˙"·Â ."...·Ï‰ ˙‡�˘ ‰�È‡Â" ÌÈ‡¯È‰ ÔÂ˘Ï ˘¯ÙÏ ÍÈ‡ Ì˘ Â·˙Î ‡Ï

ÂÊ Í¯„ ÈÙÏ ,ÌÈ‡¯È‰ ÔÂ˘Ï ˘¯ÈÙ ['Â ˙Â‡ Ì˘ ÌÈ‡¯È] "Ì‡¯ÔÈ‡˘ ,
‰�È‡Â" ,ÍÙÈ‰Ï Â˙�ÂÂÎ ‡Ï‡ ,‰¯ÂÒ‡ ˙¯˙Ò� ‰‡�˘˘ ¯ÓÂÏ Â˙�ÂÂÎ
‰‡�˘ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ˙¯˙ÂÓ ·Ï‰ ˙‡�˘˘ ˜¯ ‡Ï˘ ,Â�ÈÈ‰ "·Ï‰ ˙‡�˘
‰Ï˜˘ ˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ˜¯˘ ‡"Â‰„ ÌÂ˘Ó ,˙¯˙ÂÓ ÈÓ� ÌÈ�ÈÚÏ ˙È‡¯�‰
['‡ ˜¯Ù '‡ ‡È‚ÂÒ ÔÈÈÚ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ÌÈ�Â˘‡¯Ï] ¯˙ÂÈ

˙¯˙ÂÓ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ Ì‚˘ Ï"Ó˜ ,‡ËÂÁ· ˙¯˙ÂÓ38.

ÌÈ‡¯È‰˘ ‡Ï¯ÚÙ Ù"È¯‚Â "‰˘Ó ˙È¯·"· Â·˙Î ,ÂÏ‡ ÌÈ�Â¯Á‡ ˙ÓÂÚÏÂ
‰ÓÂ ,ÌÈ�ÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‰‡�˘ ˜¯ ˙¯˙ÂÓ ˙Ó‡·Â ,˜"ÓÒÎ Ï"Ò È‡„Â
Ì„Â˜ Ï·‡ ‰ÁÎÂ˙ ¯Á‡Ï ˜¯ Â�ÈÈ‰ ,"ÍÈÁ‡" ÏÏÎÓ ‡ˆÈ ‡ËÂÁ˘ ·˙Î˘
.‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ ˜¯ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓÂ ,ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú ÔÈ„Î ÂÁÈÎÂ‰˘
‰ÁÎÂ˙ È�ÙÏ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˜"ÓÒ‰ ˙Ú„· ˘Â¯ÈÙ‰ ÍÎ ÂÏ‡ ÌÈ�Â¯Á‡ ÈÙÏÂ]

.[Í¯Â‡· Ï"�˘ÓÎÂ ,‰ÁÎÂ˙ ¯Á‡Ï ÔÈ·Ï

ה"ה.ו35. פ"ו דעות המלך" ב"עבודת כ"כ

דמשמע36. דבריו] ומתוך באד"ה ס"ח סי' [או"ח שערים" ב"בית ועיין
בפסוק הפירוש שבעצם להדגיש יש ועוד ויל"ע. זו, לסברא נתכוין שגם
בכל הפסוק איירי דלרמב"ם והסמ"ק, הרמב"ם חולקים וגו'", תשנא "לא

ברשעים. איירי ולסמ"ק אדם
ביראים:37. גירסתו שהיתה נראה שם] [יראים הארזים" "עמודי מדברי

לדעת נוטה יותר עוד זה ולשון "ואינה"] [במקום אלא...", הלב שנאת "ולא
הסמ"ק.

את38. תשנא "לא במש"כ היראים דברי את פירש שם ליראיו" ב"סביב
עשה כך בלבבך שתאמר בלבבך, אחיך לשנוא רשאי אינך בלבבך, אחיך

במילת חדש פירוש ופירש תוכיח", הוכח אלא כהוגן שלא דבר פלוני
שלאתשנא כוונתו אלא בלב, השנאהשהיא למקום הכוונה שאין "בלבבך",
היראים. של לשונו דקדוק ע"פ פירששם כך הלב, ואומדנת השערת סמך על
ונתברר הוכיחו שאם דמש"כ היראים דברי המשך לפרש יש לכאורה ולפי"ז
"ואינה לשנאותו, רשאי שאז לשמים, או כנגדו חבירו חטא שבאמת לו
הנראית שנאה "אלא בלבד, הלב השערת סמך על פירוש הלב", שנאת
מבורר. דבר היינו לעינים, הנראה דבר על שנאה שהיא פירוש לעינים",
ליראיו" ב"סביב אך הסמ"ק, לשיטת ביראים אלו מדברים רמז אין ולפי"ז
הסמ"ק], של לדינו הכוונה אלו במילים היראים שכוונת [וכתב כן פירש לא
כן פירשו לא למה האחרים היראים מפרשי על לתמוה יש וכן ותמוה.

שם. בהערה היראים דברי על מש"כ <כט> במקורות ועיין בדבריו.
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ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘· - ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡˘ ÚÓ˘Ó È‡„Â ‚"ÓÒ‰ ÔÂ˘Ï ˙ÓÈ˙ÒÓ
·Â¯ ˙Ú„Î Â˙Ú„ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,Â·Ï· ‰¯È˙ÒÓ Â‡ ‰‡�˘‰ ‰Ï‚Ó Ì‡ -
‚"ÓÒ‰ È¯·„ ÏÚ ÔÈÈË˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯‰ È¯·„· ÔÈÈÚÏ ˘È˘ ‡Ï‡ .ÌÈ�Â˘‡¯‰
‚"ÓÒ‰ È¯·„ ÏÚ ·˙Î˘ ,[Ì˘ Ï"˘¯‰Ó ¯Â‡È·· ÂÈ¯·„ ˜È˙Ú‰Â <ÂÓ>]
Ï·È˜ ‡ÏÂ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÂÁÈÎÂ‰Â ‰¯È·Ú ¯·„ Ì„‡· Ì„‡ ‰‡¯ Ì‡˘

:Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ„
‡Ï˘ Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ·È˙Î„ ‡‰ ˘¯ÙÓ˘ ÚÓ˘Ó"
,¯˘Î Ì„‡· È¯ÈÈÓÂ ,·Ï‰ ÔÓ ‡È‰˘ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘· Â˙Â‡ ‡�˘È
·Â˙Î‰Â ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ Ú˘¯ Ì„‡· È¯ÈÈ‡„ ˘¯ÙÓ ˜"ÓÒ· Ï·‡

."ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·„ ÂÏ‡Â ÂÏ‡Â ...·Ï· Â˙Â‡�˘Ï ‡Ï˘ Â¯È‰ÊÓ

‰"‰ Â"Ù ˙ÂÚ„] "‰�˘Ó ¯„Ò"·Â<‰�>‰ÎÏ‰Ï„ ¯ÓÂÏ Â˙�ÂÂÎ˘ ÔÈ·‰ [
,˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ· ˜¯ ‡Â‰ Ì‰È�È· Ï„·‰‰Â ,˜"ÓÒ‰Â ‚"ÓÒ‰ È‚ÈÏÙ ‡Ï

˙¯˙Ò� ‰‡�˘· ‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡ Â‰ÈÈÂ¯˙Ï ‡�È„Ï Í‡39,˘"ÈÈÚÂ ,
.Ú"ÏÈÂ

והכרעות מאחרוני�, חילוקי� (ד)
לואנ� הגר"א חילוק

לסמ"ג בביאורו המהרש"ל דברי [�<ÊÓ>על הסמ"ג סתירות ועל ,
"מותר", כתב אחר ובמקו� רשע לשנוא "מצוה" כתב אחד שבמקו�
הג"ר המעתיק, כתב פ"א] הרשעי� שנאת "מצות יא' סוגיא עיי�
וז"ל: מצוה, אי� אבל מותר נסתרת דבשנאה לחלק לואנ�, אליה
הלב, שנאת על התורה שהקפידה דידוע מאחר נ"ל כ� "על

אשנאת דקאי למעלה כ� ועל לו, יאמר ולא חבירו שישנא
"מצוה"] שהזכיר �] והכא בלב, לשנאותו דמותר קאמר הלב
ישוב אולי זה על עמו ויתקוטט בגלוי אותו שישנא מיירי
אתקוטט. ובתקוממי� שהביא מקרא מוכח וכ� הרעה, מדרכו
ישנא א� בודאי כי הכי, משמע רע, שנאת ה' דיראת הפסוק וכ�
על עמו כשיתקוטט אבל ה', ירא שהוא בזה יורה לא בלבו הרשע
מפני ירא לא דבריו, על ושוקד ה' לדבר חרד שהוא מורה זה

רשעתו..." עבור הרשע זה ע� מתקוטט שהרי איש,
גלויה, שנאה שישנאהו היא ה' יראת מטע� המצוה דעיקר והיינו
בני מיראת יותר ה' יראת לו שיש מורה ובזה לחוטא, יחני� ולא

הרעה מדרכו החוטא ישוב ואולי [וג�] .40אד�,

הלבבות" ה"מצוות חילוק
י"ז ט"ז סעי� ישראל אהבת [הל' הלבבות" וב"דר�<Ò‚>ב"מצוות ,

לתיאבו�, חוטא שהוא שחוטא כתב י"ט�כ"א] ס"ק ש� מצותי�"
לשנאותו, מותר בחבירו ערוה דבר הרואה פסחי� בגמ' דאיירי ובהא
שנאה לו להראות אסור אבל ובסתר, בלבו רק לשנאותו מותר

ואדרבא הרמב"�בגלוי, [כמש"כ עליו ולרח� לו להיטיב צרי�
חלק לפרק בהקדמת ששביק<ÁÎ>בפי' להכעיס חוטא אבל ,[

שאינו [או העיקרי� מ� באחד כופר וכש"כ איסורא, ואכיל התירא
כמומר שנחשב שבתורה עבירות לרוב מומר שהוא אלא כופר
מיקרי נמי שאז חמורות עבירות לשלש מומר שהוא או לכה"ת,
מה בכל ולרודפ� בגלוי לשנאות� מצוה באלו לכה"ת] מומר

עיי"ש וכו', צבאות, ה' כר� המחבלי� ה� כי לה�, ולהרע .41שיוכל

וגם39. משנה" ה"סדר מדברי הביא סק"ד] ה' ל"ת [סמ"ג משה" וב"ברית
הסמ"ג שלהלכה לומר ומהרש"ל שטיין ר"א שכוונת בזה אחריו נמשך
אלא חיים". אלקים דברי ואלו "ואלו שכתב וזה הם, אחת שיטה והסמ"ק
דלאחר בדעתו וכתב הסמ"ק בדעת לחלק שם האריך משה" שה"ברית
הסמ"ג גם תוכחה ולפני בהסתר, ובין בגלוי בין לשנאותו מותר כדין תוכחה
דברי כל את להשוות מאד שם האריך ועפי"ז נסתרת. שנאה שאסורה יודה
פסחים התוס' בשם הריטב"א שיטת [ואף אחת שיטה ולעשותם הראשונים

חולקים. אינם נמי והסמ"ק שהסמ"ג לו פשוט ולכן בכלל]
שמותר40. שס"ל הראשונים דרוב אליבא שפיר אתי לואנץ הגר"א דברי

שנאה אסורה הרי הסמ"ק דלפי נסתרת, שנאה וגם גלויה שנאה גם לשנוא
מצוה, יותר בזה שאין וכש"כ גלויה, אסורה התוס' בשם ולריטב"א נסתרת,
רק איכא שמצוה מוסיף וע"ז הכל, שמותר ראשונים כשאר דקאי אלא

פ"א. יא' בסוגיא עיין עוד דעתו ובביאור גלויה. בשנאה

ליישב וכתב לואנץ הגר"א דברי הביא סק"ו] כאן [יראים ראם" וב"תועפות
הרשע, בשנאת מצוה שאין שם דמשמע <ד> ל' ג' משלי רש"י דברי בזה
ז: בתענית רנב"י דברי מיישב וגם עיי"ש. השנאה, במסתיר איירי דרש"י
וכו', נסתרת בשנאה דאיירי שי"ל "מצוה", ולא פנים עז לשנוא ש"מותר"

עיי"ש.
שהרי41. התוס', בשם הריטב"א כשיטת הלבבות" "מצוות פוסק ולכאורה

הראשונים לרוב משא"כ לגלותהשנאה, אסור בחוטאלתיאבון זו לשיטה רק
ובשיטת לגלות, חייב אף ולסמ"ק השנאה, לגלות מותר כזה בחוטא גם

שבמ ולומר לחלק כתב לגלותהריטב"א מותר ודאי וכופר להכעיס ומר
שפוסק מצותיך" ב"דרך שם בדבריו משמע וכך עמו, ולהתקוטט השנאה
בשם כריטב"א ופוסק הראשונים רוב סתימת שביק למה וצ"ע זו. כשיטה

התוס'.
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ומדברי לשנאותו", "מותר קיג:] [פסחי� הש"ס לשו� מפשטות
לא בסת�, להלכה הרשעי� שנאת של זה די� שהביאו הראשוני�
לעיל שהובאו לדעות מוכרח וכ� בשנאה. הגבלה איזה שיש משמע
שמצאנו אלא בפסוק. הנזכר "אחי�" מכלל יצא שהחוטא א' בפרק
מדבריה�: תמצית ולהל� זו, שנאה שהגבילו ז"ל האחרוני� בדברי

שמי�" "לש� שנאה רק שהותרה הסוברי� (א)
פ"ב מציעא [בבא משה" ב"דברות זצ"ל פיינשטיי� הגר"מ כתב

שנ"ו עמ' ע"ז, ]:<Ò‰>הערה
שמותר ערוה דבר בו שראה בישראל דא� לענ"ד פשוט "הנה
תאותו מצד בשנאה ולא שמי� לש� אלא מותר אינו לשנאותו,
שרק מהא גדולה ראיה הוא מסברא, שהוא דלבד לשנאותו.
אבל שנאה. לחיוב ג� אותו... לאהוב שאסור נאמר במסית
משמע וא"כ זה, די� ליכא בהתראה א� ב"ד מיתות חייבי בכל
הא על לכאורה ויקשה לשונאו, ואסור אותו לאהוב שצרי�
ומצוה מותר ביחידי א� ערוה דבר שבראה קיג ד� דפסחי�

לשנאותו...
לשנאותו מצוה וג� שמותר מה עבירות דבשאר נראה ולכ�
אותו לשנוא אבל החטא, בשביל שמי� לש� כשהוא רק הוא
וכדומה, ביניה� מריבה איזה מצד אלא החטא בשביל שלא
לרע�, דואהבת ובעשה תשנא דלא בלאו עליו ג� ועובר אסור,
רק שנאה, ואיסור אהבה מצות עליו ג� נאמר דבעצ� משו�
ובמסית שמי�, בלש� רק הוא שלכ� החטא, מפני זה שנדחה
שנאה, ואיסור אהבה מצות כלל בו שליכא בהקרא נתחדש
שמי� לש� שלא שהיא מריבה איזה בשביל שנאה א� ולכ�

".42מותר
[קיג: פסחי� בתוס' הרשעי�,<ÊÈ>והנה את בשונא שג� כתבו [

מאחר אבל בשנאתו, קעביד שמצוה ואע"פ יצר, כפיית שיי�
כוונת ומה יצר. כפיית כא� ג� שיי� גמורה שנאה לידי שבאי�
אחרוני�, כמה מדברי כא� נביא – גמורה" "שנאה התוס'

אחד: בקנה עולי� שפירושיה�
כתב: סק"ב] אמצע קנ"ו ס' [או"ח השקל" ב"מחצית

מה על שנאה שמוסי� גמורה, שנאה לידי שבאי� "פירוש,

שב היה אילו תחילה ג� עבירה, שעבר ע"י כבר ששנאו
גמורה, שנאה לידי כשבאו ועכשיו משנאתו, חוזר היה בתשובה
שפיר שיי� ולכ� בלבו, השנאה תשאר בתשובה כשישוב אפילו

היצר". כפיית
ב"מעייני בזה הביאור מרחיב הנוספת? שנאה אותו בדיוק מהי א�

וכותב: מה"ב] לב: ב"מ מפלאצק, [להגאו� החכמה"
לשנ חפ� שהיה דמיירי כוונת�... לפרש מחמת"ואפשר אותו

ואח"כ לשונאו, יכול אי� תשנא לא איסור מפני רק טע�, איזה
מאחר י"ל, וא"כ ג"כ... ברצו� שונאו דאז עבירה, דבר בו ראה
ג"כ היה עבירה בלא עליו לו שיש שנאה שמחמת יודע שזה
היתר לו שמצא ואחר רשאי, היה שלא רק ממנו, עצמו מונע
מבלי נבהל שישאר ג"כ שנאה בשביל ליה ניחא לשנאותו,
עצמו שנאת בשביל משיאו יצה"ר רוע דא� קמ"ל מסייע,
כיו� יצרו, את לכו� צרי� אדרבה העבירה, בשביל שאינה
עילה שמצא במה ליצרו רוח נחת בזה שעושה בעצמו שיודע

ברעתו". לראות
צדדית סיבה כא� שיש איירי לא שהתוס' כ"כ, מדוקדק אינו [לשונו
אישית שנאה תוליד עצמה המצוה ששנאת אלא לשנוא, וישנה
תוס' בדעת הדברי� תוכ� א� התוס', בדברי וכמפורש ביניה�,
חו� אישית, שנאה ג� מתעוררת לפני�' הפני� 'מי� שע"י פשוט

מצוה]. מחמת מהשנאה
והוסי� התוס', דברי את [ש�] משה" ב"דברות ג� ביאר זה ובדר�
� ב"מ תוס' והיינו � פסחי� תוס' על החולקות השיטות שג�
וממילא שמי�, לש� שלא לשנאותו "שאסור זה: ביסוד מודי�
א� העבירה, בשביל שונא שהיה ממה יותר שנאה להוסי� אסור
שלא להקדימו � שנאה לו שיתוס� � לזה שנחוש להו מסתבר לא

אחרת. בדר� הקושיא את תירצו ולכ� כדי�",
תערובות בלא שמי� לש� שנאה רק המתירה זו לשיטה לעיי� ויש
שעבר באופ� והזיקו בו פגע שחבירו באופ� א"כ אישית, שנאה
שנאת להיתר "התנאי� ט' בסוגיא עיי� לשנאותו, [ומותר עבירה
העבירה משו� רק אבל לשנאותו, שמותר הרי א'], פרק הרשעי�"
אישית, שנאה שזה ממנו, סובל והוא בו, שפגע משו� ולא שעבר
וצ"ע חריפא, בסכינא שבלבו השנאה רגשות לחלק חייב ולכאורה

.43עוד

שאף42. בדבריו דמשמע וצ"ע שהאריך, משה" ב"דברות ועיי"ש
אחיך, בכלל הם ועדיין שמים לשם רק לשנוא מותר גמורים לאפיקורסים

וצ"ע. בפוסקים, ריע לו מצאנו ולא גדול חידוש וזה
שכוונתם43. פסחיםשפירשו התוס' דלפיכמהאחרוניםבפי' ועודישלעיין,

וגמורה אישית בשנאה ומתערבת אח"כ מתרחבת דמצוה השנאה שתמיד

שתחילתו שכל לכאורה משמע הרשעים, שנאה תורה התירה ואפ"ה
תורה ניתנה לא כי אסורה, שנאה כשמתערבת אח"כ גם מותר בהיתר
השנאה כשמתוך רק הוא ההיתר זו לשיטה דגם די"ל אלא השרת. למלאכי
לא אבל התוס', שציירו וכמו האסורה, השנאה מתפתחת עצמה המותרת

זה. זולת
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íéîù íùì àéä íà úòãì - äàðùä ïçáî

˙‚ÏÙ‰· ¯Â·È„‰ ˙‡ Â·ÈÁ¯‰˘ ˘È ,˙ÂÎÏ‰‰ ÈÙÒ‡ÓÂ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÈ·Â
.ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ‡·˘ ÈÓ Ì‰· ËÂ˜�Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˜Â„˜„‰Â ˙Â¯È‰Ê‰

:·˙Î Ï‡¯˘È ˙·‰‡ ˙ÂÎÏ‰Ï Â˙ÁÈ˙Ù· "˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ"·
‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ‰È‰ ‰‡�˘‰ ˙ÏÈÁ˙ ,Í˘Ó�˘ ‰Ó ÈÙÎ ,˙Ó‡· ÔÎ‡"
‰‡�˘ ¯˘‡ ÚÂ„ÈÂ ,Â· ‡ˆÂÈÎÂ Â„Â·Î· ÂÏ Ú‚�˘ ÔÚÈ ,ÂÓˆÚÏ ‰È�Ù

.·ÂÁ ˜¯ Â¯È·ÁÏ ˙ÂÎÊ ‰‡¯È ‡Ï ·Â˘Â ÌÈ�„Ó ¯¯ÂÚ˙

ÂÓˆÚ· ·˘ÂÁÂ ,Â¯È·Á ÏÚ ‰‡�˘ ÂÏ ˘È Ì‡ ÔÂ‚Î ,„Á‡ Ë¯Ù ¯‡·�Â
˙ÂÙÈ„¯ ˙Â˘ÚÏ ÂÓˆÚÏ ¯È˙ÓÂ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ‰¯Â˙ ˙Ú„ ÈÙ ÏÚ˘
‰˘ÂÚÂ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰Ó ‡Â‰ ‰‡�˘‰ ÏÎ˘ ÔÚÈ ÔÎ‡ ...ÏÎÂÈ˘ ‰Ó ÏÎ Â¯È·ÁÏ
.˙ÂÙÈ„¯ ‰ÓÎ ÂÓˆÚÏ ¯È˙ÓÂ ¯"‰ˆÈ‰ ˙Â·‰Ï˙‰ Í¯„Î ÏÂ„‚ ˜˘Á·

ÁÓˆ� ÔÈ‡Ó „Á‡ Ë¯Ù Í‡¯‡ ,ÔÁ·Ó‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ ,ÈÁ‡ ‰ˆ¯˙ Ì‡Â
ÍÏ Ô˙Â� ‰È‰ ,ÂÙ„Â¯Ï ‰ÂˆÓ ¯˘‡ ¯ÂÓ‚ Ò¯Â˜ÈÙ‡ Ì‡ ‰�‰ .‰‡�˘‰
.ÏÎÂ˙˘ ‰Ó ÏÎ Â˙ÂÎÊ· ÍÙ‰Ó ˙ÈÈ‰Â ,Â˙Â‡ ·‰Â‡ ˙ÈÈ‰ ÁË· ,‰Ò�¯Ù
,‰ÎÏ‰ÎÂ ˙„Î ‡Â‰ Ì‡ Û‡ ,Í„Â·Î· Ú‚Â� ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÓ˙ ˜È„ˆ ÍÂÙÈ‰ÏÂ
‰·‰‡‰ ·Â¯ È"ÙÚ ¯˘‡ ,˙Â‡ ‰Ê ÏÎÓ .Â�ÓÓ ‰·‰‡‰ ¯ÈÒÓ ˙ÈÈ‰
‡Â‰ ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏÂ ,¯"‰ˆÈ‰ „ˆÓ˘ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈ�È�Ú· ÈÂÏ˙ ‰‡�˘‰Â

·ÂË‰ ¯ˆÈ‰ „ˆÓ44,Ï"�‰ ¯·ÁÓÏ "˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ"· „ÂÚ ÔÈÈÚÂ] ."
.[ÔÈ�Ú· „ÂÚ ÍÈ¯‡‰˘ ,È�˘ ÔÙÂ‡ ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ

[·"˜ 'ÓÚ Á"È ÛÈÚÒ ‡"Ó 'ÈÒ „ÒÁÂ ‰·Ë‰ 'Ï‰] "ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰"·Â
‰ÎÏ‰Ï ÌÓ‚¯È˙ Û‡Â ,"˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ" Ï˘ ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ¯Á‡ Í˘Ó�

:ÂÈ˙ÂÎÏ‰· ·˙Î ‰Ê ÁÒÂ�·Â ,‰˘ÚÓÏÂ
¯˙Â‰ ‡Ï˘ ,¯ÂË�˜ ˙ÓÁÓ Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ"
‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ È„ÈÏ ‡· Ì‡Â ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï‡ Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï

.Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ,¯ÂË�˜ ˙ÓÁÓ

˙‡¯ÈÓ Â‡ ¯ÂË�˜Ó ˙Ú·Â� Â˙‡�˘ Ì‡ Ì„‡‰ Ú„È Í‡È‰ ...¯Ó‡˙ Ì‡Â
‰·‰‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ ·‰Â‡ ‡Â‰ Ì‡„ ,ÂÓˆÚ ÔÂÁ·Ï Ì„‡‰ ÏÂÎÈ„ Ï"� ,ÌÈÓ˘
˘È‚¯ÈÂ ‰·Ë‰ ‰ÊÈ‡· ÂÏ Â·ÈËÈ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ,Ì˙˜„ˆ ˙ÓÁÓ ‰¯ÂÓ‚
˙"È˘‰ È„·Ú Ì‰˘ ˙ÓÁÓ Ì‰Ó Â˙·‰‡ ÊÈÊÈ ‡Ï Î"ÙÚ‡ ,"Ú‚Ù�" ÂÓˆÚ
Ì‡Â .˙"È˘‰ ˙‡¯È ˙ÓÁÓ Ì‰ Â˙‡�˘Â Â˙·‰‡˘ ˙Ú„Ï ÏÂÎÈ Ê‡ -
Â˙Â‡ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�ÎÂ „ÈÊÓ· ‰ÚÂ„È ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡ ‰‡Â¯

.Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È �"˘ÓÎ

ÂÓˆÚ ˘È‚¯Ó ‰È‰ Â· Ú‚ÂÙ ˜È„ˆ‰ ‰È‰ Ì‡˘ ÂÓˆÚ· ÔÁÂ· Ì‡ Ï·‡
‰‡�˘Â ¯ÂË�˜ È˘‚¯ Â· ¯¯ÂÚ˙Ó ‰È‰Â Â˙·‰‡Ó ˜Á¯˙Ó ‰È‰Â ,"Ú‚Ù�"
ÂÏ ÌÈ‡· Â˙‡�˘Â Â˙·‰‡˘ ‡È‰ ˙Ó‡‰˘ ÂÓˆÚÏ ˙Â„Â‰Ï ÂÏ ˘È Ê‡ -

,Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È Ï˘ ‰‡�˘ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙ÈÓˆÚ ‰ÚÈ‚� ˙ÓÁÓ
."Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÏÏÎ· ‡Â‰ ‡Ï‡

Á‰Â ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ÊÈ¯Ù‰Â‰¯Ó‡�˘ ËÚÓÎ ÂÈ¯·„ ÈÙÏÂ .„‡Ó Ô‡Î ¯ÈÓ
˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ45‡Ï "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ" Ì‚Â .

„ˆÓ ‡È‰ Ì‡‰ ˙ÈË¯Ù ‰‡�˘ ÏÎ ÏÚ ÍÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ ‰Ê· „Â„ÓÏ ·˙Î
‰‡�˘ ‰·¯‰ ˘È˘ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ‰Ê· ÁÈÎÂ‰Ï ·˙Î ‡Ï‡ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È
ÍÈÈ˘ ‡Â‰ Ì„‡ È�· ‚ÂÒ ‰ÊÈ‡· ÚÂ·˜Ï ‰˘˜˘ Ì‚Â .Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ „ˆÓ
"ÔÁÂ·" Â�‡ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ÌÂ˜Ó·Â .ÌÈ¯·„ ‰·¯‰· ÈÂÏ˙Â ,ÌÈ˜È„ˆÏ ÂÒÁÈ·
‡¯·Ò˘ „ÂÚÂ .‡¯·‚‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰�ÂÎ� Ì‡‰ ÂÊ ˙ÈË¯Ù ‰‡�˘ ÏÚ
Ì‰È�ÈÚ· ·Â˘Á Ì„Â·ÎÂ ˙ÂÏ˜· ÌÈÚ‚Ù�˘ ÌÈ˘�‡ ‰·¯‰˘ ,‡È‰ ‡ÎÈ¯Ù
,ÌÈÓ˘ Ì˘ ÏÏÁ˙Ó˘Î Ì‰Ï ÚÈ¯ÙÓÂ Ì‰Ï ·Â˘Á ÌÈÓ˘ „Â·Î Ì‚ Ï·‡
,[Ì‰È�˘· ÌÈ˜ÈÊÁÓ ÌÈÓ˘ „Â·ÎÏ Ì„Â·Î ÔÈ· ‰¯È˙Ò ÔÈ‡˘ „ÂÚ ÏÎÂ]
ÌÈ‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï ˙ÂÎÊ‰ Ì‰Ó ÏÂÏ˘Ï È˙È˙ ÈÎÈ‰ÓÂ ,‰Ï‡Î ÌÈ·¯ ˘È

.Ì„Â·Î· ÌÈÚ‚ÂÙ˘Î ÌÈÚ‚Ù�˘ ÏÏ‚· ˜¯ ÌÈÓ˘ Ì˘ ÌÈÏÏÁÓ‰

Ù"ÚÂ .‡È‰ ‰�ÂÎ� Ì‡‰ ,‰ÓˆÚÏ ‰‡�˘ ˙ÏÂÚÙ ÏÎ ÔÂÁ·Ï ‰‡¯� ¯˙ÂÈÂ
ÔÂÎ� Ï„·‰ ‡ˆÂÈ [ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ È¯·„ ¯Â‡È··] "Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ" È¯·„
- ‡Â‰Â ,˙È˘È‡ ‰‡�˘· ˙·¯ÂÚÓ ‰‡�˘ ÔÈ·Â ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰‡�˘ ÔÈ·
„ÈÓ Ê‡ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰‡�˘ ‡È‰ Ì‡„ .‰·Â˘˙· ‡ËÂÁ‰ ·Â˘È˘ ÔÙÂ‡·
˙·¯ÂÚÓ˘Î Ï·‡ ,‰‡�˘‰ ˙·ÈÒ ‰ÏË· È¯‰˘ ‰·‰‡· ÂÏ·˜È ·Â˘È˘Î
‰Ê·Â .·˘˘Î „ÈÓ Â·‰‡ÏÂ Â˙‡�˘ ÁÂÎ˘Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ê‡ ,‰Ú¯ ‰‡�˘ Ì‚
·Â˘ÁÈ˘ ,‰‡�˘‰ ˙‡ - ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ‡·‰ - ÔÂÁ·È
‰‡�˘‰ ˙ÏË·˙Ó˘ ‡Â‰ ˘È‚¯Ó Ì‡‰ ,‰·Â˘˙· ·˘ ‰Ï‰˘ ÂÓˆÚÏ ¯ÈÈˆÈÂ

‰¯Â‡ÎÏ ‰‡¯� ÔÎ .‡Ï Â‡46.Ú"ˆÂ ,

äàðùä úìáâäá íé÷åìéç ãåò (á)

[ÌÈ‡ËÂÁ ÈÙÏÎ ‰¯˙Â‰˘] ‰‡�˘‰ ˙‡ „ÂÚ ÂÏÈ·‚‰˘ ÌÈ�Â¯Á‡· ˘ÈÂ
:ÌÈÎ¯„ È�˘Ï Â˜ÏÁ� ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·Â

‡

"È�ÁÂ¯"‰Â "ÌÈÓ˘ ˙‡¯È"‰ ˜ÏÁ ÁÎÓ ˜¯ ‰‡· ÂÊ ‰‡�˘˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰
˙Ú·Â� ‡È‰˘ ,‰¯ÂÒ‡‰Â ,ÌÈ˘�‡ ÔÈ· ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡�˘ Î"‡˘Ó ,Ì„‡·˘
.Â·˘ ÌÈÂÒÓ "˜ÏÁ" ÍÂ˙Ó ˜¯ ‡ÏÂ ,Â˙ÂÓˆÚ ÏÎÓÂ Ì„‡‰ ˙ÂÈÏÏÎÓ

˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ ,Á"Ï 'ÈÒ ÌÈ‡¯È] "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ"· ·˙Î ‰Ê ˜ÂÏÈÁ
‰Ê ·˙ÎÂ [„"˜Ò Ë"Ï 'ÈÒ ‡�˘˙ ‡Ï„ ˙"Ï·Â ,ÏÎÓÂ ‰"„ ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï
,"ÔÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‰‡�˘ ‡Ï‡ ·Ï‰ ˙‡�˘ ‡ÏÂ" :ÌÈ‡¯È‰ È¯·„ ˘¯ÙÏ

:Ï"ÊÂ

כל44. ישראל, אהבת הלכות חיברתי "לכן הפתיחה: בסוף שם וסיים
איסור הלכה ע"פ ונראה מקרבנו, האבן לב נסיר אולי ממקורה, הלכה
כתבתי היתר, כתבתי אשר במקום וגם היתר. שום אין מתי ישראל שנאת

כך". להתנהג אין חסידות מדת ע"פ אשר מקומות באיזה
החוטא האם - לעיל שנתבארה בשאלה כאן בדבריו הכרע שאין להעיר ויש
הקפידה שעיקר המידות" וב"ספר כאן בדבריו משמע כי מ"אחיך", נתמעט
חבירו על זכות מללמד עיניו מסמא זה אישית שנאה גם שיש מה שע"י
לשנוא מחליט שבקל כן, שאינו במקום לשנאותו שמותר עליו ומחליט
וכו', היצה"ר כדרך גדול בחשק ועושה חבירו את לרדוף לעצמו ומתיר
ב"הליכות זה ולעומת בעצם. אסורה אישית ששנאה מפורש כתב לא אבל
עיי"ש. אסורה, אישית ששנאה במפורש כתב בסמוך לקמן המובא עולם"

באנשים45. הוא כ"כ שהחמיר דמה כתב ש'] [אות שם בהערה ואמנם
עבירה עברו ורק "עמיתך", בכלל ולגמרי ו"חרדים" ה' יראי כלל בדרך שהם
יש ישראל איש סתם כל "הרי [חילונים] החפשים לגבי אבל וכיו"ב, אחת
למי ויקרב ויאהב כגוי, למתנהג ישנא פנים כל שעל שמים יראת כך כל בו
שמים". יראת מחמת באה מסתמא השנאה זאת ולכן כיהודי, שמתנהג

בגשתו46. היטיב ולחקור לב לשים האדם להזהיר האריכו מוסר ובספרי
מצוה אחר ולהוט נחפז להיות ולא הרשעים, שנאה של זאת מצוה לקיים
הנוגע אלא הבאנו לא וכאן ספריהם, על הם כתובים הלא דבריהם זו.

ההלכה. לבירור
"הלא בפסוק ז] סו"ס ב' [חלק מבשר" "קול בשו"ת שפירש מה ונעתיק

וז"ל: פסחים, תוס' דברי ע"פ אשנא...", ה' משנאיך
זמירות נעים מאמר לפרש אמרתי פסחים] תוס' של -] דבריהם פי "ועל
ובתקוממיך אשנא ה' משנאיך "הלא קל"ט פרק סוף בתהילים ישראל
שנאה לידי כך מתוך ובאים כנ"ל אותו גם שונא שהוא כיון ר"ל, אתקוטט",
באמת, שמים לשם בשנאתו טהורה כוונתו אין שמא חשש יש וא"כ גמורה,
"חקרני התפלל ולכן גשמית, עצמית נגיעה איזו מחמת היצר בעצת הוא רק
ה' אתה ר"ל, בי", עוצב דרך אם וראה שרעפי ודע בחנני לבבי ודע א-ל
כי לי ונדמה עיני את מסמא היצה"ר כי רואה אתה אם מחשבות, היודע
פיגול ממחשבת טהורה איננה ובאמת שמים, לשם ותמימה ישרה דרכי
שתסעייני ר"ל, עולם", בדרך "ונחני לפניך מתחנן זהאני באופן ופניהצדדית,

עכ"ל. והאמיתית", הנצחית לדרך לשוב
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Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Â¯Ó‡˘ Ù"Ú‡„ [ÌÈ‡¯È‰ -] ¯·ÁÓ‰ Â�È·¯ ˙Ú„"
ÈÎ‰·Â ,Â·‰Â‡Ï ÍÈ¯ˆ Â·Ï· Ï·‡ ÔÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‡Ï‡ ·Ï· ‰‡�˘ ‰�È‡
ÈÏ· ‡�Â˘„ ,‡�Â˘· Ì‚ ‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù· Â�Ï ¯È‰Ê‰˘ ‰Ó ı¯˙Ó
È¯ÈÈÓ ÔÈÈ¯·Ú· Î"ÚÂ [Â˙Â‡�˘Ï -] ‰¯Â˙ ‰¯È˙‰ ‡Ï ‡ËÂÁ ‡Â‰˘
,¯ÂÒ‡ ‡ËÂÁ· Û‡ ·Ï·„ ,·Ï· ‡Ï Â¯Ó‡˘ ‡�Â˘„ ‡ÓÚË Â�ÈÈ‰Â
'ÒÂ˙‰ Ì˘· Ó"· ˜"ÓË˘·Â ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ È¯·„Ó ¯·˙ÒÓ ÔÎÂ

ÈÚÏ È˙·˙Î˘ ÂÓÎÂ ,ı¯Ù ¯"‰Â."[‚"˜Ò Á"Ï 'ÈÒ] Ï

Â·Ï· È¯‰˘ ·Ï‰ ˘‚¯· ˙‡ˆÓ� ‰�È‡ Ì‡ ,˙‡ÊÎ ‰‡�˘ Ï˘ ‰¯„‚ ‰ÓÂ
Î"‡ ,Â¯ÊÚÏ ÍÈ¯ˆ È¯‰˘ ‰��È‡ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙ÂÏÂÚÙ· Ì‚Â ,Â·‰Â‡Ï ÍÈ¯ˆ
"ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ"‰ ˘¯ÙÓ Á"Ï 'ÈÒ· ÏÈÚÏ - ?‰‡�˘‰ ˙‡ˆÓ� ‡ÂÙÈ‡
Ì˘· ‡"·ËÈ¯‰Â ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ È¯·„ ˙‡ Ì˘ Â¯‡·· ,¯˙ÂÈ Â˙Ú„ ˙‡
,‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù· ·‰Â‡‰ È�ÙÏ ‡�Â˘‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ‰ÂˆÓ‰ ÔÈ�Ú· 'ÒÂ˙
‡Ï˘ È„Î ÂÓÈ„˜Ó ‰"Ù‡ ‡ËÂÁ ‡Â‰ ‡�Â˘‰˘Î ÂÏÈÙ‡˘ 'ÒÂ˙‰ ÌÈ¯·ÂÒÂ

:¯‡·Ï Ì˘ ·˙ÎÂ ,‰ËË˜Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ È„ÈÏ Â‡Â·È

·ÏÂ ·Ï" ÌÚË ‡ÎÈ‡„ ‚"Ú‡„ ,‰ËÂ˘Ù ['ÒÂ˙‰ Ï˘ -] Ì˙�ÂÂÎÂ"
Â˙Â‡ ‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÂÓÎ Â˙Â‡�˘Ï [ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓ =] "Â¯·„È
[‡ËÂÁ‰ -] ‰‡Â¯˘ ÔÂÈÎ Ó"Ó [‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï ÚÈ‚‰Ï ÌÈÏÂÎÈÂ -]
Â˙Â‡ ‡�Â˘ Â�È‡ [-˘ ÔÈ·Ó -] Â·‰Â‡Ï ‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯ÙÏ ÂÓÈ„˜Ó˘
Ú„ÂÈ˘ ÌÈÓ˘ „Â·Î È�ÙÓ ˙ˆ˜ ‰‡�˘ ‡Ï‡ ‡ÎÈÏÂ ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘
Ï"¯Â ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙Â‰ ‡Ï˘ Ì‰È¯·„Ó ‰‡¯�Â .‡ËÁ˘
È‡‰Î ‡Â‰˘ ÏÎÂ ,˙Â„‰È „ˆÓ ‡Ï‡ ,Â„ÈˆÓ Â˙Â‡ ‡�Â˘ ‡Â‰˘ ‰‡�˘
È„ÈÏ ÛÂÒ· Â‡Â·È˘ ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡Â -] ‡È‰ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â‡Ï ‡�ÂÂ‚

."[‰ËË˜Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘

ÔÈ‡ ÌÈ‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ ‰¯˙Â‰˘ ‰Ó ÏÎ˘ ˘¯ÙÏ Ô‡Î ÛÈÒÂ‰˘ È¯‰
„ˆÓ ‡Ï‡ Â„ÈˆÓ ‡ÏÂ" :Â�Â˘Ï·Â ,‰ÓÈÏ˘Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘Ï ‰�ÂÂÎ‰
˜¯˘ ‰¯Â‡ÎÏ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙÂ ,"ÌÈÓ˘ „Â·Î È�ÙÓ ˙ˆ˜ ‰‡�˘" ,"˙Â„‰È
,ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ È„Î ,‰¯˙Â‰ ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ‰‡�˘
ÏÈ‚¯‰ Ô·ÂÓ· "‰‡�˘" ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ÌÂ˘Ó ,"‰ÂˆÓ Ì˘ÏÂ"

.ÔÂÚÓ˘Ï "‡�Â˘" Ô·Â‡¯˘ ËÂ˘Ù‰Â

‡Ï‡ ÌÈ‡¯È‰ ˙Ú„· ˜¯ ÍÎ ˘¯ÙÏ "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ" ˜Ù˙Ò‰ ‡ÏÂ
‰Ó Â‰Ê˘ ,‡"·ËÈ¯‰Â ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙ ˙Ú„ Ì‚ ÂÎ¯„ ÈÙ ÏÚ ˘¯ÈÙ˘
˙Ú„ ÂÊ˘ Ì‚ ·˙ÎÂ ,‰¯ÂÓ‚ ‰�È‡˘ ‰‡�˘Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â¯È„‚‰˘
‡"˜Ò ÛÂÒ· Ì˘Â [„"˜Ò ÛÂÒ· Ë"Ï 'ÈÒ "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ"] ˜"ÓÒ‰

,"‰ÁÎÂ˙ „Ú" Î"˘Ó· :ÊË ÔÈÎ¯Ú· È"˘¯ ˙Ú„ Ì‚ È‰ÂÊ˘ ·˙Î Û‡
Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ‰"Ù‡ ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡ËÂÁ· ÂÏÈÙ‡˘ È"˘¯Ó ¯‡Â·Ó˘
,‡ˆÂÈÎÂ ÂÏÏ˜ÏÂ Â˙ÂÎ‰Ï ˜¯ ¯˙ÂÓÂ ,˘ÓÓ ‰‡�˘ Â�ÈÈ‰„ ,·Ï‰ ˙‡�˘

[„"˜Ò ÚˆÓ‡ Ë"Ï 'ÈÒ] ,ÔÈÚÏ ˙È‡¯�‰ ‰‡�˘ Â�ÈÈ‰„4748.

Ò¯Ë�Â˜] "ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰"· Ì‚ Â�‡ˆÓ "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ" ˙¯·Ò ÔÈÚÎ
:Ï"ÊÂ [·"�˜ ,‡"�˜ 'ÓÚ "Ú˘¯ ˙‡�˘"

ˆÓ ‡È‰ ‰‡�˘‰ ˙Â‡ÈˆÓ ‰�‰„ ,„ÂÒÈ „ÒÈÈÏ ‰‡¯�Â"Ï˘ ˙Â‡È
Ú‚Ù� „Á‡ Ì„‡˘ ‰ÓÓ Ú·Â� ‰ÊÂ ,Ì„‡ È�· È�˘ ÔÈ· ˙Â··Ï ‚ÂÏÈÙ
Ì„‡‰˘ ‰ÓÓ ˙Ú·Â�˘ ‰‡�˘ ÏÎ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡Â ,Â¯È·Á È„È ÏÚ
ÏÏÎ· ‡Â‰˘ ÏÎ ,Ú˘¯ ÔÈ· ˜È„ˆ ÔÈ· ¯Á‡ Ï‡¯˘È È„È ÏÚ Ú‚Ù�
¯ÊÁ ‡ÏÂ Â· Â¯˙‰Â ,„ÈÊÓ· ‰¯È·Ú ‰˘ÂÚ Ì„‡ Ì‡ ‰�‰Â .Í˙ÈÓÚ
,˙"È˘‰· ÏÂÎÈ·Î Ú‚Ù Ì�Ó‡ ,Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡· Ú‚Ù ‡Ï È¯‰ ,Â·
‰˜Â·„‰ ‰Ó˘� ÂÏ ˘È Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ ÏÎ˘ ¯˘‡·Â ,Â˙ÂˆÓ ‰ÊÈ·˘
,‡�Â˘ ‰˘Ú� ‰Ê „ˆÓ ÔÎÏÂ ,‰ÚÈ‚Ù‰ ˘È‚¯Ó ‡Â‰ Ì‚ È¯‰ ,˙Â˜Ï‡·
‰Ê ÔÈ‡Â .'‰ ˙‡¯È „ˆÓ ‰‡· ‰‡�˘‰˘ ,Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È Â‰ÊÂ
‰„Ó Â‡ ‰ÚÈ‚Ù ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ Â¯È·ÁÏ ‡�Â˘ „Á‡˘ ‰‡�˘Î ‰‡�˘‰

...Ì‰ ÌÈ„¯Ù� ÌÈ¯·„ È�˘ ‡Ï‡ ,‰Ú¯
ÌÈ·‰Â‡ Ì„‡ È�·˘ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ˙‚‰�‰ Ï˘ ‰¯·Á Ï˘ ˘‚¯ „ˆÓ„
Â·‰‡Ï ‰ÂÂˆÓÂ ,Ï‡¯˘È Ï˘ ‰¯·Á‰ ÏÏÎ· ‡Â‰ È¯‰ ,Ì‰Ï˘ ÌÈ¯·Á
Â˜Á¯Ï ‰ÂÂˆÓ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Ï˘ ˘‚¯ „ˆÓ Ï·‡ ,Â‡�˘Ï ‡Ï˘ ‰ÂˆÓÂ

"...Ì„‡· ÌÈÏ„·ÂÓ ÌÈ˘‚¯‰ '· Ì‰ ÂÏ‡˘ ,Â·Ï· Â‡�˘ÏÂ

·

Í˘Ó‰· ¯‡Â·ÓÎÂ ,Ú˘¯‰Ó "˜ÏÁ" ÏÚ ˜¯ ‡È‰ ÂÊ ‰‡�˘˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰
.ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÓÎ·

"ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ" ÏÚ ˜¯ ‡È‰ Ú˘¯‰ ˙‡�˘ ¯˙È‰˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â·˙Î
,"˙Â¯Â˙" ˜ÏÁ] "·¯ÂÁ"· ˘¯È‰ ¯"˘¯‰ Ï"ÊÂ .Ú˘¯‰ ÌˆÚ ÏÚ ‡ÏÂ

:['Â ˙Â‡ ,‰‡�˘
˘È‡‰ Ì‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏÂÊ .‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,‡ËÁ‰ ˙‡ ‡�˘"
ÈÎ „Ú ,Â˙ÂÓˆÚ ÏÎ· ‰ÈÏ‡ „Óˆ� ÈÎ „Ú Â˙Ú¯Ï ‰Î ¯ÎÓ˙‰ Ú¯‰
Ú¯‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ‰˘˜ ˙Ó‡· Ê‡ ,Ú¯‰ ¯Â˜ÓÎ ÍÈ�ÙÏ ·ˆÈÈ˙Ó
Â��È‡ ¯˘‡ ,ıÈ¯Ú Ú˘¯Â „Ê ‡Â‰ ...‰ÊÎ ˘È‡Â ,Â˙Â‡ ‡˘Â�‰ ÔÈ·Â

"...ÂÈÎ¯„ ˙‡ ·ÈËÈ‰Ï „ÂÚ ¯˘ÎÂÓ

.47- ותמיד בחוטא, הבדל שאין רש"י בדעת הארזים"] [ה"עמודי ופירש
ואפילו ממש שנאה לשנאותו אסור עדיין - קיבל ולא תוכחה אחר אפילו
שמותר בחבירו ערוה דבר הרואה פסחים וכגמ' גמורים, חטאים בחטא
רש"י על שהקשו האחרונים של רובם רוב דעת נגד זהו אולם לשנאותו.
שרש"י וכתבו החטא בסוגי שחילקו יש לתרץ, וחילקו פסחים מהגמ' ערכין
ויששחילקו גמורה, שנאה עליהם לשנוא גמוריםשמותר בחטאים איירי לא
שהרי צרכו, כל כדין הוכיחו לא שעדיין ודאי איירי ערכין שבגמ' וכתבו
תוכחה אחרי אבל הלב, שנאת אסורה ולכן התוכחה באמצע עוד הוא

ב'. פרק לעיל באריכות בכ"ז עיין מותרת, ודאי כדין
שהוכחשםשהסמ"ק ,17 הערה ב' בפרק ע"ע דעתהסמ"ק כאן שעירב ובמה
בלב, ואחד בפה אחד ואינו מסתירו שאינו זמן כל הלב ברגש אוסר אינו
שזה הלב, ברגש היינו בלב, שנאה שאין שהעיקר כאן כמש"כ דלא וזה
לסמ"ק. לא אבל בהערה, שם שנתבאר ערכין ברש"י להגדרה יותר דומה
שאינו הריטב"א בלשון צ"ע התוס' בשם הריטב"א דעת שפירש ובמה

לו אין דאפ"ה "ותירצו שכתב: כך, בגלוימשמע איבה אףלהראות דא"כ
להסתירה שצריך אלא ממש שנאה שיש בדבריו ומפורש ישנאהו", הוא
בדברי לעיין הרבה עוד ויש בדבר. ירגיש לא שהלה כדי להראותה ולא

יחידאה. דעת שהוא להאריך ואין הארזים" "עמודי

לשיטתו48. סמך באמת משמש שלכאורה רש"י בדעת מש"כ על בנוסף
באריכות], 1 הערה לעיל עיין בסמ"ק גם הפירוש הוא כך אחרונים [ולכמה
למצוא יש פסחים, בתוס' הארזים" "עמודי של לפירושו ראיה קצת ואולי
דברי להסביר שכתב <מו>] פ' [עשה הסמ"ג על שטיין אייזיק הר' בדברי
שנאה לידי שבאין וכתבו גמורה, לשאינה גמורה בין בשנאה שחילקו התוס'
אלא לבד ערוה דבר משום שונאו אינו "ר"ל שטיין: הר"א ופירש גמורה,
ומגדל מתעורר כך מתוך שונאו, הרשע חבירו וגם הואיל שונאו ג"כ מלבו

ו והבן הלב". מן שנאה ויהא תדיר ביניהם דבריו.הריב בתחילת עיי"ש
התומים משיטת הארזים" "עמודי לדעת סמוכין קצת למצוא אולי יש ועוד
הסוברים סנהדרין], גמ' ובסיכום <מה>, <מד>, במקורות [הובאו יאיר וחוות
שסתם אע"פ לדונו דיין להיות פסול אינו כדין החוטא את ששונא שמי
עוה"ז, ענין מחמת לו שונא אין אם "אבל התומים: וכלשון לדון, פסול שונא
כי לדון, מותר בזו שמים, וחפצי הנפש שנאת והוא שמימי, ענין מחמת רק
עיי"ש, רשעים", בהצדיק החפץ ה' בדרכי וידביק בזכותו יחפש מ"מ בזו

וצ"ע. יאיר", וב"חוות
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,‰¯Â˙‰ È˘¯ÙÓ ÌÈ�Â˘‡¯‰ „Á‡ È¯·„Ó ‰Ê ˜ÂÏÈÁÏ „ÂÒÈ ‡ÂˆÓÏ ˘ÈÂ
ÈÙÒÎ Ô·‡ ÛÒÂÈ '¯Ï] "ÛÒÎ ‰�˘Ó"·<‡>:‡�˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ· ·˙Î˘ [

˜¯ ,·Ï· Â‡�Â˘Ï ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ˙Â¯È·Ú ¯Â·ÚÈ˘ Ù"Ú‡ ÈÎ ÏÏÂÎ ‰Ê"
˙ÈÓÈ Â‡ ‰ÎÈ Â‡ ¯ÂÒ‡È˘ Ù"Ú‡ ËÙÂ˘‰ ÈÎ ,Â¯ÒÈÏÂ ÂÈ˘ÚÓ ‡Â�˘Ï
,ÂÈ˘ÚÓ ‡�˘È˘ Ï·‡ ,·Ï· Â‰‡�˘È˘ ¯Â·Ú· ‰Ê ‰˘ÚÈ ‡Ï ,ËÙ˘�‰
˘È‡ ÔÈ· ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÌÈ·ÂË‰ Â�ÓÓ ÏÈˆ‰Ï ˜¯ Â˙ÂÓ· ıÂÙÁÈ ‡ÏÂ

ÂÈÁ‡ ÔÈ·Â49...

:‚È˜ ÌÈÁÒÙ] "‰¯Â˙ ÏË"· ˜ÏÈÁ ,˙ˆ˜ ˙¯Á‡ Í¯„·Â<Ë�>ÂˆÂ¯È˙·
,ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰ È¯·„Ï ˜ÏÁ ˜¯Ù Ó"‰ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ·Â˘ÈÈ· [È�˘‰

:Ï"ÊÂ
Ò"˘‰ ˙¯È˙ÒÂ Ó"‰ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ·˘ÈÈÏ ¯ÓÂÏ ˘È Ì‚"
‡˜Â„ ÚÓ˘Ó [˙·˘ 'Ó‚· -] Ì˘„ ,[ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· -] Ô‡ÎÏ ˙·˘Ó
‰ÊÂ ,‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ·È˙Î„Î ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ Â�ÈÈ‰ Ì˘„ ,ÌÈ¯ÙÂÎ·

,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ‰Â¯Ú ¯·„ Â· ‰‡¯· ‡Î‰ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÙÂÎ· ‡˜Â„
.ÂÓÚ ÔÂÚËÏÂ ˜Â¯ÙÏ Ù"ÎÚ ÂÓÁ¯Ï ÍÈ¯ˆ È¯‰„ ˙ÈÏÎ˙· ‰‡�˘ Â�È‡

Ú¯‰ „ˆÓ ‡Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ„ ÔÎ ·˙Î˘ ·"Ï ˜¯Ù Ï"ˆÊ Ê"˘¯Ï ‡È�˙· ¯"Â˘Â
ÌÈ¯ÙÂÎ· Ï·‡ ,ÂÓÁ¯ÏÂ Â·˘ ·ÂË‰ „ˆÓ Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡ Â·˘

".˘"ÈÈÚ ÌÈ˙‡�˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ¯Ó‡�

,‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ‡ÏÂ ,‰˘ÏÁ ‰‡�˘ ‡È‰ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘„ ,Â˙�ÂÂÎ ‰‡¯�Â
ÌÁ¯ÏÂ ·Â‰‡Ï ÍÈ¯ˆ Â˙Â‡˘ ·ÂË ˜ÏÁ Ì‚ ‡ËÂÁ‰ ‰Ê Ì„‡· ˘È È¯‰„
‡È‚ÂÒ· Â�¯‡È·˘ ‰ÓÏ ‰Ê ‰ÂÂ˘‰Â .‡È�˙‰ È¯·„ ˙‡ „ÓÏ ÍÎÂ ,ÂÈÏÚ
Ô‡Î ‰�ÂÂÎ‰ ÂÊ˘ ÔÎ˙ÈÂ ,‰‡�˘‰ ˜ÓÂÚ· ˙Â‚¯„ ˘È ˙Ó‡·„ '· ˜¯Ù '·
ÈÈÁ· ˜¯ ‰ÏÁÂ ,‰˜ÂÓÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁË˘ ¯˙ÂÈ ‰‡�˘ ‡È‰ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘„
‰Ê·Â ,Â˙¯ÊÚÏ ‡· ‡Â‰ È¯‰ ˜ÁÂ„Â ‰¯ˆ ˙Ú· Ï·‡ ÌÈÏÈ‚¯‰ ÌÂÈ ÌÂÈ

‰ÏÈ‚¯ ‰‡�˘Ó ‰�Â˘ ‡È‰50.

+_ 'c wxt

eze`pyl xeq` daeyza ay `hegdy rcepyk

תשנא] לא לעני� �] תשובה לבעל החוטא נחשב במה (א)
כישראל הוא הרי � בתשובה החוטא חוזר שכאשר הדבר פשוט
בכמה הדבר ומפורש לשנאותו. אסור ומעכשיו � שנאה לעני� כשר

רוצח הל' [סו� ברמב"� עד]:<ÁÎ>ראשוני�: לשונאו "מצוה
ל"ט סי' [היש� וביראי� מרשעו". וישוב תשובה ]:<ËÎ>שיעשה

רשאי אינ� כראוי, תשובה לעשות אני ורוצה עשיתי אמר "ואפילו
רט"ו סי' ש"ג [ש"ת יונה ברבינו וכ� הרחק<Ï‰>לשנאותו". "רק :[

הרעה". מדרכו שב כי אליו יודע אשר עד מחברתו ִַָירחיק
החטא, עזיבת א) דרגות. כמה כוללת בכללה התשובה מצות והנה

להבא וקבלה חרטה כשצערו51ב) לחבירו פיוס ד) בפה, וידוי ג) ,
להחזיר כדי מעכבות, האלו הדרגות כל א� לשאול ויש חטאו. ע"י

חיובי� לעני� כשר וישראל עמ� מעשה עושה לכלל החוטא את
בפרט. תשנא לא ולעני� לחבירו, אד� בי� מצות של

בזה, המעכבי� תנאי� בודאי ה� וחרטה החטא שעזיבת פשוט וזה
מצות שס"ד, [מצות חינו�" ה"מנחת כתב בפה וידוי שלעני� אלא
הלכות ברמב"� כמפורש הכפרה מעכב שהוידוי שא� וידוי]
ובעל צדיק כבר נקרא לבד החטא ועזיבת בחרטה אבל תשובה,
מנת על אשה קידש דא� מט. קידושי� מגמ' וראייתו תשובה.
תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע הוא אפילו צדיק, שהוא
סי' [חו"מ עדות פסולי של תשובה מדי� ראיה להוסי� ויש בלבו.
וידוי אמר שהחוטא לדעת שצרי� בפוסקי� ש� מצאנו שלא ל"ד],

דברי�.

.49.13 הערה <א> מקורות בחלק כסף" ה"משנה בדברי מש"כ ועיין

שרואה50. שמי בגמ' "ומ"ש ב<סז>]: לשונו כל עיין [בקיצור, התניא וז"ל
בחבירו היינו שישנאהו, לרבו לומר וגם לשנאותו מצוה שחטא, בחבירו
מצוה - לשנאותם שמצוה מעונותיהם שבו ולא והוכיחם ומצות... בתורה
בחינת מצד ואהבה שבהם, הרע מצד שנאה אמת, הן ושתיהן ג"כ. לאהבם
האלקית, נפשם המחיה שבתוכם אלקות ניצוץ שהוא שבהם, הגנוז הטוב
הגובר מס"א הרע בתוך גלות בבחינת היא כי עליה בלבו רחמים לעורר וגם
ממ"ש כנודע האהבה ומעוררת השנאה מבטלת והרחמנות ברשעים, עליה
שנאתים שנאה תכלית הע"ה דוד אמר [ולא אברהם. את פדה אשר ליעקב
כדאיתא ישראל באלקי חלק להם שאין והאפיקורסים המינים על אלא וגו',

דשבת]". ט"ז ר"פ בגמ'
רק היא הרשעים ששנאת והיינו התניא, בדברי אחר פירוש יש ובפשטות
עוד כתבו וכן לאהוב. צריך הטוב" ה"חלק אבל שבהם, הרע" ה"חלק על
פרשת התורה, על מרדכי" "תכלת בספרו מברעזן המהרש"ם מפרשים;

אדם: תולדות ספר זה ד"ה נ"ב, אות בראשית,
מניקלשבורג זצ"ל שמעלקא ר' הגה"ק בשם הביא לחיים' 'אורח "...ובספר
לשנאותו, מצוה דרשע חז"ל שאמרו ומה הרשעים, את גם לאהוב שהזהיר

ובזה שבו. הטוב החלק את ולאהוב שבו הרע החלק את לשנוא היינו
את לברך שמברכין כהנים וברכת כפים נשיאת בשעת עצה לי מצאתי
הקהל, אז יעשו ואיך יברך, לא רחים דלא דכהן ובזה"ק באהבה ישראל עמו
הטוב וחלק רשע, הוא אם גם אדם שבכל הטוב לחלק דמברכין י"ל אבל

לאהוב". מצוה
רואה אם "ואף התורה]: זאת ד"ה חקת, [פרשת עינים" ב"מאור וכ"כ
מאד יאהבנו הקדוש החלק אך שבו, הרע ישנא רע, דבר שום בחבירו
רואה אין מקרבו רע שאין הגמור שהצדיק אמר נבג"מ הבעש"ט כי כנפשו,

אדם". שום על רע שום
כפשוטו ולא לאוהבו, גם צריך השנאה עם זמנית שבו י"ל, הסבר [ולתוספת
אהבת שמעורבת אלא אוהבים, אחר ו"חלק" הרשע של "חלק" ששונאים
השנוא כלפי אהבה של רגש כל אין שנאה שבסתם והיינו השנאה. עם
ואפיקורס] כופר [שאינו הרשע כלפי אבל שנאה, רק כלפיו ומרגישים
אחת, בבת יתקיימו ההרגשות ששתי ויתכן השנאה, עם אהבה מעורבת

שנאה]. וגם אהבה גם
ענינם51. כי כשנים, החשיבם שהרמב"ם אף כאחד הדברים שני וכללנו

כתב י"ט אות א' שער יונה רבינו וגם השני. בלי אחד לצייר וקשה דומה
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Ì„Â˜ ¯¯·� - ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ·ÎÚÓ Ì‡ - Â¯È·ÁÏ ÒÂÈÙ ·ÂÈÁ ÔÈ�ÚÏÂ
‰Ê· Â�„˘ Â�‡ˆÓ„ ,‰·Â˘˙ Ï˘ "‰¯ÙÎ"· ·ÎÚÓ Ì‡ ÒÂÈÙ‰ ÔÈ„ ¯˜ÈÚ

.Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ˙¯È˙Ò· ÌÈ�Â¯Á‡‰

Â‡ ÂÏÏ˜Ó Â‡ Â¯È·Á· Ï·ÂÁ ÔÈ�ÚÏ ·˙Î [Ë"‰ ·"Ù] ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰·„
ÂÏ ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ‰Ó Â¯È·ÁÏ Ô˙È˘ „Ú ÌÏÂÚÏ ÂÏ ÏÁÓ� Â�È‡"˘ ÂÏÊÂ‚
ÏÂ‡˘ÏÂ Â˙Âˆ¯Ï ÍÈ¯ˆ ,ÂÏ ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ÔÂÓÓ ÂÏ ¯ÈÊÁ‰˘ Ù"Ú‡ ,Â‰ˆ¯ÈÂ
ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯·„· ‡Ï‡ Â¯È·Á ˙‡ ËÈ�˜‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,ÂÏ ÏÂÁÓÈ˘ Â�ÓÓ

."ÂÏ ÏÂÁÓÈ˘ „Ú Â· Ú‚ÙÏÂ ÂÒÈÈÙÏ

Ï·ÂÁ· ˜¯ ÒÂÈÙ‰ ÔÈ„ ·˙Î [Ë"‰ ‰"Ù] ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰· ÂÏÈ‡Â
Â¯È·Á·.Â�ÂÓÓ ˜ÈÊÓÏ ÂÙÂ‚· Â¯È·Á ˙‡ ˜ÈÊÓ ‰ÓÂ„ Â�È‡" :Ï"ÊÂ ,

,ÂÏ ¯ÙÎ˙� ,ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ ‰Ó ÌÏ˘˘ ÔÂÈÎ Â¯È·Á ÔÂÓÓ ˜ÈÊÓ‰˘
ÂÏÈÙ‡Â ,ÂÏ ¯ÙÎ˙Ó ÔÈ‡ ,ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ ÂÏ Ô˙�˘ Ù"Ú‡ Â¯È·Á· Ï·Á Ï·‡
˘˜·È˘ „Ú Â�ÂÚ ÏÁÓ� ‡ÏÂ ÂÏ ¯ÙÎ˙Ó Â�È‡ ,˙ÂÈ·� ÈÏÈ‡ ÏÎ ·È¯˜‰

."ÂÏ ÏÂÁÓÈÂ Ï·Á�‰ ÔÓ

˜ÏÈÁ "‰�˘Ó ÌÁÏ"‰ :Ì"·Ó¯‰ ·Â˘ÈÈ· ÌÈ�Â¯Á‡· ÌÈÎ¯„ È�˘ Â�‡ˆÓÂ
‰¯È·Ú ‰˙Â‡Ó ‰�‰˙�„ ÔÏÊ‚· Ï·‡ ,ÒÂÈÙ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ Â�ÂÓÓ ˜ÈÊÓ· ˜¯„
.ÂÒÈÈÙÏ ·ÈÈÁ ÂÙÂ‚· Ï·ÂÁ· ˘"ÎÂ ÂÁ¯Î ÏÚ· Â�ÓÓ Á˜Ï˘ Â¯ÚÈˆ Ì‚Â

Ï·ÂÁ· ˜¯„ ˜ÏÈÁ [Â"Ë 'ÈÒ ÊÈ‚Á Ì"¯ÓÏ] "ÌÁÏ‰ È˙˘" ˙"Â˘·Â
Â�ÂÓÓ ˜ÈÊÓ Â‡ ÏÊÂ‚· Î"‡˘Ó ,‰¯ÙÎ‰ ˙‡ ·ÎÚÓ ÒÂÈÙ‰ Â¯È·Á·
˘˜·Ï ÂÈÏÚ ˘È ‰ÂˆÓ ˜¯Â ,ÂÏ ¯ÙÎ˙� ˜ÊÈ‰‰ Â‡ ‰ÏÊ‚ ˙‡ ÌÏ˘ ¯˘‡Î
'Ú 'ÈÒ ‰˘Ú ‚"ÓÒ‰ È¯·„· ˜ÂÈ„ Ù"Ú ÂÈ¯·„ „ÒÈÈÂ .ÂÒÈÈÙÏÂ ‰ÏÈÁÓ
.ÂÒÈÈÙÏ ·ÂÈÁ ˘È„ ÚÓ˘Ó Ï·ÂÁ· ˜¯Â "‰ÂˆÓ"„ ·˙Î Â¯È·Á ˙‡ ˜ÈÊÓ·„

·ÈÈÁ Ó"ÁÏÏ ÔÏÊ‚·Â ,ÒÂÈÙ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ Ú"ÂÎÏ Â¯È·Á ÔÂÓÓ ˜ÈÊÓ·˘ ‡ˆÂÈÂ
·ÎÚÓ ÒÂÈÙ‰ Ú"ÂÎÏ Â¯È·Á· Ï·ÂÁ·Â ,‰ÂˆÓ ˘È "ÌÁÏ‰ È˙˘"ÏÂ ÒÈÈÙÏ

.‰¯ÙÎ‰

È¯Ú˘· ‰�ÂÈ Â�È·¯ ÔÂ˘ÏÓ ˜ÈÈ„ [Â"Ë¯ 'ÓÚ ‡"Á] "‰·Â˘˙‰ ¯ÙÒ"·Â
ÌÈ¯·„"˘ ·˙Î„ .ÒÂÈÙ ÔÈ„ ÏÏÎ ÔÈ‡ ÏÊ‚·„ „"Ó ˙Â‡ '‡ ¯Ú˘ ‰·Â˘˙
˙‡ ·È˘È ¯˘‡ „Ú Â�ÂÚ ¯ÙÎ˙È ‡Ï ÒÓÁÂ ÏÊ‚Î Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘
¯ÙÒ Â‡ ÂÈ�Ù ÔÈ·Ï‰ Â‡ ÂÏ ˜Èˆ‰Â Â¯È·Á ˙‡ ¯Úˆ"· ˜¯Â ,"‰ÏÊ‚‰
."‰ÏÈÁÓ Â�ÓÓ ˘˜·È˘ „Ú ‰¯ÙÎ ÂÏ ÔÈ‡"„ ·˙Î "Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÂÈÏÚ
‡Â‰ ÒÂÈÙ‰ ÔÈ„ ¯Â˜Ó ÏÎ ˙Ó‡·„ "‰·Â˘˙‰ ¯ÙÒ"· Ì˘ ÛÈÒÂ‰Â
˜ÈÊÓ Â‡ ÔÏÊ‚Ï ˘¯ÂÙÓ ¯Â˜Ó Â�‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ï·ÂÁ ÔÈ�ÚÏ .·ˆ ˜"· ‰�˘Ó·

.‰¯ÙÎ‰ ·ÎÚÓ ÒÂÈÙ‰˘

Ì‡ Â¯È·Á· Ï·ÂÁ· ÂÏÈÙ‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈÈ„Ú ˘È Â��È�ÚÏ˘ ‡Ï‡
Ï·‡ ,˘¯ÂÙÓ· ‰Ê· ·˙Î˘ ÈÓ ˙ÚÎ Â�‡ˆÓ ‡ÏÂ .‰¯ÙÎ‰ ·ÎÚÓ ÒÂÈÙ‰
˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ˙¯ÊÁ ÔÈ�ÚÏ „"Ï 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎÓ ÚÓ˘Ó
ÒÈÈÙÈ ‡ËÂÁ‰˘ ÍÈ¯ˆ˘ Ì˘ ÌÈ‡ËÁ Ï˘ ÌÈ�ÙÂ‡‰ ÏÎ· Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘

.·ÎÚÓ Â�È‡˘ ÚÓ˘Ó ,Â¯È·Á

ששב? נדע אי� (ב)
הפרק], בתחילת [שהבאנו יודע" אשר "עד יונה רבינו של זו ִַָלשו�
זמ� כל אבל תשובה, שעשה בבירור לדעת שצרי� להדגיש באה

שב" "שמא חוששי� לא ברורה ידיעה ב"חוות52שאי� כתב וכ� .
בהשמטות ס"ב [סי' תראה<Ó‰>יאיר" כי דמ"ש אמרו "ורז"ל :[

אע"פ לשנאותו, מותר דאז עבירה שעבר בראה מיירי שונא� חמור

החוטא נחשב דברי� באילו לשאול ויש תשובה". שעשה דאפשר
בעינינו. תשובה לבעל

דלעני שכתבו האחרוני�, בדברי בזה הדברומצאנו אי� שנאה �
תשובה כבעל ונחשב לכשרות�, עדות פסולי חזרת כדי� חמור
� כ"ט [סעי� ל"ד סי' בחו"מ דהנה – העני� וביאור בקל. יותר
אי� חטא, משו� לעדות שנפסל באד� תנאי� כמה מבוארי� ל"ה]
"ואימתי (כה:) סנהדרי� מגמ' אלו ודיני� לכשרותו. חוזר הוא
וכו', פיספסיה� את משישברו בקוביא], משחקי� של �] חזרת�
שאפילו וכו' שטריה� את משיקרעו חזרת�, ואימתי ברבית... מלוה
הדי� לעדות שפסול הטריפות על חשוד ולעני� מוזפי". לא לנכרי
ויחזיר אותו מכירי� שאי� למקו� שיל� עד תקנה לו שאי� הוא
ל"ג] סעי� ש� בהג"ה מובא מ"ב, [אות ב"י וכתב וכו'. אבדה
ויקבל שבעירו לב"ד שיל� די עבירות "דבשאר ירוח� רבינו בש�

עוד". לעשות שלא עליו
פעולות לעשות צרי� עדות, לעני� לכשרותו לחזור שכדי והיינו
ועזיבת בלב חרטה ה� תשובה של שעיקר שא� בו, שחזר המורות

חוששי� עדות לעני� אבל מערי�"החטא, קא איערומי "דילמא
עד בו שחזר בטוחי� אנו ואי� ש�], סנהדרי� בגמ' [וכמש"כ
שנפסל חטא מאותו יתירה התרחקות על המורה פעולה שיעשה

ידו. על
[ש� יאיר" ב"חוות מבואר זה שחטא<Ó‰>יסוד שמי שכתב [

ועתה פסול שמ� שו� עליו נראה ולא החטא מאז רב זמ� ועבר
אד� שבי� מצות לעני� תשובה בעל בכלל הוא בטוב, מתנהג

ש�: וסיי� וכו', לביישו שלא לחבירו
כשעבר להכשירו �] עדות פסולי לעני� מזה נלמד דלא "ואע"פ
שנדע עד בפסלותו שנשאר רק בטוב] ומתנהג זמ� הרבה

תשובה". שעשה
לחבירו אד� בי� במצות בתשובה חזרה לעני� יותר להקל דיש הרי
אופני� כמה עוד יתבארו ולקמ� עדות. פסולי לעני� שלמדנו ממה

בתשובה. שחזר ולקבוע עליה� לסמו� דאפשר
התשובה בקביעות דרכי� כמה

הוי בטוב, מתנהג האד� ועכשיו מהחטא זמ� הרבה עבר א� א]
[ש�]: יאיר" ה"חוות וז"ל תשובה. בעל בכלל

כל שיכול בנערותו בתולה אד� פיתה דא� לומר סברא "דאי�
קיבל לא אפילו ימיו, כל בזה לחשדו עונשאד� לא עליו

ארז"ל והלא ויכל�? יבוש ותמיד תשובה, עשה ולא אד�
וכו'... בה ומתבייש עבירה דבר אד� עשה א� יב) (ברכות
הבריות, מלעז ונתבייש חטאתו נודע א� רשות נית� לא לביישו אבל
(סוכה תשובה בעלי שאמרו וכמו בטוב, מתנהג מעתה א� כ"ש
לבעלי בניכרי� מיירי ולא ילדותנו, על שכיפרה זקנותינו אשרי נב.)
ובמדרש כ�, אומרי� היו לבב� נגעי ידעו אשר אות� רק תשובה
עבירות של חבילות אד� עשה מלחמה, ל� תעשה בתחבולות כי
מספיק... שזה לכאורה ומשמע מצות, של חבילות כנגד� יעשה

ו החטא... ועזיבת והוידוי החרטה שלשה: הן התשובה תשובהשיסודות אין
התשובה "ועיקר ל"ח: סי' או"ח קמא הנו"ב לשון וע"ע אלו. משלש פחותה

וכו'". שלם בלב וחרטה נשבר בלב דברים ווידוי החטא עזיבת היא
שמא52. חוששים כן הרע לשון עליו ולספר החוטא לפרסם לענין אבל

לפרסם אסור שחטא בינוני דבאיש שם, דבריו בתחילת יונה רבינו כ"כ שב,
ולב ברעיונו, ויגונו הרעה, מדרכו שב ההוא החוטא אולי "כי חטאו את
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זה שעבר חטא על חבירו לחר� לאד� רשות שאי� פה המבוקש
יפה עתה מתנהג א� רב ".53זמ�

והוסי� דבריו את הביא ב'] אות במ"ח ד' [כלל חיי�" וב"חפ�
יונה. רבינו מדברי ראיה

עזיבת הוא לתשובה הכרחי תנאי והנה החטא. עזיבת בעני� ב]
הקיי� מעשה בו יש החטא א� (א) אופני�: שני כולל וזה החטא
קוד� צרי� שבת, שמחלל או שעטנז שלובש כגו� הזמ� כל ונמש�
כגו� מקוד�, שעבר בחטא (ב) העבירה. מעשה את שעזב שנדע
רק החטא עזיבת מקיי� בזה וכדו', אסורות מאכלות פע� שאכל

החטא. את ויעשה יחזור שלא בדעתו שמחליט במחשבתו,
ג'] אות במ"ח ד' [כלל חיי�" ה"חפ� כתב מחבירו גונב ולעני�

הגזלה את שיחזיר עד לכשרותו חוזר ברכות54דאינו מגמ' ונלמד ,
אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעבר חכ� תלמיד ראית "א� יט.
בממונא אבל שבגופו בדברי� מילי והני תשובה, עשה ודאי ביו�...

למריה" דמהדר להסביר55עד הארי� רט"ו עמ' התשובה" [וב"ספר .
בחטא]. כמחזיק נחשב הוא הגזלה מחזיר שלא זמ� דכל

תשובה, כבעל בזה נחשב הגניבה, להחזיר בא ועכשיו דגנב והיכא
שמיא, כלפי ג� והתחרט בו שחזר נוספות הוכחות צריכי� ואי�
סעי� ל"ד סי' מחו"מ מוכח כ� הגניבה. להחזיר שבא מה ומספיק
מיד בעלמא, באקראי וגזל שגנב מי "אבל ש�: הרמ"א וז"ל כ"ט

תשובה הוי וגזל שגנב מה ".56שהחזיר
נר מדבריג] וראיה נאמ�. � תשובה שעשה בפיו אומר דא� אה

ל"ט סי' [היש� [�<ËÎ>היראי� עשיתי אמר "ואפילו שכתב: [
רשאי אינ� כראוי, תשובה לעשות אני ורוצה ב�] פגעתי ובאמת
ל"ח סי' [אה"ע שמואל" ה"בית בדברי ללמוד יש וכ� לשנאותו".
"ונראה וז"ל: שמקודשת] צדיק שהוא ע"מ המקדש לעני� נ"ה אות
התנאי קיימתי אמר א� כמו נאמ�, בתשובה, שהרהר אומר הוא א�

להכחישו". א"י והיא
בו שחזר וניכר הנהגתו משנה זה אד� דא� מסברא נראה ד]
ר"ה מגמ' לזה מקור [וקצת תשובה. לבעל נחשב כבר מחטאו,
של דינו גזר המקרעי� מהדברי� אחד הוא מעשה" ש"שינוי טז:

רשות של מעשי� שאפילו שהכוונה בריטב"א ש� וכתב אד�,
משנה]. הוא קצת הגוני� שאינ�

מקבלי� � בתשובה ולחזור להתקרב הרוצי� חוטאי� (ג)
התשובה תנאי כל קיימו שלא א� אות�

שאלו � הפוסקי� שכתבו � תשובה בעני� חילוק עוד להוסי� ויש
הכלל, בתו� ולהכלל בתשובה ולחזור להתקרב שרוצי� החוטאי�
חטא� כל את לגמרי עזבו שלא א� אות�, ומקרבי� אות� מקבלי�
מהרי"ק בשו"ת מבואר הדבר ויסוד גמורה. תשובה עשו ולא
דברי [ע"פ ש� וכתב לשוב, שרוצה מומר בעני� פ"ה] [שורש
והתחיל תשובה, לעשות עליו שקבל שמכיוו� ל� "והרי המרדכי]:
בשו"ע כ� ונפסק גמור". כישראל הוא והרי לכשרותו, שחזר בה,
וקבל בו שחזר "מומר עדות: פסולי לעני� סכ"ב] ל"ד [סי' חו"מ

עדיי�". עשאה שלא אע"פ מיד, כשר תשובה, עליו
וז"ל: נ"ד] [סי' סופר" "חת� בשו"ת טע� בטוב מבואר זה ועני�
ומצוות, תורה עול מעליו שפורק מי לקרב או לרחק א� "בעני�
ובהיות חובה, עד לרדפו במכתבו הנ"ל הגאו� שדעת לי ואמר
כי א� דעתי, לו לומר אני מחויב לזה ג� מסכמת דעתי שאי�
הריחוק, בתכלית לרחק� ואמתיי� נכוני� הנ"ל הגאו� דברי
זה ציבור מכלל להתרחק שצרי� היינו �] שלה� מכלל היינו
ומומרי� מסיתי� ובפרט בתרייהו, ח"ו נגרור דלא רשעי�], של

להכעיס.
כאחד עצמו ומעמיד ה', יראי בחברת ומתכבד שרוצה מי אבל
שבאמת ואע"פ כשר, ישראל בש� להקרא רוצה עכ"פ או מה�,
וחלילה ה' יראי כמכבד לכבדו לא לקרבו, מצוה ומורד, פושע הוא
ה', למצוות לקרבו אבל ביד�, נופל סופו ח"ו כי לרשעי� להחני�
אבל כולו לא וא� ישמע, אולי לבו אל הנכנסי� דברי� עמו לדבר
בה� שחזרו הרבה ראינו וכבר נידח, ממנו ידח לבל מקצתו אפשר
סממני בי� חלבנה ג� למנות שראוי אצלכ� ומכש"כ הרעה, מדרכ�

למני�..." העשירי ולא חלבנה כמו הוא שיהיה ובלבד קטרת,

וה"חפץ שב"]. כי יודע אשר עד מחברתו ירחיק הרחק רק נפשו... מרת יודע
קל בלב דלשנוא החילוק, ביאר סקי"ד] חיים מים באר ד' [כלל חיים"
- בידים מעשה בה דאין קיל דשנאה - זה חילוק על וחזר בידים. ממעשה

עיי"ש. סק"כ, חיים מים באר ז' כלל לקמן
דה"ה53. פשוט אבל לביישו, לענין דבריו את יאיר" ה"חוות שכתב ואף

בזה דסגי מלשונו דמשמע יאיר" ה"חוות בדברי לעיין [ויש שנאה. לענין
חרטה, התשובה, גדרי את קיים שלא ואף לבד, מהחטא זמן הרבה שעבר

בזה]. וצ"ע וכו', וידוי קבלה,
דברי לצרף יש החוטא, את לקרב יש זמן הרבה שבעבר הענין ולעצם

וז"ל: <סו>]: החמישית המידה א, [פרק דבורה" ה"תומר
אין בחטא, מחזיק האדם שאפילו אחרת, מידה זו אפו. לעד החזיק "לא
ישוב שלא אפילו כעסו יבטל אלא לעד, לא מחזיק, ואם אף, מחזיק הקב"ה
ישראל, גבול הקב"ה שהחזיר יואש בן ירבעם בימי שמצינו כמו האדם.
בשביל ריחם? למה כן אם שבו, ולא עליהם וריחם עגלים, עובדי היו והם
שעדיין היות עם אפו, מחליש אדרבה אפו, לעד החזיק שלא זו, מידה
לנצח "לא והיינו ישובו, אולי ומרחם מצפה אלא מעניש, אינו קיים, החטא
לטובת הכל ובקשות, ברכות מתנהג הקב"ה אלא יטור", לעולם ולא יריב

חבירו..." עם בה להתנהג לאדם ראויה מידה וזו ישראל.

זמן הרבה דאחר הוא הטעם דלחו"י יאיר", ה"חוות מדברי יותר והפליג
בכ"ז ברשעו ומחזיק רשע עדיין אפילו דבורה" ול"תומר בתשובה, חזר ודאי

דחסידותא. מילי הם דבריו וודאי לרשע, אפו להאריך צריך
לו54. ואין להחזיר יכול שאינו שבאופן חיים" מים ב"באר שם והוסיף

צד: ב"ק בגמ' למש"כ דדומה [וי"ל תשובתו. את מעכב זה אין לשלם במה
להחזיר הספיק שלא לאהדוריה, ליה איבעי גביה, בעי מה תשובה עשה "אי

שמת"]. עד
סי'55. אה"ע בב"י מובא קפח. עמ' ח"ד [נכ"ד ירוחם רבינו שכתב ואף

הוא שאם מפרשים "ויש דמקודשת]: צדיק, שאני ע"מ המקדש לענין לח,
הגזלה, שישיב עד צדיק להיות יכול אין וכיו"ב, גזל כגון לבריות וישרשע

צדיק הוא הרי להשיב, שהרהר דכיון לעניןמפרשים רק דהיינו נראה ,"
שם. באה"ע וח"מ בב"ש ועיי"ש קידושין ספק

קבלת56. העיטור, בעל דז"ל [וקצ"ע בב"י. עיי"ש העיטור מבעל ומקורו
בתשובה החזיר אם הגניבה על "החשוד אלפס: הרב בשם נז. עמ' עדות
הרי עדותו". מקבלין וגוי, לישראל לגנוב שלא עליו וקבל ופחד יראה בלא

עוד]. לגנוב שלא עצמו על לקבל שצריך ברמ"אדכתב שם כתב תנאי ועוד
החזרה מהני לא ב"ד כפיית ע"י רק החזיר לא אם "אבל הרא"ש: שו"ת בשם

תשובה". שיעשה עד
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ÌÈ‡ËÂÁ‰ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰¯È·Ú ‚ÂÒ ‰ÊÈ‡ ÏÚ :‡ ˜¯Ù
ÌÈ‡�˙ '‚˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î Ï·‡ ,ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘ Ï˘ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚ ¯‡·˙� ˙Ó„Â˜‰ ‡È‚ÂÒ·

:¯·„· ˘È

˘ÈÂ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ -] ‰¯ÂÓ‚ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÈÓ· ˜¯ ¯Ó‡� ‰Ê ÔÈ„ :‰¯ÂÓ‚ ‰¯È·Ú - '‡ È‡�˙
Â‡ ‚‰�Ó ÏË·Ó‰ Ï·‡ .ÔÂ·‡È˙Ï ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ [ÍÎ ÔÈ„‰ Ô�·¯„ ‰¯È·Ú· Ì‚˘ ·˙Î˘ ÈÓ
Î"ÂÓÎÂ .Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ,[ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ¯ÂÒÈ‡ Â· ÔÈ‡˘] ˙ÂˆÈ¯Ù Ï˘ ÌÈ¯·„ ‰˘ÂÚ ÂÏÈÙ‡
˙Â¯È·Ú· ÂÏÈÙ‡˘ ‡"ÈÂ] .˙ÓÈÈÂÒÓ ‰¯È·Ú Â· ‰‡¯� ‡Ï˘ ı¯‡‰ ÌÚ Ì˙Ò ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡
Â‡ ‰˘Ú ÏÚ ¯·Ú Ï·‡ ,˙Â˜ÏÓ Â· ˘È˘ Â‡Ï ÏÚ ¯·ÂÚ˘ ÈÓ ˜¯ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ‡˙ÈÈ¯Â‡„

.[Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ,·"ÂÈÎÂ ‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ Â‡Ï ÏÚ

‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ Ì‡‰Â ‰˘ÚÓ‰ ÌˆÚ ÏÚ ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ :· ˜¯Ù
ÔÈ‡˘Â ‡ËÁ Ô‡Î ‰˘Ú� ÔÎ‡˘ ‰¯ÂÓ‚ ˙Â‡„Â· ¯¯·˙È˘ ÍÈ¯ˆ :˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ ÔÈ‡ - '· È‡�˙
.ÔÎ Â�È‡ ˙Ó‡·Â ‡ËÁÎ Â‰˘ÚÓ ‰‡¯� ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ˜¯ ‡Ó˘Â ,Â¯È·Á ÏÚ „ÓÏÏ ˙ÂÎÊ „ˆ

ÌÈÓÚÙÏÂ ‡ËÁ‰ ÔÓ ÏÏÎ Í¯„· ¯‰Ê�˘ ÏÈ‚¯ È„Â‰È Â�ÈÈ‰„] "È�Â�È·"· :Ì‰ ¯ÂˆÈ˜· ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ ÈÏÏÎ

.˙ÂÎÊ „ˆÏ ¯˙ÂÈ ‰ËÂ�˘Î ˘"ÎÂ ,Ô‰ ÌÈÏÂ˜˘ ˙ÂÎÊ‰ „ˆÂ ·ÂÁ‰ „ˆ Ì‡ ˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ·ÈÈÁ ,[Ï˘Î�

Â�Â„Ï ·ÈÈÁ ‰Ê· Ì‚ ,"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯È"· ¯·Â„Ó Ì‡ Í‡ .˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ·ÈÈÁ Â�È‡ ·ÂÁÏ ¯˙ÂÈ ‰ËÂ�·Â

‰·ÂÁ ÛÎÏ Ì�Â„Ï ‰ÂˆÓ [Ì··Ï· ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯È ÔÈ‡Â ÚÂ¯Ï Ì‰È˘ÚÓ ·Â¯˘] "ÌÈÚ˘¯"·Â .˙ÂÎÊ ÛÎÏ

˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ÏÏÎ ·ÈÂÁÓ ÔÈ‡ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· Â˙‚¯„Â Ì„‡‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ Â�È‡ Ì‡Â .¯˘Ù‡˘ ÏÎÎ

.¯·„· ˘È ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ ˜¯Â

‡¯ÈÂ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ˜ÊÁÂÓ ‡ËÂÁ‰ Ì‡ ,‰˘ÚÓ‰ ÌˆÚ ÏÚ ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· Ì‚
‰·Â˘˙ ‰˘ÚÂ Î"Á‡ Ë¯Á˙� È‡„Â˘ È�ÙÓ ,‰¯È·Ú ¯·„ Â· ‰‡¯ Ì‡ Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ,ÌÈÓ˘

.„ÈÓ

˘È [ÌÈÏ˘Î� ÌÈÓÚÙÏ ˜¯Â ‡ËÁÓ ÌÈ¯Ó˘� ÏÏÎ Í¯„·˘] ÌÈ�Â�È·· Ì‚˘ ·˙Î "‰�Ë˜‰ „È"·
,ÌÈ�Â�È·‰ ‚ÂÒ· ˜ÏÁÏ ·˙Î ÔÎÏÂ ,˜È„ˆ Â‰È¯‰Â ·Ï· ‰·Â˘˙ ‡ËÂÁ‰ ¯‰¯‰ ‡Ó˘ ˘Â˘ÁÏ
¯˙ÂÓ ÂÈ˘ÚÓÏ ·Ï Ì˘ Â�È‡Â Ú˘¯Ï ·Â¯˜‰ È�Â�È·· ˜¯Â ,‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡ ˙Ó‡· ·ÂË È�Â�È·˘

.Â˙Â‡�˘Ï

ÙÁ"‰ ÌÏÂ‡ÔÈ‡Â ‰¯È·Ú ¯·„ Â· ‰‡¯˘Î ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ È�Â�È· ÏÎ˘ ¯·ÂÒÂ ˜ÏÂÁ "ÌÈÈÁ ı
˙"Â˘ È¯·„Ó ¯‡Â·Ó ÔÎÂ ,"˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"· ˜ÒÙ ÔÎÂ .·˘˘ Ú„ÂÈ˘ „Ú ·˘ ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ»

.¯È‡È ˙ÂÂÁ

‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú·Â ‡ËÂÁÏ ‰‡¯˙‰ ÔÈ„ :‚ ˜¯Ù
,‡ËÁ‰ ˙¯ÓÂÁ Ú„È Ì‚Â ,‡Â‰ „ÈÊÓ ‡ËÂÁ‰˘ ˙Â‡„Â· Ú„�˘ ÍÈ¯ˆ :„ÈÊÓ· ¯·Ú - '‚ È‡�˙
¯ÂÒÈ‡Ï Ï‡¯˘È· ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰�È‡˘ ‰¯È·Ú Ì„‡· ‰‡Â¯ Ì‡ ÔÎÏÂ .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Ê‡ ˜¯Â
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,‡ËÂÁ· ‰¯˙‰ ‡Ï Ì‚Â ,[Ì‰È·˜Ú· ‰· ÌÈ˘„ ÌÈ˘�‡‰Â ˙ÓÒ¯ÂÙÓ "‰˙¯ÓÂÁ" ÔÈ‡˘ Â‡]
ÂÚÈ„Â‰Â Â· ‰¯˙‰ Ì‡ ˜¯Â .‡Â‰ ‚‚Â˘Â Ú„ÂÈ Â�È‡ ‰Ê ‡ËÂÁ ‡Ó˘ ÈÎ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡
Ú"Â˘· ‰ÎÏ‰Ï ˜ÒÙ�Â ÌÈ�Â˘‡¯ ‰·¯‰ Â·˙Î ÔÎ .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ,Ï·È˜ ‡ÏÂ ‡ËÁ‰ ˙¯ÓÂÁ

.ÌÈ˜ÒÂÙ·Â

˙ÏÈÎ‡Â ˙ÂÈ¯Ú È¯ÂÒÈ‡ ÔÂ‚ÎÂ [ÌÂ˜Ó Â˙Â‡·Â ÔÓÊ Â˙Â‡· ÌÒ¯ÂÙÓ‰] ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú· Ï·‡
Ú„ÂÈ ‡Â‰˘ ˙˜ÊÁ· „Á‡ ÏÎ˘ ,‰‡¯˙‰ ÈÏ· ÂÏÈÙ‡ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ,'ÂÎÂ ˙ÂÙÈ¯ËÂ ˙ÂÏÈ·�

."ÌÈÈÁ ıÙÁ"· ˜ÒÙ ÔÎÂ .ÂÏ‡ ÌÈ‡ËÁ ˙¯ÓÂÁ

˘È‡ Í¯„ ÏÎ È¯‰˘ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ‡ËÁ ¯Â·Ú ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡ Â·˙Î „ÂÚ
˜„ˆ‰˘ „Á‡ ÏÎ ·˘ÂÁ ‰ÚÈ‚�‰ ÁÎÓ˘ È¯‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ÌˆÚ Ú„ÂÈ ¯·Î Ì‡ Û‡Â ,ÂÈ�ÈÚ· ¯˘È
ÌÈ·˘Á� Ì�È‡ ÔÎÏÂ ,ÂÈ˘ÚÓ· ˘È ‰ÂˆÓ Û‡Â ‰˘ÂÚ ÔÈ„· Â¯È·ÁÏ ‰˘ÂÚ˘ ‰Ó ÏÎÂ Â˙È‡

.Ì˙Â‡�˘Ï ¯È˙‰Ï ‰Ê· ÌÈ„ÈÊÓÎ

‰Ê ‡ËÁ· ÈÂ˜Ï Â�È‡ ÂÓˆÚ ‡�Â˘‰˘Î ˜¯ :„ ˜¯Ù
‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï ˙"‰Ó ÂÏ ¯ÂÒ‡ [‰Ê] ‡ËÁ· ÈÂ˜Ï ÂÓˆÚ· ‡Â‰˘ ÈÓ˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â·˙Î
ÌÈ�Â˘‡¯‰Ó ˘È Ù"ÎÚÂ .ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ·È˙ÎÂ ,‰Ê· ‡ËÂÁ‰ Ï˘ "ÂÈÁ‡" ·˘Á� ÈÎ ,¯Á‡
ÏÚ ˘�Ú�˘ Ï‡¯˘È ÍÏÓ ‡Â‰È ÔÈ�ÚÏ ‡È·�· ¯ÙÂÒÓ‰Ó Â„ÓÏÂ ,Ê"Ú ˘�ÚÈ ‡Â‰˘ Â·˙Î˘
·˙ÎÂ .Î"Á‡ ‰Ê ‡ËÁ· Ï˘Î� ‡Â‰ Ì‚˘ È�ÙÓ ,Ê"Ú È„·ÂÚ ÂÈ‰˘ ·‡Á‡ ˙È· ˙‡ ‚¯‰˘
‡Â‰ Ì‡ ,‡ËÂÁÎ Â˜ÈÊÁÓ˘ ÌÂ˘Ó Â¯È·ÁÏ ‰˘ÂÚ˘ ¯Úˆ ¯·„ ÏÎ· ÔÈ„‰ ÔÎ˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰
."ÂÈ˙ÂˆÓ·Â '‰ ˙¯Â˙· ÌÏ˘‰ Ì„‡" ¯ÚÈˆ ÂÏÈ‡Î ‰Ê ÏÚ ˘�ÚÈ È‡„Â ,Â‰ÂÓÎ ‡ËÂÁ Ì‚ ÂÓˆÚ
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נפסק וכ� פסחי�, בגמ' איתא כ� � לשנאותו מצוה] [וא� מותר בחבירו ערוה דבר הרואה
לשנאותו. ומצוה מותר ולתיאבו�, אחת פע� אפילו עבירה, העובר אד� שהרואה להלכה
אלא מצוה אינה לחוטא שנאתו הרי מהתנאי� אחד חיסר וא� זה, בהיתר יש תנאי� אול�

בלבב�". אחי� את תשנא "לא ל"ת על ועובר גמורה עבירה
המבוארי� לתנאי� עקרוני באופ� דומי� כא� המבוארי� החוטאי� שנאת להיתר התנאי�
דומי� אינ� אבל החוטא, על הרע לשו� דיבור היתר לעני� ד'] כלל [לה"ר חיי�" ב"חפ�

המעיי�. שיווכח כפי לגמרי
הלכה ה� וג� העקריי� התנאי� שה� מפני הסוגיא בתמצית כא� הודגשו תנאי� שלושה
או במחלוקת שנויי� שה� תנאי� עוד הובאו הבאה ובסוגיא הסוגיא בתו� [אול� לכו"ע.

הפוסקי�]. ברוב נזכרו שלא
ולה יחד לכולל� אפשר אלו תנאי� שלושה שלפניוג� – והוא כללי, אחד כתנאי גדיר�

ה� גמורה, עבירה עבר אכ� שהוא גמורה בודאות לקבוע יש החוטא את לשנוא שמותר
ג' [תנאי החטא חומרת ויודע מזיד ודאי שהוא מצד וה� ב')], (פרק ב' [תנאי איכות מצד

ג')]. (פרק
וצרי� � ועיקרי גדול תנאי והוא � בסוגיא במפורש הוזכר שלא יש נוס� תנאי אול�
שהוא והיינו אית�, יסוד לזה שיהיה צרי� חטא שאד� לקבוע שכדי והיינו כא�, להדגישו

בעלמא. שמיעה ע"י ולא החטא את עיניו במו ראה עצמו
כשני עליו שנאמ� אד� מפי השומע וכגו�: שמועה, עפ"י לקבוע שיוכל דרכי� יש ואמנ�
חיי�" ב"חפ� כמבואר ועוד, ששמע, הסיפור את המאמתי� הניכרי� דברי� שיש או עדי�,
אלו. הלכות מקו� וש� הרע לשו� קבלת בהלכות אי"ה יתבאר וכ"ז ז'], כלל [לשה"ר
ועוד ששמע, הרע הלשו� את אלו, באופני� ולקבל, להאמי� מותר א� היא השאלה [שהרי
למה ולהאמי� לקבל בכלל מותר א� להלכה נוגע כבר לשנאותו מותר א� השאלה לפני
את בעיניו כשראה רק הוא הסוגיא בכל שהנידו� בהדגשה כא� נסתפק ולכ� ששמע].
ערוה דבר "הרואה פסחי� הגמ' וכלשו� קרה, אכ� שהמעשה לו ברור שאז החטא,

בחבירו".
* * *
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מותר ביחידי בחבירו ערוה דבר דהרואה קיג: פסחי� בגמרא איתא
ד המפרשי� וכתבו äåøò"לשנאותו, øáã",דוקא לאו הגמרא דנקט

עבירות לשאר הדי� ש�:1והוא הגמ' לשו� מהמש� נמי וכדמוכח ,
דעבד סהדי דאיכא וכ�àøåñéà"אלא ליה", סנו מיסני נמי כו"ע

[חו"מ להלכה בשו"ע ואחריו רוצח] הל' [סו� הרמב"� העתיק
סי"א ער"ב לבדו<Ó>סי' שראהו כגו� חכמי� "...אמרו וז"ל: ,[

וכו'"äøéáòשעבר לשונאו מצוה זה הרי בו חזר ולא בו .2והתרה
בלשו� הפוסקי� הביאו שלהלכה יתכ�äøéáòואע"פ עדיי� סת�,

עבירות על רק לשנוא שמותר היינו העבירות, בחומרת הבדל שיש
מלשו� קצת וכדמשמע יותר, קלות עבירות על ולא חמורות

] או<ËÎ>ה"יראי�" לשמי� שחטא כשתוכיחנו תבי� "...וא� :[
àðùéäìנגד� éåàø àåäù øáãá."אז לשנאותו אתה רשאי

עבירה ומהיא חמורה עבירה מהיא להגדיר ואי� זאת, בשאלה
מדבריה�: תמצית ולהל� האחרוני�, דנו זה, לעני� קלה

לתיאבו�: עבירה עובר (א)
סק"א שמועה יבי� ה' [ל"ת חכמי�" וכתב<�·>ב"משנת הארי� [

לשנוא, מותר להכעיס עבירה עובר שרק לומר יש שלכאורה שא�

לשנוא, אסור התאוה] התגברות מתו� [היינו לתיאבו� עובר אבל
בגמרא [כמבואר אבידתו ולהשיב ולעזרו להחיותו שמצוה מאחר
חכמי�" ה"משנת מסיק אעפ"כ באריכות], ש� ותוס' כו: ע"ז
לשנאותו, מצוה וג� דמותר אסקינ� לתיאבו� בעובר ג� שודאי

סק"א]. פענח" ב"צפנת [ועיי"ש
באד� שאיירי מדבריו שמוכח רוצח הל' סו� מהרמב"� וראייתו

שכתב: להחיותו, שמצוה
במשאו נבהל מצאו א� עדיי�, תשובה עשה שלא "ואע"פ
ישהה שמא למות, נוטה יניחנו ולא עמו, ולפרוק לטעו� מצוה
נפשות על הקפידה והתורה סכנה, לידי ויבוא ממונו בשביל

וכו'", רשעי� בי� ישראל
הוא הרי להכעיס דבעובר לתיאבו�, עבירה בעובר איירי וע"כ
וברמב"� ש� ע"ז בש"ס [כמבואר מעלי� ולא שמורידי� אלו בכלל
איירי ע"כ אלא ימות, לשמא לחוש לנו מה א"כ רוצח], מהל' פ"ד

בלב לשנאותו מותר להחיותו שמצוה ואע"פ לתיאבו�, .3בעובר
ע"ט עמ' בדבריו; מקומות בכמה ט"ז [פרק התוכחה" וב"מצות
פ"ב עמ' כמו, ד"ה פ"א עמ' ונראה, ד"ה פ' עמ' השונא, ד"ה
שג� והרדב"ז, והחינו� הסמ"ג מדברי להוכיח הארי� והנני] ד"ה

לתיאבו�. במומר מדברי� והפסוק שהגמרא סוברי� ה�

כלל1. [לשה"ר חיים" "חפץ והנה], ד"ה <נד> פ"ו [דעות אפרים" "מטה
מלשון מבואר וכן א']. הערה [פ"ג מישרים" "אורח <סא>], סקי"ד במ"ח ד'
בעובר גם שמדובר בפשטות ואחרונים ראשונים הפוסקים וכל הגמרא
שיעבור ולא עבירה, לאותה מומר שיהיה צריך ואין אחת, פעם עבירהאחת
פעמים מאה עד גמורה תוכחה דבעי שלשיטה [אלא עבירות. כמה על
התוכחה גדר א' בפרק תוכחה" או "התראה י' בסוגיא עיין לשנאה, כתנאי
מדובר א"כ פעם, בכל ועובר פעמים הרבה שהוכיחו ואיירי ושיעורה,
פסחים דבגמ' למד פט"ז התוכחה" וב"מצות זה. לחטא במומר לכאורה

אחת. פעם בחטא ולא במומר איירי
מכון2. הוצאת השלם סמ"ג [ועיין ופוסקים. ראשונים בשאר פשוט וכן

"דבר היתה שלו קמא במהדורא הסמ"ג שלשון שהביאו ה' ל"ת ירושלים
עבירה"]. ל"דבר בתרא במהדורא תיקנו והסמ"ג ערוה"

לכאורה3. אמתשהרמב"םבפירושהמשניותבהקדמהלפרקחלק<כח> הן
הכופרים רק לשנוא והמצוה לשנאותו אין לתיאבון שמומר מפורש כתב
הרמב"ם בסתירתדעת האחרונים עמדו כבר וכיו"ב, האמונה מעיקרי באחד

מקצת שהובאו שם בהערה <כח> עיין פסחים, גמרא נגד שהוא מה וגם
מדבריהם.

כו דף זרה עבודה שבגמרא דאע"פ עוד כתב [שם] חכמים" וב"משנת
אחיך", אבידת "לכל מהפסוק לתיאבון מומר שמרבינן משמע שם ובתוס'
גם וטעינה פריקה שלענין ואע"פ "אחיך". בכלל הוא דבר לכל דלא צ"ל
לפרוק מחויב חוטא, שהוא "שונאך" דגם בהדיא קרא דגלי לעזרו מחוייב כן
"שונאך" מפסוק לומדים שהרי לשנאותו, מותר שנאה לענין אעפ"כ ולטעון,
מוכיח גם גופא [ומזה זה. לענין אחיך בכלל אינו וממילא לשנאותו דמותר
לחוטא שנאה המתירה פסחים דגמ' נימא דאי דבריו, את חכמים" ה"משנת
ממילא הרי ממנו, ללמוד ד"שונאך" פסוק לי למה להכעיס, במומר רק איירי
"אחיך", את תשנא לא איסור בכלל ואינו התורה, בכל אחיך בכלל אינו

לתיאבון. בעובר דאיירי כרחך על לדחות].אלא דיש ע"ז שסיים אלא
ע"ע מ"שונאך", הלימוד ומה מאחיך, חוטא נתמעט אם זה ענין בביאור

א'. פרק החוטאים" שנאת "היתר ח' בסוגיא
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עשה: מצות מבטל (ב)
ב"פרי "א�נסתפק ברשע] ומ"ש ד"ה סו� קנ"ו סי' [או"ח מגדי�"

לא" או לשנאותו מצוה א� תעשה ואל בשב עבירה עובר ,4ראה
מצוה א� ל"ת, על בפועל עבר ולא עשה, על בעובר פירוש,
ראיה הביא בהגהות] ד"ה ה"ה פ"ו [דעות המל�" וב"אוצר לשנאו.
ואהבת על שעובר מי לשנוא שמותר שכתב ל], [ג משלי מרש"י

כמו� לשנוא.5לרע� מותר עשה עבירות על דא� מבואר ,
ש�]: שמועה [יבי� חכמי�" ב"משנת בפשיטות וכ"כ

חילוק דאי� עבירה לעובר לשנוא דמצוה דהא פשוט זה "והנה
שנא". דמאי עשה עבירת או לאו עבירת עובר ראהו בי�

דרבנ�: איסור על עבר (ג)
[ש�]: חכמי�" ה"משנת כתב

כיו� נימא מי דרבנ�, עבירה עובר בראהו להסתפק דיש "אלא
על העובר ואמרו גמור כישראל ומצוה בתורה מחזיק דאינו
דמי דלא נימא או לשנאותו, מצוה מיתה חייב סופרי� דברי

דרבנ�". לאיסור דאורייתא איסור
הכרעה בלי ודוחה, ראיות ומביא זו בשאלה פלפל דבריו ובהמש�
פסק סק"א] ש� פענח [צפנת שלו דיני� בפסקי א� ברורה,

בפשיטות:
ובי� דאורייתא איסור עובר א� בי� די� חילוק אי� כ� "וכמו
במזיד שעובר שראהו כיו� עני�, בכל דרבנ�, אאיסור עובר
או לשנאתו שרי גמור, כישראל ומצוות בתורה מחזיק ואינו

סק"ז]. [וע"ע וכו'". ליה כדאית למר מצוה,
שמותר הצד ביאר א'] הערה סו� ג' [פרק מישרי�" וב"אורח

בתו"ד: וכתב דרבנ� עבירה על לשנוא
[שבת עבריינא לקרותו מותר חכמי� דברי על העובר "דהא

[ברכות מיתה חייב ג� כ.], [יבמות לרבא רשע נקרא ג� מ.],
דהלכתא לת"ק מלחמה מעורכי עליה וחוזר כא:], עירובי� ד:

מד.]" [סוטה כוותיה
עביר עובר לשנוא מותר א� בדבר שספק ש� כתב דרבנ�ואעפ"כ ה

בצ"ע הדבר והשאיר בו, .6והתרה
דרבנ�, עבירה על לשנוא שאסור קצת משמע [ש�] מגדי�" וב"פרי
הזכיר ולא עשה, מצות על לשנוא אסור דשמא להסתפק מדכתב

לשנוא. אי� ודאי שבזה משמע דרבנ�, עבירה

מגוני�: ודברי� דפריצותא מילי (ד)
דברי� ארבעה יוחאי בר שמעו� רבי "אמר טז: נדה במסכת איתא
לבית ואצ"ל פתאו� לביתו הנכנס אוהב�, איני ואני שונא� הקב"ה
מטתו, לפני ערו� מי� ומשתי� מי�, ומשתי� באמה והאוחז חבירו,

בתו"ד: המהרש"א ש� וכתב חי". כל בפני מטתו והמשמש
אבל דפריצותא, מילי כול� שה� שונא� דהקב"ה "וקאמר
שאי� דאפשר אוהב�', איני 'ואני שמעו� רבי אמר עצמו לגבי

àúåöéøôãאלו éìéîאת תשנא דלא לאו על לעבור כדאי
וגו'" .7אחי�

פסחי� וגמרא שנאה, היתר אי� דפריצותא מילי דעל מדבריו מבואר
הש"ס על [בחידושיו הרד"ל פירש וכ� ממש. באיסורי� רק איירי
ש� שמבואר ג. מסוטה האחרוני� קושית ליישב כדי ג.], סוטה
לה, מקנא ובעלה העריות על החשודה לאשה שנאה היתר שאי�

ש�: בסוטה הרד"ל וכתב
קיג: פסחי� ערבי פרק כדאיתא לשנאותה מצוה דזו "וצ"ע
ערוה דבר רואה דוקא ואפשר מודי, בחבירו ערוה דבר ברואה
כ"ע איסורא] דעביד �] סהדי דאיכא אי ש� וכדפרי� ממש

רק וכא� ליה, סני מסנו àîìòáנמי úåöéøô"8.

ברור4. ולא לשנוא", מצוה "אם שלו: הספק בלשון כתב שהפרמ"ג אלא
חילק זה לפני שבדבריו אחרי השנאה, היתר על ג"כ הספק אם בכוונתו
דלאו הבין המלך" וב"אוצר מסוימים. במקרים למצוה שנאה היתר בין

מצוה. נקט דוקא
זה5. לפסוק בהערה מש"כ <ד> משלי בפסוקי מקורות בחלק לעיל עיין

ברורה אינה המלך" "אוצר של וראייתו רש"י, דברי לפרש דרכים כמה שיש
עיקר. כל

במבטל6. שנסתפק מאחר שאולי לעיין יש הנ"ל קנ"ו סי' הפרמ"ג ובדעת
הותרה לאו על בעובר רק דשמא לשנאותו, מותר דאולי דאורייתא עשה

וצ"ע. לשנוא, דאין ס"ל ודאי דרבנן דבעבירה י"ל השנאה,
מיהו7. דתלוי משום ואולי לשנאותו? אסור אם שונאן הקב"ה למה וא"כ

אינו שבעצמו משום כאלו דברים על לשנוא אסורים אדם שבני השונא,
ובספר שונא. כן הקב"ה כביכול משא"כ גמור, בשלמות מפריצות נקי
לא הפסוק על ליעקב", אמת "תתן ספר עם יחד [הנדפס יעקב" "מטעמי
לשנוא אסור דאם אלו, מהרש"א בדברי הקשה בלבבך] אחיך את תשנא

ואהבת על קעבר הא אוהבן, איני ואני רשב"י אמר למה דפריצותא מילי על
המהרש"א דעת דפריצותא דבמילי זה מכח לחדש ורוצה כמוך? לרעך
וכתב ואהבת. של חיוב אין עדיין אעפ"כ לשנאותו אסור שבאמת שאע"פ

חידוש. שזה בעצמו שם
"ארבעה טז:] [נדה שם הגמ' שגירסת כעת, צ"ע מהרש"א דברי ובגוף

והפעולותדברים המעשים על שמדבר הרי אוהבן", איני ואני שונאן הקב"ה
מה וא"כ אותם, העושה האדם על כלל מדבר ולא שונאן, שהקב"ה האלו
ודאי רעים ומעשים רעות מדות לשנוא שהרי תשנא, דלא לאו לכאן שייך

העושה. האדם שונא שאינו זמן כל שרי,
עבירה8. כל על שלא לעיל ראייה המלך" "אוצר הביא עצמה זו מגמרא

וכדלעיל, גמורים באיסורים ואפילו לשנוא, שאשהמותר שסובר משום וזהו
שאשתו אחרי מקנא שהבעל ונתיחדה, נסתרה כבר לה מקנא שבעלה
דבריו, בתוך כמש"כ דאורייתא איש אשת ויחוד אחר, עם ונתיחדה נסתרה
במילי סגי אלא גמורה, סתירה אחרי רק בא הקינוי שאין ס"ל הרד"ל אבל
בזה שהבאנו מה <יא> סוטה גמ' בסיכום וע"ע לקנאות, גרידא דפריצותא

האחרונים. מדברי



ט' החוטאי�סוגיא שנאת להיתר גמורה/התנאי� עבירה � א' תנאי א' 231פרק

ספר" ב"מגילת בפשיטות: זה חילוק שכתבו באחרוני� עוד ומצאנו
]<ËÓ>נאמר תשנא לא שאיסור שכתב בערכי� רש"י דברי בבארו [

כתב: חבירו, במוכיח ג�
או מגונה דבר בחבירו ברואה מיירי לשנוא] [שאסור זה "וכל

דו בחבירושו� רואה א� אבל אר�, בדר� נוהג שאינו פי
לשנאותו". ומצוה דמותר קיג... בפסחי� איתא עבירה, שעובר

] יעקב" ב"קהלות דברי<Ò„>וג� כעי� כתב רש"י, דברי בבארו [
וז"ל: קצת, בשינוי א� ספר" ה"מגילת

כשמוכיח] לשנוא שאסור שכתב רש"י �] מיירי דלא "ונראה
כ"כ נוהג שאינו אלא מפורסמי�, חטאי� שחוטא ממש ברשע
ועיי� יותר". דרכיו שייטב ומכהו ערכו, לפי הראוי כהוג�

.9בהערה

åúåàðùì øúåî íàä - õøàä íò (ä)

¯‡Â˙‰"õøàä íò"˙Â·Î˘ ‰·¯‰ ÂÎÂ˙· ÏÏÂÎÂ ,„‡Ó ‡Â‰ ·Á¯ ¯‡Â˙
ÌÂÈ˜Â ‰¯Â˙ È¯Ú˘Ï Ò�Î‰Ï ,ËÚÓ ˜¯ ÂÎÊ˘ Â‡ ,ÂÎÊ ‡Ï˘ ¯Â·Èˆ‰
Â¯Ó‡� ‡Ï˘ Â‡ Â¯Ó‡�˘ ‰ÎÏ‰· ÌÈ�È„ ‰·¯‰Ï Ó"˜Ù� Ì‚Â .‰È˙ÂˆÓ
ÔÙÂ‡· ı¯‡‰ ÌÚ Â‰ÈÓ ÚÂ·˜Ï ‡Ï Ô‡Î Â�‡· ‡Ï ÔÎÏÂ ,"ı¯‡‰ ÌÚ"·
,ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ�È„‰ ·Â˙ÎÏ ‡Ï Ì‚Â [‰ÊÎ ÏÏÎ ˘È Ì‡] ÈÏÏÎ
.‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„· ˘¯ÂÙÓ· ÌÈ˜ÒÂÙ· ‡·ÂÓ‰ ˜¯ ¯ÈÎÊ�Â

‡Ï˘ Ù"Ú‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ,‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘�
Ú„ÂÈ Â�È‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ‡Â‰˘ ÏÏ‚· ˜¯ - ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰¯È·Ú Â· Â�È‡¯
ı¯‡‰ ÌÚ ‡Â‰˘ ‡„È¯‚ ‰Ê· ‡Ó˘ Â‡ ,‰¯Â˙‰ È�È„ ÌÈÈ˜Ó Â�È‡ Ì‚Â
Â· Â¯˙‰Â ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Â‰Â‡¯· ˜¯ ‡Ï‡ ,‰‡�˘‰ ¯È˙‰Ï ‰·ÈÒ Â�È‡

Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ Ú˘¯ ÏÎÎÂ ,ÔÈ„Î10.

(ז)9. בדיבור פרשת:חטא פרדו, לר"ד הספרי [ביאור רב" דבי ב"ספרי
אינו בדיבור אלא שאינו שבחטא לחדש יצא מסית] בענין כט, פסקא ראה
ואפילו פסחים, הגמרא מצד גם לשנאותו היתר ואין רעך, מכלל יוצא
בספרי הוצרך ולפיכך לשנאותו, אסור העבירה, גוף הוא שהדיבור במסית
אסור היה ובלא"ה אליו", תאבה "לא מהפסוק למסית השנאה ללמוד שם

הרשעים. שנאת לשנאותו
ששם דמסית מפסוקים [חוץ לחדושו מקור כתב לא שם רב" דבי [וב"ספרי
ב'], פרק למסית" השנאה "חיוב י"ג בסוגיא עיין נוספים, תירוצים לו יש
לא שם] ראה פרשת עה"ת רש"י על [פירושו לדוד" "משכיל שבספרו ועוד
דדברים משום ואולי למעשים]. דיבור בין לחלק כלל זה תירוץ הביא
בדעת קנ"ו סי' הפרמ"ג סברת וכעין אדם, בני בעיני טפי קיל שבדיבור
דשים אדם שבני איסורים בענין הבא בפרק וע"ע עיי"ש. <מא> הסמ"ע
גם [והשווה עיי"ש. לשנאותם, שאסור לאיסור, אותם מחשיבים ואין בהם
דיבור שע"י שכתב ואם] אב ומורא [כיבוד קי"ג - קי"ב בעשה הסמ"ג לדברי
אלא בדיבור עונש מצאנו ולא רשע, נחשב אינו עבירה לעבור האב שמצוה

עיי"ש.] בלבד, במסית
שמי בהדיא מוכח בהשמטה, <מה>] ס"ב [סי' יאיר" "חות בשו"ת אולם
דיבור. אלא שאינו אף רשעים שנאת לשנאותו ומצוה מותר לשקר שנשבע
רשע רע, שם עליו שהוציא "שכל במפורש כתב [שם] לב" ב"חקרי וכן

ע"ז. שחולק ורדים" "גינת משו"ת שהביא וע"ש למסניה", ושרי מקרי
(ח): רעות סוגיאמדות עיין בעבורם, לשנוא מותר אם רעות מדות ולענין

בגמ השנאה היתר הנ"ל: הפרק תמצית וז"ל ה'. פרק פנים" "עז עלי"ב רא
מדות שאר גם זה שבכלל שכתבו ויש פנים, בעזות רק נאמר רעה מידה
הגמ' שנקטה פנים" ש"עז כתב חיים" ה"חפץ אבל גאוה, מידת ופרט רעות

מידות". בשאר ולא הזו גרועה במידה "דוקא הוא
(ט): הימנו נוחה חכמים רוח שאין [נדפסדברים יעקב" "מטעמי בספר

את תשנא לא הפסוק על ושקר] אמת הלכות ליעקב" אמת "תתן בסו"ס
חכמים רוח "אין בש"ס חז"ל שאמרו היכי שכל כלל, כתב בלבבך, אחיך
והוציא לשנאותו. שמותר הוא הדין מסוימת, התנהגות על הימנו", נוחה
"תני בגמרא שם שאמרו מה על קכא: שבת רש"י לשון מדקדוק זה חידוש
רוח אין בשבת ועקרבים נחשים ההורג הונא רב בר דרבא קמיה תנא
מהם" נוחה חכמים רוח אין חסידים ואותן ליה אמר הימנו, נוחה חסידים

חסידים "ואותן בתו"ד: שם רש"י וכתב הגמרא. עלהשונאיןעכ"ל אותו
חסידים רוח אין על רש"י ומדכתב עמהם", עריבה חכמים רוח אין כך,
נוחה חכמים רוח אין בפירוש גם א"כ החסידים, אותו ששונאין נוחה,

עכ"ד. כזה, אדם לשנוא שמותר וש"מ אותו, ששונאין מפרש הימנו
מה אחרי ובפרט קלוש, דקדוק סמך על בש"ס כזה כלל להוציא קשה והנה
"דעתן נוחה חכמים רוח אין בפירוש רוח] אין [בד"ה כן לפני רש"י שביאר

נוחה, שעשה, מה על בעיניהם הגון שאין עמו מעורבת אינה חסידים של
שנאה. ממשמעות רחוקים אלו ודברים במעשיו", מתרצין אין עריבה,
ולומר לדחות יש שנאה, היתר של משמעות ברש"י שיש נימא [ואפילו
רחוקים עצמם שהם כזה, בדבר לשנוא מותרים וחכמים חסידים שרק

אדם]. כל משא"כ כאלה, ממעשים
ע"פ המותרים דברים על גם נאמר נוחה" חכמים רוח "אין זה ביטוי והנה
מח. ב"מ דוגמאות: כמה בקיצור ונביא שנאה. היתר בהם שאין ופשוט דין,
הימנו". נוחה חכמים רוח אין בו והחוזר קנה לא בדברים ונותן "והנושא
עשוי, שעשוי מה בניו, את והניח לאחרים נכסיו את "הכותב קלג: ב"ב
נוהגים בניו היו לא אם אומר רשב"ג הימנו, נוחה חכמים רוח אין אלא

לטוב". זכור כשורה,
והמקבל מהן, מקבלין אין שהחזירו ברבית ומלוי הגזלנין "ת"ר צד: [ובב"ק
לא חכמים תקנת יש ששם דיתכן אלא הימנו", נוחה חכמים רוח אין מהן
יחזיר לא עמו בניו שנתגיירו הגר מן מעות "לוה יז: קידושין וע"ע לקבל.

חכמים רוח אין החזיר ואם מדינא] יורשים [אינם עיי"שלבניו הימנו", נוחה
לגמרי, אחר פירוש פירש חכמים, רוח אין ד"ה שם וברש"י ותוס', רש"י
לו מחזיקין אין כלומר, במעשיו, עליהם נוחה חכמים דעת "אין שכתב,
חוב "המחזיר שביעית מסכת סוף וע"ע ודו"ק. לכך", הצריכוהו שלא טובה
בהמשך לרמב"ם, משניות ובפירוש הימנו", נוחה חכמים רוח בשביעית
ממנו, נוחה חכמים רוח החזיר "ואם כתב: הגר, מן הלוה לענין המשנה

שהחכמים ועדייןאוהביםענינו שעשה", מה בעיניהם וישר זה על אותו
זה. בענין עיון צריך

שהרי10. הוא גמור שוגג הארץ עם כל לכאורה שהרי - הצדדים ולבאר
[וגם החוטאים שנאת לשנאותו שאסור ודאי וא"כ התורה דיני יודע אינו
בדברי כמבואר לשנאותו אין זה משום למד, שלא תורה ביטול עצם על
משום היא הארץ בעם השאלה אלא בע"ה]. הבא בפרק חיים" ה"חפץ
הפשוט, במובנו "שוגג" ואינו עצמו בפני מיוחד וסוג מיוחדת מציאות שהוא

הארץ העם רוצהשהרי מדובראינו [שאין ללמוד שבידו ואף וללמוד לדעת
[כעין לשנאותו מותר דשמא זה, בציור לעיין ויש שנשבה] בתינוק כאן
משמע וכן לכאורה. גמור שוגג אינו וגם רעות], מידות בעל בשנאת הנידון
שהוא מצד אינה הארץ עם לשנוא אמינא שההווא להלן המובא באדר"נ
מוזכרת אף באדר"נ ושם וביהדות, בתורה הפחותה דרגתם מצד אלא חוטא

מותר. תלמידים אבל לשנוא אסור חכמים שרק הו"א
ללמוד ביכלתם שיש הארץ שעם ולחלק עוד י"ל הדבר בסברת עסקינן ואם
וסיבות עוה"ז קניני לעומת [משוםשאינםמחשיביםאתהתורה רוצים ואינו
בכשרונות נתברכו שלא הארץ בעם משא"כ למזיד, יותר קרובים הם כיו"ב]
להם שיש או התורה, לימוד עליהם המקשה דבר דעת, ולקנות ללמוד
יותר קרובים אולי תורה, בשערי מלהכנס בעדם המונעות אחרות סיבות
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:[‡"¯‚‰ ˙Ò¯È‚· ˘"ÈÈÚÂ '‰ Ê"Ë ˜¯Ù] Ô˙� È·¯„ ˙Â·‡·
˙‡ ·Â‰‡ ¯ÓÂÏ Ì„‡ ÔÈÂÎÈ ‡Ï˘ „ÓÏÓ ,„ˆÈÎ ˙ÂÈ¯·‰ ˙‡�˘Â"

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ·Â‰‡ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‡�˘Â ÌÈÓÎÁ‰úà àðùå

õøàä éîòÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡‰ ˙‡ ‡�˘Â [ÌÏÂÎ ˙‡ ·Â‰‡ ‡Ï‡]
'‰ ÍÈ‡�˘Ó ¯ÓÂ‡ „Â„ ÔÎÂ ,˙Â¯ÂÒÓ‰ ÔÎÂ ÌÈÁÈ„ÓÂ ÌÈ˙ÈÒÓ‰Â
,ÌÚË ‰Ó] '‰ È�‡ ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‡Ï‰ ...‡�˘‡

· [È�‡ ÈÎÂ‡Ï Ì‡Â Â·‰Â‡ ‰˙‡ ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Ì‡Â ,ÂÈ˙‡¯
".Â·‰Â‡ ‰˙‡ È‡

È�‡"˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰Â] .ı¯‡‰ ÌÚ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ �"¯„‡· ˘¯ÂÙÓ È¯‰
,Â˙Â‡�˘Ï Ì˘ ¯È˙Ó ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Â�È‡˘ ÈÓ Ì¯· .["ÂÈ˙‡¯· '‰
.�"¯„‡‰ ÈÙÏ ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚÎ ÔÈÈ„Ú ·˘Á� ı¯‡‰ ÌÚ˘ ‰‡¯�Î Ï·‡

ÌÈÁÒÙ 'Ó‚ ÌÂÎÈÒ ÛÂÒ· Î"˘Ó ÔÈÈÚÂ]<ËÈ>ÔÈ�Ú· Ì˘ ‰¯Ú‰·Â
.[�"¯„·‡ È¯·„· ˙Â‡ÁÒÂ�‰

'Ë 'ÈÒ ·"Á] "¯·„ ·È˘Ó"· ·"Èˆ�‰ :ÌÈ�Â¯Á‡‰ Ô‡ÎÓ Â„ÓÏ ÍÎÂ
:·˙Î ['· ¯ÂË 75 'ÓÚ ,È˙È‡¯ ‰�‰Â ‰"„·

‡Â�˘Ï ÂÏÈÙ‡ ¯ÂÒ‡„ Ê"ËÙ �"¯„‡Ó È˙ÁÎÂ‰ ÈÈ�Ú· È�‡ Ì‚Â..."
‰ÓÊÓÏ ÍÂ¯ÓÂÈ ¯˘‡ ÌÈ˘�‡‰ ÂÏ‡Ï ˜¯Â ,ı¯‡‰ ÌÚÏ11¯˙ÂÓ

."Ì˙Â‡ Â"Á ÔÈ„È¯ÂÓ ÔÈ‡˘ Î"˘ÎÓ ,‡Â�˘Ï

:"Ï‡¯˘È ˙·‰‡" Ò¯Ë�Â˜ ˘È¯· "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ Î"ÎÂ
¯Ó‡�˘ Ï‡¯˘ÈÓ ¯˘Î Ì„‡ ·Ï· ‡Â�˘Ï ‡Ï˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ..."
Ì„‡ ÏÎ ‡Â‰ ÍÈÁ‡ ÏÏÎ· ‰�‰Â ...Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï
Ï‡¯˘È ‰ÊÏ ¯Ó‡˙ Ï‡ :Ê"Ë ˜¯Ù �"¯„ ˙Â·‡· ‡˙È‡„ÎÂ Ï‡¯˘ÈÓ
ÈÓÚ ˙‡ ‡Â�˘ÏÂ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï ,‡�Â˘ È�‡ ‰ÊÏÂ ·‰Â‡ È�‡
¯ÙÂÎ‰ ‡¯˜� ÔÈÓÂ ...ÌÈ�ÈÓ‰ ˙‡ ‡�˘Â ÌÏÂÎ ˙‡ ·Â‰‡ ‡Ï‡ ,ı¯‡‰

."Â˙Á‚˘‰·Â '‰ ˙¯Â˙·

ıÂÁ ‰‡�˘‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÏÎ· ÌÏÂÎ˘ �"¯„·‡Ó "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ „ÓÏ˘ È¯‰
.ÌÈ¯ÙÂÎÓ

:['„ ÔÈ„ 'Á ÏÏÎ] ˘¯ÂÙÓ ¯˙ÂÈ ÍÎ ·˙Î Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÔÈ�ÚÏÂ
ÈÎ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏÚ ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÙÈÒ ¯ÂÒÈ‡„ Ú„Â"

ÌÈ¯ˆÓÓ Ì‡ÈˆÂ‰˘ ÂÈ˙Â‡·ˆÂ '‰ ÌÚ ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‚12Ì‡ ˘"ÎÂ ,
"...Á"˙ ‡Â‰

‰ÎÏ‰Ï Ë˜� Ì‚˘ ˙ˆ˜ ÚÓ˘Ó [Ë"È˜Ò ·"È 'ÈÒ] ˙ÈÚÈ·˘ "˘È‡ ÔÂÊÁ"·Â
˜È˙Ú�Â .‡¯·ÒÓ ÍÎ ·˙Î Ï·‡ ,ı¯‡‰ ÈÓÚ ÈÙÏÎ ‡�˘˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È˘
·"ÂÈÎÂ ‰˘È¯ÁÓ ÈÏÎ ˙ÈÚÈ·˘· ¯ÂÎÓÏ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ�ÚÏ] ÂÈ¯·„Ó ˙ˆ˜Ó
Â„·ÚÈ ‡Ó˘ ˘˘Á ÌÂ˘Ó ,˙ÈÚÈ·˘‰ ÏÚ ÌÈ„Â˘ÁÏ ‰·¯‰ ÔÓ˘Â ÔÈÈ È„ÎÂ
‡"ÂÊÁ· Ì˘ Ô„Â ,‰¯ÂÁÒ Â˘ÚÈ˘ Â‡ ‰ÎÏ‰Î ‡Ï˘ ˙Â„˘‰Ó ÂÙÒ‡ÈÂ Ì‰·
¯ÂÒÈ‡Ï ˙ÂÏ˙Ï ˘È˘ ÌÂ˜Ó· Â�ÈÈ‰Â ,˜ÙÒ· Ì‚ Ï"ÊÁ Â¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰ÓÏ

:·˙ÎÂ [¯˙È‰ÏÂ
¯ÈÓÁ‰Ï Â�‡· Ì‡„ ÌÂ˘Ó ...˜ÙÒ· ÌÈÓÎÁ ÂÏÈ˜‰„ ‡‰„ ‰‡¯�"

¯Â·ÚÈ ‡Ó˘ ˘˘Á ˘È˘ ÔÙÂ‡ ÏÎ· ¯ÂÎÓÏ ¯ÂÒ‡�Â -] ˙Â˜ÈÙÒ·
ÈÎ¯„Â „ÒÁ Ú�Ó�˘ ,ÏÂ˘ÎÓ ‰˘Ú� ÈÓ� ,[˙ÈÚÈ·˘ ¯ÂÒÈ‡· ‰�Â˜‰
ı¯‡‰ ÌÚ ˜¯ Ô‰Â ,[ı¯‡‰ ÈÓÚÓ -] Ì‰ÓÂ Â�ÓˆÚÓ ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ
‰‡�˘ ˙Â·¯‰Ï ‡Ï˘ Î"˘ÎÂ ,ÌÓÚ ·ÈËÈ‰ÏÂ Ì˙ÂÈÁ‰Ï Â�Á�‡ ÔÈ·ÈÈÁÂ

,Ì‰È�È·Â Â�È�È· ˙Â¯Á˙Âàðùú àì ìò ïéøáåòå‰ÓÎ „ÂÚÂ
Ì˙Â‡ ÏÈˆ‰Ï ÔÈ‡· Â�‡˘ ‰Ê ¯ÂÒÈ‡Ó Ï˜ Ô¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘ ,ÔÈÂ‡Ï
ÌÒ�Â˜Ï ‚‰�˙‰Ï ˘È˘ ‰ÓÎ „Ú ÒÏÙ· Ï"ÊÁ ÂÏ˜˘ ÍÎÏ‰Â ...Â�ÓÓ
Ì‰Ï ÌÈÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ˘ÎÓ ÌÂ¯‚� ‡Ï˘Â Ì‰Ó Â�È„È ÍÂ˘ÓÏÂ

Â�ÏÂ13.

Á"¯‚‰ ˙‡Ó ˘"‡¯Ï ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡Ï 'ÈÙ] "ÂÈ˙ÂÁ¯Â‡ Ì˘‰"· ÔÎÂ
¯ÂÒ‡˘ Ï"�‰ �"¯„ ˙Â·‡Ó ‡È·‰ [·"È ˙Â‡ ÚˆÓ‡ ,‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜
Ï"�‰ �"¯„‡· ¯Ó‡„ ‡‰Â" :˙Â˘˜‰Ï ÍÈ˘ÓÓ ÌÏÂ‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ‡Â�˘Ï
."¯˙ÂÓ„ ÚÓ˘Ó ·"Ú Ë"Ó ÌÈÁÒÙ·„ Ú"ˆ ,‰"Ú ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡„
¯˙ÂÓ ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡" Ì˙‰ ‡˙È‡„ ‰ÓÓ ‰¯Â‡ÎÏ Â˙�ÂÂÎÂ]
ı¯‡‰ ÌÚ" Ô�ÁÂÈ '¯ Ì˘· Ì˘Â "˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Î"‰ÂÈ· Â¯Á�Ï

.[Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ˘"Î Î"‡Â ,"'ÂÎÂ ‚„Î ÂÚ¯Â˜Ï ¯˙ÂÓ

ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡˘ „"Ó‰ ÌÚË· ·˙Î˘ "‰„È·‡ ‡ˆÂÓ" ‰"„ È"˘¯· ˘"ÈÈÚÂ]
ı¯‡‰ ÌÚÂ" :Ï"‰Ê· ,ı¯‡‰ ÌÚ ˙„È·‡ ÏÚàåä êéçà åàìÂ�È‡„

˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" ÏÏÎ· Â‡Ï ÈÓ� ‰¯Â‡ÎÏ Î"‡Â ."ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ
˙Â�Â˘Ï ˙‡ Â¯‡·· ˜¯Ù‰ ÛÂÒ· Ì˘ Ô"¯‰Â .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓÂ "ÍÈÁ‡
È�˙˜ ‡ÓÊÂ‚˘ ·˙Î ,"‚„Î ÂÚ¯Â˜Ï ¯˙ÂÓ ...Â¯ÁÂ�Ï ¯˙ÂÓ" ‡¯Ó‚‰
ÔÈ‡�Â˘˘ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡" ı¯‡‰ ÌÚ ‚Â¯‰Ï ¯ÂÒ‡ È‡„Â ÔÈ„‰ Ù"Ú ˙Ó‡·˘
‡È„‰· ·˙Î˘ È¯‰ ,"Ô‰· ÔÈÓÊ‚Ó ı¯‡‰ ÌÚ [˙‡] ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙
.[˘"ÈÈÚÂ ,¯˙ÂÓ„ Ó"˘Â ,ı¯‡‰ ÈÓÚ ˙‡ ÔÈ‡�Â˘ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙‰˘

[ÌÈÁÒÙ· -] Ì˙‰ Â‰ÈÓ" :·˙ÂÎÂ ‡"ËÈÏ˘ Á"¯‚‰ ˜ÏÁÓ ,‰Ê ·˘ÈÈÏ È„ÎÂ
."'ÒÂ˙· ˘"ÈÈÚÂ ,Â¯ÁÂ�Ï ¯˙ÂÓ Ì˙‰ ¯Ó‡„Î ,Ú˘¯ ı¯‡‰ ÌÚ· Î"Ú
.ı¯‡‰ ÌÚ È‚ÂÒ ÔÈ· ˜ÏÁÏ Â·˙Î ˘¯ÂÙÓ˘ ,˘ÈÂ ‰"„ Ì˘ 'ÒÂ˙Ï Â˙�ÂÂÎÂ
Ï˘ Â�ÂÓÓ ÏÂÊ‚Ï ¯ÂÒ‡˘ Ì˘ ÚÓ˘Ó„ ‰Ó ÏÚ È"¯ Ì˘· Ì˘ Â˘˜‰˘

Ï Â�ÂÓÓ ,‚„Î ÂÚ¯˜Ï ¯˙ÂÓ˘ ¯˙ÂÓ ÂÙÂ‚ ‡˙˘‰" ı¯‡‰ ÌÚÏÎ ‡
Â˙‚È¯‰ Ï"‰„ ÒÈÚÎ‰Ï ¯ÙÂÎÂ ¯ÈÎÓ· È¯ÈÈÓ ÏÈÚÏ„ È"¯Ï ‰‡¯�Â ...ÔÎ˘
ÔÂ˘Ï‰ ÚÓ˘Ó ÔÎÂ ...ÌÈÓ„‰ ÏÚ „Â˘ÁÂ ÔÈËÒÏ ‡Â‰˘ ,˘Ù� ÁÂ˜ÈÙ ÂÓÎ
ÁÎÂÓ„Î ı¯‡‰ ÌÚ È�È�Ú ‰·¯‰ ˘È„ ,¯ÙÂÎÂ ¯ÈÎÓ„ ÒÁ Â�È‡ ÂÈÈÁ ÏÚ
ÌÚ ‰ÊÈ‡ ¯"˙ ,‡˙ÈÈ¯·‰ ˙‡·ÂÓ Ì˘] ."[.·Î ‰ËÂÒ] ÏËÂ� ‰È‰ ˜¯Ù·
È¯·„ ‰È˙ÂÎ¯·· ˙È·¯ÚÂ ˙È¯Á˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡¯Â˜ Â�È‡˘ ÏÎ ı¯‡‰
‡¯˜ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡ ...ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�Ó Â�È‡˘ ÏÎ ‡"ÎÁÂ Ó"¯

.[ı¯‡‰ ÌÚ Â‰Ê ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ˘ÓÈ˘ ‡ÏÂ ‡�˘Â

Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ˘È˘ ,ı¯‡‰ ÌÚ· ˜ÏÁÏ ˘È˘ ‰Ê ÏÎÓ ¯‡Â·Ó Ù"ÎÚÂ
˙Â·‡· Â¯Ó‡ Ì‰·Â Ì˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ ˘ÈÂ ,'ÂÎÂ ÌÈÚ˘¯Â ÌÈ¯ÙÂÎ ÔÂ‚Î

ı¯‡‰ ÌÚ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ �"¯„14,15.

מיני כמה שיש התוס' בחילוק בהמשך [וע"ע וצ"ע. שנשבה, ולתינוק לשוגג
זדונות הארץ שעמי לג: מציעא בבא מגמ' שם שמובא ומה הארץ, עם

כשגגות]. להם נעשות
ה'11. משנאיך "הלא הוא אחריו והפסוק כ', קל"ט בתהלים פסוק והוא

רשעתם על השם שם ומזכירים גמורים רשעים שהם והכוונה וכו'". אשנא
ואומרים הרעה מחשבתם לפי ה' שמרוממיםאת או יאמרו], מלשון [יומרוך

השפל. בעולם משגיח ה' שאין
דוקא,12. ממצרים" ש"הוציאם זה ענין חיים" ה"חפץ נקט אמאי יל"ע

[מה ה' אני ואהבת... אומר הוא "הלא לעיל: דר"נ אבות לדברי והשוה
בראתיו". אני] כי טעם

דיתכן13. הארץ, עם לשנוא שאסור איש" מה"חזון ראיה אין לכאורה
כאשר תשנא בלא עוברים הארץ שהעמי כוונתו תשנא דלא לאו כשמזכיר
בזה. אותם כמכשילים נחשבים שאנחנו אלא החכמים, את שונאים הם
מאיסור קל איסורן שאין לאוין כמה ועוד תשנא "לא הלשון: קצת משמע וכן
שאנחנו באיסורים שמדבר דמשמע ממנו", אותם להציל באין שאנו זה
נגרום "ושלא שכתב: דבריו שמסוף אלא הארץ. העמי את מכשילים

להם גדולים יותר האיסוריםולנומכשולים על גם שקאי קצת משמע ,"
הארץ. כששונאיםאתהעמי עוברים חכמים שהתלמידי לאתשנא] [ואיסור

ברבי14. יהודה רבי "...כדדרש מציאות: אלו סו"פ מציעא בבא בגמ' וע"ע
נ"ח), (ישעיה חטאתם יעקב ולבית פשעם לעמי הגד דכתיב מאי אלעאי



ט' החוטאי�סוגיא שנאת להיתר גמורה/התנאי� עבירה � א' תנאי א' 233פרק

ïéã úéáì úééöî åðéàù éî (å)

˙È·˘ ‰Ó ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ÈÓ„ ['Á ÔÈ„ „ ÏÏÎ] "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ·˙Î
.Â˙Â�‚· ¯ÙÒÏ ¯˙ÂÓ ,ÌÈÈ˜Ó Â�È‡˘ ‰Ó· ‰·Â˘˙ ÂÏ ÔÈ‡Â ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ„
‡Ï˘ ÂÓ¯‚ ˙È· Ï˘ ,È‡�‚Ï ÂÏ‡Â" .ÁÏ ‡ÓÂÈ„ ‰�˘ÓÓ ‡Â‰ ÔÈ„‰ ¯Â˜ÓÂ
„ÓÏÏ Âˆ¯ ‡Ï˘ Ò�ÈË·‡ ˙È· Ï˘ ,ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ ‰˘ÚÓ ÏÚ „ÓÏÏ Âˆ¯
ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ÌÈÚÈ„ÂÓ ÂÈ‰ È‡„Â˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰Â ,"˙¯ÂË˜‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ
.Â˙Â‡�˘Ï ÔÈ�ÚÏ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ .ÂÚÓ˘ ‡Ï Ê"Î·Â ,‰¯È·Ú ‡È‰˘

* * *
ד"ה מ"ד ס"ס [ח"א דבר" ב"משיב הנצי"ב מדברי נזכיר ולסיו�
נגרמי� מיותרי� ושנאה מחלוקת שהרבה שכתב, התורה] ועסק
ואינ� ושו"ע, הגמרא בדיני בקיאי� אינ� בתי� בעלי שהרבה ממה
יהודי� כשרואי� ולכ� לא, ומה הדי� מעיקר אסור מה יודעי�
מוסר", ספרי ע"פ שהוא ואזהרות ומנהגי� "בחומרות שמקילי�
הבעלי היו ואלולי בצדק, שלא הרשעי�, שנאת אות� שונאי�
בי� להבדיל יודעי� היו ושו"ע גמרא יותר לומדי� האלה בתי�
יראי כל מתאחדי� והיו האמתיי�, והכופרי� הרשעי� לבי� אלה

הדת ולחזק הרשעי� על להתגבר במלחמה יחד .16ה'

úåãò éìåñôá "òùø" ïéãì àèåç øãâ äîãîù äèéùä

Â�‡ˆÓ ,‰ÏÏ‚· ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ‰¯È·Ú‰ ¯ÓÂÁ ˙Ï‡˘· ,˙ÂÏÏÎ·¯ˆÂ‡"·

ÈÏÂ‡„ ,‰‡�˘ ¯˙È‰ ÔÈ�ÚÏ ‰¯È·Ú ¯„‚ ¯˜ÈÚ· ˜Ù˙ÒÓ˘ [Ì˘] "ÍÏÓ‰
Â‡ ‰˙ÈÓ È·ÈÈÁ ÔÂ‚Î ,˙Â„ÚÏ ÏÒÙ�˘ ÂÊÎ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ· ˜¯ ¯˙ÂÓ
‰Ï˜ ‰¯È·Ú ÏÎ· ‡Ï˘ ,Ô�·¯„ ‰¯È·Ú Â‡ Ú"Ó ‡ÏÂ ,·"ÂÈÎÂ ˙Â˜ÏÓ

.Â˙Â‡�˘Ï ¯È˙‰Ï ‡¯·‚‰ ÏÒÙ�

"Ú˘¯" ÌÚ Í„È ˙˘˙ Ï‡] "Ú˘¯" ·˘Á� ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ÔÈ�ÚÏ˘ ÂÓÎÂ
˙Â˜ÏÓ Â· ˘È˘ Â‡Ï ÔÂ‚Î ,˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯È·Ú ¯·ÂÚ· ˜¯ ,[ÒÓÁ „Ú ˙ÂÈ‰Ï
‰Ê· Ì‚ ,ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ÔÈ„Ï "Ú˘¯" ·˘ÁÈ‰Ï ÔÈ�ÚÏ Î"ÂÓÎ ,'ÂÎÂ
ÔÈÈÚ] .Â˙Â‡�˘Ï ¯È˙‰Ï Ú˘¯ ·˘Á� ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯È·Ú· ˜¯˘ ¯Ó‡�
‰¯È·Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ „"Ï 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘Â ·"‰ 'È ˜¯Ù ˙Â„Ú 'Ï‰ Ì"·Ó¯

.["Ú˘¯" ÌÂ˘Ó ˙Â„ÚÏ ÌÈÏÒÙ�

¯˙Â‰ ‰¯È·Ú ÏÎ· ‡Ï˘ ÂÈ¯·„Ï ˙ÂÈ‡¯ ‰ÓÎ "ÍÏÓ‰ ¯ˆÂ‡"‰ ‡È·ÓÂ
:‡Â�˘Ï

:È"˘¯Ù] ÂÊ ÔÂ‚Î ÏÂÎÈ ‡�˘˙ ‡Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ ÈÙÏÎ .‚ ‰ËÂÒ· .‡
Û‡ ÏÂÎÈ ¯‚˙Â ‰‡�˘ È„ÈÏ ÂÓˆÚ ‡È·‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ ¯Á‡
‡�˜È ‡Ï ,‰È�ÈÎ˘ ÌÚ ˙¯˙Ò�Â ˙È„Â‰È ˙„ ÏÚ ˙¯·ÂÚ Â˙˘‡ ‰‡Â¯˘
Ù"Ú‡„ ¯‡Â·Ó .'ÂÎÂ Â˙˘‡ ˙‡ ‡�˜Â ‰‡�˜ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ Ï"˙ [‰Ï
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡Â‰˘ ˘È‡ ˙˘‡ „ÂÁÈ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ˙¯·ÂÚÂ ‰È�ÈÎ˘ ÌÚ ˙¯˙Ò�˘

‡�˘˙ ‡Ï ÌÂ˘Ó ‰˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡ [:ÂË ‰¯Ê ‰„Â·Ú 'ÈÚ]17.

ÌÈ�Ù ˙ÂÊÚ Â· ˘È˘ ÈÓ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� '¯ :Ê ˙È�Ú˙· .·
,ÌÚË‰ ,¯˙ÂÓ ‰"„ Ì˘ 'ÒÂ˙· Â·˙ÎÂ ,'ÂÎÂ ¯Ó‡�˘ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ
‡˙˘‰Â ,"Â· ‰˙�Ú ÂÈ�Ù ˙¯Î‰„ Â„¯ÂÓ· „ÓÂÚÂ ‰¯È·Ú· Ï˘Î� È‡„Â„"

ולבית כזדונות, להם נעשות ששגגות חכמים תלמידי אלו פשעם, לעמי הגד
דתנן והיינו כשגגות, להם נעשות שזדונות הארץ עמי אלו חטאתם, יעקב

זדון". עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי אומר יהודה ר'
ד"שגגת הענין שייך לא הארץ שבעם חידוש, כאן מבואר הגמרא ובפשטות
אדרבא הארץ בעם אבל חכם, לתלמיד רק ונאמר זדון", עולה תלמוד
תובעים ומשמעשרקבת"חשיכוליםללמוד נחשביםכשגגות. זדונותשלהם
למה מהם תובעים אין הארץ בעם אבל זה, דין גם למדו לא למה מהם
התורה מלימוד שנמנעו בע"ה כאן שמדובר משום זהו ובפשיטות למדו. לא
ללמוד, רוצים אינם תחילה שבכוונה באלו לא אבל שונות סיבות מכח
התביעה עליהם חלה ואדרבא ת"ח, ובין ביניהם לחלק סיבה אין שבהם

שאת. ביתר זדון עולה תלמוד דשגגת
אגדות בחידושי בב"מ שם מהרש"א הפשוטועיין הפירוש שלפי שנתקשה

ת"ת, מדין עצמו ופוטר תורה עול ממנו פורק ע"ה כל "שיהיה קשה בגמ'
לו נעשות ויהיו משילמוד כשגגות, לו נעשות זדונות שיהיו כן לו טוב כי
הארץ בעם כשגגות הזדונות נעשות יהיו למה קשה גם כזדונות, השגגות
פירוש שפירש ועיי"ש מהרש"א. עכ"ל בזדון", עושה שהוא כיון עונש לענין

ודו"ק. לק"מ, בפשיטות לפמש"כ אך בגמ', אחר
כדג]15. לקרעו מותר הארץ דעם שאמרו בגמ' -] דלעיל התוס' ומש"כ

וחשוד לסטין שהוא פיקו"נ כמו הריגתו דהו"ל להכעיס וכופר "במכיר מיירי
באמת שהוא בזמן הארץ" "עם ליה קרי אמאי שא"כ לעיין יש הדמים", על

ו"רודף". ומין כופר והריהו מזה גרוע יותר הרבה
הארץ, בעם מדובר עדיין הזה בכופר שאפילו לכאורה, בזה שי"ל והביאור
הארץ "עם" כל את וכולל דרגות הרבה יש הארץ" "עם שבתואר ומכיון
שמכח היינו תעשה, ואל בשב הארץ עמי שהם הארץ עם ויש ההמון], -]
יש אבל מקיימים, אינם וממילא יודעים אינם ולכן למדו לא סיבה איזה

הארץ עמי ללימודבשיטהגם מתנגדים שהם ועשה, בקום הארץ עמי והם
כופרים שהרי לכופרים, מאד קרובים אלו הארץ ועמי וקיומה, התורה
ששונאים יותר גרועים והםבאמת וכו', וכו' השמים ושהואמן התורה בערך
שהוא, דרך בכל עמהם ונלחמים להם ומתנגדים חכמים התלמידי את יותר
נקראים עדיין אך לת"ח, הארץ עם שנאת גודל פסחים בגמ' שם וכמבואר

חכמת ושנאת הארצות' 'עם על מבוססת רשעתם כל כי גרידא הארץ עמי
התורה.

בשב הארץ שעם מובן אורחותיו", ב"השם שמחלק שנאה לענין וכמו"כ
עשה, וקום ב"שיטה" הארץ עמי משא"כ לשנאותם, אסור הנ"ל תעשה ואל
נעשות שזדונותם אמרינן לא גם שבאלו ועוד בעצם, לשנאותם מותר
הארצות' ש'עם מאחר כזדונות, נעשות שגגותם אדרבא אלא כשגגות,
ויש ופשעים, עוונות מלאים והם ובשיטה, בזדון אלא באונס בא לא שלהם

החוטאים. שנאת גם לשנאותם
בגמ' שאמרו מה על הקשה [188 עמ' "אחיו", בערך א' [חלק חמד" וב"שדי
שעם פירש שם וברש"י אבידתו, על מכריזין אין הארץ שעם [שם] פסחים

אבידתהארץ מרבינן כו: דף זרה עבודה במס' הא וקשה אחיך, בכלל אינו
מי וקשה אבידתו. על להכריז שחייבין אחיך", אבידת "לכל מהפסוק מומר

בצ"ע. והשאיר ממומר? הארץ עם גרע
לתלמידי ואויב רשע עםהארץ בסוג מדובר שכאן לק"מ, התוס' דברי לפי אך
ראיה יש זו מקושיא ואדרבא מומר. מסתם יותר גרוע באמת והוא חכמים,
הארץ העם שע"כ שליט"א קנייבסקי הגר"ח כדברי מוכח וגם התוס', לדברי
בסתם משא"כ לשנאותו, מותר ולכן במיוחד, גרוע לסוג הכוונה דפסחים

שאסור. הארץ עם
הרע16. לשון לדבר ההיתר בענין חיים" ה"חפץ דברי כאן להוסיף ויש

מים ב"באר ד' בכלל החוטא. שנאת היתר לענין גם יפה שכחם חוטא, על
עבירות שעובר הרשע על לשה"ר לדבר שמותר כתב ב' אות סקל"ב חיים"
פשוטים דברים אינן הם "אם אבל: וכתב, וכו', עבירות שהם יודע אחד שכל

אותו, שהוכיח רקמצד וכיו"ב כאכילתדבריםאסורים כך צריךשיתבונןכל
העניןהיטב את תיכף יחליט ולא עוון, באמת הוא אם התורה דרכי פי על

בדעתו".
דמותר17. ומוכיחים סוטה הגמ' על כן שמקשים מהאחרונים הבאנו ולעיל

קינוי שלפני שם ממאירי מביא פערלא הגר"י אך תוכחה, אחרי רק לשנוא
תוכחה, אחרי הוא קינוי שכל נמצא ובנחת, בנועם להוכיח קודם צריך
בגר"י ועיין תשנא, לא כאן שייך מה בגמ' האחרונים קושית קשה ושוב

היטב. מיושב המלך באוצר כאן לפימש"כ אך ליישב, שנדחק פערלא
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בפרט שנאה ולעני� � בכלל זכות לימוד די� (א)
והיינו עבורו, לשנוא שמותר החטא סוג בע"ה שנתברר לאחר
יש הקוד�, בפרק שנתבאר וכפי הדי� מעיקר גמור איסור שהוא
צד ושאי� זה חטא על עבר אכ� שחבירו גמורה בודאות לקבוע

שנעשה שהמעשה נראה עי� שלמראית שא� ולומר עליו ללמד זכות
כ�. אינו דבר של לאמיתו אבל חטא, הוא

את וסועד טר� במסעדת יושב חבירו את שרואה כגו� � ולדוגמא
כי טר� מאכלי שאוכל גמורה ודאות שאי� שמאחר בתאבו�, לבו

פנים]18. העזות היינו -] בלבד זה דבר "ומשום שכתב: שם רש"י עיין
וראייתו המלך, האוצר ראיית ונופלת שם, כתוס' ודלא לשנואתו", מותר
ראיית לדחות סברא כתב 331 עמ' השלום" וב"מצות דתוס'. אליבא רק
טענת ליישב האחרונים מש"כ פנים" "עז י"ב בסוגיא לעיל ועיין האוצה"מ.
מה המלך באוצר כתב שלא להעיר יש ועוד אחרות. בדרכים המלך אוצר
כמו עשה במצוה דאפילו דמשמע לעיל שהביא משלי מרש"י בראיה יעשה

לשנוא. מותר נמי לרעך ואהבת
ב"אוצ19. שם הביא כשבאועוד דתנן "מהא וז"ל: לדבריו, ראיה המלך" ר

יהיו אם וקשה כרשעים, בעיניך יהיו הדין קבלו שלא עד לפניך הדין בעלי

איך וא"כ עבירה, עוברי לשנוא מצוה דהא ישנאם א"כ כרשעים בעיניך
לדין. דיכשר לשניהם כששונא מצינו ולא לדון, פסול שונא קי"ל הא ידין
לעדות בה שנפסל עבירה (עובר) על אלא לשנאותו רשאי דאין ודאי אלא
במובא <יד> סנהדרין גמ' בסיכום ע"ע אולם העבירות". כל על ולא וכיו"ב

בזה. באחרונים שם
הרע20. שלשון שנאה, לענין הרע מלשון ראיה להביא אין לכאורה אמנם

כשמחלק בעצמו הח"ח כלשון בידים", ["ומזיקו יותר חמור שהנזק מאחר
עבירה דבר שהרואה פסחים בגמ' נמי וכמבואר ללשה"ר], שנאה בין
שגדר י"ל ולכן הרע, לשון עליו לדבר אסור אבל לשנאותו מותר בחבירו
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שמלצרי רואה א� ואפילו באמתחתו, עמו שהביא ממה אוכל שמא
עדיי� מסויימי� במקרי� צלחתו, לתו� ונותני� שופכי� המקו�
מיד ולאכול ליכנס והוכרח ח"ו לבו חלש שמא ולחשוש לדו� יש
להחליט זה במקרה אפשר אי כ� על לו. שיזדמ� הראשו� במקו�
מעשהו את ולתלות לדו� במה כשאי� ורק חוטא. שהוא עליו
ומותר הוא חוטא שאכ� בודאות לקבוע לנו מותר אז ורק אז הנלוז,

הרשעי�. שנאת לשנאותו מצוה וג�
שהוא אד� על שקובעי� לפני דני� שאנחנו � זכות לכ� זה דיו�
מ� בזה אנו מחויבי� אלא בלבד, השנאה לעני� נאמר לא � חוטא
טו), יט (ויקרא עמית�" תשפוט "בצדק של עשה ממצות התורה
לדו� חיוב – שהכוונה ופוסקי�, ל.] [שבועות בגמ' שביארו וכפי
צד יש שעדיי� עוד וכל בזכותו, ולהפו� זכות לכ� אחד כל את
ה"חפ� וז"ל זה. הוא שחוטא ולהחליט לקבוע אסור במעשהו זכות

ג']: די� ד' [כלל חיי�"
בודאי החטא] �] זה על שעבר פעמי� כמה ראוהו "אפילו
אותו לשנוא ואסור זכות]... של בטענות �] בזה לתלות יש
מדאורייתא עשה מצות והוא זכות, לכ� לדונו דצרי� זה, עבור

פוסקי�". לכמה עמית� את תשפוט בצדק של
זכות, צדדי לחפש אנו מחויבי� היכ� עד בדבר, ישנ� כללי� אול�
היא זו מצוה בירור זכות. לכ� לדו� כלל מחויבי� אנו אי� מי ואת
וכא� ואחרוני� הראשוני� מדברי לבררה שיש עצמו בפני מקצוע

מה נמר� בקיצור רק שנאה.נביא היתר לעני� שנוגע
íéã÷ðרי"ח סי' אמצע ג' [שער תשובה" ב"שערי יונה רבינו דברי

<‰Ï>:דרגות לשלש זה די� שחילק [
יעשה או דבר ידבר אשר אד� תראה כי "והנה אלקי�]: [ירא
א� הזכות, ולצד חובה לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש מעשה
דר� על זכות לכ� אותו לדו� נתחייבת אלקי� ירא ההוא האיש
חובה". לכ� הדעת אצל יותר ונוטה קרוב הדבר יהיה כי ג� האמת,
ופעמי� החטא מ� יזהרו אשר הבינוני� מ� הוא "וא� [בינוני]:
שאמרו כמו זכות, לכ� ולהכריעו הספק להטות עלי� יש בו, יכשלו
לכ� ידינהו המקו� זכות לכ� חבירו את הד� קכז:) (שבת רז"ל
תשפט בצדק יט) (ויקרא שנאמר התורה מ� עשה מצות והיא זכות,
ספק כמו אצל� הדבר יהיה חובה, לכ� נוטה הדבר וא� עמית�,

חובה". לכ� תכריעהו ואל
יראת אי� כי בחנתו או לרע מעשיו רוב ההוא האיש "וא� [רשע]:
(משלי שנאמר חובה, לכ� ודבריו מעשיו תכריע בלבבו, אלקי�
הקדמנו וכבר לרע, רשעי� מסל� רשע לבית צדיק משכיל יב) כא

פירושו" .21ל�
פתיחה חיי�" ["חפ� להלכה. בפוסקי� הובאו יונה רבינו דברי
מי� 'באר ג' [כלל חיי�" וה"חפ� ועוד]. ז' די� ג' וכלל ג' עשי�
הדבר ש"א� הבינוני בדרגת יונה רבינו שמש"כ כתב סק"י] חיי�'
חובה", לכ� תכריעהו ואל ספק כמו אצל� יהיה חובה, לכ� נוטה
בבינוני כי הדי�, מעיקר ולא בעלמא טובה למידה אלא כ� כתב לא
ה�, שקולי� כשהצדדי� רק התורה מ� זכות לכ� לנטות מחויב
לצד לדחוק מחויב אינו הדעת אל יותר קרובה חובה כשצד אבל

.22זכות

הותר לעדות "רשע" שנחשב היכי ורק עדות לפסולי קשור בלשה"ר ההיתר
לשנאותו כבר מותר דהו שבכל י"ל שנאה לענין אבל לשה"ר, עליו לדבר
יאיר" ה"חוות מדברי הראיה לכאורה לדחות יש כן מחברתו. ולהתרחק

ויל"ע. חיים", וה"חפץ
רבים21. רשע; לבית צדיק "משכיל שם: למשלי בביאורו יונה רבינו וז"ל

בהפך שהם מפני וטבעיו ותואנותיו הרשע מדות יבין לא הצדיק כי יחשבו
בדרכי ומתבונן רשע, לבית צדיק משכיל אבל הדבר, כן ולא הצדיק, מטבע
הרמאין יאמרו שמא פט:) (ב"ב רז"ל ואמרו כוונתו, וסוף לבו ומזמת תרמיתן
מפני ר"ל לרע; רשעים מסלף ידינו. במעשה בקיאין חכמים תלמידי אין
אותם ומטה מסלף טבעם, את ומכיר הרשעים כוונת לסוף משכיל שהצדיק
האדם את לדון אין כי ודבריהם, במעשיהם חובה לכף אותם ודן ומכריעם

הטוב". דרך על כוונותיו ושורש מעשיו רוב בהיות רק זכות לכף
אלו22. גדרים נציירולהמחיש - וכו' שקול ספק או חובה לכף נוטה -

הפרעון זמן ונקבע מאיר, משכינו כסף סכום לוה שמנשה כגון לדוגמא,
החוב. לפרעון זכר אין ועדיין חודש ראש עבר חלף והנה הבא, חודש לראש

יונה]הנה רבנו [כמש"כ מצוה ואפילו מותר ח"ו, רשע הוא מנשה אם
מה לקיים כדי החוב מלפרוע מנשה שמשתמט ולומר חובה לכף לדונו
סיבה או אונס איזה לו שיש משום ולא ישלם", ולא רשע "לוה שנאמר

לשלם. אותו המעכבת
המלוה מאיר חייב החטא, מן נזהר רוב פי ועל בינוני הוא מנשה אם אבל
עכשיו ביכולתו ואין ואונס סיבה לו נזדמנה שמא ולומר זכות לכף לדונו
לפרוע שמאחר להיות שיכול כמו כי שקול, הוא הספק כאן כי בזמן, לשלם

אונס. משום שהוא להיות יכול כמו"כ וזדון ברשע
מנשה וכשהוציא מנשה מאחורי במכולת בתור לעמוד נזדמן מאיר אם אבל
בזה וכיו"ב, כסף בשטרי גדותיו כל על מלא שהוא ראה לשלם ארנקו את

מקפיד אינו ואעפ"כ כסף לו יש הרי כי לחובה, יותר נוטה שהכף יתכן
כסף אותו הוא צריך שמא ולומר להתעקש עדיין שיש ואף חובו. לשלם
שלו הכסף אין שמא או וכיו"ב] לרופא לשלם [כגון מאד נחוצה למטרה
מהצד יותר רחוקים עכ"פ אלו שצדדים מאחר אבל בידו, הוא פקדון ורק
אלא בהם, לתלות מחויב מאיר אין חובו, בפריעת מנשה שמזלזל הפשוט

חובה. לכף מנשה את לדון הוא יכול
לדונו מחויבים אז חכם] [ותלמיד אלקים ירא איש הוא מנשה אם אבל
שודאי ולומר - זה בציור כגון - יותר קרובה החובה כשצד אפילו זכות לכף
שמביאים איך מאיר מבחין הימים מן שביום יצוייר לו אבל בדבר. אשם אינו
שללא חפץ - ממדים ורחב מאד יקר פרסי שטיח - מנשה לבית משלוח
טענות נסתתמו לכאורה מעתה וא"כ ההכרחיים, הנפש מצרכי אינו ספק
את לפרוע לו היה כאלו לחפצים כסף לו יש שאם מנשה, כלפי הזכות
ב"ירא אפילו ואז בעיניו, חשובה היתה בע"ח פריעת מצות אם קודם חובו

זכות. לכף לדונו מחויב אינו אלקים"
וב"דרך ד' דין זכות לכף דנייה הלכות הלבבות" ב"מצוות משמע [וכן
רק שייך אינו לזכות לדון מה"ת המ"ע "הנה שכתב: סק"ג שם מצותיך"
המצות קאי לא זה על עבירה, שעשה ברור הדבר אם אבל ספק, כשהדבר
ולבזותו לשנאותו אסור עדיין ות"ח אלקים שבירא אלא עיי"ש. עשה"
שלא עוד כל דידן בנידון אבל אח"כ, תשובה עשה שודאי שנקטינן משום
להחזיקו יכול וממילא תשובה עשה שודאי לומר אפשר אי חובו את פרע

בזה]. גמור כחוטא
זו שייךדוגמא לא וגם הדעת בשיקול הדבר תלוי כי להלכה, נכתבה לא

למיל מילתא לדמות ההלכה.בזה להמחשת רק ונכתבה תא,



/ בלבב� אחי� את תשנא ההלכהלא סוגיות 236

דרגה עוד הוסי� ג'] אות במ"ח ג' עשי� [פתיחה חיי�" וה"חפ�
בפירושו הרמב"� פי שלא[על והיינו מכירו", "אינו של לאבות]

ובזה רשע, או צדיק הוא א� מעשיו ואת הזה האד� את מכיר
מידת משו� בו יש ורק זכות לכ� לדונו מחויב שאינו הוא הדי�

לזכות. לדונו בעלמא טובה ומידה חסידות
והטבה חסד של עני� אינה ודאי זכות לכ� דניה של זו מצוה מהות
בתורה נכתבה הרי ואדרבה הנידו�, לטובת והצדק הדי� ועיוות

הדי�ãöá÷בלשו� בקו לדו� שצרי� שמשמע עמית�, תשפוט
יהיה שמשפט� לדייני� אנו לומדי� עצמו זה ומפסוק והיושר,
לפני אחד די� בעל טענות ישמע [שלא השקול הצדק בתכלית
חיי�" "חפ� ספר [על חיי�" ב"זרע להסביר שהיטיב וכפי חבירו],
המצוה כוונת אדרבה אלא עיי"ש. רפ"ו] עמ' ג' עשי� בפתיחה
ישפטנו ולא בצדק, חבירו את לדו� האד� שיתעמק היא הזאת

עיניו. מראית לפי
מצות שקול לגמרי אינו כא� בו עסוקי� שאנו הבינוני שהרי
כמבואר בחטא, נכשל לפעמי� ורק מצוות רובו אלא ועבירות,
שקולי� וחובה זכות של הצדדי� כאשר וממילא יונה, רבינו בלשו�
ולא האד� בכללות המתחשב והצדק, הישר מהשכל מתחייב ה�,
ומהאי חטא. לא שודאי ולומר להכריע עתה, הנראה זה במעשה רק
כי דוקא, חובה לכ� לדונו מחייב הצדק משפט ברשע, ג� טעמא
לפי ולא מהותו לפי לשופטו ויש לרע, תמיד הוא ונטייתו עיקרו
מובני� זה יסוד ולפי עתה. שעשה פרטי ממעשה לעי� הנראה

חיי�". ב"זרע עוד ועיי"ש זו. שבמצוה החילוקי�

:íåéñìåהרע לשו� לעני� שכתב מה חיי�" ה"חפ� מדברי נביא
שנאה: לעני� ג� יפה וכוח� סק"ו] חיי� מי� באר י' [כלל

להתיר לעצמו דיי� להיות הרוצה ליזהר צרי� מאוד מה ..."
תחילה לבדוק לאמת, לקנא מטע� הרע דלשו� הלאו לנפשו
בפשיטות לאחד שיראה מצוי אינו זה כי היטב. האמת אחר
חבירו, של כליו ששובר או חבירו של מכיסו וגונב שהול�
של ממו� בידו נשאר הנראה שלפי נסבב וכיו"ב עסק ע"י רק

הענ מתחילה לדרוש צרי� כ� על בעול, בכלחבירו לאמיתו י� ָ
משארי יותר גרוע הרע לשו� של זה הדי� יהא למה כי פרטיו,
היתר לה� נמצא שלא זמ� שכל איסור חזקת לה� שיש דברי�
ראה א� הדי� והוא דכוותיה. ה"נ קיימי, באיסורייהו ברור,
ציערו חבירו אולי ג"כ ידרוש לחבירו, ובייש שציער לאחד

בזה". כיוצא וכל מתחילה, וביישו
שכ"ה]. עמ' ש� חיי�" ב"זרע מש"כ [וע"ע

* * *

בלבו תשובה הרהר אולי רשע לשנוא מותר אי� (ב)
הרי לעיל, שביארנו המעשה עצ� על זכות לימוד לחיוב בנוס�

וא� תשובה עשה החוטא העבירה אחרי שמא עוד לחשוש שיי�
הוא אולי כי לשנאותו אסור עכשיו הרי גמורה עבירה על שעבר
והרי האחרוני� דנו זה בעני� שעשה. העבירה על בתשובה שב

מדבריה�: תמצית
אפשר אי� בא"ד] סק"א ב"ביאור" [פ"ג, מישרי�" ב"אורח הקשה
אסור וממילא בלבו תשובה הרהר שמא ליחוש כלל חוטא לשנוא
בגמ' וכמש"נ כשר, כישראל הוא והרי רשע אינו כבר כי לשנאותו
צדיק, שאני מנת על ואמר האשה את "המקדש מט: קידושי�

בדעתו". תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור, רשע אפילו
בהשמטה ס"ב [סי' יאיר" וכתב:<Ó‰>וב"חוות בזה העיר [

עבירה שעבר בראה מיירי 'שונא�' שכתוב דמה אמרו "ורז"ל
לשנאותו מותר äáåùúדאז äùòù øùôàã ô"òà"

למה ביאר לא אבל תשובה, עשה דשמא זה חשש על שהעיר הרי
החוטא. לשנוא מצוה ואפילו ומותר חוששי� אי� באמת

,„ÈÓ˙ ÍÎ ÌÈ˘˘ÂÁ Ì‡ ,"Â·Ï· ‰·Â˘˙ ¯‰¯‰ ‡Ó˘"„ ˘˘Á‰ ÌˆÚ·Â
È¯·„· ‰�‰˘ .‰Ê· ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÈÏÂ„‚ ˙˜ÂÏÁÓÏ "ÌÈ¯˘ÈÓ Á¯Â‡"‰ ÔÈÈˆ
...ÈÏ ˙˘„Â˜Ó ˙‡ È¯‰ ‰˘‡Ï ¯ÓÂ‡‰" :[‰"‰ Á"Ù ˙Â˘È‡] Ì"·Ó¯‰
‡Ó˘ ,˜ÙÒÓ ˙˘„Â˜Ó ÂÊ È¯‰ ,¯ÂÓ‚ Ú˘¯ ÂÏÈÙ‡ ,˜È„ˆ È�‡˘ ˙�Ó ÏÚ
˘„˜Ó‰ ˙"‡Â :Ì˘ "‰�˘Ó ÌÁÏ"‰ ‰˘˜‰Â ."Â·Ï· ‰·Â˘˙ ¯‰¯‰
Â¯‰¯‰ ‡Ó˘ ˘ÂÁÈ� [˜ÙÒÓ] ˙˘„Â˜Ó ‰�È‡ È‡Ó‡ ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ·
˜È„ˆ È�‡˘ Ó"Ú ˘„˜Ó· ˜¯˘ ˜ÏÈÁÂ Ó"ÁÏ‰ ı¯È˙Â ?Ô·Ï· ‰·Â˘˙

- ˙Â¯·Ò È˙˘ ÁÎÓÂ ,ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‡ÏÂ ,Ô�È˘ÈÈÁ

¯˙ÂÈ ¯·˙ÒÓ ,˜È„ˆ ‡Â‰˘ ‡Â‰ ‰Ê· È‡�˙‰Â ‰˘„˜Ï ‰ˆÂ¯˘ ¯Á‡Ó .‡
.ÔÈ˘Â„È˜‰ ÂÏÂÁÈ˘ È„Î Â·Ï· ‰·Â˘˙ ¯‰¯‰˘

ÎÊ‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó .·¯˙ÂÈ ÌÈ˘˘ÂÁ ,˜È„ˆ È�‡˘ Ó"Ú ÂÈÙ· ¯È
Â˙Ú„ ‰Ï‚Ó Â�È‡˘Î ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Î"‡˘Ó ,‰·Â˘˙ ¯‰¯‰ ‡Ó˘
Ì"¯‰Ó ˙"Â˘· Î"Î˘ Ó"ÁÏ‰ ÛÈÒÂ‰Â .ÌÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡ ,ÏÏÎ ÂÓˆÚ ÏÚ

.[Ê"Ï 'ÈÒ] ‰·Â„‡Ù

È˙˘ ÈÎ ,·˘ ‡Ó˘ ˘Â˘ÁÏ Â�Ï ÔÈ‡ ‰‡�˘· Ì‚˘ Ô·ÂÓ ÂÊ ‡¯·Ò ÈÙÏÂ
.Ô‡Î ˙ÂÎÈÈ˘ Ô�È‡ "‰�˘Ó ÌÁÏ"‰ ¯ÈÎÊ‰˘ ˙Â¯·Ò‰

ÔÈ˘Â„È˜· Ì˘ ÌÈ˜ÒÂÙ·Â ÌÈ�Â¯Á‡· ,¯·„· ˘È ‰ÏÂ„‚ ˙˜ÂÏÁÓ ÌÏÂ‡
˜"È¯‰Ó‰˘ ,ÌÈ„Ú‰ Â·˘ ‡Ó˘Ï ÌÈÚ˘¯ ÔÈ˘Â„È˜ È„Ú· ÌÈ˘˘ÂÁ Ì‡‰
ÔÈ˘Â„È˜ È„Ú· ÌÈ˘˘ÂÁ ˙Ó‡·˘ ,È"˘¯ ˙·Â˘˙ Ì˘· ‡È·‰ ‰"Ù ˘¯Â˘
:ÍÎ Â˜ÒÙ˘ ˘ÈÂ ,ÔÈ˘Â„È˜Ï ÔÈ˘˘ÂÁÂ ‰·Â˘˙· Â¯‰¯‰ ‡Ó˘ ÌÈÚ˘¯
ÌÈ˜ÏÂÁ ‰·Â„‡Ù Ì"¯‰ÓÂ [‡"È 'ÈÒ] ˘"·È¯‰ Í‡ .„ÂÚÂ ı�ÈÓ È"¯‰Ó

.[ÏÈÚÏ Ó"ÁÏ‰ È¯·„Î] ÔÈ˘Â„È˜Ï ÌÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡Â

‡"Ó¯‰ È¯·„ ˙‡ ˜¯ ˜È˙Ú�Â ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ· ÍÈ¯‡‰Ï Ô‡Î ÌÂ˜Ó‰ ÔÈ‡Â
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ È�ÙÏ ˘„˜Ó‰" :'‰ ÛÈÚÒ ·"Ó 'ÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡·
ÔÈ˘Â„È˜Ï Ô�È˘ÈÈÁ ‡"È ,ÌÈÚ˘¯ ¯‡˘ Â‡ ÌÈÒÂ�‡ È�ÙÏ ÔÂ‚Î ,Ô˙Ú˘¯ ÁÎÓ
Ì˘· ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡· Î"ÎÂ ‡"È 'ÈÒ ı�ÈÓ È"¯) ‰·Â˘˙· Â¯ÊÁ ‡ÓÏ„
.Î"Â�· ˘"ÈÈÚÂ ."(Ê"Ï 'ÈÒ ‰·Â„Ù Ì"¯‰ÓÂ È"·) ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ (È"˘¯
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äðåé åðéáø éøáã úðáäá "äðè÷ä ãé"äå "íééç õôç"ä ú÷åìçî (â)

שמא חוששי� הא� � זה 
בעני חיי�" וה"חפ� הקטנה" ה"יד 
בי מחלוקת מצאנו אול�
הקטנה" ה"יד ומחלוקת מאחר בר� לזה. חוששי� אופני� ובאיזה תשובה, עשה החוטא
רט"ו מסי' ג', [שער תשובה" ב"שערי יונה רבינו דברי בפירוש בעיקר היא חיי�" וה"חפ�
כמה עצמו על חוזר וג� כוונתו, 
להבי 
המעיי על מקשי� ש� דבריו וסדר רכ"א] עד
בינוני צדיק, הדרגות: 
[בעני יונה רבינו דברי תור� 
כא נעתיק 
לכ ,
לשו בשינויי פעמי�

האחרוני�. דברי נביא ואח"כ הלשונות, ובהשוואת אחר בסדר ורשע]
הדרגות את כותב רי"ח רט"ו, בסי' לשני�, יונה רבינו דברי נחלקי� כללי 
שבאופ ונקדי�
מפרש שעכשיו משו� הדרגות כל על פע� עוד חוזר ר"כ רי"ט ובסי' פרטיה�, וכל ודינ�
הראשונה [ובפע� פסחי�. הגמ' מביא וג� וגו'", חנ� עד תהי "אל במשלי הפסוקי� בזה

בכלל]. כתבו רק בפסוק 
הדי עצ� פירש לא

äðåé åðéáø ïåùì

ר"כסי' רי"ט, סי' רי"ח רט"ו,
:éðåðéá

:å"èøבסתר תורה דבר על חבירו עבר כי איש יראה א� כי ודע
מדרכו שב ההוא החוטא אולי כי זה, על אש� אשו� גילה... והוא

נפשו מרת יודע ולב ברעיוניו, ויגוניו íúåìâìהרעה, ïåëð àìå

÷çøä ÷ø ,ïåîää øúéì øôñé àì øùà òåðö íëçì éúìåæ

äòøä åëøãî áù éë åéìà òãåé øùà ãò åúøáçî ÷éçøé.

:è"éøלשנות משפט� אשר האוילי� מ� הוא החוטא א� ...אמנ�
האיסור. מ� להפרישו ליסרו השופטי� אל יגידו כי טוב באולת�,
עליו... סומכי� שאי� לפי חנ�, עדותו כי אחד... עד הוא א� אבל
מרוב פניו טוח� אתה בשפתי� כי יחשב... רע ש� מוציא לכ�
מקרה דר� על בחטא נכשל א� אבל עונו... מסתר בגלות� כלמתו,
כאשר חטאו על לגלות אי� מעונות, להשמר דרכו הימי� ורוב

ביארנו.
:ë"ø,עבירה בדבר חבירו על יחידי המעיד כי רבותינו ואמרו

מרדות, מכת אותו åáøìמלקי� òðöäá øáãä úåìâì ìëåé êà

åãåñ ùéàìåעדי�...ישמעו שני כדברי דבריו יאמינו כי ידע א�
בהצנע... החוטא לייסר דבריה� השופטי�

:àèç àøé - íëç ãéîìú
:å"èø,חטא ירא ואיש חכ� תלמיד החוטא áåùçì...וא� éåàø

äáåùú äùò úîàá éë åéìòיצרו יתקפו וא� נפשו, אחת, פע�
כ�. אחרי לו מרה

:ç"éøבאיש דופי ית� כי זולתי איננו אש� המלי� האויל ...עונש
להתחרט ודרכו מנהגו כי ואש�, ויעבור יצרו יתקפו אשר חטא ירא

חטאיו... על

:ç"éø,חטא ירא החוטא úîàá...וא� éë åáì ìò øáãì åì éåàø

äáåùú äùòהאיש כי אחרי בלבו ויאמר לנפשו שיירא ראוי ג� ,
ז ואולי שמי� ירא מעדתהזה הוא הנה מעונותיו... מרובות כויותיו

צדיקי�.

:òùø
:ç"éøאלקי� פחד אי� כי דרכו את ובחנת תדע אשר האיש ...אבל

בגנותו לספר מצוה טוב לא דר� על יתיצב ותמיד עיניו לנגד
אד�, בני בעיני עבירות בעלי ולהבאיש חטאותיו, על ולגלות
יראת ונאמר הרעי�... המעשי� את השומעי� נפש תגעל ולמע�

רע. שנאת ה'

:è"éøכמו האלקי�, מלפני ירא איננו אשר איש החוטא ...וא�
אשר אחת מעבירה נזהר ואינו שמי� מלכות עול מעליו הפורק
דבר אל לבו שת לא ואשר עבירה... היא כי יודע עמו שער כל
עליו. בוז ולשפו� תועבותיו ולהודיע במעלליו להכלימו מותר ה'

ה'. חילול מפני החנפי� את מפרסמי� אמרו ועוד
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הדרגות את יונה רבינו שפירט המקומות שבשני אנו רואי� והנה
השנאה די� כלל הזכיר לא ודיניה�, רשע] בינוני, חטא, [ירא
מדי� דבר הזכיר לא ר"כ] [סי' פסחי� גמ' כשהזכיר וא� כלפיה�,
הביא רי"ח] [בסי' הגמורי� הרשעי� בעני� כשד� אלא השנאה.
מצות בדי� פסחי� הגמ' שהביאה רע", שנאת ה' "יראת הפסוק
אלא השנאה די� כלל הזכיר לא בבינוני� אבל הרשעי�. שנאת

"רק רט"ו] [בסי' åúøáçîכתב ÷éçøé ÷çøäאליו יודע אשר עד
הרעה". מדרכו שב כי

ה"הרחקה הא� אלו, בדבריו יונה ר' כוונת מה השאלה ונשאלת
פסחי� לגמ' וכוונתו �] ממש לשנאה הכוונה בלשונו מחברתו"
רק אלא ממש לשנאה הכוונה אי� שמא או לשנאותו"] "מותר
שלא כדי בחטאו שמחזיק עוד כל עמו יתרועע ולא יתחבר שלא
הקטנה" ה"יד נחלקו זו בשאלה וכיו"ב. הרעי� ממעשיו ילמד

� חיי�" וה"חפ�
הקטנה" ה"יד דעת

ר' שבמש"כ כ"ה] � כ"ג אותיות פ"ט [דעות הקטנה" ה"יד דעת
כוונתו אי� ודאי מחברתו", ירחיק הרחק "רק רט"ו: בסי' יונה
מבואר [שש� פסחי� לגמ' כא� כוונתו שאי� וממילא ממש, לשנאה
החוטא שב שמא לחוש שיש שמאחר חוטא], לשנוא ומצוה שמותר

åúåàðùì øåñàרק ומותר ולהכלימו], חטאו לפרס� [וכש"כ
מחויב ואינו מספק ממנו להתרחק החטא] בו שראה �] לרואה
אבל בחטאו, מחזיק ועודנו שב לא שעדיי� מחשש אליו להתחבר

סוגיא עיי� "שנאה" המושג עומק [בכל ממש "שיעורלשנאותו ב'
אסור. ודאי ב'] פרק השנאה"

אנשי�, סוגי וכמה דרגות כמה עצמו "בינוני" בסוג שיש אלא
דרגות: לשתי כללי באופ� הבינוני� את הקטנה" ה"יד ומחלק
אינו רוב עפ"י ובאמת החטא מ� להישמר לבו שש� טוב" "בינוני
וירא צדיק הוא החטא מ� תמיד [והנזהר נכשל לפעמי� ורק חוטא
לשנאותו, ואסור שב שמא חוששי� באלו � יונה] רבינו בדברי חטא

שנתבאר. וכמו
קרוב יותר שהוא לרשע", קרוב "בינוני גרועי� בינוני� יש אבל
לשנות ודרכ� מחטאי�, עצמו לשמור לב ש� ואינו המכשול אל
לשנאות�. מותר ולכ� שב, שמא חוששי� אי� ובאלו � באולת�
אסור אבל לשנאותו, שמותר פסחי� הגמ' מדברת זה ובבינוני

חטאו ולפרס� צד23לביישו רי"ט, [בסי' יונה ר' כיו� זה ולבינוני ,
האוילי� מ� הוא החוטא א� "אמנ� כשכתב: הטבלה] של השמאלי
ליסרו השופטי� את יגידו כי טוב באולת�, לשנות משפט� אשר
רע ש� מוציא אחד... עד הוא א� אבל האיסור, מ� להפרישו

אי�24יחשב" באולת�" לשנות ו"משפט� "אוילי�" שה� וכיו� .
חוזר ואינו ועוד עוד באולתו שונה שאדרבא שב, שמא חשש

במהרה. בתשובה

חיי�" ה"חפ� דעת
חולק כ"ג] אות במ"ח אחרי בהג"ה ד' כלל [לה"ר חיי�" ה"חפ�
בבינוני רט"ו] [בסי' יונה ר' שמש"כ וביאר הקטנה", ה"יד על
וזהו פסחי�, בגמ' האמורה ממש לשנאה כוונתו מחברתו", "ירחיק
המקומות ושני משונאו. עצמו ומבדיל שמרחיק השנאה מגדר
לא שנאה שלעני� אלא ה�, אחת דרגה בבינוני, יונה ר' שמדבר
ופרסו� בזיונ� לעני� ורק � לשנאות� ומותר � שב שמא חוששי�
לחלק ואי� שב. שמא שחוששי� משו� שאסור יונה ר' כתב חטא�
החוטא, שב שמא חוששי� אי� ותמיד דרגות, לשתי הבינוני� את

זה. רואי� שאי� זמ� כל
נקטו לא לשנות...", משפט� אשר "אוילי� יונה: ר' שכתב ומה
כוונתו אי� כרח� ועל שב, שמא החשש שיי� לא שבאלו לומר
בחטאי� נזהרי� שאינ� דרכ� וזהו פעמי� כמה חטאו שכבר לומר
א� ומותר ה� מומרי� שא"כ הקטנה"], ב"יד [וכדמשמע אלו
להסביר אלו מילי� הוסי� יונה שר' אלא אות�. ולפרס� לבזות�
מהחטא יפרשו עי"כ ורק ייסרו� וה� לשופטי� בגילוי תועלת שיש
חיישינ� לא בינוני בכל ובאמת במהרה. יפרשו לא מעצמ� כי

וכמש"כ שב דודאי אמרינ� חכ� בתלמיד ורק שב יונהשמא ר'
לקמ�] [וע"ע במפורש.

ולסיכו�:
רשע. � בינוני � חטא ירא לכו"ע: יש דרגות ג'

שנאה, די� לעני� דרגות לשתי הבינוני� מחלק הקטנה" ה"יד *
אסור טוב בינוני אבל לשנאותו, מותר לרשע הקרוב בינוני שרק
� הוא החידוש נמצא מחברתו". "להתרחק רק ומותר לשנאותו
מחברתו. להתרחק רק ומותר שנאה כלפיו אסורה טוב שבינוני

אסור] וליסרו להוכיחו אפילו חכ� שבתלמיד מחדש [ועוד
בינוני לבזותו, וכש"כ לשנאותו אסור חטא ירא חיי�" ל"חפ� *
ומצוה מותר ורשע לבזותו, ואסור לשנאותו ומצוה מותר תמיד

ולפרסמו. לבזותו וג� לשנאותו ג�
[סי' יאיר" "חוות תשובות בדברי מפורש חיי�" ה"חפ� כדעת

בהשמטה שמא<Ó‰>ס"ב חוטא בסת� חוששי� שאי� שכתב [
ובאמת שב דודאי אמרינ� חכ� בתלמיד ורק לשנאותו. לעני� � שב
[בתחילת יאיר" ה"חוות ולשו� לקמ�]. בזה [וע"ע לשנאותו אסור

בזה: ההשמטה]
בראה מיירי שונא�, חמור תראה כי דמש"כ אמרו "ורז"ל

עבירה äùòùשעבר øùôàã ô"òà ,åúåàðùì øúåî æàã

äáåùú"..אסור שבת"ח נ"ל ומ"מ ,
עשה שמא כא� חוששי� אי� למה יאיר" ה"חוות פירש לא ובאמת

מאליו המוב� כדבר כתבו אבל .25תשובה,

אם23. כשנים שמאמינו צנוע לאדם לספר מותר אלו בינונים סוגי ובשני
עיי"ש. טוב בבינוני ואפילו הקטנה", ה"יד כ"כ בדבר, תועלת יש

פסחים.24. בגמ' המפורש השנאה דין יונה ר' הזכיר לא למה צ"ע אך
פירש ולא יש, בינונים סוגי ששני ולומר לחלק הקטנה" ה"יד שהוצרך ומה
רק [ובאמת גמור רשע רק לשנוא ומותר לשנאותו, אסור לעולם שבינוני
כרחך שעל רע"] שנאת ה' "יראת פסחים מגמ' הפסוק יונה ר' הביא ברשע
אסור אבל לשנאותו שמצוה הדין מבואר פסחים בגמ' שהרי כן, לומר א"א
ורק ולהכלימו, לפרסמו שמצוה יונה ר' האריך גמור וברשע עליו, לפרסם

ואסור לשנאותו שמצוה בבינוני ציור שיש ע"כ וא"כ לפרסמו, אסור בבינוני
פסחים. הגמ' איירי ובזה לביישו,

של25. המפורשים מדבריו ראיה הביא לא חיים" ה"חפץ למה ותמוה
האריך סקי"ח חיים" מים ב"באר זה [ולפני הקטנה" ה"יד נגד יאיר" ה"חוות
- הקטנה" ה"יד של אחר דין נגד החו"י של זו מתשובה ראיה להביא
וזה שמאחר צ"ל ולכאורה כ"כ]. מפורש אינו ששם אע"פ - חכם בתלמיד
ההשמטות הכניסו האחרונים בדפוסים ורק הספר בסוף בהשמטה נדפס
בזה מובן ואולי הח"ח. של הק' עיניו נגד זו השמטה היתה לא לכן בפנים
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וב"דר� יז, � טו סעיפי� ישראל אהבת [הל' הלבבות" וב"מצוות
לכתוב והארי� להלכה חיי�" ה"חפ� אחר נמש� ש�] מצותי�"
השנאה יראה שלא ש� שחידש אלא לשנאותו, מותר שבינוני
הוא "וא� וסיי�: שנאתו לה� יראה גמורי� ברשעי� ורק לחו�,
תשובה". עשה בודאי כי אחריו ולהרהר לשנאותו אסור חכ� תלמיד

ú÷åìçîä øåøéá

˘ÈÂ ,"‰�Ë˜‰ „È"‰ ÏÚ ‚È˘‰Ï ÍÈ¯‡‰ [Ì˘ ‰"‚‰·] "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰
:Ì‰È¯·„Ó ˙ÈˆÓ˙ È¯‰Â ,ÂÈ˙Â‚˘‰Ó ˙ˆ˜ Â·˘ÈÈ˘

.‡

·˙Î ÂÈ¯·„ ˙È˘‡¯·„Â‡Ó ÂÈÏÚ ‡ÈÏÙ‰Ï ˘È „ÂÚÂ" :"ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰
‰¯Â‡ÎÏÂ ."ÌÈ˙˘Ï ÌÈ�Â�È·‰ ˜ÏÈÁ˘ ‰Ó· ,‚"Î ÔÈ„· ‰˘„Á ‰ËÈ˘ ˘„ÈÁ˘
.˙Â‚¯„ È˙˘Ï ÌÈ�Â�È·‰ ‚ÂÒ ˜ÏÁÏ ["‰�Ë˜‰ „È"Ï] Ï"�Ó ‡È‰ ‰�ÚË‰
˙ÂÚÓ˘Ó‰Â ÔÂ˘Ï‰ ˙ÂË˘Ù È‡„Â„ ÛÈÒÂÓ [‡"Î ˙Â‡] "ÌÈÈÁ ÈÏÈ·˘"·Â
.‰ÊÎ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡˘ ÁÈÎÂÓ - ¯·„· Â˜ÏÈÁ ‡Ï˘ - ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÏÎÂ Ò"˘·
‡Ó‚Â„ÏÂ .È�Â�È· ‚ÂÒ ÏÎ· ‰Ê ¯˙ÂÓ ,‡ËÁ˘ È�Â�È· ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ Ì‡Â
Â‰‡¯˘ ÔÂ‚Î ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡" [„"È‰ ‚"ÈÙ ÁˆÂ¯] Ì"·Ó¯‰ 'ÏÓ ‡È·‰
„Ú Â‡�Â˘Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÊÁ ‡ÏÂ Â· ‰¯˙‰Â ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ Â„·Ï
‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Ì„‡ ‰‡Â¯‰˘ ÚÓ˘ÓÂ ,"ÂÚ˘¯Ó ·Â˘ÈÂ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘

.‡�ÂÂ‚ ÏÎ· Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ

.·

Â˙ËÈ˘Ï ‡ÓÏ˘·„ [‚"Î ˙Â‡ Á"Ó‡··Â Ì˘] "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ‚È˘‰ „ÂÚ
Ë˜�˘ ‰ÓÂ ,Ì˙Â‡�˘Ï „ÈÓ˙ ¯˙ÂÓ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÌÈ�Â�È·˘ [Á"Á‰ Ï˘ -]

ÔÓ ‡Â‰ ‡ËÂÁ‰ Ì‡ Ì�Ó‡" [Ë"È¯ 'ÈÒ·] ‰�ÂÈ '¯øùà íéìéåàä

íúìåàá úåðùì íèôùîÂ˘È¯Ù‰Ï Â¯ÒÈÈÏ ÌÈËÙÂ˘‰ Ï‡ Â„È‚È ÈÎ ·ÂË ,
¯ÙÒÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ ÌÚË ˙˙Ï È„Î ÍÎ ‰�ÂÈ '¯ Ë˜� ,"¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓ

ÂÏ‡‰ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙¯Á‡˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÈËÙÂ˘Ïíéìåìò,Ì‡ËÁ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ
"íéìåìò"åÌ˙Â‡ËÁ ÏÚ Â¯ÊÁÈ˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ Ï·‡ ,˘˘Á Â�ÈÈ‰ ,¯ÂÊÁÏ

- ÌÈ�Â�È· ˜¯ ÌÈÚ˘¯ ¯„‚· Ì�È‡ ˙Ó‡·„

ÌÈÏÈÂ‡" ‰�ÂÈ '¯ È¯·„ ˘Â¯ÈÙ Â˙ËÈ˘Ï„ "‰�Ë˜‰ „È"‰ ˙ËÈ˘Ï Ï·‡
˘˘Á ÔÈ‡ ÔÎÏÂ Ì‡ËÁ ÏÚ Â¯ÊÁÈ È‡„Â˘ ‰�ÂÂÎ‰ ,"˙Â�˘Ï ÌËÙ˘Ó ¯˘‡
'¯ Ô‡Î ¯·„ÓÂ ,Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰ÓÏ ÌÚË ˙�È˙� È‰ÂÊÂ ,Â·˘ ‡Ó˘
- Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓÂ ,ÌÈÚ˘¯Ï ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈÚÂ¯‚‰ ÌÈ�Â�È· ‚ÂÒ· ‰�ÂÈ
ÂÏ‡ ÌÈ˘�‡· Â�‡ ÌÈÁÂË·˘ ¯Ó‡� Ì‡˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ‰˘˜Ó Ê"ÚÂ
Ì�È„Â ,‰·Â˘˙· Â·Â˘È ‡Ï˘ Â�‡ ÌÈÁÂË·˘ Î"˘Î Î"‡ „ÂÚ Â‡ËÁÈ˘
ÌÈÚ˘¯ Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ¯ÓÂÓÎ ÌÈ·˘Á�˘ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÏÂÚ È˜¯ÂÙ ÔÈ„Î

Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ Â‡ˆÈÂ ,ÌÈ¯ÂÓ‚26,ÌÓÒ¯ÙÏÂ ÌÓÈÏÎ‰Ï ‰ÂˆÓÂ ¯˙ÂÓÂ ,
?ÌÓÒ¯ÙÏÂ ÌÓÈÏÎ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ Ì˘ ‰�ÂÈ '¯ ·˙Î ‰ÓÏÂ27.

ÂÏ‡ ˙‡ Â˜È˙Ú‰· "¯Â‡Ó‰ ˙¯Â�Ó"·˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ „ÂÚ ·˙ÎÂ
Ì‡Â" ‰�ÂÈ Â�È·¯ Î"˘Ó˘ ÂÈ¯·„Î ˘¯ÈÙ˘ ÚÓ˘Ó ‰ÎÏ‰Ï ÌÈ�È�Ú‰

ÂÏ‡ ÌÈÏÈÂ‡˘ ,"Ì˙ÏÂÈ‡· ˙Â�˘Ï ÌËÙ˘Ó˘ ÌÈÏÈÂ‡‰ ÔÓ ‡Â‰ ‡ËÂÁ‰
Ì˙Â‡ Â¯ÒÈÈ˘ ÌÈËÙÂ˘Ï ¯ÓÂÏ ‰·ÈÒ‰ È‰ÂÊÂ ,‰ÁÎÂ˙ ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡

Ó" Ï˘ Â�Â˘ÏÂ .Ì‰· ¯ÂÊÁÏ Ì˙Â‡ ÂÁÈ¯ÎÈÂÏÏÎ '· ¯�] "¯Â‡Ó‰ ˙¯Â�
:[Á"Ó 'ÈÒ '‡ ˜¯Ù '‡ ˜ÏÁ '„

Ì˙ÏÂÈ‡· ÌÈ‚Â˘ ,ÌÈÏÈÂ‡‰ ÔÓ ‡Â‰ ‡ËÂÁ‰ Ì‡ ‰Ê ÏÎ ÌÚÂ"
êàðùé ïô õì çëåú ìà 'ëãë íçéëåîì íéàðåùå·ÂË ,

,¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓ Â˘È¯Ù‰Ï È„Î Â�ÂÚ ÏÚ Â‰Â¯ÒÈÈ˘ ÌÈËÙÂ˘Ï Â„È‚‰Ï
Â˙‡�˘· ‡Ï ,Ì˘‰ ˙‡�˜·Â ÌÈÓ˘ Ì˘Ï „ÈÓ˙ ‰È‰˙ Â˙�ÂÂÎ ÔÎÂ

."¯Á‡ ¯·„ ÏÚ

.‚

Â�‡ ÔÈ·ÈÈÁ Î"Ú·˘ ¯Á‡Ó˘ [ÂÈ¯·„ ÍÂ˙·] "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ‚È˘‰ „ÂÚ
Â�‡Â ,Â˙Â‡�˘Ï ÔÈ·Ï ÂÓÈÏÎ‰Ï ÔÈ· - ·˘ ‡Ó˘„ ˘˘Á‰ ÔÈ�ÚÏ - ˜ÏÁÏ
‡ÓÏÚ· ‰‡�˘ Ï·‡ ,·˘ ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ˘ ¯ÂÒ‡ ÂÓÈÏÎ‰Ï˘ Û‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡
·Â¯˜‰ ÚÂ¯‚ È�Â�È·· ‰Ê ˜ÂÏÈÁ Ï"ˆ "‰�Ë˜‰ „È"Ï Ì‚ È¯‰Â ,˙¯˙ÂÓ
ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ ,·˘ ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ ‡ÏÂ Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰È„È„Ï˘ ,Ú˘¯Ï
ÌÈ˘˘ÂÁ - ÌÈ„È· ‰Ú¯ ÂÏ ˙Â˘ÚÏ - ‰Ê ÔÈ�ÚÏ˘ ¯ÂÒ‡ ÌÓÒ¯ÙÏÂ Ì˙ÂÊ·Ï

Â·˘ ‡Ó˘28˙Ó‡·˘ Û‡˘ ¯Ó‡�Â ·ÂË È�Â�È·· ÍÎ ˜ÏÁ� ‡Ï ‰ÓÏ Î"‡Â ,
.¯˙ÂÓ ‡ÓÏÚ· ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ Â·˘ ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ Â�‡ ÂÓÈÏÎ‰Ï ÔÈ�ÚÏ

?·ÂË È�Â�È·Ó ÚÂ¯‚ È�Â�È· ÔÈ„ ‡�˘ È‡ÓÂ

* * *

"áù àîù" ùùçä ïéðòá ãåò

·˙Î ['Á 'ÈÚÒ ‡"Ó¯ 'ÈÒ „"ÂÈ ,"ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡" ÏÚ·Ï] "ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯"·
Ì"·Ó¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ‰ÈÂ�˘ - ·˘ ‡Ó˘Ï Ô�È˘ÈÈÁ Ì‡‰ - ÂÊ ‰Ï‡˘˘ ¯‡·Ï
[‡"È‰ Â"Ù ÌÈ¯ÓÓ 'Ï‰] Ì"·Ó¯‰˘ .Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ˙ÂÎÏ‰· ¯ÂË‰Â
ÏÚ ¯ÂËÙ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ,Â‡¯ÂÓÂ ÂÈ·‡ „Â·Î· ·ÈÈÁ ¯ÊÓÓ‰" :˜ÒÙ
ÏÚ·Â Ú˘¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ÂÏÈÙ‡ ,‰·Â˘˙ [·‡‰] ‰˘ÚÈ˘ „Ú ,Â˙ÏÏ˜Â Â˙ÎÓ

."Â�ÓÓ ‡¯ÈÈ˙ÓÂ Â„·ÎÓ ˙Â¯È·Ú

·˙ÎÂ ,ÂÈÏÚ ˜ÏÁÂ Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ‡È·‰ [‡"Ó¯ 'ÈÒ „"ÂÈ] ¯ÂË‰Â
ÁÈ�‰ È·‚ Ô�È¯Ó‡„Î ,Â„·ÎÏ ·ÈÈÁ Â�È‡ ,Ú˘¯ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ Ï"�Â" :Ï"‰Ê·
ÍÈ¯ÙÂ ,Ì‰È·‡ „Â·Î ÌÂ˘Ó ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·ÈÈÁ ‰ÏÂÊ‚ ‰¯Ù Ì‰È·‡ Ì‰Ï
È�˘ÓÂ ,Â„Â·Î· ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â 'ÈÙ ,‡Â‰ ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Â‡Ï ‡‰Â

˙ ‰˘Ú ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ ‡ÓÏ‡ ,‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘·."Â„Â·Î· ÔÈ·ÈÈÁ Ì�È‡ ‰·Â˘

‰˜È˙Ú‰Â ·"È˜ ÔÈ˘Ú ‚"ÓÒ· ‰¯ÎÊÂ‰ ¯·Î Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÂÊ ‰‚˘‰]
.[Ì˘ Ì"·Ó¯· È�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰·

:Ï"ÊÂ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„ ¯‡·Ï ·˙Î [Ì˘] "ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯"·Â
¯ÓÂ‡‰ :ÔÈ˘Â„È˜· Ô�ÈÒ¯‚„ ,‡˙ÈÏ ÂÊ ‡È˘Â˜„ ‰‡¯� „"�ÚÏÂ"
‡ˆÓ�Â ¯ÂÓ‚ ˜È„ˆ È�‡˘ ˙�Ó ÏÚ ÈÏ ˙˘„Â˜Ó ˙‡ È¯‰ ‰˘‡Ï
¯‰¯‰ ‡Ó˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰Â .Î"Ú .˙˘„Â˜Ó ,¯ÂÓ‚ Ú˘¯ ‡Â‰˘
‡Ï„ È¯‰ ,˙˘„Â˜Ó Ô�È¯Ó‡ ˘È‡ ˙˘‡„ ‡¯ÓÂÁ ÌÂ˘ÓÂ ‰·Â˘˙
,‰·Â˘˙· ¯‰¯‰· ÈÏ˙ÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ „ÂÚ ÏÎ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡˙ÏÈÓ· Ô�ÈÏ˜Ó

והביאו בהשמטה שם ת"ח לענין החו"י שכתב החידוש הביא לא למה גם
חכם. בתלמיד מש"כ להלן עיין יונה. ר' מדברי רק

המוכרח26. ע"פ וכתבנו קושייתו, כוונת את כ"כ ביאר לא חיים" ה"חפץ
ליה מנא הח"ח על שם שתמה אלא חיים", ב"שבילי פירש וכן בדבריו,
ושוב שוב שיעבור בו אותו ומכירים עבירה אחת פעם שהעובר לחדש
יונה ר' בלשון וכדמשמע פעמים, כמה בעובר רק דשמא מומר, כבר דנקרא
אשר אחת מעבירה נזהר "ואינו זה] דין לדייק הח"ח הביא [שממנו כאן

יודעים עמו שער ולאכל קבוע באופן נזהר שאינו ומשמע עבירה", שהיא
אחת. פעם שעבר

הקטנה"27. של"יד יימר דמי לדחותטענתהח"ח, שםכתב חיים" וב"שבילי
רק לשנאותו ספקכשודאימותר רק בשיש דגם י"ל הרי שב, רחוקלא

צד עדיין שיש מאחר אינו, כבר רשע וממילא לשנאותו, סגי שב, שמא
בזה. מומר ואינו הזאת המצוה עול לגמרי פרק לא שישוב רחוק

יוצא28. כך כי לשנאותו, לבין להכלימו בין לחלק מוכרחים שכו"ע ברור
ומצוה שמותר שם מפורש בחבירו ערוה דבר שהרואה פסחים מגמ' בהדיא
הדבר ומבואר שם. וזיגוד דטוביא כעובדא אסור, לבזותו אבל לשנאותו
להכלימו בין לחלק הסיבות נתבארו ושם <יד>, פסחים גמ' בסיכום היטב

לשנאותו. לבין



/ בלבב� אחי� את תשנא ההלכהלא סוגיות 240

‡Â‰ È¯‰Â ‰·Â˘˙ ¯‰¯‰ Ú‚¯ Â˙Â‡· ‡Ó˘ Ô�ÈÏ˙„ „ÂÚ ÏÎ �"‰
."Â‡¯ÂÓ·Â Â„Â·Î· Ô·‰ ·ÈÈÁ ,ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ

ÁÈÎÂ‰ Â¯ÂÊ‡„ ÌÂ˘Ó ,‰ÏÂÊ‚ ‰¯Ù È·‚ ÍÈ¯Ù„ ‡Â‰ Ì˙‰ ‡˜Â„Â"
,‰·˘‰ È"Ú ‡˜Â„ ‡Â‰ ÏÊ‚‰ Ï˘ ‰·Â˘˙ ‡‰„ ,ÂÚ˘¯· ˙Ó˘ ÂÈÏÚ
Â„È ÔÈ‡Â ˙Ó ¯·ÎÂ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï˘ È‡„Â ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ È‡‰Â
‰˘Ú"˘ Ò"˘‰ È�˘ÓÂ ,‚"‰Î· ‡˜Â„ ‡Ï‡ ÍÈ¯Ù ‡ÏÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ˙‚˘Ó
‡‰· Ê"ÎÚ 'Ê�Î ‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘ Ô�ÈÏ˙ ‡Ó˙ÒÓ˘ Ì‚‰ 'ÈÙ "‰·Â˘˙
È"Ú ‡Ï‡ ‰·Â˘˙‰ ‰È‰˙˘ ‡"‡Â ‰�ÈÚ· ‡˙È‡„ ÔÂÈÎ ‰ÏÈÊ‚„
‡È„‰Ï ·˘„ Ô�ÈÊÁ˘ „Ú ·˘ ‡Ï È‡„Â„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ó˙ÒÓ ,‰·˘‰
Ô�ÈÏ˙ ˙Â¯È·Ú ¯‡˘· Ï·‡ ,[ÏÊ‚· -] ‚"‰Î· ‡˜Â„Â .‰·Â˘˙·

."Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„ ‡È‰ ÂÊ ,Â„·ÎÏ ÍÈ¯ˆÂ ,·˘„ ‡¯ÓÂÁÏ,˘"ÈÈÚ]
.[Â· Ô„Â Ì"·Ó¯· Ó"ÒÎ‰ ıÂ¯È˙ Ì˘ ‡È·‰Â

‡ËÂÁ‰ "·˘ ‡Ó˘" ÌÈ˘˘ÂÁ Â�‡ „ÈÓ˙˘ ‡ˆÂÈ ‰Ê ¯Â‡È· ÈÙÏ Ù"ÎÚÂ
·"ÂÈÎÂ ÏÊ‚· ˙ÏÂÊ ,··ÏÏ '‰Â ÌÈ�ÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰Â ,Â·Ï· ‰·Â˘˙ ¯‰¯‰Â

˜¯ ÔÎÏÂ ,‰ÏÈÊ‚‰ ·È˘‰ ‡Ï˘ ‡˙ÂÚÈ¯ Ô‡Î ˘È˘ïðéòãéùë¯ÊÂÁ ·˘˘
ÈÓ� ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ ‰¯Â‡ÎÏÂ .·˘ ‡Ó˘ ÔÈ˘˘ÂÁ ‡ÏÂ ,˜È„ˆÏ Â�È�ÈÚ· ‡Â‰
‡Ï„ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï· ¯·ÂÚ Â‡�Â˘‰Â ,·˘ ‡Ó˘ ˘Â˘ÁÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÍÈ¯ˆ

.‡�˘˙

˙‡ ¯‡·Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈÎ¯„ ˘ÈÂ] ,"ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯"„ ‡·ÈÏ‡ Ì"·Ó¯Ï Ê"ÎÂ
Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ [Ó"‰‚‰Â ‚"ÓÒ‰Â] ¯ÂËÏ Î"‡˘Ó ,[Ì"·Ó¯‰
Ì"·Ó¯Î Ì˘ „"ÂÈ· ¯·ÁÓ‰ ˜ÒÙ ‰ÎÏ‰ÏÂ .Â„·ÎÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ Ï"ÒÂ
ÂÈ·‡ „·ÎÏ ·ÈÂÁÓ Â�È‡„ ‡"ÈÂ" :Ì˘ ‰È‚‰ ‡"Ó¯‰ Í‡ ,Â�Â˘Ï ˜È˙Ú‰Â
."(ÌÈ¯ÓÓ Ó"‰‚‰·Â ,„ˆÈÎ 'ÈÙ ÈÎ„¯ÓÂ ¯ÂË) ,‰·Â˘˙ ‰˘Ú Î"‡‡ Ú˘¯

.[‡"Ó¯‰Â ¯·ÁÓ‰ ÂÊ ‡¯·Ò· ÌÈ˜ÏÂÁ "ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯"Ï˘ ‡ˆÓ�

מותר הא� � ערוה דבר בו שנראה חכ� תלמיד (ד)
לשנאותו?

ערוה דבר בו שנראה חכ� שבתלמיד הדבר åúåàðùìפשוט øåñà

חז"ל שאמרו וכפי וכל, èé.)מכל úåëøá)שעבר ת"ח ראית א�
תשובה". עשה שודאי ביו�, אחריו תהרהר אל בלילה עבירה

תשובה" ב"שערי ר"י בקיצור: בזה הפוסקי� מדברי כא� ונזכיר
חטא, ירא ואיש חכ� תלמיד החוטא "וא� לעיל]: דבריו [הובאו
ה"חוות פסק וכ� וכו'". תשובה עשה באמת כי עליו לחשוב ראוי
אע"פ לשנאותו דמותר עבירה שעבר בראה ..." וכתב: [ש�] יאיר"

נ"ל ומ"מ תשובה שעשה øåñàדאפשר íëç ãéîìúáù."
וב"חפ� [ש�] הקטנה" ב"יד � להלכה כ� נקטו האחרוני� והפוסקי�
יונה רבינו דברי להלכה הביאו ד'] מקו"ח ד' כלל [לה"ר חיי�"

לעיל] דבריה� שהובאו [הל'29[וכפי הלבבות" ב"מצות פסק וכ� .
ט"ז סעי� ישראל אסור<Ò‚>אהבת חכ�, תלמיד הוא "וא� וז"ל: [

וב"אורח תשובה". עשה בודאי כי אחריו ולהרהר לשנאותו
דנפשיה מסברא כ� כתב א'] ס"ק ריש ב"ביאור" ג' [סי' מישרי�"

הנ"ל ברכות גמ' .30ע"פ

יוכיחנו הא� � עבירה דבר בו שנראה חכ� תלמיד
תלמיד לשנוא אסור שודאי הוא לעיל מהפוסקי� שהובא מה כל
שאפילו לחדש כתב כ"ד] אות פ"ט [דעות הקטנה" ב"יד אבל חכ�,
משו� אסור, ג"כ מוסר, תוכחת כדר� עצמו לבי� בינו להוכיחו

תשובה עשה .31שודאי
עליו, לחלוק כתב סקי"ח] במ"ח ד' כלל [ש� חיי�" וה"חפ�
הוכח של דאורייתא מחיוב עצמנו לפטור רשות לנו אי� דודאי
מוכח שכ� והביא תשובה. עשה דודאי זו סברא מכח תוכיח
מכח לעדות חכ� תלמיד מכשירי� אנו שאי� [ש�] יאיר" ב"חוות
שיוכל מי אבל זכות, לכ� לדונו לחייב רק בגמ' ונאמרה זו, סברא

בתוכחה חייב ודאי � .32להוכיחו

שהשבת29. גזל, כגון לחבירו אדם שבין שבחטאים זה, בדין יש חילוק ברם
הרי הגזילה, את חכם התלמיד השיב שלא זמן כל תשובתו, זהו הגזילה
חיים" ה"חפץ כ"כ בידו. וחטאו תשובה עשה לא שעדיין הרואות עינינו
דמהדר עד בממונא "אבל יט. ברכות גמ' ע"פ והוא ג']. אות במ"ח ד' [כלל
חיים" ה"חפץ ומוסיף גביה". בעי מאי תשובה, עשה "אי סב. וב"מ למריה",
באופן או הגזלה, להשיב לת"ח לו אין שאם הענין לפי תלוי שהכל שם
היו לא מסחרו שדרכי "רק גמור גזל היה שלא כגון השבה שייך שלא
בחזקת חכם התלמיד את מחזיקין שוב אלו באופנים גמורה", בכשרות

ששב.
חז"ל30. מאמר הביא וגו'"] תשנא "לא בפסוק [עה"ת החיים" וב"אור

שאם הכתוב צוה "וכאן וכתב: וכו', עבירה שעבר ת"ח ראית אם הנ"ל
לשנאותם, ה' שצוה אותם בגדר נכלל אינו חכם, בתלמיד מגונה דבר ראה
את תשנא 'לא אומרו והוא תשובה, עשה ודאי כי להחזיקו צריך אלא
תוכיח', 'הוכח ואומרו 'אח'... בשם המתכנה חכם, תלמיד שהוא אחיך',
הוכח אמר ולא 'עמיתך' אמר ולזה העם, המון שהם אחר בנושא מדבר
במה מדבר שאינו לומר אלא בתחילה, שאמר לאחיך וחוזר תוכיחנו,

בהמון אלא חכם, תלמיד שהוא בו לדבר לשנאותו,שהתחיל שמצוה העם
פניו...". על שיוכיחנו ה' מצוהו

שם [וכ"כ יוכיחנו לא גם חכם שבתלמיד החיים" ב"אור עוד [ומשמע
מחלוקת לקמן ועיין רשאי"] אינך להוכיחו "ואפילו הבהיר": "אור בפירוש

בזה]. חיים" ו"חפץ הקטנה" "יד
הרי31. לדעתו כי כך. לכתוב מוכרח לשיטתו הקטנה" ה"יד ולכאורה

ניתוסף מה וא"כ לשנאותו, ואסור שב שמא [טוב] בינוני בכל חיישינן
הגמ' ומסקנת וכו' ת"ח ראית אם בגמ' הוזכר ולמה חכם שודאיבתלמיד

צדיק כודאי בעינינו נחשב שבת"ח כתב לכן מלמדנו, מה תשובה, עשה
עכ"פ צריך טוב שבינוני הבדל עוד יש [ובאמת להוכיחו. אפילו ואסור

בת"ח]. משא"כ מחברתו להתרחק
"יד32. דעת לתרץ כתב שם] תשובה" "שערי [על השער" "זה בביאור

[ועיין שם] הח"ח [על חיים" ב"שבילי בקיצור דבריו והובאו עיי"ש, הקטנה"
"יד כדעת הפסוק שפירש החיים" "אור לשון שהבאנו 30 בהערה לעיל

משמעות שום אין אבל ת"ח].שאסורהקטנה", להוכיח מחויב שאינו רק ,
זה. בפרק נשנה תוכחה במצות ואי"ה
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הראשוני� בדברי השנאה] [לפני ההתראה די� (א)
רוצח הל' [סו� הרמב"� ]:<ÁÎ>כתב

מישראל שונא לישראל יהיה והיא� בתורה... שנאמר "השונא
כגו� חכמי� אמרו בלבב�, אחי� את תשנא לא אומר והכתוב
זה הרי בו, חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו

מרשעו". וישוב תשובה שיעשה עד לשונאו מצוה
באינו ורק בחוטא ההתראה הוא לשנאה קוד� שכתנאי מבואר

לשנאותו מצוה ההתראה 33.מקבל

תשנא לא [במצות ה"יראי�" ]:<ËÎ>וכ"כ
שתאמר בלבב�, אחי� את לשנוא רשאי אינ� תשנא, "...לא
וא� תוכיח... הוכיח אלא כהוג�, שלא פלוני עשה כ� בלבב�
ראוי שהוא בדבר נגד� או לשמי� שחטא כשתוכיחנו תבי�

אז... לשנאתו את רשאי ".34להשנא,
פ' דפריקה [בעשה שאמרה<Ï>ובסמ"ג "השונא כרמב"�: כתב [

כשהתרו לשנאותו שמותר עבירה דבר בו שנראה מדבר אלא תורה...
ראה א� "אמנ� כתב: ה'] [ל"ת תשנא דלא ובלאו חזר". ולא בו
מותר קיבלו, ולא רבות פעמי� והוכיחו עבירה דבר באד� אד�
ואינו רשע אד� "אבל כתב: ט'] [עשה דואהבת ובמ"ע לשנאותו".
בדבריו לשו� והבדלי דעתו [ביאור לשנאותו". מצוה תוכחה מקבל

א']. פרק י' סוגיא לקמ� עיי�
אד� "אבל דואהבת]: [במ"ע הסמ"ג כדברי כתב מיימוני ובהגהות
במהר"� דבריו והביא לשנאותו...". מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע

י"ג סי' וסיי�<Ó‚>מלובלי� השנאה, לפני תוכחה שצרי� להוכיח

לאחר אלא לשנאותו מיימוני] הגהות �] התיר שלא "הרי ש�:
תוכחה". מקבל שאינו

תשנא לא רל"ח [מצוה החינו� "אבל><Ï·ובספר כתב: ג� [
שנוכיח אחר לשנאות� מצוה אלא איסור בו אי� הרשעי� בשנאת
פריקה ובמצות בה�". לחזור רצו ולא פעמי� הרבה חטא� על אות�
כגו� הוא זה שעני� "ואמרו הרמב"�: לשו� כעי� כתב פ'] [מצוה
לשנאותו". מותר שזה חזר ולא בו והתרה ביחיד עבירה עובר שראהו
ד"ה רפ"ב סי' וחרמי� נדוי [דיני זאב" "בנימי� בשו"ת כתב וכ�

ונחזור]:
קבלו, ולא דהוכיחו� החטאי� האנשי� דלאלו לניד"ד "ונחזור
תראה כי פסחי� ערבי פרק בפסחי� כדאמרינ� לשנאות�, מותר
מיירי אלא בלבב�, א"א תשנא לא כתיב והא שונא�... חמור
ממנו, קיבל ולא והוכיחו עבירה, דבר בו שרואה כגו� הכא

לשנאותו". שמותר
י"ג [סי' מלובלי� מהר"� בערכי�<Ó‚>וכתב רש"י דעת היא שכ� [

יכנו, לא "יכול ופרש"י: בלבב�", ת"ל יכנו... לא "יכול בברייתא
כא� מדובר הרי שמיה, דכר מא� תוכחה ותמוה, תוכחה". דבר על
מפני היא בפסוק השנאה שסיבת מפרש שרש"י ע"כ אלא בשנאה?
אותו תשנא לא תורה אמרה ואפ"ה עבירה, דבר בחבירו שראה

תוכיח. הוכח אלא
הכי אותו ישנא שלא כש� יכול הוא: הברייתא פירוש [לרש"י
שבלב בשנאה בלבב� ת"ל תוכחה, דבר על וכו' יכנו שלא נמי
ואתה תוכיחנו, אלא בלב אותו תשנא שלא ר"ל מדבר, הכתוב

למוטב]. שיחזור עד בתוכחת� ולסוטרו להכותו רשאי

[דעותפ"ו]השתדלו33. ב"מטהאפרים" ואחריו י"ג] [סי' והמהר"םמלובלין
והביאו הרשע, שנאת להיתר כתנאי תוכחה דצריך הרמב"ם לדעת להוכיח
הוכיח לובלין המהר"ם דעתו. שכן להוכיח ברמב"ם ודקדקו שונות, ראיות
תשנא לא אחד, המשך הוא תשנא לא שהפסוק הרמב"ם שפירש מה לפי

כדלקמן. וכו', תוכיח הוכח -
[בד"ה דבריו ובתוך לובלין, מהר"ם בדברי לפלפל האריך אפרים" וה"מטה
תוכחה, דצריך הרמב"ם מדברי עוד להוכיח כתב המחילה] אחר ולע"ד
שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש "כשיחטא ו' בהלכה ממש"כ

אמנון", את אבשלום שנא כי וגו' אבשלום דבר ולא קראברשעים ואמאי
ערוה, בדבר שחטא על אמנון את שנא הרי "רשע", לאבשלום הרמב"ם
[ואע"ג לשנאותו, מצוה שהרי בזה היה צדיק ואדרבא אחותו, על שבא

על עבר ודאי אבל כא, דף סנהדרין עי' לאמנון, אסורה היתה לא דתמר
להוכיח צריך דקודם לרמב"ם דס"ל ע"כ אלא קדשה], תהיה דלא לאו
כלל הוכיח לא ואבשלום לשנוא, מותר התוכחה קבל בלא ורק החוטא,

שהרגו. עד שנתיים שתק רק אמנון את
שונותמדברי ראיות הביאו אפרים" ה"מטה וגם לובלין מהר"ם שגם ותמוה,
הל' בסוף הרמב"ם מדברי הביאו ולא ובסה"מ, דעות בהלכות הרמב"ם
עבירה שעבר לבדו שראהו כגון חכמים "אמרו במפורש: שכתב רוצח
תנאי בדבריו מפורש הרי לשנאותו", מותר זה הרי בו חזר ולא בו והתרה
המלך" ב"עבודת הקשה וכן לשנאותו. מותר מקבל אינו אם ורק ההתראה,
"תוכחה" בגדר א', פרק תוכחה" או "התראה י' בסוגיא ועי' כאן]. [דעות
אלו. אחרונים דברי עפי"ז ליישב שיש ומה ביניהם, וההבדל ו"התראה"
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מחכמי ה', [ל"ת לסמ"ג קונקי הר"י בפירוש רש"י בדעת כתב וכ�
ת"נ שנת ]:<�>ירושלי�

תשנא לא ת"ל תוכחה, דברי על יכנו לא ש�, "...ופירש"י
יוכיחנו. אלא לשנאותו אסור אבל תוכחתו על להכותו שמותר
והיכי לשנאותו, אסור בחבירו ערוה דבר ברואה אפילו הרי
מיירי דפסחי� דה� ודאי אלא לשנאהו, שמותר בפסחי� קאמר
משמע הכי והכא לשנאותו, מותר ולכ� קבל ולא בשהוכיחו
אבל לשנאותו, מותר אז יקבל לא וא� יוכיחו, אלא תשנא לא
ערוה". דבר ידי על אפילו לשנאותו אסור שיוכיחנו קוד�

משה" ו"ברית הנצי"ב כגו� אחרוני� עוד כתבו ברש"י וכתירוצו
ועוד.

Â˘¯ÈÙ ‰¯Â˙‰ È˘¯ÙÓÓ ÌÈ·¯˘ ,ÔÈÏ·ÂÏÓ Ì"¯‰Ó È¯·„ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ
,‰‡�˘‰ ˙·ÈÒ ÂÊÂ ,‡ËÂÁ· È¯ÈÈ‡ "‡�˘˙ ‡Ï"˘ Ï"�‰ ÔÈÎ¯Ú È"˘¯Î
,Ì‰ „Á‡ ,ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ - ‡�˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ‰ È˜ÏÁ È�˘˘ Â˘¯ÈÙ Ì‚Â
¯Á‡˘ ÚÓ˘ÓÂ .Â�ÁÈÎÂ˙ ‡Ï‡ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï˘ ¯‡Â·Ó ‡ÏÈÓÓÂ

.Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ·Â˘ ,‰ÁÎÂ˙· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ˘

¯‡Â·Ó „ÂÚÂÈ"˘¯Î ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ˜¯ ‡Ï˘ ÔÈÏ·ÂÏÓ Ì"¯‰Ó È¯·„ ÍÂ˙Ó
Ì„‡ Ì˙Ò· ˜ÂÒÙ‰ ÌÈ˘¯ÙÓÏ Ì‚˘ ‡Ï‡ ,[‡ËÂÁ· ˜ÂÒÙ‰ È¯ÈÈ‡„]
˜ÂÒÙ‰ ÏÎ˘ Â˘¯ÈÙÂ ,‰¯Âˆ ÂÊÈ‡· Â· Ú‚Ù˘ ÌÂ˘Ó ‡È‰ ‰‡�˘‰ ˙·ÈÒÂ
Â�ÁÈÎÂ˙ ‡Ï‡ ,Í·Ï· Â‰‡�˘˙ Ï‡ ,Í· Ú‚Ù Í¯·Á˘ Û‡˘ ,„Á‡ Í˘Ó‰
„ÂÓÏÏ ˘È ÂÏ‡ ÌÈ˘¯ÙÓÏ Ì‚ - ‰Â˘‰ ˜ÓÚÏ ÂÚÈ‚˙˘ „Ú Â˙È‡ ÁÎÂ˙˙Â
‡¯Ó‚· ˘¯ÂÙÓ˘ ¯Á‡Ó˘ ,‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ È�ÙÏ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÒÙ‰Ó
‡ËÂÁ· [Ì‚ Ù"ÎÚ] È‡„Â È¯ÈÈ‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ‡�˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ˘ ÔÈÎ¯Ú
ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ˘ 'ÂÎÂ Â¯È·Á· ‰‡Â¯Ï ÔÈ�Ó ,Í˘Ó‰· Ì˙‰ Ô�È¯Ó‡„ ,ÌÈÓ˘Ï
Ì‰ ˜ÂÒÙ‰ È˜ÏÁ È�˘ ÂÏ‡ ÌÈ˘¯ÙÓÏ„ ¯Á‡ÓÂ ,'ÂÎÂ ÁÎÂ‰ ¯Ó‡�˘
,‰ÁÎÂ˙ ¯Á‡ ˜¯ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ÔÈ�ÚÏ„ ÂÓÎ Î"‡ ,„Á‡

.Ì„Â˜ ÂÁÈÎÂ‰ Î"‡‡ Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ ÌÈÓ˘Ï ‡ËÁ· ÔÈ„‰ ÔÎ

ויאמר בזה שחולק מי בראשוני� במפורש לכאורה מצאנו לא והנה
סתמו ראשוני� כמה אמנ� השנאה, לפני התראה צרי� שאי�
ומה�: שנאה. להיתר כתנאי תוכחה חובת כלל הזכירו ולא דבריה�

כ"ז35השאילתות סי' תשובה<Ï‚>[וישב בשערי יונה רבינו ,[
<‰Ï>�"לתשב הרקיע זוהר ,<„Ï>.

והאחרוני� הפוסקי� בדברי זו התראה די�
פריקה) (הלכות י"א סעי� ער"ב [סי' משפט חוש� ]<Ó>בשו"ע

אמרו בתורה... שנאמר השונא וז"ל: להלכה, הרמב"� לשו� הביא

בו, חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו כגו� חכמי�
סק"ב קנ"ו סי' [או"ח אברה�" וה"מג� לשנאותו". מצוה הרי

<‡Ó>ודוקא" לעיל: המובא מיימוני הגהות דברי להלכה הביא [
מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אד� אבל ובמצות בתורה רע�
חו"מ [חלק הרב ובשו"ע ש�], [חו"מ ב"לבוש" וכ� לשנאותו".

ט' סעי� דרכי� עוברי הרמב"�:<Ó‡>הלכות לשו� העתיקו [
בו". "והתרה

התלויות ומד"ס קבלה מדברי מ"ע ל"ה [פרק חרדי�" וב"ספר
כ"ד אות רואה<Ó·>בלב א� קיג:) (פסחי� ז"ל "אמרו כתב: [

לשונאו". מצוה שב, ולא פני� בסבר והוכיחו עבירה שעבר אד�
אהבת [הל' הלבבות" "מצוות עיי� האחרוני�, הפוסקי� פסקו וכ�

ט"ז סעי� סק"ד<Ò‚>ישראל קנ"ו סי' [או"ח ברורה" וב"משנה ,[
אותו שראה רשע אד� אבל ומצות בתורה ריע� "ודוקא כתב:
מצוה תוכחה, קבל ולא בישראל המפורסמת עבירה שעבר

י"דלשנאותו". ס"ק במ"ח ד' [כלל חיי�" "חפ� ]<Ò‡>ובספרו
וחלק עיי"ש. בו והתרה במש"כ הרמב"� דעת וביאר קצת הארי�

בעז"ה. בהמש� יובאו מדבריו
ב' סו"ס [יו"ד איש" ה"חזו� נקט ולמעשה להלכה די�<Ò>וא� [

סמ� על פסק ולכ� החוטא, שנאת להיתר תנאי היא שהתוכחה זה
חסד אהבת בסו"ס [נדפס וואלינר יונת� הג"ר ודברי<Ò>דברי ,[

להוכיח שיודע מי הזה בדור שאי� הזה שבזמ� מלובלי�, מהר"�
תוכחה כלפני דינ� החוטאי� כל ממילא טז:] ערכי� בגמ' [כמבואר
"התראה י' בסוגיא ואי"ה בחזו"א [עיי"ש כלל. לשנאות� אסור ולכ�
הרחבה]. ביתר וואלינר הגר"י ודברי דבריו יבוארו א' פרק ותוכחה"

הדי� מקור (ב)
ומסברא בפסוק הדי� מקור

מתו� מתבאר זה די� מפרשי� הרבה לדעת לעיל שנתבאר כפי
בדעת לעיל שביארנו כמו עצמו. תוכיח" הוכח � תשנא "לא פסוק
למפרשי� שג� לעיל [וביארנו ועוד. מלובלי� והמהר"� רש"י
וכמש"כ זה, די� ללמוד יש ג"כ בחוטא ולא אד� בסת� הפסוק
עיי� אחרי�, לראשוני� ה"ה א� הרמב"�, בדעת לובלי� מהר"�

אחרוני� עוד וכ"כ .36לעיל].
"הדר � רזא" "פענח התורה ממפרשי בכמה הדבר מפורש וכ�
בחלק לעיל בדבריה� עיי� שור, בכור ר"י � "חזקוני" � זקני�"

.<‡>מקורות

התוכחה34. טיב ומה היראים דעת יותר תתבאר א' פרק י' סוגיא ולקמן
לדעתו. השנאה לפני

שאלה35. [בהעמק שם הנצי"ב אך בזה, דבריו סתם שהשאילתות ואע"פ
עיי"ש תוכחה, צריך שאין דס"ל השאילתות בדעת העמיס ג'] אות אמצע
להוכיח שם רצה וגם ביאור. צריכים וגם כלל מוכרחים שאינם בדבריו
השנאה, לפני תוכחה צריך שאין כן, גם הרמב"ם דדעת ראיה מאותה

הל' בסוף המפורשים הרמב"ם דברי שראה אחר מזה בו חזר דבריו ובסוף
בדעת מש"כ ועכ"פ בנצי"ב עיי"ש מעכבת. שהתראה מפורש שכתב רוצח

ביאור. צריך השאילתות
"הלאמשנאך36. מפרשהפסוק ה"ה] פ"ו דעות הל' [רמב"ם קובץ" וב"ספר

לי", היו לאויבים שנאתים שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממך אשנא ה'
כאן שמרומז - הרשעים] שנאת מצות ממנו ללמוד ראשונים [שמביאים
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כלל, חוטא על תשנא" "לא בפסוק מדובר שאי� למפרשי� אול�
ואינה השנאה, שמעכבת תוכחה של זה לדי� מפורש מקור אי�

ג'. באות בעז"ה לקמ� שיתבאר וכמו סברא, אלא
בגמרא הדי� מקור

שנאת ומצות להיתר בגמרא הדי� שבמקור האחרוני� העירו
לפני תוכחה של זה תנאי כלל נזכר לא � קיג: פסחי� � הרשעי�
בתור זו גמרא הביאו שא� ויש דרשני. אומר זה ודבר השנאה,
ביאור מדברי ונעתיק השנאה, לפני תוכחה של הדי� על קושיא

שכתב: ה'] [ל"ת הסמ"ג על קונקי ר"י
ולא הוכיחו אא"כ לשנאותו מותר שאינו נראה רבינו "מדברי
דבר ברואה מיירי דהת� הכי, משמע לא בגמ' ש� מיהו קבל,
כשהוא להעיד לו שאסור שאפילו קאמר ועלה בחבירו, ערוה

לשנאותו". מותר אבל יחידי
שהכריח מלובלי� מהר"� על פ"ו] [דעות אפרי�" ב"מטה הקשה וכ�

קשי "ותו עליו: וכתב השנאה, לפני תוכחה די� לימהראשוני� א
פשיטא הת� דאמר איפכא, משמע פסחי� ערבי דפרק דמההיא
דבר איהו ביה דחזא אלא... למשניה... שרי ומי ישראל שונא

עיי"ש .37ערוה...",
דרכי�: שני מצאנו זו קושיא וביישוב

ולא בו, בהתרה איירי פסחי� דהגמרא י"ל שלעול� שכתבו יש א]
אפשר אי התראה דבלי מאליו ופשוט ומוב� הדבר לכתוב הוצר�
"כדאמרינ� וז"ל: רפ"ב] [סי' זאב בנימי� בשו"ת כ"כ לשנאותו.
הכא מיירי אלא בלבב�, אחי� את תשנא לא כתיב והא בפסחי�...
שמותר ממנו קיבל ולא והוכיחו ערוה דבר בו שרואה כגו�

ה' [ל"ת הסמ"ג על קונקי ר"י בביאור כתב וכ� ]<�>לשנאותו...".
ולכ� קבל ולא בשהוכיחו מיירי דפסחי� דה� ודאי "אלא וז"ל:
בכמה הלשו� משמעות וכ� אחרוני�. ועוד לשנאותו", מותר

רש"י. באותיות ג' אות א' פרק לעיל עיי� ראשוני�,
ד' כלל [לשה"ר חיי�" וה"חפ� ש� אפרי�" ה"מטה דר� ב]
לפני התראה צרי� אי� פסחי� שבגמ' בציור דבאמת סקי"ד],
ידוע שאיסורו ערוה בדבר שחטא איירי ש� בגמ' שהרי השנאה
ברור הזה להרואה [שא� הוא מזיד ודאי דבזה וג� לכל, ומפורס�
ולכ� ש�]. אפרי�" "מטה � לחוטא מבורר ודאי א"כ ערוה שהיא
אסור ודאי עבירות בשאר אבל התראה, שו� צרי� אי� באמת

בו. שיתרה עד לשנוא

.â äèåñ 'îâî äçëåú ïéãì äéàø

‰ÁÎÂ˙ Ï˘ ‰Ê ÔÈ„ ÂÁÈÎÂ‰˘ [˙ÂÚ„ "ÍÏÓ‰ ˙È·"] ÌÈ�Â¯Á‡‰Ó ˘ÈÂ
ÂÏ ¯ÂÒ‡ ‡ËÂÁ‰ ÁÈÎÂ‰ ‡Ï˘ „ÂÚ ÏÎ˘ Ì˘ ÁÎÂÓ˘ .‚ ‰ËÂÒ ‡¯Ó‚Ó
Ë"Ó" :'Ó‚· Ì˘ ‡˙È‡„ ‰ÓÓ Ì˙ÈÈ‡¯Â .‡�˘˙ ‡Ï ÌÂ˘Ó Â˙Â‡�˘Ï
‡Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ ÈÙÏÎ ,'ÂÎÂ [˙Â‡�˜Ï ˙Â˘¯ Ï"Ò„] Ï‡ÚÓ˘È '¯„
,"‰‡�˜ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ Ï"˙ ,ÂÊ ÔÂ‚Î ÏÂÎÈ Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙
,ÔÎ ‰Ê Û‡ ÏÂÎÈ ,¯‚˙Â ‰‡�˘ È„ÈÏ ÂÓˆÚ ‡È·‰Ï ¯ÂÒ‡˘..." :È"˘¯ÙÂ
‡Ï ,‰È�ÈÎ˘ ÌÚ ˙¯˙Ò�Â ˙È„Â‰È ˙„ ÏÚ ˙¯·ÂÚ Â˙˘‡ ˙‡ ‰‡¯È˘

."‰Ï ‡�˜È

¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰˘ ˘È‡ ˙˘‡ „ÂÁÈ ÏÚ ‰¯·Ú È¯‰ ‰¯˙Ò� ¯·Î˘ ÔÂÈÎ„ ‰˘˜Â
Ï"ˆ Î"ÚÂ ,˙Â‡�˜Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ ‰ÓÏÂ ,‰ÈÙÏÎ ‰‡�˘‰ ‰¯˙Â‰Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„

.‰‡�˘‰ ‰¯ÂÒ‡ ÔÎÏ ÈÚ·„Î ‰˙Â‡ ÁÈÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂÈÎÓ„

Ó ÂÊ ‰È‡¯ ‰Á„ ‡Ï¯ÚÙ Ù"È¯‚‰˘ ‡Ï‡ÔÎÂ] Ì˘ È¯È‡Ó‰ ·˙Î˘ ‰Ó
ÏÚ·‰ ÍÈ¯ˆ ÈÂ�È˜Ï Ì„Â˜„ [‰ËÂÒ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· ÁÎÂÓ
Â�È‡ Ì‡ ˜¯Â ,‰�È·Ï Â�È· ˙Ú„‰ ·Â˘ÈÈ·Â ÌÚÂ�· Â˙˘‡ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï
‰"Ù‡Â ,‰ÁÎÂ˙ È¯Á‡ ‡· ÈÂ�È˜ ÏÎ È¯‰ Î"‡Â ,ÌÈ„Ú· ‰Ï ‡�˜Ó ÏÈÚÂÓ
‰ËÂÒ 'Ó‚Ï ÌÂÎÈÒ· Ú"ÚÂ] .‡�˘˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ Ô‡Î ˘È˘ 'Ó‚· ¯‡Â·Ó
‡È˘Â˜ ÂˆÂ¯È˙˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ˘È˘ ,ÂÊ ‰È‡¯ ÁÎÓ ÁÈ¯Î‰Ï ‰˘˜˘ <‡È>

.[Ï"„¯‰ Ì˘· ˙Â¯Ú‰· ˘"ÈÈÚÂ .Ì˘ ˙‡Ê

ÂÓÈ„ ,‰‡�˘‰ È�ÙÏ ‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ˘ ‡¯Ó‚· ˘¯ÂÙÓ ¯Â˜Ó ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡Â
‡ËÁ·˘ 'Ó‚· ˘¯ÂÙÓ Ì˘Â ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰Ï ‰Ê ÔÈ„ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ
ÔÈ„Ï ‰‡�˘‰ ÔÈ„ ‰ÓÈ„˘ ˘ÈÂ ,˙Â„ÚÏ ÌÈÏÒÙ� ÔÈ‡ ÌÒ¯ÂÙÓ Â�È‡˘
ÌÒ¯ÂÙÓ Â�È‡˘ ¯·„· ‰ËÈÁ˘Ï ‡ËÂÁ‰ ÏÒÙ� ÔÈ‡˘ ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰Ï
˙Â„Ú ÔÈ�Ú· Ì‰È¯·„ Â‡·Â‰ Ì˘ '„ ÔÓÈÒ ‰Ê ˜¯Ù ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚ .‡ËÁÏ

.‰·Á¯‰· ‰ËÈÁ˘Â

השנאה לפני ההתראה חובת בטע� (ג)
� תשנא "לא הפסוק ממשמעות התוכחה די� שלמדו למפרשי�
הכתוב וגזירת בזה, טעמי� לתת לכאורה למקו� אי� תוכיח" הוכח
אות� הוכיחו שלא זמ� כל החוטאי� אפילו לשנוא שאסור היא

למוטב. להחזיר� עמה� והשתדלו
חובת בתורה כלל נזכרה ולא מהפסוק נלמד זה די� שאי� לדעה א�
פסחי� מגמרא זה די� לומדי� ולשיטת� השנאה, לפני התוכחה
חכמי�", ["משנת האחרוני� כתבו � הסברא היא ומה מסברא. או
ו"חפ� היראי�, על חדש" "ש� מישרי�", "אורח אפרי�", "מטה
מזיד א� יודעי� אנו שאי� מפני הוא ההתראה של שטעמה חיי�"]
חומרא רק שהוי שחושב או שבדבר האיסור יודע אינו ושמא הוא,
רק נפסלי� שאינ� עדות פסולי דדי� [דומיא מנהג, או בעלמא

"אתקוטט", במילת הרשעים, שנאת לפני תוכחה של זה שיעורתנאי דהיינו
כל עי"ש השנאה. הותרה זה אחרי ורק קללה", ועד הכאה "עד תוכחה

זה. בפסוק פירושו
אף37. ג'] אות שלהי כ"ז, סי' וישב [שאילתות לנצי"ב שאלה" וב"העמק

לפני כלל תוכחה צריך שאין להיפך, גופא פסחים מגמ' להוכיח רצה
לו מותר יחידי בחבירו ערוה דבר שהרואה הוכיחה שם דהגמ' השנאה.
שונאך" "חמור מפסוק נלמד וזה דין, בית ופסק עדים שאין ואף לשנאותו
משכח"ל ודאי הרי הנצי"ב והקשה כו"ע. ולאשל שלך דמשמעשהואשונאך

זה שאדם ידוע לו ורק עדיין, אותו הוכיחו שלא אלא שחטא עדים שהיו
ומדלא מותר, לו ורק לשנאותו אסורים כו"ע ובכה"ג תוכחה, מקבל אינו
הרמב"ם דעת נגד [וזה שנאה לענין מעכבת התוכחה שאין משמע כך תירצו

מעכבת]. שתוכחה והפוסקים
על לסמוך יכול שאדם לגמ' ראיה יש שממ"נ זו, ראיה דחה שם ובנצי"ב
לשנוא מותר לו ורק ראו שכו"ע נוקמיה אם שאפילו שנאה, לענין עצמו
לסמוך שיכול מזה מוכח ג"כ תוכחה, מקבל אינו זה שאדם יודע הוא רק כי
ראייתו על לסמוך לו אפשר ודאי וא"כ תוכחה מקבל שאינו בזה עצמו על
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עוד הוסיפו חיי�" וב"חפ� אפרי�" וב"מטה מה"ט]. בהתראה
שוגג, בה� שכיח דלא ישראל, בכל המפורסמי� בחטאי� שלפי"ז
ע"ע [אול� התראה. צרי� אי� פסחי�], [כבגמ' ערוה בדבר כגו�
בהבחנה פ"א תוכחה" או "התראה י' בסוגיא ולקמ� זה בפרק להל�

לכא�]. בנוגע והב� להתראה, תוכחה בי�
ÈÙ ÏÚ ,‰ÁÎÂ˙ È�ÙÏ ‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡· ÌÚË „ÂÚ ·˙Î "ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓ"·Â
,ÂÈÁ‡· ˘È‡ ÂÏ˘ÎÂ ˜ÂÒÙ· Ê"Î ÔÈ¯„‰�ÒÂ Ë"Ï ˙ÂÚÂ·˘ 'Ó‚· ¯‡Â·Ó‰
Ì˘ ‰ÈÓ˜Â‡Â ,"‰Ê· ‰Ê ÌÈ·¯Ú Ï‡¯˘È ÏÎ˘ „ÓÏÓ ,ÂÈÁ‡ ÔÂÚ· ˘È‡"
ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â·˙ÎÂ [.‰� ˙·˘ ÔÈÈÚ] ,‰ÁÈÓ ‡ÏÂ ˙ÂÁÓÏ Â„È· ˘È˘·
.Ì�ÂÂÚ· ÒÙ˙� ‰ÁÈÓ ‡Ï Ì‡Â ˙ÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ÂÏ·˜È Ì‡ ˜ÙÒ· ÂÏÈÙ‡„

·˘Á� È¯‰ Â· ˙ÂÁÓÏÂ ÂÚ�ÂÓÏ ‰Ò�Ó Â�È‡Â ‡ËÁ˘ Â¯È·Á ‰‡Â¯‰ Î"‡Â
ÏÂÎÈ ÍÈ‡ Î"‡Â ,¯·ÂÚ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÂÏÈ‡ÎÂ ,‰Ê ‡ËÁÏ Û˙Â˘ ‡Â‰ Ì‚

‰˘ ÔÓÊ· ‰Ê ¯Â·Ú ‡ËÂÁ‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï.ÂÓˆÚ ‡ËÁ‰ ‰Ê· ÈÂ˜Ï ÂÓˆÚ ‡Â
,‰Ê· ÌÈÂÂ˘ Ì‰È�˘˘ ,˙ÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· ÂÈÁ‡Â Â‰Ú¯ ·˘Á� ‡Â‰„ „ÂÚÂ
˙ÂÁÓÏ ‰ÒÈ�Â ÂÁÈÎÂ‰· ˜¯ ÔÎÏÂ ."ÍÈÁ‡" ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ÏÏÎ· ‡Â‰Â

Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Ê‡ - ‡ËÁ Î"ÙÚ‡Â ,ÏÎÂÈ˘ ‰Ó ÏÎ·38ÔÏ‰Ï Ú"ÚÂ] .
Ê‡ ˜¯Â ‰Ê ‡ËÁ· ÈÂ˜Ï Â�È‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ È‡�˙ ÌÈÙÈÒÂÓ ˘È„ '„ ˜¯Ù

.[Â˙Â‡�˘Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ

˙¯·ÂÒ‰ ‰Ú„‰ ÈÙÏ˘ ,ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ ÌÚË· ÌÈ�Â¯Á‡ Â¯ÈÚ‰ „ÂÚÂ
‰ÈÈÙÎ Ï˘ ÈÚˆÓ‡Î ‡È‰ ‰‡�˘‰Â ,‰ÁÎÂ˙ ÌÚËÓ ‡È‰ Ú˘¯Ï ‰‡�˘‰˘
Í¯Â‡· ‚ ˜¯Ù "ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ" ‡È ‡È‚ÂÒ ÔÈÈÚ] ·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï
ÈÙÎ ÌÚÂ�·Â ¯Â·È„· ÂÁÈÎÂ‰Ï ‰‡�˘‰ Ì„Â˜ ÍÈ¯ˆ˘ Ô·ÂÓ Î"‡ ,[‰Ê·
ËÂ˜�È Ê‡ ,‰Ê· ÂÈÏÚ ÚÈÙ˘‰ ‡Ï Ì‡ ˜¯Â ,ÌÈÏÈ‚¯‰ ‰ÁÎÂ˙‰ ÈÏÏÎ
Ï„˙˘‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ ÌÏÂ‡ ,‰‡�˘‰ ÂÓÎ ¯˙ÂÈ ÌÈÙÈ¯Á ÌÈÚˆÓ‡·
'ÓÚ Ë"È 'ÈÒ ˙È�Ú˙ "ÌÈÈÁ ˙�˘Ó"· Î"Î] .Â˙Â‡�˘Ï ÂÏ ‰Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï

.['· ˙Â‡ ‚"Ù '‡ Í¯Î "ÔÈÓÂÁ˙"· ÔÓ¯˘ ‡"¯‰Â ,Í‡ ‰"„Ò Ê"Ò

‰ÁÎÂ˙‰ ˙·ÂÁ ÌÚË· ·˙Î˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"· Ì‚ Â�‡ˆÓ ˙‡Ê ‡¯·ÒÎÂ
,Ï"˜Ò Á"Ó· 'È ÏÏÎ ¯"‰˘Ï 'Ï‰] ‡ËÂÁ‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯·„Ó˘ È�ÙÏ
ÔÎÏÂ ,˘"ÈÈÚ ÏÎÂ ÏÎÓ ÂÁÈÎÂ‰ÏÓ ¯ÂËÙ˘ ¯ÂÓ‚ Ú˘¯· È¯ÈÈ‡ Ì˘˘ ‡Ï‡
Â�Â˘ÏÓ ˜ÏÁ ‰ÊÂ .[·ÂÈÁ ‡ÏÂ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ Í¯„· ‡¯·Ò‰ Ì˘ ·˙Î

- Ì˘
ÂÈ¯Á‡ Â��¯È˘ È"Ú ·Â˘È˘ ˙ÏÚÂ˙Ï ˜¯ ‡Â‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙�ÂÂÎ„ ÔÂÈÎ"
‰ÏÈÁ˙Ó Â‰ÁÈÎÂÈ˘ ‡Â‰ ·ÂË ¯˙ÂÈ ,¯"‰˘Ï ¯ÂÙÈÒÓ ˙Â�‰Ï Â"Á ‡ÏÂ
¯ÙÒÏ Í¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,ÏÎ‰ È„È ‰Ê· ‡ˆÂÈÂ ,‰Ê· ÂÏÈÚÂ‰Ï ÏÎÂÈ ÈÏÂ‡

."Â˙Â�‚

d`xzd jixv oi` znqxetn dxiara

שאינה לעבירה מפורסמת עבירה בי� החילוק (ד)
שנאה לעני� מפורסמת

פסק: סק"ד] ריש קנ"ו סי' [או"ח ברורה" ב"משנה
שנאמר כגופו, מישראל אחד כל את לאהוב אד� כל על "מצוה
אד� אבל ומצוות בתורה רע� ודוקא כמו�... לרע� ואהבת
קבל ולא בישראל המפורסמת עבירה שעבר אותו שראה רשע

לשנאותו". מצוה תוכחה,
המובא מיימוני הגהות דברי סמ� על ברורה" ה"משנה פסק כ�

כא�. אברה�" ב"מג�
אבל ידוע, הרשעי� בשנאת מצוה דיש דבריו לעיקר המקור והנה
"המפורסמת ההוספה מקור ברורה" ה"משנה לנו פירש לא
שבחטא א. � שפירושו מיימוני, הגהות בלשו� שהוסי� בישראל"
מותר המפורס� בחטא ב. לשנוא, אסור בישראל מפורס� שאינו

.39לשנוא

לשאלה תשובה יש לשה"ר, לעני� רי"ט] סי' [ש"ג יונה רבינו בדברי
וז"ל: זאת.

הפורק כמו האלקי�, מלפני ירא איננו אשר איש החוטא "וא�
כל אשר אחת מעבירה נזהר ואינו שמי�, מלכות עול מעליו
בגנותו". ולספר להכלימו מותר עבירה, היא כי יודע עמו שער
עליו. לפרס� מותר ולכ� עמית�, מכלל יצא שא� ש� וממשי�
לשה"ר עליו לספר הותר שא� שנאה, לעני� הוא ק"ו ולכאורה
קל שהוא לשנאותו שמותר כ"ש מפורס� חטא על ברבי� ולבזותו

ש�]. בסיכו� ועיי� פסחי� בגמ' [כדמשמע יותר
בכמה ופוסק אלו יונה רבינו דברי על מסתמ� חיי�" ה"חפ� והנה
[ואע"פ החוטא, להכלי� מותר מפורסמת שבעבירה בספרו מקומות
זאת, עבירה חומרת יודע שהוא בפרט זה באד� יודעי� אנו שאי�

וסק"ו סקי"ד ש� ובבמ"ח ד' סעי� ד' כלל י'<Ò‡>עיי� כלל ,
בעבירה אלא התראה חיוב נאמר ולא ועוד], סק"ל אמצע במ"ח
ההתראה ואחר ולהודיעו, בו להתרות צרי� שאז מפורסמת שאינה

בחבירו יחידי הרואה דין הגמ' הוכיחה ממ"נ וממילא עבירה, עובר שראהו
השנאה, היתר לפני תוכחה חיוב יש שודאי ואע"פ עצמו, על לסמוך שיכול

שפיר. ואתי
היתר38. שאין הדבר בטעם סברא עוד הוסיף [636 [עמ' השלום" וב"מצות

בל"ת שעובר ומה התוכחה, קבלת אי דעצם תוכחה, לאחר אלא שנאה
[רמב"ם תוכחה מקבל שאינו מי כל שכולל עוד", תקשו לא ד"וערפכם
משאר חמור זה שלאו ומה ט'], סי' וסמ"ק שם, וברמב"ן ג' שורש ספה"מ

עכ"ד. לשונאו, מותר תוכחה מקבל שאינו אחר רק לכן - לאוין
עבירה דבעובר די"ל בהסבר, נוסיף אם הדעת על יותר יתקבלו אלו ודברים
בעבירה, לפעמים נכשלים שהרבה אחיך, מכלל יוצא אינו בעלמא
הכלל. בתוך הוא ועדיין בהם, חוזרים אותם ומלמדים להם וכשמעירים

מהכלל שאחד שייך לא הרי תוכחה מקבל אינו שהוא כשמראה משא"כ
מוציא גופא שבזה נמצא בעיניו, ישר איש דרך ותמיד דרכו, על לו יעיר
בפני דעה בעל הוא אלא לאחרים דעתו מבטל ואינו מהכלל, עצמו את
שכתבו הסברא כעין [וזה אחיך. מכלל יוצא כשחוטא כזה אדם ולכן עצמו,

כ"מומר"]. דינו תוכחה שאחרי אחרונים כמה
עבירה39. גם תרתי, בדבריו כאן שנקט ברורה" ה"משנה בדעת צ"ע אך

כדי שניהם צריך לא ודאי שהרי וקשה תוכחה, קבל לא וגם מפורסמת
ברורה" שה"משנה לומר [ואין מהם. באחד וסגי מזיד הוא שהחוטא לקבוע
והובאו התראה, בלי סגי מפורסמת שעבירה חיים" ב"חפץ ממש"כ בו חזר
להוכיח או להתרות צריך מפורסמת בעבירה שגם וס"ל בסמוך, דבריו
וכדמשמע לשנאותו, מותר אז תוכחה קבל כשלא ורק גמורה, תוכחה
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ראשוני� ועוד הרמב"� שפסק וכמו גמור, למזיד החוטא נחשב
בו, חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו "כגו� וכתבו:

לשונאו". מותר זה הרי
"ראה שנקטה פסחי� הגמ' דברי את לפ"ז חיי�" ה"חפ� ומבאר
מפורס� חטא הוא ערוה דאיסור משו� והיינו בחבירו", ערוה דבר
מפורס� דבחטא משו� התראה חובת בגמ' נזכרה לא ולכ� וידוע,
בהתרו דדוקא שכתבו ראשוני� ושאר והרמב"� התראה. צרי� אי�
התראה. מחייבי� ולכ� ערוה דבר דוקא ולאו העבירות בכל איירי בו

חיי�". ה"חפ� עכת"ד
פ"ו [דעות אפרי�" ב"מטה נזכר כבר פסחי� בגמ' זה פירוש והנה

כשהזכירה<�„> ש�, הגמ' דברי מתחילת כ� לדייק הוסי� וא� [
"אי � ערוה" "דבר ולא "איסורא" כתוב עדי� שני של ציור הגמ'
משו� והיינו ליה", סני מסני כו"ע איסורא דעביד סהדי דאיכא
לאו ולכ� בחוטא, מתרי� שה� בזה הוא עדי� שני של דהמעלה

איסו שהוא ערוה דבר כשראו דברדוקא בכל ה"ה אלא מפורס�, ר
עבירה בסת� או מפורסמת בעבירה או דסגי והכלל, עבירה.

ובהתראה.
] יעקב" ב"קהלות בדבריו<Ò„>וכ� פעמי� כמה הזכיר ג'] אות

וטועה", בשוגג לתלות שאי� "מפורסמת עבירה שבראה בפשיטות
יש שנאה שלעני� בפשיטות דנקט הרי עיי"ש. לשנאותו, מותר
ה"משנה וכדברי מפורס�, שאינו לחטא מפורס� חטא בי� חילוק

חיי�". וה"חפ� ברורה"

עדות בפסולי "רשע" לדי� דמיו� הדי�: מקור
החוטא שנאת היתר די� לדמות שכתב חכמי�" ב"משנת ומצאנו
מגדרי שנאה לעני� האד� פסלות גדרי ללמוד כדי עדות להלכות

ש� שכתב וכפי לעדות, פענח"<�·>פסלות "צפנת דיניו בפסקי
ו': אות

אותו להחזיק לו אי� כלל, עדיי� הוכיחו ולא עבר א� "אבל
די� לדמות ויש שוגג, שהוא ולומר להתנצל דיכול לרשע,
נקרא א� עבירה עובר בראהו עדות לעני� הפוסקי� למ"ש

לכא�". ללמוד יש ומש� רשע,
הוא מי לקבוע דהיינו � דיד� לנידו� ללמוד שיש מדבריו ומשמע
קובעי� מתי הנידו� שש� עדות, מהלכות � שנאה לעני� רשע
ע� יד� תשת "אל [כמ"ש לעדות לפוסלו לעני� רשע הוא שהאד�

.40רשע"]
פי"ב]: [ריש עדות הלכות ברמב"� איתא והכי

עבירה שעשה עדי� שני עליו העידו א� בעבירה הנפסל "כל

פסול זה הרי לוקה, אינו שהרי בו, התרו שלא אע"פ פלונית
בישראל שפשט דברי� על כשעבר אמורי� דברי� במה לעדות.
או גנב או גזל או לשוא או לשקר שנשבע כגו� עבירה, שה�
שקרוב דבר על עובר עדי� ראוהו א� אבל וכיו"ב, נבילה אכל
כיצד..." יפסל. ואח"כ להזהירו צריכי� שוגג, להיות העושה
וה� סכ"ד] ל"ד [סי' חו"מ בשו"ע להלכה הובאו הרמב"� דברי
הובא שג� כו:] ד� [סו� סנהדרי� בגמרא העובדא על מבוססי�

וז"ל: ד', סעי� ש� בשו"ע
ושינו אות� נידו אפילו כשרי� ראשו� ביו"ט המת "קוברי

ניד ושלא עושי� ה� שמצוה סוברי� שה� מפני אות�בדבר, ו
לומר שנוכל איסור דבר בשאר וה"ה הגה"ה: לכפרה. אלא

שי"א)". סי' (ריב"ש טעות מכח שעברו
גדרי לדמות יש א� באחרוני� הנידו� זו, בסוגיא פ"א בסו� [וע"ע
רש"י]. באותיות עיי"ש עדות, פסולי לגדרי הרשעי� שנאת היתר

שחיטה מהלכות המקור
מפורסמת עבירה בי� לחלק � זה לדי� כמקור להביא יש ועוד
שחיטה בהלכות מהמבואר � לרשע האד� להחשיב מפורסמת לאינה
נחשבי� שאינ� דברי� אבל לשחיטה פסול שאפיקורס שא�
אינ� לקמ�] דוגמאות שנביא [וכפי ההמו� בעיני כאפיקורסות

השוחט. את פוסלי�
[בתחילה מלשונו, ונעתיק קצ"ד] [סי' מהרי"ל בשו"ת מבואר זה די�
וממשי�]: סכי�, בדיקת ע"י מותרת אחד לדבר מומר ששחיטת כתב
אע"ג חלק, דפרק בתורה פני� ומגלה אפיקורס הני כל "אבל
דדוקא שחיטתו, למיפסל מסתברא לא מנשוא, עונו דגדול
וחוצפא קט� דבר בעיניו דנראה עליה� חשוד הללו דברי�
וכה"ג עבירה, שו� על לעבור חשוד אינו הכי ומשו� בעלמא,
וכה"ג משמע, דמי בלא לאינשי תחמוד לא בעלמא אמרינ�
דצורבא עלבונ� תובע שהקב"ה יודעי� אינ� וה� טובא,

מרבנ�.
שאמר אלא הקבלה ע"פ המתי� בתחיית המודה הת� ואמרינ�
מאבדי� קט� דבדבר הת� דמייתי טובא וכ� התורה... מ� שאינה
הוה אי מיהו קט�... דבר בעיניה� דנראה משו� והכל עוה"ב
חשוד ואפ"ה רז"ל שאמרו ומה זה כל שיודע מרבנ� צורבא
אי אחד לדבר כמשומד לחשוב מש"ה אפשר תדיר, לעבור
ומפרש כזה דבר על חושש דאינו משו� אבל להנאתו, עביד
א"כ איסור, שאינו בעיניו ונראה פילוס� ע"י אחר בעני� אותו

עבר". לא אשחיטה

הצריך למה תוכחה יש אם להיפך, עדיין קשה שאז - מיימוני הגהות מדברי
אף לשנוא מותר גמורה תוכחה שע"י ודאי הרי מפורסם, חטא שיהיה

וצע"ג. התוכחה], ע"י מזיד דנעשה מפורסם, שאינו בחטא
ללמוד40. פעמים כמה שכתב ועוד] סקי"א ד' [כלל חיים" ב"חפץ ומצאנו

לדבר שמותר דהיינו הנ"ל, עדות פסולי מדין הרע לשון לענין רשע דין
הרע לשון מתשובותעליו חיים" מים ב"באר והוסיף עמיתך, בכלל ואינו

בק"ו, אחר למקום מעדות קולות ללמוד יש שאדרבא <מה> יאיר חוות
אינו עדות לענין ואם מפוקפקת, עדות לקבל לא הרבה החמירו שבעדות
לרשע, נחשב שאינו הרע לשון לענין כש"כ מפורסם, שאינו בחטא נפסל
כש"כ נפסל, אינו שבעדות שכל שנאה, לענין כן נאמר אנו ואף עיי"ש.

הרשעים. שנאת מצות לענין חוטא נחשב שאינו
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והוסי�: מהרי"ל דברי הביא סי"ז] ב' [סי' חדשה" ב"שמלה ג�
ההמו� בעיני הקלות עבירות לשאר הדי� הוא מזה, ללמוד "ויש
שחיטת� דכשרה ידיעה, מחסרו� לאיסור לה� נחשב שלא עד
ד' סי' שחיטה תשובה" ב"דרכי [והובא סכי�". בדיקת בלא

סק"פ].
ט"ז ט"ו סעיפי� ישראל [אהבת הלבבות" ב"מצוות ]<Ò‚>והנה

מהרי"ל שו"ת סמ� על שנאה, לעני� במפורש כ� פסק באמת
וכתב: הנ"ל. חדשה" ו"שמלה

לתלות ויש עבירה עובר מישראל בינוני אחד איש רואה "א�
חו שזה סבור שהיה או מתכוי� בלא זה בעלמא,שעשה מרא

עובר בלבו א� אותו והשונא כלל, זה עבור לשנאותו אסור
הנ"ל. כל על

שהיא כגו� האיסור חומר את ידע שהחוטא יראה א� אבל
ידוע וג� אסורי�, דברי� כאכילת בישראל מפורסמת עבירה
בעיני חמורי� שאינ� דברי� אפילו או במתכוי�, זאת שעשה
מצוה אז במרדו, עומד והוא בסתר כדי� שהוכיחו רק העול�

אשנא..." ה' משנאי� הלא נאמר ועליה� לשנאותו, לו
כמקור חדשה ושמלה מהרי"ל לשו"ת ציי� ש� מצוותי�" וב"דר�

שנאה. לעני� זה לפסק
ג� זה כלל כתב סק"ה] חיי� מי� באר ה' [כלל חיי�" וה"חפ�
לגמול רוצה שאינו דמי הרע, לשו� בהלכות רשע ליחשב לעני�
אינו אפ"ה בזה, עבירה שעובר אע"פ מעותיו, להלוות או חסד
חלק והנה הרע. לשו� עליו לדבר להתיר בזה עמית� מכלל יוצא

מלשונו:
מעמית�... יוצא אינו וכיו"ב אלו דבעניני� באמת נראה "ועוד
המצוה שרשי מצד בה� לטעות העול� רגילי� שהרבה משו�
טובה מידה שהיא סוברי� שה� פרטיה�, אופני מצד או
�] שאינ� או וכדומה, חזיר כאכילת גמור לאו ולא בעלמא
שלא רעה אחד לו עשה שמא או בעיניו, בטוחי� הלווי�]
עוד ילוה שלא עצמו על קבל זה ידי ועל ההלואה לו שיל�
טעמי� כמה מפני כ� לעשות אי� הדי� דמ� א� אד�, לשו�

לטעות". מקו� לו יש עכ"ז
שלא חיי�" ב"חפ� משמע וכ� מהרי"ל מדברי עוד אנו ולמדי�
רשעי� נעשי� דאינ� לההמו� וכל מכל ידוע אינו כשהאיסור רק
אינ� אבל ידוע האיסור אפילו אלא לשנאות�, ואסור כשעוברי�
לשנאות�, אסור ג"כ בו, מזלזלי� ולכ� הדבר חומרת יודעי�

כא� שהובאו הפוסקי� מלשונות .41וכדמשמע
זה כל שיודע מרבנ� צורבא הוה אי "מיהו מהרי"ל: ובמש"כ
אי� מפורסמת" ש"עבירה עוד אנו למדי� לעבור", חשוד ואפ"ה
כל אלא לאיסור, ישראל בכל מפורסמת שהעבירה דוקא הכוונה

מרבנ� צורבא שהוא וכגו� לחוטא, ידוע שהאיסור יודעי� שאנו
לשנאותו. מותר שיודע, באופ� וכיו"ב

ועבירה מפורסמת לעבירה בפוסקי� דוגמאות (ה)
מפורסמת שאינה

ואיז למפורסמת נחשבת עבירה איזו של זו קביעות � והקדמה
עבירה א� והיינו זמ�. ואותו מקו� אותו של במציאות תלויה לא,
לעבירה נחשבת היא הרי בציבור וידועה מפורסמת מסויימת
לעבירה נחשבת אז ידועה אינה היא במציאות וא� מפורסמת,
זמ� בכל להשתנות עלולה זו שמציאות וברור מפורסמת. שאינה
א� פלוני בדור מאד מפורסמת פלונית שמצוה והיינו דור, ובכל
מתפרסמת אחרת ומצוה ההמו� מלב נשכחת שלאחריו בדור
ולקבוע לבדוק צרי� זמ� ובכל מקו� שבכל מוב� וממילא במקומה.
עניני� ולעוד החוטאי�, שנאת לעני� למפורסמת נחשבת מצוה איזו
אינ� מהפוסקי� כא� המובאות הדוגמאות ולכ� בזה. שנפק"מ
זה בעני� מושג לתת כדי אלא הובאו ולא להלכה, הרבה קובעות

מפורסמת. ואינה מפורסמת של
י"ב]: פרק ריש עדות [הל' הרמב"� כתב עדות פסולי לעני�

התראה] בלי וא� לעדות נפסל שחוטא �] אמורי� דברי� "במה
שנשבע כגו� עבירה, שה� בישראל שפשט דברי� על כשעבר
אבל וכיו"ב, נבילה אכל או גנב או גזל או לשוא או לשקר
שוגג, להיות העושה שקרוב דבר על עובר עדי� ראוהו א�

יפסל. ואח"כ להזהירו צריכי�
שזה להודיעו צריכי� בשבת, מתיר או קושר ראוהו כיצד,
ראוהו א� וכ� זה. יודעי� אינ� הע� שרוב מפני שבת, חילול
שבת שהיו� להודיעו צריכי� ביו"ט או בשבת מלאכה עושה

הוא. שוכח שמא
גבאי או מוכס שנעשה מי או תמיד, בקוביא המשחק וכ�
זה דבר שהעושה להודיעו העדי� צריכי� לעצמו, שמוסי�
כיוצא כל וכ� אלו דברי� יודעי� אינ� הע� שרוב לעדות, פסול

בזה".
סעי� ל"ד [סי' חו"מ בשו"ע כלשונ� להלכה הובאו הרמב"� דברי

ד']:42כ"ד] [סעי� המחבר ש� פסק ועוד .
כשרי�, עבירה] שעושי� אע"פ �] ראשו� ביו"ט המת "קוברי
ביו"ט] פע� עוד שקברו �] בדבר ושינו אות� נידו אפילו
נידו ושלא עושי� ה� שמצוה סוברי� שה� מפני כשרי�,

לכפרה". אלא אות�
וז"ל: סע"ב, כו סנהדרי� בגמרא הוא זה די� מקור

שמתינהו עצרת, של ראשו� ביו"ט נפשא דקבור קבוראי "הנהו
דרב ברי' הונא רב ואכשרינהו לעדות, ופסלינהו פפא רב

עדות,41. פסולי בהל' מהמקור יותר שחיטהמלמדנו ונמצאשהמקורמהל'
ואם הדבר חומרת לדעת גם צריכים האיסור לעצם שבנוסף למדנו כאן כי
אסור עדיין מגיעים, הדברים היכן עד הדבר חומרת בידיעת לחוטא חסר

לשנאותו.
לענין42. שם שדן נ"ל] עוד ד"ה צ"ו סי' [פסקים קמא רע"א בשו"ת ועיין

וכתב: בתער זקנו שמגלח מי לעדות לפסול
ומתיר קושר בראו ל"ד סי' בשו"ע דמבואר אחר הדבר בעיקר לדון נ"ל "עוד
א"כ מלאכה, שהיא ידע שלא תולין שאסור, תחילה לו הודיעו ולא בשבת
איסור שזהו חשב לא הרבה, אצל בעוה"ר דנתפשט בתער שהשחתה י"ל
עדות בגביית נזכר באמת וכאשר דאסור, לאינשי להו משמע דלא כ"כ,
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נינהו? רשעי� והא פפא, רב ליה אמר קאיהושע. מצוה סברי
רבנ�". ל� עבדי קא כפרה סברי להו? קמשמתינא והא עביד,
לעני� קצ"ד] [סי' מהרי"ל שו"ת בדברי לעיל הובאה דוגמא ועוד

חלק בפרק שנזכרו באלו שחיטה, לעני�43פסול צט:] [סנהדרי�
ידועי� אינ� הללו דברי� כי כשרה ששחיטת� אפיקורסי�,

.44בציבור
בכמה � מפורסמת מצוה של � זה יסוד הזכיר חיי�" ה"חפ� ג�
חיי�" ה"חפ� אוסר ב' סעי� ד' בכלל הרע. לשו� לעני� מקומות
הרבה בזה נזהרי� שאי� דבר הוא א� "אפילו אד� על גנות לספר
תורה", ללמוד רוצה שאינו אחד על לומר כגו� ישראל... מהמוני

כתב: ו'] אות [ש� חיי�" מי� וב"באר
דכהתירא בזה כ� לא אסור... אעפ"כ ללמוד, שלא שמורגל "וא�
במחייתו טרוד שהוא כיו� בחשב� הרבי� בעונותינו להו דמיא
בוודאי כ� ועל היתרי�, שאר בזה וכיוצא תורה מתלמוד פטור
על אפילו דאסור הרע לשו� עניני מכלל זה דבר נפקא לא

אמת".
בעניני� הרע לשו� אד� על לדבר שאסור כתב א' סעי� ה' ובכלל
חבירו מאת שבקש לאחד שרואה "כגו� וכתב: לחבירו, אד� שבי�
תלוה כס� ד'א� דאורייתא עשה מצוה שהוא [א� מעות שילונו
עמו שייטיב או לרמב"�] המצות בספר שמפורש וכמו עמי' את
כתב [סק"ה] חיי�" מי� וב"באר הטיבו...", ולא טובות בשאר

� זה בחטא ברגיל שאפילו
מישראל אחד שו� שאי� פעמי� הרבה ראיתיו א� "...אבל
לו מגיע היה ולא לעשות, ביכלתו והיה טובה, מאתו משיג
עמי את תלוה כס� דא� עשה על עבר וא"כ רעה, שו� מזה
דבעניני� באמת נראה ועוד יהיה... פ� ל� דהשמר לאו ועל
רגילי� שהרבה משו� מ'עמית�'... יוצא אינו בזה וכיוצא אלו
פרטיה�, אופני מצד או המצוה שרשי מצד בה� לטעות העול�
כאכילת גמור לאו ולא בעלמא טובה מידה שהיא סוברי� שה�

וכדומה ".45חזיר

ïéà úîàá íàä?úîñøåôî äøéáòá äàøúä êéøö

˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰�È‡˘Ï ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ Â�¯¯È· Ô‡Î „Ú
,‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰�È‡·˘ ÔÈ„‰ ‰�‰Â .‰‡�˘ ¯˙È‰ ÔÈ�ÚÏ

ÈÙÎÂ] ,‡ËÂÁ‰ ‡Â‰ ‚‚Â˘ ‡Ó˘ ˘Â˘ÁÏ ˘È È¯‰˘ ,‡Â‰ ËÂ˘Ù
ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î Ë"‰Ó„ ÂÊ ‡È‚ÂÒ· '‡ ˜¯Ù· Í¯Â‡· ¯‡·˙� Ì‚˘

.[‡ËÂÁ· ˙Â¯˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘

,‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ÌÒ¯ÂÙÓ ‡ËÁ ÔÈ„· ¯Â˜ÁÏ ˘È ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡
Ì„‡˘ ˘Â˘Á� ÈÏÂ‡„ ,‡ËÂÁ· ˙Â¯˙‰Ï Î"‚ ·ÈÈÁ ÔÈÈ„Ú ‡Ó˘
‰¯È·Ú‰˘ ‰Ê· È‚Ò„ Â‡ ,‚‚Â˘ ÈÂ‰Â ¯ÂÒÈ‡‰ Ú„ÂÈ ‡Ï ‰Ê

.¯Â·Èˆ· ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ˙ÓÒ¯ÂÙÓ

ÔÈ‡Â ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú· È‚Ò„ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Ú„ Â�‡·‰ ÌÈ�Ù·
Ô‡Î ÌÈ�Â˘‡¯‰Ó ˘È„ ,‰Ê· ÔÈÈÚÏ ˘È ÌÏÂ‡ ,‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ
Â· ‰¯˙‰· È¯ÈÈ‡˘ ÌÈÁÒÙ ‡¯Ó‚‰ Â˘¯ÈÙ˘ Ì‰È¯·„Ó ÁÎÂÓ˘
ÚÓ˘ÓÂ .‰Â¯Ú ¯·„Î ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú· Ì˘ ¯·Â„Ó˘ Û‡Â
‰ÊÂ ,‡ËÂÁ· ‰¯˙È˘ „Ú ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ· ÂÏÈÙ‡˘
'Ó‚‰ Â˘¯ÈÙ˘ ,ÌÈÈÁ ıÙÁÂ ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓÂ ‰�ÂÈ '¯Î ‡Ï„ ‰¯Â‡ÎÏ
ÔÈ‡ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú·˘ Â· ‰¯˙‰ ‡Ï„· È¯ÈÈ‡ È‡„Â„ ÌÈÁÒÙ·

.‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ

:Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˘‡¯Â

‡Ù-Ù Ú"Ó·] ‚"ÓÒ‰<Ï>:„"Â˙· ·˙Î˘ [

‰È‰È Í‡È‰ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ ‡�Â˘‰ ÌÈÁÒÙ È·¯Ú· ˘¯ÙÓ"
¯·„Ó ‡Ï‡ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ·È˙Î ‡Ï‰Â ‰Ê
‡ÏÂ Â· Â¯˙‰˘Î Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ‰¯È·Ú ¯·„ Â· ‰‡¯�˘
'‰ ˙"Ï· Â�Â˘Ï Ú"ÚÂ] ."Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È ¯Ó‡�˘ ,¯ÊÁ

.[ÂÙÂÒ·

'Ù ‰ÂˆÓ] ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ· Ì‚ ÚÓ˘Ó ÔÎÂ<·Ï>:[

ÔÂ‚Î ‡Â‰ ‰Ê ÔÈ�Ú˘ Â¯Ó‡Â ...Ï‡¯˘È Â˘Â¯ÈÙ ‰Ê ‡�Â˘‰Â"
¯˙ÂÓ ‰Ê˘ ,¯ÊÁ ‡ÏÂ Â· ‰¯˙‰Â „ÈÁÈ· ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Â‰‡¯˘

"...Â˙Â‡�˘Ï

:˘¯ÂÙÓ· ÍÎ ·˙Î [Ì˘] "·‡Ê ÔÈÓÈ�·" ˙Â·Â˘˙·Â

'Â‚Â Í‡�Â˘ ¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ÈÎ Ù"Ú ˜¯Ù ÌÈÁÒÙ· Ô�È¯Ó‡„Î..."
‰‡Â¯˘ ÔÂ‚Î ‡Î‰ È¯ÈÈÓ ‡Ï‡ ,Í··Ï· ‡"‡ ‡�˘˙ ‡Ï ·È˙Î ‡‰Â

."Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ Â�ÓÓ Ï·˜ ‡ÏÂ ÂÁÈÎÂ‰Â ‰¯È·Ú ¯·„ Â·

ÔÈ�ÚÏ È‚Ò ‡Ï˘ Ï"Ò ÈÏÂ‡„ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˘‡¯ ˙Ú„· Ú"ÏÈ Ù"ÎÚÂ
˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‡È‰ ‰¯È·Ú‰˘ ‰Ê· ‰‡�˘46‰ËÓ"‰ Î"˘ÓÂ] .

Á¯ÎÂÓ Â�È‡ Î"‚ ‰¯Â‡ÎÏ ,Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· "ÌÈÈÁ ıÙÁ"Â "ÌÈ¯Ù‡
‰¯È·Ú‰˘ 'Ó‚‰ ¯ÂÈˆ·˘ ¯ÓÂÏ ÔÈÂÂÎ˙� Î"‚˘ ÔÎ˙È„ ,Â�Â˘Ï·
Â·˙Î ÔÎÏÂ ,Ú¯Î‰ ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ Î"‚ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ

.[˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰�È‡˘ ‰¯È·Ú· ˜¯ ‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ Â˙Ú„Ï˘

בתער] שמגלחים -] כן עושים חשובים אנשים שהרבה להמוכיח דהשיב
דברים, בשאר הנזהרים לאותן גם בזמנינו המספחת פשתה דבאמת וכיון

עוד. ועיי"ש כך", כל אסור דאינו להם נדמה
לשם43. אפיקורסים שהם חלק בפרק שם מהאמור בקיצור כאן ונביא

פנים המגלה / ת"ח בפני חבירו המבזה / ת"ח המבזה - בעלמא, דוגמא
רביה קמיה דיתיב / רבנן... לן אהנו מאי האומר / כהלכה שלא בתורה
אמר ולא התם אמרינן הכי ואמר אחריתא בדוכתא שמעתא ליה ונפלה

האו / מר אמר עוד]הכי עיי"ש הוא, גנאי דלשון וברש"י: -] רבנן הני מר
בדבריהם מאמין שאינו -] חכמים דברי על מלגלג / בשמו רבו הקורא /

מהרי"ל. שו"ת ובהמשך שם וברש"י ועיי"ש / בעיניו] שרואה עד
הכופר44. נקרא "ואפיקורס כתב: ה'] דין ח' כלל לה"ר [הל' חיים" וה"חפץ

ואפילו שבע"פ, בתורה ובין שבכתב בתורה בין מישראל ובנבואה בתורה
גז"ש או אחד ק"ו או אחד מפסוק חוץ השמים מן התורה כל אומר הוא

כתב: [סקי"א] חיים" מים וב"באר זה". בכלל הוא גם אחד, דקדוק או אחת
ועיי"ש בהלכותיו". וברמב"ם קנ"ח סי' וביו"ד חלק בפרק בגמרא מבואר "כ"ז
ויש חלק גמ' של הציורים חיים" ה"חפץ הביא שלא שכתב חיים" ב"נתיב
הבדל לכאורה מהרי"ל משו"ת שנתבאר מה לפי אבל עיי"ש, שקיצר, לומר
אסור בציבור, מפורסמים שאינם מאחר חלק דפרק הני שכל יש, גדול
וידעו בהם התרה אא"כ אסור לשנאותם ואפילו עליהם ולדבר לביישם

הדבר. חומר
ע"ה45. ד"ה באמצע קצ"ט סי' או"ח הלכה" ב"ביאור לדבריו עוד והשוה

בפרהסיא אחת עבירה עבר שאפילו מסתברא זימון לענין "והכא וז"ל: גמור,
בישראל המפורסם דבר שהוא וטריפה נבילה או חזיר שאכל [כגון במזיד

עליו". מזמנים אין לאיסור]
תוכחה"46. או "התראה י' בסוגיא המובאים לאחרונים, שגם להעיר ויש

שצריך וס"ל ודעימיה, איש" ה"חזון כמו חיים" ה"חפץ על החולקים פ"א,
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äøåîâ äàøúä ãéîú êéøöù "äðùî øãñ" úòã

‚"‰ Â"Ù ˙ÂÚ„] "‰�˘Ó ¯„Ò"· .¯·„· ˜ÏÂÁ‰ ˘È ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÈ· Ì‚
<‰�>,"Â· ‰¯˙‰Â" ÌÈ˜ÒÂÙ ‰ÓÎ· ·Â˙Î˘ ¯Á‡Ó˘ ˘„ÁÏ ÍÈ¯‡‰ [

ÌÈ¯˙Ó Ì‡ ‡˜Â„ ÌÈ·ÈÈÁ„ ,ÌÈ˘�ÂÚ·˘ ‰‡¯˙‰Ï ‰ÓÂ„ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ
Â�È‡„ ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ ‰"‰Â ,‰ÁÎÂ˙· ÌÈËÚ·ÓÂ ‰¯È·Ú‰ ˙Ú˘· Ì‰·
‰‡¯˙‰‰ ÁÎ˘ ‡Ó˘ ÈÎ ‰¯È·Ú‰ ˙Ú˘· Â· Â¯˙‰· ˜¯ Ú˘¯ ‡¯˜�

.‰˘ÚÓ ˙Ú˘·

:"‰�˘Ó ¯„Ò"‰ ÔÂ˘ÏÓ ˜ÏÁ ‰ÊÂ
¯Á‡ ¯ÓÂÏ ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ˙Â˜ÏÓ È·ÈÈÁÂ ‰˙ÈÓ È·ÈÈÁ ¯·„Ï ‰Ó‚Â„Â"
,‰‡¯˙‰· ËÚ·Ó˘ ‰¯ÂÓ ‡Â‰ ‰Ê Â˙¯ÈÓ‡·˘ ,ÔÎ Ó"Ú ‰‡¯˙‰‰
‰¯˙Ó‰ Ï˘ ¯Â·È„ È„Î ÍÂ˙· ‡˜Â„ ‰¯È·Ú‰ ‰˘ÚÈ˘ ÍÈ¯ˆ Ì‚Â
‰‡¯˙‰‰ Ï˘ ¯Â·È„ È„Î ¯Á‡ ‡È‰‰ ‰¯È·Ú‰Ï ‰‡˘Ú Ì‡ Ï·‡
‡ÓÏ„ Ô�È¯Ó‡„ ˙Â˜ÏÓÂ ‰˙ÈÓ ˘�ÂÚÓ Â¯ËÙÂ ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ÍÒÈÁ
.‡"Ú ‚Ï Û„ 'Ó‚· ˙Â·Â˙Î· ÔÈÈÚÂ ,‰‡¯˙‰‰Ï ‰ÁÎ˘Â ÈÏ˙˘È‡

Í‡È‰Â Â˙Â‡�˘Ï È‡˘¯ ‰È‰È Í‡È‰„ ÈÎ‰ ‡ÓÈ� ÈÓ� Ô„È„· Ô�‡ Û‡
,Â·ÏÓ ÌÈ¯·„‰ Â‡ˆÈÂ ‡È‰‰ ‰ÁÎÂ˙‰ ÁÎ˘ ÈÏÂ‡ Ú¯ Â˙Â‡ ‡¯˜�
‰È‰˘ ‡˜Â„„ ˘Â¯ÈÙ· ‰�˙‰ ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰· ÔÓ˜Ï Â�È·¯„ È¯‰Â
,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡˘Â ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰˘ Â¯ÈÎÊ‰˘ Â�ÈÈ‰„ ,Â· ‰¯˙Ó
ÏÎ Ú¯‰ Â¯ˆÈ Û˜Â˙Â ÁÎ ÌÈ˘ÈÏÁÓ ‰ÁÎÂ˙ È¯·„ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡Â
Â¯ˆÈ Â˙Ù˜˙Â ¯ÊÂÁ ÌÁÎÂ˘˘Î Ï·‡ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯ÎÂÊ ‡Â‰˘ ÔÓÊ

."Ú¯‰

ÂÓÎ ˘ÓÓ ‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ˘ "‰�˘Ó ¯„Ò"‰ Ï˘ Â˙�·‰ ÈÙÏ˘ Ô·ÂÓÂ
Î"‡ ,¯·Î Ú„ÂÈ˘ Ù"Ú‡ ¯ÂÒÈ‡‰ ÂÈ˘ÎÚ ÂÏ ¯ÈÎÊ‰Ï Â�ÈÈ‰Â ,ÌÈ˘�ÂÚ·
ÔÈ�ÚÏ ÌÂÒ¯Ù‰ ÏÈÚÂÈ ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ÍÈ¯ˆ ÈÓ� ˙ÓÒ¯ÂÙÓ ‰¯È·Ú·˘ È‡„Â
˙Ú˘· ÂÏ ¯ÈÎÊ‰Ï ÍÈ¯ˆ È¯‰ ÈÎ ·"ÂÈÎÂ ÁˆÂ¯· ÏÈÚÂÓ Â�È‡˘ ÂÓÎ ,‰Ê
"‰�˘Ó ¯„Ò"‰ ÍÈ˘ÓÓ ˙Ó‡·Â ,‡˜Â„ ¯Â·È„ È„Î ÍÂ˙Â ˘ÓÓ ‰¯È·Ú‰

:‡�˘ÈÏ È‡‰Î ·˙ÂÎÂ Ì˘
ÈÏÂÒÙ Ï˘ ÔÈ„Ï Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ Ï˘ ‰Ê ÔÈ„ ˙ÂÓ„Ï ÔÈ‡˘ Ú„Â"
˙ÂÎÏ‰· ÔÓ˜Ï Â�È·¯ ˜ÏÈÁ˘ ,˙Â„ÚÏ ÔÏÒÂÙ‰ ‰¯È·Ú Â¯·Ú˘ ˙Â„Ú
ÔÈ‡˘ ¯·„ ÔÈ·Ï ÌÒ¯ÂÙÓ Â¯ÂÒÈ‡˘ ¯·„ ÔÈ· ‡"‰ ·"È ˜¯Ù ˙Â„Ú
."Ì‰È�È·˘ ˜ÂÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï Ï˜� ÔÂ·�Ï ˙Ú„„ ,ÌÒ¯ÂÙÓ Â¯ÂÒÈ‡

Â�ÈÈ‰Â ,ÌÒ¯ÂÙÓ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ„· ˙Â„ÚÏ ˙ÂÓ„Ï ÔÈ‡˘ ˘¯ÂÙÓ· ¯ÈÎÊ‰˘ È¯‰
.Ï"�ÎÂ ,‰‡¯˙‰ ÈÚ· ‰‡�˘ ÔÈ�ÚÏ ÌÒ¯ÂÙÓ ‡ËÁ· Ì‚˘

àèåçì äàðùä"ùðåò" øãâá

„Â‚È�· ‡È‰ „"· È˘�ÂÚ ÔÈ�ÚÏ ‰Ê ˙ÂÓ„Ï "‰�˘Ó ¯„Ò"‰ Ï˘ Â˙Ú„
‰Ê ÔÈ„ ÌÈÓ„Ó˘ ÌÈ�Â¯Á‡ „ÂÚÂ "¯È‡È ˙ÂÂÁ"‰Â "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„Ï
˙‡�˘ ¯˙È‰ ÔÈ�Ú· Ô‡Î ˘È ˙È�Â¯˜Ú ˙˜ÂÏÁÓ˘ ‡ˆÓ� .˙Â„Ú ÈÏÂÒÙÏ
ÔÈ�ÚÏ Â˘Â¯ÈÙÂ ,˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ÔÈ�ÚÏ "Ú˘¯" ¯„‚Ï ‰ÓÂ„ Ì‡‰ ,ÌÈÚ˘¯‰
Â�È�ÈÚ· ‡Â‰ ÏÒÙ�Â Ú˘¯Î ‡ËÂÁ‰ Ï‡ ÌÈÒÁÈ˙Ó Â�Á�‡˘ ‡Â‰ ‰‡�˘
‡Â‰ ‰‡�˘‰ ÔÈ�Ú˘ Â‡ ,ÔÈ„-˙È·‰ È�ÈÚ· ÌÈÏÒÙ�˘ ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ ÂÓÎ
‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ‰‡¯˙‰ Â�ÈÈ‰„] ÌÈ˘�ÂÚ Ï˘ ÌÈ¯„‚Ï ÍÈ¯ˆÂ ,˘ÓÓ ˘�ÂÚ

.['ÂÎÂ

È¯·„Ó ‡È·� "˘�ÂÚ" ¯„‚· ‡È‰ ‰‡�˘‰˘ ‰Ê „ˆ ¯˙ÂÈ ÔÈ·‰Ï È„ÎÂ
‰‡�˘‰˘ ‰Ê ¯·„ ¯‡·Ï ·˙Î˘ [:‚È˜ ÌÈÁÒÙ Ò"ÓÚ] "Ï‡ÂÓ˘ ¯·„"‰

Á‡ ÂÏ Â�‡ˆÓ ‡Ï˘ Û‡Â ,Ì‰È˙Â�ÂÚ ÏÚ ˘�ÂÚ ÔÈ„Ó ‡È‰ ÌÈÚ˘¯Ï
Ï·‡ ['· ˜¯Ù "ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ" ‡"È ‡È‚ÂÒ· ÔÈÈÚ] ÌÈ�Â¯Á‡·
¯·„"‰ ÍÎ ·˙ÎÂ .ÂÈ¯·„ ÈÙÏ ‰ÙÈ ÌÈ¯‡·˙Ó "‰�˘Ó ¯„Ò"‰ È¯·„
ÔÓ‡� Â�È‡ „Á‡ „Ú ‰ÓÏ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· ÂÏ ‰˘˜Â‰˘ ‰Ó ·˘ÈÈÏ "Ï‡ÂÓ˘

:·˙ÎÂ ,ÌÈÚ˘¯ ˙‡�˘ ¯˙È‰Ï
ÌÂ˜È ‡Ï ¯Ó‡� ‰Ê ÏÚÂ ,‰¯È·Ú‰ ÏÚ ˘�ÂÚ ‡Â‰ ‰‡�˘‰„ ‰‡¯�Â"
"...Â„È ÏÚ ˘È�Ú‰Ï ˙Â�Ó‡� ÂÏ ÔÈ‡ „Á‡ „Ú„ ,˘È‡· „Á‡ „Ú

.˘"ÈÈÚÂ

לשנוא אסור � לחבירו אד� שבי� חטא על (ו)
שבי� החטאי� באחד שחוטא בחבירו דהרואה חיי�" ה"חפ� כתב
באונאת ציערו או ברבי� חבירו פני שהלבי� [כגו� לחבירו אד�
דומה ואינו לשנאותו, אסור � הרע] לשו� עליו ספר או דברי�
נעתיק אסורות]. ומאכלות שבת חילול [כגו� למקו� אד� בי� לחטא
כלל [לה"ר וז"ל להלכה. זה יסוד היטב שמבארי� מדבריו, קטעי�

סק"ל]: אמצע חיי� מי� באר י'
החוטאי� על הרע לשו� לדבר שמותר �] כתבנו זה כל "והנה
שבי� בעני� להוכיח�] חיוב אי� א� גמורי� שברשעי� ויתכ�
מתנהג שהוא א� לחבירו אד� שבי� בעניני� אבל למקו�, אד�
דאינו להוכיחו, אנו מחוייבי� פעמי�, כמה כדי� שלא בה�
התיר הרע לשו� לעני� ורק זה, ידי על עמית� מכלל יוצא
ולכל רעי� אהבת ולעני� הוכחה לעני� אבל יונה... רבינו ִֵעליו
ג� אנו מחוייבי� עמיתנו, לאיש מצווי� אנו אשר עניני� שאר

לו.
במאמר יונה רבינו התיר למקו� אד� בי� דבעני� לדבר וראיה
ונראה עבירה", שהיא יודעי� עמו שער כל "אשר שכתב: רי"ט
ידוע זה ודבר עמית�. בכלל הוא עדיי� דאל"ה כוונתו בעליל
וצער ונזק בגזל יונה רבינו שצייר מה בכל לחבירו אד� בבי�
הטעהו היצר ידה על אשר סיבה מצד לכתחילה בא הוא ובושת

לחבי זה דבר לעשות היצרשמותר מפתהו ולפעמי� רו...
יעשה אחר שאיש בעצמו יראה וא� בזה. יש ג"כ שמצוה
שהוא כמו אחר לאיש דברי� ואונאת הבושת או העולה ְַָככה
מבייש או עושק שהוא לאמר עליו קולו ירי� זה, לאיש עושה
היצר שרק בחוש רואי� אנו וא"כ בחינ�. מישראל לאד�
התורה צותה לא עליו הנוכחי, שלאיש לומר עיניו את ְֵַמעור
לרע� ואהבת וגו', תשנא לא והעשי�, הלאוי� האזהרות כל
מכלל הזה לאומר�מותר נוציא אי� וא"כ בזה. וכיוצא כמו�
במה הדבר באותו שאי� לכל נראה שהוא לא א� עמית�,
פשוט, גזל� או גנב הוא הזה החוטא רק אופ� בשו� לטעות

בזה" וכיוצא הוכחה לעני� בזה הרבה לעיי� יש .47אז
כלל שבדר� מאחר לחבירו אד� שבי� שבחטאי� דבריו, תמצית
תמיד לכ� והטעות, הנגיעה בה� ושכיחה צדדי� שני בה� יש

בעבירה אפילו ודאי לשיטתם א"כ לחוטא, בהתראה סגי ולא גמורה תוכחה
צריך שאין לשיטתו חיים" וה"חפץ וז"פ. גמורה, תוכחה צריך מפורסמת
התראה. צריך אין מפורסמת בעבירה ולכן החטא להודיע התראה אלא

שאפשר47. שם וכתב סקכ"ו, חיים" מים ב"באר ח' בכלל זה חילוק והזכיר
הרע] לשון עליו לקבל לענין -] עמיתך מכלל יצא לא מחלוקת" ש"בעל
בזה". בכיוצא פעמים כמה שביארנו וכמו בזה לטעות מקום לו ד"יש משום
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וכיו"ב, פשוט", וגזל� ב"גנב ורק כשוגגי�, בזה אד� בני נחשבי�
לשנוא מותר אז בדבר, צדדי� שני שאי� לכל" "ונראה .48שברור

הביא רק זה, ליסוד גמור מקור חיי�" ה"חפ� הביא לא והנה
שער כל אצל מפורסמי� שאינ� חטאי� שעל יונה רבינו מדברי
ה"חפ� כתב ועפ"ז בגלל�, החוטאי� ולבזות להכלי� שאסור עמו
בעבירות אפילו לחבירו אד� שבי� שבחטאי� מסברא חיי�"
שעושה וחושב בעיניו צדיק אחד שכל מאחר אבל היטב הידועות

כשוגג בזה נחשב לכ� כדי�, .49הכל
לחבירו, אד� בי� חוטא שהוא והודיעו בו התרה א� לעיי� יש אול�
שאינו בחטא בכה"ג לשנוא שמותר וכמו לשנאותו, מותר כבר הא�
חטא שזהו כשמודיעו שאפילו יותר גרוע כא� שמא או מפורס�,
אחרוני�], בש� לעיל [כמובא בעיניו ישר איש דר� שכל מאחר אבל

בזה. ויל"ע צודק. אינו הוא שבעצ� העני� תופס אינו

סקי"ב] מצותי�" ב"דר� פני� הלבנת [הל' הלבבות" ב"מצוות ג�
כמה "שיש לחבירו אד� שבי� מצוות בי� לחלק הסברא הזכיר
מצוות לבי� למקומו", שתגיע עד חבר� את תדי� ואל התנצלות,

למקו� אד� הנ"ל.שבי� חיי�" ה"חפ� לסברת שהתכווי� וכנראה ,
המוזכרי� אות� שכל י"ח סעי� ישראל אהבת בהל' עוד וכתב
ת"ח המבזה כגו� לעוה"ב חלק לה� שאי� [סנהדרי�] חלק בפרק

לדעתו לשנאות� [שמותר רעות מדות לה� שיש אלו וכ� וכיו"ב,
מחלוקת בעלי וג� ה'] פרק פני�" לעז "השנאה י"ב סוגיא עיי�
בעוה"ר "שבזמנינו ומשו�: בגלוי לשנוא אסור כ"א] סעי� [ש�
עניות פעמי� הרבה וכ� העוו�, זה העול� בעיני חמור אי� אשר

קונו" ודעת דעתו על .50מעבירי�
ד"ה קנ"ח עמ' ושנאה" ריב "מחלוקת [פרק עול�" ב"הליכות וכ�
לחבירו אד� בי� מצות שבי� החילוק מסברא בפשטות כתב והנה]

וז"ל: למקו�. אד� שבי� מצוות לבי�
כשבא אלא רשע לשנוא התירה לא קיג: פסחי� "...דהגמרא
כמו�, לרע� דואהבת בעשה אבל בזה... וכיוצא הערוה על
איש דר� דכל ועוד מגעת, חובתו היכ� עד גמירי כו"ע לאו
התירו והיא� רעה גמל� שבדי� סובר שהוא וודאי בעיניו, ישר

לשנאו".

˙"Â˘· ‰�‰„ .‰Ê „ÂÒÈÏ ÔÈÎÂÓÒ „ÂÚ Â�‡ˆÓ ÌÈ�Â¯Á‡ ÈÏÂ„‚ È¯·„·Â
ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯ ÔÂ„È�· ['Á 'Ê 'ÈÒ '· ÏÏÎ „"ÂÈ ˜ÏÁ] "ÌÈ„¯Â ˙�È‚"
ÔÂÚÓ˘ ÏÚ Ú¯ Ì˘ ‡ˆÈ ÌÈÓÈ È¯Á‡Â ,‰ÊÚ ‰·‰‡ Ê"ÏÊ ÌÈ·‰Â‡ ÂÈ‰˘
Ú¯ Ì˘‰ ‰Ê ‡ÈˆÂ‰ ÈÓ ÔÂÚÓ˘ Ú„ÂÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰�È„Ó‰ ÏÎ· ÚÓ˘�˘
Â‡·Â ‰¯‡‚‡� È˙·˘ ÌÎÁ‰ Ï˘ ˙Â�Á· ·˘ÂÈ ÔÂÚÓ˘ ‰È‰ „Á‡ ÌÂÈ .ÂÈÏÚ
Ì‰Ï ¯Ó‡ ?Ú¯ Ì˘‰ ‰Ê ÍÈÏÚ ‡ÈˆÂ‰ ÈÓ ˙Ú„È :ÔÂÚÓ˘Ï Â¯Ó‡Â ÌÈ˘�‡

לענין48. רק כן כתב לכאורה הרבה לעיין יש שבזה חיים" ה"חפץ מש"כ
עמיתך מכלל יוצא חוטא אם ונסתפק כן לפני חקר שבזה וכיו"ב תוכחה
יוצא ודאי שבזה וכיו"ב שנאה לענין כן כתב לא אבל תוכחה, לענין גם

לכאורה. משמע כן חיים". ה"חפץ לדעת "אחיך", מכלל החוטא
סה:49. בנדרים המשנה בדברי לכאורה לראות יש זו לסברא וסמוכין

הכתוב מן חבירו] על הנאה שנדר למי -] לו פותחין מאיר ר' אמר "ועוד
לא ועל תקום לא על עובר שאתה יודע היית אילו לו ואומרין שבתורה,
אחיך וחי כמוך, לרעך ואהבת בלבבך, אחיך את תשנא לא ועל תיטור

מותר". זה הרי נודר, הייתי לא כן שהוא יודע הייתי אילו אמר עמך...
שם, הר"ן וכן לו] אמרו ד"ה סד. בדף שם [בפירושו הרא"ש שם וכתב
רכ"ח סי' יו"ד בב"י והביאם האי". כולי לאינשי חמירי "לא אלו: שמצוות
כתב שם הריטב"א [אך שם נדרים בנמוק"י וכ"כ לאדם], ופותחין [ד"ה

עיי"ש. וט"ז וש"ך בב"ח שם ובשו"ע אחרת], סברא
וגם אלו ראשונים דברי בפירוש והט"ז הב"י מחלוקת שם יש ולכאורה
אינם לחבירו אדם שבין אלו שעוונות מפרש שהב"י הטור. דברי בפירוש
פירושו, קלים, שהם שאמרו ומה אחרות ממצוות יותר אדם בני בעיני קלים
כקלים. נחשבים הם שם שנזכר המקום בכבוד זלזול של העבירה כנגד

בני בעיני חמורות גם מצוות שסתם וחילק חולק, י"ג] [בס"ק הט"ז אבל
הם קלים לחבירו, אדם בין שהם המשונה שמונה אלו מצוות ורק אדם,
בהם מורגל שאדם עבירות בין חילוק "דיש הט"ז: ובלשון אנשים. בעיני
אינו ע"כ בהם, נכשל העולם רוב שכמעט כליו, להשאיל שלא אלו, כגון
אפשר כ"כ מצויה שאינה בעבירה משא"כ נודר... היה שלא לומר בוש

לומר". בוש שהוא
שלשון שם, הראשונים בדברי מקורה הללו הפוסקים מחלוקת ולכאורה
לו, אמרו ד"ה סד. הר"ן לשון ע"ע [אך הט"ז לסברת נוטה [סה:] שם הר"ן
כדעת משמע בפירושו הרא"ש לשון אולם וצ"ב]. אחרת, משמעות שיששם
שעובר במתניתין דתנן כהך הפסוקים מן לו אומר "דהתם שכתב: הב"י
המקום כבוד לו שמזכיר היכא אבל תטור, ולא תקום ולא תשנא לא על
המקום בכבוד זלזול דעת על שאפילו לומר שמפחד -] משקר ודאי אז
בתורה, מפסוק הנלמדת פרטית מצוה שכל הרא"ש בדברי ומשמע נדר]".
וכדעת המקום, בכבוד מזלזול מפחדים ורק זה, לענין אנשים בעיני קלה

וצ"ע]. המעיין, דעת לעורר אלא זו הערה נכתבה [ולא הנ"ל. ב"י
בספרו50. מגדים" ה"פרי דבר לפרש הלבבות" "מצוות כתבה זו סברא

בקושיא דן ה', חקירה וריש ד' חקירה בסוף ששם מצוות", של שכרן "מתן
לחבירו אדם שבין חטאים בין לחלק אפשר למקוםאיך אדם שבין לחטאים

הריהו לחבירו חטא כל הרי ז'ח'ט'] הל' פ"ו דעות הרמב"ם שחילק [כפי
יתבאר שם פ"ה לחבירו" אדם בין "תוכחה ה' בסוגיא [עיין לשמים. חטא גם
אדם בין יש דודאי הנראה, "אבל ה': חקירה בריש הפרמ"ג וכתב עוד].
וב"מצוותהלבבות" טובהמחבירו". כהמונע שמיםכלל, דבר בו ואין לחבירו
של עשה על עובר טובה המונע שגם זה חילוק על לתמוה האריך שם
טובה מניעת של עבירה שעל הפרמ"ג כוונת לפרש יש שע"כ וכתב ואהבת,
את תדין ואל התנצלות כמה בזה יש כי לרשע לדונו אסור עדיין לחבירו

למקומו. שתגיע עד חברך
חקירה בסוף שם עצמו הפרמ"ג דברי ראה לא שכנראה וגם דחוק. ופירושו
על עובר אינו מחבירו טובה שהמונע שסובר כוונתו היטב ביאר דשם ד'
לשמים עבירה שום באמת שיש היכא שכל פשוט וחילוקו ואהבת, מצוה
מונע כגון לשמים חטא שום שאין באופן אבל למקום אדם בין שנקרא ודאי
רק נחשב אז עשה, בקום ציערו ולא הזיקו לא אבל תעשה ואל בשב טובה
ד': חקירה סוף מצוות" של שכרן ה"מתן לשון וזה לחבירו. אדם בין לחטא
חטא שום בו יהיה ולא לחבירו אדם בין חטא דמשכחת לומר "ואפשר
תעביד, לא לחברך עלך דסני מאי ל"ה שבת ז"ל מהרש"א כמ"ש למקום,
לחבירו, להרע שלא אם כי נצטוינו שלא לחברך, תעביד לך דרחים מאי ולא
בחקירה יבואר ואי"ה דחוק, וקצת הוא... כה"ג לחבירו, שחטא מי י"ל וא"כ

מזה". עוד ה'
ולמה בלב, לשנאותם מותר דלמה הלבבות" ב"מצוות שם לעיין יש ועוד
שרק הלבבות" "מצוות בעל שיטת והרי וכמשנ"ב, בזה כשוגגים יחשבו לא
בלב, רק לשנאותו מותר חוטא וסתם בגלוי, לשנאותו מותר גמור רשע
גמור. חוטא דין מחלוקת ובעלי חלק דפרק לאפיקורסים נותן למה וא"כ
ולמה לכאורה סתם מחוטאים יותר אינם ממילא מחלוקת בבעלי צ"ע [ועוד
וממילא ההמון בעיני המחלוקת עון קל שבזמנינו הזאת לסברא הוצרך
כל כמו בלב רק לשנואתם מותר בלא"ה הרי בלב, רק לשנאותם מותר

סקכ"ג]. מצותיך" ב"דרך שם בלשונו וע"ע ויל"ע. החוטאים,
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‡Â‰˘ Ô·Â‡¯ Ì‡ ÈÎ Ú¯ Ì˘‰ ‰Ê ÍÈÏÚ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï :ÂÏ Â¯Ó‡ ,‡Ï ÔÂÚÓ˘
˙Â¯ÈÊ� ÂÈÏÚ Ï·˜Ó˘ ...Ú·˘�Â ıÙ˜ ÒÚÎ˙�˘ ÒÚÎ‰ ÍÂ˙ÓÂ .Í·‰Â‡
.ÂÓÚ ¯·È„ ÌÈ˘„Á È�˘ ¯Á‡Â ,Ô·Â‡¯ ÌÚ ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ¯·„È Ì‡ ÔÂ˘Ó˘

.ÔÂ˘Ó˘ ˙Â¯ÈÊ� ÂÈÏÚ ‰ÏÁ Ì‡ ‰Ï‡˘‰Â

Ì‡‰ ['Á 'ÈÒ·] ÈÂÏ‰ È"¯ ÌÚ ['Ê 'ÈÒ·] "ÌÈ„¯Â ˙�È‚"‰ Ì˘ Â˜ÏÁ�Â
¯ÂÒ‡ ‰Ê Ì‡‰ ÂÈÓÈ ÏÎ Ô·Â‡¯ ÌÚ ¯·„Ï ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜˘ ‰Ê·
ÌˆÚ˘ ¯·ÂÒ "ÌÈ„¯Â ˙�È‚"‰ .Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚÂ
,‡�˘˙ ‡Ï ˙¯È·Ú ÌÂ˘Ó ‰· ˘È - Â¯È·Á ÌÚ ¯·„Ï ‡Ï˘ - ÂÊÎ ‰Ï·˜
Ù"Ú‡ Â¯È·Á ÌÚ ¯·„Ï ‡Ï˘ ¯„�˘" ‰Ê·˘ ¯·ÂÒÂ ˜ÏÂÁ ÈÂÏ‰ È"¯Â
È¯·„ ÏÚ ¯·ÂÚ Â�È‡˘ ÂÈÏÚ ‰ÚÂ·˘‰ ‰ÏÁ ‰"Ù‡ ÔÂÂÚ ÏÂ˘ÎÓ Â· ˘È˘

¯·ÚÂ ‰‡�˘ È„ÈÏ ‡· ÍÎ È"Ú˘ Ù"Ú‡Â ,¯·„Ó Â�È‡˘ ÏÈ·˘· ‰¯Â˙
‰ÚÂ·˘‰ ‰ÏÁ˘ È‡„Â [Á¯Î‰ -] ·ÂÈÁ Â�È‡ ¯·„‰˘ ÔÂÈÎ ,‡�˘˙ ‡Ï ÌÂ˘Ó
‡�˘˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÂÚ ‰˙‡˘ ˙Ú„È ÂÏÈ‡ ÂÏ ¯ÓÂÏÂ Á˙Ù ÂÏ ÁÂ˙ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ

„Ó ‰˙‡ ÔÈ‡˘ 'ÂÎÂ.Ì‰È¯·„ ˙ÈˆÓ˙ Ô‡Î „Ú ."¯„Â� ˙ÈÈ‰ ÂÓÚ ¯·

ÏÎ· ÔÂÚÓ˘ ÏÚ Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂ‰ Ô·Â‡¯ È¯‰ Ì‰È¯·„· ˜„˜„Ï ÍÈ¯ˆÂ
‰Ó˙ ˙Ó‡· ÔÎÂ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯È˙‰Ï ‡ËÂÁÎ ‰Ê· ·˘Á� ‡Ï ‰ÓÏÂ ‰�È„Ó‰

"·Ï È¯˜Á"· Ì‰ÈÏÚ<‡�>˙�È‚"‰ Ì‚] Ï"Ò„ Î"ÚÂ ,Ì˘ ÂÈ¯·„ ÛÂÒ·
Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‡ËÁ ‡È‰ ‰ÚÈ‚Ù‰˘ ÌÂ˘Ó„ [ÈÂÏ‰ È"¯Ï Ì‚Â "ÌÈ„¯Â

‰‡�˘‰ ˙¯˙Ó ‰�È‡ ÔÎÏ51.
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סה:] ד� עדות, ולפי ד"ה מ"ג, סו"ס ח"ב [אה"ע המהרי"ט כתב
מדת� שנלמד רשע נקרא חבירו על יד המרי� כל בדי� בתו"ד

ואביר�:
'בעמ�' והכתיב להכות שבקש משו� רשע אקרי אמאי קשה, "ועוד
ראיתו אמר, עג:) (ב"מ נש� איזהו ובסו"פ עמ�, מעשה בעושה
ובאחיכ� שנאמר לשעבדו, רשאי שאתה מני� כשורה שלא נוהג
רשאי אינו כמותו, רשע הוא דג� כיו� לומר ויש וכו', ישראל בני

להכותו".
"רע�" בגדר הוא שוב כמותו, רשע הוא שא� מבוארת, וכוונתו
להכות מותר כשר אד� ורק להכותו, לו אסור וממילא ו"בעמ�"

הרשע .52את
דברי הביא ענגיל] יוס� להג"ר רצ"ז, אות [קידושי� יוס�" וב"חוס�
נתמעט דרשע דא� קללה, איסור לעני� מה� ולמד אלו מהרי"ט
ג� א� אבל עמ�, מעשה בעושה תאור" לא בעמ� "ונשיא מפסוק
דברי דלפי לקללו. לו ואסור זה היתר לו אי� � רשע הוא המקלל

המקלל. של "עמ�" בכלל הרשע הוה שוב המהרי"ט
שנאת של זה דהיתר שנאה, איסור לעני� נמי ה"ה ולכאורה
אחי� בכלל אינ� הרשעי� שכלפיה� לכשרי� רק נאמר החוטאי�

אחרי�, חוטאי� לשנוא לו אסור חוטא בעצמו שהוא מי אבל ורע�,
שנא דמאי הנ"ל, המהרי"ט .53וכסברת

פ"ו דעות [רמב"� אפרי�" ב"מטה מצינו שכתב<�„>ובאמת
א� רק לשנוא דמותר הדי� [בעני� שנאה לעני� זו סברא בפשיטות

וז"ל: החוטא], את הוכיח
למחות בידו יש כל"שא� התוכחה, [החוטא] שיקבל ויודע

שרוצה טעמא הוא מידי דהא לשנאותו, יכול אינו הוכיחו שלא
בעונו, נכשל נמי הוא א� עבירה, שעבר משו� לאו לשנאותו
איש באחיו, איש וכשלו דכתיב לט.) (שבועות בגמ' כמ"ש
אע"פ התוכחה שיקבל שאפשר מי כל וא"כ אחיו... בעו�
ממ"נ, ובמצוות בתורה רעהו הוה עבירה שעבר ראה שהרואה
הוכיחו, שלא זמ� כל חטא נמי הרואה א� שחטא, אמת שא�
שהרי רעהו, הוה נמי חטא, לא וא� בעונו, נכשל הוא שהרי

חטא". לא
הנ"ל המהרי"ט כסברת שנאה לעני� במפורש שכתב .54הרי

שנאת "היתר ח' שבסוגיא זה. עני� ולהשלי� להוסי� שצרי� אלא
שנאה היתר א� הפוסקי� מחלוקת מובאת א' פרק החוטאי�"
מיוחד לימוד משו� או מ"אחי�", שנתמעטו משו� הוא הרשעי�

הקול51. הוציא שראובן העובדא עצם נתבררה שלא שמאחר לומר ואין
שלא הסיבה וזו בחנות, כשישב לשמעון" ואמרו אנשים "באו רק שהרי
שלא ולומר לתלות מקום היה שאם אינו, זה כחוטא, לראובן התייחסו
ועכ"פ בטעות, הוא כאן הנדר כל א"כ רע, השם את שהוציא הוא ראובן
לא הנזירות להתיר רבנן הני של הגדולה טרחתם ובכל טעות, נדר ספק
והאריכו בנדר ספקותאחרותשישלהטיל הזכירו ורק מזה, כלום שם הזכירו
הוציא ראובן שודאי זאת בעובדא שם ספק היה שלא מזה ומשמע בזה.

בזה. עוד וצ"ע רע. השם
קצת52. והאריך אלו מהרי"ט דברי הביא [320 [עמ' השלום" ב"מצות

או "אחיך" בענין לחקור דיש בדבר, יש צדדים דשני שם וכתב בביאורם.
" וכיו"ב, דאי"רעך" [בעצם], מעלה של חסרון או יחס, של חסרון הוה אי

אינם [דאז רשע ואחד צדיק כשהאחד אלא אינו דזה י"ל יחס חסרון הוה
רשעים כששניהם משא"כ זה], של ואחיו רעהו אינו שזה יחד מתיחדים
מתייחסים אם דנים אנו אין [שאז חילוק אין מעלה חסרון משום אי ואילו
לענין ישראל בכלל נכלל הוא אם בעצם הרשע על דנים אלא לשני אחד

.323-321 עמ' עוד ועיי"ש עיי"ש, זה]", איסור
שם53. וכתב וכיו"ב, ואחיך רעך בענין שהאריך [<נא>] לב" ב"חקרי וע"ע

דכוותיה, רשע עם "ורשע וז"ל: המהרי"ט, סברת כעין המקומות בכל כלל
עיי"ש. קרינן...", עמיתו

.54- שהרואה בציור איירי אפרים" ש"מטה ולומר לדחות שיש ואע"פ
לשנוא רוצה שבגללו עצמו החטא בזה שותף נחשב - מוחה שאינו מה ע"י
המהרי"ט של לציור לכאורה ראיה ואין לשנאותו, לו אסור ולכן החוטא
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וכל המהרי"ט סברת ולכאורה � פסחי� בגמ' המבואר ד"שונא�"
הוא החוטא שנאת דהיתר הסוברי� לשיטת רק הוא כא� האמור
מ"אחי�" נתמעט דלא לסוברי� אבל מ"אחי�", שנתמעט משו�
חוטאי� אפי' לכאורה א"כ לשנאותו, שמותר מיוחד די� יש אלא
ו"רעו" ש"אחיו" שאע"פ כיו"ב, אחרי� חוטאי� לשנוא לה� מותר

כלפיה�. השנאה להתיר מיוחד די� יש אעפ"כ בחטא, הוא
לקוי שהרואה באופ� הנ"ל, המהרי"ט לסברת לעיי� יש [ועוד
בכה"ג, לשנאותו לו מותר א� דוקא, זה בחטא ולא אחרי� בחטאי�
חוטאי�. שניה� סו� שסו� מאחר ו"רעו" "אחיו" הוא שמא או
זה]. בעני� אחרי� מפוסקי� המובא רש"י באותיות לקמ� ועיי�

ËÚÓ „ÂÚ ÈÎ Ï‡Ú¯ÊÈ ÂÓ˘ ‡¯˜ ÂÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ :(„ ,‡) Ú˘Â‰ ‡È·�·
.Ï‡¯˘È ˙È· ˙ÂÎÏÓÓ È˙·˘‰Â ‡Â‰È ˙È· ÏÚ Ï‡Ú¯ÊÈ ÈÓ„ ˙‡ È˙„˜ÙÂ

‚¯‰˘ ·‡Á‡ ˙È· ÈÓ„ ˙‡ ,ÂÓÂ‚¯˙Î ,Ï‡Ú¯ÊÈ ÈÓ„ ˙‡" :Ì˘ È"˘¯·Â
Â„·ÚÂ ÔÎ È¯Á‡ ÂÈ�·Â ‡Â‰ ÂÎÏ‰Â ,ÏÚ·‰ ˙‡ Â„·Ú˘ ÏÚ Ï‡Ú¯ÊÈ· ‡Â‰È
ÏÚ .È˜� Ì„Î ·‡Á‡ ˙È· ÈÓ„ Ì‰ÈÏÚ ·˘ÂÁ È�‡ ÍÎÏ ,Ì"ÂÎÚ ˙„Â·Ú

."‚¯‰� Â�· ‰È¯ÎÊÂ ,‰È‰ ‡Â‰È È�·Ó ˘‡ÂÈ ÔÈ· ÌÚ·¯È ,‡Â‰È ˙È·

,Ï‡Ú¯ÊÈ· ‡Â‰È „˘‡„ ‡˙ÂÚË ÈÁÏÙ Ì„ ¯ÚÒ‡Â ..." :Ì˘ ÌÂ‚¯˙‰ Ï"ÊÂ
˙È··„ ‡ÈÏ‚Ú ¯˙· ÈÚËÓÏ ÔÂ�È‡ Â·˙ ,‡ÏÚ·Ï ÂÁÏÙ„ ÏÚ ÔÂ�ÈÏË˜„
˙È·Ó ‡˙ÂÎÏÓ ÏÈË·‡Â ‡Â‰È ˙È· ÏÚ È‡ÎÊ Ì„ ‰È�È·˘Á‡ ÔÎ· ,Ï‡

.Ì˘ ˜"„¯‰ ˘¯ÈÙ ÔÎÂ ."Ï‡¯˘È

:·˙Î [·"Ù ‰ÂˆÓ ,ÛÂ‚· ˙ÂÈÂÏ˙‰ ˙ÂˆÓ ,Û„Â¯ ÔÈ„·] ˜"ÓÒ· ‰�‰Â
‰¯Ú� ¯Á‡ Û„Â¯Â Â‚¯Â‰Ï Â¯È·Á ¯Á‡ Û„Â¯‰ ˜¯ ÔÈ‚¯Â‰ ÔÈ‡Â"
,‡"·È¯ Ì˘·Â" :Ì˘ ˜"ÓÒ‰ ˙Â‰‚‰·Â ."¯ÎÊ‰ ¯Á‡ Û„Â¯Â ‰Ò¯Â‡Ó‰

,Ì‰Ï˘ ˜·‡Ó ¯‰ÊÈ˘ ÍÈ¯ˆ ‚¯Â‰‰‰¯È·Ú· (ÌÈ)‚¯Â‰‰ Ï˘ÎÈ Â"Á Ì‡ ÈÎ

˘�Ú�˘ ‡Â‰ÈÓ ‰È‡¯Â ,È˜� Ì„Ï ‚¯‰�‰ Â˙Â‡ ÂÏ ·˘ÁÈ ,Ì‰· ‡ˆÂÈÎ
‰¯È·Ú· Ï˘Î�˘ ÈÙÏ ,Ì‚¯‰Ï ‡È·�‰ ÂÏ ‰Âˆ˘ Ù"Ú‡ ·‡Á‡ ˙È· ÈÓ„Ó

."ÏÈ·¯Â˜Ó È"¯‰ ÈÙÓ ,·‡Á‡ ˙È· Ï˘

‰ÊÓ „ÓÏÂ ,[Ë"È¯ Ò"ÂÒ '‚ ¯Ú˘] "‰·Â˘˙ È¯Ú˘"· ‰�ÂÈ Â�È·¯ Î"ÎÂ
‰ÊÂ ,¯·„‰ ÌÚË Ì˘ ¯È·Ò‰Â ÌÈÙ�Á‰ ÌÂÒ¯ÙÂ ¯"‰˘Ï ÔÈ�ÚÏ ‰ÎÏ‰

- Â�Â˘ÏÓ ˜ÏÁ

¯˘‡ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,ÍÚ¯· Ì�Á „Ú È‰˙ Ï‡ ,˘¯ÙÏ ÔÎ˙ÈÂ"
ÂÚ˘¯ Â‰ÂÓÎ ˘È‡Ï Ì‡ ‡ËÂÁ‰ Ï·‡ ...Â˙ÂÓÎ Ô‰· ˙ÈÏÂÁ ‰˙‡ Ì‚
ÂÈ¯˙ÒÓ Â˙ÂÏ‚· Â˙�ÂÎ ÔÈ‡ ÈÎ ,ÂÓÒ¯ÙÏ ÂÏ ÔÈ‡ ,ÂÈ˙‡ËÁ Ì„‡ Ô·ÏÂ
¯ÈÎÊ‰Ï ˘Â·È ‡Ï ˘Â· ÍÈ‡ ÈÎ ,˙È�˘‰Â .„È‡Ï ÁÂÓ˘Ï Ì‡ ÈÎ ,‰·ÂËÏ
(‡ Ú˘Â‰) ¯Ó‡�Â ,Ì‰· ÊÁÂ‡ ‡Â‰Â Ì‰‰ ÌÈ˘ÚÓ‰ ÈÙÂ„ Â˙ÏÂÊ ÏÚ
‡Â‰È ‰˘Ú˘ Ù"Ú‡ ÈÎ ‰�‰ ,‡Â‰È ˙È· ÏÚ Ï‡Ú¯ÊÈ ÈÓ„ ˙‡ È˙„˜ÙÂ

Ú˘Ù ·¯ ‰È‰ ‡Â‰ Ì‚ ÈÎ ,Â�ÂÚ ‡˘� ,·‡Á‡ ˙È· Â˙È¯Î‰· ‰ÂˆÓ55."

¯"‰˘Ï ˙ÂÎÏ‰] ‰ÎÏ‰Ï ÂÏ‡ ‰�ÂÈ Â�È·¯ È¯·„ ‡È·‰ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰Â
['‚ ÛÈÚÒ "ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó" ,È ÏÏÎ56,˜"ÓÒ‰ ˙Â‰‚‰ È¯·„Ó ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ

‰�ÂÈ Â�È·¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÂÓÚË ˜¯ ˜È˙Ú‰Â57"ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ Ï"ÊÂ .
- :[ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÌÂÒ¯Ù ÔÈ�ÚÏ]

Ì‚Â Â˙ÂÓÎ ‡ËÂÁ ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡ ,Â�ÓÓ ·ÂË ‰‡Â¯‰ Ì‡ ‰Ê ÏÎÂ"
ÈÎ ,ÂÓÒ¯ÙÏ ¯ÂÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,Â‰ÂÓÎ ‰Ï‡‰ ˙Â¯È·Ú· ‰ÏÂÁ ‡Â‰
ÁÂÓ˘Ï Ì‡ ÈÎ ,‰‡¯ÈÏÂ ‰·ÂËÏ ÂÈ¯˙ÒÓ Â˙ÂÏ‚· Â˙�ÂÎ ÔÈ‡ ‰ÊÎ ˘È‡
Ï‡Ú¯ÊÈ ÈÓ„ ˙‡ È˙„˜ÙÂ' ‰Ê ÔÈ�Ú· ¯Ó‡� ¯·ÎÂ .‰Ê· Â˙ÂÊ·ÏÂ „È‡Ï
˙‡ Â˙È¯Î‰· ‰ÂˆÓ ‡Â‰È ‰˘Ú˘ Ù"Ú‡ ÈÎ ‰�‰ ,'‡Â‰È ˙È· ÏÚ
¯Â·Ú ÂÏ ‰�˙�Â ,‡È·� È„È ÏÚ ÔÎ ‰ÂËˆ� ÈÎ ,Ï‡Ú¯ÊÈ· ·‡Á‡ ˙È·
...ÔÚÈ' (Ï È ·-ÌÈÎÏÓ) ¯Ó‡�˘ ÂÓÎ ,˙Â¯Â„ ‰Ú·¯‡ „Ú ‰ÎÂÏÓ ‰Ê
‡ÒÎ ÏÚ ÍÏ Â·˘È ÌÈÚ·¯ È�· ·‡Á‡ ˙È·Ï ˙È˘Ú È··Ï· ¯˘‡ ÏÎÎ
Ì‚ ÈÎ È�ÙÓ ,·‡Á‡ ÈÓ„ ÛÂÒ·Ï ÂÈÏÚ „˜Ù� ˙‡Ê ÏÎ· ,'Ï‡¯˘È

"Ú˘Ù ·¯ ‰È‰ ‡Â‰58.

באמת אבל עתה, בחטא שותף אינו אבל זאת בעבירה מזמן לקוי שהרואה
הוא רשע הוא שאם אפרים" ה"מטה שכתב טעמא, בתר דזיל אינו, זה
החוטא. של רעהו הוא שגם מכבר ברשע ה"ה ודאי וא"כ החוטא, של רעהו

לקוי55. עצמו שהוא הדבר עצם א. יונה; רבינו כאן כתב טעמים שני
החוטא, כשרודף שמים לשם מתכוין שאינו כרחך על א"כ עוונות, באותם
בסוגיא [ועיין היצר. ורדיפת לאיד אמיתיתאלאשמחה קנאות כאן אין ודאי
הרשעים שנאת לענין באורך נתבאר ג', פרק החוטאים" שנאת "היתר ח'
גם א"כ כשרות, השנאות שכל שם ולדעה שמים, לשם דוקא צריך אם

לשנוא]. לו מותר חטאים באותם לקוי עצמו שהוא אף כאן
אינו זה לטעם עכ"פ אך יונה, רבינו כוונת כ"כ ברורה לא השני ובטעם
דבר הוא בעצם אלא שמים, לשם אינה החוטא שרדיפת הוכחה משום
מותר יהיה בדבר לקוי שבעצמו שמי הדעת על מתקבל שאינו ודבר בזוי

עצמו. זה דבר על אחרים לרדוף לו
בסעיף56. המחבר דברי על תכ"א סי' בחו"מ הסמ"ע גם כתב זה וכעין

יכול ואינו חבירו מכה מישראל אחד הרואה באדם הדין "וכן שכתב י"ג
וכתב מאיסורא". לאפרושי כדי להכותו יכול המכה, שיכה לא אם להצילו

- [סקכ"ח] הסמ"ע זה על
מאיסורא, לאפרושי דרגיל הכי בר אינו ולהכותהמכה להציל זההבא "דאם
מאיסורא, לאפרושי חושש ואינו לחבירו אחד שמכה רואה פעמים דכמה
ולא להכותו בא שנאה מכח דודאי המכה, לזה להכות דאסור אמרינן אז
דמותר ואחיו, ובנו אביו מכה ברואה משא"כ מאיסורא. להפרישו בא

אחרים". להפריש מדרכו שאין אף בהכאה קרובו להציל

שחידש אלא יונה, ורבינו הסמ"ק כמו בעקרון בסמ"ע כאן מבואר ולכאורה
חטאים, באותם לקוי עצמו שהוא משום הכי בר אינו אם רק שלא עוד
כשאינו אפילו אלא אלו, חטאים עבור אחרים להכות לו שאסור פשיטא דאז
רוצה ועכשיו באחרים מיחה ולא פעמים כמה שתק אבל בעצמו לקוי

- ולהכות מאחרלמחות ונקמה שנאה משום שהוא בו שחושדים לו, אסור
חידוש. הם ודבריו זה. בכגון להכות - הרגלו לפי - הכי בר שאינו

לחלק57. דאין עוד הוסיף [סקי"א] חיים" מים וב"באר נקט. שכך ומשמע
בתר דזיל לחבירו, אדם בין חטאים לבין למקום אדם דבין חטאים לענין
אסור גוונא בכל וא"כ שמים, לשם כוונתו אין דודאי משום שהוא טעמא

זה. חשש שיש היכי
אנו58. שמוצאים שאע"פ להדגיש הוסיף כאן דבריו בסוף חיים" ה"חפץ

ואף מצוה, מעשה היה אחאב בבית יהוא שעשה שהמעשה בפסוק מפורש
שמעשה אפשר איך והיתכן? עונש. גם קבל אעפ"כ ע"ז, גדול שכר קבל
לשם היה שלא הכוונה משום וע"כ עבירה, וגם מצוה גם יהיה ויחיד אחד

שמים.
והעתיקו ה', אות תורתהאמת פרק גרודזינסקי, [להגר"א אברהם" וב"תורת
השכל. ובמוסר נחמדים בדברים לבאר האריך [91-89 עמ' השלום" ב"מצות
האדם מחשבת אבל לשנים, אחד מעשה לחלק שייך לא שודאי מובן ועכ"פ
שיהוא ויתכן אחד למעשה לאדם יש מניעים והרבה רבים, לחלקים נחלקת
ה' יראת משום גם והרג מעורבת, כוונתו היתה אחאב בית את כשהרג
קבל לכן מלכותו, להכשיל שיכולים שונאיו וסילוק לאיד שמחה משום וגם

כאחד. עונש וגם שכר גם כוונתו על
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˙Â‰‚‰ È¯·„ ‡È·‰ [Ê"È ˜¯Ù ,‰�Â·˙‰ ¯Ú˘] "ÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘" Â¯ÙÒ·Â
˘�ÂÚÓ ÌÈ„ÓÏ Â�Á�‡˘ Á˜Ï‰˘ ·˙ÎÂ ,‰Ê· ¯Â·È„‰ „ÂÚ ·ÈÁ¯‰Â ,˜"ÓÒ

- Â�Â˘ÏÓÂ .Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ¯·„ ÏÎ· ÏÏÎÎ ˘Ó˘Ó ‡Â‰È
ÔÈ· ,Ì‰· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÏ ÔÈ„‰ ‡Â‰„ „ÓÏ� ˜"ÓÒ‰ Ï˘ ÂÈ¯·„ÓÂ"
‰‡Î‰· ,˘�ÂÚ Ï˘ ¯·„ ‰ÊÈ‡· Â¯È·Á ˘È�ÚÈ „Á‡ Ì‡ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡
‰Ê· Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÂÈÏÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÙÈÒ· Â‡ ÌÈ�Ù ˙�·Ï‰· Â‡
‡Â‰ Ì‡˘ Â˘Ù�· Ú„È Î"ÙÚ‡ ,¯ÙÒÓ‰Â ÔÈ·ÏÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ‰È‰
,‰Ê ÏÚ ÛÂÒ·Ï ¯Â·ÚÈ˘ Â‡ ,‡ÙÂ‚ ÔÈ�Ú‰ ‰Ê ÏÚ ¯·ÎÓ Î"‚ ¯·Ú
¯"‰˘Ï ¯ÙÈÒ˘ Â‡ ÂÈ�Ù ÔÈ·Ï‰˘ ˘È‡‰ ‰Ê Ï˘ Â¯Úˆ ‡ÏÈÓÓ ·˘ÁÈ
˙¯Â˙· ÌÏ˘‰ Ì„‡‰ ÏÚ ÂÓÎ ÂÈÏÚ ˘�ÚÈ ˘Â�ÚÂ ,È˜� Ì„Ï ,ÂÈÏÚ

."ÂÈ˙ÂˆÓ·Â '‰

ÛÂ„¯Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ· ˘ÓÓ ‡ËÁ Â˙Â‡ ˘È˘Î ˜¯˘ ¯·„‰ ËÂ˘Ù ‰¯Â‡ÎÏÂ
,‡Â‰È„ ‡„·ÂÚ· ÔÈ„‰ ¯Â˜Ó· ‰"ÎÂ .ÂÙ„Â¯Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ Ê‡˘ ,‡ËÂÁ‰ ˙‡

‰ÂËˆ� ÂÏÈ·˘·˘ ‡ËÁ‰ Â˙Â‡ ‡Â‰˘ ,‰¯Ê ‰„Â·Ú· Ï˘Î� ÂÓˆÚ ‡Â‰˘
ÔÂ˘Ï·Â .‰�ÂÈ Â�È·¯Â ˜"ÓÒ· ÔÂ˘Ï‰ ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .·‡Á‡ ˙È· ‚Â¯‰Ï
Ì‚Â Â˙ÂÓÎ ‡ËÂÁ ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡" :·˙Î˘ ,ÔÎ ˘¯ÂÙÓ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰

."¯ÂÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,Â‰ÂÓÎ ‰Ï‡‰ ˙Â¯È·Ú· ‰ÏÂÁ ‡Â‰

,‡ËÂÁ‰ ÂÓÎ ÚÂ¯‚ ‡ÏÂ ,‡ËÁ Â˙Â‡· ˙ˆ˜ ÈÂ˜Ï ˜¯ ‡Â‰˘ ÔÙÂ‡· ÌÏÂ‡
¯‰ÊÈ˘ ÍÈ¯ˆ ‚Â¯‰‰" :Ï"�‰ ˜"ÓÒ‰ ˙Â‰‚‰· ÔÎ ˘¯ÂÙÓÂ .¯ÂÒ‡ Î"‚
‰¯È·Ú‰ ¯·ÂÚ ‡ËÂÁ‰˘ Û‡˘ ,Â˘Â¯ÈÙ "Ì‰Ï˘ ˜·‡"Â ."Ì‰Ï˘ ˜·‡Ó
‰‡Â¯‰ ‰Ê Ì„‡ Ïˆ‡ Ì‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰¯ÂÒ‡Â ¯˙ÂÈ· ‰ÚÂ¯‚‰ ‰¯Âˆ·
‰Ê ¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ˜·‡‰ ÏÚ „ÈÙ˜Ó Â�È‡Â ,ÂÎ¯ˆ ÏÎ Ô˜Â˙Ó ‰Ê ÔÈ�Ú ÔÈ‡

‡Â‰˘ ¯·„ ÏÎ· ÂÙ„Â¯ÏÂ ‡ËÂÁ‰ ÏÚ ¯·„Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ - ÂÈ�È„ ÈË¯ÙÂ59.

עי"ז59. "והנה שם: וכתב זה בענין הלשון" ב"שמירת מאד החמיר ולכן
וזיע, ברתת צער, מיני בכל המצערו או חבירו על הרע לשון המספר ימלא,
גופא הענין בזה ג"כ בעצמו עבר מקרוב שזה ימצא היטב יתבונן כאשר כי
מצא, ולא בנפשו היטב בדק אם ואפילו בזה. כיוצא אחרים בענינים או
יפקד תיכף זה, על יעבור אם הסיפור אחר שמעתה בנפשו ידע אעפ"כ

עיי"ש. חבירו", על בזה שדיבר במה למעלה, העון למפרע עליו
שבת הלכות כל למד לא שעדיין מי אטו כי בזה, השיעור להגדיר [וצ"ע
בפרהסיא, שבת מחללי לרדוף יוכל לא - דינים בכמה שוגה ומסתמא בעיון
ככופרים דינם בפרהסיא שבת דמחללי דמאחר י"ל שבזה אלא כיו"ב. כל וכן

וצ"ע]. לרודפם. מותר ודאי לכן
כתב לא גם ומסתמא גדולה, הפלגה מצאנו התורה על חכמה" וב"משך
תראה לא כי-תצא, בפרשת הפסוק על כתב וכך לדרוש. אלא להלכה כן

וגו': אחיך חמור

הא לשנויי שרי מי אמר פסחים דבערבי משום אויבך כתוב "ובמשפטים
היה וזה עבירה, שעבר בו בראה ומוקי בלבבך, אחיך את תשנא לא כתיב
ראה אם לשנויי שרי הוה אז קדוש, גוי ממלכת כולם היו אשר העגל, קודם
אדם יראה אם בעונות, נכשלו אשר המסות כל אחרי כן לא עבירה, בו
זה ופקפוקים, מכשולים כמה ימצא במעשיו יפשפש אם חטא, בחבירו
סר בעצמו שהוא מי רק כזה איש לשנוא אסור לכן זה, בפרט וזה זה בפרט
בני ראיתי אמרו וע"ז כמותו, למצוא קשה אבל בדרכיו, תמים וצדיק מרע
כתיב לשנוא] אחד לכל שאסור העגל אחרי -] לכן מועטים, והמה עליה

"אחיך".
שפשוט כתבנו וכבר חטא. באותו לקוי באינו ואפילו ביותר, שהחמיר הרי
כמעט הרשעים שנאת מצות ניתנה דבריו לפי ובכלל כן, שאינו בפוסקים

ופוסקים. בגמ' כן משמע ולא השרת, למלאכי



ט' החוטאי�סוגיא שנאת להיתר ד'/התנאי� 253פרק
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"‰‡¯˙‰" ˙ÓÂÚÏ "‰ÁÎÂ˙" :‡ ˜¯Ù
ÔÎÏÂ ,„ÈÊÓ· ¯·Ú È‡„Â˘ ‡Â‰ ‡ËÂÁ‰ ˙‡�˘ ¯˙È‰Ï '‚‰ È‡�˙‰˘ ˙Ó„Â˜‰ ‡È‚ÂÒ· ¯‡·˙�
‡Â‰ Ê"ÈÙÏ "‰‡¯˙‰" ˘Â¯ÈÙ .‡ËÂÁ· ˙Â¯˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ [Ú"Â˘‰ Â˜È˙Ú‰Â] Ì"·Ó¯‰ ·˙Î
.ÌÈ‡¯È‰Ó ÁÎÂÓ ÔÎÂ ,‰Ê· È‚ÒÂ ,Â˙¯ÓÂÁÂ ¯ÂÒÈ‡‰ ‡ËÂÁÏ ÚÈ„Â‰Ï Â�ÈÈ‰„ ÂËÂ˘ÙÎ

.‰Ê „‚� ‰¯Â¯· ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Â˘‡¯ÓÂ

‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ‡ËÂÁ‰ ˙‡ "ÁÈÎÂ‰"Ï Ì‚ ÍÈ¯ˆ˘ [‡"ÂÊÁ‰ Ì‰È�È·Â] ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â·˙Î Í‡
Â¯ÈÊÁ‰Ï Ï„˙˘‰ÏÂ ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó „ÚÂ ,‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï Ì‚ Â�ÈÈ‰Â ,‰Ê· ÏÏÎ�‰ ÏÎ ÌÚ ,ÔÈ„Î

.Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Ê‡ ‰Ê· ÁÈÏˆ‰ ‡Ï Ì‡ ˜¯Â ,·ËÂÓÏ

‰È‰È˘ È„Î ‡ËÁ‰ È�ÙÏ ‡ËÂÁ· ˙Â¯˙‰Ï ˜ÈÙÒÓ˘ ‰�Â˘‡¯‰ ‰Ú„Î "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„Â
.‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ¯·Î Î"Á‡Â „ÈÊÓ

ÌÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ÌÈ‡ËÂÁ‰ :· ˜¯Ù
ÒÈÚÎ‰Ï ÌÈ¯ÓÂÓÂ ÌÈ¯ÙÂÎ Ï·‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ˘ '‡ ˜¯Ù· ‰¯ÎÊ�˘ ‰Ú„Ï Ì‚
.‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÈÏ· Ì‚ Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ¯·˙ÒÓ ,Ì‰ÈÙÏÎ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ˙ÂˆÓÓ ÌÈ¯ÂËÙ˘
ÌÏÂ‡ ,ÌÁÈÎÂ‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì‡ "‰ÎÏ‰ ¯Â‡È·"· "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˜Ù˙ÒÓ ÔÂ·‡È˙Ï ¯ÓÂÓ·Â

.ÂÁÈÎÂ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ È‡„Â˘ ˜ÒÙÂ ÍÈ¯‡‰ "¯Ê� È�·‡"‰

Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰"Ù‡ - Â˙ÁÎÂ˙· ·ÈÈÁ˘ Ù"Ú‡ „ÈÊÓ· ‡ËÂÁ Ì˙Ò ÂÏÈÙ‡˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ
‚‚Â˘· ‡ËÂÁ· ˜¯Â [˙Ó„Â˜‰ ‡È‚ÂÒ· Â¯‡·˙�˘ ÌÈ‡�˙‰ ÏÎ ÂÓÈÈ˜˙È˘ „·Ï·Â] ‰ÁÎÂ˙ ÈÏ·

.‰‡�˘‰ ¯˙È‰ ˙‡ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·ÎÚÓ

:äîã÷ä

אמנ� לשנאותו. מותר � במזיד עבירה שעבר לנו שברור שאד� ביארנו הקודמות בסוגיות
"להתרות" רק ולא החוטא את "להוכיח" ג� שצרי� וכתבו מזה עוד שהחמירו בפוסקי� יש
כגדרי צודק, לא שהוא אותו ולשכנע בנחת ולהסבירו איתו להשתדל שמחויב והיינו בו,
החוטא. את לשנוא לו אסור זו בתוכחה חובתו ידי יצא שלא וכל תוכיח", "הוכח מצות

זו. שיטה ביארנו א' בפרק
תמיד אינו כ�, לסוברי� א� גמורה תוכחה של זה שתנאי ב'] [בפרק זו בסוגיא נלמד ועוד
בע"ה. באור� שיבואר וכפי תוכחה, בלי ג� החוטא את לשנוא מותר ולפעמי� לעיכובא



י' "תוכחה"סוגיא או "התראה"/"התראה" ולא "תוכחה" שצרי� הסוברי� א' 255פרק
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"תוכחה" לעומת "התראה" (א)
זה. כהרי זה הרי ולא ו"תוכחה", "התראה" – יש מושגי� שני
לחוטא להודיע ענינה ועיקר החטא עשיית לפני באה "התראה"
הדבר, חומרת יודע שאינו או הוא שוגג שמא ועונשו, האיסור
תוכחה אבל התראה. חובת ידי יצא כבר לחוטא, שהודיע וכיו�
דיניה ונתבארו עמית�", את תוכיח "הוכח בפסוק בה שנתחייבנו
ובי� מעשייתו, למונעו החטא לפני בי� באה ובפוסקי�, בגמ'
להוכיח, חייב פעמי� מאה עד ואפילו למוטב. להחזירו כדי לאחריו
את לבייש שלא ומקפיד יפות, פני� וסבר נוע� בדרכי ומוכיח
שעשה אחרי ורק וכו', וכו' קללה או הכאה עד ושיעורו החוטא,

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

לשנאותו. מותר אז לטובה, עליו השפיע ולא כשיעור
הראשוני� לשונות (ב)

וכלשונו גרידא, ב"התראה" כא� שמדובר מפורש הרמב"� בלשו�
רוצח הל' ]:<ÁÎ>[סו�

בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו כגו� חכמי� "...אמרו
לשנאותו". מצוה זה הרי בו, חזר ולא

"ולא [ומש"כ החטא עשיית לפני בהתראה שמדובר מפורש הרי
לחטוא מכוונתו חזר שלא כוונתו בו", ].1חזר

היראי�" "ספר מלשו� תוכחה<ËÎ>וכ� צרי� דאי� דסובר משמע
דבריו: בתו� שכתב גמורה,

שתאמר בלבב� אחי� את לשנוא רשאי אינ� תשנא, "לא
לו תוכיח הוכח אלא כהוג�, שלא פלוני עשה כ� בלבב�

בדבר נגד� או לשמי� שחטא כשתוכיחנו תבי� ...וא� ותאמר
הלב שנאת ואינה אז, לשנאותו את רשאי להשנא, ראוי שהוא

לעיני�". הנראית שנאה אלא
הדבר נכו� א� לגלות כדי רק הוצרכה דהתוכחה דס"ל משמע
שמפרש [ואע"פ לשנאותו מותר מיד שחטא, נתברר וא� שחטא,
גמורה, תוכחה צרי� אי� אפ"ה תשנא", א"לא קאי תוכיח" ש"הוכח
מלשו� ולא ובירור, הוכחה מלשו� תוכחה מילת ש� דמפרש משו�
היראי� על בהערות לעיל ועיי� למוטב, להחזיר ומוסר תוכחה

<כט>].
ראשוני� כמה בדברי הסתירה (ג)

כרמב"�, שכתב פריקה] מצות פ' [עשה בסמ"ג ג� אנו ומוציאי�
שמותר עבירה דבר בו ...שנראה תורה שאמרה "השונא וז"ל:

åáלשנאותו äøúäùëל"ת] תשנא דלא דבלאו א� חזר", ולא
עבירה דבר באד� אד� ראה א� "אמנ� כתב: íéîòôה'] åçéëåäå

úåáøעשי�] דואהבת במ"ע וכ"כ לשנאותו", מותר קיבלו ולא
רשע אד� "אבל äçëåúט']: ìá÷î åðéàå,"לשנאותו מצוה

יש סתירה ולכאורה הספר], שבתחילת בסימני� בסמ"ג [וכ"כ
בדבריו.

כתב פ] [סי' פריקה שבמצות זאת, סתירה יש החינו� בספר וכ�
" åáכהרמב"�: äøúäå[רל"ח [סי' תשנא לא ובמצות חזר". ולא

לשנאות� מצוה אלא איסור בו אי� הרשעי� בשנאת "אבל כתב:
íéîòôאחר äáøä íàèç ìò ïúåà çéëåðùלחזור רצו ולא
בה�".

מדברי פריקה בהל' מביאי� החינו� וג� הסמ"ג שג� לפנינו הרי
מפורש כתבו תשנא לא במצות א� בו", "והתרה לשו� הרמב"�
וזה בה�, שיחזרו פעמי� הרבה להוכיח שצרי� ספק השאירו ולא

התראה. אינו ודאי
זאת סתירה על עמד ה'] ל"ת [סו� הסמ"ג על ספר" ב"מגילת

ובלשונו: הסמ"ג, בדברי
כתב לשנאותו, דמותר עבירה שעבר בחבירו ברואה "והנה
עשי� בסמ"ג וכ"כ חזר, ולא בו כשהתרה דמיירי ז"ל הרמב"�

הרמב"ם1. בדברי ואהבת] מצות היראים [על חדש" ב"שם ביאר שגם וכפי
(דאפי') הסברא מכח בו' 'והתרה לומר הר"מ דהוכרח "ונראה וכתב: אלו,
אינו שכן וכיון מיד, חוזר היה בו מתרה היה ואם עשה בשוגג [דאולי]
בו ומעיד וכו' והרואה קיג:) (פסחים בגמ' מדקאמר ועוד לשנאותו. מצוה

סני מסני נמי כו"ע איסורא דעביד סהדי דאיכא אי קאמר הכי ובתר יחידי,
לאסהודי מצי דלא אלא בו, דהתרה דמיירי אלמא וכו', ביה דחזיא אלא ליה
בהתרה דאיירי א"ו לאסהודי, אתי מאי בו התרה לא דאי יחידי, שהוא מפני

בו".
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עבירה שעבר שעה באותה בו דכשהתרה משמע ולפ"ז פ"א,
תשובה, שיעשה עד לשנאותו מצוה שעה מאותה בו, חזר ולא
ולא רבות פעמי� 'והוכיחו הסמ"ג: כא� במ"ש קשה וא"כ
מקבל ואינו רשע 'אד� ט': בעשי� וכ"כ לשנאותו', מותר קבלו
תוכחה מקבל שאינו דמשעה דמשמע לשנאותו' מצוה תוכחה

דמצוה חזרהוא ולא בו כשהתרה דמיד כתב והת� לשנאותו,
ולא רבות פעמי� בו כשהתרה לפרש ואי� לשנאותו. מצוה

המעשה". בשעת משמע התראה דלשו� בו, חזר
וז"ל: תיר� ש� ספר" וב"מגילת

עשיית דבשעת מיירי פריקה] במצות [היינו דהת� "ונ"ל
לשנאותו מצוה בו, חזר ולא יעשנה שלא בו התרה העבירה
דואהבת] ובעשה תשנא בלא [היינו והכא מחטאו, שישוב עד
הזה כדבר יעשה שלא והוכיחו העבירה עבר בשכבר מיירי
לשנאותו, מותר קבלו, ולא מחטאו, שישוב או אחרת פע�
קאמר ולא וכו' בחבירו לרואה מני� דאמר לישנא מוכח וכ�

שראה". עבר לשו�
כוונתו לענינינו עכ"פ א� הצור�, כל ברורי� אינ� בתירוצו דבריו
לב ש� לא וא� לסמ"ג, סגי החטא לפני גרידא שהתראה ברורה
צרי� ואי� לשנאותו מותר ודאי ההתראה אחרי העבירה ועשה

עוד. להוכיחו אח"כ
åéøáãî àöåéä ùåãéçäå "øôñ úìéâî" éøáã øåàéá

"¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"‰ Ï˘ ÂˆÂ¯È˙ ¯Â‡È·· ‰"ÊÚ· ¯Â¯· ‰‡¯� ÔÂÈÚ‰ ¯Á‡ÏÂ
¯Á‡ ÏÏÎ Í¯„· ÈÂ‰ "‰ÁÎÂ˙"Â ‰˘ÚÓ‰ È�ÙÏ ‡È‰ "‰‡¯˙‰" ‰�‰„
"‰ÁÎÂ˙"· Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡ ÈÎ Ï"È Î"ÚÂ ,·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï È„ÎÂ ‰˘ÚÓ‰
‰�ÂÂÎ‰ ‡Ï‡ ,‰·Â˘˙· ·Â˘È˘ „Ú ‰˘ÚÓ‰ ¯Á‡ Ì‚ ÁÈÎÂÈ˘ ‡˜Â„ ÍÈ¯ˆ˘
È‚Ò Ê‡ ,Â· ‰¯˙‰ ‡ÏÂ ‰¯È·Ú‰ ‰˘ÚÓ ˙‡ ‰‡¯ ‡Ï ÂÓˆÚ ‡Â‰ ¯˘‡Î
Û‡ ,ÂÈ¯·„ ‰Á„ÈÂ Â˙ÁÎÂ˙ Ï·˜È ‡Ï Ì‡Â Â�ÂÂÚ ÏÚ Â�ÁÈÎÂÈ Î"Á‡ Ì‡
Ë˜�„ Â�ÈÈ‰Â ,Â˙Â‡�˘Ï ¯·Î ¯˙ÂÓ ‰"Ù‡ ,ÏÚÂÙ· ·Â˘ ¯·Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘
¯·Î ¯˘‡Î Ï·‡ ,‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï ‰ÁÎÂ˙· Ì‚ È‚Ò„ ‡¯ÓÂÁÏ "ÂÁÈÎÂ‰"
.Â˙Â‡�˘Ï È„Î Î"Á‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ‰¯È·Ú‰ È�ÙÏ Â· ‰¯˙‰

.˙ÂË˘Ù· Â˙�ÂÂÎ ÂÊ˘ ‰‡¯È "¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"‰ ÔÂ˘Ï· ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÓ‰Â]
Â‡Ï„ Ï"ˆ Î"Ú ,"¯˙ÂÓ" ÌÚÙÂ "‰ÂˆÓ" ÌÚÙ Â�Â˘Ï· Ë˜�„ ‡‰Â
ÂÓˆÚ ‚"ÓÒ‰ È¯·„Ï ‰Ê Ì‡Â˙ ‡Ï È¯‰˘ ,ÂˆÂ¯È˙Ó ˜ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡Â ‡˜Â„

.[‰ÁÎÂ˙· Ì‚Â ‰‡¯˙‰· Ì‚ "¯˙ÂÓ" ÔÂ˘Ï ·˙Î„

˘È Â· Ì‚ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,"¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"· „ÓÚ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ È¯·„ ˙¯È˙Ò·Â
"ÌÈÚ˘¯‰ ‰‡�˘ ˙ÂˆÓ" ‡"È ‡È‚ÂÒ· „ÂÚ ÔÈÈÚÂ ,‚"ÓÒ· ÂˆÂ¯È˙Î ı¯˙Ï
Ì‚ Â˙Ú„ ˙¯‡Â·Ó Ì˘Â ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ú„ ·ËÈ‰ ¯‡·˙� Ì˘˘ ·"Ù ÛÂÒ
‰‡¯˙‰· È‚Ò ‡ÓÏÚ„ ‡ËÂÁ· ÍÂ�ÈÁÏ˘ Ì˘ ¯‡·˙Ó‰Ó ‡ˆÂÈÂ .‰Ê ÔÈ�Ú·

.‰‡�˘ "¯˙È‰"Ï Ù"ÎÚ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‡„È¯‚

"¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"„ ‡·ÈÏ‡ - ‚"ÓÒ‰ ˙Ú„· ¯‡·˙�˘ ‰Ó ÈÙÏ ÌÂÎÈÒÏÂ
¯˙ÂÈ ÌÈËÂ� Ì‰È¯·„ - Ï"�‰ ‡È‚ÂÒ· ·"�˘Ó ÈÙÏ - ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ú„·Â -

.È‚Ò ‡„È¯‚ ‰‡¯˙‰˘ ¯ÓÂÏ

é"ùø úòã øåàéá

‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ˘ Â˙Ú„˘ ÔÈÎ¯Ú· È"˘¯ ˙Ú„· ˜ÈÈ„Ï ˘È ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏÂ
‡ÏÂ Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ ‡˙ÈÈ¯·‰ ˘¯ÈÙ˘ ,‰‡�˘‰ ¯˙È‰Ï È‡�˙Î ‰¯ÂÓ‚
˜ÓÚ‰" ,"‰˘Ó ˙È¯·"] ÌÈ�Â¯Á‡ Â˘¯ÈÙÂ ,"‰ÁÎÂ˙ ¯·„ ÏÚ" ,Â�¯ËÒÈ

ÓÚ" ,"‰Ï‡˘[:ÊË ÔÈÎ¯Ú "ÌÈ˘„˜ Ô‡ˆ" ,È˜�Â˜ È"¯ ,"ÌÈÊ¯‡ È„Â
‡Ï Ï·‡ 'ÂÎÂ ˙ÂÎ‰Ï ˜¯ ¯˙ÂÓ ‡ËÁ ÏÚ ÁÈÎÂÓ˘ Ù"Ú‡˘ ‰�ÂÂÎ‰˘
‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ„ Ì˙‰ ‡˙È‡„ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚Ï ¯˙ÂÒ Â�È‡Â ,·Ï· ‡Â�˘Ï
ÔÈÈ„Ú È¯‰˘ ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ô‡Î„ ,‰¯È·Ú ¯·ÂÚ
ÔÎÂ ,"‰ÁÎÂ˙ ˙ÏÈÁ˙·" È¯ÈÈÓ„ "ÌÈÊ¯‡‰ È„ÂÓÚ" ÔÂ˘Ï·Â ,ÂÁÈÎÂÓ
È¯ÈÈ‡ ÌÈÁÒÙ·Â ,Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎÏÂ ,Ì˘ "ÌÈ˘„˜ Ô‡ˆ"· ¯‡Â·Ó
ÈÙÏÂ .ÂÈÏÚ ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ‰ÊÎ ‡ËÁ· È¯ÈÈ‡„ Â‡ ¯·Î ÁÈÎÂ‰„
È¯‰˘ ,‰ÁÎÂ˙ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎ ÌÚ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ˘ ¯‡Â·Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„
ÔÈÈ„Ú ‰"Ù‡Â ÂÁÈÎÂ‰Â ÂÈÏ‡ ¯·È„ ¯·Î È‡„Â Î"‡Â ,'ÂÎÂ Â¯ËÂÒÂ Â‰ÎÓ
È"˘¯ ˙Ú„· Â·˙Î˘ ˘È Ì�Ó‡] ‰‡�˘‰ ¯˙È‰Ï ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ ‡ˆÈ ‡Ï

ÏÈÚÏ ÔÈÎ¯Ú ÌÂÎÈÒ· ÔÈÈÚ ,¯Á‡ ˜ÂÏÈÁ<Ê>.[

האחרוני� בדברי (ד)
אפילו להגדיר ושקשה בנידו� הראשוני� בדעות הספיקות לעומת
בכמה מצאנו פרטיה, כל ע� גמורה תוכחה דבעינ� דס"ל אחת דעה
בהתראה סגי ולא בעינ� גמורה שתוכחה במפורש שכתבו אחרוני�

גרידא.
הגמרא דברי הביא ה"ה] פ"ו [דעות כא� הרמב"� על קוב�" ב"ספר
ה' יראת שנאמר לשנאותו מותר תוכחה מקבל שאינו רשע שאד�
אתקוטט, ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� הלא ואומר רע, שנאת

ע"ז: וכתב
[ה]התנהגות, פירוש הוא אתקוטט ובתקוממי� דקרא "...וסיפא
ולדבר פניה� על ולהוכיח� עמה� להתווכח צרי� דמתחילה
פירוש, �] פה, רבינו דמפרש שיעור עד כבושי� דברי לב� על
להוכיח שצרי� ז' הל' כא� ברמב"� הנזכר התוכחה שיעור
ורק שומע], איני לו ויאמר החוטא שיכהו עד פעמי� הרבה

לשנאותו מותר ".2אז
הפסוק]. המש� ג� שמפרש [ועיי"ש

"תורת לבעל טז:, ערכי� זקני�" [ב"אסיפת קדשי�" "צא� בספר
וכו'], יכנו לא ["יכול ש� ערכי� בגמ' קושיות שתי הקשה חיי�"]
לשנאותו דאסור וקמ"ל ש�] [כרש"י בחוטא דאיירי לפרש והסיק
כא� כי לשנוא, מותר דחוטא פסחי� מגמ' לזה סתירה ואי� בלב,

וז"ל: תוכחה, לפני איירי
תחילה, להוכיחו חייב מחבירו איסור דבר ראה א� "...אלא
להל� [פי' לקמ� כדאמרינ� הוכחה מצות בו שקיי� לאחר וא�
אינו וכו'], ונזיפה וקללה הכאה עד תוכחה שיעור מובא בגמ'
הכי בתר קאמר הכי ומשו� לשנאותו, מותר אח"כ מקבלו,
שייכות אי� דלכאורה כו', מגונה דבר בחבירו לרואה מני�

שפיר".ל מיושב דרכינו לפי אבל כא�,
של זו ברייתא בהמש� הגמ' הביאה דלמה דבריו, בסו� וכוונתו
אבל שמיה, דכר מא� תוכחה ושיעוריה, תוכחה דיני תשנא" "לא
יקיי� א� רק בלב לשנאותו ומותר בחוטא כא� דאיירי לפירושו

העניני�. סמיכות מובנת כדי�, תוכחה בו
ג� תוכחה] בדי� ה"ז, פ"ו דעות הל' [רמב"� ירמיהו" וב"דברי
הכריח וא� השנאה, להיתר כשיעור, גמורה תוכחה שצרי� כתב
� תוכחה כשיעור הוכיחו שלא עוד כל שהרי הסברא מכח כ�
חוטא וע"כ בתוכחה מחויב עודנו � וכו' הכאה ועד פעמי� הרבה
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החוטא וא� "עמית�"], את תוכיח [הוכח "עמית�" בכלל הוא זה
בכלל אינו למה עמית� בכלל "עמית�"êéçàעדיי� שנא ומאי ,

ודאי אלא לשנאותו, מותר אמאי אחי� בכלל הוא וא� מ"אחי�",
–

תוכחה שומע בשאינו לשנאותו דמצוה øåòéù"...צ"ל éøçà

äçëåúá øîàðäמצוה שיהיה רשע בכלל אינו אז ועד
אחי�, את תשנא לא שנאמר אחי� בכלל ועודנו לשנאותו,

כמו� רע� ".3ובכלל
בדיניה, ממש תוכחה שצרי� לזה רמז חרדי�" ב"ספר ג� ולכאורה

וכו' קבלה מדברי מ"ע ל"ה [פרק ]:<Ó·>שכתב
עבירה שעבר אד� רואה א� קיג:) (פסחי� רז"ל "אמרו

íéðô øáñá åçéëåäå."'וכו שנאמר לשונאו מצוה שב, ולא
תוכחה, לדיני כוונתו לכאורה פני�" "בסבר הוכיחו כא� ובמש"כ
בינו להוכיחו "צרי� י"ב]: [פרק דתוכחה במ"ע בעצמו וכמש"כ
לטובתו", אלא שאינו ויודיעו רכה ובלשו� בנחת עצמו לבי�
בהתראה אבל תוכחה בדי� רק זה וכל ה"ז], [פ"ו הרמב"� וכמש"כ

פני�". "סבר לשו� שיי� מה
יא' סעי� ער"ב סי' [חו"מ בשו"ע לשו�<Ó>המחבר להלכה הביא [

..." åáהרמב"� äøúäåהוא וכ� לשנאותו". מצוה הרי חזר ולא
<מא>] סק"ב קנ"ו סי' [או"ח אברה�" ב"מג� א� ש�. ב"לבוש"
שכתב: בסמ"ג] [שמקור� מיימוני" "הגהות דברי להלכה הביא

רשע אד� אבל ובמצות בתורה רע� äçëåú"ודוקא ìá÷î åðéàù

הסמ"ג בלשו� ב'] [אות לעיל נתבאר וכבר לשנאותו". מצוה
שיעור עבר שכבר משמע ודאי תוכחה" מקבל "אינו שהביטוי

תוכחה. מקבל אינו נקרא אז ורק התוכחה
איש והחזו� חיי� החפ� מחלוקת � ולהלכה (ה)

וואלינר יונת� מהג"ר צוואה נדפס [לח"ח] חסד" "אהבת ספר בסו�
כתב: י"ז בסו"ס וש� [<ס>], טבא" "מרגניתא בש�

לדעת איסור יש גמור ברשע וא� תשנא דלא מלאו "...ולהזהר
הזה בדור ואי� הוכיחו, שלא זמ� כל לשנאותו לובלי� מהר"�
וטבעו מקבל היה מוכיח לו היה א� שמא להוכיח שיודע מי
עליו רחמי� יבקש רק לקללו, שאסור וכ"ש לו... גר� הרע

שלימה" תשובה על ה' .שיעזרהו
לשנאת כתנאי גמורה תוכחה דבעינ� א] יסודות; ב' כא� שיסד הרי
שאמרו מה על למעשה הלכה שמסתמ� גדול חידוש ב] החוטא,
שלפי"ז להוכיח, היודע הזה בדור יש א� תמיהני טז:) (ערכי� חז"ל

חוטא. שו� לשנוא אסור
סו"ס [יו"ד להלכה איש" ה"חזו� הביא אלו וואלינר יונת� ר' דברי
לעני� לגוי כמו המומרי� לבני להתייחס אפשר שאי ופסק ב']
אנו שאי� מאחר כי הלכות, שאר ולעני� לייבו� זוקקי� שאי�
ישראל ובכלל תוכחה, לפני כמו תמיד נחשבי� להוכיח, יודעי�

לשונו: וזו ה�.
פ"ג הר"� וכמ"ש אנוס יהיה שלא תנאי בזה יש "...ועוד
כאנוסי� חשיבי ותלמידיה� דבניה� ה"ג ממרי� מהלכות
כלל ר"פ כדאמר קרב� מביא שנשבה ותינוק שנשבה, וכתינוק
בשביל השבת עליו לחלל וא� להחיותו אנו ומצווי� גדול,
לשנאותו רשאי� דאי� כתב דעות מהלכות פ"ו ובהגה"מ הצלתו,
כתב חסד אהבת ספר ובסו� תוכחה, מקבל שאינו אחר אלא
טעמא מהאי הרשעי� את לאהוב דמצוה מוואלי� הגר"י בש�
תוכחה קוד� הוא אצלנו כי לובלי� מהר"� מתשובת כ� והביא
אפשר אי ולכ� כאנוסי�, להו ודיינינ� להוכיח, יודעי� אנו שאי�
הלכות". שאר לעני� וכ� היבו�, מ� לפטור בזה לדו� לנו

סקי"ד במ"ח ד' כלל [לה"ר חיי�" ב"חפ� ע"פ<Ò‡>אבל כתב [
בישראל, איסורה ידיעת שנתפשטה עבירה שעבר דמי הרמב"�,
מפורסמת שאינה ובעבירה בו, התרה שלא ואע"פ לשנאותו, מותר
שבגמ' ומה הוא. דמזיד ידעינ� דאז בו, בהתרה רק לשנאותו מותר
ש� כי התראה, בלא אפילו לשנוא שמותר איתא [קיג:] פסחי�

בפני�. עיי"ש מפורסמת. עבירה שהיא ערוה בדבר איירי
דיניה, כל ע� גמורה תוכחה של חובה שאי� דבריו, מתו� מתבאר
לא למה מפורסמת בעבירה ועוד, בהתראה, סגי אמאי שאל"כ
מפורסמת בעבירה הרי ואדרבא בתשובה, ישוב אולי יוכיחנו
כשיוכיחנו בתשובה יחזור ודאי הצטדקות, צד בה שאי� וגדולה,

התראהכש אלא צרי� דאי� חיי�" ל"חפ� דס"ל וע"כ תוכחה. יעור
שוגג יהיה לא שודאי .4כדי

בהתראה2. סגי ולדעתו בזה חולק עצמו שהרמב"ם לזה נחית שלא צ"ע אך
בדעת וכמשנת"ל רוצח, הל' בסוף מדבריו כדמוכח השנאה, להתיר גרידא

הרמב"ם.
שנאת3. "היתר ח' בסוגיא היטב עיין כ"כ מוכרחת אינה טענתו אולם

באמת המחלקים שיש ועוד בעז"ה. הענין כל נתבאר שם א' פרק החוטאים"
ואכמ"ל. ו"עמיתך". "אחיך" התוארים בדין

היתר4. [לענין לחדש שם שכתב סקל"א, ד' כלל חיים" מים ב"באר ועיין
לסמוך שראוי נכבד אדם המוכיח שיהיה שצריך ולבזותו] החוטא לפרסם

התוכחה מקבל אינו אפילו שאל"כ בפנים, בספר לו יראה שעכ"פ או עליו,
המוכיח על סומך שאינו אפשר שהרי לבזותו, אסור במזיד, אח"כ ועובר
ה"חפץ של שיטתו לפי הוא כ"ז ואולי עוד. ועיי"ש עמו הדין שאין וסובר
אבל בו, ולהתרות חטא הוא שהדבר לחוטא להודיע בעיקר שצריך חיים"
בגמ' כמבואר לרב תלמיד ואפילו מחויב אחד שכל ודאי דעלמא בתוכחה
לשכנע אלא בדבר איסור ולקבוע הדין להודיע בא שאינו משום ובפוסקים,

הדין. לשמור בדברים ולכאורהולשדלו , התראה בכל הדין כן אם וצ"ע
וצ"ע. תוכחה, מצד רק זהו אולי אדרבא
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˙‡�˘ ÔÈ„ ÔÈ‡˘ - ¯�ÈÏ‡ÂÂ È"¯‚‰ Ì˘· "˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ Ï˘ ÂÏ‡ ÂÈ¯·„
˙Â˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ - ‰ÁÎÂ˙ Ì„Â˜ ‡Â‰ Â�Ïˆ‡ ÈÎ ‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÈÚ˘¯‰
¯ÂˆÈ˜· Ô‡Î ¯„ÒÏ ‰Ò�� .¯˜ÈÚ ÏÎ ËÂ˘Ù ¯·„‰ ÔÈ‡Â ,˙Â·¯ ˙ÂÈ˘Â˜Â

.‰Ê ÔÈ�Ú· ÁÂÎÈÂ‰Ó ˜ÏÁ

'¯ Ï˘ ‡¯ÓÈÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ÌˆÚ ÔÈ�ÚÏ ,˙È˘‡¯
‡·˘ ,"ÁÈÎÂ‰Ï Ú„ÂÈ˘ ‰Ê‰ ¯Â„· ˘È Ì‡ È�‰Ó˙" ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡
"È�‰Ó˙" ÔÂ˘Ï‰Ó Ì‚] .ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡˘ ‰˜ÂÒÙ ‰ÎÏ‰ ˜ÂÒÙÏ5,

,˙Â¯Â„Ï ˙È˙ÎÏ‰ ‰ÚÈ·˜ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ÚÓ˘Ó ,"‰Ê‰ ¯Â„·" ÔÂ˘Ï‰Ó Ì‚Â
.[ÁÈÎÂ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÈÓ ‡ˆÓ� Ì‡ ‰Ó˙ Â¯Â„ È˘�‡ ˙‡ ¯ÈÎ‰˘ ‰Ó ÈÙÏ ˜¯

‰¯Ú‰· ÔÈÈÚÂ6.
¯Ó‡Ó· ¯Ï„‡ ÌÁ�Ó ·¯‰] ÍÈ¯‡‰ 'Â ˜ÏÁ "ÔÂ˘Ï ‡Ù¯Ó" Ò¯Ë�Â˜·
¯�ÈÏ‡ÂÂ Ô˙�ÂÈ '¯ È¯·„ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï [23 'ÓÚ ,"‰·˘�˘ ˜Â�È˙ ÔÈ„·"

:˙ÂÙÒÂ‰ ÌÚ ÂÈ¯·„Ó ˜ÏÁÓ ˙ÈˆÓ˙ ‡È·�Â ,Ô‡Î ÌÈ‡·ÂÓ‰

Ï˘ ¯Â„ Â�ÈÈ‰Â ,‰ÁÎÂ˙ ÔÈ‡ ¯·Î "‰Ê‰ ¯Â„·"˘ 'Ó‚· ¯‡Â·ÓÂ ¯Á‡Ó
Ô·¯ÂÁ ¯Â„ ˙Â·È·Ò· ‡Â‰Â ,Ì‰È¯·ÁÂ ‡·È˜Ú È·¯Â ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯
ÏÎ·Â ˙ÂËÈ˘Ù· 'Ó‚· Â·˙Î ÍÈ‡ Î"‡ ,‰ÁÎÂ˙ ÔÈ‡ ¯·Î Ê‡ÓÂ ,È�˘ ˙È·

Â¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ‰˘ÚÓÏ ‰ÁÎÂ˙ È�È„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰
,ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ¯˙È‰ Ú"Â˘·Â ÌÈ˜ÒÂÙ·Â 'Ó‚· Â·˙Î ÍÈ‡ „ÂÚÂ .¯·„
,ÂÈ¯·„ ˙‡ ¯�ÈÏÂÂ Ô˙�ÂÈ '¯ ‰�· ÂÈÏÚ˘ ÂÓˆÚ ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó‰ ÂÏÈÙ‡Â
Î"ÎÂ] .Ú˘¯‰ ˙‡ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰ÁÎÂ˙ È¯Á‡˘ ˘Â¯ÈÙ· Ì˘ ·˙Î

.[·"ÂÈÎ „ÂÚÂ ,˘"ÈÈÚ ,‚"Ù ÌÈ¯ÓÓ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ Ê"·„¯‰

Ï·˜Ó˘ ÈÓ ‰Ê‰ ¯Â„· ÔÈ‡˘ Ì‚ Â¯Ó‡ Ì˘ ÔÈÎ¯Ú·˘ ,Ì˘ ‰˘˜‰ „ÂÚÂ
Â�‡ ÔÈ‡˘ ¯Ó‡� Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÁÈÎÂ‰ÏÓ ÌÈ¯ÂËÙ È¯‰ Î"‡Â ,‰ÁÎÂ˙
Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ÌÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó È¯‰ ,ÌÂÈ‰ ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ
Ì"¯‰Ó· Ì˘ ‡·ÂÓÂ] "È�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰"· ˘¯ÂÙÓ· Î"˘ÓÎÂ ,‰ÁÎÂ˙ ÈÏ·
ÚÓ˘ÓÂ ,"Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó Â�È‡˘ Ú˘¯ Ì„‡ Ï·‡" [ÔÈÏ·ÂÏ
,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó Â�È‡˘ Ú„ÂÈ ‡Ï‡ ÏÚÂÙ· ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï˘ Ù"Ú‡˘ ˙ÂËÈ˘Ù·
Ì˘ "ÔÂ˘Ï ‡Ù¯Ó"·Â Ó"‰‚‰ ÔÂ˘Ï· ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÂ] .Â˙Â‡�˘Ï ¯·Î ¯˙ÂÓ

Â"Ù ˙ÂÚ„] "ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓ"· ÂÈ¯·„ ˘¯ÈÙ ÔÎÂ .[24 'ÓÚ<„�>.[
ÌÁÈÎÂ‰Ï ÏÏÎ ·ÈÂÁÓ Â�È‡Â Í˙ÈÓÚ ÏÏÎÓ Â‡ˆÈ˘ ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈÚ˘¯ Ë¯Ù·Â
ÍÈÈ˘ ‡Ï È‡„Â ÂÏ‡· ,„ÈÓ Ì˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓÂ [‡·‰ ˜¯Ù ÂÊ ‡È‚ÂÒ· ÔÈÈÚ]

."ÔÂ˘Ï ‡Ù¯Ó" Ò¯Ë�Â˜Ó Î"Ú .˙·ÎÚÓ ‰ÁÎÂ˙˘ ¯ÓÂÏ

בן5. אלעזר ר' "אמר הלשון: שם ה"ט, פ"ד קדושים כהנים בתורת ועיין
הגמ' לשון אך מוכיחים". איך יודע הזה בדור יש אם העבודה עזריה

כלום. ליה פסיקא ולא מתמה היה שרק משמע "תמהני"
החוטאים6. שנאת והיתר - הזה בזמן תוכחה מצות

מכאן יוצאת הרי לדורות, פסוקה כהלכה זה מאמר נתפוס אם זאת, ומלבד
פטורים בעצם שלפ"ז תוכיח", ד"הוכח דאורייתא עשה במצות גדולה קולא
וגם להוכיח איך יודעים אנו אין הרי כי וכל, מכל זו ממצוה היום אנחנו
אנו שאין בציצית תכלת ממצות שפטורים מה [וכעין תוכחה. מקבלים אין

האמיתית]. התכלת מה יודעים
שדברי נקטו שבאמת ויש תוכחה, חיוב לענין האחרונים בזה דנו ובאמת
שייכת ודאי שלהלכה כתבו אעפ"כ אבל לדורות נאמרו עזריה בן אלעזר ר'

הרשעים. שנאת לענין הנוגעים מדבריהם קצת ונביא תוכחה. מצות
תפילות [סדר האבודרהם בדברי לדבר זכר אנו מוצאים הראשונים בין
ב"ר אברהם להרב שהשיב פלאט בן יוסף רבי תשובת בשם ג'] שער חול
מצות על מברכים אין למה בשאלה שדן האשכול] בעל -] בי"ד אב יצחק
(ערכין אמרינן דהא מברך, לא נמי חבירו הוכחת "ועל וכתב: דתוכחה עשה
תוכחה". שמקבל ומי להוכיח שראוי מי הזה בדור יש אם אני תמה טז:)

שיש אלא גמורה, תוכחה היום לנו שאין שכוונתו לכאורה שמשמע הרי
התוכחה, עצם על לא אבל מברכים שלא בטעם רק כן כתב שלא לדחות

משוםשתוכח מברכים שאין רק היום איכא ודאי הכישיתכןה בר שאינו
וכ"כ מברכים. אין הזה הספק מכח לכן לקבל, ראוי אינו והחוטא להוכיח
שחיוב הוכיח מכאן ואדרבא סוסק"י]. ע"ט סימן [ח"ד יצחק" ב"מנחת
אתה דבריו "ומכלל אלו: האבודרהם דברי על שם וכ"כ - יש ודאי תוכחה
התנאים כוונת דגם אפ"ל ובזה מחויב, בהוכחה אבל פטור מברכה דרק למד

וק"ל". מברכה, לפטור היא וחבריו] ראב"ע -] הנ"ל
לא שודאי בהו] קמרתח [ואורייתא להוכיח שהאריכו מהאחרונים ויש
מצות שבטלה ללמד לדורות כהוראה ערכין בגמ' אלו מאמרים נאמרו

- תוכחה
בא"ד] ד' פרט ג' כלל ח"ב קאלאמייא, הלל [להר"ר דל" אל "משכיל בספר
שמקבל הזה בדור יש אם אני תמה טרפון ר' אמר ערכין: גמ' מאמר על כתב

בזה"ל: וכתב תוכחה,
הגדול" בשמו אני דבריםנשבע יש ובודאי כפשוטו, זו מימרא כוונת שאין

עיקבתא של בדור ואפילו ודור דור בכל א"א ישראל אלמן לא ותלי"ת בגו...
וכמה כמה האלו במקומות אפילו ומקום מקום בכל יש באמת כי משיחא...
אבל ותוכחתו ה' דבר לשמוע ומשתוקקים וצמאים תאבים שהמה אנשים

אפילו פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח אמרה התורה להם... מגיד אין
שמקבל הזה בדור יש אם אני ותמה נעדרת שאמת משום ואי לרב, תלמיד
עבור שבת לחלל ומותר הרוב, אחר בפיקו"נ הולכין אין קי"ל הלא תוכחה,
לחיי להביאם נפשות להצלת מכש"כ דמעוטא מעוטא של שעה חיי ספק

בטן. חדרי יורדים נפלאים דברים עיי"ש עולם..."
אחד לת"ח בפשיטות כן כתב פ"ח] סי' [שלהי יהודה" "זכרון בשו"ת וכן
להוכיחם, החוטאים אחר מחזירין אין למה ישראל על טוב להמליץ שרצה

שם: וכתב
תמה ר"ט דאמר מאחז"ל ע"ד ישראל את לזכות נ"י מעכ"ת דרצה "ומאי
ביצה שטמ"ק דברי תר"י סי' במחצה"ש הובא כבר וכו'... בדור יש אם אני
וכו' להם דהנח מימרא על לסמוך אנו באים אם הזה שבדור לכל הידועים

תורהבדרבנן תפוג א"כח"ו ח"ו בזה נאמר ג"כ בדאורייתא ומכש"כ וכו',
ב', בחלק זו מימרא על דל אל משכיל בספר כתב וכבר וכו', הנחת לא

עכלה"ק". כפשוטו זו מימרא כוונת שאין בשמה"ג אני נשבע
הלכה ד' פרק קדושים [פרשת כהנים לתורת בביאורו חיים" ה"חפץ אמנם
אין הזה שבדור ערכין גמ' של הלשון כעין שהם שם התו"כ דברי על ט']
יש "[אם חיים": ה"חפץ שם כתב תוכחה, מקבלים ואין להוכיח יודעים
כשם וא"כ מחטאו, לשוב שיקבלנו היינו - תוכחה, לקבל יכול הזה] בדור
צריך גווני שבכל בקרא המפורש מדבר חוץ וכו' שנשמע דבר לומר שמצוה

בהג"ה". עיי"ש תר"ח סימן או"ח בשו"ע כדאיתא לו לומר
איסור דבר בכל "וה"ה בהג"ה: שהובא העיטור בעל לדעת שם וכוונתו
בתורה מפורש שאינו ודוקא מזידין, יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן
הרי בידם". מוחין בתורה מפורש הוא אם אבל דאורייתא, שהוא אע"פ
ההסבר באמת וזהו היא, הלכה דראב"ע מימרא שהך נקט חיים" שה"חפץ
תוכחה, מקבלים שאין משום בתורה, מפורש שאין בדבר מוכיחין אין למה

התוכחה. ע"י מזידין אותם נעשה ולא שוגגין שיהיו מוטב ולכן
לא שם] וביה"ל ג', ושעה"צ ג-ד, ס"ק תר"ח [סי' ברורה" ב"משנה אולם
איסור דבר שבכל ברמ"א המבואר שהדין במפורש כתב אלא כך, כתב
התוכחה, ממנו יקבלו שלא לו כשברור רק הוא שוגגין שיהיו מוטב אמרינן
שם כתב [וגם דרבנן. במידי אפילו למחות צריך יקבלו שמא בספק אבל

יקבלו]. שלא ביודע אפילו למחות צריך ודאי מזידין הם שאם
ו"זכרון דל" אל "משכיל דברי הביא ט] ס"ק ע"ט סי' [ח"ד יצחק" וב"מנחת
ה"חפץ דברי בסק"ח] [לעיל הביא גם ושם להלכה. עמם והסכים יהודה"
תוכחה מקבלים אין כו"ע שבאמת שנקט שמשמע לתו"כ בביאורו חיים"

יצחק": ב"מנחת עליו וכתב ערכין, הגמ' לשון וכפשטות



י' "תוכחה"סוגיא או "התראה"/"התראה" ולא "תוכחה" שצרי� הסוברי� א' 259פרק

˙·Â˘˙ ‰‡¯ ‡Ï˘ "˘È‡ ÔÂÊÁ"‰ È¯·„Ó ÚÓ˘Ó„ ¯ÈÚ‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ
ÒÁÈÈÂ ,¯�ÈÏ‡ÂÂ È"¯ È¯·„· ‡·ÂÓ‰ ˜¯ ‰‡¯Â ÌÈ�Ù· ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó
¯ÂÒ‡˘ ÔÈ„‰ ÌˆÚ˘ Â�ÈÈ‰Â .ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰ÓÏ ÔÈ�Ú‰ ÏÎ ˙‡ ‡"ÂÊÁ‰
Î"˘Ó Ï·‡ ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó· ˘¯ÂÙÓ ˙Ó‡· ‰ÁÎÂ˙ È�ÙÏ Ú˘¯‰ ‡Â�˘Ï

Ó ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ÔÈ„ ÌÂÈ‰ ÔÈ‡˘,ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ‡ ÌÈÚ„ÂÈ Â�‡ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘
,ÂÓˆÚ ¯�ÈÏ‡ÂÂ È"¯‚‰ Ï˘ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰Â ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó· ·Â˙Î ‡Ï
·˙Î˘ ¯�ÈÏ‡ÂÂ È"¯‚‰ Ï˘ Â˘Â„ÈÁ ˜¯ Â‰Ê˘ ‡"ÂÊÁ‰ ‰‡¯ ‡ÏÓÏ‡Â
‰È‰ ÈÏÂ‡ ,‡˙Â„ÈÒÁ„ ÈÏÈÓÂ ˙Â¯ÓÂÁ· ‰‡ÏÓ‰ Â˙‡ÂÂˆ ÍÂ˙· ÂÈ¯·„
Ú"ÚÂ ,·"ˆ Ô‡Î ‡"ÂÊÁ‰ È¯·„ ÛÂ‚ Ì‚] .‰Ê ˘Â„ÈÁÏ ˙¯Á‡ ÒÁÈ˙Ó
"ÔÂ˘Ï ‡Ù¯Ó"· ‰Ê· Ú‚� ˙ˆ˜Â Â"˜Ò '‡ 'ÈÒ „"ÂÈ· ‡"ÂÊÁ‰ Î"˘Ó

.[¯˜ÈÚ·Â ‰"„ 26 'ÓÚ Ì˘

„ÂÒÈ‰ ÏÚ ÈÂ�· ¯�ÈÏ‡ÂÂ È"¯‚‰ Ï˘ ‰Ê Â˘Â„ÈÁ ÏÎ˘ ¯ÈÚ‰Ï ˘È „ÂÚÂ

¯‡·˙� ¯·ÎÂ ,ÂÈÙÏÎ ‰‡�˘‰ ¯È˙‰Ï È„Î ‡ËÂÁÏ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ˘
ÌÈ˜ÒÂÙ ‰·¯‰ ˙ËÈ˘ ‡·¯„‡Â ,ÍÎ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÌÈ·¯ ‡Ï˘ ‰Ê ˜¯Ù·
Â�‡ ÔÈ‡˘ ÔÈÎ¯Ú 'Ó‚· ¯Ó‡� ‡Ï È‡„Â ‰ÊÂ ,"‰‡¯˙‰" ‡Ï‡ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘
‰ÏÂ„‚ ‰ÚÈ„È ÍÈ¯ˆÓ Â�È‡Â ‰ÁÎÂ˙Î ¯ÂÓÁ Â�È‡ ÈÎ ,˙Â¯˙‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ

.[Ô‡Î 6 ‰¯Ú‰ ÛÂÒ· ·"�˘ÓÎÂ] ,Î"Î

‡Â‰ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘· ÌÚË‰ ,ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ ˙Ú„Ï˘ ¯ÈÚ� ˙‡Ê „ÂÚÂ]
Â‰„È„ÏÂ ,·Â˘Ï ‡ËÂÁ‰ ÁÈ¯Î‰Ï ÈÚˆÓ‡Î ˙˘Ó˘Ó ‰‡�˘‰Â ‰ÁÎÂ˙ ÌÂ˘Ó
ÌÚÂ�·Â ‰Ù· ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡Â‰ ‰‡�˘‰ È�ÙÏ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙·ÂÁ ÌÚË
‡È‚ÂÒ· ‰Ê ÏÎ· ÔÈÈÚ] ‰‡�˘ ÂÓÎ ¯˙ÂÈ ÌÈÙÈ¯Á ÌÈÚˆÓ‡· Ë˜Â�˘ È�ÙÏ
Â�‡ ÔÈ‡˘ ¯Ó‡� Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Ê"ÈÙÏÂ [·"Ù "ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ" ‡"È
È"Ú ‰ÁÎÂ˙ Ï˘ ‰Ê ÈÚˆÓ‡ Â�È„È· ÔÈ‡˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙÂ ,ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ
.[ÌÈÚ„ÂÈ ÔÎ Â�‡ ‰Ê·˘ ,‰‡�˘‰ È"Ú "ÂÁÈÎÂÈ" ‡Ï ‰ÓÏ Ï·‡ ,¯Â·È„

דאף למ"ד ולפי"ז כפשטן, הענין דנקט מזה דנראה נפלאתי... "ונוראות
מדברי כדמשמע יקבלו שלא ברור אם להוכיח אין בתורה המפורש בדבר

שם, בביה"ל המ"ב הביאם והסמ"ג, נ"ה שבת ח"והתוס' הרצועה הותרה
בזהבזמה"ז רבותינו דכוונת ופשיטא ופוסקים. בש"ס המבואר נגד והיא ,

דאם דבריהם, שיתקבלו כדי תחילה עצמם שיקשטו המוכיחים לזרז רק
קורה טול להם שיאמרו נשמעים אינם שדבריהם במה הגורמים הם כן לא

שם... בגמ' מתוכחהכמבואר לפטור תקנתם קלקלתם שח"ו לא אבל
זה וכו'".מטעם

האחרונים מגדולי שנים הביא וסק"י] [ססק"ח שם יצחק" ה"מנחת ובאמת
תוכחה של גמור חיוב יש ערכין בגמ' המימרות לפי שגם מדבריהם שמוכח

- יקבלו] לא דודאי היכי להוכיח חובה שאין לסמ"ג [ואף האידנא.
שכבר [אחר אחד לת"ח תוכחתו בדברי נ"ה סי' בתשובה המהרש"ל ראשון,
נזיפות מלאה באגרת הת"ח לו והשיב הראשון במכתבו מקודם הוכיחו
ממשיך הוא שלכן כתב שם] בערכין המבואר ד"נזיפה" השיעור עבר וא"כ
וכו', הכאה עד הוא תוכחה שהשיעור שם רב כדברי שהלכה להוכיחו

וכתב:
בחזקת שהם בינוני אדם בסתם אלא ארב אמוראי הני פליגי דלא נראה "גם
מי אני תמה אמרו הראשונים בדורות דאפילו למוכיחים נשמעין אינם
כמותך בת"ח אבל וכו', קיסם טול לו יאמר אם הזה בדור להוכיח שיכול
אפילו תוכיח דהוכח לרב כו"ע מודים למוכיחים, הנשמע בחזקת שהוא

שיכנו..." עד פעמים מאה
להוכיח יודעים שאין בגמ' המימרות שפירש מהרש"ל בדברי מפורש הרי
דנזיפה הקטנים התוכחה לשיעורי כסיבה שנאמרו תוכחה, מקבלים ואין
שיעור עד ועוד עוד להוכיחו לכו"ע צריך תוכחה שמקבל במי אבל וקללה,
חדש פירוש וזה הזה. בדור מתוכחה פטור שום כאן אין זה ולפי הכאה.

הנ"ל. במימרות
מימרות על כתב יעקב"] ה"שבות לבעל שם [ערכין יעקב" ה"עיון ושני,
לדון, הזה בזמן מומחין דאין דאמרינן ע"ד י"ל שמוכיחין, מה "ומ"מ אלו:
נלמוד אם שאף פירוש, דקמאי". שליחותא עבדינן דשכיחי במידי אפי"ה
עדיין כלל, תוכחה מקבלין ואין להוכיח יודעין שאין כפשוטן המימרות
בתוכחה שייך אם בדבריו [וצ"ב קעבדינן. שליחותייהו מצד תוכחה שייך
מה פ' סי' שם יצחק" ב"מנחת וע"ע הסברא]. מצד עבדינן שליחותייהו

ע יתבארשהאריך תוכחה במצות ובעז"ה זה בענין להאריך ויש זה. בענין וד
עוד.

דאיכא מפורש שמדבריו קמ"ג] סי' [ח"א בתשובה המבי"ט דברי להוסיף ויש
שיתקבלו כדי להוכיח איך יתירה זהירות שצריך רק הזה בזמן תוכחה
שהמקוה בעירו שגילה מי [בענין שם וז"ל ערכין הגמ' מפרש וכך דבריו.
חריפה]: ובצורה ברעש הדבר ופירסם השנים כל מהשיעור חסרה היתה
לומר ולא תוכחה שיקבלו כדי רכה בלשון להם להודיע ראוי היה "אפ"ה

נדה בועל הוא בעלה בהן שטבלה אשה שכל הזהבפירוש בדור אין כי
שיכוללהוכיחאתהדבריםבפירוש להזהירםמי אלא שעבר, מה על בפרט

ויעקב יצחק אברהם בני הם כי תוכחה, שיקבלו כדי מילים בנועם לעתיד
ליראת אותם ומקרבים אותם המוכיחים הדור מנהיגי כנגד פניהם יעיזו ולא

לזה..." זה ערבים כולנו כי ה',
בקושי, תוכחה שמקבלים שבדורות עינים, ומאירים ברורים המבי"ט דברי
בעיקר ולהדגיש החוטא, של נפשו ובהבנת ובערמה בדעת להוכיחם צריכים
קדומים בדורות משא"כ וכיו"ב, מדי יותר העבר מלבקר ולהמנע העתיד
והיתה גלויה ובצורה ישירות מוכיחים היו תוכחה ולקבל להוכיח שידעו
בתחילת רפ"ז סימן שם מבי"ט בתשובת [וע"ע ומועילה. מתקבלת התוכחה

בכוונתו]. ויל"ע התשובה,
מצותולעניננו, היום ואין שמאחר וואלינר הגר"י בשם איש" ה"חזון שכתב

תוכחה, אחר רק מותרת השנאה שהרי הרשעים שנאת היתר גם אין תוכחה
תוכחה שייך ודאי כאן שהובאו האחרונים שלרוב לסכם, יש לכאורה
מנחת יהודה, זכרון דל, אל משכיל המבי"ט, המהרש"ל, והם היום, גמורה
יש יעקב" ה"עיון בדעת [וגם הרשעים. שנאת היום יש ג"כ וממילא יצחק,
סגי עבדינן", "שליחותייהו מצד היום תוכחה ששייך שבמה דיתכן לעיין

החוטא]. לשנוא להתיר גם כזו בתוכחה
רק שייךונשאר האם בדעתו לעיין יש שלכאורה בתו"כ חיים" ה"חפץ דעת

לשיטתו, חיים" שה"חפץ האמת אבל הזה. בזמן הרשעים שנאת היתר
שהדבר ב"התראה" וסגי השנאה להיתר כתנאי תוכחה כלל מצריך דאינו
אבל תוכחה מצות היום שאין נאמר אם אף וא"כ כאן], בסוגיא [עיין אסור
להתרות, אנו יודעים דלכו"ע כדין, התראה אחר החוטאים לשנוא מותר בכ"ז
וכמה גדולה אומנות שהוא להוכיח יודעין שאין אמרו רק ערכין ובגמ'
דעתו את ולהפוך החוטא את לשכנע שיצליח כדי בזה יש תנאים וכמה

לטובה.
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כלל תוכחה מצות חיוב כלפיה� שאי� חוטאי� (א)
השנאה להיתר גמורה תוכחה שצרי� לשיטה שג� מסתברא
תוכיח הוכח מפרשת שנתמעטו החוטאי� א'], בפרק [המובאת
תוכחה חיוב כלפיה� אי� ג� ודאי כלל, תוכחה מצות כלפיה� ואי�
שנתבארו התנאי� [עפ"י מיד, לשנאות� ומותר השנאה. לפני

מפורס�]. חטא או "התראה" וביניה� ט', בסוגיא
שמע להסוברי� א� השנאה] [לפני תוכחה של זה די� כב,שהרי

שדי� ועוד בכללות, תוכחה של הדי� מכל יותר חמור אינו מ"מ
תוכיח להוכיח תשנא לא שנסמכה ממה � בעיקר � נלמד זה
כדי�, תוכחה מצות לקיי� צרי� השנאה שלפני ללמדנו בתורה,
די� ג� אי� כלל, תוכחה חיוב שאי� באופ� וא"כ פ"א, כדלעיל
תוכחה. בלי החוטא לשנוא שמותר והיינו השנאה, לפני תוכחה
וכא� בעז"ה, בנפרד שיתבררו וראוי� ורחבי� ארוכי� תוכחה דיני
כדי תוכחה חיוב בה� שאי� בפוסקי� שנתבארו ציורי� כמה נביא

תשנא. לא לעני� הדיני� הבנת להשלי�
תוכחה חיוב [לעני� להכעיס ומומרי� אפיקורסי� כופרי�,

התוכחה] שיקבלו כשיתכ�
נבילות שאוכל במי להסתפק כתב רל"ט] [מצוה חינו�" ב"מנחת
בכל "אחי�" בכלל שאינ� ע"ז, ועובד שבת, ומחלל להכעיס,
"עמית�" בגדר נכללי� הא� תוכחה. מצות לעני� דינ� מה � מקו�
להוכיח�. חובה ואי� זאת ממצוה שנפקעו או להוכיח� וחייבי�
דאפשר אצלו ספק דא� נ"ל מ"מ "א� חינו�": ה"מנחת ש� וכתב
כ� 'אח', בכלל ויהיה למוטב דיחזור להוכיחו, חייב ממנו, דיקבל

לי". נראה
פסק: אלא כ�, כתב לא ב'] סעי� [תר"ח הלכה" ה"ביאור א�

בתורה המפורש דבדבר הרמ"א שפסק דמה דמסתברא "ודע
עול הפורקי אלו אבל באקראי, שהוא דוקא למחות, חייב
להכעיס, נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחללי כגו� לגמרי

êúéîòכבר ììëî àöéאיתא וכ� להוכיחו, מחויב ואינו
ועמית� עמית�, את תוכיח הוכח פי"ח] [רבא אליהו דבי בתנא
להוכיח חייב אתה ומצות בתורה עמ� ושהוא אוהב� שהוא
אותו. להוכיח חייב אתה אי� שונא� שהוא לרשע אבל אותו,

אליהו". באדרת בקיצור הגר"א זה והעתיק
לא א� ז'] סעי� תר"ח [או"ח השלח�" ב"ערו� ג� כ� כתב וכבר
בכלל דאינ� משו� תוכחה מפרשת הכופרי� דנתמעטו משו�

דבריו: ואלה כלל, תוכחה בה� שיי� לא שמסברא אלא עמית�,
אלא המאמי� בישראל הוא התוכחה] חיוב �] זה דכל "ודע
בדברי הפוקרי� אבל תוכחה, שיי� ובזה לעשות, תקפו שיצרו
ואפיקורסי�, מיני� ה� שהרי תוכחה, שיי� אי� באלו חז"ל,
חי"ז אליעזר" ב"צי� דבריו [והובאו עמה�". להתוכח ואי�

ל"ו]. סי'
הרשעי�, שנאת לעני� במפורש כ� שכתב מי באחרוני� מצינו וא�
מותר כלפיה�, תוכחה חיוב שאי� מאחר ואפיקורסי� שכופרי�

קיג:] [פסחי� תורה" ב"טל דהנה תוכחה. בלי א� 
Ë>לשנאות�>

בעיקר חלק לפרק בהקדמתו שכתב הרמב"�, סתירת ליישב כתב
"מצוה התאוה, התגברות מחמת עבירה שעבר דמי åáäàìהי"ג,

נאמר עליו האמונה מעיקרי אחד בעיקר בכופר ורק עליו", ולרח�
דמי פסחי� הגמ' נגד דזה והקשה עיי"ש. אשנא ה' משנאי� הלא

וכ לשנאותו, מצוה עבירה הל'שעבר בסו� עצמו הרמב"� פסק �
רוצח.

בעובר ולכ� תוכחה, בלא הוא בפיה"מ הרמב"� דמש"כ ש�, ותיר�
אי� מהעיקרי� אחד בעיקר בכופר משא"כ לשנאותו, אסור עבירה
מדבריו מבואר לשנאותו. מצוה תוכחה בלא ואפילו תוכחה, צרי�
כלפיה� תוכחה די� שאי� מאחר ואפיקורסי� בכופרי� דעכ"פ

תוכחה. בלי לשנאות� ג� מותר
לתיאבו� ומומרי� עול פורקי

דינ� מה לתיאבו� במומרי� הלכה" ב"ביאור חיי� החפ� נסתפק
מלהוכיח� פטורי� שמא או להוכיח� מחויבי� הא� תוכחה, לעני�
אבל מזיד], [אפילו באקראי שחוטא מי אלא להוכיח נצטוינו ולא
מעל אלו עבירות עול ופרקו בקביעות, לחטוא שמומרי� אלו
וב"ביאור להוכיח�. חיוב ואי� עמית� בכלל אינ� שמא צוואר�

בקיצור: בסו"ד כתב ש�] תר"ח [סי' הלכה"
בפרהסיא, שלא שבת מחלל או לתיאבו� נבילות אוכל "ולעני�

להוכיח�]. חייב א� �] בדבר" לעיי� יש
� יותר פירש ל'] אות במ"ח י' כלל [לה"ר חיי�" "חפ� ובספרו
פעמי� כמה אותה ועושה בחטא] �] בה "שאוחז במי ש� [ואיירי
ש�], חיי�" ["מקור אסור" שהוא לכל המפורס� דבר והוא במזיד
בעבירה פעמי� כמה "שפקר � הגדירו חיי�" מי� וב"באר
ציור לדמות עוד ש� וכתב אסורה". שהיא ישראל לכל המפורסמת
אשר "איש רי"ט] סי' ג' שער [בשע"ת יונה רבינו של לציור זה
עבירה"] הוא כי יודע עמו שער כל אשר אחת מעבירה נזהר איננו
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מכלל יצא כזה חוטא שג� שאפשר ש� חיי�" ב"חפ� וכתב –
אליהו דבי התנא שהביא אליהו אדרת מדברי משמע ושכ� עמית�,

.7הנ"ל
[יו נזר" ב"אבני חייבאול� שודאי וכתב הארי� תס"א] סימ� "ד

ח']: ז', א', [אות ש� וז"ל לתיאבו�. מומר להוכיח
כל את ברשעו המפורס� החצו� הגנב הבליעל האיש "אול�
את להחטיא ר"ל זונות בתי ועשה עשה, האלה התועבות
אינני � להוכיחו מחויבי� א� שנסתפקת הדי� ובעיקר הרבי�,
להוכיחו מחויבי� הזה עבריי� מ"מ להוכיחו... שלא מקו� רואה

רדיפות. מיני בכל ולרדפו ברבי� בי� ביחיד בי�
הוא ישראל שחטא ואע"פ יציית, שלא ברור אינו ג"כ ולדעתי
שיש ישראל ניצו� בו יתעורר אולי רכי� בדברי� יוכיחנו א�
שירדפוהו, רבי� בו יתרו א� ובפרט הרע... מדרכו וישוב בו

מיראה". שישוב אפשר

È‡„Â ÔÂ·‡È˙Ï ¯ÓÂÓ˘ ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯‡‰ [‡È˙-È˙ 'ÓÚ] "ÌÈÈÁ Ú¯Ê"·Â
‰�ÂÈ Â�È·¯ Ï˘ Â�Â˘Ï ˙ÓÈ˙Ò ‰ÁÈÎÂÓ ÔÎ˘ ·˙ÎÂ .ÂÁÈÎÂ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ
Ì˘ Á"Á· ‡·ÂÓ‰ ‡"·„˙‰ È¯·„· ÁÎÂÓ ÔÎÂ .Ì˘ Á"Ó·· ‡È·‰˘
‡Ï Ï·‡ Í·‰Â‡ ‡Â‰˘Â ˙ÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· Í˙‡˘ ÌÚ "Í˙ÈÓÚ" ˘¯Â„˘

:·˙ÎÂ ,Í‡�Â˘ ‡Â‰˘ Ú˘¯Ï
¯ÓÂÓ· Ô�È˜ÒÚ˘ ‰¯ÂÓ 'Í‡�Â˘ ‡Â‰˘' ‡"·„˙‰ ÔÂ˘Ï È‡„Â·Â..."
ÌÈ·‰Â‡˘ Â�ÈÈ‰ ÌÈ¯ÎÊ�‰ Í‡�Â˘Â Í·‰Â‡ ˙ÂÚÓ˘Ó È¯‰˘ ,ÒÈÚÎ‰Ï
ÂÈ�ÙÏ ˘È˘Î„ ,Í‡�Â˘ Â�È‡ ÔÂ·‡È˙Ï ¯ÓÂÓ È¯‰Â ,Í˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘Â
„ÂÚÂ ,.„ ÔÈÏÂÁÎ ,‡¯ÂÒÈ‡ ÏÈÎ‡Â ‡¯È˙‰ ˜È·˘ ‡Ï ‡¯ÂÒÈ‡Â ‡¯È˙‰
ÂÏÈÎ‡‰Ï „Â˘Á Â�È‡˘ Ô�ÈÊÁÂ ,ËÁÂ˘Â ÔÈÎÒ ÂÏ ˜„Â·˘ Ì˘ ‡˙È‡

."‰ÏÈ·�

¯"‰˘Ï È·‚Ï˘ Ù"Ú‡˘ ,È„„‰‡ Ï"ÊÁ ˙Â˘¯„ ˙ÂÓ„Ï ÔÈ‡˘ „ÂÚ ·˙ÎÂ
‰ÁÎÂ˙ ÔÈ�ÚÏ ‰"Ù‡ ,"Í˙ÈÓÚ"Â "ÍÓÚ" ÏÏÎ· Â�È‡ ÌÈ¯·„ ˙‡�Â‡Â
‰ÁÎÂ˙·Â .„"ÎÚ ,Â�È�Ú ÈÙÏ ˘¯„� ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ ,Í˙ÈÓÚ ÏÏÎ· ÔÈÈ„Ú˘ ÔÎ˙È
È¯Ó‚Ï ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÂ·‡È˙Ï ˜¯ ¯ÓÂÓ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó˘ ˘È ‰ÏÂ„‚ ‡¯·Ò
¯Á‡ÓÂ ,['ÂÎÂ ‰„È·‡ ˙·˘‰ ÔÈ�ÚÏÂ ÂÓ„ ÏÚ ‰„ÈÓÚ ÔÈ�ÚÏ] ÍÈÁ‡ ÏÏÎÓ
Ô�ÈÏÊ‡ ‡Ï ‡ËÂÁ‰ Ï˘ ÂÎ¯„ ·ÈËÈ‰ÏÂ ÂÁÈÎÂ‰Ï ‡È‰ ˙‡Ê‰ ‰ÂˆÓ‰ ÏÎÂ
Ì‡˘ ,‰ÁÎÂ˙‰ Ï·˜È˘ ˜ÙÒ ˘È Ì‡ ˜¯ Ú·Â˜ ‡Ï‡ ‰˙Ú Â·ˆÓ ¯˙·
‰ÂˆÓ È¯‰˘ ,˙‡Ê ‰ÂˆÓ ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‚˘ ¯·˙ÒÓ ,·Â˘ÈÂ Ï·˜È˘ ÔÎ˙È

.ÌÈ˜È„ˆÏ ‡ÏÂ ‰¯Ó‡� ÌÈ‡ËÂÁÏ ˙‡Ê

Ú¯Ê"· ·˙Î ,Â‰ÈÏ‡ ˙¯„‡ È¯·„Ó ‰È‡¯ „ÂÚ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ Î"˘Ó·Â
Í˘Ó‰Ó ‡·¯„‡Â ‡"·„˙ È¯·„ ‡È·‰ ˜¯„ ÏÏÎ ‰È‡¯ ÔÈ‡˘ Ì˘ "ÌÈÈÁ
Ì„‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ˘ Ì˘Î :‰Ò Û„ ˙ÂÓ·È 'Ó‚Ï ÔÈÈˆ˘ Ì˘ ‡"¯‚‰ È¯·„

ÚÓ˘� Â�È‡˘ ¯·„ ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ Ì„‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÍÎ ÚÓ˘�‰ ¯·„ ¯ÓÂÏ
Ï·˜È ‡Ï È‡„Â˘ ÌÂ˘Ó ¯ÓÂÓÏ ‰ÁÎÂ˙ ¯ÂËÙ ÌÚË· Ï"Ò˘ ÚÓ˘Ó ,'ÂÎÂ
¯ÓÂÓ„ ¯‡Â·Ó ‡ÏÈÓÓÂ .‰ÊÏ ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÈ ¯ÓÂÓ ÏÎ˘ ‡ÏÂ ,‰ÁÎÂ˙‰
.‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÂÁÓ È‡„Â ‰ÁÎÂ˙ Ï·˜È ÔÈÈ„Ú˘ ÔÎ˙È˘ ÔÂ·‡È˙Ï

.Ì˘ "ÌÈÈÁ Ú¯Ê" È¯·„Ó Î"Ú

‰ÓÏ ÌÚË‰ Î"˘Ó· [ÏÈÚÏ ‡·ÂÓ] "ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú"· ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÔÎÂ
ÏÓ ¯ÂËÙ,'ÂÎÂ ¯ÙÂÎ ‡Â‰ È¯‰˘ ‰ÁÎÂ˙ ÂÏˆ‡ ÍÈÈ˘ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÓ ÁÈÎÂ‰

‡¯ÂÒÈ‡Â ‡¯È˙‰ ÂÏ ˘È˘ÎÂ ÏÏÎ ¯ÙÂÎ Â�È‡˘ ÔÂ·‡È˙Ï ¯ÓÂÓ·˘ ÚÓ˘Ó
˙Á�Ó"‰Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .ÂÁÈÎÂ‰Ï ÍÈÈ˘ È‡„Â ‰ÊÎ Ì„‡ ,‡¯È˙‰ ˜È·˘ ‡Ï

.ÒÈÚÎ‰Ï· ˜¯ ˜Ù˙Ò�˘ ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�‰ "ÍÂ�ÈÁ

לשנאות� מותר ואעפ"כ להוכיח� שמחויבי� חוטאי� (ב)
תוכחה בלי מיד

ממצות לגמרי החוטא נתמעט שא� מוב� לעיל הנתבאר מכל
מותר ולכ� בתוכחה קשור אינו השנאה היתר שג� ודאי תוכחה
בו נוהג עדיי� מסוי� שחוטא שא� ג� יתכ� אול� מיד. לשנאותו
שבתורה הציווי בכלל שאינו מפני מיד לשנאותו מותר מ"מ תוכחה,
זה תנאי נאמר לא שלגביו והיינו תוכיח, הוכח אלא תשנא לא

כשחטא. מיד לשנאותו ומותר
בעני� שהארי� פ"ו] דעות [רמב"� אפרי�" ב"מטה מצאנו ואמנ�
מיימוני" "הגהות לשו� לבאר שכתב דבריו, תמצית ונביא זה
שאינו רשע אד� אבל ומצות בתורה רע� שהוא "ודוקא שכתב:
ה"מטה וביאר בפסחי�", כדאיתא לשנאותו מצוה תוכחה מקבל
באד� דוקא זה השנאה, לפני תוכחה די� שיש דאע"פ אפרי�"
בבירור יודעי� אנו שאי� דהיינו אחי�, מכלל יצא לא שעדיי� כזה
רחוק, צד על אפי' זכות לכ� לדונו יש ואז ובידיעה, במזיד שחטא
מכלל יצא לא ולכ� הפרטי�, בידיעת לו שחסר או הוא שוגג שמא
[ובאמת תוכיח, הוכח אלא תשנא לא תורה אמרה ועליו אחי�
כל אחרי ורק התוכחה, דיני ובכל פעמי� הרבה להוכיח צרי�

לשנאותו]. מותר אז קיבל ולא התוכחה
ומתכוו� רבונו את ויודע מזיד, שהוא בבירור שיודעי� במי אבל
הכי אפילו בו, יחזור רבה תוכחה ע"י שאולי אע"פ אז בו, למרוד
לפני לשנאותו ומותר ורשע, תוכחה מקבל אינו בחזקת הוא סתמא

ולא אחי�, בכלל שאינו מאחר תשנאתוכחה לא הפסוק בכלל נכנס
אלא תוכחה, לפני שנאה איסור עליו שיחול תוכיח, הוכח אלא
� כזה אד� כלפי נפטר לא שעדיי� [ואע"פ לשנאותו. מיד מותר
ספק על אפילו שהוא תוכחה מחובת � עמית� מכלל יצא שלא
לא מפרשת הוא נתמעט אבל וכו', פעמי� מאה ואפילו שיקבל

שלא7. לפתיים רק היא התוכחה שעיקר יונה הרבינו בדברי ומצאנו
ערמה לפתאים לתת עה"פ: ד) (א למשלי בפירושו וז"ל מהאיסור. יודעים

ומזמה: דעת לנער
ולנער" לפתי התוכחה והנהעיקר וכו', חכמה למד שלא מי הוא והפתי ,

אל כסיל באזני וכו', האויל את תכתוש אם ישנאך, פן לץ תוכח אל כתיב
שמצוה כשם חז"ל ואמרו מומו, לרשע ומוכיח קלון לו לוקח לץ יוסר תדבר,

להוכיח אין ע"כ נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר
אחרי ללכת נפשו והרגיל עונות דברי בהם שאוחז המעשים כי היות הכסיל
וכו', במקרה שיחטא מי אך וכו', לטבע בנפשו הדברים ושבו ימים, תאותו

וכו'". להוכיחו ראוי מזיד, שהוא אע"פ
ולנער לפתי התוכחה מצות "ועיקר כ"ב: פסוק סוף שם בפירושו וע"ע

ונבון, מקרהולחכם דרך וכו'".השוגגים
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תוכחה לפני שנאה מהאיסור שנתמעט והיינו תוכיח, הוכח � תשנא
מיד לשנאותו מותר ].8אלא

מזיד ודאי כשאינו ראשו�, די� יש; נפרדי� דיני� ששני ויוצא
חובת ידי יצא כבר כזה שבאד� קבל, ולא רבות פעמי� והוכיחו
ומתכוו� מזיד שודאי באד� שני, ודי� לשנאותו. ומותר תוכיח הוכח
מ"ש וזה תוכחה. לפני אפילו מיד לשנאותו מותר שאז למרוד,
מצוה תוכחה מקבל שאינו רשע אד� "אבל מיימוני בהגהות
דאיירי פסחי� דגמ' לומר שכוונתו בפסחי�", כדאיתא לשנאותו
תוכחה, צרי� לא ולכ� לעיל, וכמ"ש הוא מזיד שודאי ערוה בדבר
השנאה. לפני תוכחה של זה תנאי הזכירה לא ש� הגמ' ולכ�

אפרי�" ב"מטה כתב כופרי�, לגבי תורה" ב"טל שכתב ומה
קצת [ומשמע מומרי�. אינ� וג� כופרי� שאינ� ואע"פ במזידי�
רבונו את "יודע ממש"כ: להכעיס, בעובר דרק אפרי�" ב"מטה
מוכח ערוה" "דבר בגמ' שפירש במה א� בו", למרוד ומתכוו�

לתיאבו�]. בעבירה דא�
ÔÈÎ¯Ú· ˘¯ÈÙ˘ È"˘¯ ˙Ú„· Â¯Â‡È·· ,‰Ê· „ÂÚ ‚ÈÏÙ‰ "¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"·Â
,ÂÁÈÎÂÓÂ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ‰�ÂÂÎ‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,‰ÁÎÂ˙ ¯·„ ÏÚ Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ
‡˙ÈÈ¯·‰„ ·˘ÈÈÏ ·˙ÎÂ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ„ ˘¯ÂÙÓ ÌÈÁÒÙ·„ ‰˘˜Â
‚‰Â� Â�È‡˘ ÈÙÂ„ ÌÂ˘ Â‡ ‰�Â‚Ó ¯·„ Â¯È·Á· ‰‡Â¯· È¯ÈÈÓ" ÔÈÎ¯Ú·
,"Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ˘ÓÓ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ˘ Â¯È·Á· ‰‡Â¯· Ï·‡ ,ı¯‡ Í¯„·

.‰ÁÎÂ˙ ÚˆÓ‡· ‡Â‰ È¯‰˘ ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÂÏÈÙ‡Â

È¯ÈÈÓ ‡Ï„ ‰‡¯�Â" :‰‡¯�Â ‰"„ "·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"· ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂ]
Ô‚Â‰Î Î"Î ‚‰Â� Â�È‡˘ ‡Ï‡ ,ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ÌÈ‡ËÁ ‡ËÂÁ˘ ˘ÓÓ Ú˘¯·
Â�· È·‚ .Á Û„ ˙ÂÎÓÎÂ ,¯˙ÂÈ ÂÈÎ¯„ ·ÈËÈÈ˘ Â‰ÎÓÂ ,ÂÎ¯Ú ÈÙÏ ÈÂ‡¯‰

.["'ÂÎÂ Â˙Â„¯Ï ‰ÂˆÓ ¯ÈÓ‚„ Ù"Ú‡„ Â„ÈÓÏ˙Â

Â˙Â‡· ‡�˘˙ ‡Ï ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ ÈÓ· Ê"ÙÏÂ" :"¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"‰ ÌÈÈÒÂ
‡ËÁ ‡ËÂÁ· Â�ÈÈ‰ -] ‡�˘˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÓ·Â ,ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ¯Ó‡˜
‡Ï [ÍÈÁ‡ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ„ ÌÂ˘Ó ‡�˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ ÏÏÎ· ÏÏÎ� Â�È‡˘ ˘ÓÓ
„¯ÂÈÂ ÂÓÚ ¯·„Ó Â�È‡˘ Â˙‡�˘ ÍÂ˙Ó„ ,‡�˘˙Â ‡�˘˙ ‡Ï‡ ÁÎÂ‰ ¯Ó‡

."·ËÂÓÏ ¯ÂÊÁÈ ÔÎ ÏÚÂ ...ÂÈÈÁÏ ÂÓÚ

‡·ÈÏ‡ ‰‡�˘‰ È�ÙÏ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰¯È·Ú ÏÎ·˘ ˘¯ÂÙÓ ·˙Î È¯‰
È�ÙÏ ‰ÁÎÂ˙ ÍÈ¯ˆ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰Ê· Ì‚˘ ,‰�Â‚Ó ¯·„· ˜¯Â È"˘¯„
˜¯ Ê"Î ÌÏÂ‡ .ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ‡Ï‡ ‡�˘˙ ‡Ï ˜ÂÒÙ‰ È¯ÈÈ‡ ‰Ê·Â .‡ËÁ‰
ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰Î ‡Ï„Â ,È"˘¯· "¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó"‰ Ï˘ Â¯Â‡È· ÈÙÏ
˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó˘ È�ÙÏ ‡Â�˘Ï ¯ÂÒ‡Â ¯ÂÓ‚ ‡ËÁ· È¯ÈÈ‡„ ÌÈ¯‡·Ó˘

.‰ÁÎÂ˙

‰ÓˆÚ ‰‡�˘‰„ Ô�È¯Ó‡ ‡ËÂÁ·„ ¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Ó· Ì˘ ÛÈÒÂ‰ Ì‚˘ ‡Ï‡
È‡„Â„ ¯Á‡Ó„ ‡¯·ÒÓ ÔÎ ·˙Î ÈÏÂ‡Â ,·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁÈ ‰ÊÂ ,‰ÁÎÂ˙Î ‡È‰
‰ÁÎÂ˙‰ ·ÂÈÁ ¯˜ÈÚ ‡·¯„‡Â ,‰ÁÎÂ˙· ·ÈÈÁ ÔÈÈ„Ú ‡ËÁ˘ Â¯È·Á· ‰‡Â¯·
¯·Î˘ ÔÂÈÎ Î"‡Â ,‰�Â‚Ó ¯·„ Â· ‰‡Â¯· ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ‡ËÁ·
.‰·‰‡ ÍÂ˙ÓÂ ÌÚÂ�· ‡Â‰ ‰ÁÎÂ˙ Í¯„ È¯‰ ,ÂÁÈÎÂÈ ÍÈ‡ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ
ÌÈÈ˜È ˜ÂÁÈ¯‰Â ‰‡�˘‰ ÌˆÚ·˘ ·˙Î ÔÎÏÂ [:ÊË ÔÈÎ¯Ú ‡"˘¯‰Ó ÔÈÈÚ]
‡·Â‰˘ ‰Ó "ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ" ‡"È ‡È‚ÂÒ ÔÈÈÚÂ ,‰ÁÎÂ˙ Ì‚
.‰ÁÎÂ˙ ÔÈ�ÚÓ ‡Â‰ ‰‡�˘‰ ¯„‚˘ [„ÂÚÂ ˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ] ÌÈ�Â˘‡¯‰Ó

מצד8. בתוכחה מחויב עדיין שבמזיד במפורש כתב לא אפרים" ב"מטה
כך מסתברא וגם כוונתו. שכך בדבריו קצת משמע אך תוכיח, הוכח מצות
רק תוכחה צריכים אינם הרי לשוגגים, רק תוכחה פרשת נאמרה שאטו
שבעבר שסובר מי בפוסקים לכאורה מצאנו שלא ועוד ולהזכירם, ללמדם

בכופרים רק דנו שהפוסקים להוכיחו, חיוב אין כבר אחת פעם במזיד
עבירה עול שפרק פעמים הרבה חוטא והיינו מומר, או להכעיס ובעוברים

ממנו. זו
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˙Â˘¯ Â‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ :‡ ˜¯Ù
˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ	 ·¯ ˙Ú„Î ,ÌÈ‡ËÂÁ‰ ‡Â	˘Ï "‰ÂˆÓ"„ ÌÈ˜ÒÂÙÂ Ú"Â˘· ˜ÒÙ	 ‰ÎÏ‰Ï
‚"ÓÒ·Â ."˙Â˘¯" ˜¯ ‡È‰ ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙‡	˘˘ ¯·ÂÒ‰ ·¯ ˙Ú„Ï „Â‚È	· ,‚È˜ ÌÈÁÒÙ ‡¯Ó‚·

.‰ÂˆÓ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â ˙Â˘¯ „Á‡ ÌÂ˜Ó· Â·˙Î˘ ,‰¯È˙Ò ˘È ÍÂ	ÈÁ‰ ¯ÙÒÂ

ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓÏ ˜ÂÒÙ· ¯Â˜Ó‰ :· ˜¯Ù
‰ÓÎÂ ,"Ú¯ ˙‡	˘ '‰ ˙‡¯È" ˜ÂÒÙÓ ‡Â‰˘ 'Ó‚· ¯‡Â·Ó ÌÈÚ˘¯ ˙‡	˘ ˙ÂˆÓÏ ¯Â˜Ó‰
¯Â‡È· .'Ó‚· Ì˙Ò¯È‚ ‰˙È‰ ÍÎ ÈÏÂ‡Â ,"‡	˘‡ '‰ ÍÈ‡	˘Ó ‡Ï‰" ˜ÂÒÙ ÂÙÈÒÂ‰ ÌÈ	Â˘‡¯
."Ú¯ ˙‡	˘ '‰ ˙‡¯È" ˜ÂÒÙ ËÈÓ˘‰Â "Â‚Â ÍÈ‡	˘Ó ‡Ï‰" ˜ÂÒÙ ˜¯ ‡È·‰˘ ÍÂ	ÈÁ‰ È¯·„·

ÂÊ ‰ÂˆÓÏ [‰¯ËÓ‰Â] ÌÚË‰ :‚ ˜¯Ù
ÌÂ˘Ó ÌˆÚ· Ú¯‰ ˙‡	˘ (‡ - ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡	˘ ˙ÂˆÓ· Â¯ÎÊÂ‰ [¯˜ÈÚ·] ÌÈÓÚË ‰˘Ï˘
(‚ .ÂÈ˘ÚÓÓ „ÂÓÏÏÂ Ú˘¯Ï ¯·Á˙‰Ï ‡Ï È„Î ‰‡	˘‰ (· .'‰ ˙‡¯È ÏÏÎ· ‰ÊÂ - Ú¯ ‡Â‰˘
Â‡·Â‰ ‰ÎÏ‰Ï ÌÈ˜ÂÏÈÁ ‰ÓÎ .·ËÂÓÏ ‡ËÂÁ‰ ¯ÂÊÁÈ˘ ‰ÈÈÙÎ ÈÚˆÓ‡Â ‰ÁÎÂ˙Î ‰‡	˘‰

.ÂÏ‡ ÌÈÓÚË ÔÈ· ÌÈ	Â¯Á‡·

:äîã÷ä

עיקריי� נושאי� שני ולהבהיר להקדי� ראוי הרשעי�" שנאת "מצות לסוגיא כניסתנו לפני
במילת הכוונה ומה מדובר, מצוה סוג ובאיזה "מצוה" במילת הכוונה מה בסוגיא.

מדובר. רשעי� סוג באיזה והיינו "רשעי�"
וכפי התורה, מ� מצוה אינה ודאי זו שמצוה באחרוני� פשוט דבר מדובר? "מצוה" באיזו
ל"ת הסמ"ג [על והמהרש"ל בתהלי�, או במשלי מפסוק נלמדת שהמצוה לקמ� שנראה
מדברי עשה ב"מצוות זו מצוה הביא חרדי�" ב"ספר וכ� קבלה, מדברי שהיא כתב ה']
[הל' הלבבות" ב"מצות ג� יו�". בכל לקיימ� ואפשר בלב התלויות סופרי� ומדברי קבלה
[אפילו ממונו להפסיד צרי� שאי� להלכה פסק וא� כ� כתב כ"ב] סעי� ישראל אהבת
לגרו� שיוכל שבמקו� והיינו הרשעי�, שנאת מצות עבור פרנסתו] כל ולא חלקי הפסד

זו. ממצוה פטור החוטא, ישנא א� פרנסתו למעט או הפסד לעצמו
לרשעי� הכוונה אי� חוטאי� או רשעי� כשמוזכר זו בסוגיא מדובר? "רשעי�" באילו
פסחי� בגמ' בו שמדובר לחוטא הכוונה אלא וכיו"ב, כופרי� או להכעיס מומרי� גמורי�,
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אח פע� אחד חטא החוטא והוא במפרשי�קיג:, פשוט וזה לתיאבו�, פעמי� כמה או ת
שבת מס' כגו� אחרות, בסוגיות נתבאר ובכופרי� גמורי� ברשעי� השנאה די� אבל ש�,
יצחק בר נחמ� ורב רב נחלקו לא גמורי� ורשעי� בכופרי� ולכאורה מקומות. ועוד [קטז.]
די� לה� שיש אלה [ובפרט ולרודפ� לשנאות� מצוה לכו"ע אלא מותר, או מצוה א�
אחד. חטא בחוטא רק ונחלקו לה�], ולהצר לשנאות� מצוה דודאי מעלי�, ולא מורידי�

* * *
דאורייתא, לאו בו יש יונה רבינו [דלדעת לרשעי�", "להתחבר באיסור דנה אינה זו סוגיא
ג' שער תשובה" "שערי עיי� ב), כג (שמות לרעות" רבי� אחרי תהיה "לא מפסוק ונלמד
לרשע"], תתחבר "ואל המשנה: דברי על מ"ז פ"א לאבות יונה רבינו בפירוש וע"ע נ'�נ"א,
אתו יתחבר שלא רק לחוטא, שנאה על כלל מדובר לא לרשע התחברות של זה בדי� כי
כמו�", לרע� "ואהבת של עשה למצות יותר שיי� ולכ� שותפות, או וידידות רעות בדר�
בסוגיא הנידו� אבל אליו. ולהתחבר לאהוב אסור מי ואת לאהוב וחייב מותר מי את לברר

אתו ולהתידד להתחבר שלא רק ולא ולתעב לשנוא מצוה מי את הוא .1זו

שמצאנו ואע"פ בפוסקי�. במחלוקת שנויה ואינה היא ברורה הלכה הרשעי� שנאת מצות
הכה� באהר� שמצאנו מה וכגו� זו, במצוה מתחשבי� אי� מסוימי� שבאופני� לכאורה
שלו� אוהב אהר�, של מתלמידיו הוי אומר "הלל מי"ב]: [פ"א אבות במס' עליו דנאמר
י"ב [פרק נת� דר' באבות יותר ומבואר לתורה". ומקרב� הבריות את אוהב שלו� ורוד�

ג]:
אותו בקש למחר שלו�, לו ונת� רשע באד� בו פגע בדר�, מהל� אהר� כשהיה ..."
בושתי אהר�, את ואראה אח"כ עיני אשא היא� לי אוי אמר, עבירה, לעבור האיש

העבירה". מ� עצמו מונע האיש אותו נמצא שלו�, לי שנת� הימנו
קצת]: אחר [בנוסח וכתב אהר� של דרכו בתיאור הרחיב ש� לאבות בפירושו והרמב"�
רע שתוכו לו מספרי� שהיו או רע, שתוכו באד� מרגיש כשהיה ע"ה שאהר� "אמרו,
והיה עמו, לספר מרבה והיה אליו מתאהב והיה לשלו� לו מתחיל היה עבירה, ושבידו
מפעלי, ורוע לבי צפו� אהר� יודע היה אילו לי אוי ואומר, בנפשו מתבייש ההוא האיש
אד� בחזקת אצלו אני ואמנ� עמי, שידבר שכ� כל בי להסתכל לעצמו מתיר היה לא
מתלמידיו ונעשה למוטב, חוזר ואהיה ומחשבתו דבריו את אאמת אני לכ� כשר,

ממנו..." הלומדי�
רבי� במקומות עוד יש וכיו"ב זו, ברוח דברי� מוצאי� שאנחנו המקומות אחד זהו

דורינו פוסקי ועד שבי2בפוסקי� הגבול מקו� להגדיר זה בעני� שדנו הרשעי�, שנאת מצות �
האחרוני� דנו וג� בדבר. יש יסודיי� חילוקי� וכמה רחוקי�. קירוב של הגדול העני� לבי�
אהר� של העני� שיי� וכמה מהרשעי�, ולהפרד להתרחק האד� חייב כמה עד באריכות בשו"ת
לטובה. עליו להשפיע כדי לרשע התקרבות והיינו לתורה", ומקרב� הבריות את "אוהב

שנתבארו הרשעי� שנאת הלכות לעני� כ"כ שיי� אינו זה נושא שג� היא האמת בר�
על יו� יו� בחיי לחוטאי� יתייחס אי� ישראל איש בסת� פה מדובר הרי כי זו. בסוגיא
תועי� ללמד וזמנ� מכוח� להקריב שהתנדבו היחידי� באות� מדובר ולא ההלכה, פי
החוטאי� על ולהשפיע לדבר מוכשרי� באמת שה� [ובאופ� למוטב. ולהחזיר� בינה
יתכ� שאז שלה�, ו"רבי" מלמד� להיות שהתנדבו הדבר ופירוש להיפ�]. ח"ו ולא לטובה
הדר� ללמד� לחוטאי� להתקרב צריכי� יותר ואדרבא מהרשע, להתרחק חיוב שאי�
הכה� אהר� מדרגת היתה באמת וזו לתלמיד. רב כמו האהבה בעבותות ולמושכ� הישרה
[ועיי� דרכ�, להיטיב לרשעי� והתקרב ורב�, מור� להיות התנדב לבריות אהבתו שמתו�
עוסקי� שאינ� אד� בני בסת� אבל אלו]. עניני� שביאר אהבה", "עבותות הנחמד בספר
את� נפגשי� כשה� הרשעי� שנאת מצות נאמרה ודאי עליה� לרשעי�, דר� בהוראת
וכפי למוטב, הרשע להחזיר עוזרי� אות� כששונא [וג� יו�. יו� בחיי בה� ונתקלי�

אחרוני�]. כמה לפי ג' בפרק בסוגיא שיתבאר

התחברות1. בענין המדברים הרבים מהפוסקים אחד מדברי ונזכיר
ב"אגרות זצ"ל פיינשטיין הגר"מ מדברי והוא יום, יום למעשה הנוגע לרשעים

פ"ו ריש הרמב"ם דברי על שכתב בדבר"] "הנה ד"ה ל"ג סי' ד' [או"ח משה"
אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דדרך דעות מהלכות
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בגמרא והמקור הפוסקי	 דברי (א)
י"א סעי� רעב [סי' חו"מ בשו"ע ]:<Ó>פסק

לא אומר והכתוב [מישראל] שונא לישראל יהיה "...והאי�
שעבר לבדו שראהו כגו� חכמי� אמרו בלבב�, אחי� את תשנא

הרי חזר ולא בו והתרה לשנאותו".äåöîעבירה
ראשוני� עוד וכ"כ הי"ג], פי"ג רוצח [הל' הרמב"� לשו� והוא

היראי� �<ËÎ>הסמ"ג ,<Ï>�לשונ והעתיק מיימוני, בהגהות
והחינו� פ"ו], אברה�"<Ï·>[דעות ה"מג� לקמ�]. בזה [ועיי�

סק"ב קנ"ו סי' [או"ח להלכה הרקיע"<Ó‡>הביאו וב"זוהר .[
תשנא לא במצות ד'<Ï„>[לתשב"�, [סי' הראנ"ח בשו"ת וכ� ,[
" � חוטא על כתבו .3לשנאותו"áééçבסופו]

רב בש� הגמ' מביאה ש� קיג: פסחי� בגמ' הוא הדי� מקור
ראיה פריקה, לעני� בתורה "שונא�" לשנואøúåîùדמדכתיב

אמר יצחק בר נחמ� ורב וכו', ערוה דבר בו שראה äåöîוכגו�

ופסקו ע"כ. רע, שנאת ה' יראת ח) (משלי שנאמר לשנאותו
יצחק בר נחמ� כרב והמג"א השו"ע ואחריה� וסיעתו הרמב"�

איכא. נמי דמצוה
פ"ו [דעות אפרי�" ב"מטה נחמ�<
„>והקשה כרב פסקו למה [

כרב לפסוק צרי� הפסק כללי לפי והרי רב, נגד יצחק וכתב4בר ,
ואי� מהתורה דמותר חדא, אמר ורב כלל, פליגי דלא די"ל ליישב
קבלה מדברי מצוה דג� חדא, אמר ורנב"י תשנא, דלא ל"ת כא�

ט']. ועשה ה' [ל"ת לסמ"ג בביאורו המהרש"ל וכ"כ לשנוא.
הראשוני	 בדברי הסתירה (ב)

שסותר חכמי�], משנת [מהרש"ל, האחרוני� עמדו הסמ"ג ובדעת
..." כתב: תשנא לא ה' שבל"ת כתיבøúåîדבריו. וכ� לשנאותו...

בו "...שנראה פריקה: מצות פ' בעשה וכ� רע", שנאת ה' יראת
עבירה יראתøúåîùדבר שנאמר חזר ולא בו כשהתרו לשנאותו

ט' במ"ע א� – אשנא" ה' משנאי� הלא וכתיב רע, שנאת ה'
..." כתב: הלאäåöîואהבת ואומר ה'... יראת שנאמר לשנאותו

שנאתי� שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממי� אשנא ה' משנאי�
לי". היו לאויבי�

לסמ"ג בביאורו הדעות<ÊÓ>והמהרש"ל ששתי דמאחר ליישב כתב
במקו� רק הסמ"ג, דקדק לא לכ� פליגי, דלא וי"ל בגמ' נזכרות
וכשרצה מותר, כתב בפסחי�, רב שמביא ד"שונא�" הפסוק שהביא

כדבריל קבלה, מדברי הפסוקי� הביא בדבר יש שמצוה כתוב
רנב"י.

עומד שעדיי� ט'] בעשה לואנ�, אליא [הר"ר המעתיק ש� וכתב
כתב שבשניה� ובפריקה תשנא לא במצות שהרי øúåîבתימה

מהרש"ל דברי על המעתיק והוסי� ה'. דיראת פסוק הביא ובכ"ז
שישנאהו היא רע, שנאת ה' יראת מטע� המצוה דעיקר וחילק
יותר ה' יראת לו שיש מורה ובזה לחוטא יחני� ולא גלויה שנאה
שמדויק וכמו הרעה, מדרכו החוטא ישוב ואולי אד�, בני מיראת

וכו', הרשעים מן ויתרחק לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך וחביריו, רעיו
משה": ב"אגרות ע"ז וכתב

'צריך מדכתב דהא ביותר, גדולים ולחכמים לצדיקים דוקא דהוא לומר "ואין
החיוב הקיצונות, שני מדנקט הרי הרשעים', מן ויתרחק לצדיקים להתחבר
הרי לרשעים, הוא להתחבר והאיסור ולחכמים, לצדיקים הוא להתחבר
טוב שיותר למי להתחבר צריך נמי וביני, ביני שהם אינשי שמאלו מובן
רעים, דברים ללמוד ח"ו שאפשר ממי ולהתרחק טובים, דברים ממנו ללמוד

ממש". רשעים אינם אם אף
ט"ז,2. סו"ס ב' סימן ביו"ד הידועים איש" ה"חזון מדברי נביא ולדוגמא

שבזמן שם וכתב ברשעים, שנאמר מעלין ולא דמורידין הדין בענין בדברו
הורדה במעשה אין העם, דלת מן האמונה שנכרתה ההעלם, "בזמן הזה:
השחתה כמעשה בעיניהם שיהיה הפרצה, הוספת אלא הפרצה גדר
תיקון, בו שאין בשעה נוהג הדין אין לתקן, עצמנו שכל וכיון ח"ו, ואילמות
מגעת". שידינו במה אורה בקרן ולהעמידם אהבה בעבותות להחזירם ועלינו

רחוקים. קירוב לענין בזה באורך אהבה" "עבותות בספר וע"ע
עיין3. לשנאותו, ש"מצוה" כלל הביאו שלא ראשונים כמה ישנם אמנם

הזכיר ולא למשנייא", "שרי דבריו בכל כתב כז] [סי' וישב פרשת שאילתות
רש"י וכן הגמ']. לשון כל כשהעתיק רנב"י לשון העתיק [ורק מצוה כלל
ובמאירי בסמ"ק וכן לשנאותו", אתה "רשאי רשע על כתב ל) (ג, משלי
לכוף ד"ה [לב: מציעא בבא התוס' הביאו וכן לשנוא, מותר רק כתבו פסחים

וכמו פסחים, מגמ' ונחזור]יצרו] ד"ה ריש רפ"ב [סי' זאב בנימין בשו"ת "כ
כתב ולא לשנאותם" "מותר פעמים כמה הזכיר שבעירו, ברשעים כשדן
לא שברשע לכתוב רק בזה שם לדייק נחתי לא ושמא איכא. נמי ד"מצוה"

תשנא. דלא לאו נאמר
ובאמת] ובד"ה אלא, ד"ה אחר 278 עמ' יט [עשה פערלא בגרי"פ [וע"ע
אביונך משפט תטה "לא בפסוק משפטים פרשת במכילתא לדקדק שרוצה
תורה ואסרה במצות, אביון שהוא רשע, היינו "אביונך", - שם ודרשו בריבו",
תורה שאסרה מנלן א"כ רשע לשנוא מצוה שיש ואת"ל ע"כ, משפטו, להטות
שמצוה אע"פ הרשע משפט להטות מצוה שאין מגלה רק הפסוק דילמא
שהשאיר עיי"ש בידו, הרשות משפטו להטות רוצה אם אבל לשנאותו,
הא המצות, במנין זאת המכילתא הביאו והחינוך הרמב"ם למה בקושיא
בלא"ה באמת אך ע"כ. רשע. לשנוא ד"מצוה" שפסקו עצמם דעת סותרים

מאוד]. קלוש מהמכילתא דקדוקו
שהלכה4. הפסק, בכללי עולם" "הליכות מספר הביא שם אפרים" ב"מטה

ולא יעקב בן נחמן רב הוא נחמן רב דסתם בדבריו וצ"ע נחמן, רב נגד כרב
לפסוק הצד להסביר כתב הסמ"ג על הצדק" "עיר ובספר יצחק. בר נחמן רב
מהמשך ראיה דיש עוד שם כתב אך יצחק", בר נחמן מרב גדול "דרב כרב,
למימרא "מהו אשי לרב אחא רב ליה דשאל דמצוה, כרנב"י לפסוק הגמ'
ליה", לימא תרי כבי לרביה דמהימן ידע "אי והשיב למשנייא", לרביה ליה
וכ"כ לו. לספר מהדר ולמה רבו שישנאהו בכך מה לא דאי דמצוה, אלמא
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כתב ש� שרק ט' עשה הפסוקäåöîבסמ"ג המש� את הביא וש�
מפסוקèèå÷úà"ובתקוממי� רק ולא גלויה, שנאה שהיא "
ה' שאמרàðùà"משנא� וכמו דמותרת, אע"פ נסתרת ובשנאה ."

ליכא מצוה א� ש�, בגמ' .5רב
בדברי האחרוני� שמצאו חוטא, לשנוא המצוה בעני� זאת סתירה
רל"ח [סי' תשנא לא שבמצות החינו�. בדברי ג� קיימת הסמ"ג,
ה' משנאי� הלא שנאמר הרשעי� לשנוא ש"מצוה" כתב בסופו]
פסחי� הגמ' בהביאו פ'] [מצוה פריקה במצות ואילו וגו', אשנא
עמדו ולא לשנאותו. ש"מותר" רק כתב בחבירו, ערוה דבר ברואה

החינו�. בדברי זאת בסתירה האחרוני�
‰ËÈ˘ ÍÂ�ÈÁÏ ˘È˘ ÔÎ˙È˘ Â�¯¯ÂÚ Ì˘ '· ˜¯Ù ÛÂÒ· ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ Ì�Ó‡
·¯Î ‡Ï‡ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯Î ˜ÒÂÙ Â�È‡ ˙Ó‡·Â ,ÔÈ�Ú· È¯Ó‚Ï ˙¯Á‡
‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ˜¯˘ Ï"ÒÂ ,[ÏÈÚÏ "ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓ"‰ ˙È˘Â˜ÎÂ]
˜ÂÒÙ‰Ó „ÓÏ�Î ,ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡Â ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈÚ˘¯ ‡Â�˘Ï ˜¯ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰Â
È¯·„· ˙ÂÈ˘Â˜ „ÂÚ ‰Ê· ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó˘ Ì˘ ÔÈÈÚÂ .‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰

.[ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ] ÍÂ�ÈÁ‰

* * *

·"Î ÛÈÚÒ Ï‡¯˘È ˙·‰‡ 'Ï‰] "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"·<‚Ò>˘„ÁÏ ‡ˆÈ [
‡ËÂÁ‰˘Î ÔÎÏ ,‰Ï·˜ È¯·„Ó ‡Ï‡ ‰�È‡ ÌÈÚ˘¯ ˙‡�˘ ˙ÂˆÓ˘ ¯Á‡Ó˘

‡Â [Â�ÂÓÓ· Â˜ÈÊÁÓ Ì‡ Ë¯Ù·Â] ÂÚ¯Â Â·‰Â‡ ‡Â‰‡�Â˘Ï ÂÏ ‰È‰È Ì
·ÈÂÁÓ Â�È‡ Ê‡ ,Â‡�Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÂÙ‰È Â¯È·Á Ì‚˘ ÌÂ¯‚È ,·Ï· ˜¯ ÂÏÈÙ‡
Ï‡ (ËÎ ‚ ÈÏ˘Ó) ¯Ó‡� Ê"ÚÂ ,Â·ÏÓ ‰‡�˘‰ ˜ÈÁ¯È ‡Ï‡ Â˙Â‡�˘Ï

Í˙‡ ÁË·Ï ·˘ÂÈ ‡Â‰Â ‰Ú¯ ÍÚ¯ ÏÚ ˘Â¯Á˙.<„>

Ì˘ ÈÏ˘Ó· ‡"¯‚‰ È¯·„Ó ‰Ê ÔÈ„ „ÓÏ˘ ·˙Î Ì˘ "ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„"·Â
:·˙Î˘

ËËÂ˜˙‰Ï Â�ÈÈ‰Â ,ËÙ˘Ó‰ „‚� ‡Â‰ ,'ÂÎ ÍÚ¯ ÏÚ ˘Â¯Á˙ Ï‡"

·˘ÂÈ ‡Â‰Â ÍÚ¯ ÏÚ ‰Ú¯' Í··Ï· '˘Â¯Á˙ Ï‡' Ó"Ó ,ÌÈÚ˘¯·
."Í˙‡ ÁË·Ï ·˘ÂÈ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ¯ÓÂÏÎ ,'Í˙‡ ÁË·Ï

Í˙‡ ÁË·Ï ·˘ÂÈ‰ ÍÚ¯·˘ ÔÂ‡‚‰ ˙�ÂÂÎ· ÔÈ·‰ "˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ"‰Â
:ÔÂ‡‚‰ È¯·„ ÏÚ Ì˘ ·˙Î ÍÎÂ ,ÏÏÎ Â�‡�˘È ‡Ï

,Â�ÂÓÓ ÏÎ Ê·Ê·Ï ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡ ‰¯Â˙ Ï˘ Ú"Ó Ì‚„ ËÂ˘Ù ‡Â‰Â"
‰¯Â˙ Ï˘ Ú"Ó ‡È‰˘ ‰ÁÎÂ˙· Û‡„ ·"Á ÛÂÒ „"ÂÈ ‡"Ó¯ 'ÈÚÂ
˘"ÎÂ ,Â¯È·Á ÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÂÁÓ Â�È‡ „ÒÙ‰ ÂÓˆÚÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÎÂÈ Ì‡
‡È‰˘ Û‡Â .‰Ï·˜Ó ˜¯ ‰�È‡˘ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ Ï˘ ˙‡Ê Ú"Ó
ÍÈ¯ˆ '‰Ï ·‰Â‡ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ·ÈÈÁÓ ÏÎ˘‰ Ì‚Â „‡Ó ‰¯ÂÓÁ
Ì‚Â .‰ÊÓ ¯ÂËÙ Â˙¯·Á „ÈÒÙÈ Ì‡ Ê"ÎÚ ,Â¯·„ È¯·ÂÚ ‡Â�˘Ï
."Ô‰Î‰ Ô¯‰‡· Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ '‰ ˙„Â·ÚÏ Â·¯˜Ï ÏÎÂÈ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ

‰Ó· ,ÂÈ¯·„· ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ Á¯ÎÂÓ Â�È‡ ‡"¯‚‰ È¯·„· Â˘Â¯ÈÙ]
Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ Â˙È‡ ÁË·Ï ·˘ÂÈ‰ ÂÚ¯·˘ ,"Í··Ï·" ˙ÏÈÓ ÛÈÒÂ‰˘
‰Ê· ÏÎÂ ÏÎÓ ˙ÂÚ¯‰ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ Ï·‡ ,·Ï· ˙¯˙Ò� ‰‡�˘
˘Â¯ÈÙÎÂ ,¯·„· ‡ÎÈ‡ ‰ÂˆÓ ‰·¯„‡Â ,‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡ Ô‡Î ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï

Ì˘ ‰�ÂÈ Â�È·¯<„>.[Ú"ˆÂ ,È�˘‰ Â˘Â¯ÈÙ·

* * *

È"Ò ·"¯Ú 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘· ¯‡·˙�˘] ‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ„ ‡˙ÎÏ‰·
·˙Î ,["‰‡�˘‰ ¯ˆÈ ˙ÈÈÙÎ" 'Â ‡È‚ÂÒ· ‰·Á¯‰· ‰‡·Â‰Â ,<Ó>

‡"‡· Â"�˜ 'ÈÒ Á"Â‡] "ÌÈ„‚Ó È¯Ù"‰<‡Ó>Ú"ÓÒ‰ È¯·„ ¯Â‡È·· [
Ì„‡ Ú‚ÂÙ ¯˘‡Î„ Ú"ÓÒ‰ ˙Ú„˘ Ì˘ ÂÈ¯·„Ó ‡ˆÂÈ‰Â ,Ì˘ Ó"ÂÁ·
Ì‡ ÈÎ ‰¯È·Ú ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ‰˘ÂÚ Â�È‡˘" ‡ÓÏÚ· ¯Â·È„· Â¯È·Á·
ÔÈ‡ Ï·‡ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ‰Ê· ,"Â· ‡ˆÂÈÎÂ ÂËÈ�˜‰Â ÌÈ¯·„· ÂÒÈÚÎ‰
ÌÂ˜· Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ ÂÏÈÙ‡ Â‡ ÌÈÓ˘Ï ‡ËÂÁ· Î"‡˘Ó ,¯·„· ‰ÂˆÓ
¯‡Â·Ó Ù"ÎÚÂ .˘"ÈÈÚ .Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ Ê‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÂÏÊ‚˘ ÔÂ‚Î ‰˘ÚÂ
,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ‡ËÂÁ˘ Ï"È˜„ ‰ÎÏ‰Ï Ì‚˘ ˘„Á ÔÈ„ "ÌÈ„‚Ó È¯Ù"·

¯Â‡È· ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ¯·„Â .‰ÂˆÓ Â�È‡Â ¯˙ÂÓ ˜¯ ÌÈÓÚÙ˘ ¯·„· ˘È ˜ÂÏÈÁ6.
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לשנאותו מצוה אמר יצחק בר נחמ� "רב איתא: קיג: ד� בפסחי�
החוטאי� ששנאת ופירושו, רע". שנאת ה' יראת ח) (משלי שנאמר
על בנוס� � בתוכה שכוללת ה', יראת מעבודת וענ� חלק היא
ולרשע לרע, ושנאה סלידה ג� � בעצמו הרע ממעשה המנעות

.7בכלל

החינו�], ובספר מיימוני הגהות סמ"ג, [יראי�, כא�, ובראשוני�
כא� בגמרא הוזכר שלא הרשעי�, שנאת למצות אחר פסוק הוסיפו
שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� "הלא –
מצות ממנו ולומדי� קלט), (תהלי� לי", היו לאויבי� שנאתי�

החוטאי�. שנאת

מכריח שאינו אלא דבריו, בתוך ועוד] ד"ה שע"ג עמ' חיים [חפץ חיים" ב"זרע
הגמרא, מסדר בפשטות כך הוציא ורק הצדק" "עיר כדברי הסברא מכח כך

לשנאותו. שמצוה רנב"י דברי אחרי רק נזכרה זאת ששאלה
בסמ"ג5. הסתירה אלא תירץ לא הוא שגם לעיין, יש ה"מעתיק" בתירוץ

"מותר" הסמ"ג כתב דאיך עצמו של קושיתו אבל המהרש"ל], [וכקושית
בדוחק זה ליישב וכדי קשה. נשאר רע, שנאת ה' דיראת פסוק והביא לשנוא

שנאת ה' דיראת המקרא גם שהביא למעלה "ולהכי המעתיק: שם הוסיף
יתקוטט לא אפילו א"כ עמו להתקוטט שמצוה שמצינו מאחר רצונו, רע,

ודו"ק". בלב, לשנאותו מותר מ"מ עמו
דברי פי על ליישב הוסיף ו'] אות קצ"ה [מצוה היראים על ראם" וב"תועפות

מותר, שכתוב מקום בכל האלו 1],המעתיק הערה [הו"ל משלי ברש"י כגון
דמותר השאלה ובעצם מצוה. לכו"ע גלויה אבל נסתרת, לשנאה שהכוונה
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ואפיקורסי�. מיני� לעני� קטז. שבת בגמרא הוזכר זה פסוק והנה
מכירי� שה� ע"ז מעובדי גרועי� שה� עליה� אמר טרפו� שרב

עליה�: אמר ישמעאל ור' וכופרי�,
לאביה� ישראל בי� ותחרות ואיבה קנאה שמטילי� "הללו
ספריה�] את לשרו� שמותר �] וכמה כמה אחת על שבשמי�
אתקוטט ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� הלא דוד אמר ועליה�
בסיכו� לעיל [עיי� לי". היו לאויבי� שנאתי� שנאה תכלית

שבת ].<Î‡>גמ'
ואפיקורסי�, כופרי� לעני� הנאמר זה פסוק הביאו אמאי וקשה
בגמ' איירי שבהא [לתיאבו�], סת� לחוטא שנאה ממנו ללמוד

פסחי�.
וז"ל: רל"ח] [מצוה החינו� על חינו�" ב"מנחת הקשה זה וכעי�
רק מוכח אינו אשנא] ה' משנאי� הלא �] זה מקרא "דבאמת
מאמיני� שאינ� הרשעי� היינו ה', שונאי לשנוא דמצוה
עה"ת ברמב"� כמבואר ה' שונאי נקראי� וה� הדת, בעיקרי

ט) ז (דברי� ואתחנ� מיירי8פרשת פסחי�] �] בגמרא אבל ,
רוצח], הל' [סו� ש� ברמב"� כמבואר הדת בעיקרי דמאמיני�
ה' יראת דמשלי מקרא מביא ע"כ ה', שונאי בכלל אינ� א"כ

הרע". ששונאי� דהיינו וכו',

בספר הד� על הובא לחינו�, [פירוש המנחה" החינו�וב"לבנת
וב"סביב ה], ל"ת [סמ"ג משה" וב"ברית ירושלי�], מכו� הוצאת
ראשוני� גירסת היתה דכ� דנראה כתבו, כא�], היראי� [על ליראיו"

פסחי� בגמ' ג�9אלו הגמ' הביאה וגו', ה' יראת לפסוק שבנוס�
כשהביאה דהגמרא לפי"ז צ"ל [ולכאורה וגו'. ה' משנאי� הלא פסוק
וכקושית ואפיקורסי� בכופרי� איירי באמת וגו', משנאי� הלא פסוק

המנ"ח].
לגמרי שהשמיט היחיד שהוא ביותר, הקשו החינו� ספר על אול�

והביא רע, שנאת ה' יראת וגו'.ø÷פסוק משנאי� הלא פסוק
בצ"ע השאיר חינו�" ליראיו"10וב"מנחת ו"סביב משה" וב"ברית .

בגמרא הגירסא לו היתה שבאמת דאע"פ החינו� דעת ליישב נדחקו
דמש"ה לומר "אפשר � הפסוקי� שני שנזכרו � וסמ"ג היראי� כמו
בגמרא איתא זה דג� לאשמעינ� וגו' משנאי� הלא החינו� הביא
"ועיי� כתב: ליראיו" וב"סביב משה"], "ברית [מלשו� כמוב�",
דעיקר ומשמע לחוד משנאי� דהלא פסוק כ"א הביא שלא בחינו�

זה]. מכח די� שהוציא [ועיי"ש זה", פסוק על סמכו
דס"ל החינו� דעת ליישב כתב כא�] החינו� [על יצחק" וב"מנחת
הפסוק שהרי להלכה, נשאר לא ע"כ רע שנאת ה' דיראת דהילפותא
"הרע", שנאת על רק מדבר אלא הרשעי� לשנוא מלמד אינו
הפסוק על י. בברכות מאיר לר' ברוריא וכדברי יש, גדול והבדל

היא לרשע דשנאה דס"ל ואחרונים ראשונים לדעת עוד השווה מצוה או
שיש ודאי א"כ ג'] פרק לקמן [עיין הרעה מדרכו ישוב שעי"ז תוכחה מצד

רשע. לשנוא מותר רק לומר וא"א תוכחה מצד עכ"פ מצוה
שנחשב6. אע"פ לחבירו אדם שבין דבחטא החילוק, השכל אל קצת ולקרב

של שכרן מתן ובספרו שם, עצמו הפרמ"ג [וכקושיית למקום אדם בין גם
אז מקפיד אינו ואם בחבירו הפגיעה הוא היסוד אבל ד'], חקירה סוף מצות,
הקפדתו ע"י גם נעשה החטא לחבירו כשחטא וממילא לשמים, גם חטא אין
כ"כ אין אך לוותר, לא שזכותו כיון לשנוא לו מותר ודאי ואמנם הנפגע, של
להקפיד לא שבידו כיון לחוטא הלה ולהחזיק לשנאותו מצוה לומר סברא
של הראשון חילוקו בענין עוד והבן ליתא, מצוה וממילא רשע, יהיה ולא
כתב זה וכעין בעלמא. דיבורים לבין וממון במעשים כנגדו בחטא הפרמ"ג

פ"ו]. [דעות למלך" ב"אשר
וכמבואר7. התורה, מן אינה ודאי זו שמצוה באחרונים פשוט ודבר

מגלה רק וגו' ה' יראת הפסוק שאם לעיין ויש עיי"ש. לסוגיא, ב"הקדמה"
דאורייתא במצוה יכלל לא למה ה' יראת ממצות וענף חלק הוא זה שדבר
ולמה בתורה, הרבה וכיו"ב תירא", אלקיך ה' ו"את מאלקיך" "ויראת של

וצ"ע. דאורייתא. למצוה ענף לפחות יחשב לא
שרנב"י דבריו בכל בפשטות נקט ואהבת] מצות [סמ"ק העמודים" וב"צביון
דנחשב דמאחר וגו', ה' יראת מפסוק שנאה היתר של הדין עיקר גם לומד
מפסוק כלל לומד ואינו תשנא", "לא בכלל אינו ע"כ היא, ומצוה ה', ליראת
בדבריו, עיי"ש השנאה, היתר את אפילו רב, כדעת - פריקה לענין - "שונאך"
כדאורייתא, חשיב וגו' ה' יראת מפסוק זאת שילפותא למד לכאורה וא"כ

וצ"ב.
[על8. יצחק" מדבריוב"מנחת המנ"ח ראיית לדחות כתב כאן] החינוך

ומשלם [בפסוק שם רק כך לפרש התכוין לא שהרמב"ן וכתב הרמב"ן,
הכוונה אין ה' שונאי כשכתוב בעלמא אבל להאבידו], פניו אל לשונאיו
ד"מתקוממיך" שם המנח"י עוד במש"כ אך עיי"ש. דוקא, לכופרים
פרשת מרש"י ראיה והביא לכופרים, הכוונה אין ודאי אתקוטט] [ובתקוממיך
המנח"י ומוכיח ישראל, על הקמים דהיינו ופרש"י קמיך" "תהרוס בשלח
החוטאים וכש"כ מתקוממים נחשבים ג"כ לישראל המצירים דאפילו מזה
ונחשב ישראל, על בפועל מתקומם התם דהרי צ"ע - עכת"ד לשמים,

לתיאבון בחוטאים אבל ונחלתו, עמו הם שישראל מפני ה' על כמתקוממים
ה'? נגד מתקוממים דנחשב מנלן

גירסתם,9. היתה שכך מיימוני הגהות מלשון גם לדייק כתב משה" וב"ברית
הלא ואומר וגו' ה' יראת שנאמר לשנאותו מצוה רשע אדם "אבל שכתב:
נמצאים הפסוקים ששני משמע פסחים", בערבי וגו' אשנא ה' משנאיך
מיימוני הגהות שלשון משה" "ברית דברי על [להעיר בגמרא. בגירסתם
והיא פסחים מסכת כלל הזכיר לא ושם ואהבת] ט [מ"ע הסמ"ג מלשון לקוח
הזכיר לא לסמ"ג המקור שהוא היראים בלשון וכן ההגהות, ממסדר הוספה
באמת ושם "פסחים" הזכיר תשנא לא במצות רק ואהבת, במצות "פסחים"

דמשנאיך]. פסוק הביא לא
ואחריו יראים מספר כנראה הדין מקור כי הראשונים, בדברי להעיר ויש
תשנא בלא שהיראים הוא נפלא ודבר מיי', ההגהות ואחריו הסמ"ג נמשך
משנאיך. הלא פסוק הוסיף ואהבת במצות ורק ה' יראת פסוק אלא הביא לא
פריקה, ובמצות בואהבת רק משנאיך הלא תשנא בלא הביא לא הסמ"ג וכן
אומר זה ודבר משנאיך, דהלא פסוק כשמוסיף בואהבת איירי ההגה"מ וכן

דורשני.
הלא הפסוק פסחים בגמ' בגירסתם להם היה דלא מכאן מוכח גם ואולי
כשדיברו ורק זה פסוק הביאו לא זאת דגמ' מדין כשדיברו ולכן משנאיך,
הלא הפסוק את שבת מגמ' ג"כ הוסיפו אז ושנאה אהבה על כללי באופן
משנאיך דהלא הפסוק תשנא בלא יביאו שלא סיבה שום אין דאל"כ משנאיך,

וצ"ע. כאן, שהובאו כאחרונים ודלא בגמ', בגירסתם כך היה אם
תוכחה10. הל' יונה), לרבינו (המיוחס מכת"י [יו"ל התוכחה" וב"שערי

אדם "חייב שכתב: החינוך, כמו משנאיך הלא פסוק רק הביא גם ג'] סעיף
קהל שנאתי דוד שאמר כמו הלב בשנאת וכו', דברים בג' הרעים להוכיח

נאמר וביחידים יחיאלמרעים, הג"ר בזה עמד וכבר אשנא", ה' משנאיך הלא
שהובא ה' יראת פסוק השמיט למה והקשה שם בהערותיו זילבר אברהם
גם המלמד משנאיך הלא פסוק דוקא הביא שאולי ותירץ פסחים, בגמ'
ובתקוממיך קרא וכדמשמע תוכחה מטעם היא לחוטאים שהשנאה
כוונתו אין אבל בהם, שיחזרו איתם ומתוכח שמתקוטט דמשמע אתקוטט,
פסוק ודאי שזה לרשעים השנאה מצות עצם המלמד הפסוק להביא כאן
דוגמאות מביא רק התוכחה" דב"שער י"ל [וגם רע. שנאת ה' דיראת
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כא� וג� חטאי�, אלא נאמר לא חוטאי� � האר� מ� חטאי� יתמו
ש� בברכות ומשמע "רע", שנאת אלא נאמר לא רעי� שנאת י"ל

לברוריא ומודה בו חזר מאיר ר' אלעזר11שג� ר' דעת משמע [וכ�
יראת מפסוק ראיה להביא אי� באמת זו מסקנא ולפי ז]. ד� גיטי�
והיינו רע דהיינו וס"ל לחלק נחית לא כא� דהגמרא אלא ה',

הלא12רעי� פסוק רק זה פסוק החינו� הביא לא למה ומוב� ,
הרשעי�. גו� בשנאת איירי ודאי שש� אשנא ה' משנאי�

"êåðéçä øôñ" úèéùá øåàéá

ÂÈÏÚ ‰˘˜È ‡ÏÂ ,‰Ê ‡˘Â�· ˙¯Á‡ ‰ËÈ˘ ÍÂ�ÈÁÏ ˘È˘ ‰‡¯È ÌÏÂ‡
·„· Â˘˜˙�˘ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÈ˘Â˜Â [‰Ê ˜¯Ù·] Â�¯ÎÊ‰˘ ‡È˘Â˜‰,˙È˘‡¯ .ÂÈ¯

·˙Î ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ·„ ['‡ ˜¯Ù· ÏÈÚÏ ‰‡·Â‰˘] ÂÈ¯·„· ‰¯È˙Ò‰
,˙È�˘Â .˙Â˘¯ ‡È‰˘ ·˙Î ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ·Â ‰ÂˆÓ ‡È‰ ÌÈÚ˘¯ ˙‡�˘˘
Ì‡ ˜¯Â ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‡ËÂÁ‰ ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ·˙Î ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ·˘
˜¯ ·˙Î ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ·Â ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ Ê‡ ‰Ê ÏÎ È¯Á‡ Â· ¯ÊÁ ‡Ï
Ï„·‰Â ,[Ì"·Ó¯Î] Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Ê‡ Â· ¯ÊÁ ‡ÏÂ Â· "‰¯˙‰" Ì‡˘
Â‡ ‰‡¯˙‰" 'È ‡È‚ÂÒ· ÔÈÈÚ] "‰‡¯˙‰"Â "‰ÁÎÂ˙" ÔÈ· ˘È ÏÂ„‚

.["‰ÁÎÂ˙

Ï"Ò„ ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· ·¯Î ˜ÒÂÙ ˙Ó‡·˘ ,ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ú„· ‰‡¯�Â"øúåî"ã

˙È˘Â˜ÎÂ] ,"‰ÂˆÓ" Ï"Ò„ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯Î ‡ÏÂ ,‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï
˜¯Ù· ÏÈÚÏ ‡·Â‰ ,·¯Î ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÒÙ ‡Ï ‰ÓÏ "ÌÈ¯Ù‡ ‰ËÓ"‰
ÔÈ‡ ˙Ó‡· ,Ì˘ 'Ó‚‰ È¯ÈÈ‡ ‡‰·„ ,ÔÂ·‡È˙Ï ‡ËÂÁ Ì˙Ò„ Â�ÈÈ‰Â .['‡

˙Â˘¯ ˜¯Â Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ13Ï·‡ ,[Ì˘ "Í‡�Â˘" ˜ÂÒÙÓ „ÓÏ�‰]
ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰" .ÊË˜ ˙·˘ 'Ó‚· ÂÈÏÚ Â¯Ó‡˘ ,Ò¯Â˜ÈÙ‡Â ÏÂ„‚ Ú˘¯
˘È˘ Ï"Ò ÍÂ�ÈÁ‰ Ì‚ Ì‰· ,["ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó"‰ ˘"ÂÓÎ] "‡�˘‡ '‰
Ú"ÂÎÏÂ ÏÏÎ È"·�¯Â ·¯ Â˜ÏÁ� ‡Ï ‰Ê· ˙ÂË˘Ù·Â ,Ì˙Â‡�˘Ï "‰ÂˆÓ"
Ô‡Î ‡È‚ÂÒ‰ ˙Ó„˜‰· ¯‡Â·ÓÎ] .ÌÙ„Â¯ÏÂ Ì˙Â‡�˘Ï "‰ÂˆÓ" ˘È

˙·˘ 'Ó‚Ï ÌÂÎÈÒ·Â<‡Î>.[

Ê"ÚÏ ˙ÈÒÓ ÔÈ�Ú·] ‡"Ò˙ ‰ÂˆÓ· ÍÂ�ÈÁ‰ È¯·„Ó ˜È˙Ú� ‰�‰Â<‚Î>:[
‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÌÁ¯Ï ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ -] ˙ÈÒÓ‰ ÏÚ ÂÏ‡ ˙Â¯‰Ê‡ ·Â¯ÓÂ"
Â�ÈÏÚ ‰ÂˆÓ Ì‚Â ¯˙ÂÓ˘ ÔÈ·‰Ï ÈÏ ˘È ,['ÂÎÂ Â¯ÊÚÏ ‡ÏÂ Â·‰‡Ï

Â˙ÈÁ˘‰˘ Â�È˙Â‡¯ È¯Á‡ ,˙Â¯È·Ú ¯‡˘· ÌÈÚ˘¯‰ ÂÏÈÙ‡ Î"‚ ‡Â�˘Ï
ÌÈ¯ÂÓ ÏÂ˜Ï ÂÚÓ˘È ‡ÏÂ ,Ì‰· ‰Â˜˙ ÔÈ‡˘ „Ú Ì‰È˘ÚÓ Â·ÈÚ˙‰Â
˙Ó‚Ó Ì˜ÈÊ‰Ï Ï·‡ ÔÊÂ‡ ÂËÈ ‡Ï Ì„ÓÏÓÏÂ ,Ì‰È¯·„ ÂÊÂ·È Ï·‡
ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ Ì‰ÈÏÚ ¯ÓÂ‡ „Â„ ‰È‰˘ ÌÈÚ˘¯ ‰Ï‡ ‰�‰ ,Ì‰È�Ù

."ËËÂ˜˙‡ ÍÈÓÓÂ˜˙·Â ‡�˘‡ '‰

˜¯˘ Ô‡Î ˘¯ÂÙÓ ÈÎ ,Â˙ËÈ˘ ÔÈ·‰Ï Â�È�ÈÚ ˙‡ ÌÈ¯È‡Ó ‰Ï‡ ÂÈ¯·„
Â·ÈÚ˙‰Â Â˙ÈÁ˘‰˘" Â�Ï ¯È„‚‰ Ì‚Â ,Ì˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÚ˘¯

„Ú Ì‰È˘ÚÓíéøåî ìå÷ì åòîùé àìå íäá äå÷ú ïéàùÌ‰ Ê‡˘ ,"
Â¯ÊÁÈ˘ ‰Â˜˙ ˘È˘ „ÂÚ ÏÎ Ï·‡ .‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ ˜ÂÒÙ· ÌÈÏÏÎ�

˘ÓÏ ‰ÏÈ·˜Ó Ô‡Î Â˙¯„‚‰ Î"‡Â .Ì˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ,Ì‰·Î"
‰ÂˆÓ ‡Ï‡ ¯ÂÒÈ‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘· Ï·‡" ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ·

Ì˙Â‡�˘Ïøåæçì åöø àìå íéîòô äáøä íàèç ìò ïúåà çéëåðù éøçà

ïäáÌ‰· ÌÈ¯ÊÂÁ Ì�È‡˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ,"‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ ¯Ó‡�˘
ÔÈ‡Â ‰Â˜˙ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯·Î˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÌÁÈÎÂ‰˘ È¯Á‡
,'‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ ˜ÂÒÙ· ÌÈÏÏÎ� ‡ÏÈÓÓÂ ,·ËÂÓÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Â�È„È·

.˙ÈÒÓ ˙ÂˆÓ· Î"˘ÓÎÂ

‡ÏÂ Â· ‰¯˙‰Â ˙Á‡ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ˜¯ ·˙Î ‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ· Î"‡˘Ó
,·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ‰Ï Ï„˙˘‰Â ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÁÈÎÂ‰˘ ¯·Â„Ó ‡ÏÂ ,Â· ¯ÊÁ
Ï˘ ¯ÂÈˆ‰ Â‰ÊÂ .¯·„· ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ ÈÎ ,Â˙Â‡�˘Ï "¯˙ÂÓ" ˜¯ ·˙Î ‰Ê·
˜¯„ ·¯Î ˜ÒÙÂ ,[‰˜È¯Ù ˙ÂˆÓ·] ÍÂ�ÈÁ· Ì˘ ˘¯ÂÙÓÎÂ ,ÌÈÁÒÙ 'Ó‚‰

.‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ‰ÊÎ ‡ËÂÁ ‡Â�˘Ï "¯˙ÂÓ"

:·˙Î˘ [ÍÏÓ ÈÂ�ÈÓ ˙ÂˆÓ·] Ê"ˆ˙ ‰ÂˆÓ· ÍÂ�ÈÁ· Ú"ÚÂ
Â�· ‰· ‰ÎÂÊ˘ Ì„‡Ï ÂÏ Ì‰ ‰˘Â¯È· Ï‡¯˘È·˘ ÔÈÈÂ�Ó‰ ÏÎÂ"
ÏÎ Ï·‡ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· ÂÈ˙Â·‡ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ‡‰È˘ ‡Â‰Â ...ÂÈ¯Á‡

íéîù úàøé åá ïéàùÔÈ�ÓÓ ÔÈ‡˘ Ï"ˆ‡ ,‰·Â¯Ó Â˙ÓÎÁ˘ Ù"Ú‡
Ì˙Â‡�˘Ï ÈÂ‡¯˘ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È·˘ ÔÈÈÂ�ÈÓ‰ ÔÓ ÈÂ�ÈÓ· Â˙Â‡
."ÔÂ‡ ÈÏÚÂÙ ÏÎ È˙‡�˘ (‰ ÌÈÏ‰˙) „Â„ ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ,Ì˜ÈÁ¯‰ÏÂ

˙‡¯È Â· ÔÈ‡˘" ,Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ˘ Ú˘¯‰ ¯„‚ Ô‡Î Ì‚ ¯ÈÎÊ‰˘ È¯‰
‰Ê· ÂÈ¯·„Â] ÔÂ·‡È˙Ï ˙Á‡ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ‡ÏÂ ˙ËÏÁÂÓ ‰¯Âˆ· "ÌÈÓ˘
„ÁÙ ÔÈ‡" ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÚ˘¯‰ ÏÚ ˙"Ú˘· ‰�ÂÈ Â�È·¯ Î"˘ÓÏ ÌÈÏÈ·˜Ó
ÌÈ�Â˘‡¯ ˙ËÈ˘· ÔÈÈÚÏ ˘È ‰Ê Í¯„ ÈÙÏÂ] .["Ì‰È�ÈÚ „‚�Ï ÌÈ˜Ï‡

[˙ÂÈ˘Â˜ ‰ÓÎ ÂÈÏÚ Â˘˜‰˘ ‚"ÓÒ· ¯˜ÈÚ·Â ÌÈ¯Á‡14.

פנחס ממשה הביא ולכן רב" "מעשה בבחינת כך תוכחה שקיימו מצדיקים
הדין]. מקורות כאן הביא לא אך ודוד,

ב"אורח11. עיין ולדוגמא אחרונים, כמה דנו וברוריא דר"מ השאלה ובעצם
מרדכי" "בית בשו"ת וע"ע שם, שמחלק מה סקל"ג קנ"ו סי' או"ח שו"ע נאמן"

א'. דרוש יהושע" וב"עמק ל"ה], [סי'
משנאיך12. דהלא פסוק הגורסת בגמרא לגירסא רמז שום מצאנו ולא

ליישב מפרש שום דעת על עלה לא ולכן רע, שנאת ה' יראת פסוק ומשמיטה
ישראל אהבת [הל' הלבבות" שב"מצוות לציין יש אולם החינוך. את כך
וב"דרך וגו', משנאיך הלא הפסוק רק הזכיר דבריו בכל כ"ב] ט"ז, סעיף
אמר יצחק בר נחמן "רב פסחים הגמרא כל העתיק יט] אות [שם מצותיך"

הדבר ופלא עיי"ש, וגו'", אשנא ה' משנאיך הלא שנאמר לשנאותו מצוה
לו. היתה גירסא איזו

"יראת13. מפסוק לדרוש לו נראה לא כי מצוה ס"ל לא שרב י"ל ובסברא
כ"רע" זה אדם להגדיר אין כי כזה, חוטא לשנוא מצוה להביא רע" שנאת ה'
בחוטא פסחים הגמ' איירי דבהא הגיע לא מומר [ולכלל לתיאבון חוטא אם

לתיאבון]. אחד חטא
בדעת14. לחלק רמז אפשר] והיה ד"ה י"ט סי' תענית [עמ"ס חיים" ב"משנת

[עפ והסמ"ג לשנואהחינוך מצוה יש תוכחה אחרי שרק לשונם] דקדוק "י
נתן לא וגם החינוך דעת שם ביאר לא אך רשות. רק הוי תוכחה לפני אבל
שערים" ב"בית [ועיין בעז"ה. מבואר הדבר שכתבנו מה ולפי זה, לחילוק טעם
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הרע שנאת � [הבסיסית] השנאה מטרת הא': טע	 (א)
רע שהוא משו	

שנאמר לשנאותו מצוה אמר יצחק בר נחמ� "רב איתא: בגמרא
פשוטו הרי בכתוב, השנאה בטע� נחקור א� רע". שנאת ה' יראת
ממצות חלק היא והרע הרשע לשנוא שהמצוה מלמד מקרא של

ל ושנאה סלידה ג� בתוכה כוללת ה' שיראת והיינו ה', הרעיראת
הוא בעיניו שרע שדבר האד� [כטבע מעשייתו הימנעות רק ולא
הרע לשנאת נוספת וכוונה סיבה כא� אי� ולפי"ז וסולד], שונא ג�
היראה מחייבת � רע מעשיית להימנע שצרי� סיבה שמאותה אלא

ממנו. ולגעול לסלוד ג� � ה' ועבודת
שהביאו אתקוטט" ובתקוממי� אשנא ה' משנאי� "הלא הפסוק וג�
לפי ב'], בפרק לעיל באור� כמשנ"ת שבת [מגמ' ראשוני� כמה
שאינ� אע"פ � ה' ששונאי אומר המל� שדוד הכוונה פשוטו
תכלית ושונא� וכאויביו כשונאיו מחשיב� � האישיי� שונאיו
ומטרות לכוונות זכר אי� ועכ"פ בה', דביקותו מצד וזה שנאה,

הרשעי�. שנאת של זו במצוה צדדיות
� מהראשוני� כמה דברי במשמעות ג� כ� ומצאנו
כתב: רי"ח] סי' אמצע ש"ג [שע"ת יונה ברבינו

אלקי� פחד אי� כי דרכו את ובחנת תדע אשר האיש "אבל
ולהבאיש חטאותיו על ולגלות בגנותו לספר מצוה עיניו, לנגד

אד� בני בעיני עבירות íéòîåùäבעלי ùôð ìòâú ïòîìå

צדיקי� תועבת כו) כט (משלי ונאמר הרעי�, המעשי� את
ונאמר עול, òøאיש úàðù 'ä úàøé."

נפשות להגעיל כדי הרשעי� בגנות לספר שמצוה פירש הרי
שנאת ה' יראת בפסוק מש"כ עי"ז ומקיימי� ממעשיה�, השומעי�

רע.
תצז [מצוה מל� מינוי במצות החינו� כתב:<Ï·>ובספר [

אע"פ שמי�, יראת בו שאי� שררה] בעל של ב� �] כל "אבל
מ� במינוי אותו ממני� שאי� לומר צרי� אי� מרובה, שחכמתו
דוד אמר ועליה� ולהרחיק� לשנאות� שראוי אלא המנויי�

עו�". פועלי כל שנאתי
ספרו: בהקדמת שכתב הלבבות, בחובות מפורש וכ�

בורא לעול� שיש שנאמי� הלבבות שבחובות עשה "וממצוות
כדי אוהביו ואת אותו ושנאהוב וכו', בלבנו ושנעבדהו וכו',

אליו, ðåùלהתקרב úà àðùðååéà."

כתב: ה'] [פרק ה' אהבת ובשער
באוהביו השנאה ומה� מאד... רבי� באלקי� האהבה "מפסידי

åéàðåùá äáäàäå,לעזור הלרשע יט) ב (דה"י שנאמר כמו
תאהב". ה' ולשונאי

שההתרחקות שהקדמנו, כמו אלו ראשוני� בדברי לכאורה ומבואר
או ה', יראת משו� או � ה' מעבודת חלק היא מהרשע והסלידה

בה' ודביקות באהבה .15שנכללת

שלא כדי מהרשע להתרחק השנאה מטרת הב': טע	 (ב)
הרעי	 ממעשיו ללמוד

הרשעי�, שנאת מצות המלמדי� לעיל המובאי� הפסוקי� בשני
כדי מהרע והרחקה כגדר שהיא השנאה בסיבת לפרש ג� יתכ�
שנאת ה' "יראת העבירה. בעצמו ולעבור הרשע לחקות יבוא שלא
וג� מהרע, והסלידה השנאה הוא וסייג מהיראה חלק דהיינו רע",
שמפחד משו� ממנו וסולד מתרחק בעיניו שרע שדבר האד� טבע
ולא ה' יראת מידת כא� הוזכרה למה יוב� [ובזה בדבר. יכשל פ�
שהסייגי� רע", שנאו ה' "אוהבי כמ"ש אהבה, כגו� אחרת מידה

יכשל]. פ� והפחד היראה ממידת נובעי� רע מדבר והבריחה
ח' [מ"ע הסמ"ק על העמודי�" ב"צביו� היטב מבואר זה טע�
(ד� סנהדרי� בגמ' עמ"ש וע"כ, בד"ה ב' אות כמו� לרע� ואהבת
כמו�, לרע� ואהבת במצות עליו מצווי� ב"ד למיתת דנידו� נב)
מצות בכלל אינו שרשע שמבואר וקשה, יפה, מיתה לו שיברור

וז"ל: ואהבת]
אלא ואהבת] ממצות �] נתמעט דלא למימר איכא "ולפי"ז
לשנאותו מצוה למ"ד שהרי איתו, התחברות ששיי� באופ�
"שנאת כתיב לא והרי רע, שנאת ה' יראת מדכתיב לה וילי�
יתמו י. בברכות וכדדרשינ� כתיב, רע" "שנאת אלא רשע"
בכדי הרשע את לשנוא ונצטוינו עיי"ש, חוטאי� ולא חטאי�
התחברות ושיי� בחיי� בעודו רק זהו אמנ� הרע, מ� להתרחק

זה... די� פסק ומקיימי� למות נידו� כשהוא אבל ".16איתו,
ה כ"ד, אות אמצע מצותי�" ב"דר� הלבבות", זכיר[וב"מצוות

לשנאותו מחויב ואינו לחוטא להתחבר במקו�שישהיתר זאת סברא
הלה א� שאפ"ה וכתב עמו] הקשר ינתק א� נפסד שיצא [כגו�
להפסיד מחויב ודאי דבזה "נראה הדת מיסודי באחד חלילה כופר
אחד ח"ו יקלקל שלא וג� ח"ו, ממשכא דמינות משו� חברתו

עיי"ש]. ביתו", מבני

בפשיטות, כך ג"כ דנקט שמשמע הרמב"ם"] "ומדברי ד"ה ס"ח סי' או"ח [חלק
עיי"ש. וכו', רשות התראה ובלי מצוה, יש בו שבהתרה הרמב"ם מדברי ודייק

י'. בסוגיא באורך ע"ע אבל החילוק, ביאר לא הוא וגם
קצת15. משמע ונחזור] ד"ה ריש רפ"ב [סי' זאב" "בנימין בתשובות וכן

שמותר שבעירו הרשעים על שם שכתב בעצם, היא הרשעים שנאת שסיבת
בכלל שאינם כתב אף שם דבריו [ובהמשך פסחים גמרא ומביא לשנאותם
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להחזיר כפיה] [ואמצעי כתוכחה השנאה הג': טע	 (ג)
למוטב החוטא

שאנו והיא, � החוטאי� לשנאת אחרת מטרה אנו מוצאי� אול�
שנאה של דר� לו שמראי� ע"י למוטב החוטא להחזיר מנסי�

הועילו לא בנוע� תוכחה שדרכי אחרי .17וריחוק,
זה וכל ד"ה ה' ל"ת לסמ"ג [ביאור ספר" אליבא<ËÓ>ב"מגילת ,

רש"י [עפ"י לחדש הוסי� וא� בפירוש כ� כתב רש"י] דשיטת
"ירידה ג� היא לרשע המותרת השנאה שבכלל כח.] קידושי�
להציק במטרה וכ"ז לאומנותו, ולירד פרנסתו למעט והיינו לחייו",

מלשונו: חלק וזה בתשובה. לשוב ולכפותו לו
פסחי�] דגמ' בחוטא דהיינו �] תשנא לא אמר שלא "ובמי
מדבר שאינו שנאתו דמתו� ותשנא, תשנא אלא הוכח, אמר לא
למעט א� לשנאותו מותר ופרש"י לחייו... עמו ויורד עמו

לאומנותו, ולירד áèåîìפרנסתו øåæçé ïë ìòå."
אליא להג"ר ט', עשה [לסמ"ג למהרש"ל המעתיק בהגהות וכ�
בלבו, נסתרת שנאה ג� חוטא לשנוא שמותר שאע"פ כתב לואנ�]

ובלשונו: גלויה, בשנאה רק הוי ה"מצוה" א�
לשנוא שמצוה הסמ"ג שכתב דואהבת, ט' במ"ע פי' �] "והכא

זה על עמו ויתקוטט בגלוי אותו שישנא מיירי éìåàחוטא]

òøä åëøãî áåùéובתקוממי�" שהביא מקרא מוכח וכ� ,
הפסוק וכ� גלויה], לשנאה שהכוונה פירוש, �] אתקוטט"

הכי משמע רע שנאת ה' ".18דיראת
ונראה]:וכ� ד"ה 287 עמ' י"ט, [עשה פערלא הגרי"פ כתב

בחיי� בעודו דוקא היינו לשנאותו מצוה דרשע íåùîå"ואע"ג

äçëåúמענינא וכדמשמע למוטב שיחזור אפשר כ� דע"י
דקרא".

קוב� וע"ע תרנ"ה, סי' אמצע [יבמות הערות" ב"קוב� משמע וכ�
צד ב"ק לשנוא<Ò·>שיעורי� מותר באמת למה לבאר שכתב [

לתוס' כגו� אחי�, מכלל יוצא אינו שחוטא [לסוברי� החוטא
משו�: דצ"ל וביאר שראה] ד"ה קיג: פסחי�

דר� אלא אסורי� אינ� לחבירו אד� שבי� האיסורי� "דכל
דאי� אחי� את תשנא לא וכמו לצור�, שלא והשחתה קלקול
ערוה, דבר בו ראה שלא היינו חינ�, בשנאת אלא האיסור
ש�: ובסו"ד לשנאותו". מותר ערוה דבר עליו ראה א� אבל
תועלת". לצור� הותרו האלו האיסורי� דכל זה מכל "ומוכח
תועלת, משו� הוא החוטא לשנוא דההיתר ש� בדבריו ומבואר

מהשנאה לרשע תועלת שיש .19והיינו
מצות מקיי� הרשעי� שנאת שע"י אנו מוצאי� בראשוני� וג�

יונה לרבינו המיוחס התוכחה" ב"שערי כתב:20תוכחה.
בדברי�, למחות א) דברי�; בג' הרעי� להוכיח אד� "וחייב
שעשה כמו היד, בפגיעת ב) רע�. תכה למה משה שאמר כמו

ה) כו (תהלי� דוד שאמר כמו הלב, בשנאת ג) שנאתיפנחס.
נאמר וביחידי� מרעי�, àðùàקהל 'ä êéàðùî àìä

èèå÷úà êéîîå÷úáå."
תוכחה. מצד הוא לחוטאי� הלב ששנאת בדבריו מפורש הרי

חשבו� [שער הלבבות" ב"חובות כבר מבואר עצמו זה דבר ובאמת
וז"ל: אד�] בני מחברת הבאי� בחיובי� י"ז, חשבו� פ"ג הנפש
הבורא צוה אשר הרע, מ� וההזהרה בטוב הצווי חיוב "ומה�
להזהיר חייבי� ואנחנו עמית�. את תוכיח הוכח באומרו עליו
שעשה כמו היד בפגיעת מה� האחד דברי�; בשלושה הרע מ�
שעשה כמו בדברי� למחות והשני וכזבי. זמרי בדבר פנחס

והשלישי רע�. תכה למה לרשע באומרו åîëמשה áìá

éúàðù ãåã øîàù�וא אשב, לא רשעי� וע� מרעי� קהל
עליו יקשה וא� מקצר, יהיה מיחה ולא בידו למחות יכול
בדברי� למחות יכול אינו וא� בדברי�, ימחה � בידו למחות

בלבו" זאת לעשות חייב �21.

ה' דחילול כיון איבה להם לנטור "וראוי ומוסיף: לנדותם] וצריכים אחיך
דבריו. בהמשך ועיי"ש ידם", על נעשה

שמדובר16. לומר ל"ש לכאורה אתקוטט, וכו' משנאיך הלא ובפסוק
להתרחק היא המטרה אם עמהם יתקוטט למה כי הרחקה מכח בשנאה
הפרק. בהמשך וע"ע והבן. ממעשיהם. ללמוד שלא כדי מהרשעים ולברוח

כלפי17. ההלכה "יחס שרמן הר"א של במאמרו א'] [חלק ב"תחומין" ועיין
להגדיר שהטיב ב' אות ג' פרק והמצוות", התורה מדרך שפרשו אחינו

זה. בענין הצדדים
מהחוטאים18. ירא שאינו במי רק רואים ה' דיראת הפסוק, שם וביאר

להם, ומחניף מהחוטאים המפחד אבל מהקב"ה, רק וירא בגלוי, ושונאם
ממה יותר מהרשעים מפחד שהרי ה' יראת כאן אין בלבו, ששונאם אע"פ
בפסוק זו סברה שהוסיף שאחרי אע"פ והנה בדבריו. עיי"ש מה', שמפחד
החוטא, שישוב כדי שהוא הגלויה השנאה בטעם לומר מוכרח אינו שוב
יראת לו שיש מראה שאז גלויה בשנאה רק שהמצוה מובן נמי בלא"ה שהרי
דטעם זה ביסוד שנשאר בדבריו משמע אעפ"כ הרשעים, מיראת יותר ה'

מדרכו. החוטא שישוב כדי הוא השנאה
איסור19. כמו אלו, איסורים המתירה שהתועלת דבריו בכל שם ומשמע

כלל נחשב לא ואז מזה, שסובל עצמו לאדם התועלת כשבאה היא השנאה,
הדוגמאותמעש כל וכן שלו. לתועלת שהוא מאחר וכיו"ב מזיק כמעשה זה ה

[ומה לשונו. בכל עיי"ש עצמו, הניזק של לתועלת כולם הם שם שהביא
מותר שלתועלת הכללי הדין הביא לא בזה גם לתועלת הרע מלשון שהביא

ויתכן מחלוקת, בעלי על לשה"ר לספר דמותר הדין אלא לשה"ר, לספר
המריבה]. שמשקיט בזה עצמם, המחלוקת לבעלי גם תועלת שנחשב

העבר, על להעניש שבא מלקות כגון עונש בין חילק דבריו דבתחילת ועוד
להם להועיל שמכוונים תלמידו את הרודה והרב בנו את המכה אב לבין
אח"כ כשכתב וממילא לתועלת, הכאה אלא כלל חבלה זו שאין לעתיד,
בתור באה שהשנאה כוונתו לכאורה לתועלת שהיא שנאה רק שמותרת

לעתיד. לרשע להועיל בה ויש תוכחה
לחוטא שהשנאה לחדש רוצה קיג:] פסחים [עמ"ס שמואל" ב"דבר אולם

מצד [ואינהעונשהיא שעבר מה על השנאה ע"י אותו שמענישים לחוטא,
אחד עד דאין מהא כך והכריח חטאו], ויעזוב דרכיו שייטיב תוכחה בגדר
לא, ולמה - קיג: פסחים גמ' מכח באחרונים כמובא - לשנאותו לענין נאמן
אם וצ"ע עכ"ד. עונש, מגדר הוא וע"כ באיסורין, נאמן אחד עד תמיד הרי

<יט>. פסחים לגמ' בסיכום וע"ע הכרח, בזה יש
העתקה20. שהוא וכתבו עוררין, יצאו יונה לרבינו הנ"ל הספר של יחוסו על

הדברים רוב נמצאים ששם התוכחה"] "ענין [פרק ח"ב הלקט" מ"שבולי
למובא גם והשוה ג-ד. ח"ו עשירית שנה "מוריה" קובץ עיין הנ"ל, שבספר
ולא מהם שיתרחקו כדי היא לחוטאים שהשנאה יונה רבינו מדברי לעיל

"תוכחה". במשמע אינו ודאי וזה ממעשיהם, ילמדו
לשנאה21. רק היא דכוונתו דיתכן לעיין, יש הלבבות" "חובות בלשון

מצד שהיא גלויה לשנאה ולא לקמן], שיבואר [וכמו מחאה ומדין נסתרת,
רשעים שנאת דמצות הפסוק הביא מדלא למוטב, החוטא להחזיר תוכחה
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Â‡�Â˘Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰" ÁˆÂ¯ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ˜„˜„Ó˘ ÈÙÎÂ
˜¯ Â�È‡ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘ "„Ú" ,"ÂÚ˘¯Ó ·Â˘ÈÂ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘ „Ú
‡Ï‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ‰·Â˘˙ È¯Á‡˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓÂ ËÂ˘Ù È¯‰˘ ,¯ÂÚÈ˘
ÔÎÂ) .‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘ È„Î· ‡Â‰˘ ,‰‡�˘Ï ‰¯ËÓÂ ÌÚË ˙�È˙� Ì‚ ‡Â‰
Ê"Ò· ÏÈÚÏ Ì˘Â „"ÎÒ '‰ ˙"Ï] ‚"ÓÒÏ "Ì‰¯·‡ ˙�˘Ó"· Ì‚ ˜„˜„

.(„ÂÚ ÍÈ¯‡‰

ÌÈˆÂ¯Â ÂÏ ·ÈËÈ‰ÏÂ Â˙ÂÈÁ‰Ï ÔÈÂÂˆÓ Â�‡˘ Ì˙Ò ‡ËÂÁ· ‡Â‰ Ê"ÎÂ
ÂÈÙÏÎ ‰‡�˘‰ Ê‡ ·"ÂÈÎÂ ‰�ÂÓ‡‰ È¯˜ÈÚÓ „Á‡· ¯ÙÂÎ· Ï·‡ ,Â˙·Â˘˙·
Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘ÏÎÂ ,Â˙Ú¯·Â Â�ÂÈÏÎ· ÌÈˆÂ¯˘ ,˙ËÏÁÂÓ ‰‡�˘ ‡È‰

‚"È‰ „ÂÒÈ· ˜ÏÁ ˜¯ÙÏ ‰Ó„˜‰ ,ÔÈ¯„‰�Ò] ˘"Ó‰ÈÙ·<ÁÎ>:[
¯ÙÎÂ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÈ È¯‰ ,˙Â„ÂÒÈ‰ ‰Ï‡Ó „ÂÒÈ Ì„‡Ï Ï˜Ï˜˙�˘ÎÂ"

Â‡�Â˘Ï ‰ÂˆÓÂ ,˙ÂÚÈË�· ıˆÂ˜Â Ò¯Â˜ÈÙ‡Â ÔÈÓ ‡¯˜�Â ¯˜ÈÚ·åãáàìå,
‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ ¯Ó‡� ÂÈÏÚÂ23."ÌÈÈÁ ˙�˘Ó"‰ „"ÎÚ .

¯·ÂÒ‰ - ˜"ÓÒ‰ ˙Ú„ ¯Â‡È·· ['‰ ˙"Ï ‚"ÓÒ] "‰˘Ó ˙È¯·"·
¯ÂÒ‡ Ï·‡ ‰‡�˘‰ ÂÏ ‰‡¯Ó˘Î ˜¯ ‡Â‰ Ú˘¯ ˙‡�˘ Ï˘ ¯˙È‰‰„
ÌÂ˘Ó ‡È‰ ‰‡�˘‰„ ¯·ÂÒ„ ÌÂ˘Ó ÂÓÚË„ ,·˙Î - ‡„È¯‚ ·Ï· Â˙Â‡�˘Ï
.‡ËÂÁÏ ‰‡�˘‰ ‰‡¯‰˘Î ˜¯ ¯˙Â‰ ÔÎÏÂ ‡ËÂÁ‰ ˙ÏÚÂ˙ÏÂ ‰ÁÎÂ˙
˙¯˙Ò� ‰‡�˘ ÂÏÈÙ‡ ˙¯˙ÂÓ ÔÈ„Î ÂÁÈÎÂ‰˘ ¯ÂÓ‚ ‡ËÂÁ·„ „ÂÚ ·˙ÎÂ
ÌÂ˘ÓÂ ,·Ï·˘ ‰‡�˘ Ì‚ ˙¯˙ÂÓ„ ÌÈÁÒÙ„ 'Ó‚‰ ˙ÂË˘ÙÎÂ ·Ï·˘
Ú¯‰ ˙‡�˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ‰ÁÎÂ˙ „ˆÓ ‰�È‡ ‰‡�˘‰ ¯ÂÓ‚ ‡ËÂÁ·˘
˙Ú„Ï ,Ò¯Â˜ÈÙ‡Â ¯ÙÂÎ· ˜¯ "ÌÈÈÁ ˙�˘Ó"‰ ¯·ÂÒ˘ ‰ÓÂ] .ÌˆÚ·
˜¯˘ ˜"ÓÒ‰ ·˙Î˘ ‰ÓÂ .[¯ÂÓ‚ ‡ËÂÁ ÏÎ· ÍÎ ÔÈ„‰ "‰˘Ó ˙È¯·"‰
Ì˘ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ÔÈ„Î ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘Î ‰Ê ,˙¯˙ÂÓ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘
‡È‰˘ ‰‡�˘‰ ‰¯˙Â‰ ˜¯Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ Â˙Â‡�˘Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎÏÂ ,"‡ËÂÁ"

‰ÁÎÂ˙ ÌÂ˘Ó24Ì˘Ï ÏÏ˜ÏÂ ˙ÂÎ‰Ï ¯˙ÂÓ˘ :ÊË ÔÈÎ¯Ú· È"˘¯ ˙Ú„ÎÂ ,
Ú¯‚ ‡Ï„ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡�˘ È"Ú Â¯ÒÈÈÏ Ì‚ ¯˙ÂÓ È‡„Â Î"‡Â ,‰ÁÎÂ˙

ÔÈÎ¯Ú 'Ó‚ ÌÂÎÈÒ· ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ] ‰ÏÏ˜Â ‰‡Î‰Ó<Ê>.[‰Ê ÔÈ�Ú·

הנ"ל הטעמי	 בי� להלכה הנפק"מ (ד)
·ÌÈÓÚË‰ ¯‡˘ ÔÈ·Ï ‰ÁÎÂ˙Î ‰‡�˘„ ÌÚË‰ ÔÈ· ¯˜ÈÚ

ביסוד ראשית, הנזכרי�. הטעמי� שלושת בי� נאמרו נפק"מ כמה
אד� שבי� מצוה היא השנאה ומצות ההיתר הא� המצוה, הגדרת
ו' בסוגיא [עיי� לחבירו אד� שבי� מצוה נחשבת שמא או למקו�
משו� הרע שנאת �] הראשו� לטע� שהרי באור�]. זה עני� ביאור
ילמד שלא �] השני לטע� וכ� לשמי�, היא המצוה כל רע] שהוא
שמי� יראת ומשו� לעצמו היא והתועלת התכלית הרשע] ממעשי
�] השלישי לטע� ורק למקו�, אד� שבי� מצוה ונחשבת שלו,

למוטב. להחזירו לחבירו חיוב הוי תוכחה] משו�
הטע� לבי� הראשוני� הטעמי� שני בי� לחלק יש מזו ויתירה
משא"כ וגמורה אמיתית היא השנאה הראשוני� דלטעמי� דתוכחה,
אי� טובתו ודורש למוטב להחזירו שרוצה מאחר דתוכחה, לטע�
טובתו, דורש שהרי מוסתרת, אהבה אדרבא אלא אמיתית שנאה זו
לשנאותו, חייב אחרת בצורה עליו להשפיע יכול שאינו משו� ורק
אליו. אהבתו מתו� שמכהו ליישרו בנו את המכה האב כמו וזה
לפרק [בהקדמתו הרמב"� דעת לבאר חיי�" ב"משנת [וכמש"כ
הרמב"� קראה תוכחה בתור הבאה לחוטאי� שהשנאה חלק]
עשה ואפילו עליו... ולרח� לאהבו "ומצוה ש� וכמש"כ "אהבה",

.[21 הערה לעיל שנתבאר וכמו העבירות", מה שיכול מה

והשווה אשנא]. ה' משאיך הלא פסוק שהוסיף התוכחה" ל"שערי [בניגוד
" מדברי לעיל שהובאה היאלמשמעות השנאה שמצות הלבבות" חובות

תוכחה. משום ולא בעצם,
שרק22. לומר שייך איך א"כ תוכחה, היא השנאה סיבת אם ולכאורה

שהכוונה וצ"ל היא? מצוה ודאי תוכחה הרי מצוה, ולא לשנוא מותר
מותר לכן - הרעה מדרכו ידה על ישוב שאולי - בה יש תועלת שהשנאה

אחרות. בדרכים להוכיחו שיכול מאחר בדבר מחויב אינו אך לשנוא,
אדם23. יאמין "וכאשר דבריו: בריש הרמב"ם שם כתב סתם בחוטא אבל

ומצוה ישראל בכלל נכנס הוא בהם, אמונתו בה ונתברר כולם היסודות אלה
האהבהלאהבו מן לחבירו איש הש"י שצוה מה בכל עמו ולנהוג עליו ולרחם

והתגברות התאוה מחמת העבירות מן שיכול מה עשה ואפילו והאחוה,
מפושעי והוא לעוה"ב חלק לו יש אבל חטאיו כפי נענש הוא הגרוע, הטבע

ומש"כ ולהחיותו, לו להיטיב מצווין עדיין כזה שחוטא והכוונה ישראל",
עצמולאהבוהרמב"ם של פסק וגם פסחים גמ' שסותר האחרונים והקשו

שם חיים" ב"משנת מיישב - לשנאותו מצוה חוטא שכל רוצח, הל' בסוף
הוא פסחים בגמ' המוזכר סתם בחוטא השנאה דטעם אלה, דבריו עפ"י
אלא ואינה ולטובתו, למוטב להחזירו כדי היא זו שנאה וא"כ תוכחה, משום
הרמב"ם למש"כ סתירה אינה זו ושנאה מגולה, ותוכחה מוסתרת אהבה
היא שהשנאה ואפיקורסים בכופרים משא"כ לאהבו, מצוה סתם שחוטא
הפסוק שגם להוסיף ויש והבן. וכליונם, רעתם ודורשים ואמיתית בעצם

דייק. הכי בכופרים, הרמב"ם שהביא שנאתים, שנאה תכלית
אחרונים24. כמה לדעת מנוגדים אלה משה" "ברית שדברי לציין יש

נועם בדרכי וכשיעור כדין להוכיח גמר שלא זמן שכל מסברא שקובעים
ושנאה. כפייה לדברי לעבור אסור וכו',
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לרשע יתקרב שמא החשש שיי� שלא באופ� נפק"מ � ולדינא
ילמד [דלא הב' דלטע� ב"ד, למיתת הנידו� כגו� ממעשיו, וילמד
[שנאת הא' ולטע� רשעי�, שנאת ומצות היתר בו אי� ממעשיו]
ב"צביו� כ"כ הרשעי�, שנאת עני� שיי� כא� ג� הרי בעצ�] הרע
287 עמ' יט [עשה פערלא והגרי"פ דואהבת], [במ"ע העמודי�"
שנאה של העני� שיי� לא דתוכחה לטע� דג� כתב ונראה] ד"ה
מאחר למוטב ולהחזיר� להוכיח� עני� כא� שאי� ב"ד בהרוגי
לומר דיש מוכרחי� דבריו ואי� [עיי"ש, במיתת�, מתכפרי� שכבר

בכה"ג]. תוכחה עני� עדיי� ששיי�
הג' לטע� הראשוני� הטעמי� שני [בי� נאמרו חילוקי� ועוד
השונא חייב דתוכחה שלטע� הדבר, ביסוד ראשית דתוכחה],
וע"י אותו ששונאי� בזה ירגיש שהחוטא לחו� שנאתו להראות
מקיי� אינו גרידא בלב נסתרת בשנאה אבל עליו, ישפיע אולי כ�

äåöîäאי� ג� ועוד, משה" ד"ברית אליבא לשנואøúéä[ולסמ"ק
וכדלעיל]. כזה, באופ�

[ש�] חיי�" ב"משנת דכתב פני�", ל"עז שנאה בדי� � חילוק ועוד
לשנאותו שמותר א� פני� בעז א"כ תוכחה משו� שהשנאה דלטע�

בתשובהäåöîאבל יחזור שלא מוחזק עזותו מתו� כי ליכא,
מותר פני� "עז יב בסוגיא ובאריכות פ"ב ריש כלה במס' [כמבואר
"מצוה" פני� בעז ג� שיי� הטעמי� לשאר משא"כ לשנאותו"],

לשנאותו.
לעיל שנתבאר מה דלפי לחדש ורצה בזה עוד שהפליג מי ויש
דאי� היכא � תוכחה משו� � הג' דלטע� פני�] ועז ב"ד [בהרוגי
שיי� לא בזמה"ז א"כ שנאה, היתר אי� בתוכחה וצור� תועלת
שאינו מאחר וחילוני�, לפוקרי� הרשעי�, שנאת עני� כל כלל

לשנאות� אסור ואפילו מצוה אי� ממילא בזה תועלת .25מביא

ואולי25. תועלת, אין למה ביאר ולא א'] [כרך ב"תחומין" שרמן הר"א
הרוב אין ממילא חרדים הם והמיעוט הם כך ישראל רוב שבעוה"ר משום
שנואים נעשים שהם מזה, סובל המועט ואדרבה המועט משנאת מתפעל
הציבור כשכל איירי קיג:] [פסחים דגמרא בדינא משא"כ הרוב, בעיני
להלכה, צ"ע אך למוטב. להחזירו עליו הדבר משפיע דאז הרשע שונאים
מופרכת זו שסברא [ועוד זולתו. ספר ובשום אחרון בשום הדבר הוזכר לא וגם
יחידי בחבירו ערוה דבר הרואה שגם שמפרש הנ"ל, פסחים מהגמ' היא
עדים, ב' שאין אותו שונאים אין העולם שכל ואע"פ לשנאותו ומצוה מותר

שונאהו]. ואעפ"כ יחידי, והוא שונאהו לבד הרואה ורק

יונתן הג"ר בשם שהובא מה "התוכחה", או "התראה" י' בסוגיא וע"ע
שם במש"כ סקכ"ד] אמצע מצותיך" ["דרך הלבבות" וב"מצוות מוואלין,
יוכל פעמים כמה "וגם חברתו, להפסיד צריך אינו חבירו הוא החוטא שאם
ומאמין רעך כשהוא כ"ז אמנם הכהן, באהרן שמצינו כמו ה' לעבודת לקרבו
חברתו להפסיד מחויב ודאי דבזה נראה ח"ו, כופר הוא אם אבל הדת, ביסודי
עיי"ש. ביתו", מבני אחד ח"ו יקלקל שלא וגם ח"ו, ממשכא דמינות משום

בעז"ה. בזה להאריך ויש
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¯ÂÚÈ˘Â ‰¯„‚‰ :‡ ˜¯Ù
"ÌÈ�Ù ÊÚ" ˙„ÈÓ ¯„‚ .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ,ÌÈ�Ù ˙ÂÊÚ ÂÏ ˘È˘ Ì„‡ ÏÎ˘ :Ê ˙È�Ú˙ 'Ó‚· Â�„ÓÏ
,¯·„· ·˘ÈÈ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ·˙Î ,Â¯ÂÚÈ˘·Â .˙ÂÚÈ�ˆ‰Â ˙˘Â·‰ ˙„ÈÓ ÍÙÈ‰ ‡Â‰
¯˙ÂÓ Ê‡ ˜¯Â ÌÈ�Ù ÊÚÏ ¯Â·Èˆ· ÌÒ¯ÂÙÓ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó‰ ·˙Î Ù"ÎÚÂ

.Â˙Â‡�˘Ï

ÔÈ„ ‰ÊÈ‡ ÁÎÓ ‰‡�˘‰ ¯˙È‰ :· ˜¯Ù
ÌÂ˘Ó ‡È‰ ‰‡�˘‰ ˙·ÈÒ È"˘¯Ï Z ÌÈ�Ù ÊÚ ˙‡�˘ Ï˘ ÔÈ„‰ „ÂÒÈ· 'ÒÂ˙Â È"˘¯ ˙˜ÂÏÁÓ
ÏÎ˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,Â˙Â‡�˘Ï ‰·ÈÒ ˙‡Ê ÔÈ‡ 'ÒÂ˙ÏÂ ,Â· ˘È˘ ˙ÂÊÚ Ï˘ ‰Ú¯‰ ‰„ÈÓ‰ ÌˆÚ

.‡ËÂÁ ÏÎ ÌÈ‡�Â˘˘ ÂÓÎ Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘ ‡ÏÈÓÓÂ ,‡ËÁ˘ ‡Â‰ ÔÓÈÒ ÌÈ�Ù ˙ÂÊÚ

˙Â˘¯ Â‡ ‰ÂˆÓ :‚ ˜¯Ù
Ì‚˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .˙Â˘¯ ‡Ï‡ ‰�È‡Â ÌÈ�Ù ÊÚ ‡Â�˘Ï ‰ÂˆÓ ÔÈ‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰ ˙Ú„

.ÌÈ�Ù ÊÚ ˙‡�˘· ˘È ‰ÂˆÓ

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏ :„ ˜¯Ù
.Â‰ÂËÈÓ˘‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰˘ Û‡ ,‰ÎÏ‰Ï ‰Ê ÔÈ„ Â‡È·‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰

˙Â„ÈÓ ¯‡˘· :‰ ˜¯Ù
Ì‚ ‰Ê ÏÏÎ·˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ ,ÌÈ�Ù ˙ÂÊÚ· ˜¯ ¯Ó‡� ‰Ú¯ ‰„ÈÓ ÏÚ ‡¯Ó‚· ‰‡�˘‰ ¯˙È‰
‰Ë˜�˘ "ÌÈ�Ù ÊÚ"˘ ·˙Î "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ Ï·‡ .‰Â‡‚ ˙„ÈÓ Ë¯Ù·Â ˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓ ¯‡˘

."˙Â„ÈÓ ¯‡˘· ‡ÏÂ ÂÊ‰ ‰ÚÂ¯‚ ‰„ÈÓ· ‡˜Â„" ‡¯Ó‚‰

:äîã÷ä

נת הקודמות שעברבסוגיות בו שראו למי שנאה היתר די� הנידו�עבירה,ברר זאת ובסוגיא
של הרעה המדה בו שיש למי שנאה היתר � פני�,הוא עבירהעזות שעבר בו ראו שלא א�

ז: תענית בגמרא הוא זה די� מקור ידועה.
(משלי שנאמר רשע לקרותו מותר פני� עזות לו שיש אד� כל הונא רב בר רבה "אמר
ח) (קהלת שנאמר לשנאותו מותר אמר יצחק בר נחמ� רב בפניו. רשע איש העז כא)

י�נא". אלא י�ונא תקרי אל ישונא, פניו ועז
מקורות בחלק עיי� זה מפסוק הדרשה ש�]<Î‰>[בביאור בהערה
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לאו כא� ואי� פני� עז לשנוא מותר די� איזה מצד פירשה ולא כא� קיצרה הגמרא אול�
המידות שאר ע� ומה החוטאי�? לשנוא שמצוה כמו בדבר מצוה יש ג� ואולי תשנא, דלא
הפירוש מהו יודעי� אנו אי� עדיי� ובכלל בה�. הלקוי לשנוא מותר עליה� ג� הא� הרעות
בפרקי� בעז"ה יבוארו ואחרות אלו שאלות פני�". "עז מידת של המדויקת וההגדרה

שלפנינו.
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פני�" "עז הגדרת (א)
בחז"ל, הרבה נזכרו � מצח" ו"עז פני�" "עז "עז", המושגי�
כבמשנה פני�", "בושת היפ� הוא זאת מדה של הפירוש ופשטות
וכ� עד�". לג� פני� ובושת לגיהנו� פני� "עז מ"כ: פ"ה אבות
עז שכל � לעיל תענית הגמרא שמביאה הפסוק מהמש� משמע

ל� היה זונה אשה "ומצח � עבירה עובר íìëäפני� úðàî,"
והכלימה. הבושת מידת חוסר דהיינו

שמעוני בילקוט הובא יב, אות אמצע יח [פרשה קרח רבה ובמדרש
ש�]:

פני� עזות בו שיש ומי רשעי�... נקראו ארבעה רבותינו שנו
העז כא) (משלי שנאמר הימנו שגדול מי לפני מתבייש ואינו
מחלוקת בעל שהוא ומי דרכו, יבי� הוא וישר בפניו רשע איש
ושניה� האלה, הרשעי� האנשי� אהלי מעל נא סורו שנאמר

ומחלוקת". עזות ואביר�, בדת� היו
האיש "העז מהפסוק שדורש בגמ' למבואר מקבילי� המדרש דברי

נקר פני� שעז מידתרשע" מהו פירוש ג� שמוסי� אלא רשע, א
ואביר�. מדת� דוגמא מביא וג� פני�, עז

:Ì‰È¯·„Ó ˙ˆ˜ ‡È·Â ,¯ÒÂÓ È¯ÙÒ· ·ËÈ‰ ˙¯„‚ÂÓÂ ˙˘¯ÂÙÓ ˙‡Ê ‰„ÈÓ

:·˙Î ["˙ÂÊÚ‰ ¯Ú˘" '„ ¯Ú˘ ˘È¯] "ÌÈ˜È„ˆ ˙ÂÁ¯Â‡"·
‰È˙ÂÏÂÚÙ ·Â¯· ‰ÚÂ¯‚ ‰„ÈÓ ‡È‰ ˙ÂÊÚ‰"úãéîî êåôä àéäå

úùåáäÏ·‡ ÏÁÂÓÂ ÁÏÂÒÂ ÏÓÂÁÂ ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·ÚÓ Ô˘ÈÈ·‰ ÈÎ
ÌÚ ˙ÂÊÚ· „ÓÂÚ Í‡ ˘È‡ ÈÙÓ ˘ÈÈ·˙È ‡Ï ÌÈÙ ÊÚ ‡Â‰˘ ÈÓ
Â˙Ú¯· ˜ÊÁ˙Ó Í‡ ˘ÈÈ·˙È ‡ÏÂ ‰Ú¯ ‰˘ÚÓ ÏÎ ‰˘ÂÚÂ Ì„‡ ÏÎ

"...‰¯È·Ú· ‰˘˜˙ÓÂ

¯‡·Ó Ì˘˘ "˙˘Â·‰ ˙ÏÚÓ" ˙È¯È˘Ú‰ ‰ÏÚÓ‰] "˙Â„ÈÓ‰ ˙ÂÏÚÓ"·Â
:·˙Î ["˙ÂÊÚ‰ ˙„ÈÓ ÂÎÙ‰Â ˙˘Â·‰ ˙„ÈÓ"

˘ÈÈ·˙Ó ÂÈ‡Â Ì„‡ È· ÈÙ· ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ˘ - ˙ÂÊÚ‰ Â‰ÓÂ"
‰ÓÂ˜· ÍÏÂ‰‰Â ‰· ‰˘Â ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ‰Â ,'ÌÈÙ ÊÚ' ‡¯˜ ,Ô‰Ó

"...ÌÈ˘‡‰ ÔÓ ˘ÈÈ·˙Ó ÂÈ‡Â ÁˆÓ ˙ÂÊÚ·Â ‰ÙÂ˜Ê

:·˙Î [·"Ù ‰˘Â·‰ ·È˙] "ÌÏÂÚ ˙Â·È˙" Ï"¯‰Ó·Â

"úåæòä úãéî àåä äùåáä úãî êôéä,'ÁˆÓ ÊÚ' ‡¯˜ ÌÈÓÚÙÏ
‡Â‰˘ ÛÈÒÂ‰Ï ‡· ¯˘‡ÎÂ ...ÍÏ ‰È‰ ‰ÂÊ ‰˘‡ ÁˆÓÂ ·È˙Î„ ÂÓÎ
Â„‚ ÒÈ¯˙ÓÂ Â„‚Î „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ÂÈÈ‰„ ,¯Á‡ „‚ ÌÈÙ ÊÈÚÓ

.[¯˙ÂÈ ¯‡·Ó˘ ˘"ÈÈÚÂ] "...ÌÈÙ ˙ÂÊÚ ¯Ó‡È ,ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ

:[‡"Ù ˘È¯·] Ì˘Â
‡¯˜˘ ÂÓÎ ,Ì„‡ Ï˘ ÂÈÙ· ¯ÎÈ ‡Â‰ ,ÊÚ ‡Â‰˘ Ì„‡‰ ÈÎ"
ÌÂ˘Ó ¯ÂÁ‡ ÂÈÙ ·È˘Ó ÔÈ‡˘ ÈÙÓ ÍÎ ‡¯˜Â ,"ÌÈÙ ˙ÂÊÚ"
‡Â‰Â ¯ÂÁ‡ ÂÈÙ ·È˘Ó ÔÈ‡ ÌÈÏÂ„‚·˘ ÏÂ„‚ ‡Â‰ Ì‡ Û‡ Ì„‡
Ï˘ ÌÈÙ· ¯ÎÈ ‡Â‰ ˙ÂÊÚ‰ ¯˜ÈÚ ÍÎÏÂ ,Â„‚Î ÊÈÚÓÂ „ÓÂÚ

."Ì„‡

‰ÓÓ ‰‡·˘ ÌÈÙ ˙ÂÊÚ· ÈÓ˜Â‡Ï ‡"‡ ˙ÈÚ˙„ ÂÊ ‡È‚ÂÒ˘ ‚"Ú‡Â
„ˆÓ Â˙Â‡˘Ï ¯˙ÂÓ Ê‡ È¯‰˘ ,‰· ˘ÈÈ·˙Ó ÂÈ‡Â ÈÂÏ‚· ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ˘
‡¯Ó‚· È¯‰˘ „ÂÚÂ] ,"ÌÈÙ ÊÚ"„ ˘„Á ÔÈ„ ˆ"‡Â ,ÌÈ‡ËÂÁ ˙‡˘ ÔÈ„
‡È„‰· ÂÈ‡¯ ‡Ï˘ Î"ÚÂ ,¯·Î ‡ËÁ˘ Â‡ ‡ËÁÈ˘ ÚÂ„È Ì‡ ÔÂ„È Ô‡Î
‡Ï‡ ‰ÎÏ‰‰ „ˆÓ ‰¯Â˘Î ‚‰˙Ó˘ Ô‡Î ¯·Â„Ó ‡Ï‡ ,[˙Â¯È·Ú ¯·ÂÚ˘
Ì„‡ È· ·Â¯˘] Ì‰· ˘ÈÈ·˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ÌÈ¯·„· ˘ÈÈ·˙Ó ÂÈ‡˘
ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ÂÓÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˘‡Ó ˘ÈÈ·˙Ó ÂÈ‡ Ì‚Â ,[ÌÈ˘ÈÈ·˙Ó
:·˙Î "˙Â„Ó‰ ˙ÂÏÚÓ"· Ì‚Â ,Ï"¯‰Ó‰ Â¯È„‚‰˘ ÈÙÎÂ ,Ì‰Ó ˘ÈÈ·˙‰Ï
.˙Â‡Ó‚Â„· ÔÏ‰Ï ¯‡Â·È˘ ÂÓÎÂ ."ÁˆÓ ˙ÂÊÚ·Â ‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· ÍÏÂ‰‰Â"

דוגמאות (ב)
דוגמאות: כמה נביא זאת מידה והמחשת בירור לש�

ממזר, אומר אליעזר ר' � פני� "עז פ"ב]: [ריש רבתי כלה במסכת
הנדה". וב� ממזר אומר עקיבא ר' הנדה, ב� אומר יהושע ר'
שני לפניה� עברו יושבי�, זקני� היו אחת "פע� ש�: ובברייתא
שגלה זה ראשו, את כסה ואחד ראשו את גילה אחד תינוקות
עקיבא ר' הנדה ב� אומר יהושע ר' ממזר אומר אליעזר ר' ראשו
גלוי ש"מ � ראשו גלה "אחד ש�: ובגמ' הנדה", וב� ממזר אומר

הוא". תקיפא עזות ראש
אבות, מסכת סו� ב"מאירי" וכ� [552 עמ' [ח"ב ויטרי" וב"מחזור
זקופה", בקומה "הל� שהתינוק זו, בברייתא אחר נוסח הביאו

החכמי� בו שדנו העזות החכמי�1וזוהי בפני ראשו שגילה ולא ,1.

"הולך1. פנים לעז דוגמא בתור שהביא לעיל שהועתק המידות" וה"מעלות
כלה. במסכת זה נוסח לו היה גם אולי זקופה" בקומה

אחדות2. רק כאן ונביא העזות, למידת ומפרשים בחז"ל יש רבות דוגמאות
אדם אין "חזקה פניומהן: עדמעיז דאיכא "כיון ג.), (ב"מ חובו" בעל בפני

בהדה ומעיזהאחד "איןמעיזה לוידוי בהקדמה בתפילה שקר], להעיד -]
פניםאנו אנחנועזי אבל חטאנו ולא אנחנו צדיקים לפניך לומר עורף וקשי

הבושה חוסר הוא הללו דוגמאות בשלושת השווה הצד חטאנו". ואבותינו
מי בפני משקר אף הדוגמאות [ובשני נחושה ובמצח בפנים לשקר והפחד

דובר]. ששקר שיודע
ואמר חבירו את שבייש מי לענין נט] [סימן ווייל מהר"י בשו"ת מפורש וכן
למיתריץ "דיכול בתו"ד: וכתבשםע"ז ממזר", כמו משקר] "אתהמכחש[- לו
ממזר כמו פנים עז אתה פירוש, ממזר, כמו מכחש אתה הרי ולומר דיבוריה
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בשו"ת עיי� פני�, לעזות דוגמאות אנו מוצאי� תשובות ובספרי
דחצו� גברא האי שכ� "וכל שכתב: קכח] סי' [אמצע ווייל מהר"י
� גרשו� רבינו חר� על ועבר בפומבי נשי� ב' שנושא האי כולי

מזה" יותר פני� עזות ל� .1אי�

השיעור: (ג)
שאמרו מה על סק"מ] במ"ח ד' כלל [לשה"ר חיי�" ה"חפ� כתב

רשע: לקרותו מותר פני� עזות לו שיש אד� שכל
בדבר להתיישב צרי� פני�] עז מידת היינו �] בזו "ואפילו

זה". בש� נקרא מתי
אי� כי פני�", "עז מיהו לקבוע בבואנו צרי� גדול יישוב ואמנ�

כל ולא כ"כ, מוגדר נחשבהדבר ורצונותיו לחבירו נכנע שאינו מי
באמת � פני� עז שהוא חבירו על שיחליט מי כל לא וג� פני�, עז

כ� להחליט .1מוסמ�

של ויחידי אחד במעשה כא� מדובר שאי� לכאורה פשוט וג�
לשנאותו, מותר פניו" שהעז "מי בגמרא אמרו לא שהרי פני�, עזות

על שמורה פני�", "עז úåæòאלא úãéîשניכרת והיינו בו, שיש
פעמי�. והרבה הזדמנות בכל זו מידה בו

[כתבי� בתשובה דיסקי� מהרי"ל דברי מתו� אנו למדי� זה וכעי�
כ' בפסחי�<�Ê>סי' הגמ' אוקי� לא למה אחיו קושית ליישב שכתב [

המהריל"ד והשיב וכו', פני� בעז דאיירי "שונא�" הפסוק את
ליה" סני מסני נמי עלמא "כולי ש�: הגמ' קושית יקשה ג� שבזה
לרבי� מפורס� [דבר] הוא פני� עז שהרי "שונא�", כתיב ולמה
ואי� בצנעה פני� עז שהוא לומר "ודוחק והוסי�: פני�, עז שהוא

זה כ"א בה� íéðôיודע æò áéùç àì â"äë ìëã1�למדי וג� ."
לשנאותו, אסור עדיי� פני� לעז מפורס� אינו שהאד� עוד שכל אנו
או"ח שערי�" ב"בית משמע [וכ� פני�. לעז נחשב שבעיניו אע"פ

דבריו ומתו� ד"ה ס"ח ].1סי'
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ז: תענית הגמרא וז"ל
מותר פני� עזות לו שיש אד� כל הונא, רב בר רבה אמר
שנאמר לשנאותו מותר אומר רנב"י וכו', שנאמר רשע לקרותו

וכו'.
כתב רשע לקרותו שמותר שאמר במה בר"ה רבה בדברי והנה
רשע". לקרותו מותר פני�] העזות �] בלבד זה דבר "ומשו� רש"י:
(ד� בקידושי� דאמרינ� "אע"ג כתבו: מותר] [ד"ה ש� ובתוס'

נכשל דודאי מותר, לזה לחייו, עמו יורד רשע לחבירו הקורא כח.)
בו". ענתה פניו דהכרת במרדו, ועומד בעבירה

כא� יש מחלוקת כא�ובפשטות, נתחדש דלרש"י ותוס', רש"י בי�
ואע"פ פני�", "עזות של הרעה המידה על רשע לקרותו היתר
על רשע לקרותו היתר כא� אי� לתוס' א� דרכיו, בכל צדיק שהוא
לקרותו מותר ממילא שחטא סימ� שהעזות מכיו� ורק העזות, מידת

חוטא כל כמו מש"כ1רשע על בנויי� בר"ה רבה דברי [ולתוס', .

לו ואין לכחש ורגיל פנים עז פניםשהוא פניםבושת בושת לך אין כך ,
לכחש".

אביך רצון לעשות כנמר... עז "הוי תימא בן יהודה ר' מאמר אבות ובמשנה
שהכוונה והפוסקים או"ח] [ריש הטור ופירשו ולאשבשמים", פניו שיעיז

ובשו"עיבוש טובים, ומעשים מצוות לעשות ברצותו עליו, מהמלעיגים
עזותוחוצפהלכמההנהגותהנוגדותמידת ר"מנזכרהכינוי הבושהאו"חסי'

יום ובכל היום "שתצילנו מהתפילה בציטוט ונסיים פניםוהצניעות. מעזי
פנים יז).ומעזות (ברכות "

עדות3. דפסולי גםהדין לזה שמדמה ווייל מהר"י דברי שמשמעמתוך אלא
מדבריהםשכתבהר לעדות פסולין הבזויין "וכן וז"ל: ה"ה] [עדותפי"א מב"ם

שהולכין אלו וכגון העם, כל בפני בשוק ואוכלין שהולכין האנשים והם
מקפידין שאין באלו וכיוצא מנוולת במלאכה שעוסקין בעת בשוק ערומים
אלו ומכלל שקר, עדות על מקפידין ואין ככלב חשובין אלו שכל הבושת, על
בצנעהמבזים שיזונו להן שאפשר בפרהסיאאע"פ עכו"ם צדקהשל האוכלין

וכו'". חוששין ואינן עצמן
ולכן ובזוייםבעיניהם שפלים באנשים שמדובר הרמב"םמשמע והנהמלשון
וכן רוחם, על העולה כל מלעשות מוגבלים ואינם כבודם על מקפידין אין
דקידושין]: [ספ"ק לעדות ופסול כלב בשוק דהאוכל הגמ' על רש"י כתב
מידה ולכאורה וליפסל", עצמו לזלזל בוש אינו כבודו על מקפיד ואין "הואיל
השלום ב"מצות [וכמ"ש גאוה מכח הבאה פנים עז מידת היפך היא זאת
עושה הוא לדעתו ואדרבא עצמו, להחשיב פנים עז של וטבעו ,[263 עמ'
מהר"י למה ויל"ע כמוהו, לעשות ופוחדים טועים הם אדם בני שאר וכל טוב

אלו. מידות השוה ווייל

המפריעים4. ונגד רשעים נגד פניו שמעיז היינו דקדושה", "עזות יש וגם
במידת להשתמשבכלל אם שנחלקו רישאו"ח בטושו"ע ועיין בעבודתה', לו
פשוט ולכאורה שם], הלכה ביאור ועיין אוסר שם [הב"י ה' לעבודת העזות
לקבוע קשה שוב וממילא דקדושה, עזות עבור לשנאותו אסור עכ"פ דלכו"ע
ותלוי דקדושה, עזות שהוא או בעלמא חוצפא היא העזות האם לפעמים

עליהם. פניו שמעיז המעשים מפרשים איך
שם5. דמשמע כלה ממסכת לעיל שהובא תינוקות דב' מעובדא להעיר

פנים. לעז התינוק את חכמים החשיבו אחת עובדא שע"י
לפרסם6. שאסור שאע"פ זה מכח לחדש יצא אף שם שערים" וב"בית

שנאת "היתר ח' בסוגיא עיין כן, [לסוברים לביישו שלא כדי לחוטא השנאה
מאחר כך, הדין אין פנים" "עז בשונא אבל א'], אות ב' פרק החוטאים"
מותר ולכן מתבייש, ואינו בעבירה ושנכשל פנים, שממילאמפורסםהואלעז

עיי"ש. כל, לעיני ולחרפו לשנאותו
.7- לתוס' רש"י בין נפק"מ גם למצוא ויש

אליבא היא השאלה שכל רעות, מידות שאר לענין ה' פרק להלן א.עיין
מידה עבור לשנוא שמותר בגמרא מקור שום אין לתוס' משא"כ דרש"י,

רעה.
אין אבל כך, הוא ומצעירותו פנים", כ"עז מוכר שמטבעו במי לומר, ב.יש
הזאת הרעה המידה עצם על ששונאים מכיון דלרש"י שחטא, עליו ידוע
הזאת הרעה המידה הוכשרה לא כך שטבעו דבמה לשנאותו, מותר א"כ
אין כאן הרי שחטא, שסימן משום היא השנאה שכל לתוס' משא"כ שלו,

סימן. לנו
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לו שיש אד� כל המנונא רב אמר סלא רב ואמר לעיל: ש� בגמ'
בידוע אמר נחמ� רב שנאמר... בעבירה נכשל סו� פני� עזות

וכו' שנאמר בעבירה "משנת1שנכשל [עיי� האחרוני� ביארו וכ� .[
,261 עמ' השלו� וב"מצות בתחלתו, י"ט סימ� תענית חיי�"

].1ועוד
רש"י פירשו לא לשנאותו", ש"מותר שאח"כ רנב"י בדברי אול�
ולכאורה, פני�. עז לשנוא מותר די� איזה ומכח למה, מידי, ותוס'
לשנאותו, היתר לעני� רנב"י בדברי יפרשו כ� בר"ה ברבה כפירוש�
בר"ה רבה בדברי כבר שפירשו מה על שסמכו כפירוש�, וסתמ�

מסתברא. וה"נ הדברי�, כפלו ולא
לעני� לתוס' מודה שרש"י או א) ולומר: בדבר לפקפק יש אמנ�

ולא החוטאי�, שנאת וכדי� חטא, שודאי משו� שמותר שנאה
מודה התוס' דבשנאה דנימא או ב) גרידא. הרעה המידה משו�
רשע לקרותו דלעני� אע"פ הרעה מידתו מכח ההיתר שכא� לרש"י

חטא. שודאי משו� רק ההיתר
לפרש נוטה ודעתו זו, בשאלה הארי� [262 [עמ' השלו�" וב"מצות
מודה תוס' שנאה דלעני� והיינו שהבאנו, ב' כאפשרות הגמרא
שנחשב משו� ולא הרעה מידתו עצ� משו� שההיתר לרש"י

שכמו1חוטא בפשיטות כתב ש�] [תענית חיי�" ב"משנת א� .
א' כל יסברו כ� רשע, לקרותו היתר לעינ� ותוס' רש"י שנחלקו
[פ"ו מישרי�" "אורח מדברי מבואר וכ� שנאה. לעני� לשיטתו

השלו�" כ"מצות דלא [48 עמ' בביאור, ד' .1סעי�

ב'ביאור', ד' אות [פ"ו מישרים" ב"אורח זו כעין בשאלה האריך כבר ובאמת
חטא שודאי משום פנים עז לשנוא אפשר איך שהקשה דהתוס'], אליבא
שתשעמאות יד. חגיגה בגמ' כמבואר מטבעם כך שנולדו מאותן הוא דילמא
על [בנוסף תורה מתן לפני להיבראות צריכים היו דורות וארבע ושבעים
ומכיון דור], לאלף צוה דבר וכדכתיב משה, עד מאדם שיש הדורות כ"ו
אותן הקב"ה, עשה מה דורות כ"ו אחר תורה מתן להקדים הכרח שהיה
שבדור, פנים עזי הן והן ודור, דור בכל ושתלן עמד דורות וע"ד מאות תשע
סימן שהעזות לומר אפשר איך וא"כ כך, הם שמטבעם והיינו מהגמ', ע"כ
ורוב רובא, בתר אזלינן א. בתרתי: יישב שם מישרים" וב"אורח לחטא? הוא
העולם באומות הכוונה דור בכל ושתלן עמד ב. כך. מטבעם אינם פנים עזי
איך למסקנתו לעיין ויש עכ"ד. תורה, מתן עד רק ובישראל בישראל, ולא

פנים. עז נולד מטבעו שהלה שיודעים באופן הדין
היכא שרק וכתב בענין האריך ועוד] ד"ה ס"ח סי' [או"ח שערים" וב"בית
הגמ' [וכלשון הזמן, כל כך היה שלא והיינו מטבעו, פנים עז שאינו שידוע
בעצם שהוא שמשמע פנים, עז שהוא מי אמרו ולא פנים, עזות לו שיש מי
מאז, בטבע פנים עז שהוא מי אבל עבירה, שעבר סימן באמת אז פנים], עז
שאינו בו, שיש הזאת הרעה המידה מצד אבל שחטא. הוכחה שום אין
בושה. של הגדר לו שחסר עבירות, יעבור בסוף ודאי מהבריות, מתבייש
בטבע פנים שעז לגיהנום", פנים "עז מ"כ: פ"ה באבות המשנה כוונת ולזה
ועיי"ש דבריו, ע"כ מחטא. שתמנענו הבושה לו שחסר לגיהנום, להגיע סופו
לסוף פנים שעז מ"ד בין זה חילוק יש עצמה תענית בגמ' [ולכאורה עוד.
גמ' בסיכום וע"ע בעבירה, נכשל שכבר שבידוע מ"ד ובין בעבירה נכשל

<כו>.] תענית
מדבריו8. ומבואר התוס', בדברי פירוש כאן מחדש המלך" וה"אוצר

אינו אותו, שונאים זה סמך ושעל חטא, פנים שעז זה סימן שלתוס' לכאורה
חטאיםקטנים אלאאפילו לשנואעליהם, גדוליםשבאמתמותר רקבחטאים
דהיינו שונאים, יחד בשניהם לתוס' ולפי"ז אותו. שונאים העזות, צירוף עם
מחלוקת כאן יש האם לדבריו, לדון ויש העזות. עם ביחד - קל אפילו - חטא

ותוס'. רש"י בין
הגמרא9. מדקדוקלשון מביאקצתסמךלשיטתרש"י [שם] וב"משנתחיים"

לגיהנום": פנים "עז המשנה דברי על פ"ב] [בריש התם דאיתא כלה, במס'
ויורד רשע נקרא פניו דמעיז כיון בפניו, רשע איש העז דכתיב טעמא, "מאי

רשע. נקרא העזות מידת עצם שעל קצת ומשמע לגיהנום",
מאד חמורה עצמה מצח [שהעזות רש"י לדעת ראיה כדמות עוד להביא ויש
מה על דמפרט טז. וערכין פח: זבחים מגמ' שחטא], סימן שהוא מטעם ולא

ג' על מכפרים וכתונת מכנסיים שאפוד וקאמר הכהונה, בגדי מכפרים
-] לשה"ר על מכפר ומעיל הטעם, עיי"ש ושפ"ד, ג"ע ע"ז חמורות, עבירות
עבירה הרהורי -] הלב הרהורי על אבנט חמורות], עבירות ג' כנגד השקולה
הגדולה דחומרתו וע"כ גאוה, על ומצנפת פנים, עז על ציץ מעבירה], קשים
אינהמשוםשסימן [שנחשביחדעםהעבירותהחמורותביותר], פנים, שלעז
הרעה המידה עצם משום וע"כ סימנים? צריכים בשמים וכי - שחטא הוא

כ"כ. שחמורה הוא
כדי10. בהם אין לענ"ד אך דעתו, להוכיח השלום" ב"מצות שם והאריך

השנאה היתר דע"כ רנב"י בדברי הסתירה מכח שהכריח מה א) להכריע.
דאין ביאר ועפי"ז הרעה מידתו מצד אלא החוטאים דשנאת הדין מצד אינו
שישתירוציםאחריםמדברי ג' בפרק לקמן דעיין אינהראיה, סתירהבדבריו,
מהשהכריח ב) זו. להכריחמכחסתירה וא"כאין האחרוניםליישבהסתירה,
לענין שכתבו כמו פנים עז שנאת לפני תוכחה חובת הפוסקים הזכירו מדלא
לאיזה [ויל"ע פנים, העז שונאים חטא משום לאו וע"כ החוטאים, שנאת
פניםודאיחטאהכוונה דעז דהאדאמרינן תמוהה, זו טענתו פוסקיםהתכוון].
המלך" דב"אוצר מש"כ ג) כיוצא. או בהתראה שהיה וע"כ במזיד דחטא

עיי כדבריו, אחרתמבואר שיטה לו שיש דבריו שביארנו לעיל 8 בהערה ן
השלום". ה"מצות של לדינו סמך בדבריו ואין הענין, בכל התוס' בדעת

שלמסקנא דבריו לפרש ויש מאד, סתומים המלך" "אוצר שדברי האמת [אך
שנאה של חדש דין כאן שיש הכוונה ישונא" פניו "ועז הפסוק הביאה שהגמ'
א"א עבר שודאי החטא מצד אבל לתוס', גם דעזות, הרעה המידה עצם על
חמורות, על רק שונאים ואין קלות עבירות שעבר שיתכן משום לשנאותו
ה"מצות", בעל למד כך וכנראה בשנאה, לרש"י מודים באמת התוס' ולפי"ז

מלשונו]. משמע וכן המלך" ה"אוצר בדברי אחרת פירשנו אנו אולם
שאמרו11. שמה לחדש יצא ומה] ד"ה ס"ח סי' [או"ח שערים" "בית בספר

לשנאותו מותר כך משום [ולתוס' לחטא סימן היא פנים שעזות תענית בגמ'
בטבעו הוא פנים עז שמא שהרי חטא, שודאי הכוונה אין רשע], ולקרותו
אם אפילו פנים עז הוא בטבעו וממזר הוא ממזר שמא או חטא, משום ולא

שיש הגמ' שכוונת שערים" ה"בית מסיק ע"כ אלא צדיק, שחטא.ספקהוא
קושיות. כמה ולתרץ לפי"ז הגמ' ליישב שכתב עיי"ש

כתבו בעצמם שתוס' וגם כך, משמע לא הסוגיא שפשטות צ"ע, דבריו אבל
" משמעותדודאיבמפורש: וכן חננאל, רבינו וכ"כ בעבירה", נכשל

סוף ד' פרק להלן הובא מישרים" "אורח בדברי עיין ולדוגמא האחרונים,
הערה לעיל עיין שחטא, בודאות לדעת אפשר שאיך לטענתו ובנוגע א'. אות

מדבריו. עוד הובאו הבא ובפרק באורך. 7



י"ב לשנאותוסוגיא מותר פני	 ג'/עז 277פרק

+_ 'b wxt

?xzid wx yiy e` ,mipt fr `epyl devn yi m`d

לפסחי�: מתענית רנב"י בדברי הסתירה (א)
פני� "עז בתענית: כא� יצחק בר נחמ� ר' שדברי האחרוני� הקשו
נחמ� "ר' (קיג:) בפסחי� עצמו לדברי סתירה ה� לשנאותו", מותר

יצחק היתרבר שאי� היינו החוטא], את �] לשנאותו" מצוה אמר
ש"מצוה" אלא .1בדבר

פי' לפי עוד להקשות הוסי� פ"ו] דעות [הל' המל�" וב"אוצר
בתענית לדרוש<Î‰>התוספות כא� יצחק בר נחמ� ר' צרי� למה

מאחר הרי פני�, לעז השנאה להתיר ישונא" פניו "ועוז מהפסוק
שנאת ה' "יראת מפסוק לשנאותו מצוה א"כ בעבירה נכשל שודאי

פסחי�] בגמ' [כמ"ש עבירה עובר ככל .1רע"
לסדר� ואפשר זאת קושיא על האחרוני� כתבו שוני� תירוצי�

הבאה: החלוקה לפי
פני�. עז לשנוא מצוה שיש הסוברי� א.

מצוה. אי� אבל היתר רק שיש הסוברי� ב.
פני�: עז בשנאת מצוה שיש הסוברי� (ב)

לתר�: כתב ז:] תענית אריה", [ל"שאגת ארי" ב"גבורות
מצוה אי בכ� עצמו מכניס אי� בתענית] �] דהכא י"ל "ושמא
עוו� דבשביל קמ"ל אלא רשות אלא אינו או לרשע לשנוא
אחי� תשנא דלא לאו מכלל ליה נפקא לחוד פני� דעזות
איכא". נמי מצוה לדידיה וממילא ישונא, פני� ועוז כדכתיב
דכתב [אלא בחוטא, כמו מצוה יש פני� בעז דג� מדבריו מבואר

"שמא"]. בדר�
ו'] אות אמצע קצ"ה סי' החדש, ליראי� [ביאור רא�" וב"תועפות

�] הסמ"ג על מהרש"ל בביאור המעתיק דברי ע"פ לתר� כתב
גלויה שנאה החוטא את בשונא דרק שכתב לואנ�] אליא הג"ר
משא"כ מצוה, מקיי� אז הרעה, מדרכו ישוב אולי עמו ומתקוטט
ולא מותר רק שבזה בשנאתו יודע החוטא ואי� נסתרת בשנאה
בתענית רנב"י שאמר דמה די"ל רא�" ה"תועפות כתב ולפ"ז מצוה,
מותר רק בחוטא ג� שבזה נסתרת בשנאה איירי לשנאותו .1"מותר"

חוטאי� שנאת ודי� פני� עז שנאת שדי� מדבריו מבואר ועכ"פ
עז בשנאת מצוה ג� יש חוטאי� בשנאה מצוה וכשיש ה� שווי�

.1פני�
הביא ישונא", פניו "ועוז בפסוק א] ח [קהלת תמימה" וב"תורה

בדברי כתב�יד מש"ס פני�גירסא "עז בתענית יצחק בר נחמ� ר'
äåöîהסתירה מכח מוכרחת זו שגירסא ש� וכתב לשנאותו",

ב"מעלות ג� יש זו שגירסא להוסי� ויש וכדלעיל. רנב"י בדברי
תענית. הגמ' בהביאו בני] דעו ד"ה העשירית [המעלה המדות"

פני�: עז בשנאת מצוה שאי� הסוברי� (ג)
חוטאי� שנאת שהיתר תיר� פ"ו] דעות [רמב"� המל�" ב"אוצר
חייבי דהיינו לעדות, עליה� שנפסל גדולי� חטאי� על רק הוא
לחטא, סימ� שהוא פני� שעזות נתחדש בתענית וכא� מלקות,
עבירות שמצד לעדות], נפסלי� [שאי� יותר קלות בעבירות היינו
שנאת ה' יראת בכלל אינו [וג� לשנוא מותר היה לא עדיי� אלו
מצוה אי� בזה ואמנ� לשנאותו, מותר העזות ע� יחד אבל רע]
אז החטא, עצ� משו� שהשנאה גדול בחטא משא"כ רשות, רק

מצוה ג� ולא1יש היא רשות פני� עז ששנאת לכאורה ודעתו .
מצוה.

הסיבה12. שכל תענית בסוגיא התוס' לפירוש בעיקר קשה זאת קושיא
ערוה דבר הרואה מדין מ"ש וא"כ חטא, דודאי משום היא פנים עז לשנוא
היא שהקושיא שהדגישו באחרונים יש ואמנם לשנאותו, שמצוה בחבירו
משום פנים לעז השנאה בסיבת שפירש לרש"י גם אך דהתוס', אליבא רק
ולא מותר רק שכאן מ"ש להבין יש גם בו, שיש הזאת הגרועה המידה עצם

ארי"מצוה, ב"גבורות ואמנם "רע", שנאת ה' יראת הפסוק בכלל אינו ולמה
הקשה. לרש"י דגם ומשמע להקשות, המשיך וע"ז רש"י כפירוש הביא

ליישב13. [ואין האחרונים. בשאר הוזכרה לא מהפסוק זו קושיא תוספת
לשנאותו, ומותר שחטא בבירור העזות ע"י קובעים שאנו גופא שזה ולומר
מפסוק למדה כבר הגמ' שהרי ישונא", פניו "ועוז בחכמתו שלמה מלמדנו זה
גם שמותר פשוט וא"כ חטא כבר ודאי פנים שעז לך" היה זונה אשה "ומצח

לשנאותו].
פניםאורחאבהכי14. ישלהוסיףעלדבריודבאמתבעז ואולי דחוק, ותירוצו

ולשונו פניו מעוז מפחדים הבריות כי בגלוי, לו ולהחניף בסתר לשנאותו
בגלוי. גם שהיא חוטאים בשנאת משא"כ בשנאה, מצוה אין ולכן השנונה,

סי'15. [או"ח שערים" ה"בית תירץ ראם" "תועפות של מתירוצו וההיפך
[וגם פסחים תוס' פי על שם)] השלישי תירוצו (שהוא ומתוך, ד"ה ס"ח
בשנאה שאדרבא וכתב פ"ב], ח' סוגיא עיין הסמ"ק, על החולק הרמב"ם
הוי גלויה בשנאה משא"כ רע, שנאת ה' יראת של המצוה מקיים נסתרת
[דומיא גלויה בשנאה מדובר תענית שבגמ' י"ל וממילא רשות, רק השנאה
נסתרת, בשנאה מדובר פסחים בגמ' אבל רשות, רק הוי ולכן רשע] דלקרותו
עכ"פ אך מצוה. גם מקיים ולכן שמבזהו], משום אסורה גלויה [ששנאה
בתירוץזההואכ"תועפות פניםמבוארשדעתה"ביתשערים" עז הנוגעלענין

בפנים. ועיי"ש בלבו, עכ"פ כששונאו מצוה יש פנים בעז שגם ראם"
מדבריו16. אמנםהמובן כוונתו, ולאבירר קיצרבדבריו כאן ב"אוצרהמלך"

כדי בהם אין עצמם שמצד חטאים שיש מובנת גם זו וסברא בפנים. כתבנו
עונות ערך מגדיל זה פניו ומעיז שמתגאה פנים עזות עם יחד אבל להשניאו
וכו', לו מוחלין בו ומתבייש עבירה העובר כל וכמ"ש גדולים, כחטאים אלו

פנים. בעז משא"כ
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הקושיא ליישב כתב ומה] ד"ה ס"ח סי' [או"ח שערי�" ב"בית
שאי� ב'] פרק דלעיל התוס' [לדעת ש� שיסד מה ע"פ רנב"י על
כי חטא, שמא יש ספק רק חטא פני� שהעז בודאי יודעי� אנו
חז"ל: וכדברי ממזר שהוא וכגו� פני� עז בטבע שהוא יתכ�
אי� ולכ� ע:], [קידושי� הוא" דממזר ש"מ האי כולי "מדחצי�
לעיל [ועיי� חוטא. הוא פני� עז שכל בודאות לקבוע יכולי� אנו

� וצ"ע] 11 בהערה
הבא בספק דדוקא י' בחולי� הרשב"א מש"כ דלפי לפי"ז, וכתב �
במקרה שנתחדש בספק אבל לחומרא, דאורייתא ספיקא בתולדה

מדרבנ� ואפילו מותר ספק1ספקו שהוא פני� עז לעני� ה"נ �
וספקו עבירה, משו� שהוא או בטבע פני� עז הוא א� במקרה,

אבלøúåîåלקולה מספק, בגמ'äåöîלשנאותו משא"כ ליכא,
לשנאותו. מצוה לכ� רשע, ודאי והוי דעבר דחזינ� פסחי�

העזות שע"י שאע"פ ומדברי] ד"ה [ש� שערי�" ב"בית תיר� עוד
ולכ� בו, התרו א� יודעי� אנו אי� אבל שחטא, אנו יודעי� פני�
כדמשמע מצוה, לא אבל לשנאותו, היתר רק יש התראה שבלי י"ל

אי� פני� בעז ולכ� והחינו�, הרמב"� לשו� .1לשנאותוäåöîקצת
היתר רק שיש הללו, התירוצי� בשני שערי�" ה"בית נקט ועכ"פ
או חטא, א� ספק שרק משו� או מצוה, ולא פני� בעז שנאה

בו. שהתרו יודעי� אנו שאי� משו�
החילוק לבאר כתב מט] עמ' דעות [רמב"� המל�" ב"בית וכמו"כ
דקראי משו� "היינו וכתב: בפסחי� לדבריו תענית רנב"י דברי בי�
�] רשות לשו� ישונא' פני� 'ועז כתיב פני� בעז דכא� דייקו, הכי
פני�], עז ששונאי� הסדר שכ� רק היא הפסוק שמשמעות היינו
מצוה". הוא ולכ� רע' שנאת ה' 'יראת מקרא נפק"ל ובפסחי�

רשות הוי פני� עז דשנאת ס"ל .1ולכאורה

כתבו [ש�] השלו�" ב"מצות זה וכעי� ז:], [תענית הישר" וב"אור
שיש שחטא] סימ� רק היא שהעזות לעיל התוס' שיטת [ע"פ לתר�
דאז עבירה עובר חבירו את רואה עצמו שהוא היכי בי� הבדל
אומדנא מכח רק ראה לא עצמו שהוא היכי לבי� לשנאותו, מצוה
לשנוא דמותר אע"פ דאז שחטא, מניחי� פני� עזות מידת של

ליכא מצוה .1אבל
דבריו ותמצית בסוגיא הארי� י"ט] סי' [תענית חיי�" וב"משנת

האחרוני� מש"כ ע"פ רנב"י בדברי הסתירה השנאהúåöîùליישב
שנאת "מצות יא' בסוגיא בזה [עיי� תוכחה, מגדר היא לחוטא

עצ� אבל בכ�, הרע מדרכו ישוב שאולי ג'] פרק øúéääהרשעי�"

אסרה לא רשע שכלפי אלא תוכחה מגדר אינו רשעי� שנאת של
תוכחה מקבל אינו ודאי פני� דעז דמאחר י"ל וא"כ השנאה. תורה
על כלה במס' שהביאו וכמו המצוה. את בו אי� בו, חוזר ואינו
ש�: בגמ' והקשו לגיהנו�" פני� "עז תימא ב� יהודה ר' דברי
תשובה", פני� לעז אי� ל� אמר מאי, תשובה עשה יהודה "ולר'
דאי� מוב� ולכ� דבר. משו� לאחוריו נרתע אינו עזותו שמתו�

להחזירו יועיל לא שנאתו וע"י מאחר פני� עז לשנוא למוטב,מצוה
עכ"ד. חטא. שודאי מאחר יש לשנאותו היתר אבל

ומצות ישר, אור חיי�, משנת אלו, אחרוני� בדברי מבואר ועכ"פ
פני�. עז בשנאת מצוה שאי� השלו�,

יעקב" [ב"עי� יעקב" ה"עיו� מדברי ג� כ� לדייק אפשר ולכאורה
מותר פני� עז שאמר רנב"י דברי על בניחותא שכתב ז:] תענית
קאמר ביחידי אפילו עבירה דבר בו שראה "והיכי וכו', לשנאותו
משמע ולכאורה ע"ש", לשנאותו דמצוה קיג ד� בפסחי� רנב"י
אלא שאינה פני� לעז לשנאותו, שמצוה חוטא, בי� לחלק דכוונתו

קושיא דר� כתב מדלא .1רשות,

בדבריו,17. הביאור בתולדהונרחיב ספקספק יש המציאות שבעצם היינו
כ אסור, או הדבר מותר ספיקאאם ובזה שומן, ספק חלב ספק כזית גון

לחומרא. שמתחילההיההדברמותרספקהבאבמקרהדאורייתא פירושו, ,
אח"כ, שספקאםנטמאהדבר וכגון האוסר, נתחדשספקמקרה שאח"כ אלא
כזה ובספק סאה. מ' בת היה שבתחילה אף חסר נמצאת שעכשיו במקוה או
אם אמוראי שם שנחלקו י' דף בחולין הסוגיא איירי דבזה הרשב"א כתב
דאורייתא דספיקא כאביי קי"ל והתם לחומרא, או לקולא דאורייתא ספיקא
על שחולק במה שם ופ"ה והרשב"א, ד"ה פ"ד שמעתתא בשב [ועיין מותר,
ספיקא על שגזרו מצאנו לא מדרבנן ואף לגמרי דמותר ומסתברא הרשב"א],

כזה.
חזקת לו היתה בתחילה שהרי במקרה ספק הוא החטא ספק פנים עז ולענין
מקרה נתחדש אם והיינו אח"כ, חטא אם הוא והספק אדם, כל כמו כשרות
שאיתרע כאן כמו דאיתרע, דחזקה שם שמעתתא בשב [וכ"כ חטא, של
מדרבנן אפילו כזה וספק במקרה], ספק הוי העזות, ע"י שלו כשרות חזקת

מותר.
שחטא18. מוכיחה שהעזות י"ל כי מוכרחת, אינו ע"יבמזידוסברתו והיינו

אינו בשוגג חטא באמת אבל התראה, צריך ואינו יודע שבעצמו או התראה,
פנים. דעז מידה באדם מוליד

בתעניתשעיקרהעזותסימן19. ואע"פשמשמעשםשמדבראליבאדהתוס'
וצ"ב. מצוה, היא חוטא ששנאת בזמן רשות בזה שייך מה וא"כ שחטא הוא

ה'20. "יראת הפסוק [ומצד שהמצוה בסברא, החילוק להטעים ואפשר
מתפעלת הנפש שבזה בעיניו רואה שהאדם במה בעיקר היא רע"] שנאת
היתר שיש אע"פ דאז רע שהיה מבין או שומע שרק בדבר משא"כ מאוד,
יש כן לשנאה, כ"כ מתפעלת הנפש שאין במה לשנוא ומצוה חיוב אין אך
קושית גם זה חילוק ע"י ליישב כתב שם השלום" שב"מצות אלא לבאר,
ה' "יראת בפסוק סגי ולא פנים עז לשנאת פסוק עוד צריך למה אוצה"מ

אמינאשנ הוא שחטא אומדנא רק ויש מאחר פנים שהעז וכתב רע" את
קמ"ל שרנב"י ו'] אות ביאור [פ"ו מישרים" ב"אורח וכ"כ לשנאותו, דאסור
כל הוא בעבירה שנכשל בידוע דאמרינן "דמאי ישונא", פניו ד"ועז מהפסוק
ע"כ. לשנאותו" דאורייתא באיסור אפילו ע"ז סומכין שאנו עד ספק בלי כך

וישלהוסיףעודלשיטהזאתדעתאחיושלמהרי"לדיסקין[שו"תמהרי"ל21.
השנאה, יצר כפיית בענין התוס' קושית שמתרץ <נז>] כ סי' כתבים דיסקין
דבר בו שראה על ששונאו דקרא "שונאך" מוקים פסחים הגמ' אם שהקשו
דרנב"י ההמריל"ד של אחיו ומתרץ היצר, כפיית בזה שייך מה א"כ ערוה

רק פנים דעז דס"ל לשיטתו אזיל לחוטא לשנאותו מצוה לשנוא,מותרדס"ל
שרק פנים בעז "שונאך" הפסוק להעמיד יכול ולאמותרוממילא לשנאותו,
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ולסיכו�:
בנטייה להבחי� יש זה. בדי� האחרוני� שיטות את סדרנו ולסיכו�
אחר נל� א� ג� פני�, עז בשנאת מצוה שאי� האחרוני� בדעת
משקל ובעלת החזקה הדעה כי הדעות, משקל מצד וג� רוב
אלא כתב לא והוא ארי" ה"גבורות היא בדבר מצוה שיש הסוברת

"שמא". בדר�
מצוה או רשות � פני� עז שנאת סיכו�:

מצוה: שיש הסוברי�
(משמע) ארי גבורת *

רא� תועפות *

תמימה תורה גירסת *
המידות) (ומעלות

מצוה: שאי� הסוברי�
המל� אוצר *
המל� בית *
הישר אור *

השלו� מצות *
חיי� משנת *
יעקב) (עיו� *

ואחיו) דיסקי� (מהרי"ל *

+_ 'c wxt

dkld oiprl

לכו"ע: הוא דרנב"י דינו הא� (א)
ז: תענית הגמרא לשו� זה

מותר פני� עזות לו שיש אד� כל הונא רב בר רבה "אמר
לשנאותו מותר אמר יצחק בר נחמ� רב וכו', רשע לקרותו

וכו'".
בר"ה שרבה – כא� יש שמחלוקת מלמד הלשו� פשטות ולכאורה
חולק ורנב"י אסור, לשנאותו אבל מותר רשע לקרותו שרק סובר
[261 [עמ' השלו�" ב"מצוות והעיר מותר. לשנאותו שג� וס"ל

משלי� אחד די� ביניה�,דלכאורה מחלוקת יהיה ולמה השני את
לרשע ליה דמחזקינ� ע"כ רשע לקרותו דמותר אמרינ� "דאי
לאיד� וכ� רשעי�. שנאת לשנאותו דמותר ממילא וא"כ במציאות,
דאל"ה לרשע לי' דמחזקינ� ע"כ לשנאותו דמותר אמרינ� אי גיסא
התוס' דשיטת אליבא ה� ש� [ודבריו לשנאותו". ההיתר מהו

פ"ב]. לעיל עיי� בתענית,
˙·ÈÒ· ÌÈ¯‡·Ó˘ ,[Ì˘ ˙ÈÚ˙] 'ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘Ï ‡Â‰ ÍÎ È‡„Â ‰‰Â
,‡ÓÏÚ„ ‡ËÂÁÎ ‡Â‰ È¯‰Â ,‡ËÁ˘ ÔÓÈÒ ˙ÂÊÚ‰˘ ÌÈÙ ÊÚÏ ‰‡˘‰
‡È‚ÂÒ· Ì˘ È"˘¯ ˙Ú„Ï Ï·‡ ,Ú"ÂÎÏ Â˙Â‡˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ‡ËÈ˘Ù Î"‡Â
˘È˘ ˙ÂÊÚ Ï˘ ‰Ú¯‰ ‰„ÈÓ‰ ÌˆÚ „ˆÓ ‡È‰ ÌÈÙ ÊÚ ˙‡˘˘ ¯‡·Ó˘

.ÌÈ˜ÏÂÁ˘ ÔÈ·‰Ï ˘È˘ ‡ËÈ˘Ù ,È"·¯ È¯·„· ˘È ˘„Á ÔÈ„Â ,Â·

˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÈ·‰Ï ˘È˘ ,'ÒÂ˙ ˙Ú„Ï Ì‚ ,¯‡·Ï ·˙Î "ÍÏÓ‰ ˙È·"·Â
ÔÈÈÚ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ ‡Â‰˘ -] ‡˘Â· ‰"¯· ‰·¯ ÌÈ˜ÏÂÁÂ ‡¯Ó‚·
‡Â˘Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ["˙¯˙ÒÂ ‰ÈÂÏ‚ ,ÌÈÚ˘¯Ï ‰‡˘" ·"Ù 'Á ‡È‚ÂÒ
˙Ú„Ï„ ,‰ÈÂÏ‚ ‰‡˘ ˜¯ ¯˙ÂÓ˘ Â‡ ·Ï· ˙¯˙Ò ‰‡˘ Ì‚ Ú˘¯‰
È"·¯ÏÂ ,ÈÂÏ‚· ÂÙ„Â¯Ï ÂÈÈ‰ ,Ú˘¯ Â˙Â¯˜Ï ˜¯ ¯˙ÂÓ ‰"¯· ‰·¯

.·Ï‰ ˙‡˘ Â˙Â‡˘Ï Ì‚ ¯˙ÂÓ

שלמד [אלא בזה עמד בביאור] ד' אות [פ"ו מישרי�" וב"אורח
הרי רנב"י קמ"ל דמאי רק וקושיתו מחלוקת כא� שאי� בפשיטות
מקו� "מכל וכתב: חטא] שודאי אחרי לשנאותו דמותר פשיטא
כ"כ הוא בעבירה שנכשל בידוע דאמרינ� דמאי רנב"י] �] קמ"ל
וכסברא דאורייתא". באיסור אפילו ע"ז סומכי� שאנו עד ספק בלי
עדיי� דאסור הו"א רשע ונקרא שחטא המל�" ב"אוצר ג� כתב זו
"נקרא משא"כ גדולי�, חטאי� על רק מותר לשנוא [כי לשנאותו
מחלוקת שאי� בפשיטות נקט ש� וג� אדרבנ�, אפילו שזה רשע"

בדבר].
מחלוקת שאי� בפשטות משמע ש�] [תענית חננאל רבינו ומלשו�
"וכל ש�: הר"ח וז"ל בר"ה, רבה דברי על מוסי� רק ורנב"י בגמ'
רשע לקרותו ומותר בעבירה נכשל ודאי פני� עזות לו שיש מי

וכו'". לשנאותו ומותר
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הפוסקי�: בדברי (ב)
פני� לעז שנאה דהיתר זה בדי� ופלפלו דנו שהאחרוני� א�
הראשוני� הפוסקי� בדברי א� ועוד], הקודמי� בפרקי� [כמבואר

הראש וג� מפורשת, גמרא שהוא א� זו הלכה זכר בא וני�לא
פני�". מ"עז מאומה הזכירו לא החוטא שנאת היתר שמביאי�
וכתב: רש"י] סוד"ה [<סד> יעקב" ב"קהילת בזה עמד וכבר

ומיהו לשנאותו, מותר פני� דעז מבואר ז:) (ד� "ובתענית
וכנראה להלכה, זה דבר יביאו שהפוסקי� לע"ע מצאתי לא

וצ"ע." שהשמיטוהו

דעתו מה הלכה לעני� ברורה כוונתו .1ואי�
ב"אורח זו: הלכה הוזכרה האחרוני� מפוסקי� כמה בדברי אמנ�
ההלכה ליישב הארי� ב"ביאור" וש� ד' סעי� ו' [פרק מישרי�"
ישראל אהבת [הלכות הלבבות" ב"מצוות וכ� קושיות], מכמה

ש� מצותי�" וב"דר� י"ח על<Ò‚>סעי� שנאה היתר הביאו ,[
רעות .1מידות

שנקט משמע סק"מ] במ"ח ד' כלל [לשה"ר חיי�" ב"חפ� וכ�
רשע, לקרותו מותר פני� שעז ש� שבגמ' הדי� עכ"פ להלכה

שנאה. היתר עני� במפורש ש� הזכיר לא אמנ�
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היא השאלה מקו� עיקר שלכאורה להניח יש זו לשאלה כהקדמה
פני� עז ששונאי� הסובר ב'], פרק [לעיל רש"י דדעת אליבא רק
דינ� מה לשאול אפשר ולכ� בו, שיש העזות מידת עצ� משו�
מותר עליה� ג� הא� פני�] כעז [החמורות אחרות רעות מידות של
לעיל התוס' לשיטת אבל פני�? מעזות שנא מאי לא, וא� לשנוא?
העזות שמתו� משו� אלא ואינו חדש, די� נתחדש לא פני� שבעז
אי� � לחוטא שנאה בתור היא כלפיו והשנאה שחטא, יודעי�

השנאה. הותרה בחוטא ורק רעות, מידות על לשנאה מקור
יח סעי� ישראל אהבת [הלכות הלבבות" כתב:<Ò‚>ב"מצוות [

בא ומזה גאוה בעל שהוא כגו� רעות מידות לו שיש מי וכ� ..."
לשנאותו מותר מגונות", מידות ושאר כעס ב"דר�1לידי וש� .

ומספר לריקאנטי המצות" "טעמי מספר מקור הביא מצותי�"

כל ה' תועבת דכתיב והטע� לשנוא, מותר גאוה שבעל הקנה,
לב .1גבה

"אכ� הספר]: בסו� [בהשמטות הלבבות" ב"מצוות עוד וכתב
מלה יזהר כלמאוד למד שלא זמ� כל גאוה לבעל חבירו חזיק

ליה מרתחא קא אורייתא אשר חכ�, בתלמיד ובפרט בזה ההלכות
א" פרק תענית .1כמסכת

ההיתר לעני� סק"מ] במ"ח ד' כלל [לשה"ר חיי�" ב"חפ� אול�
אד� כל ז: בתענית שאמרו "ומה כתב: כא� שבגמרא רשע לקרותו
הזו גרועה במידה דוקא רשע, לקרותו מותר פני� עזות לו שיש
ש�" מרש"י מוכח וכ� ש� התוס' כמ"ש מידות, בשאר .1ולא

מדובר בעזות שרק וס"ל בגאוה ג� חיי�" ה"חפ� שחולק וכנראה
הגמרא. לשו� וכפשטות בגמ',

מאחרשמצוהבחוטא ישנאנו וממילאשפירשייךכפייתיצרשלא לשנאותו,
מטעמיםאחריםומשמעשמודה והמהריל"דדחהדבריו עיי"ש, ואינהמצוה,

לשנאותו. היתר רק יש פנים שעז היסוד בעצם לאחיו
דבאמת22. ר"ל אי כוונתו ברור לא וצ"ע" שהשמיטוהו "וכנראה שבמש"כ

שר"ל או נשמט, למה וצ"ע כתב וע"ז הפוסקים, מדברי נשמט ורק היא הלכה
הרי הלכה אינו למה שצ"ע וכתב היא, הלכתא דלאו בכוונה שהשמיטוהו

היא. מפורשת גמרא
ואע"פשלאהזכירבהדיאעזפנים,צ"לשכללובכללכלהמידותהרעות23.

תענית גמ' הזכיר לא למה באמת צ"ע אך דעתו. לפי עבורן לשנוא שמותר
ב"טעמי הריקאנטי מדברי גאוה מידת על שנאה להיתר מקור רק והביא

.25 בהערה רעות מידות שאר לענין ה' בפרק וע"ע המצות",
לחוץ".24. השנאה לגלות אסור זה כל "עם הלבבות": ב"מצוות שם וסיים

שאסור סתם בחוטא גם ט"ז בסעיף לעיל שכתב לשיטתו רק זה ולכאורה
שנאת "היתר ח' בסוגיא זה בענין מש"כ ועיין לחוץ, השנאה לגלות

ב'. פרק סוף החוטאים"
הלבבות"25. "מצוות מלשון לשנוא,ומשמע מותר הרעות המידות שבכל

ש"מצוות צ"ל גאוה, לענין אלא כתב לא - הריקאנטי - דבריו שבמקור ואף
לכל שכוונתו ראיה [ועוד וגאוה. לעזות הרעות המידות כל מדמה הלבבות"
וע"כ בגמ', שמפורש דבר פנים, עזות כלל הזכיר לא שהרי הרעות, המידות
ועזות גאוה דדוקא הבין [263 [עמ' השלום וב"מצות המידות]. לכל שנתכוון

מאד. דחוקה וסברתו המידות, לשאר אלו מידות בין לחלק והאריך
הרעות המידות בין מצוינות ועזות גאוה שמידות לדבר זכר להביא יש אמנם
מה על כהונה בגדי מפרט טז. ובערכין פח: זבחים שבגמ' יותר, וחמורות

חמורות, עבירות ג' על מכפרים וכתונת מכנסיים שאפוד וקאמר מכפרים
ג' כנגד השקולה -] לשה"ר על מכפר ומעיל הטעם, עיי"ש ושפ"ד, ג"ע ע"ז
מעבירה], קשים עבירה הרהורי -] הלב הרהורי - אבנט חמורות], עבירות

רעות, מדות שתי מפרט גאוהואח"כ – ומצנפת פנים, עז – ומדסמכינןציץ ,
יותר. חמורות אלו מידות ששתי רואים החמורות לעבירות אלו מידות

ב'] שער [ח"א קדושה" ב"שערי הרח"ו לדברי זה בנושא עוד לציין [ויש
הן ואמנם מצות, התרי"ג מכלל המידות אין "ולפיכך שכתב: המידות בענין
מן קשים הרעות המידות ענין ולפיכך המצות... תרי"ג אל עיקריות הכנות
ממש... ע"ז עבד כאילו הכועס כל תבין ובזה מאוד מאוד עצמן העבירות
עשה המצות קיום מן יותר הרעות ממידות ליזהר צריך יותר כי ונמצא

עיי"ש]. ול"ת...
כשהלהבאמת26. ובפרט גאוה לבעל חבירו להחזיקאת יכול ובאמתכ"א

מהרי"ל דברי א' פרק לעיל ועיין ההבחנה, מאוד וקשה ממנו, יותר חשוב
פנים, עז בתור לרבים מפורסם כשהוא שדוקא פנים עז גבי שכתב דיסקין
גם אם ויל"ע עיי"ש, פנים עז שהוא עליו להחליט יכול אינו עצמו הוא אבל

וצ"ע. סברתו, שייכת גאוה בבעל
בעל את לשנוא מותר בלב נסתרת שנאה דרק הלבבות" ב"מצוות שם וכתב
כל ה' 'תועבת מפסוק ודייק השלום" ב"מצות גם כתב וכן הרעות, המידות
היא. בלב שתועבה לדבריו], מקור הריקאנטי הביא זה [שמפסוק לב', גבה

חיים"27. ב"שבילי עליו השיג וכבר צ"ע. שם מרש"י חיים" ה"חפץ ראיית
אלא כתב לא "רש"י וכתב: רשע[שם] לקרותו מותר בלבד זה דבר ",שעל

אבל הכלל, דרך על רשע לקרותו מותר כבר בלבד זו מידה ע"י שאף היינו
עיי"ש. רשע", לכלל אדם יגיע אחרת רעה מדה ידי שעל ודאי יתכן
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ÂÈÏ‡ ÚÓ˘˙ ‡ÏÂ ÂÏ ‰·‡˙ ‡Ï ÔÈ‡ÂÏ‰ ¯Â‡È· :‡ ˜¯Ù
‰·‡˙ ‡Ï" :„ÁÂÈÓ Â‡Ï ‚"È¯˙‰ ÔÈ�Ó· Â�Ó [„ÂÚÂ ,˜"ÓÒ ,‚"ÓÒ ,Ì"·Ó¯] ÌÈ�Â˘‡¯ ‰·¯‰
ÚÓ˘˙ ‡ÏÂ" :È�˘ Â‡Ï Ì‚ ‰Ê· ˘È ÍÂ�ÈÁÂ Ì"·Ó¯ÏÂ ,Ê"ÚÏ ˙ÈÒÓ‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï ‡Ï˘ - "ÂÏ
Â‡Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ [Ô"·Ó¯Â ‚"Ò¯ ‚"‰·] ÌÈ�Â˘‡¯‰Ó ˘ÈÂ .Â˙‡�˘ ·ÂÊÚÏ ‡Ï˘ - "ÂÈÏ‡

.˙ÈÒÓ‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰¯Â˙· „ÁÂÈÓ

·˙Î˘ ˘ÈÂ .Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ Ì‚ Â‡ ˙ÒÂÓ‰ ÏÚ ˜¯ ‡Â‰ ‰Ê Â‡Ï Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ· ˙˜ÂÏÁÓ ˘È
Ï"È „ÂÚÂ .ÌÈ˙ÒÂÓÏ ÌÈ·˘Á� Ì‰ ÌÈ·¯‰ ÏÎ È¯‰ - ‰¯ÈÙÎ È¯·„ ÌÈ·¯Ï ˘¯Â„‰ Ú"ÂÎÏ˘
‰Ê· ¯‰ÊÂÓÂ ,˙ÒÂÓ ÏÏÎ· ÈÂ‰ ,Â�ÓÓ ÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚÂ ˙ÈÒÓ‰ ÌÚ Ú‚Ó· ‡·‰ ÏÎ„

.Ú"ÂÎÏ

˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡Â ‰¯ÈÙÎÏ ˙ÈÒÓ‰ ÏÎ ‡Ï‡ ,Ê"ÚÏ ˙ÈÒÓ· ‡˜Â„ Â‡Ï ‰Ê ÏÎ„ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ·˙Î
‡¯ÓÂÁ Â· ˘È˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Â·˙Î˘ Û‡ - [˙"ÏÂ ‰˘Ú] ˙Â¯È·Ú ¯‡˘Ï ˙ÈÒÓ·Â .ÏÏÎ· ÈÂ‰
.Â·‰‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ˘¯ÂÙÓ· Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï Ï·‡ Z ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ ÔÈ�ÚÏ ÌÈÓ˘ È�È„· ˙ÈÒÓ Ï˘

ÌÈÚ˘¯‰ ˙‡�˘ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÔÈ„‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈ„ ˙Ó‡˙‰ :· ˜¯Ù
Ï·‡ ,[Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓÂ] Â·‰‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ‰¯Â˙‰ ÔÓ Â‡Ï ˘È [‰¯ÈÙÎ Â‡ Ê"ÚÏ] ˙ÈÒÓ· ˜¯
¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ Ï·‡ - ÌÈÁÒÙ 'Ó‚· ¯‡Â·ÓÎ - Ì˙Â‡�˘Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯˙ÂÓ˘ Û‡ ÌÈÚ˘¯ ¯‡˘·
„ÓÏ� ‰Ê Â‡ÏÓ˘ ˜ÏÈÁ Ï"Ê ÔÈÈË˘�ÈÈÙ ‰˘Ó ¯"‚‰Â .Ì·‰‡Ï ‰ˆ¯È˘ ÈÓ ÏÚ ‰¯Â˙‰ ÔÓ
˜¯ ‰¯˙Â‰ ÌÈÚ˘¯‰ ¯‡˘ ÈÙÏÎ Î"‡˘Ó ˙È˘È‡Â ‰¯ÂÓ‚ ‰‡�˘ ‡Â�˘Ï ¯˙ÂÓ ˙ÈÒÓÏ˘

.ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰‡�˘

:äîã÷ä

קבלה, מדברי הרשעי	 שנאת ומצות הרשעי	, שנאת היתר דיני למדנו הקודמות בסוגיות
השנאה מצות בעז"ה נברר כא� רע". שנאת ה' "יראת מהפסוק פסחי	 בגמ' שנדרש וכפי
ולא לו תאבה "לא ראה] [פרשת זרה לעבודה במסית שנאמרה מדאורייתא שהיא המיוחדת
ש	]: הספרי [ע"פ התרי"ג במני� מצוות שתי זה בפסוק מנה והרמב"	 אליו", תשמע

שנאתו". לעזוב ו"שלא המסית", לאהוב "שלא
ה המצוה הא	 אלו, בלאוי	 הראשוני	 שיטות בע"ה יתבארו א' אובפרק המוסת על יא

דברי מובאי	 ב' בפרק עבירות. לשאר במסית שיי� זה חיוב והא	 ישראל, כל על
יחד. משתלבי	 ואי� הרשעי	, שנאה של הכללית המצוה ע	 זו מצוה בהתאמת האחרוני	
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הלאוי� ביאור (א)
אחרי�... אלהי� ונעבדה נלכה לאמר אחי�... יסית� äáàú"כי àì

åéìà òîùú àìå åìתכסה ולא תחמול ולא עליו עינ� תחוס ולא
תהרגנו..." הרג כי ז�י)עליו. יג, (דברי�

לז]: פסקא ראה, [פרשת ש� ובספרי
לרע� ואהבת שנאמר מכלל אליו, תשמע ולא לו תאבה "לא

äæìכמו� áäåà äúà ìåëéשנאמר מכלל לו, תאבה לא ת"ל ,
תשמע, ולא ת"ל זה, ע� עוזב אתה יכול עמו תעזוב עזוב
רשאי אתה אי יכול רע� ד� על תעמוד ולא שנאמר מכלל

וכו'". עליו עינ� תחוס לא ת"ל זה, של דמו על לעמוד
הנוגע כא� ונברר לע"ז, המסית על כא� נאמרו לאוי� כמה הנה

אליו". תשמע ולא לו תאבה "לא � השנאה מצות לעני�
לו" תאבה "לא

" – תרי"ג בכלל זה לאו מנה úéñîäהרמב"� áåäàì àìù,"
ובהלכות י"ד]. ל"ת זרה עבודה הל' ריש המצות במני� [לשונו
שנאמר המסית את לאהוב למוסת "ואסור כתב: ה"ד] [פ"ה ע"ז
הדבר שמקור ביאר י"ז] [ל"ת המצות" וב"ספר לו". תאבה לא

וז"ל: מהספרי, הוא
אומרו והוא לדבריו ולהאזי� המסית מלאהוב המוסת "שהזהיר
לרע� ואהבת שנאמר מכלל ספרי ולשו� לו, תאבה לא יתעלה

לו". תאבה ולא ת"ל לזה אוהב אתה יכול כמו�
"שלא כ"ז]: [ל"ת הסמ"ג וז"ל והסמ"ק. הסמ"ג זה לאו מנו וכ�
ט"ז] [סימ� והסמ"ק לו". תאבה ולא שנאמר המסית את לאהוב
לאהוב ואסור לו. תאבה לא דכתיב המסית לאהוב "שלא כתב:
ישראל". באלקי הכופר וכ� מעול�, הסיתו א� עכו"� עובד שו�
שפירשו ויש אהבה. של עני� הוא "תאבה" אלו ראשוני� ולפי
רב"] דבי ["ספרי כשב כבש כמו אותיות בחילו� נדרש שהוא

לא לו, תאב תהא "לא רש"י: ולשו� לו, תאהב לא כתוב וכאילו
תאוה מלשו� שהוא ומפרש .1תאהבנו",

להלכה אינ� הספרי שדברי כתב [ש�] עה"ת בפירושו הרמב"� אבל
אזהרה והוא זה, בלאו אחר פירוש מבואר סנהדרי� בגמרא כי
ואי� רצו�, מלשו� תאבה ומפרש בלבו. המסית דברי לקבל שלא

וז"ל: לעיל]. הנזכרי� כראשוני� [דלא שנאה של עני� כא�
שנאמר לפי תאהבנו, לא לו, תאב תהא לא לו. תאבה "לא
מספרי. רש"י לשו� תאהב, לא זה את כמו�, לרע� ואהבת
וכ� חייב". ושמע אבה "הא אמרו סא:) (סנהדרי� בגמ' אבל
לשמוע אלקי� ה' אבה ולא כמו רצו� לשו� אבה כי הדבר,

לא רצה, לא בלע�, יחפו�.אל לא א� שאמר ממה יבמי, אבה
לומר לו שתודה � אליו תשמע ולא בלב, � לו תאבה לא והנה
מיתה חייב והוא שאמרת, הע"ז ואעבוד אל� אעשה כ�
הלאוי� ואלו מיניה. תקביל לא אונקלוס דעת וכ� בהודאתו.
בלאו עובר בלב תתאוה שא� תחמוד, ולא תתאוה לא כמו
השני בלאו ג� עובר חשב כאשר לעשות הוסי� וא� ".2הראשו�

תשמע ולא הלב, באמונת לו, תאבה "לא עזרא: באב� פירש וכ�
במעשה". אליו,

וספר רס"ג, [בה"ג], גדולות" "הלכות בעל � ראשוני� עוד וכ�
מצותיה�. במני� כלל זו מצוה מנו לא � יראי�

אליו" תשמע "ולא
ל"ת ע"ז הל' [ריש הרמב"� הראשוני�. נחלקו זה לאו בביאור

" וז"ל: הקוד� הלאו מעי� שהוא פירש åúàðùט"ו] áåæòì àìù."
כתב: י"ח] [ל"ת המצות" וב"ספר

לנטור חייב הוא אבל המסית נטירת להקל המוסת "שימנע
ל"ת, מצות על עובר הוא יטור, שלא זמ� וכל עכ"פ, אותו
מכלל הפירוש ובא אליו, תשמע ולא יתעלה דאמר והיינו
תשמע ולא ת"ל לזה עוזב אתה יכול תעזוב, עזוב שנאמר

אליו".

או1. בלבו, לאהבו דאסור שבלב מצוה הוא אם זה איסור בגדר לעיין יש
"ואהבת פסוק הספרי שהביא דממה אהבה, של פעולות לעשות איסור
[דכך בפעולות, הוא שהאיסור משמע תשנא" "לא פסוק ולא כמוך" לרעך
פעולות לעשות חיוב שהוא "ואהבת" מצות גדר את מפרשים הרבה פירשו
הסמ"ק והנה "בלבבך"]. מפורש נאמר ששם תשנא" "לא לעומת אהבה של
לא הוא שהאיסור הפשטות וכן בלב", התלויות ב"מצות זו מצוה הביא

ממנו. להתרחק כדי בלב לאהבו
שדברי2. - כאן כדבריו כתב כ"ח] [ל"ת המצות לספר הרמב"ן בהשגות גם

נתפוש שבגמרא "והמדרש שסיים: אלא - סנהדרין הגמ' כדברי אינם הספרי
ומשמע כתבן". לא ההלכות ובעל ע"ז, מלאוי שהם השנים אלו נמנה ולא
ההשגות בסוף מדבריו משמע וכן המצות, ממנין לגמרי אלו לאוין שמשמיט
שכתב כמו ולא זרה, עבודה בענין מצות ב' הרמב"ם מחשבון שסלק שכתב
וכו']. תחמוד" ולא תתאוה לא כמו הלאוין ["ואלו הלאוין בכלל שהם כאן
גמ' דברי גם הביא כספרי, המצוה שפירש דהרמב"ם להעיר יש ועוד
ביאור וצריך ה"ה], פ"ה ע"ז [הל' חייב, ושמע אבה דאם הנ"ל סנהדרין

פסוק. מאותו השונים הדינים שני נלמדים איך לשיטתו
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השנאה איסור שמלבד ג�[והיינו יש תאבה" "לא מפסוק הנלמד
הזמ�]. כל לנוטרו צרי� אלא השנאה את לשכוח שלא לאו

תנ"ח]: [מצוה ה"חינו�" וכ"כ
קבועה המסית שנאת שתהיה המסית, מ� השנאה לעזוב "שלא
הרעה כל על ממנו הנקמה בנטירת נקל שלא כלומר בלבבינו,
אל כלומר אליו, תשמע ולא נאמר וע"ז לעשות, חשב אשר
אז"ל וכ� ממנו, נקמת� נטירת מלב� להעביר אליו נשמע תהי
עמו, תעזוב עזוב בישראל שנאמר מכלל הכתוב, זה בפירוש
אתה יכול עלוהי, דבלב� מה תשבוק משבק אונקלוס ותרג�

אליו". תשמע ולא ת"ל ג"כ, המסית לזה עוזב
הלאו: פירש כ"ז] [ל"ת הסמ"ג אבל

"øæò íåùá åøæòì àìùותניא אליו, תשמע ולא שנאמר
לזה, עוזב אתה יכול עמו, תעזוב עזוב בשונא שנאמר לפי

אליו". תשמע ולא ת"ל
הרמב"�] [כשיטת המסית שנאת בעני� זה לאו מפרש שאינו והיינו

עזר פעולות בשו� לעזרו שלא והיינו אחר בעני� הוא .3אלא
הספרי דברי בביאור דפליגי ביאר כ"ז] ל"ת [סמ"ג דחיי" וב"דינא
אונקלוס כתרגו� "עוזב", פירש דהרמב"� לזה", עוזב אתה "יכול
דהיינו עלוהי", דבלב� מה תשבוק "משבק פריקה: בפרשת ש�
פירש"עוזב" והסמ"ג במפורש. החינו� וכ"כ שבלבו, השנאה לעזוב

המסית. לאהבת עני� ואינו כפרש"י, עזרה 4מלשו�

התלויות במצות כ"ו, [סימ� שכתב כרמב"�, פירש לא הסמ"ק וג�
תשמע ולא לו תאבה ולא דכתיב למסית, לשמוע "שלא באוז�]:
הרמב"� לדעת וקרוב הספרי פי על כלל מפרש אינו ולכאורה אליו".
ע"פ פירש כ� לעיל] [מובא תאבה" ד"לא דבלאו אלא דלעיל,

שיטתו. וצ"ע הרמב"�, וכשיטת הספרי
הוא שהלאו שמפרש עה"ת בפירושו הרמב"� דברי הבאנו לעיל
יראי� וספר ורס"ג והבה"ג בדיבור. המסית דברי לקבל שלא

לגמרי. זו מצוה השמיטו
השנאה: מצות לעני� השיטות סיכו�

לאו דיש ס"ל כול� [ורש"י] החינו� הסמ"ק, הסמ"ג, הרמב"�, א.
אלא לשנאותו, ושצרי� המסית את לאהוב שלא בתורה מיוחד

לאוי�. שני בזה מנה שהרמב"�
איסור מנו לא לסה"מ] [בהשגות ורמב"� היראי� רס"ג, בה"ג, ב.

לעני� ולא אחר לעני� דנאמרה ס"ל עה"ת והרמב"� כלל. זה
לשנאותו.

êåðéçä úòãá ÷ôñ

:Ê"�˙ ‰ÂˆÓ· ·˙Î˘ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ú„· ˜Ù˙Ò‰Ï ˘ÈÂ
˙ÂË‰Ï ‡Ï˘ ÔÎ ÂÓÎ Â�Ú�Ó�˘ .˙ÈÒÓ‰ È¯·„Ï ÔÊÂ‡ ˙ÂË‰Ï ‡Ï˘"
‡Â‰ ˙ÈÒÓ ÔÈ�ÚÂ ,¯·„ ÌÂ˘· Â˙Â‡ ··ÁÏ ‡ÏÂ ˙ÈÒÓ‰ È¯·„Ï ÔÊÂ‡
¯Ó‡� ‰Ê ÏÚÂ ...Ê"Ú „Â·ÚÏ ˙ÎÏÏ Ï‡¯˘È È�·Ó „Á‡ ˙ÈÒÓ˘ ÈÓ

."ÂÏ ‰·‡˙ ‡ÏÂ

ÔÊÂ‡ ˙ÂË‰Ï ‡Ï˘" ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙Â�Â˘Ï ÏÚ ÛÈÒÂ‰˘ ‰Ó· ˜Ù˙Ò‰Ï ˘ÈÂ
È¯·„ ˙‡ Ï·˜È ‡Ï˘ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ¯˜ÈÚ„ ÚÓ˘Ó„ ,"˙ÈÒÓ‰ È¯·„Ï

ÈÙ˘ Ô"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ÎÂ ˙ÈÒÓ‰‰·‰‡ ÔÂ˘Ï ‡ÏÂ ,"ÔÂˆ¯ ÔÂ˘Ï ‰·‡" ˘¯
Â·‰‡Ï ÔÈ‡„ Â˙�ÂÂÎ„ Ï"È˘ ‡Ï‡ .˜"ÓÒÂ ‚"ÓÒ‰Â Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Î

.Â˙·‰‡ ÏÚ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ¯˜ÈÚÂ ,ÂÈ¯·„ ÂÏˆ‡ ÂÏ·˜˙È ‡Ï˘ È„Î

:Ï"ÊÂ ‰ÂˆÓ‰ ˙¯˙ÂÎ· ‡Ò¯È‚ ÈÂ�È˘ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂÎÓ ˙‡ˆÂ‰ ÍÂ�ÈÁ·Â
‡Ï˘" Â�˙Ò¯È‚Î Ò¯Â‚ ÌÈ�Ù· Ï·‡ ,"˙ÈÒÓ‰ ·Â‰‡Ï ‡Ï˘ Ê"�˙ ‰ÂˆÓ"

."˙ÈÒÓ‰ È¯·„Ï ÔÊÂ‡ ˙ÂË‰Ï

* * *

ÂÏ‡ ˙Â¯‰Ê‡ ÏÎ ÛÂÒ· ·˙Î [ËÎ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒÏ ¯Â‡È·] "ÈÈÁ„ ‡�È„"·
:˙ÈÒÓ Ï˘

Â‰¯ÊÚÏ ‡Ï˘Â ˙ÈÒÓ‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï ‡Ï˘ ‰¯Â˙ ‰¯È‰Ê‰˘ ‰Ê ÏÎÂ"
,„"·· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ˙� ‡Ï˘ ˙ÈÒÓ· È¯ÈÈÓ ,ÂÓ„ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‡Ï˘Â
˙ÈÒ‰ ‡Ï˘ Â‡ ÏÂÒÙ Â‡ ·Â¯˜ Ô‰· ‡ˆÓ�˘ Â‡ ÂÈ„Ú Â˘ÁÎÂ‰˘ ÔÂ‚Î
‰Ê ÏÚÂ ,¯„‚‰ È¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÏ ÔÈÓÎ‰ ‡ÏÂ „Á‡Ï ‡Ï‡ ÌÈ�˘Ï
Í�ÈÚ ÒÂÁ˙ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ÚÓ˘˙ ‡ÏÂ ÂÏ ‰·‡˙ ‡Ï ‰¯Â˙ ‰¯È‰Ê‰
ÍÈÈ˘ ‰Ó Â˙Â‡ ÔÈ‚¯Â‰˘ ÔÂÈÎ ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ˙�˘ ˙ÈÒÓ· Ï·‡ ,ÂÈÏÚ
„ÂÓÚÈ ‡Ï˘Â ‡˘Ó ˜Â¯ÈÙ· Â¯ÊÚÏ ‡Ï˘Â Â˙Â‡ ·Â‰‡Ï ‡Ï˘ ¯È‰Ê‰Ï

."ÂÓ„ ÏÚ

ÏÈÁ˙‰˘Î „ÈÓ ¯Ó‡� Â‡Ï‰„ ˙ÂË˘Ù· Ë˜� ‡Ï ‰ÓÏ ,ÂÈ¯·„· ¯ÈÚ‰Ï ˘ÈÂ
'‡ „Ú ˘È˘ ˜¯ „"·Ï ‡· ¯·Î˘ ·˙Î ‰ÓÏÂ ˙ÒÂÓ‰ Ï‡ ¯·„Ï ˙ÈÒÓ‰

.'ÂÎÂ

למוסת רק או ישראל לכל נאמרו הלאווי� הא� (ב)
ישראל. כל על או המוסת על רק נאמרו אלו לאוי� הא� לשאול יש
במפורש מבואר החזקה] וביד המצות [בספר הרמב"� מלשו� והנה

המקורות בחלק לשונו [עי' המוסת על רק ה� אלו .Î>[5„>שמצוות
כתב סקל"ג] ש� עני" וב"מנחת ה"י פ"ד ע"ז [הל' הקטנה" וה"יד

דאסור3. לסמ"ג מודה הרמב"ם דגם כתב כ"ח] ל"ת [סמ"ג משה" וב"ברית
מוזהר". וע"ז מלבו השנאה את עוזב לו "דכשיעזור למסית לעזור התורה מן
הרמב"ם בין להלכה נפק"מ שיהיה בדעתו עלה דבתחילה עוד והוסיף
על דעבר כיון לוקה, לו ועזר עבר אם "דלסמ"ג וז"ל: מלקות לענין והסמ"ג
דאפילו לוקה אינו והחינוך] הרמב"ם -] לדידהו אבל מעשה, בו שיש לאו
לעזוב שלא הלאו דעיקר כיון מ"מ לו שעוזר מעשה ע"י שנאתו כשיעזוב
אבל מעשה". בו שאין לאו הוי כן על בלב, שתלוי דבר הוי ושנאה שנאתו,
לאזהרת הניתן לאו דהוי לוקין אין לסמ"ג דגם בו חזר שם דבריו בהמשך
חכמים". "משנת בשם המנ"ח וכ"כ מיתה. חייב ושמע אבה דאם ב"ד מיתת

בהתחננו4. אליו, תשמע "ולא שכתב: להסתפק יש שם] [ראה רש"י ובלשון
אם תעזוב". לא לזה עמו, תעזוב עזוב שנאמר לפי לו, למחול נפשו על

לאהבו אסור מתחנן שכאשר או מתחנן, כאשר לעזרו שלא הוא הלאו
לשנאותו. ומצוה

ממה5. הרמב"ם על הקשה והנה] ד"ה רט"ז [עמ' שלום" של וב"חיים
"לכל פה: סנהדרין גמ' ע"פ הי"ד] [פ"ה ממרים בהלכות עצמו הוא שפסק
שהרי ומדיח ממסית חוץ אביו] את ולקלל [להכות שליח נעשה הבן אין

ת ולא תחמול ולא תורה משמעאמרה דגמרא דסתמא וקשה, עליו". כסה
תכסה, ולא תחמול דלא דלאו לתרץ ואפשר המוסת. בעצמו הבן דאין

בלבד. למוסת ולא ב"ד על דין שהוא הרמב"ם מודה
כל6. לשנוא דמצוה לומדים דמכאן תס"א במצוה שכתב ממה ואולי

על רק דאם ישראל, כל על הוא האיסור שעיקר משמע הגדולים, הרשעים
ישראל. כל על מצוה כאן למד איך לשנאותו, מוזהרים לא וכו"ע המוסת
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יסית�... כי בפסוק, מבואר ושכ� מסברא, פשוט שכ� דבריו על
] חכמי�" ב"משנת כתב וכ� המוסת. על שקאי לו, תאבה <�‚>לא

אליו, תשמע ולא תאבה דלא "לאו א']: אות פענח צפנת כ"ג סי'
לבי� בינו הסיתו א� א� והיינו רחמנא, קמזהר דלהמוסת נראה

עצמו".
ללמד "שלא וז"ל: ול"א, ל' בלאוי� מפורש כ� כתב ובסמ"ג

úñåîäיודע "שא� המסית", על עלúñåîäזכות המסיתחובה
כתב: ש� המהרש"ל אבל הלואי�, כל על קאי א� ברור ולא וכו'",
ג� ברמב"�". וכ� קאי המוסת על דלעיל הני כל הדי� "דהוא
ללמד ו"שלא דמו" על לעמוד "שלא במצוה כתב החינו�" ב"ספר
תשמע" ו"לא תאבה" "לא ובמצות קאי, המוסת שעל זכות" עליו
שתהא וכו', המסית לדברי אוז� להטות שנמנענו בסת�: כתב
בכל דעתו לפרש יש א� וצ"ע וכו', בלבבינו קבועה המסית שנאת

המוסת על רק שה� האלו ].6המצות
כל על הוא זה שאיסור משמע צ'] סי' [ח"ג התשב"� מדברי אבל
לבתי נכנסת והיא מהכלל שיצאה "פרוצה בעני� דנשאל ישראל.
ישראל בתי לאסור יש א� כמעשיה לעשות אות� להסית ישראל

והשיב: גדר", משו� עליה
החמירה והתורה בזה גדול גדר לעשות שצרי� פשוט "הדבר
ואסרו מיתות... חייבי משאר יותר גדולות חומרות המסית על
כמו� לרע� ואהבת שנאמר לפי בספרי כמ"ש אותו לאהוב

תאהבנו לא לו תאבה לא ת"ל כ� זה א� äúåàיכול ñéðëîäå

äúåà áäåà àåä éøä åúéáá"...הזה בלאו ועובר
בלאו ועובר לביתו להכניסה אד� לכל דאסר .7הרי

א� נמי דאחרי� נמי "וה"ה כ"ט]: [ל"ת דחיי" ב"דינא כתב וכ�
מפני במוסת הכתוב שדבר אלא כ� על הוזהרו מסית שהוא יודעי�
דבריו מתחילת ש� ומוכח האחרי�". מ� יותר דבריו יגלה שלו
[ל"ת משה" ה"ברית כתב וכ� מסית. של המצות כל על שקאי ש�
[כ"ח] לעזרו ושלא [כ"ז] לאהבו שלא שהלאוי� הסמ"ג בדעת ל']

ישראל. לכל נאמרו �
שמסיתי שכתב רט"ז] [עמ' שלו�" של מ"חיי� נביא זה עני� ולסיו�
וסופריה� כפירה, להפי� "המשתדלי� דרשני� כגו� הציבור
בכל ההמו�, בעיני הדת להשניא בכוונה ועתוני� ספרי� הכותבי�
נטירה מלהקל לאו ובעוד אות� מלאהוב התורה מ� הוזהרנו אלו

ולהדיח להסית המנסי� "ואלו הוסי�: ש� ובהערות כלפיה�",
למוסתי�". נחשבי� הכלל הרי הכלל,

עבירות לשאר מסית (ג)
ואפיקורסות לכפירה מסית

לאמר יסית�... "כי זרה, לעבודה במסית נאמר מסית של זה פסוק
אלהי� ונעבדה המצותנלכה מוני הראשוני� סתימת וכ� אחרי�".

[סימ� וז"ל לכפירה למסית שה"ה כתב שבסמ"ק אלא והרמב"�.
לאהוב ואסור לו, תאבה לא דכתיב המסית לאהוב "שלא ט"ז]:

מעול� הסיתו א� עכו"� עובד ìàøùéשו� é÷ìàá øôåëä ïëå."
בתו� שכתב סק"ט, במ"ח א' כלל [רכילות חיי�" ה"חפ� פסק וכ�
שרצו ואביר� דת� את לשנוא מחויב היה רבינו שמשה ש� דבריו

וכתב]: ה', מתורת ישראל את להדיח
התורה מ� לאו יש ואביר�] דת� �] שעליה� פשוט נ"ל "ועוד
ופירש לו תאבה לא במסית התורה דצוותה ממה לאהב�, שלא
הוא דהצווי בהלכותיו הרמב"� פסק וכ� מהספרי והוא רש"י
למסית רק הוא דהציווי לומר ואי� לאוהבו, שלא התורה מ�
להדיח� ביקש כי טעמא בתר דזיל אינו, דזה גילולי�, לעבודת
מחלוקת שמחזיק היכא וכמה כמה אחת על אלקי�... ה' מעל
מבני מאות כמה אחריו ומוש� בעצמו, הנביאי� אדו� על
משה בתורת להאמי� שלא וחלקלקות בפתויי� להסית� ישראל
שלא התורה מ� אנו דמצווי� וכמה כמה אחת על ע"ה, רבינו

לאוהב�".
דמבואר קטז. שבת מגמרא ראיה לזה הוסי� שלו�" של וב"חיי�

וכופרי� מכירי� שהללו ע"ז מסת� גרועה יותר דכפירה .8ש�
באסיפה להשתת� שא� מ"ג] סי' ח"ג [יו"ד משה" ב"אגרות וכתב
אסור, מאמונת�] היהודי� את להעביר [שכוונת� כומרי� של

ישראל כלל את למסית לדרשות9ונחשב ללכת ממעשיו ילמדו כי ,
לזה, התכוו� שלא לומר למסית טועני� אי� ובזה הכומרי�, של

ובבא. בזה ח"ו בנפש� ויתחייבו
שבתורה עבירות לשאר מסית

בו יש עבירות לשאר דמסית כתב קס"ו] [סי' יאיר חוות שו"ת
למסית טועני� שאי� נאמר ועליו � שמי� בדיני � מסית של חומרא

ועלול7. ולהסיתו לפתותו ויכול המסית, עם במגע הבא דכל דיתכן אלא
את לאהוב לכו"ע ואסור "מוסת" בכלל הוא הרי ממנו, מושפע להיות
לפרש יש וכן מהמסית. יושפע שלא כדי הם הלאוין כל דהרי המסיתו,
שלום", של "חיים בשם לקמן שהבאנו לציבור ודרשנים המסיתים ענין

המוסתים. בכלל הם השומעים קהל שכל
גרועה8. ב"הכרה" שכפירה מבואר רק שבגמ' לכאורה, ראיה ראייתו ואין

שכפירה לדבר זכר אין אבל בידיהם, אבותיהם שמעשה ע"ז מעובדי יותר
שתים "כי יג, ב בירמיה מפורש פסוק מצאנו ואדרבא מע"ז. יותר גרועה
בארת בארות להם לחצב חיים מים מקור עזבו אותי עמי, עשה רעות

עול פורק רק הכופר כי הדבר, וביאור המים", יכילו לא אשר נשברים
פריקת על בנוסף ע"ז, העובד אבל לעצמו, אדון להיות ורוצה מעליו השי"ת
וכמבואר ביותר, ושפל בזוי בדבר כביכול מחליף גם הוא הרי השי"ת עול
כבודו ועמי אלקים לא והמה אלקים גוי ההימיר יא: פסוק שם בירמיה,
שכפירה שכתבו יש כי בזה לעיין יש [ועוד ביותר. חמור דבר וזהו יועיל, בלא
פ' עזרא אבן ה', קידוש אגרת רמב"ם עיין זרה, מעבודה חמורה באמת

ט']. ל"ת הסמ"ג בביאור ומהרש"ל השניה, הדיברה בביאור יתרו
שום9. מדבר ואינו הכומרים של לדרשה הולך שרק שמי חידוש, יש ובזה

נותן הוא בדרשה הופעתו שבעצם מפני כמסית, נחשב כבר הסתה, דבר
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דברי ד"ה כט. סנהדרי� תוס' דברי [בביאור בתו"ד ש� וז"ל וכו'.
הרב]:

מש"כ ולפי מסית... כל חייב שמי� דבדיני לתוס' "דפשוט
הכל מנחש, וילי� וכו' טועני� שאי� מני� דמ"ש שפיר אתי
לאו בגדר ש� [והארי� שמי�". ובדיני העבירות בכל מיירי

עיי"ש]. ועוד, עור" ד"לפני
חבירו את שהסית מי בעני� קס"ח, סי' [ח"ג יעקב" וב"שבות

וז"ל: אלו החו"י דברי הביא לגנוב]
אפילו אלא בע"ז, דוקא לאו מסית עונש [וגודל] "(וגדול)
דהוי מבואר קס"ו סי' חו"י בתשובות ועיי� עבירות, בשאר
כנ"ל � חייב אד�, [בדיני שפטור אע"פ דאורייתא עבירה

עבירות". בשאר אפילו מסית בכל שמי� מדיני להגיה]
באותיות לקמ� [המובאי� מקומות בכמה משה" ב"אגרות וג�

עיי"ש. עבירות, בשאר מסית של חומרא שיש כתב רש"י]
אות זכות, לכ� האד� דניית הלכות ה' [פרק הלבבות" ב"מצוות
עשה לבטל או ל"ת על לעבור מישראל א' שהמסית כתב י"א]
א� "וצ"ע כתב: ש� מצותי�" וב"דר� זכות. עליו ללמוד אסור
זה די� והוכיח ה'", מצות לשאר ה"ה או ע"ז על דוקא כ� הדי�

ראייתו]. [וצ"ע ה"י. פ"ג תשובה מרמב"�
"לא של זה די� שג� מפורש כתבו לא הנ"ל המפרשי� שכל אלא
שאסור הדי� רק והזכירו עבירות, לשאר במסית קיי� לו" תאבה

צ"ע. ועדיי� זכות, עליו ללמד
תאבה ד"לא זה דלאו מפורש כתב רט"ז] [עמ' שלו�" של וב"חיי�
יונה רבינו בלשו� ודייק עבירות, לשאר במסית אפילו שיי� לו",
אות [ש"ג תשובה" ב"שערי שכתב חרדי�] בספר ג� [שמובא
בזה "הוזהרנו עליו: תכסה ולא תחוס... ולא במסית עה"פ ל"ג]

אד�..." בני והמכשילי� המחטיאי� על ולרח� לחמול .10שלא

ùé úåøéáò øàùì úéñîá íâù ì"ñã "äùî úåøâà"ä éøáãî
:úåëìä äîëì úéñî ìù àøîåç åá

È·Â ,Ë"ˆ 'ÈÒ ‡"Á Á"Â‡] "‰˘Ó ˙Â¯‚‡"·'ÈÒ ·"Á Á"Â‡ ¯Â‡È· ¯˙
Â‡Â·È˘ ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙ È¯ÓÂ˘ Ì�È‡˘ ÌÈ˘�‡ ÔÈÓÊ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ· ·˙Î ['Ê
.˙È�ÂÎÓ· ‰ÚÈÒ�· ˙·˘ ÂÏÏÁÈ˘ Ú„ÂÈ˘Î ˙·˘· ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÏÏÙ˙‰Ï
ÏÏÎ· ‡Â‰ ‰Ê ÔÈ�Ú„ "¯ÂÚ È�ÙÏ" ¯ÂÒÈ‡Ó ÚÂ¯‚ „ÂÚÂ ,¯ÂÒ‡˘ ·˙ÎÂ

:·˙ÎÂ ."˙ÈÒÓ" ¯ÂÒÈ‡

,Ì"ÂÎÚ „Â·ÚÏ ˙ÈÒÓ· ˜¯ ‡Â‰ ‰ÏÈ˜Ò ·ÂÈÁÏ ˙ÈÒÓ ¯ÂÒÈ‡˘ Û‡Â"
ÔÈ�ÚÂË ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ· ,‡ÈÓ˘ ÈÙÏÎ ˘�ÂÚÂ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÈ�ÚÏ Ó"Ó
ÔÈ‡˘ ÛÈÏÈ˘ ËÎ ÔÈ¯„‰�Ò· ˘¯ÂÙÓÎ ,ÔÈ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎ· ˘È ,˙ÈÒÓÏ
‰„Â·Ú ‡ËÁ ‰È‰ ‡Ï˘ Û‡ È�ÂÓ„˜‰ ˘Á�Ó ...˙ÈÒÓÏ ÔÈ�ÚÂË
È�È„· ÔÈ˘�ÂÚ ÔÈ‡˘ Û‡ ‰¯È·Ú ÏÎÏ ˘È ˙ÈÒÓ ¯ÂÒÈ‡˘ Ô�ÈÊÁ ...‰¯Ê
Â„ÓÏÈ ‡ÏÂ ,˘�ÚÈ ÌÈÓ˘ È�È„· Ï·‡ ,Ê"ÚÏ ˙ÈÒÓ‰ ÏÚ ˜¯ Ì„‡

."‡È¯Â‚�Ò ÂÈÏÚ

·˙Î˘ ‡Ï‡ ÏÈÚÏ„ ÂÈ¯·„ ˙‡ „ÂÚ ¯‡·Ï ·˙Î 'Ê 'ÈÒ ·"Á Á"Â‡· Ì˘Â
:Ï"ÊÂ ,¯˘Ù‡ Í¯„· ˜¯

‡ÏÈÓÓÂ ,ÔÈ�ÚÂË ÔÈ‡ ÈÓ� ,Â‡Ï ÏÚ ‰˙Ò‰ ÏÚ˘ ,‰È‡¯ Î"‡Â"
Â· ˘È ¯˘Ù‡‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ˜¯ ,˙ÈÒÓ„ ˙Â¯ÓÂÁ‰ ÏÎ

".È˙¯‡·„Î

‰˜„ˆ ˙�È˙� ÔÈ�ÚÏ ‰Ê ÔÈ„ ÏÚ ¯ÊÁ Ë"Ó˜ 'ÈÒ ‡"Á „"ÂÈ· Ì˘Â
¯ÂÙÎÏ ÌÈ„ÏÈ ÌÈÎ�ÁÓ‰ ÔÂÂÈË‡ÂÂ¯ÚÒ�‡˜Â ¯ÚÓ¯‡ÙÚ¯‰ ˙Â„ÒÂÓÏ

:·˙ÎÂ ,ÌÈÁÈ„ÓÂ ÌÈ˙ÈÒÓÎ Ì‰Â ˙„‰ È¯˜ÈÚ·
¯˙ÂÈ‰ ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰˘ ÁÈ„ÓÂ ˙ÈÒÓ ¯ÂÒÈ‡Ï ¯ÊÂÚ˘ ‡ˆÓ� È¯‰ ‡Î‰Â"

‡Â‰ ÁÈ„ÓÂ ˙ÈÒÓ ¯ÂÒÈ‡„ ,¯ÂÓÁ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ÏÎÏ Û‡‡‰„ ...
‰ÂˆÓ ÏÚ ‰È‰˘ È�ÂÓ„˜‰ ˘Á�Ó ˙ÈÒÓÏ ÔÈ�ÚÂË ÔÈ‡„ ‡¯ÓÂÁ ÛÈÏÈ

."Ê"Ú ÏÚ ‡ÏÂ ‡ÓÏÚ·

‰Ó Ô˙È ‡Ï˘ „Á‡ ¯È˘ÚÏ ‰ˆÚ Ô˙�˘ ÈÓ ÔÈ�Ú· ‰"ˆ 'ÈÒ ‚"Á „"ÂÈ·Â
¯È˘Ú‰ Ì˘ ˙‡ ÂÏ „È‚‰˘ ÈÓ ÂÏ ÚÈ„ÂÈ˘ „Ú „Á‡ „ÒÂÓ ‚Èˆ�Ï ¯„�˘
‚Èˆ�Ï ‰ÏÈ‚˘ ‡Â‰‰ ˙‡ ÒÂ�˜Ï Â˙�ÂÂÎ È‡„Â·Â] ,‰·„� Â�ÓÓ ˘˜·Ï
‰ˆÚ Ô˙�˘ ˘È‡‰˘ Ê"Ú ·˙ÎÂ [¯È˘Ú‰ Ï˘ Â˙·Â˙ÎÂ ÂÓ˘ ˙‡ „ÒÂÓ‰

."‰˜„ˆ ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ˙ÈÒÓ" ÏÏÎ· ‡Â‰ ¯È˘ÚÏ ÂÊ

* * *

˙‡ ‰ÚËÓ‰˘ ÚÓ˘Ó [‚"Ó Â"Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˘"Ó‰ÈÙ] Ì"·Ó¯‰ È¯·„ÓÂ
˘È˘ ¯ÎÊ ÔÈ‡Â ,„·Ï· ¯ÂÚ È�ÙÏ ¯ÂÒÈ‡· ‡Â‰ ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ ¯Â·ÚÏ Â¯È·Á

:Ì˘ Ï"ÊÂ .˙ÈÒÓ Ï˘ ‡¯ÓÂÁ Â·
ÂÓˆÚ· ‰¯È·Ú ‰˘ÂÚ‰Â ‰¯È·Ú ¯·„Ï ÁÈÏ˘ ÔÈ‡ Â�Ïˆ‡ ¯˜ÈÚ‰"

,Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÓÂÏÈ˘ÎÓ Â‡ Â˙Â‡ ‰Ú˙Ó‰ÂÂÚÈÈÒÓ‰ Â‡ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ Â‡
˘�Ú� ‡Â‰ - Ï˜‰ ¯Â·È„· ÂÏÈÙ‡Â ÚÂÈÒ‰ È�ÈÓÓ ÌÈ�Ù ÌÂ˘· ¯·„Ï
·ÈÈÁ Â�È‡ Ï·‡ ,‰�Î‰‰ Â‡ ÚÂÈÒ‰ Â˙Â‡· ‰˘ÂÚ˘ ÈÙÎ '˙È Ì˘‰Ó
¯Ó‡˘ ·Â˙Î‰ ÏÚ ¯·ÂÚ ‡Â‰ Ï·‡ ,‰¯Â˙· ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÔÓ ˙Â˜ÏÓ
,‰¯È·Ú‰ ¯Â·ÚÏ ‰·ÈÒ ‡Â‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÂ˘ÎÓ Ô˙˙ ‡Ï ¯ÂÚ È�ÙÏÂ
ÂÚÈÈÒ Ì‡ ,Ú˘¯ ÌÚ Í„È ˙˘˙ Ï‡ ¯Ó‡˘ ·Â˙Î‰ ÏÚ ¯·Ú Â‡

."¯·ÂÚ Â˙Â‡Ï

"‰ ‚"Ù ‰·Â˘˙ Ì"·Ó¯ ÔÈÈÚÂ.·"‰ÂÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·¯‰ È‡ÈËÁÓ È

ויש הכומרים. דברי לכל מסכים שהוא כהודאתו ושתיקתו למסיתים, גיבוי
כלום, מדברים ואינם אליו המתלווים אם ממש לע"ז במסית כה"ג לעיין

ונהרגין. מסית בדין הם גם האם
עבודה10. על מדבר הפסוק שבפשטות שלום", של "חיים בדברי צ"ע אך

וחיוב סקילה חיוב יש חטא שבכל יונה רבינו כוונת שאין י"ל ולכאורה זרה,

וכעין הרשעים על לרחם לא כללי באופן מכאן שלמד רק דמסית גמור
לכל שנאה חיוב לומדים המסית על האזהרות כל שמכח כאן החינוך דברי

הרשעים.
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פסחי� מהגמרא הקושיא (א)
בגמרא דהרי המסית, שנאת של זו מצוה על האחרוני� הקשו
מיוחד קרא לי למה וא"כ רשע כל לשנוא שמותר מבואר פסחי�
ש�]: [בספרי פרדו דוד לה"ר רב", דבי ה"ספרי לשו� וזה במסית.
רע�, בכלל הרשע שאי� הוא דפשיטא איצטרי�, "...דמאי
על פסחי�] בגמ' �] רז"ל וכדפירשו לשונאו מצוה ואדרבה

שונא�". חמור פסוק
ע"ז הערה פ"ב [ב"מ משה" ב"דברות הקשה ]:<Ò‰>וכ�

וכ� בספרי... כדדריש אותו לאהוב שאסור נאמר במסית "שרק
בית מיתות חייבי בכל אבל להרמב"�... המצוות במני� הוא
לאהוב שצרי� משמע וא"כ זה, די� ליכא בהתראה א� די�

לשונאו, ואסור óãאותו íéçñôã àä ìò äøåàëì äù÷éå

åúåàðùì äåöîå øúåîù ...âé÷יצחק בר לר"נ ובשלמא ,
אבל לאו, ובאיסורו חיוב הוא דבמסית י"ל מותר... שרק
שבמסית לומר דוחק ודאי לשנאותו מצוה שסובר לרנב"י

לאו". שאיכא רק ניתוס�
באחרוני� שנאמרו התירוצי� (ב)

שמועה" ב"יבי� המסית, לאהוב שלא כ"ד, [סי' חכמי�" ב"משנת
בסופו ח<�‚>סק"א ה"מנחת הביאו כתב, תנ"ז] מצוה ינו�"

בו שיש דמסית דחומרא י"ל שודאי קושיא, זו שאי� בפשיטות
מדברי מצוה רק איכא הרשעי� בשאר משא"כ התורה, מ� לאו
ג� מותר אבל לשנאות� מותר ומדאורייתא לשנאותו, קבלה

א']: אות שמועה' ['יבי� ש� וז"ל לאוהב�.
עבירות דבשאר עבירות, לשאר מסית בי� שיש די� "...וחילוק
איכא במסית משא"כ אותו, לשנוא קבלה מדברי מצוה הוא

ומבואר". פשוט כ"ה יאהבנו, שלא לאו
קושיא על שתיר� תנ"ט] [מצוה שיק המהר"� כוונת נראה וכ�

זו:
מ"מ אבל הרשעי�], את לאהוב �] חיוב דאי� נהי "...ונראה,
בקרובי� מיירי דקרא דפשטא בפרט לאוהב�], �] איכא רשות

קמ"ל �] אותו" לאהוב איסור דאיכא קרא קמ"ל ואוהבי�,
המסית]. לאהוב תורה איסור שיש

נראה זו קושיא שמכח [ש�], משה" ב"דברות תיר� אחר ובאופ�
כשהשנאה רק הוא עבירות, בשאר לשנוא מצוה וג� שמותר דמה
שליכא בהקרא נתחדש ובמסית החטא, בשביל שמי� לש� היא
איזו בשביל שנאה א� ולכ� שנאה, ואיסור אהבה מצות כלל בו

מותרת. שמי�, לש� שלא שהיא מריבה,
ש�] ראה [פרשת לדוד" "משכיל ובספרו [ש�] רב" דבי וב"ספרי
בגמ' עכ"פ א� לשנאותו מצוה יש הרשעי� שבכל שאמת תיר�
ואהבת מצות די� בית בהרוגי דשיי� פעמי� כמה מובא סנהדרי�
ביה דליכא מסית חמור ובזה יפה", מיתה לו "ברור כמו�, לרע�

זה .11די�
במעשה אינו דמסית מכיו� דאולי רב" דבי ב"ספרי עוד ותיר�
שנאת של ההיתר בו דאי� אמינא הוה ולכ� בדיבור, רק אלא
עביד דלא דכיו� "דסד"א וז"ל: תאבה. לא הפסוק קמ"ל הרשעי�,
רע� בכלל אכתי אימא דהסתה, בעלמא דבורא אלא מעשה שו�

קמ"ל". .12הוא,

ואהבת" שנאמר "מכלל הספרי מלשו� הקושיא (ג)
דודאי נימא א� שאפילו הספרי, לשו� על האחרוני� מקשי� עוד
קבלה מדברי רק ולא לאו בחיוב שהשנאה במסית פסוק צרי�
ואהבת שנאמר "לפי הספרי לשו� א� חכמי�, המשנת וכמש"כ
פסחי�. בגמ' וכמ"ש זו, מצוה ברשעי� דאי� קשה, וכו'", לרע�
דוקא, לאו הוא הספרי לשו� דבאמת כתב [ש�] חכמי�" וב"משנת

לשו�. צחות והוא
רק הביא כא�] הספרי לשו� [בהביאו הסמ"ג דבלשו� להעיר ויש
ד"ואהבת". הפסוק הזכיר ולא רע�", ד� על תעמוד "לא של הדרשה
שבדוקא כתב ירושלי�] מכו� [הוצאת ש� לסמ"ג זק מהר"ז ובביאור
אהבה וחובת שנאה איסור מצאנו לא שבאמת כ� הסמ"ג כתב
לסמ"ג לו היתה אחרת גירסא א� כוונתו מבורר [ואי� ברשעי�.

דוקא]. לאו היא הספרי דלשו� שסובר או בספרי,

סנהדרין11. בגמ' דרכים כמה שכתבו באחרונים דעיין מוכרח, תירוצו ואין
בית על היא המצוה כל דלפי"ז ועוד מוסכם. תירוצו אין לפ"ז ואולי שם

בלבד. המוסת על שהיא ראשונים בכמה ומפורש דין
הדיבור12. במסית שכאן ובפרט בזה, לחלק גדול חידוש כי בזה צ"ע אך

העבירה. מעשה הוא עצמו
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הקדמה :
ה"חפצא  בדיוק הוא מה להגדיר כ"כ לעמול עלינו אין מוגדר גשמי לחפץ הקשורות במצוות

בדיני להתעסק אנו  ופנוים וכיו "ב, ושעטנז, בחלב, בשר חלב, ושופר, מצה תפילין , כגון  ֵדמצוה",
מהן אחת היא תשנא לא ושמצות - האדם לנפש הקשורות הלבבות במצוות אולם המצוה. ותנאי 
בכלל, ה"חפצא" מהו ולהתבונן לחקור אנו  חייבים הדינים , לברר להתחיל שנוכל לפני שעוד הרי -
בתורה  נקראת - אדם  של בלבו יחד והמעורבות ההומות ההרגשות ים  מבין והרגשה מחשבה ואיזו 

בלאו . ונאסרה "שנאה"

לברר  שייך, לא אף או מאד, קשה מעשה ובשעת היות הנותנת היא אדרבא האדם, יטעון ואל
ניתנה  ולא יחשב, כאונס ולכן  מלבו , ולהרחיקה האסורה זו  מביניהם ולבודד וההרגשות המחשבות
המידות" "השלמת מהספר מילים  כמה והרי היא, איולת זו טענה – וכו' השרת למלאכי  תורה

בתו"ד: א' בפרק [קידן ]

וימצא לביתו בלילה  יבוא כי אדם  היאמר  מצות , תאכלו בערב  של  עשה  מצות  "וכמו
שיש וכיון בעדו, שיכין מי לו שאין במדבר כשהוא  ומכש "כ  לפניו, מוכנים  מצות
שארי  וכן ולאפות , וללוש ולטוחנם  חיטים לקחת  הכוונה מצות , תאכלו בערב  מ"ע
התלויות -] אלו עשה במצות כן היגיעה, ע"י רק  מאליהם באין אינן התורה  מצות
אשר עד היטב בעיון שילמוד רבה יגיעה  שצריכה  אלא מאליהן באות  אינן בלב]

בידו". הנשגבות המידות קנין יעלה 

טורחים אנו  טירחות כמה מאליו , לפנינו  ומזומן מוכן דבר שום  מוצאים אנו  אין  המצוות בשאר גם 

כי בזה מבחינים  אנו שאין  אלא וכהידורה, כתיקונה להכינה מצוה בכל יגיעים  אנו יגיעות וכמה
בהכשרת  (כמו עבורינו  טורחים  שאחרים  או חמץ) ביעור (כמו הזאת היגיעה בכל אנחנו רגילים 

הרבה, ולטרוח להכין אנו  שחייבים הלבביות במצוות גם ממש  הדבר כן זמן המאכלים ). ולפני
שיהיה המעשה  עד ולאפות ללוש  ולברור לטחון וההרגשות המחשבות וללבן לברר  אנו  חייבים 

ציותה  שעליה הנכונה ההרגשה או  המחשבה דהיינו , - דמצוה" ה"חפצא בהירה בצורה לפנינו מוכן
תעשה]. לא [במצות תורה אסרה או עשה] [במצות תורה

ממעל, אלוקי  חלק היא הנפש שהרי  הדבר, יפלא ולא עומק. מיני  עמוקה והרגשותיה, אדם  של נפשו 
כהרף  ממש  ולחלוף להתהוות יכולים  והרגשה מחשבה של שלם  שתהליך הדבר שכיח סוף. לה ואין 
שמתואר  כפי  בדיוק במציאות ההרגשות סדר למצוא לצפות אין ולכן אחת] בבת אף [ולפעמים  עין

ובא  במספרים  מסומנות הנפש בתוך ההרגשות אין וגם  באופןבספר, להשתדל העיקר רק ותיות,
במציאות  מסוימת הרגשה לזהות יותר יקל ועי"ז סיבה-ומסובב, בדרך מסוים  תהליך בהבנת כללי 

עין . כהרף במהירות חולפת עצמה זו והרגשה אחרות בהרגשות שמעורבת למרות

גורמיה  ה"שנאה", של ליבה לתוך לחדור – צנוע נסיון – לנסות מתיימר שלפנינו זה מאמר
ולהבין לחקור המעיינים לב לעורר אלא בהחלטיות, לקבוע בא שאינו  הדבר פשוט ותוצאותיה.

השונא. בלב המתעוררות והדחפים המחשבות מכלול

למיניהם , פסיכולוגיים  מקורות על הסתמכנו לא המאמר להכנת שנים– –שארכה החקירה בעבודת
במציאות, תצפיות למקצת בנוסף להלכה, הקרובים או  הלכתיים מקורות היו למחקר היסוד
יתעוררו אך זה מאמר ע"י  אם והיה מגעת. שידינו  כמה עד "כפשוטו" המציאות להבנת והשתדלות

בלב, התלויות השי "ת מצוות ולקיים  לשמור כדי  האדם לב רחשי להבין ולנסות ולהתבונן לחשוב
לריק. עמלנו לא
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וכמפריעה  כצר ניצבה יצור איזה מציאות כאילו הרגש הוא "השנאה

את  ולמלאות להשלים יכול היצור מציאות ביטול  וכי עצמנו, למציאות

בשלווה  עצמנו לחוש נוכל  לא כי אומרת, זאת עצמנו, מציאות חסרון

במציאותו". מתקיים ההוא  הדבר עוד כל  ובבטחה

[58 עמ' אהרנזאהן  [תרגום  ב"חורב" הירש  הרש "ר

חבירו  את דוחה הוא  קוץ. מעשה לעשות מבקש השונא  סנה. = "שנא

מבקש  והוא  הצלחתו, את כמעכב לו נראה קיומו מעליו. ומרחיקו

קיומו". ביטול  כדי עד ולנוונו להרחיקו

כלה" עד ריחוקו - שנאה / הזולת קיום דורש - "אהבה

י"ז  י "ט ויקרא ב' כ"ב  בראשית עה "ת, בפירושו הירש הרש "ר

ה"שנאה" פעמיםתכונת  ובחז"ל בתנ"ך  מוזכרת
יש עיקריים כינויים  שלשה רבות.
בהגדרת  ושטמה . איבה , שנאה , במקורות: זו לתכונה  לה
מסקנות  והעלו - המפרשים  דנו אלו כינויים  בין ההבדלים 

כאן  בהערה בקיצור  הובאו מדבריהם  חלק  ובעז"ה1שונות, .
כמה צורותיה, כל על בכללותה "שנאה" למושג  כאן נתייחס

תשנא. דלא ללאו שנוגע

העיקריים השנאה גורמי א.

שלושה: הם [ה "גירויים"] השנאה  גורמי 

הואא] כלל] בדרך מכולם  [והחזק הבסיסי  פגיעההגורם 
שנשמחבירו או נמשכת , עדיין  שהפגיעה באופן בעיקר  קפת ,

איום מעצמו לסלק בכוחו ואין דומה , מפגיעה לעתיד  סכנה
.2זה

בדבר פלוני שפגע כל אלא עצמו, הוא כשנפגע דוקא ולאו
באביו  זלזל או בנו  את שהכה  כגון אליו  והמקורב  השייך
הטוב, בחבירו או רבו בכבוד  זלזל אפילו או ובמשפחתו,
כחלק  ומחשיבו אליו השייך  בדבר  שפוגע כיו"ב  כל וכן
של בפגיעה  מדובר לא אף ולפעמים  עצמו. של מהמציאות 
עזרו  שלא  וכגון שציפה, כפי  לו הטיב לא שהלה  רק ממש 

ו"שטמה".1. "איבה" "שנאה", המילים: פירוש

[שונא] "שנאה" המילים של הפירושים על קצרה סקירה כאן להביא ראוי
להלכה נפק"מ שאין ואע"פ שבתורה, [שוטם], ו"שטמה" [אויב] "איבה"

לכאורה: בזה

"אמרא] [וכמש"כ: גלויה שנאה פירושה [אויב] ש"איבה" מפרשים יש
פירושה ו"שנאה" וכיו"ב], ומתנקם", אויב "להשבית וגו'", ארדוף אויב
פערלא הגרי"פ ועוד], לאתשנא, [בפסוק המלבי"ם כ"כ - נסתרתבלב שנאה
התלוים [במ"ע חרדים ספר על יהודה" וה"באר ,267 עמ' ואהבת במ"ע
מגמ' הרמב"ם על הקושיא זה חילוק ע"פ מיישב ושם ז', אות פ"א בלב
"ותאמרו מהפסוק: לכאורה משמע [וכן ג']. פרק א' סוגיא עיין פסחים
להשמידנו" בידהאמורי מארץמצריםלתתאותנו הוציאנו אותנו בשנאתה'
אותם ומשנאתו יאמרו... "פן מרע"ה: בתפילת כח) (ט ושם כז), א (דברים
אינו השונא ולכן נסתרת שנאה שהיא ומשמע במדבר", להמיתם הוציאם
הקשה שם פערלא הגרי"פ אולם להרגם]. כדי סיבות מסבב אבל בגלוי הורג
על להורות להרמב"ם] [עכ"פ "בלבבך" מילת להוסיף הוצרך למה ע"ז
מדברי הקשה ועוד זה. על מורה עצמה שנאה שהמילה כיון נסתרת שנאה
[במדבר דבר" ב"העמק הנצי"ב פירש ולעומתם בדבריו. עיי"ש המדרש,
נסתרת, שנאה היינו ש"איבה" הגמור, ההיפך גלות] לענין כ"א, כ' פסוק ל"ה

וצ"ע. שם, הפסוקים כך שפירש בדבריו עיי"ש גלויה, שנאה היינו ו"שנאה"

שנאהנסתרתב] פירושה: פירשש"שטמה" <נח>] [דעותפ"ו ב"ידהקטנה"
מהפסוק וראייתו גלויה], שנאה גם משמעותם ושנאה, איבה [משא"כ בלב
בלבו... עשו ויאמר אביו... ברכו אשר הברכה על יעקב את עשו "וישטום

(בר אחי" יעקב את בפירושוואהרגה הירש הרש"ר פירש וכן מא). כז אשית
ל'שתם' קרוב "'שטם' שם]: [בבראשית וכתב מקומות, בכמה התורה על
"'שטם': כתב: כג] [מט ושם כבושה". שנאה מציין ו'סתם', ח') ז' (איכה
מפסוק: זה לפירוש צ"ע אולם בלב". שנאה לשמור נסתרת, טינא לרחוש
את לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו לו ויאמר אביהם מת כי יוסף אחי "ויראו
בשנאה שם המשמעות שפשטות ט"ו), נ' (שם אותו" גמלנו אשר הרעה כל

יוסף"]. אחי "ויראו על ברש"י [ועיי"ש נסתרת. ולא גלויה

פעילהג] שנאה השונא הוא ש"אויב" פירש א' ט' אסתר במגילת הגר"א
להלן [עיין ברעתו. שמח רק כלום עושה אינו "שונא" משא"כ להרע, ורוצה
ואשר, ד"ה צ"ח [סי' אריה" "פני שו"ת דעת משמע וכן .[2 מס' ג' פרק
מארץ הוציאנו אותנו ה' 'בשנאת מהפסוק וראייתו בזה] שהאריך עיי"ש
להשמידם ה' ביד יכולת היה שלא "שחשבו ט), א (דברים וגו' מצרים
ולא הוא", שישמידם האמורי ביד לתתם אותם בשנאתו והוציאם במצרים

בהם. פוגע שהשי"ת
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כיו "ב. וכל שרצה , כפי  דחקו בעת

תחרות. להשיגב] הבנתו] [לפי בו מתחרה  שחבירו  והיינו
או  וכיו"ב פרנסה  כגון החומריים, לחיים הנצרכים  קנינים 
הנקראת  והיא ושררה . מעמד כבוד , כמו הנפשיים, בצרכים
חנם ". "שנאת של מהצורות אחת  והיא שנאה-מחמת-קנאה .
שם דבריו  בהמשך וכמש"כ  לעיל הירש  הרש"ר  וכהגדרת

עה"ת : בפירושו

לאלה דים ההדיוטות. בלב שכיחה חנם שנאת "ואכן
שהוא ואע"פ הקיום"... ב"מלחמת איתם מתחרה שאם
מצפים והם שלומם, את מעכב כשרים, באמצעים נאבק

הגמור". ולאבדנו להרחקתו

אומנותו". בני  את שונא  "אומן חז"ל שאמרו מה  כעין וזהו

השקפות הבדלי באופן ג] [תהומיים ] דעות וחילוקי 
עד עצמם] להאנשים נוגעות [וגם  חלוקות כ "כ הן שהדעות
נחשב ולכן חבירו. בעיני ופסול לגמרי מופרך  הוא אחד שכל
יחד, כשנפגשים  בפרט ממש, בחבירו פוגע אחד כל  כאילו
מאשר שונה  ואינו לאדם , הוא גדול צער  האישיות פסילת כי
חבירו  את אחד  כל שמכים  כאן וכן בגופו, חובל או מכהו

ביניהם . גדול  ומתח שנאה גורם  וזה  נפשית,

אלא  מנוגדות, דעות בעלי שהם  פרטיים  באנשים רק ולא 
אחר לחוג  שייך מהם אחד  וכל יחד הנפגשים  אנשים שני כל
שהבדלי  באופן - מנוגדת השקפה בעלי הם  החוגים  ושני
יגיעו  ולפעמים מתח , ביניהם  יוולד - עמוקים  הם  ההשקפה

ממש שנאה .3עד 

"תגובות" - השנאה תוצאות ב.

של אמצעי  היא האדם  בנפש הטבועה  השנאה  מידת עיקר 
מבחוץ. ומיצריה  מתנגדיה מפני וה "אני" הנפש  התגוננות
לנפש לעזור  במטרה הבאות הנפש  של אחרות  תכונות וכמו
וכל וכיו"ב, ונקמה ככעס  מסוימים , לחץ ממצבי להיחלץ 
סיבה לה  יש  ממידותיה, מידה כל וכן הנפש  מכוחות כח 
הכל אלא  מיותר אבר שום  אין האדם  שבגוף [כמו  ומטרה,

שום שאין  בנפש , וכש"כ  כמו"כ ודעת , בחשבון הקב"ה  עשה
לעוסקים וכידוע ומטרה, סיבה בלי מיותרת ומידה  "אבר "
במקומה שלא  במידה משתמשים  שאם אלא הנפש ], בכוחות
כאן  מדובר לא  כי גמורה, עבירה  הריהו תורה, עפ"י

בהתגוננ  אלא נקיה תוקפנות ב"התגוננות" ע"י הבאה  ות
רעות  במידות וכמו הנפש , מצד  חרמה מלחמת והכרזת

אחרות.

בין  מקשר כ"א, א ' לבראשית בפירושו הירש , הרש "ר  [וגם 
זנה] -] שהראשון ומבאר , וצנה. סנה שנא, זנה, המילים:
שנאה, להעלות שנא] -] השני האהבה, להסיר  פירושו
קוץ ], = סנה [ומכאן הגנה כדי תוך לדחות סנה] -] השלישי
הגדרה עוד לנו הרי עכ"ד . דוקרני, מגן צנה] -] והרביעי
הגנה, כדי תוך  ולפצוע לדחות  סנה, השנאה: למידת קולעת 
התגוננות  הוא  המידה  של שעיקרה והיינו דוקרני. מגן צנה,
"דקירה" ע"י הוא ההתגוננות דרך אך  הנפש , של עצמית

בחבירו]. ופגיעה 

וגם ומהותו, השנאה תהליך היטב  להבין יש  זה פי על
תוצאות  קודם ונפרט פיה. על האדם  והתנהגות תוצאותיה 

עצמה. השנאה על נידון ובהמשך השנאה ותגובות

:íéâåñ äùìùì äàðùä úåáåâú ÷ìçì ùé éììë ïôåàá

åãéàì çîùå åúòøì äôöî .1

חבירו  את השונא שהאדם הוא ביותר  והחזק העיקרי הסוג 
מכך כתוצאה וגם  - ובנוסף  וכשלונו , לכליונו ומצפה  מקוה 
שמגיע כשלון כל על ושש  ששמח היינו לאידו", "שמח -
[וכמאמר הגמורה בנפילתו  ששמח וכש "כ כקטן, גדול אליו,
אחד דרך [וזהו תשמח "]. אל אויבך  "בנפול במשלי : הכתוב 
ומשתעשעת  היא מתנחמת כי מסיבלה , נחלצת שהנפש איך 
צרה בכל מתנחמת ובינתיים מתנגדה , יכלה כי בתקוה
מקילות  ודומיהן אלו מחשבות עליו. שבאים  וכשלון
מקומות  בכמה יש  לזה דוגמא הסובלת. הנפש  ומרגיעות 

ועוד)]. כ "ג ל"ה  (במדבר רעתו " "מבקש  כגון בתורה,

מינים: בשני עוד  להבחין יש  זה  סוג  בתוך

ולכאורה שם. להלן עיין אביו בשם שמחה מאיר ר' כוונת גם שזוהי ויתכן
על האלה האלות כל את אלוקיך ה' "ונתן מפסוק: זה פירוש על קשה
שונא, על רדיפה שהזכיר ז), ל (דברים רדפוך" אשר שונאיך ועל אויביך
(תהלים שמו" ואבד ימות מתי לי רע יאמרו "אויבי מפסוק: להיפך קשה וכן
ימות". "מתי לרעתו בצפייה ומסתפק כלום עושה אינו שהאויב הרי ו), מא

מביאהגר"רד] "עקבתאדמשיחא" לקונטרס הנספח תורה" דעת ב"ילקוט
בין החילוק לבאר מקמניץ זצ"ל בער ברוך הגאון חותנו בשם גרוזובסקי
וכמש"כ וסלידה] תיעוב -] מהדבר האי-רצון היא ש"שנאה" לשונא, אויב
אדם, בני בין שנאה של הרגיל כמושג לפרשו שייך לא שודאי בצע", "שונא
מורים וכן ומתנקם", אויב "להשבית נקמה של כהסוג שנאה פירושו ו"אויב"

יותר. באורך 4 מס' ג' פרק להלן ועיין שבתורה, פסוקים הרבה

מצפה לבין נפש וגיעול תיעוב שבין זה חילוק כתב גם שם אריה" [וב"פני
"שנאה" בכלל עדיין הללו ההגדרות ששתי כתב אבל לאידו, ושמח לרעתו
לעיל הגר"א וכחילוק 'אויב' נקרא אז לו להרע בפועל אחריו ברודף ורק

שגם - זאת ולשיטתו ב'. מביאאות שנאה במושג כלול ותיעוב נפש גיעול

נמצא ולא מתנות", "שונא תוכחות", "שונא בצע", "שונא מהפסוקים ראיה
להם להרע אחריהם הרדיפה בהם יתכן לא כי מהם, באחד "אויב" תואר

ובתוכחות]. במתנות געלה שנפשו השנאה בהם יתכן אבל

שעיקר2. המאמר בראש שהובא הירש הרש"ר מלשון גם משמע וכן
עוד, עליו מאיימת שעכ"פ או בהווה קיימת שעדיין פגיעה על היא השנאה
כך כל שייך לא העבר, לנחלת והפכה לגמרי עברה שכבר בפגיעה משא"כ
שהן ונקמה כעס רגשי בזה שייכים ויותר כאן, המתואר השנאה רגש

העבר. על הבאות הרגשות

בני3. ובשנאות בזה, עוד שנתבאר סלידה בענין 4 ג' פרק להלן וע"ע
ממש שנאה ותיעוב שסלידה נאמר שאם וגם ביניהם. והמפלגות החוגים
בעיני בעליו את המכער דבר כל והוא שנאה גורם סוג עוד יש הרי הם
מידות כמו נפשיים מומים או שחין מוכה כמו גופניים מומים כגון אחרים,
לסלידה גורמים אלה דברים וחטאים, רעים מעשים או רעים והרגלים

עוד. עיי"ש ולתיעוב,



בלבבך אחיך את תשנא היא?לא מה השנאה מאמר: / 4

עצמו  הוא אבל לאידו, ושמח שונאו לכליון ומקוה מצפה א.
והוא הזה  בכיון דבר  לעשות מוכן מעשיאינו ולא פאסיבי

ימות  מתי יאמרו... אויבי  ו ): (מא בתהלים  וכפסוק בשנאתו.
תשמח. אל אויבך  בנפול ובמשלי: שמו, ואבד

רודפו  עצמו הוא אלא וכיו"ב בתקוות מסתפק אינו ב.
למסרו  [או בגלוי או בסתר בחבירו לפגוע בפועל ומשתדל 
מצליח שבאמת התוצאות ולפעמים  בו], שיפגעו אחרים  לידי

שנאה  למעשה . הלכה  ולהזיקו בו ואקטיביתלפגוע פעילה
ששני  יתכן [אמנם  בשנאה. ביותר  הגרועה  הדרגה היא כזאת
שאין  דוקא השנאה  בחוזק  נבדלים אינם  אלו שנאה מיני
אלא  חזקה. שבלב השנאה [הפעילה], השני  שבסוג הכרח
איש הוא שאם  השונא, של בטבעו הדבר  תלוי שלפעמים 
בטבעו  הוא ואם  ופעילה, מעשית שנאתו גם  אז ופעיל מעשי

מ  באפס  שישב  שנאתו תהיה תעשה", ואל "שב  של עשהאדם 
מאליהם ]. יקרו שהדברים ויצפה

להמיתו", אותו "ויתנכלו ליוסף  האחים  שנאת ולדוגמא 
רודפו. שהיה לדוד שאול ושנאת 

וכמו"כ לשונאו, זה  שונא שמייחל והצרות הרעות עצמת
השנאה בעצמת תלוי עליו, כשבאות אליהן ששמח הרעות סוג 
פ"ב. האסורה " השנאה "שיעור ב ' בסוגיא באורך וכמשנ"ת 

íéñçé ÷åúéð .2

באיבה". ימים  שלושה  עמו מדבר "אינו ההלכה: ובשפת –
"בורח" ורק הקשר  שמפסיק אינו זו תגובה של פירושה
התעלמות  גם  כולל אמיתי יחסים ניתוק הרי כי מחבירו,
חמור תראה [כי  צרתו בעת ואפילו  מחבירו, מוחלטת 
לו  נותן ואינו מעזוב?], וחדלת - משאו  תחת רובץ "שונאך "
ובמקרים חיוניים , בדברים  אפילו לחבירו נותן שאדם  מה
על עומד  אפילו - וחזקה עמוקה בשנאה  היינו - חמורים 
והשנאה הניתוק  עצמת לפי [תלוי ממות מצילו ואינו ח"ו  דמו
פ"ב ]. האסורה " השנאה "שיעור  ב' בסוגיא  באורך  וכמשנ"ת 

הדמיון  ע"י שנעזרת  מובנת, זאת בהתנהגות  ה"נפש " [כוונת
הרי  ימות , אימתי עינים בכליון ולצפות  לשבת  רק  ובמקום

קיים אינו וכבר  כמת הריהו שמבחינתה  מיד מחליטה היא
ממיצר נחלצת וכל מכל מציאותו שלילת וע"י  במציאות,

וכדלהלן]. המקרים  בכל לא  אך ונרגעת, רבים  במקרים 

מתפרש המוחלט  היחסים  שניתוק הנפש , בדרכי זו הבנה ולפי
בשיעור למה מובן הרי השונא, של דמיונית" "רציחה כעין
סנהדרין  בגמ' אמרינן באיבה ", ימים  ג ' עמו מדבר  "אינו של 
בדיני  אף שקר לעדות  נחשד שהשונא  <יג >, ובמכות <יב >
למזיד, קרוב  רק  [ולמר במזיד  להורגו נחשד  וגם  נפשות,
ואם שנאתו], מתוך  כדבעי ממנו  מזיקו שומר  שאינו והיינו 
"תמים" יחסים  כניתוק  סתם  מדבר" ה "אינו מפרשים  היינו
אבל השונא, על הללו החמורים  החשדות להבין קשה וזמני 
שלילת  של היסוד  מונח זה  יחסים " "ניתוק שמאחורי מכיון

וכל מכל חבירו של  אח4המציאות ולכן אכזרית, בצורה 
כי  כך  לידי להגיע הוא גם  ויכול בידים , ומזיק לרודף  הוא

האמור כל על הוא חשוד  ולכן מזה, רחוק אינו [עוד5בדעה .
בהרחבה ]. ג ' סימן להלן עיין זו תגובה  במהות

åëøò ìéôùîå äæáî .3

תגובה שבתור  והיינו יותר . שכיח וגם יותר קל זה סוג 
בלבו, שונאו את  ומשפיל מבזה  עצמו לשנאתו את משכנע

איתו  להתחשב  צריך  ואין  לכלום  נחשב אינו שהלה ומשתכנע
כך אומר  גם  ולפעמים  וכו', בעבורו להצטער ולא כלל
ממנו  לחירות  יוצא כך  ידי ועל ברבים . כך  דורש  או  לאחרים 
כאילו  הוא  הרי  זו מחשבה  מהלך לפי  גם שהרי ומשפיטתו
שכלי  יותר הוא המהלך שכאן [אלא במציאות. קיים אינו
עד חסרונותיו ולנפח  בגנותו להרהר שמרבה ו"הגיוני",

הנ"ל "הגיונית" למסקנא ].6שמגיע

וה"גורמים" ה"תגובות" שבין היחס ג.

הנפש] התנהגות לדרכי [דוגמאות

האדם יגיב  תגובה  סוג  באיזה קובע מה  לחקור כאן נבוא לא
מגיב זה  אדם  ולמה כך , ופעם  כך מגיב  פעם  ולמה  בשנאתו,

אחרת  מגיב  אחר ואדם  שקיים7כך בהערה נסתפק אבל ,

רק4. - יחסים בניתוק - מכוין שהשונא שבאופן לומר כאן הכוונה אין
ממש. שנאה תחשב לא אז יותר, ולא יסבול, שלא כדי משונאו "לברוח"
אלא בזה, לחלק סברא אין וגם שם, סנהדרין בגמ' כזה חילוק מצאנו לא כי
היחסים, כשמנתק השונא של והרגשתו מחשבתו שבפנימיות לומר הכוונה
לשונאו להתייחס הוא מכוין אלא גרידא, מ"בריחה" יותר כלל בדרך הוא
ומהרגע ממנו. "לברוח" ולא ההוא של מציאותו ולבטל קיים אינו הוא כאילו
[המוסבר שנאה לידי המביא המסכם" "המשפט כדרך במחשבתו שסוכם
יחסים ניתוק של אח"כ החלטה כל הרי ה'] אות זה פרק להלן באורך
המשפט בלי משונאו "ובורח" יחסים כשמנתק ורק גמורה, שנאה נחשבת

ב'. פרק ב' סוגיא ועיין שנאה, נחשבת שאינה י"ל הנ"ל המסכם

א'5. פרק השנאה" "שיעור ב' בסוגיא באורך הנידון להנושא קשר ובלי
ששיעור נאמר אם אף כי עיי"ש, ימים ג' של והשיעור מדבר" "אינו בענין
יחסיו לנתק שהחליט שברגע האמור, כל שייך ג"כ ומיד, בלב, הוא השנאה
[ואליבאדהלכתא כאן. וכסבראהמבוארת גמור שונא נחשב משונאו לגמרי
יתכן באיבה", ימים ג' מדבר "אינו הוא שהשיעור אחרונים כמה שנקטו
לדבר שלא כשנדר והוא הניתוק, על כשיחליט מיד שיעבור אופן שייך שגם

וב"קהלות מיד, שעובר <ח> נדרים הרא"ש מפירוש שמשמע חבירו, עם
ימים דג' השיעור עם אחד שיעור הוא הרא"ש ששיעור כתב <סד> יעקב"
וקביעת גמורה החלטה שיש מאחר שבנדר ע"כ ולכאורה סנהדרין, שבגמ'

השנאה]. ולקבוע לחזק ימים ג' צריך ואין מיד עובר כבר הדעת,

פ"ג-64. המאמר בהמשך הנידון הנושא לבין כאן הנושא בין לערב אין
ששם לא, או שנאה נחשב שפלותו מחמת מאדם ותיעוב סלידה האם
האם היא והשאלה ממנו, סולד רק כלום פלוני אדם נגד לו שאין מדובר
וכדומה פגיעה שהיתה מדובר כאן אך עליו, לעבור שנאה יחשב בעצמו זה
פרטיה כל עם שנאה החלטת יש וגם הרגילים, השנאה מגורמי אחד
שבמקום והיינו מתנגדו, בביזוי היא התגובה ורק בסמוך, בעז"ה שיתבארו

לכליונולב לצפות מתנגדו של מציאותו לבטל כדי אחרות בתגובות חור
להגיע כדי אחר באמצעי הנפש בחרה כבר, קיים שאינו לדמיין או וכו',
אינו כאילו הוא הרי לכלום נחשב שאינו שמכיון כמעט, מסקנא לאותה

קיים.

ומידתו7. לטבעו שנאתו בעת תגובתהאדם סוג קצת לקשר יש כללי באופן
המהותית.
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בוחרת  והנפש  התגובה , סוג  לבין השנאה גורם  בין הדוק קשר 
השנאה. וסוג  גורם  לפי ביותר  היעילה בתגובה כלל  בדרך 

ולדוגמא :

יחסים" "ניתוק - .2 תגובה -א. א' בגורם  תעזור  לא ,
ב ולא בו "פגיעה ", פוגע חבירו שהרי "תחרות ", - ב ' גורם 

ומה איתו, ומתחרה לעתיד  איום  מהוה שהוא או בהווה ,
בחוש ש "מרגיש" בשעה קיים  אינו שכאילו דמיונו  לו יועיל
.3 תגובה לו תעזור  לא וכמו "כ הזמן. כל  וקיים  חי שהוא 
אם ואף ממנו הוא סובל במציאות  שהרי "משפילו", -
את  להחריף  יכולה זו מחשבה ואדרבא כלום. ללא יחשיבו
"מצפה - .1 תגובה היא ביותר  המתאימה  והתגובה סבלו.
בתקוותיו  שמשתעשע ע"י בסבלו הוא  שמתנחם  לרעתו",

שונאו. באובדן ומצפה

יחסים ", "ניתוק - .2 בתגובה להגיב שייך לא לפעמים  [וגם 
חייב אך ממנו, וסובל לו , המציק הוא כשמעבידו וכגון
מעבידו. הלה שישאר  הוא מעונין אם  כרגיל אליו להתייחס
יכול שאינו אחר  אדם  כל או  חמותו או מחמיו שסובל או 
רק  נשארות אז  כן. לעשות שקשה או ממנו יחסים  לנתק

בדעתו "]. "משפילו  - .3 לרעתו", -"מצפה  .1 תגובות

הבריות  בו משתמשים  יחסים ", "ניתוק  - .2 תגובה סוג  אולם 
לכאורה כי "תחרות", - וב ' "פגיעה" - א' בגורמים  גם  הרבה
לסבלו  לב שם  אינו  אפ"ה הזמן כל מחבירו  שסובל אע"פ

שמרגיש  נקימה כעין  משמש  וגם קיים  אינו שמענישווכאילו 
ממנו  מונע  וגם בו, מכיר  ואינו איתו יחסים  שמנתק  בזה

אדם . בני בין הרגילים  חברה" "שירותי

הפגיעה ולסלק לפתור בכוחו היחסים" ש "ניתוק מקרים  ויש 
שיש מהקשרים  תוצאה היא הפגיעה  שעיקר וכגון וכל, מכל
הפגיעה נעלמת הקשרים שמנתק  וברגע זה, אדם  עם לו
גם זו תגובה יעילה כאלו במקרים  ולכן ולהבא]. [מכאן

.1 בגורם 

מסתבר יחסים ", "ניתוק תגובת של וביסודה בעיקרה אולם 
חשבון  מכח היחסים  לנתק  [קצת] הרצונית לתגובה שבנוסף
רצוני  בלתי דחף גם  קיים  לעיל, וכאמור  ותועלת, מסוים 
עליו, להסתכל לא ואפילו ממנו ולברוח מהשונא  להתרחק

אחד כל של קיומו דעתו ולפי "מנוגדים ", שהם  מאחר וזה
ואף נופל", זה קם "כשזה בבחינת השני של חשבונו על הוא
לראות  כמו זהו שונאו של  והצלחתו  בקיומו  לראות  רק
ולכן  בו, רוצה האדם  שאין דבר ודאי וזה  עצמו, של  חורבנו
ומשתדל אש  מפני כבורח משונאו "לברוח" הוא השונא  טבע
יכול אינו  אם ואף עמו, לדבר שלא וכ "ש  לראותו לא אפילו 

היחסים ניתוק מכח שתגיע מסוימת תועלת על .8להצביע
אישיו  את פוסל שהלה הדבר עצם לזה, אינו [ובנוסף תו ,

הקשרים לנתק מעדיף אלא עמו, ולדבר עליו להסתכל אוהב
זאת]. טורדנית  ממציאות דעתו ולהסיח 

אספסיינוס  בענין נו :, דף  גיטין מגמ' ללמוד  יש זה יסוד 
עמו  לדבר  יצא זכאי בן  יוחנן ור' ירושלים  על כשצר  [קיסר]
אותו  שמינו ואמרו מרומי  משלחת הגיעה השיחה  ובאמצע

הגמ': ומספרת לקיסר ,

למסיימא בעא מסאני, חד אספסיינוס] -] סיים "הוה
אמר נפיק, לא לאידך למשלפא בעא עייל, לא לאחרינא,
טובה שמועה תצטער, לא ריב"ז] -] ליה אמר האי? מאי
טו), (משלי עצם' תדשן טובה 'שמועה דכתיב לך אתיא
מיניה דעתך מיתבא דלא איניש ליתי תקנתיה, מאי אלא
יז), (שם גרם' תיבש נכאה 'ורוח דכתיב קמך, ולחליף
וכאשר נכאה, "ורוח שם: וברש"י עייל...". הכי עבד

שלך". העצם תיבש השונא מחמת רוחך תכאה

טובה שמועה  של ההיפך היא השונא  שראיית  לפנינו  הרי 
הגוף על פעולתה ולכן רעה , שמועה כמו  והיא  הצלחה] [של
כמוה השונא  קיום שראיית וכמשנ"ת טובה, משמועה הפוכה

עצמו. של  וההעדר  החורבן כראיית

"משפילו" - .3 תגובה ב 'ב. א' לגורמים מתאימה אינה  ,
דעות", "חילוקי - ג ' לגורם  מאד  היא מתאימה אבל וכדלעיל,
להתחשב צריך  אינו בלבו מתנגדו ומשפיל שמבטל שע "י 
התגובות  שאר  ג ', זה  שבגורם ובאמת וביקורתו, בהשקפתו
מופרך ומרגיש  בויכוח שמדובר  ברגע כי כ"כ , מועילות אינן
חבירו, את יבטל שכלי  שבאופן  עד  ירגע לא שכלי, באופן
נמצא  לכליונו. שמחכה או ממנו שמתעלם  בזה  ירגע ולא 

לה. ורק  ג ', לגורם  טובה  .3 שתגובה

ולא מעשי לא לאדם יותר שייכת לאידו", ושמח לרעתו "מצפה - .1 תגובה
בדמיונות, שוקע אינו גם אך בעייתו לפתור כלום עושה אינו הוא דמיוני,
כשלון כל על הוא שש ובינתיים יומו, יבוא מתי בסבלנות הוא מחכה אלא
לעיל, שהוזכר יותר, החמור הב' בסוג [אולם בתקוותו. ומתעודד שונאו של
וגם מעשי באדם מדובר ודאי בחבירו, לפגוע ומשתדל רודף עצמו שהוא
למעלה]. וכמש"כ ירודה, ואינטלקטואלית רוחנית דרגא בעל אך דמיוני לא

מצד דמיוני, אבל מעשי לאדם יותר שייכת יחסים", "ניתוק - .2 תגובה
יותר אינה הלא זו פעולה אבל להתגונן, כדי ב"פעולה" הוא נוקט אחד
מבחינתו]. [עכ"פ כבר קיים אינו ששונאו לעצמו לצייר שמנסה מדמיון,

וכאן דמיוני, ולא מעשי לאדם יותר שייכת ומשפיל", "מבזה - .3 תגובה
תוחלת או דמיון ע"י משיגים ומהשאחרים וחושב, "שכלי" באדם מדובר גם

מתנגדו של באישיותו שמתבונן וחשיבה, הגיון ע"י הוא משיג ותקוה,
אינו בעצם שהלה "אובייקטיבית" למסקנא להגיע כדי מגמתית בצורה

וכו'. יודע ואינו כלל נחשב

אלא8. שאינו יחסים ניתוק סוג בין לחלק הארכנו ו' באות להלן ועיין
שמשמעותו ניתוק סוג לבין - כאן שמתואר וכפי - האש מן כבורח בריחה
בצרתו ממנו מתעלם וגם כלל קיים אינו שונאו כאילו שמדמיין יותר עמוקה
האיסור ברור אינו בריחה] -] כאן המתואר הזה שבסוג כתבנו ושם וכו'.
החזק בסוג הוא תשנא לא לענין הנידון עיקר ולכן עיי"ש, תשנא, לא משום
זה בפרק לעיל שמתואר וכפי עכשיו עד שבודברנו יחסים ניתוק של יותר

.2 מספר
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שהפגיעה וכגון א ', לגורם  יעילה  כן .3 תגובה לפעמים  אך
ומגרע שמשפילו מה וע"י וכיו"ב  ובזהו פניו שהלבין היתה

כ "כ מהבזיון מתפעל אינו עצמו בעיני .9ערכו

לתרעומת מפגיעה ד.

מפגיעה, - התוצאות בשרשרת והראשונה - הישירה  התוצאה
הפגיעה עצם  על הנפגע בלב  ותרעומת כעס לב, כאב  היא
אח"כ מגיע בזה התבוננות ומתוך וכו', כבודו השפלת ועל
הן  נבדלות ובמה אלו תרעומות מהות לנתח וננסה לשנאה .

אמיתית. משנאה

הפוגע. על ו "קושיות " טענות הן תרעומות היתכן?!והנה
וכך? כך בי פגע שהוא יותרהיתכן שמתבונן מה וכל

מתחזקת  הפגיעה , מימדי  את במחשבתו ומרחיב ומעמיק
מסוג מחשבה  גם מלווה כלל [ובדרך  היתכן!? הקושיא,
מה והוא... וכך... כך  הזמן כל אליו  התייחסתי אני "והלא
ע "י  הפגיעה , רעת את  יותר עוד להעמיק  וענינו לו? עשיתי
משווע בניגוד  שהוא הפוגע, כלפי הנפגע של הטוב  יחסו הצגת

הפגיע אם וכמו"כ  אליו]. הפוגע עצמהליחס על חוזרת ה
שקושיא  וככל יותר . מתחזקת הקושיא  גם אז פעם , עוד
חלילה וחוזר והכאב, הכעס מתרבה מתחזקת זאת

וכו']. עוד  הטענות ומתעמקות עוד  שמתבוננים 

נראה הרי "היתכן?!" זו מחשבה  של בפירושה נעיין ואם 
הזאת  הקושיא  כל ואדרבא כלל, שנאה  כאן אין שעדיין
שונאו, אינו הוא וגם  שונאו  אינו שהלה היסוד  על בנויה
בשונא  [אבל כזה . לי שעשה  היתכן ומתפלא, מקשה ולכן
שכל אומרת, זאת כאלו]. קושיות להקשות שייך לא
שפלוני  לא אבל כלפיו, פלוני  של המעשים  על הן התרעומות

שונאו. והוא אליו מתנגד  מהותו בעצם 

יש כלל, שנאה אינה ש"תרעומת " שכתבנו למה סימוכין
ל"ח [פיסקא דברים  ספרי על הנצי"ב" "עמק בדברי לראות
שיעור למה בביאורו שלשום"] "מתמול באד"ה  ר"ג  עמ'
עיין  איבה , מתוך ימים  ג ' מדבר [אינו ימים  ג ' הוא השנאה 

כתב: ב'] סוגיא 

לו הוא ששונא ראיה אין ימים מג' בפחות בעצם"אבל
עליו בלביה ליה דנקיט הוא מילתא תרעומתאלא לו ויש

ויודע גלוי ימים ג' במשך אבל להתפייס, יכול שאינו עד

בזה ממנו מתפייס היה בעצם, שונא לו היה לא שאם
הזמן".

מפורשים . והדברים  עיי"ש ,

מידות  תשע בני  בענין לדבר , רמז יש  כ] [דף  נדרים  בגמ ' ואף 
בני  שם  חשיב  וכו '", והמורדים  "הפושעים  נאמר שעליהם 

בנימריבה רש "י שנואהוגם  שם  ומפרש  סוגים . שני שהם  ,
מריבה ובני ממש , אשתו את ששונא היינו שנואה" ד"בני
בני  בכלל אינם  ולכן שעה, לפי מריבה ביניהם  יש  שרק
תרעומת  גם  בתוכו כולל "מריבה " מצב  ולכאורה שנואה.
משא"כ ויכוחים , בצורת החוצה פורץ שגם  עליו, [ומוסיף 
בכלל אינו עדיין ואעפ"כ  בלב], שנשארת תרעומת  בסתם 

מריבהשנואהבני בני .10רק

לציין יש והזמן כאן המצב התרעומת , שלב זה, שבשלב ,
אלא, תשנא, לא עשה : במצות  האדם  נצטוה שבו המדויק

עמיתך" את תוכיח שמצוה"הוכח המפרשים שפירשו ,
איתו  ולהתווכח  חבירו על לו שיש  התרעומת מלבו להוציא
שבמקום היא, המצוה  של מובנה הלב. לשנאת יגיע שלא כדי
וכו ', "היתכן?" בלבו, בתרעומת ויתעמק בכאב שיתבונן
היתכן? איתו, ויתווכח לפוגע התרעומת יגלה זה במקום
את  ויחסכו להבנה , יחד  שיגיעו טוב סיכוי קיים  וכך  וכו',
[מצוה שלה . הקשות הלוואי ותופעות הכאובה  השנאה כל

ה']. בסוגיא  היטב  מבוארת זו

שנאה לידי ומביא התרעומת את המסכם המשפט ה.

מסכם במשפט התרעומת שלב  מסתיים  לפעמים אולם 
אוהבי  אינו הלה  שבאמת ודאי "אלא כך : בערך  שצורתו
ובחנם הזדמנות , בכל בי לפגוע ושש  בי מזלזל ואדרבא כלל,
נגדי  שמעשיו [בזמן בי פגע למה הזמן כל עליו מתפלא אני

כלפי ]". הרגשתו כפי היטב  ומחושבים  מכוונים 

"היתכן? הקושיות כל על תירוץ  כעין הוא כזה מחשבה  מהלך
כל שמערער  ע"י כאחת  כולן מתיישבות ועכשיו  היתכן!",
קושיותיו  כל נסמכו זה ושעל ידידו, הוא שפלוני היסוד
"איש ואינו לו מנוגד בעצם  שפלוני מאחר  שהרי ופליאותיו.
הזאת  התנהגותו על להתפלא  שייך מה א"כ כלל שלומו"

.11כלפיו 

כל אח"כ נבנית  שעליו היסוד הוא הוא זה שמשפט מובן

לפי9. "הכל מ.] כתובות פג: [ב"ק המשנה את זאת בסברא המפרשים לפי
בינוני אדם - המבייש לפי "הכל כתב: כתובות וברש"י והמתבייש". המבייש
אדם ביישו שאם נמצא חשוב", ומאדם זולל מאדם קשה בושתו המבייש
מהבזיון, נרגע הרי "זולל", לדרגת עפר עד בדעתו משפילו והנפגע בינוני

כ"כ. קשה אינה זה "זולל" של שבושתו

שלפני10. שלב אלא ואינה שנאה עדיין אינה ש"תרעומת" המתבאר לפי
מקומות בכמה המוזכר תרעומת" עליו לו "יש שדין לומר צריך השנאה,
על להתרעם לנפגע מותר דין פי שעל שפירושו ועוד] עה:, מציעא [בבא

דבר וכיו"ב, במקח אותו שהטעה ועלחבירו אחרים, כלפי לעשות האסור
כאן והחידוש ממש, שנאה ולא תרעומת אלא הותר שלא הרי המתבאר פי
שאיסור ודאי אבל וכיוצא, זכות לכף דיון מצות או נטירה איסור שאין הוא
אסור אפ"ה בצדק ושלא ודאי בו פגע שהלה היכא שאפילו איכא, שנאה

"התנאים ט' בסוגיא שנתבאר ועוד וכו', להוכיחו חייב אלא מיד לשנאותו
אין לחבירו אדם שבין חטאים שעל ג', פרק סוף החוטאים" שנאת להיתר
דין, מן ובר ד"ה כ"א סי' חו"מ משפט" כ"אורח דלא וכ"ז לשנוא. היתר
מותר שגם כולל תרעומת" עליו לו "יש שהדין שדעתו מדבריו שמשמע

תרעומת". עליו לו "יש בגדר עוד לעיין ויש לשנאותו.

הוא11. חיוני שודאי פה, שנתבאר המסכם" ל"משפט שבנוסף לציין יש
בערך שהוא משפט במסקנתהתרעומת לפעמים יש תמיד, השנאה לתהליך
אלא היה לא עתה עד אוהב פני והעמיד לי שהטיב מה שכל "ודאי כזה:
שאינו הוא שחושב וברגע לי, החניף לי נצרך שהיה זמן שכל וחנופה, שקר

כזאת". בצורה בי בועט לטובתי יותר צריך

ואז הפגיעה, לפני ידידות ביניהם שהיתה במקרה רק בא כזה מחשבה סוג
הקערה כל את ולהפוך הידידות כל את למפרע לעקור כדי הזה באהמשפט
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היא  המשפט משמעות כי שביניהם , וההתנכרות השנאה 
יחדשבעצםמסקנא להתקיים  יכולים  ואינם  מנוגדים  הם 

שלי "]. לאינטרסטים  "מנוגד  אדם  בני [וכלשון אחד , במרחב

äøéèðå-äîé÷ðì äàðù ïéáù ñçéä

ונטירה, מנקימה  השנאה מתייחדת במה להבין קל  ומעתה 
לעצם מהפעולות  מסקנא המסיק שנזכר, המסכם  המשפט כי
והופכו  כלפיו  פלוני של היחס מהות כל את הופך  הגברא,

" שם  אח"כ שקובע מה וזהו בעצם , לאויב שנאה".מאוהב
כגמולו  לו שישיב  מה  כל הזאת המסקנא בלי  ובאמת
פעולות  יחשב ולא נקמה  אלא יהיה  לא ממנו , ו"ינקום "
לפוגע להשיב  היא הנקימה שמהות שנאה, מתוך  הבאות

רבים . חשבונות בלי כגמולו

אצלם שמפותחת  קטנים  ילדים  אצל אנו  שרואים  [וכמו
חשבונות. בלי ומיד  תמיד  לנקום  ומקפידים  הנקימה  מידת
אוהבים אצל גם  נקמה קצת לפעמים  אנו מוצאים  וכמו"כ
אינה שהנפש רק  כלל, לשנאה  שייכת אינה  שהנקמה גמורים
שהאריך וכפי  שציערה, מי בנקמת שתראה עד  נרגעת
שי"ז ל"ת חרש , תקלל דלא בל"ת המצוות  בספר הרמב "ם 

עיי"ש ].

כבר עובר  לבד שבתרעומת הרי נטירה , איסור לענין וכן
ועוד במחשבה, היא שנטירה [למ"ד לכאורה, זה באיסור
עובר, הפגיעה  זכירת בעצם  כי נטירה], במצות  בעז"ה  יתבאר
להתרעם , בדעתו ומעמיק  כשמתבונן וכש"כ זו], [לשיטה
חדש טעם  בה מוצא פעם  וכל בה והפוך הפוך  בדבר  והופך
אח"כ ממשיך הנ "ל המסכם  משפט אחרי  ורק הפגיעה . בגנות
פעולות  ונחשבות  שנאה משום  הוא  שעושה מה וכן ל"שנאה "
לו  להשיב  רק כוונתו שאין האחרים , ללאוין בנוסף שנאה
ובהחלשת  חבירו של בביטולו הוא רוצה  אלא כגמולו,
יכולים שניהם  ואין בעצם  לו מנוגד והוא מאחר  מציאותו,

אחד. במדור "יחד " לחיות 

וגבולה עצמה השנאה ו.

ותוצאותיה לשנאה  הגורמים  קצת נתבארו כאן עד
ה "שנאה" הוא  עתה  לברר  שיש העיקר ברם  [התגובות],
תרעומת  כעס, שבין הדק  הגבול ומהו היא , מה עצמה
בפסוק  תורה  שאסרה אמיתית, שנאה לבין וכו', והתמרמרות

תשנא. לא

ובלי  סתמיות אינן הנפש  ותנועות תכונות  שכל הקדמנו כבר
דרכי  הן כלל ובדרך  וכדלעיל, מטרות להן יש  אלא תכלית,
נגד שלה הקיום" ב "מלחמת לחימה וצורות הנפש  התגוננות

שאם מובן אולם  שמבחוץ. וכו' והלוחצים  המניעות כל
"מידה זאת תכונה  נקראת אז ורעים, פסולים  הם  האמצעים 
עוד ]. יתבאר  [להלן בתורה  במפורש נאסרו שאף ויש  רעה ",

הנפש  "גורמים ", שקראנו מה  בהם  שיש  לחץ ,סובלתבמצבי
מגיבה הנפש  ממיצר , להיחלץ וכדי ענינו, לפי  מקרה בכל
היותר בתגובה  להגיב מעדיפה כלל [בדרך דרכים , בכמה

וכמש "כ ]. מסוים  במקרה יעילה

הרגשת  לעומת  - ושכלית רצונית קצת היא זאת תגובה
שאינה וכש "כ  תגובה נקראת שאינה  שהרי רצוניתהסבל ,

נכנס  שאם הגוף  שבטבע וכמו זה, במצב לסבול האדם  טבע
היא  הכאב  הרגשת  שעצם  מהחום  ונכוה אש  למקום  אדם 

ואינה לאש ] [שנכנס  מהגורם  ישירה מחושבת תגובהתוצאה 
תגובתו  האש , את  לכבות פעולות כשעושה ורק עצמה, בפני

תגובה כבר  נחשבת .רצוניתזו

כשנקלע וסבל אי -נוחות הרגשת שעצם להבין יש  ולפי"ז,
ורק  ממש, שנאה  עדיין אינה - שנאה  הגורם  למצב  אדם 
מצורות  באחת להגיב  ומתחילה לפעול הנפש שנחלצת  אחרי
של מציאותו ביטול הוא שבהן השוה שהצד הנ"ל, התגובה
מציאותו. החלשת לפחות או לו והמפריע המתנגד  האדם 
אלא  התגובות, לכל המשותף היסוד  שזהו  ותשכח [דוק 
הגורם ]. סוג  ולפי הענין לפי אחרת צורה לובש מקרה  שבכל

שיטה אך  ממצירים . להיחלץ הנפש  של הלחימה שיטת ִִֵוזוהי
המיצר חבירו  את ו"להרוג" לבטל שבא מאחר  היא פסולה זו
ואינה אכזרית התקפה  ע"י היא וההתגוננות דעתו, לפי לו
מלחמה אלא שאינה  ואע"פ ואמיתית, נקיה התגוננות
[עכ"פ בתורה, נאסרה  במציאות, מלחמה ולא "נפשית"
בגמ' וכדמוכח  כך להתנהג מותר נכרי כלפי אבל לישראל,

פ"ג ]. ג ' בסוגיא וכמבואר  פסחים 

את  ממש  מנתק שאינו שבאופן  לומר אפשר  היה  ולפי"ז
אינו  [וגם ממציאותו , מתעלם  ואינו חבירו, עם  היחסים 
וכש "כ משאו, תחת רובץ כשחמורו כגון מצרתו, מתעלם 
עם להיפגש  לא שמשתדל רק ח"ו], דמו על עומד שאינו

השני,ובורחחבירו לצד עובר ברחוב שכשרואהו כגון ממנו,
לבוא  לא  משתדל פלונית בחתונה הלה  שישתתף כשיודע או 
אם וכש "כ מילים , כמה ידברו יחד נפגשו אם אבל לשם,
שום נקט לא זאת שבהתנהגותו הרי יענהו, שואלו הלה

שרק אלא השנאה , ותגובות פעולות  המאפיינת בורחפעולה 
נעים , ולא כואב ממצב תמיד  לברוח הטבע וכדרך  הוא,
וממילא  ממנו, בורח הוא הרי זה  של בחברתו שסובל ומאחר
האסורה שנאה בגדר  נכנס לא שעדיין לומר מקום  יש

.12לכאורה

משפט יוסיף לא ואם אמיתית, ידידות היתה לא שמעולם ולקבוע פיה, על
הפגיעה מכח כעסו על להיותשהידידותהותיקהתתגבר יכול אז כי זה מסוג
חזקה שהידידות במקום במציאות הרבה שקורה וכפי לשונאו, יהפך ולא
האהבה כל את לעקור חזקה, היא אפילו פגיעה, של בכוחה שאין ביניהם
ואהבה ידידות שאין במקום ברם לאויבים. אוהבים ולהפוך האוהבים שבין
בעבר. ביחסיהם הדן כאן שהוזכר המשפט בסוג צורך אין ביניהם, ישנה

<סא>12. ב' פרק ישראל" "אהבת בקונטרס חיים" ה"חפץ בדברי וצ"ע
לא גמורה ששנאה אף וכו' אנשים בין קטן דבר סכסוך שיש - שם בציורו
בשוה שוה "שאינו ונקרא יחד להיפגש רוצים אינם מ"מ אף ביניהם נראה
זה בציור גם יחמיר האם - תשנא דלא בלאו בזה שעובר שם שכתב עמו",
שיש מה כתבנו א' פרק האסורה" השנאה "שיעור ב' ובסוגיא שהזכרנו,

בדבריו. לתמוה
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מקפי  אין  שאף באופן שבעת ובפרט ורק להיפגש , לא דים 
ואינם השני, בחברת  אחד  בנוח , שלא מרגישים  שנפגשים 
שפלוני  לפעמים  אנשים בין  ששכיח כמו זה, את זה סובלים 
מקומם שלו מעשה  או דיבור  וכל אלמוני, את סובל אינו
לפעמים [ואדרבא יחסים, ניתוק ביניהם  אין אבל אותו,
וכמו"כ חריפים], ויכוחים  ביניהם  ויש וליתן, לישא מרבים 
שלכאורה השנאה, מתגובות אחרת  תגובה שום ביניהם  אין
סיבות  יש שלפעמים  [ואע"פ עדיין. "שנאה " נקראת אינה 
בתכונות  לקוי  מהם  שאחד כגון ביניהם , מתח לגרום ממשיות

וכיו"ב ]. קנאה  משום  או דוחות,

להעיר: ויש

הלב, והרגשות במחשבות השנאה  בגבול כאן הנידון שכל
"שיעור ב' בסוגיא הבאנו שכבר מאחר כ"כ , להלכה נוגע אינו
כל הוא השנאה ששיעור  אחרונים  דעת האסורה" השנאה 

יחסים ניתוק  והיינו באיבה , ימים  ג ' חבירו  עם  דיבר שלא 
נפק"מ  אין וממילא באורך, שם  וכמשנ"ת  מריבה  מחמת 
ימים ג' עליהם  עברו לא  עוד כל שהרי שבלבו, השנאה בגבול 
איסור כאן אין וכעס מריבה  מתוך מוחלט יחסים  בניתוק 

תשנא. לא

נפק"מ  אין ג "כ  לכאורה כשיעור, יחסים  ניתוק שיש ובאופן
או  מהשני אחד "בורחים " רק אם השונאים  של  בלבם  מה
מגמ' הוא  הדין מקור כי השני, ומפלת בביטול רוצים  גם
אין  ודאי ושם  ולעדות, לדין שפסול שונא בדין  סנהדרין
לעינים יראו דין הבית שהרי  השונא של בלבו מה  נפק "מ 
בסוגיא  עיי"ש  האחרונים, וכמש "כ בלבו מה יודעים  ואינם 
לא  לענין וכמו"כ לעדות , ופסול שונא נחשב  אופן  ובכל ב',
ניתקו  שרק וכל שונא  של הנהגה אסרה שהתורה צ "ל תשנא
זה הרי  אחרת, סיבה  משום  ולא מריבה, מחמת היחסים 

תורה. שאסרה שנאה  בכלל

+'a wxt_

d`pyd zbtd

השנאה: ותפוגת לדעיכת יש עיקריים  דרכים  שלושה

פורקן: בכלא. בשונא [לפגוע שנאה מעשי ולעשות לגלותה,
האפשרית]. צורה

פיוס: מחילה.ב. ובקשת  והתנצלות  פיוס ע"י

הזמן: ג.

ראשון; ראשון בקיצור בעז "ה ונבארם

פורקן א.

בשונא  ופגיעה  איבה מעשי ע"י השנאה פריקת  של זה  דרך
מעת  השנאה  של תוחלתה  הרי  זהו כי להבין, מאד פשוט
ולכלות  לבטל כדי חורמה מלחמת  להילחם  בנפש, שנולדה
עדיף במציאות בו שלפגוע וודאי להחלישו. או השונא את 
ולדמיין  היחסים  לנתק או לנפילתו, ולצפות לשבת מאשר 
מרגיעה בפועל פגיעה  של זה  דרך  יותר . קיים אינו כאילו

השנאה לבטל וביכולתו  הנפש  את .13יותר 

לשונאו  שיעשה מה בכל כי מכשולים , היא זרועה  [אבל
כאן  הכוונה  ואין חמורות, עבירות יעבור  שנאתו, לפרוק
אלא  ח"ו, שונאו  ראש  על  שנאתו את יפרוק שונא שכל לומר 

דועכת]. היא ואיך השנאה, של טבעה לברר הכוונה

<נא> לב" ה "חקרי בדברי בהלכה , גם  כך  אנו ומוצאים 
עובר אינו  כבר  איבה מעשי בעושה דלכו"ע לחדש  במש "כ
הרמב "ם על לחולקים  [ואף כלל הלב  שנאת על אח"כ
כמש"כ, וסברתו עדיין], עובר שנאה מגלה שסתם  וסוברים 
בספר בדבר  עוד  והאריך הנפש . נרגעה אלו פעולות שע "י 
ושם המחבר , מבן בהג"ה קנ"ו] סי' [או"ח נאמן" "אורח
השונא  לב  מיישב  ג "כ  השנאה  גילוי שעצם לומר רצה אף

אחרת  צורה  בשום בשונאו פגע שלא .14ואע"פ

לשונא  השנאה  גילוי שעצם לדבר  סמך  להביא יש ואולי
שי  אע "פ השנאה ממהמפיג  כליל, מבטלה שאינו תכן

שגילה שמי  השנאה " עוון  על "תשובה ו' בסוגיא שנתבאר 
לפייסו  חייב בתשובה, לחזור רוצה ואח "כ לשונאו שנאתו
שנאתו  שהמגלה מזה ולמדנו עיי"ש , בו, ופגע שציערו  משום 

את המסכם המשפט שעצם ולומר לצדד אפשר היה הסברא מצד אולם
בנוח שלא מרגיש כבר ומאז לו, מנוגד הגברא שעצם וקובע התרעומת

כ עצמו זה וכו', ממנו לברוח ומשתדל "שנאה",בחברתו כדי בו יש בר
שונאו. של והחלשתו ביטולו ע"י להתגונן כדי אמצעים נוקט שאינו ואע"פ
אדם שום על האדם יחליט שלא הזה, בלאו תורה שאסרה מה שזה ויתכן

חורבנ הוא ההוא של והצלחתו בעצם, לו מתנגד שהוא וכןמישראל שלו, ו
שגםמולידה זו מסקנתו זהאבל נכללתבלאו ואע"פשתרעומתאינה להיפך,
בסוף לקמן [וע"ע תשנא. דלא שבלאו האיסור זהו הנ"ל, קשות הרגשות בו

לכאורה]. בזה נפק"מ אין שלהלכה הפרק

ובנוסףלזההריהמעשיםמשמשיםכנקמהעלהסיבההראשונהשגרמה13.
אין גם ממילא הסיבה וכשבטלה והכאב, הכעס את ומרגיעים השנאה,

שנאה.

שהכל14. הראשונים, לשאר הרמב"ם בין מחלוקת שאין שם ר"ל ועפי"ז
ואם עובר, אינו כבר לכו"ע השנאה גילוי ע"י נרגע דאם במציאות, תלוי

וצ"ע. עיי"ש לרמב"ם, ואפילו עובר לכו"ע נרגע לא
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במידה פגה  שנאתו וממילא בחבירו ממש כפוגע הוא הרי 
שמדייק  לב " מה "חקרי גם  שהבאנו [ועיי"ש  מסוימת.
משום וזה  תקום " ב "לא עובר  שנאתו שהמגלה  ברמב"ם 

בחבירו]. כפוגע שנחשב

מתגלה שהשנאה הדבר  שעצם  <יז>, פסחים  בתוס' מוכח וכן
הפנים כמים  וכדכתיב  בחזרה , שישנאהו גורם זה  לשונאו
סיבה משמש  שונאו שהלה  גופא שזה  ומבואר וגו', לפנים
פגיעה. נחשבת שהשנאה מינה  ושמע אותו, לשנוא מספקת
שיודע ע"י הוא שסובל משום אם פנים , מכמה מובן וזה
מרגיש שהרי בכבודו  והפגיעה  הזלזול משום או  שונאו, שהלה
מציאותו. כל  את שולל ושהלה  שונאו, בעיני הוא  שפסול הוא

והתנצלות "פיוס" ב.

לב את מרפאים  והתנצלות שפיוס ומפורסם  פשוט דבר
הפיוס  מהות לאוהבים. האויבים  את והופך משנאתו, השונא 
כל או "חטאתי !" המילה הוא [שעיקרו פעולתו  סוד  ומהו
גם לזה  ובנוסף  דומה. משמעות בעל מילים  של אחר  צירוף 
מיוחד בירור  טעונים  יישנה] לא שהדבר  להבא על קבלה
הפגיעות  וכל לחבירו אדם  שבין המצוות לכל ונוגע ורחב ,
סי' או"ח בטושו"ע בפוסקים  [והובא בחבירו פוגע שאדם 

בנפרד. זה ענין  נברר ובעז"ה  תר"ח].

הזמן ג.

את  מבלה  [והזמן  הכל", את מרפא "הזמן אינשי: אמרי
שאפילו  שרואים  דידן בנידון גם  היא  כך והמציאות הכל].
ומשולה הזמן. עם  עוברות  גדולות, ומחלוקות חזקות שנאות
עצים שמוסיפים  זמן כל אש  שבמדורת כמו לאש , השנאה 
הוא  כן ודועכת , הולכת מוסיפים  וכשלא לבעור , ממשיכה 

והמחלוקת. השנאה באש  ממש

סי' [ח "ב עמוקים " "מים  בשו"ת - בהלכה גם כך  ומפורש 
שנאה מתוך נדר  בענין הראנ"ח בשם  מ"מ] אבל ד"ה  ע"ב
חרטה פתח ע"י הנדר להתיר  יש  אם  השנאה פגה ואח "כ

בתו"ד: וכתב נודר היה לא  שיתפייס  יודע היה  שאילו

שאין הדין לענין נולד חשיב לא השנאה הסרת "אבל
עליו ידעו ולא שנולד, חדש מצב [פירוש, בנולד פותחין
הנדר], להתיר בזה לפתוח א"א יקרה, שכך כן לפני

ודאי דבטלה עבידא תשובהדשנאה לעשה דמי ולא
תשובה] שיעשה חוששין אין כי נולד שנחשב -]15.

נח שהשנאה - הוא כך  האדם ואע"פטבע הזמן, בעבור לשת
איבה. מעשי עושה  אינו וגם  השנאה מגלה  שאינו

שדרך לכאורה , מזה היפך  שכתבו במפרשים מצאנו אולם 
אליבא  והיינו הזמן. בהמשך בלב ולהתחזק להתגבר  השנאה 
דלא  בלאו תורה שאסרה  שהשנאה דס"ל הרמב "ם  דשיטת 
גלויה משנאה  יותר חמורה והיא  נסתרת, שנאה היא תשנא
האחרונים ובדברי  שם  ה"חינוך " ובדברי א ', סוגיא [עיין

שם ]. הלבבות" ו "מצוות  הקטנה" "יד 

הלב, בפנים סגורה  שהשנאה  עוד שכל דבריהם , ותמצית 
לשנאה ונהפכת הזמן, כל ומעמיקה וגודלת הולכת היא
אין  כבר שאז לחוץ, ופורצת גוברת שבסוף  עד  וחזקה גדולה
ויכול גדול, ברעש ויוצאת בלבו, השנאה  את לכלוא בכוחו
[לבאר חיים " ה"חפץ כתב וכן ח"ו. רציחה כדי עד  להגיע
מאחר יותר  חזקה גלויה ששנאה הרמב"ם ] על החולקים דעת
שדרך זה מכל ומבואר  עיי"ש . לחוץ ופלטה  גברה שכבר
ויש ולהתבטל. לדעוך  ולא ולהתחזק להתגבר  שבלב השנאה 

הדבר. פשר  מה לעיין

<סג > י"ד  דין ישראל אהבת [הל' הלבבות" ב"מצוות והנה
חילוק  כתב  עיי"ש ] א' כלל  י"ג  אופן המידות " "ספר  ובספרו 
לשתוק  צריך  שאז "גמורה"] [שאינה  קצת שנאה  בין להלכה
"עסק", ממנה  לעשות ולא מאליה  שתעבור עד ולהסתירה
בלב, להסתירה  אסור ודאי וגדולה, גמורה בשנאה  אבל
שונאו, עם  ולדבר ולגלותה להוציאה  וצריך  הרמב "ם , וכמ"ש 

נסתרת  שנאה בסכנת  לעיל שהובאו  האחרונים  הסבר .16וכפי 

לנתח כאן גם  ננסה  הלבבות " "מצוות של חילוקו להבין וכדי
הענין. כל בעז"ה לנו  יתברר ועי"ז בזה האדם  טבע את

וטבעה כ"כ , חמורה נסתרת שנאה למה נחקור ראשית 
שטבע אנו שיודעים בזמן ויותר, יותר ולהתעמק להתפתח
לכאורה לזה  והתשובה הזמן. עם  לפוג  הנפשיות הפעולות
חושבים ואין מתעסקים  כשאין עצמה  מצד  שודאי - היא
אם אבל הזמן, חילוף  עם נחלשת  היא הרי השנאה על
אז לה, שגרם  ובמה השנאה  בענין וחושבים מתעסקים 
היא, הדבר  וסיבת  ויותר . יותר היא ומתעמקת מתעצמת 
מה וכל ומתעמק, מחשבה  בעל בטבעו הוא שהאדם  מכיון
פעם וכל להבינה מעמיק חבירו בו  שפגע הפגיעה על  שחושב 
וכך....", שכך  "ואע"פ - אחרת ראות מנקודת עליה מסתכל
בית-המדרש אין הרי בדבר  שמעיין פעם וכל - כך..." כדי "ועד

הפגיע לחומרת סברות לו ומתחדשות חידוש ועומק בלי  ה 
מהפגיעה תוצאה שהיא השנאה  מתעמקת וממילא  הסבל,

הזאת.

שמוציא  מה ע"י שנאתו, במגלה אבל נסתרת, בשנאה  זה  וכל
בכל כמו אח "כ. כ "כ עליו חושב אינו  כבר  ומגלהו, הדבר 
את  מעסיק  אינו  כבר  לאחרים שמגלהו שאחרי  מחשבה  דבר

כעס15. מתוך בחבירו החובל לענין י'] אות ס"ה [סימן יאיר" ב"חוות וכ"כ
אם והיינו זמן", ב"המשך יש שחילוק וכתב בו, חבל שהוא מה על ונקמה
בהכאה לבבו יחם דכי זמן, ""המשך שם: וכתב זמן, לאחר או לאלתר בו נקם
מפיגה שינה כי הלילה, עד זמנו שעה, לפי צער רק והוה חבלה בה שאין
משא"כבחבלה תרנ"ה]... סי' חסידים [בספר לבנו חסיד כצוואתאותו כעסו,

לבבו יחם ויסורים, צער לו ויש המכה שחייתה זמן כל לומר אפשר מרובה
עכ"ל. צ"ע...", ומ"מ הדם, דגואל דוגמא מקרי,

ד'.16. אות סוף א' פרק א' בסוגיא עוד דבריו ובארנו
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ישיחנה". איש  בלב "דאגה שכתוב : מה  וכעין כ "כ , מחשבתו
שאין  הרי ובשנאה  בפגיעה  עסוקה מחשבתו שאין ומאחר
ככל הזמן עם  והולכת פוחתת  וממילא  מעמיקה , היא

הנפשיות. הפעולות

שבפגיעה הלבבות". "מצוות של  חילוקו  גם נבין  ולפי"ז
קשה ודאי אז  וגמורה , גדולה שנאה  הגורמת [בעיניו ] חזקה
וממילא  הזמן, כל זה על וחושב  מהפגיעה הדעת את להסיח
ופלטה ["גברה החוצה שמתפרצת עד  וגודלת הולכת השנאה 
דעתו  את  להסיח הנפגע יכול קטנה, בשנאה  משא"כ  לחוץ"],
בזה, הזמן כל תפוסה  מחשבתו  ואין והשנאה, מהפגיעה
והולכת  פוחתת והשנאה הזמן, עם מלבו הדבר נשכח וממילא
- חזקה שנאה בין לחלק  היסוד  ומכאן שמתבטלת. עד
שלא  שעדיף  - קטנה  שנאה  לבין לגלותה, וחייב  שמסוכנת

הזמן. במשך  מעצמה  תשכח היא  כך וע"י לגלותה,

ו"נתרפאה" "שנשתכחה " בשנאה שאפילו להוסיף  יש  אולם 
בלב רושם  ישאר  ולעולם  לגמרי, נשכחת אינה הזמן , ע"י
שוב נפגע אח"כ ואם  גמור . פיוס היה  לא עוד  כל השונא 
ותצטרף הישנה השנאה גם  קצת תתעורר  אדם, אותו מצד 
וכעין  יותר . חזקה תהיה  השנאה וביחד  החדשה, השנאה  עם 
תעורר "שנאה הפסוק על למשלי  בפירושו הגר "א שכתב  מה
מחמת  להתקוטט האדם דרך  אין כי שכתב י"ב ), (י' מדנים "
יזדמן  וכאשר בלבבו, הדבר  הוא נוטר  אך  ומועט, קל דבר
להתקוטט  שמתחיל  עד הישנה השנאה  תתעורר  אז דבר עוד
אהבה", תכסה  פשעים  כל "ועל הקל, הדבר לו ומזכיר  עמו 
תכסה הפשעים  כל אז חבירו את באמת האוהב אבל

.17האהבה

הענין השנאהולסיום הפגת  של הדרכים  ששלושת נדגיש
מתבטלת  שהשנאה  איך  טבעיים דרכים  הם זה בפרק  שנזכרו 
שאדם והוא רביעית דרך שיש הוא פשוט אבל  מאליה ,
ולימוד מוסר, לימוד  ע"י בשכלו השנאה על מתגבר  בר -דעת
ההתבוננות  [ולדוגמא, והתבוננות. לענין, הנוגעת  ההלכה
בריה ואין שמים  בידי שהכל ראשונים, בהרבה שנזכרה
אינו  הפוגע ואז שמים, בגזירת אלא באדם  לפגוע יכולה
היה שממילא דבר על לשנאותו סיבה  ואין ה', שליח אלא 

ואכ "מ]. בספרים בזה שהאריכו כמו וכו' אליו מגיע

ומשתדל בלבו המתעוררת השנאה עם  נאבק  שהאדם  עוד וכל
שורות  כמה ונעתיק תשנא. בלא עובר אינו כבר  לגרשה,
רפות  ידים  המחזקים  דברים  האחרונים, הלכה  מספרי

אלו: במצוות  השם  בעבודת נחלשות ורוחות

כתב: פ"ו] דעות  [רמב"ם  קהת " בני ב"משא

דטבע אלא חבירו, לשנאות אסור דודאי לתרץ, "...ונראה

או קנאה מחמת חבירו את שונא דאחד הוא האנושי
אצלו דכשמתעורר ואה"נ וכדומה, בכבודו שפגם מחמת

אחיך, את תשנא לא הכתוב צוה כן כי כרחךמגרשו, ועל
אחד רגע במחשבתו יעלה שלא לצוות שלאא"א

בצדיקים אם כי בידו זה דאין חבירו, על שנאה לו יהיה
עשה אפילו חבירו ישנא שלא עצמם את שזככו גמורים

רעה, השנאהעמו דיגרש הוא הכתוב כוונת אלא
שמתעורר פעם בכל חבירו,מלבו על השנאה אצלו

ודו"ק".

שני  של הדין  על ה "תומים " קושית  עפי"ז שמיישב [ועיי"ש 
וכו ', בדין לישב  אסורים זא"ז השונאים  חכמים תלמידי

<יד >]. סנהדרין גמ' בסיכום  בקיצור הובא

זה ענין הרחיב ג '] אות לספר  [במבוא עולם " וב"הליכות
- מלשונו  חלק והנה  יותר,

במעשה שהם מעבירות להימנע היאך יודע אדם "...והנה
ידבר לא או העבירה יעשה לא הוא, דפשוט בדיבור או
יודעים אדם בני רוב אין שבלב בעבירה אמנם באיסור.
דכפי ידוע והנה ממנו. להימנע והיאך עובר, מתי מהותו,
מחשבה דוקא מחשבה, איזה לחשוב לא מתאמץ שהאדם
שהאדם הדעת על יעלה וא"כ בקרבו, מתנוצצת זאת
בעל כלל ובדרך איסור של הרהור לחשוב שלא המתאמץ
היום, שעות רוב עבירות עובר הוא הוא נכשל, כרחו
השי"ת, רצון אינו בודאי וזה מזה, ח"ו נשבר להיות ועלול
ונפש בגוף ושלמים בריאים שנהיה רוצה שהשי"ת

ית'.לעבודתו

בעל מרן בשם ראיתי (וכן הוא טעות המהלך כל אמנם
זצוקללה"ה יעקב שלקהלות כרחו בעל הרהור דכל

כלום אינו דין עפ"י כפיאדם הוא האמיתי והביאור .(
כשברצונו הוא שהעבירה - שליט"א יקר מת"ח ששמעתי
בא ואם האיסור, במחשבת כולו נתפס להיות לבו מרשה
דרך וכדומה, גאוה או זנות כגון איסור של הרהור לאדם
הנפש שלוות מתוך אלא מזה, להיבהל שלא הוא התורה
מוחו שיעסיק אחר בדבר ויעסוק האיסור לעצמו יזכיר

בתורה)... שיעסוק טוב הכי שאינו(ובודאי זמן וכל
עבירה בה אין איסור, במחשבת בזדון לבו ,ממלא
הרהורים אבל בזדון, לבו למלאות הוא עבירה שה"מעשה"

איסור. זה אין כרחו, בעל בלבו המבצבצים

ומוסר יראה בספרי לעסוק לאדם שיש ודאי זה אמנם
יבצבצו שלא ומידותיו נפשו ולעדן -] עצמו. לקדש כדי

כאלו]". מחשבות בו

צורך ואין המדוכאת, לנפש  ורטיה לעינים קילורין הם  דבריו
דבר. להוסיף

הזמן17. ע"י שנתרפאה ששנאה למש"כ הגר"א מדברי ממש ראיה ואין
דבר זה אבל בדבריו, הנידון זה שאין שיתכן בלב, רושם ממנה עדיין ישאר
למחתרת נכנסת כאילו אלא לגמרי נמחקת השנאה שאין עליו יעיד שהחוש

אפילו תתעורר [ולפעמים לעד קבורה היא ושם הלב", שטח "פני תחת
הצטרפות לענין הגאון מדברי ראיה עכ"פ אבל וכמש"כ] רב זמן אחרי

וכו'. החדשה לשנאה בלב הקבורה הקטנה השנאה
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וחוזקה השנאה עומק .1

ששיעור פ"א] השנאה" "שיעור  ב' [בסוגיא  באורך נתבאר  כבר
מחמת  ימים שלשה חבירו עם  דיבר שלא כל – הוא השנאה 
אלא  בלאו . לעבור "שונאים" נחשבים ובזה ומריבה, איבה
שיעור מהו עוד לעיין יש  אולם  השנאה , ב"כמות" זה  שכל
וכמה וחוזקה . השנאה בעומק דהיינו ב"איכות", השנאה 
השנאה של וחוזקה עומקה מהו  ולקבוע למדוד  יש  דרכים 
ובדברי  ב ' פרק ב' בסוגיא בזה  [הארכנו  שונאים. שני שבין

עיי"ש ]. הענין, וצדדי חיים ", ה"חפץ

פעילה שאינה שנאה או פעילה שנאה .2

פעילהבשם  מעשיםשנאה שמולידה  שנאה  כל לכנות יש 
יוזם שלפחות  או שונים , מסוגים  פגיעות והיינו שנאה , של 

לשונאו. להרע  איך ומתכנן

המסתפקת  לשנאה הכוונה  פעילה, שאינה שנאה  ולעומתה ,
הצרות  ולכל השונא לכשלון שואפת ואפילו לאיד, בשמחה
אצבע לנקוף חושב אינו זה שונא אבל ראשו, על שיבואו 

שונאו  ראש  על יבואו  מהרעות שחלק לכך .18לגרום 

אינה שבתורה  ששנאה  ופשוט ספק, כאן  שאין ומסתברא
כשיש תמיד היא השנאה עיקר  ואדרבה פעילה , שנאה דוקא
הרי  בשונאו לפגוע בפעולות כשנוקט  אבל גרידא, שנאה רק

עצ בפני ולאוין איסורין פעולה סוג  כל על ובפרט 19מן יש  .
אחיך  את  תשנא "לא בפסוק: המפורש  וכבגמ'בלבבךלפי ,"

ערכין  גמ' סיכום  [וע"ע מדבר". הכתוב  שבלב "בשנאה ערכין
הגמרא]. בפירוש  דעות כמה  <ז>

הפסוק : על <ד > י) (יא במשלי  יונה רבינו בדברי כך  ומפורש 
שפירש רנה", רשעים  ובאבוד  קריה תעלוץ צדיקים "בטוב 
באבוד ולשמוח צדיקים  בטוב  לעלוז חייבין "הכל שם :
הרשע אין בלבבך , אחיך את תשנא לא שכתוב  ומה רשעים ,

של לעבירה  נחשבת לאיד  שמחה שעצם  הרי אחיך ", בכלל
ברשעים . רק  והותרה  תשנא, לא

מילת  כך  לפרש  כתב א'] [ט' אסתר  למגילת בפירושו והגר"א
וכתב: עצמה, "שנאה"

הוא" - שונא בעצמו, רעה לעשות הרוצה - אויב
כלום עושה אינו עצמו הוא אבל ברעתו ".השמח

[ח"ב אביו בשם  שמחה מאיר רבינו בחידושי לפרש  וכ"כ 
וז"ל: נ"ו] סי' שס "ח  עמ'

לו שונא אם כך, הוא לאויב שונא בין החילוק "...כי
שלשום לחייומתמול לירד חפץ אינו זאת בכל אבל

חפץ אם נקרא אויב שונא. נקרא זה להמיתו,
ואויבינולהמיתו ג), קמג (תהלים נפשי אויב רדף כי ,

ואבד ימות מתי לי רע יאמרו אויבי לב), (דברים פלילים
.20שמו"

רגש או מחשבה - השנאה .3

תשנא לבני בלבבךלא [והמוכר  הלב  לרגש הכוונה  האם ,
שונא, יחשב בלבד  במחשבה  גם  שמא או  שנאה] בתור  אדם 
המחשבות  אין אבל רעהו נגד  שנאה של מחשבות מחשב  אם
תורה שאסרה מה בכלל זה  גם שמא הלב , רגשי מולידות

"בלבבך ".

אנו  מוצאים  בתורה שבאמת שאע"פ פשוט נראה בזה  גם
הלבענין כז ),מחשבות (בראשית בלבו עשו ויאמר  [וגם  ,

שהמחשבה משום היינו יד)] (תהלים  בלבו  נבל משפיעהאמר 
המחשבות, מקום  הוא הלב כאילו נחשב לכן  ג"כ, הלב על
המפרשים בזה  והאריכו - בלב  נעשה ההרהור שבאמת ולא 
אינן  בלב  כלום מולידות שאינן עקרות מחשבות ועכ"פ -

"בלבבך ". תורה שאמרה  מה בכלל

בלב18. יותר חזקה שנאה היא פעילה ששנאה נראה שלכאורה אע"פ
סוגי שני הם שווים ולעולם מוכרח הדבר שאין י"ל פעילה, שאינה משנאה
שמי אדם, בני טבעי מכח רק מזה זה שנבדלים אלא בעצמתם, השנאה
מעשים, לידי מביאהו בלבו השנאה רגש אז "מעשי" איש בטבעו שהוא
[כמו עצמו שנאה רגש שאותו יתכן אז תעשה" ואל "שב בטבעו שהוא ומי
שמחה של במחשבות רק וישתעשע מעשה, לידי יביאנו לא לראשון] שיש

ויל"ע. השונא. על שתבוא לרעה וצפייה לאיד

שני19. כי שייך, לא ודאי לאיד" "שמחה לבין לרעה" "מצפה בין ולחלק
כשמגיע אח"כ שמח ודאי לרעה מצפה כל כי הדוק, קשר יחד קשורים אלה

כמו שונאו לרעת מצפה ג"כ לאיד שמח כל להיפך, וכן לרעהו, הצרה
ותענוג. שמחה לו המביא דבר לכל שמצפה

פעילהלשנאהשאינה20. שנאה בין הנזכרתכאן להבחנה כוונתו בפשטות
לחלק כוונתו וכאלו כך משמע לא שהביא האחרון מהפסוק אולם פעילה,

במיתתובעו שירצה כדי עד עמוקה שנאתו אין שהשונא , השנאה מק
.[1 מס' [וכדלעיל האויב לעומת
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שהביא  אחר ה"ה] פ"ו דעות [רמב "ם  שמחה " ב"משנת  וכ"כ 
כתב: שבלב , שנאה  אלא אמרתי לא כהנים , מהתורת

אחת האדם, את לשנוא דרכים שני שישנם "וחשבתי
לשנוא מחייבו השכל לפעמים כי בשכל, ושני בלב,
מדגיש והכתוב אותו, שונא אינו הוא בלבו אבל לחבירו

תשנא לא של בלאו בלבדעובר אותו שונא אם דוקא
בשכל ואיןולא הלב אחר נמשך השכל כלל בדרך כי ,

לשנוא [לו] אומר השכל אם אז השכל, אחר נמשך הלב
אותו כששונא אבל השכל, אחר נמשכת אינו הלב אז
הלב..." אחר נמשך תמיד השכל אז שכל, פי על ולא בלב

עיי"ש]. המוסר מגדולי אחד מדברי ראיה שם [ומביא

שנאה נחשב ג"כ האם - מחבירו נפש וגיעול סלידה .4

שנאה בסוג  מדובר האם האסורה השנאה  במהות לעיין יש
בשנאת  [וגם  בעתיד , פגיעה מחשש  או מפגיעה כתוצאה  הבאה 
על הלה  מצליח שכאילו כנפגע נחשב מקנאה שבאה  חנם 
עד לנוח לא וטבעה נקימה , כעין היא זאת שנאה חשבונו],

השונא. של ברעתו שיראה

מסוים מאדם  הוא שסולד אפשרות גם  קיימת  זאת, ולעומת
לא  שהלה  ואע"פ מחברתו, מתרחק  וממילא סובלו ואינו

לעתיד ]. איום  לו  מהווה אינו [וגם  בו פגע

או  התנהגותו מצד  להיות יכולה מאדם לסלידה הסיבה 
מתועב ולהיות אחרים על להשניאו הגורמים  מידותיו
לגרום יכולה החיצונית  הופעתו אף  ולפעמים  בעיניהם ,
בעל שהוא או שחין מוכה  שהוא וכגון נפש , וגיעול לסלידה

אחר. מסוג  מכוער  מום 

לשנאה נחשבת כזאת סלידה גם  האם השאלה ונשאלת
בלאו  עליה .21לעבור

"תועבת  לא): יב  (דברים  מפורש  מפסוק להביא יש  ולכאורה 
וכמו"כ שנאה. נקרא תיעוב שגם  שמפורש  שנא.....", אשר ה'
שהרי  הרשעים , שנאת היתר של הנושא מכל להוכיח יש
וכיו "ב, דנקימה שנאה סוג  אינה  לחוטא השנאה  בפשטות
וסלידה תיעוב של ענין  רק היא אלא כלל, בו פגע לא שהרי
ופוסקים בגמ' משמע ואפ"ה הרעים , מעשיו משום  מהרשע

בחוטאים רק והותרה  אסורה בכשרים  כזאת .22ששנאה 
ה ששנאת  לאידו ועוד  שמחה  בגדר אינה ודאי סתם  חוטאים

צרתם בעת להם  לעזור אנו מחויבים שהרי וכו', רעתו ודורש
בגמ' כמבואר דבר ובכל אבידה  ובהשבת וטעינה בפריקה
השנאה"], יצר "כפיית ו' לסוגיא בהקדמה [עיין ופוסקים 
בשנאה אלא  וכיו"ב , נקימה כעין בשנאה  מדובר  לא וא "כ 

וכדו '. גיעול מתוך  והתרחקות סלידה  של

ביאר אמור "] "לך ד "ה צ "ח סי' [אמצע אריה" "פני ובשו"ת
נפש וגיעול תיעוב שודאי במפורש  וכתב השנאה, ענין היטב
שזהו  שם  בדבריו משמע  [ואדרבא שנאה, בכלל הם  הרי 
הוא  הכל וכיו"ב  לאיד שמחה  גם  יש  ואם  שנאה , של עיקרה
ביסוד וצ "ע השונא. כלפי לו שיש  התיעוב מעוצם  תוצאה

זה ].

לכאן: הנוגע מלשונו חלק והרי

נפש"... גיעול אם כי ענינה אין שנפששהשנאה, ,
ישרו שלא מעשיו מפאת אם בהשונא, געלה השונא

כחפצו, שאינה תכונתו מפאת ואם שונאבעיניו, ויש
מאנה נפשו אך השונא בתקלת חפץ שום לו שאין

אליו המיןלהתקרב ומזה ממנו. ההרחקה בוחר והוא
כו), (בראשית אותי" שנאתם ואתם אלי באתם "מדוע
ישנא לרעהו "גם כט), (שם לאה" שנואה כי ה' "וירא

יד). (משלי רש"

הוא חפץ בהשונא נפשו גיעול לעוצם אשר שונא ויש
אחר..." ע"י תבואהו אם בה ושמח בתקלתו

"עקבתא  לקונטרס הנספח  תורה " דעת  ב"ילקוט וכן
חותנו  בשם  הביא  זצ"ל] גרוזובסקי הגר"ר  [כתבי דמשיחא"
"תכלית  פסוק לפרש זצ"ל מקאמניץ בער ברוך ר ' הגאון 
ותחילת  קל"ט, [תהלים  לי" היו לאויבים שנאתים  שנאה
ובתקוממיך אשנא  ה' משנאיך  "הלא היא שם הפסוק

וז"ל: וגו'"] שנאה תכלית אתקוטט

וכמו אדם לבני אהבה מרוב נובעת למינים "שהשנאה
יותר גדולה ישרה בדרך הולך שאינו לבנו האב ששנאת

האב. נפש עד נוגע שהדבר מפני אחר והנהמלאדם
בצע', 'שונא כמו מהדבר האי-רצון היא שנאה

המתנקם הוא ש'תכליתואויב דכיון דוד פליאת היא וזו ,
- אותם אהבתי עוצם על מורה זה הנה שנאתים' שנאה

לי'". היו 'לאויבים והם

.[334 עמ' השלום" ב"מצות [והובא

יכול שאינו בו הטבוע הטבע מצד היא הסלידה  אם  ברם 
כיו "ב, או איסטניס  שהוא טבעו מכח ומומו זה אדם  לסבול

מש "כ  פי  ועל  עליו, לעבור שנאה בכלל  שאינה בתשובות י"ל
עמ' השלום" ב"מצות והובא ע"ה , סי' [חדשות ציון" "בנין

:[73

באה לב דשנאת נפש, לשנאת הלב שנאת בין חילוק "יש
הרצון התפעלות מאישע"י לאיש רעה תבוא כאשר

וברצונו,אחר בלבו וישנאהו וחימה כעס עליו יתמלא אז ,
כתיב ולכן מלבו, השנאה להרחיק ג"כ תלוי ברצונו ואז
תקרא הנפש שנאת אבל בלבבך. אחיך את תשנא לא

"שנאה",21. ג"כ ותיעוב לסלידה לקרוא אדם בני בלשון שרגיל וכפי
לא שודאי חפצים וכיו"ב ובגדים מאכלים על "שנאה" בלשון שמשתמשים
בתורה גם מצאנו ובאמת וגיעול, מסלידה יותר כלפיהם לכאורה שייך
שהמשמעות בצע", "שונאי מש"כ והיינו "דומם" על "שנאה" שמוזכרת
מקאמניץ בער ברוך ר' הגאון שהעיר וכפי ותיעוב, סלידה בפשטות היא

להלן. דבריו הובאו זצ"ל

גמורה",22. שאינה כ"שנאה החוטא שנאת הגדירו קיג: פסחים ובתוס'
ששנאת משום ואולי גמורה", "שנאה שהיא רגילה אישית שנאה לעומת
שני שם לתוס' שגם בזה, נפק"מ אין ועכ"פ סלידה. אלא אינה החוטאים

אסורים. הסוגים
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מפני לא בדבר, נפשו קצה אשר במי בטבע הנטבעת
עצמותו". מצד אם כי עליו הנעשה התפעלות

נפש" "שנאת מושג  בפסוק  הוזכר  כלל בדרך שלכן  שם  וכתב
רק  התפעלות, אין הקב "ה שאצל "מפני  להקב "ה, ביחס
וחנף שקר  וכל רשעה עושי כל לו מתנגדים  רוממותו מצד 
שהביא  שם  השלום" ב "מצות [ועיין בהם ". נפשו שגעלה עד

זה בענין ].23עוד

* * *

íéðåù íéâåç åà úåðåù úåöøà éðá ïéáù äàðùä

שונות  ארצות בני שבין השנאה ענין להזכיר המקום  כאן
השנאה מסוג  ביסודו  הוא שגם שונים , חוגים  בני שבין או 
לאלו  אלו פגעו ולא חטאו לא  שהרי ותיעוב. סלידה  של 
משום אלא נקימה , מסוג  שנאה לשנוא סיבה להם שתהיה 
אחד ולכל מזה, זה  מאד ומשונות  שונות חייהם  שאורחות
לסובלם , יכולים  ואינם  כזרים, השני של החיים  דרכי נראים 
אחרים . חיים לדרכי מקטנותו ונתרגל נתגדל שהוא  מפני
שנאה, להוליד בכחם יש  גדולים השקפה הבדלי גם [ולפעמים 
אינו  ואז א', אות פ"א לעיל השנאה, בגורמי שנתבאר וכפי

רגילה ]. שנאה  אלא סלידה  בגדר 

שלפנינו. בדורות זה בענין שנכתב  ממה  מקצת כאן  ונצטט
כ"ח ]: פרק רעים , אהבת י"ג מאמר ב ' [חלק הברית" ב"ספר 

לתושבי זו ארץ תושבי בין אשר הזאת השנאה "...ובאמת
בליבותם ארבה טמנו חינם היא, חינם שנאת אחרת, ארץ
מנהג על אתפלא מאד ומה במחשבותם. מאד ויכשלו
עמינו מבני אדם בני ברוב הללו בדורות אשר הזה הרע
התורה תופשי בין אפילו ולפעמים ככולם רובם כמעט
יאמרו זו בארץ היושבים ישראל בני אשר העם, ושרי
מרמה ומלאי רעים כולם פלוני מדינה 'אנשי מלא: בפה

ואל כוזבא'. ואנשי המה רשע יחשבואנשי המדינה בני ה

ברעה במדינה 'שם ויאמרו: זו מדינה בני על ככה הם אף
אשר העם וכל היא יושביה רעת ארץ אנשיה, כל גדולה

רעות'. מידות אנשי בתוכה ראינו

משפחותם אל עתה לידם חלק אף האחת, המחלוקת זאת
ופולין אשכנז ארץ בני ישנאו הספרדיים אבותם, לבית
האשכנזים, עם אחת בעיר ישבו כי אף גמורה, שנאה
אנחנו יהודה משפחת כי לנו יש משפחה שבח ויאמרו
ובהפך והנבזים. השפלים ("דעדעסקי") אנשי עם לנו ומה
משפחות הם אלה עליהם, ופולין אשכנז אנשי יאמרו
אנחנו אבל ומרים, הרעים ובמעשיהם במראיהם "מררי",

אפרים. מטה משפחת רם ממשפחת אפרתים בני

אדם שבין חינם משנאת קשה יותר הוא הזה חינם ושנאת
עוון ויגדל בארצו, וגר יושב או ממשפחתו אשר לאדם

פנים: משלשה בזה עמי בת

בשבט ארץ והכה לרבים, וזה ליחיד הוא זה כי מפני [א]
ורבו ישראל אלפי רבבות על שנאה בלבו ומשריש פיו,

חינם. שנאת

על במשפחתו או במדינתו אשר לאיש איש ישנא כי [ב]
או קטנה סיבה לו יש אפס בחינם, כולה אינה הרוב
בקש או רע עליו דבר או רעה פעם לו שעשה או גדולה,
שנאה המטיל אך לזה, וכדומה וימאן טובה איזה ממנו
ודאי זה אחר, שבט או רחוקה ומדינה רבה ארץ על
לבות מרעיון אלא בא זה ואין מראשיתה. חינם שנאת
שלא בהסכמה, מחשבתם על שיעלו ההשכלה חלושי
במדינה רק בלבותם וישרים טובים אנשים בעולם נמצא

מדינות. בשאר לא שמה, דר הוא אשר

במשפחתו, או במדינהו לרעהו שונא לאיש יהיה כי [ג]
אחר כי באפשר סיבה, בזולת אינה הרוב על זה אשר
בטל כי זה... את זה ויפייסו זה אל זה יתרצו מועט זמן
אחרת מדינה אנשי ישנא אם אבל איבה..., בטל דבר
הוא אחר, שבט או משפחה או ידע לא ארץ על וידבר
ובני בניהם גם עולם, איבת הוא וא"כ מראשיתה, חינם
שאין וכל סיבה, לה אין כי אחר נצח, עד ישנא בניהם

דעתה"אור23. פי על מסתפק [237 [עמ' הספיקות בשער וב"מצותהמוסר"
וכתב: ,[17 בהערה ב' פרק ב' בסוגיא דבריו [הובאו החיים",

דלא הלאו בכלל ממש שנאה אינה ואפילו בלב הרחקה דכל נאמר "אם
המרחק דין מה - תשנא דלא הפסוק על החיים האור דעת ע"פ - הוא תשנא
הרגל או מכוער במום סולדת שנפשו וכגון איסטניסות, מתוך חבירו את
כיון עיקר כל שנאה בכלל אינה זו דהרחקה נאמר אם שבחבירו, מכוער
הרגל או מום אותו בראיית מצטער שהוא זה מתוך אלא באה דאינה
צער אין אדם הרחקת דלגבי דנימא או [כאיסטניסות]... מכוער...
(תענית וכו' שעשני לאומן ואמור לך שאמרו: וכדרך היתר, האיסטניסות
וממילא האיסטניסות... על ולהתגבר דעתיה ליתובא הו"ל דא ובכגון כ:),

תשנא?" לא בכלל זה גם

שבאמת הרגש כל הרי כאן, שהובא ציון" "בנין מדברי שמבואר מה ולפי
ואסור. הוא, הלב שנאת בכלל מטבעו, ממש ואינו מהלב לסלקו הוא יכול

המוסר". "מצות של שאלתו לכאורה לפשוט יש וכן

האריך שישי] אופן א' חלק - הלבבות" "מצוות [לבעל המידות" וב"ספר
מדבריו: חלק ונצטט הסולד, בדעת רוחניות מחשבות מכניס ואף זה, בענין

שקרבתם עד ודוחה גס מבעם כל מגושם, פרצוף בעלי שהם אדם בני "ישנם
נא היזהר מאליה, כאילו מתעוררת אליהם והשנאה לכולם, נסבלת בלתי
'לך כ: תענית במס' כך על חז"ל לנו רמזו כבר אחי! מכך והישמר איפוא
ציער אדם אותו של הגוף כיעור שלא הדבר ברי שעשאני'... האומן אצל
מרוב כן על כי והגס, המגושם מראהו אלא שמעון, ב"ר אלעזר ר' את
כ"כ הלה נתבזה ולכן מגושמות, של מבע כל לסבול היה יכול לא קדושתו
ואליבא שעשאני', אומן אצל 'לך הנוקבת התשובה את שקיבל עד בעיניו,
נשמה תימצא ביותר ומגושם קודר גוף שבתוך שכיח בלתי זה אין דאמת
תחשוב כך אם לאנשים... וגם לאלקים גם היא שטובה ואצילה טהורה
שנאתך מלבך תפוג מגושם, מראה בעל אדם בראותך אחי איפוא
נאמן". ואח אוהב, חבר, של מנהג אדם בכל לנהוג ותוכל אליו המתעוררת
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לה אין תחילה לה שאין וכל תחילה, לה אין סיבה לה
סוף.

בליעל ואנשי חסד אנשי יש ומדינה מדינה בכל ...ואמנם
בכל וככה ואמצעים, דמים ואנשי שם אנשי ובינונים,

שבט". או משפחה

ח "א  המידות", "ספר בספרו הלבבות " "מצוות בעל וכ"כ 
וז"ל: ה ', אופן

אחרת, ממדינה אדם לשנוא הוא אדם של בטבעו "כבר
ליטאי רוסי, יהודי שונא פולני יהודי אצלינו, גם וכך
ידעו המשנה חכמי כבר וכיו"ב. מאוקרינה יהודי שונא
אלא היו בבלים 'לא [פ"ו]: יומא במס' נאמר וכך זאת,
כבר הבבלים...'. את שונאים שהיו ומתוך אלכסנדרים,
מתבטאת והיא הזאת, הנטיה וקיימת חיה קדומים מימים

ההמון. אנשי אצל ביחוד ביותר החריפה בצורתה

בנפשו ישקול שיפוט, ובכח בבינה ה' שחננו אדם ברם
בן שאשנא הדבר יתכן האם השאלה, את לעצמו ויציג
בתנאים חי אחרת בארץ נולד שהוא כך בגלל רק אדם
כלה אחי! לא אחרת? בשפה ה' בשם וקורא אחרים
שאין ובודאי מלבך!... אותה שרש מקרבך, זאת שנאה
אנשים". לשנוא פרא, כעיר העיור הטבע אחר להיגרר לנו

לציבור שהשנאה  שבאופן בזה, לעיין יש  הלכה  לענין והנה
בלא  בכלל עוברים  האם  וסלידה, מתיעוב יותר  אינה מסוים 
עמוקים דעות חילוקי מכח שלפעמים  אלא וכמשנ"ת . תשנא,
סימן  פ"א וכדלעיל דנקימה, מסוג  גמורה שנאה  גם  תתכן -

בלאו. עוברים  ודאי ואז ג ', אות א'

מופשט, דבר  עדיין היא שהשנאה זמן שכל מסתבר  והנה
פלוני  חוג  או פלונית מדינה  בני האנשים  עם  נפגש  שלא  כגון
שנאתו  שכל הרי עמהם , התעסק ולא  אותם, שונא שהוא 
מופשטת  שנאה וזוהי לתכונותיהם, רק מסוים , לגוף אינה 
אדם ששונא  תורה שאסרה  כשנאה  ואינה ותיאורטית,

את תשנא  לא  וכמש "כ  שנפגשאחיךמסוים , אחרי  ורק  ,
כלפי  עובר אז אותם , ששונא החוג  מבני  מסוים אדם  עם 
שלם ציבור  ובפוגש  בלבבך, אחיך את תשנא בלא זה אדם 

ואחד, אחד  כל על לאוין הרבה עובר  אם  לעיין  יש  אחת  בבת
והבן.

וכיו "ב, המדינות בני שבשנאת כתב  הנ "ל  הברית" וב"ספר 
שם ועוד לעיל, [עיין הרבים  שנאת שהיא משום יותר  גרוע

בדבריו: להלן

ואם לרבים, חינם שנאת של פלילי עון שהוא "מלבד
האנושי מין חברת ומפסיד העולם מכלה דיחיד חינם שנאת
וכן דרבים חינם שנאת מכש"כ בה', הדבקים בין ומפריד

הגלות". מאריך ועי"ז שלמים,

ציבור בשונא שכתב שיש 22 בהערה  ג ' פרק  ב' בסוגיא וע"ע
ואחד ]. אחד  כל על בלאו דעובר שלם

את שונא אבל בעצם חבירו את שונא אינו .5
איתו ההתחברות

שלחצו  מי בענין  <נו>] ע"א [שאלה לשמה" "תורה  בשו"ת
ואחר בעיניו, נאה היתה שלא אשה לישא והכריחוהו עליו
ומתחרט  מצטער  ותמיד בעיניו  רצויה  אינה  עדיין הנישואין
"שנואה" נחשבת כזאת אשה  האם  היא  והשאלה  שנשאה,

והשיב: שנואה. בני  הם  הבנים  והאם 

שונא ורק עצמה, אותה שונא אינו שהוא "...מאחר
לא ואם יפה, שאינה בשביל עמה לו שהיה ההתחברות
הוא באשר וגם עליה, כלום בלבו היה לא אשתו היתה
שחפץ דעלמא שונא כדרך שאינו ברעתה, חפץ אינו שם
'בני זו של בניה מיקרי לא בודאי והנה - שנואו ברעת

שנואה'...

שהיה ההתחברות וגועל מואס רק שהוא האיש זה וכן
שנאה בכלל אינה עצמית, שנאה עמה לו ואין זו, עם לו

בני מקרי שנואה'"ולא 'בני ה

עיי"ש סברתו, לחזק  ראיות כמה  שם  ].24[והביא

נוגעת  - היא  שהלכה נאמר  אם - לשמה" ה"תורה  סברת 
לכאורה ה "ה אלא לאשתו איש  בין רק  לא למעשה, מאד 
אחים אפילו או  שותפים  שני כגון ההתחברויות, מיני בכל

[18 הערה  ב ' סוגיא [וע"ע טובים , ידידים  שני  .25או

בכמה24. מהאדאיתאבגמ' ישלהכריחעודכסברתה"תורהלשמה" ואולי
הזכירו ולא כמוך", לרעך "ואהבת על עובר אשתו את שהשונא מקומות
עד אשה יקדש שלא פ"ב ריש קידושין בגמ' וכגון תשנא", "לא איסור כלל
כמוך", לרעך "ואהבת אמרה והתורה מגונה דבר בה יראה שמא שיראנה

נד וגמ' ותתגנהעיי"ש. מגונה דבר בה יראה שמא ביום לשמש אסור (יז.) ה
עיי"ש. כמוך", לרעך "ואהבת אמרה והתורה עליו

מאיר ר' בשם איתא <ח> ו' סי' [פ"ה דסוטה בתוספתא שהרי קשה וביותר
לו מהוגנת שאינה אשה שהנושא לו המהוגנת אשה אדם ישא שלעולם
הלאוין [כל ועוד כמוך, לרעך ואהבת ונטירה... נקימה תשנא... לא על עובר
שבתוספתא הרי מחבירו]. הנאה במדיר סה: נדרים במשנה מאיר ר' שמנה

זה? לאו בגמ' נזכר לא ולמה תשנא, דלא לאו גם חשיב

פשוט] וכדמשמע גופני ביופי והיינו -] מגונה דבר בה שברואה ע"כ אלא
היה לא אשתו היתה לא אם שהרי תשנא, בלא עובר אינו סובלה, ואינו
משום רק שנאה, שום בלבו מעוררת היתה ולא זה משום כלום נגדה לו
כזאת, אשה לו שתהיה רוצה שאינו סובלה אינו הוא אשתו היא שעכשיו

על אבל בעצמה. אותה ולא ההתחברות, ששונא לשמה" ה"תורה וכסברת
בזה]. [וילע"ע אוהבה אינו סוף דסוף עובר כמוך לרעך דואהבת העשה
חשיב מאיר שר' בתוספתא משא"כ לרעך", "ואהבת רק הגמ' הזכירה ולכן
שגםיכוליםלהגרםאח"ככתוצאהממהשהאשהאינהמתאימה כלהלאוין
הלאוין בין הוא תשנא לא שגם ודאי ואז וכנ"ל, בנדרים גם שאמר וכמו לו,
שבתחילה אע"פ ולקטטות גמורה שנאה לידי לבוא יכולים ודאי בסוף שהרי

בזה. וצע"ע ההתחברות, שנאת רק יש

הידידות25. להפסיק רק רוצים הידידים ששני שבאופן עוד, להוסיף ויש
בלי גם אך - ביניהם מיוחדים יחסים בלי אדם בני כסתם אח"כ ולהישאר
בלאו, עוברים ממש שנאה כשיש שרק איסור, כאן שאין הוא פשוט שנאה,
אינה שביניהם, מיוחד קשר מפסיקים ורק רגיל באופן יחד כשחיים משא"כ
אלא הרשעים". שנאת "היתר ח' לסוגיא בהקדמה ועיין לשנאה, נחשבת
שאין שי"ל מחדש וע"ז ביניהם, שנאה כשיש הוא לשמה" ה"תורה שנידון
מחוברים שהם הזה המצב שנאת רק בעצם לאשתו או לחבירו השנאה
שאחרי שיתכן באמת, הבנה צריך וחידושו מיוחד, בחיבור יחד וקשורים
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אך - סיבה משום חבירו למיתת מצפה או רודף, .6
שונאו אינו

במפורש למדנו חבירו " עם  ימים  ג ' מדבר "אינו של בשיעור
[עיין  לשנאה. נחשב ואיבה , מריבה  מתוך  כך  כשעושים  שרק
רעתו " ב"מבקש  אולם  פ"א]. השנאה" "שיעור ב' סוגיא
למלכות  למסרו  אפילו או להזיקו  חבירו אחר ורודף  ממש ,
בלב שנאה לו שאין אע"פ גמור שונא נחשב  האם להרגו, או 

סיבה. איזה מכח  להרגו רוצה ורק עליו

וכתב: <נו>] שע "ז [שאלה לשמה" ה"תורה דן זו בשאלה גם

עשירה אשה לו שיש ומשמשתו,"אחד תחתיו יושבת והיא
בבניו חשש יש אם ויירשנה, תמות אימתי מצפה והוא
מצפה ורק שונאה אינה דהוא כיון שנואה', 'בני משום
בחיים שהיא זמן כל שם הוא ובאשר שירויח, כדי שתמות
דאינו תשמיש בעת ואהבה רצון לו ויש אותה אוהב הוא
בניו הרי שתמות, מצפה שהוא כיון דילמא או שונאה,

שנואה'. 'בני קרויים

זו אין כי בעבור שנואה, בני מיקרי לא ודאי – תשובה
קבלה מדברי שאיסור שהאריך [ועיי"ש אצלו"... שנואה

זאת]. בהתנהגותו קעביד

שנאה שם  זה על שאין לשמה" ל"תורה לו שפשוט הרי 
שנואה', 'בני  לענין 18[עכ"פ הערה ב' בסוגיא .26]ועמש "כ

הבריות שנאת .7

הרע עין אומר יהושע "ר' י"א]: משנה  [פ"ב באבות איתא
הרע הבריותויצר העולם ".ושנאת מן האדם  את  מוציאין

חנם ". שנאת  - הבריות  "שנאת פירשו: שם  וברע"ב  ברש "י 
לתשב"ץ אבות " ב"מגן והקשה האסורה . השנאה והיינו 
וזו  חנם, שנאת פירש  שלמה "ורבינו וז"ל : כאן] [במשנה
ונאמר בלבבך , אחיך  את תשנא ולא שנאמר  התורה מן היא
שכוונתו  עיי"ש , גדול", כלל והוא כמוך , לרעך ואהבת
התנא  צריך אינו גמור  איסור שהוא שדבר להקשות 

מידות  בענין  שעוסקת זו במסכתא .27להשמיענו

שם: פירש  הרמב"ם  אולם 

ורוע התאוה, ורוב לממון, [הלהיטות] (שחריצות) "אמר
למאוס האדם שיביא המרה-השחורה חולי והוא הנפש
החיות חברת לו וישב וישנאהו, [מינו] (עיניו) ראות
שאינו מקום לו ויבחר וביערות במדברות והתבודדות
תאותם לרוע רק פרישות מצד לא אצלם (וזה מיושב
יחלה כי ספק בלא [האדם] ימיתו אלו - בזולתם) וקנאתם
על ומתוקן תיבון אבן [מתרגום עתו". טרם וימות גופו

קאפח]. תרגום פי

שכוונת  וכתב הרמב "ם  פירש  דחה  [שם] אבות " וב"מגן
שחורה מרה מחמת שבא  מאלינכוני"א לחולי הרמב "ם 
ואין  הוא  הרפואה  מדרכי זה כן "ואם  האדם  על שגוברת
פי ', המשנה", דרך זה ואין  מהחלאים להנצל  האדם  ביד 
האדם ביד  שאינו דבר  על  מזהירה המשנה איך  וא "כ 

ממנו. להיזהר ובבחירתו

ממש למחלה כוונתו שאין הרמב "ם בדעת  צ"ל ע"כ  והנה
חברת  שנאת  של הזאת למידה  אלא  אבות ", ה"מגן  כהבנת
לגמרי  יוצאת  כשהיא זאת  ומידה  מפניהם , ובריחה הבריות
ה"מגן  שהזכיר מאלינכוני"א מחלת היא שליטה מכלל

בצורתה אבל אדם ,אבות ", בני  אצל שכיחה  היא  המתונה 
ומעדיפים בה , ומואסים אדם  בני חברת אוהבים שאינם 

הזדמנות  בכל ביחידות  .28לשבת 

תשנא, לא איסור  בזה  שאין  הרמב"ם  דעת ובפשטות 
רעה, מידה משום  רק  בזה שאין המשנה  בלשון וכדמשמע
מסוימת. סיבה  מכח  מסוים  "אחיו" את שונא אינו שהרי
[5 סימן [לעיל לשמה" ה"תורה  סברת שייכת  שכאן ועוד
בעצמם אותם  ולא הבריות עם  ההתחברות את רק  ששונא
אינו  שכבר  הרי בחברתם  סובל ואינו מהם שמתרחק וברגע 
שנאת  ולא  נפש " "שנאת בגדר הוא כאן וגם  כלל. שונאם 
זו  שנאה כי ,[4 מספר [לעיל ציון ה "בנין של וכחילוקו  לב
וילע"ע לבו, מחשבות מצד ולא  הזה האדם  מטבע באה  היא

.29בזה

ידו על שהרי האדם, עצם את שונא כבר החיבור, ע"י זה מאדם שסובל
בזה. וצ"ע גמורה. שנאה והוי רב סבל לו נגרם

לשנוא26. לבנו שצוה באב <לו>] ה טו [כלל הרא"ש משו"ת להעיר ויש
לעבור לאביו לציית צריך שאינו שם שכתב להתפייס, רוצה והבן לפלוני
האב שאין ועוד ממוראכם, למעלה מוראי ה' אני שנאמר תורה דברי על
אין כבר שם והרי שם], בהערות [עיי"ש הזה... בדבר עמך מעשה עושה
שעובר הרא"ש אומר ואפ"ה להתפייס מוכן שכבר מאחר הבן בלב שנאה
כבר, עובר שונא מעשה איתה שנוהג מאחר ולכאורה יתפייס, לא אם ע"ז

צ"ע. אך

אהוב27. אדם יאמר "לא ה' פיסקא עשר ששה [פרק נתן דר' באבות אולם

בשנאה כאן שמדובר רש"י כפירוש משמע עיי"ש, וכו' החכמים" את
דבריו. בסוף שם אבות" ה"מגן כתב וכן האסורה,

בזה28. להאריך ואכ"מ זאת, להתנהגות האדם בנפש יש סיבות כמה
באנשים קנאה משום שהיא כתב כאן אבן-תיבון שבתרגום רק [ולהעיר

לו]. ומתחרה משלו לוקח אחד כל כאילו וההרגש אחרים

באלו שאפילו קעב] דף פ"י, רעים" ["אהבת הברית" "ספר לדברי לציין ויש
שם שכתב הבריות. אהבת בטבעם יש בכ"ז בני-אדם מחברת הבורחים
ויערות, במדברות ומתבודדים בני-אדם חברת השונאים האנשים שאפילו
"ומדוע בה, עסוקים שהם החכמה בענין ספרים כותבים רוב ע"פ הם גם
בלבותם ואדוקה חקוקה שישתשוקה מפני - לכתוב עצמן את מטריחים הם
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סוגיות  בחלק נתבארו הרשעים  בשנאת הדינים עיקרי
להבנת  מחשבות נעורר רק וכאן י"א], - ח ' [סוגיות ההלכה

הזאת. השנאה 

היינו  החוטאים , את  לשנוא מן-התורה מצוה היתה אילו
שכל והיינו זאת, מצוה של מהותה  היא  מה בקלות מבינים
התנאים כל שיש ובאופן המצוות מתרי"ג אחת על שעובר מי 
שנאת  להיתר  "התנאים  ט' בסוגיא [המפורטים ההלכתיים
שאר ככל מצוה היתה וזו לשנאותו. מצוה – החוטאים]
וכדומה. בסוכות לולב  ונטילת  תפילין הנחת כמו המצוות
"מצות  י"א [סוגיא הסוגיות בחלק שנתבאר  מה לפי אבל
אין  למסית "], השנאה  "חיוב  י"ג  וסוגיא  הרשעים " שנאת
לע"ז, מהמסית חוץ חוטאים לשנוא התורה  מן  מצוה כלל
החוטאים את  לשנוא והיתר  רשות רק יש התורה ומן
ומשלי  בתהלים  פסוקים  - קבלה  מדברי רק היא  [וה"מצוה"
פשרו  מהו להבין עלינו שומה ועתה  י"א]. בסוגיא כמבואר -

זה היתר  .30של

על מתבסס הרשעים שנאת שהיתר  נראה , הענין פשטות
- והוא אדם , בבני הטבוע הרעהטבע שלכלשנאת מובן .

שבעיני  מה  ולפעמים  "רע", במושג אחרת משמעות יש  אחד
אבל להיפך . וכן גמור , לרע השני בעיני נחשב גמור טוב זה
העולם , ובכל אדם , הוא  באשר  אדם  שכל הוא הברזל הכלל

הרעהריהו  את לסבשונא יכול בעולםואינו יש  [וגם לו.
אדם בני משתווים כלל בדרך שעליהם יסודיות "רעות"

וכיו"ב ]. והגזילה  הרציחה  כמו מוחלט, רע שהם  בדעתם 

נטיה היא וביסודה אדם, בני אצל כזאת נטיה  שיש  ומאחר
את שהרי שלפעמיםהרעטובה, [אף  שונא, הוא דעתו] [לפי

תורה התירה האמיתי], הטוב  את דוקא שונא זאת  במסגרת
תכונה נגד להילחם  חייב ואינו הזאת המידה אחרי להימשך
הרואה שבעיני דבר  כל על אדם  לשנוא היתר אין אולם זאת.
שמתעסק  והיינו  גמורה, עבירה כשעובר  רק  אלא לרע, נחשב
לשנאותו. תורה התירה אז  רק  ואמיתי, מוחלט ברע הלה 
הש "ס  פי על גמורה עבירה אינם  פלוני שמעשי זמן כל אבל
הם מעשיו הרואה  שלדעת  אף  לשנאותו, אסור ושלחן-ערוך,

ממש . רע

החוטא  את לשנוא מן-התורה  מצוה היתה אם שני, ומצד
כזה [מהתרי "ג ] עבירה בעובר גם  לשנאותו חייב היה אז
הוא  אין  [ועכ "פ ממש  רע אינה  הרואה  של הפרטית שבדעתו
וללמוד עצמו  על לעבוד צריך והיה רע], שזה ומרגיש  מבין
עתה אך החוטא . את לשנוא בנפשו פועל שהיה עד  "מוסר "
לשנוא  מן-התורה  חיוב  אין לשנוא , מן-התורה  מצוה שאין
של האנושית התכונה  שמצד  במקום אלא עבירה , כל על
מותר אז - החוטא כלפי בלבו שנאה לו באה הרע שנאת

לשנוא.

אינו  שהוא אלה  כולל ועבירה , עבירה כל על ששונא מי ברם 
שהן ובאמת רעמרגיש מאחר קבלה , מדברי מצוה מקיים ,

שנאתרעהן ה' "יראת ".רעוכדכתיב:

* * *

תמיד שיחפוץ האדם בטבע הוטבע כי בעבור לזולתם, מידיעתם לחלק
הא מין ידידות חובת כי גדולה ראיה וזה המין, באישי לזולתו נושילהיטיב

והאמת". החכמה לאהבת חשובה] יותר -] קדמה

דף29. יבמות במסכת והיא שנאה של מאד תמוהה תופעה מצאנו ועוד
כלה וכגון בעלה שמת להעיד נאמנות אינן נשים שחמש למדנו שם קיז.
שונאת שהחמות מפני וכו', וגיסתה בעלה בת וכן לכלתה, וחמות לחמותה
ולרבנן כשיחזור]. עולמית בעלה על [שתיאסר לה לקלקל ורוצה כלתה את
כמים משום אותה שונאת היא שגם לחמותה לקלקל רוצה הכלה גם שם
"שאילת ובשו"ת בגמרא. עיי"ש וכו', לאדם האדם לב כן לפנים הפנים
בכולם, וכן לחתנו שונא שהחותן באנשים גם נוהג זה שדין כתב יעבץ"
"עזרת ספר בשם כתב ל"ח] סעיף י"ז סי' [אבהע"ז השלחן" וב"ערוך עיי"ש.
להעיד נאמנות אינן מ"מ זו, את זו אוהבות שהיו "ידענו שאפילו נשים"

בלב". טמונה דהשנאה

נחשדו דלא משום לעדות כשר הרי שונא דסתם הפליאה גדולה ועוד
שהשונא כז: בסנהדרין כרבנן [דקי"ל שנאה מתוך שקר עדות להעיד ישראל
שנאה? משום נאמנות אינן נשים שחמש גרע, כאן למה וא"כ לדין] רק פסול
חזקה השנאה שכאן וצ"ל ל"ג] סי' חו"מ הרי"ם ב"חידושי בזה עמד [וכבר
ואף - חמות שכל הדעת על יעלה וכי שקר. להעיד אף נחשדו ולכן יותר

וכמו"כ תשנא, דלא לאו על בקביעות עוברות - התקופות ומכל הצדקניות
בלאו תמיד עוברים כמותו, והסוברים יעבץ" ה"שאילת לפי הגברים כל

תשנא? דלא דאורייתא

חזקה ואף חזקה, שהיא אע"פ כזאת שנאה על עוברים אין שודאי צ"ל וע"כ
משום באיבה], ימים ג' מדבר [אינו אדם בני שבין שנאה מסתם יותר
מהאדם גם היא שנסתרת משום או וכו', האדם בטבע טבועה זו ששנאה
אלא ממש שנאה שאינה י"ל ואולי וכו', ההכרה לסף מתחת ונמצאת עצמו
מהציורים] אחד בכל לשנאה הטעם בגמרא [ועיי"ש נקמה של חזק רגש

בדבר. ולעיין י"ל ועוד בלבד, השאלה ע"ד "שנאה" ונקראת

וכיו"ב]30. מריבה [משום אישית שנאה שגם הסוברים לפוסקים ובשלמא
הרשעיםמכלהפרשה ומשוםשנתמעטו נכללתבתוךהיתרשנאתהרשעים,
מהפרשה, שנתמעטו משום הוא ההיתר שכל להבין שיש ניחא, דלאתשנא,
לא שהרשע לסוברים אבל התורה. בכל כאלה מיעוטים שמבינים וכמו
לעיין, יש חטאיו, על לשנאותו מיוחד היתר שיש רק תשנא, מלא נתמעט
לשנאותו מותר למה ידו, על הוא כשנפגע לשנאותו אסור ,אם הוא שממ"נ
לשנאותו, מותר ולכן ה' בעיני הרע ועשה שחטא משום ואי חטאיו, על

מאד. והבן מה"ת? לשנאותו מצוה תהיה לא למה א"כ
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שנאת  בהלכות מדובר שנאה סוג  באיזה לחקור  יש אולם 
מדובר  האם  ותיעובהחוטאים . וממעשיו,בסלידה מהחוטא 

רע" שנאת ה' "יראת הפסוק  וכפשטות לשפלותו, בוז והרגש 
<יז >] פסחים בגמ' שהוא [שהובא משום  לרע בשנאה שמדובר 

ובפוסקים במפרשים  הפשטות  לכאורה  הוא  וכן בעצם, רע
שבין  הרגילה שנאה מעין החוטא בשנאת גם יש  שמא או -
והחוטא  מאחר לנקמה, הדומה  שנאה  סוג  והיינו אדם, בני
ושייכת  ישראל, בכבוד ואף  התורה  ובכבוד  ה' בכבוד  פוגע 
ששייך דבר  בכל שהפוגע מאחר  דנקמה, מסוג  שנאה  כאן
אביו  בכבוד  הפוגע וכמו עצמו, באדם  פוגע כמו נחשב  לאדם 
נקמה רגש  בזה ושייך בלבו, שנאה שגורם  ומצערם רבו או 

לה הדומה  שנאה  בו 31וסוג מוליד  ה ' בכבוד הפוגע וכמו"כ ,
כמה שהוסיפו מהפסוק  קצת שמשמע וכפי זה. מסוג  שנאה
אתקוטט", ובתקוממיך  אשנא ה' משנאיך  "הלא ראשונים :
שונאי  שהם משום  היא לחוטאים  השנאה שסיבת  שמשמע

בעצם . רע שהם  משום  רק ולא נגדו ומתקוממים  ה '

שנקטו  מי גם  מצאנו פשוט, יותר הראשון שהצד  ואע"פ
קנ"א  [עמ' עולם " "הליכות בספר וכגון שהזכרנו, השני  כצד
ובמה לרשע השנאה במהות שם בדברו רשע" "שנאת מאמר 

כתב: לאלו] אלו אדם  בני  שנאת מסתם נבדלת היא

חזר ולא בו והתרו במזיד עבירה עושה אדם אם "והנה
כביכול פגע אמנם מישראל, באדם פגע לא הרי בו,
יש מישראל אדם שכל ובאשר מצותו, שביזה בהשי"ת
הפגיעה, מרגיש הוא גם הרי באלקות, הדבוק נשמה לו

שונאו נעשה זה מצד ."32ולכן

רשעים שנאת שהיתר  הפרק בראש שנתבאר מה לפי  והנה
כאן  שקובע מה  א "כ  הרע, לשנוא  האדם  טבע על מתבסס 
ולכאורה בזה , האדם טבע מהות הוא השנאה  מהות  את 
רע הוא באשר אותו ולתעב ולזלזל הרע  לשנוא הוא  הטבע

צדדיים . חשבונות ובלי

4 מס' ג ' שבפרק בשאלה קשורה זאת ששאלה להעיר  ויש 
ותיעוב ], סלידה גם כולל אם  אדם  לכל השנאה איסור  [בענין 
לכל היא אסורה לרשעים  תורה שהתירה  שהשנאה ברור כי
להתירה צריך  ואין היא מותרת ממילא  הרי שאל"כ אדם ,

מסוג שנאה נאסרה אדם  שבכל נאמר אם וא"כ  לרשעים ,
כלפי  להתיר התורה הוצרכה למה  מובן ותיעוב סלידה
מסוג שנאה מותרת אדם כל שכלפי נאמר אם  אבל רשעים ,
וע"כ בחוטא, כזאת  שנאה להתיר צריך  אין א"כ סלידה,

תורה  שהתירה נקמה.מה מסוג גמורה שנאה היא ברשע
יש "ולכאורה בד "ה ובעיקר  4 מס ' שם  ג ' בפרק [וע"ע

להביא "].

כתב: <לה>] רי "ח סי ' ג ' [שער תשובה  בשערי יונה  והרבינו

פחד אין כי דרכו את ובחנת תדע אשר האיש "אבל
מצוה טוב, לא דרך על יתיצב ותמיד עיניו לנגד אלקים

חטאותיו, על ולגלות בגנותו בעלילספר ולהבאיש
השומעים נפש תגעל ולמען אדם, בני בעיני עבירות

הרעים המעשים תועבתאת כו) כט (משלי ונאמר ,
רע". שנאת ה' יראת יג) ח (שם ונאמר עול, איש צדיקים

נפש גיעול מסוג  היא  לרשעים  שהשנאה בדבריו מפורש 
הוא  בדבריו הנושא שעיקר ואע"פ שהביא, וכפסוק  ותיעוב ,
ה' יראת הפסוק גם שהביא מאחר  אך - הרע לשון לענין
שכוונתו  הרי הרשעים , שנאת לענין פסחים בגמ ' המובא  וגו',

בה. מצווים  שאנו הרשעים  כלפי לשנאה ג "כ

מקמניץ בער  ברוך ר ' הגאון בשם  (4 (אות ג בפרק וע"ע
שנאתים" שנאה "תכלית  לפסוק .33בפירושו

נראה "והתבונן"] ד"ה  צ "ח סי' [אמצע אריה" "פני ובשו"ת
ותיעוב נפש גיעול אלא אינה  השנאה  שעיקר שאע"פ שדעתו,
להגיע השונא יכול התיעוב  עוצמת מתוך  אבל מהשונא,
לשנאה דומה [וזה השונא. של לרעתו ולצפות באידו  לשמוח 
חדשה סיבה כאן שאין ואע"פ  פגיעה, על  נקמה כעין שהיא 
שכל לעיל עולם " "הליכות כדברי כזאת, שנאת לשנאותו

באחרים ]. גם  פוגע כאילו חוטא

אשנא': ה' משנאיך 'הלא הפסוק בבארו אריה" ה "פני  וז"ל

בשם עצמו כנה לא לשלימותו ע"ה המלך שדוד "והתבונן
אינה לו להרע זולתו אחר הרדיפה כי יען לעולם אויב
שנאה תכלית ה' מתקוממי על אמר לכך השלמים מתכונת

ואמר עדשנאתים, הגיע אותם שנאתו בעוצם שהוא
שנאה למו..."תכלית אויב היות תכונת אל בא לא אך

ליהודים31. בפועל גם מפריע החוטא הרי ישראל בכבוד פגיעה על בנוסף
וכפי הכלל. בכל התורה שמירת את ומרופף גדר שפורץ מה ע"י אחרים
וכתב הפסקים] חלק [סוף דיסקין מהרי"ל בשו"ת זה ענין להמחיש שהיטיב

שם: בתו"ד

גדר פרץ ע"כ ר"ל חטא ואחד יהודים, עשרה שם שיש עיר נבחין, "בזה
לא כי כך, כל לעזות צריך אינו כן כמו שיחטא השני כן לא לגמרי, הבושת
וחלילה מסייע. לו יש הרי גם אף שמונה, בפני רק מתבייש שאינו לבד
אין שיחטא החמישי דבר של כללו כ"כ, פנים עז אינו שיחטא השלישי
ה' חילול ענין וזהו שמים, מלכות עול לפרוק אם כי כלל לעזות צריך
אשר מעון, והבושת והחרפה הפחד עוצם מחליש בפרהסיא שהחוטא

רבים..." מכשיל ע"ד והוא באדם הוטבע

שבין32. שנאה לחוטאמסתם הזאת היאהשנאה שנבדלת כותב ובהמשך
ולא שבאדם, שמים יראת מצד רק השנאה באה שבחוטאים בזה, אדם, בני

חבירו, בו שפגע פגיעה על הרגילה השנאה באה שממנו שבו, מה"אני"
השנאה עצם אבל בלבו, השנאה במקור הוא ההבדל שעיקר אומרת זאת

כאן. השני וכצד פגיעה, מכח הבאה שנאה לכל היא דומה לחוטא

הדברים33. והובאו האדר"ת, מהגאון והנהגות [צוואה דוד" וב"נפש
פושעי הרשעים "את בזה"ל: עצמו על כתב ר"ז] עמ' שלמה" ר' ב"הצדיק
תכלית שנאתי חז"ל, דברי על המלגלגים ומחטיאים, החוטאים ישראל
להסתכל אוכל לא בדרכיהם, וההולכים להם אשר כל ואת אותם שנאה,
במובן פניהם ראות אוכל לא כן ומתועב, ומשוקץ המאוס דבר ככל בפניהם
מרבותינו שנצטווינו למי רק איש שום על שנאה שום לי ואין המילה...

לשנאותו".
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שם בדבריו אריה" ה"פני לנו פירש כבר  שנאה? תכלית מהי
לעיל:

הוא חפץ בהשנוא, נפשו גיעול לעוצם אשר שונא "ויש
בעצמו הוא אבל אחר, ע"י תבואהו אם בה ושמח בתקלתו

"שגדר כתב: [ולהלן רעה". אתו לעשות עליו עומד אינו
הוא רדפוהשונא עד בזולתו נפשו גיעול הגיע שלא כל

בפועל]". לו להרע אחריו
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ושתי בזה, זה קשורים אינם תוכיח] הוכח - תשנא [לא הפסוק חלקי ששני הוא בפסוק השגור הפירוש
הרבה אכן בסמוך], [מיד הראשון בפירושו הרמב"ן מפרש וכך בפסוק, יחד הוזכרו נפרדות מצות

"אלא". – אחת במילה זה ביאר [כאן] גאון סעדיה ורבינו אחת, כיחידה הפסוק את לומדים מפרשים

:ï"áîøשדרך בעבור  בלבבך , אחיך  את  תשנא  לא  הראשון] [פירושו
בשפתיו  כו) (משלי  שאמר  כמו בלבם , שנאתם  את  לכסות  השונאים 

בהווה  הכתוב הזכיר  שונא , עמיתך ,3ינכר  את  תוכיח  הוכח ואמר  .
עליך שיהיה  חטא , עליו  תשא  ולא  מוסר , תוכחת  ללמדו אחרת , מצוה 
שאמר אונקלוס לשון נוטה  ולזה  אותו. הוכחת  ולא  יחטא  כאשר אשם 
ואחרי שלו. בחטא  עונש אתה  תקבל  שלא  חובא , דיליה  על  תקבל  ולא 

והאוהב בלאו, עובר  רעהו את  השונא  והנה  אותו. שתאהוב  צוה  כן
עשה  מקיים  לקמן].4לו [מובא  בעיני ... והנכון .

:ïåàâ äéãòñ åðéáø. בתוכחות אותו הוכח "אלא " תוכיח, הוכח 

תשאאונקלוס:1. שלא היינו [רמב"ן], שלו" בחטא עונש אתה תקבל "ולא
תשנא לא בין מקשר דלא משמע ולפ"ז התוכחה, מניעת משום חטא עליו
כ"כ השנאה, כיסוי משום החטא נשיאת לפרש צריך היה כי תוכיח, להוכח

אונקלוס. בדעת הרמב"ן

עוזיאל:2. בן ובפיךיונתן נסתרת שנאה אחיך את תשנא אל לפרש, יש
איש [ואנכי אוהבו, אתה כאילו עצמך את ותראה חלקלקות, דברי תדבר
לחבירו, אדם בין פגיעה על הפסוק ומפרש שעיע]. גבר מתרגמינן ְְִַַָָחלק,
ישים ובקרבו כאוהב לפניו תתראה "אל שכתב: הרשב"ם לפירוש ודומה
שנאה שמחזיק דכל דסובר או בפיו שדיבר דדוקא כוונתו אם [וצ"ע ארבו".

בלאו]. עובר חבירו על בלבו נסתרת
מקושר, הפסוק שכל שסובר התרגום בדברי פירש יונתן" כלי וב"נושא
לך יגרום זה תמנע, אם כי תוכחה, לחברך מלהגיד תמנע אל ופירושו,
שיתבייש יודע אתה ורקאם חלקלקות, דברי עליו ולדבר בלבבך אותו לשנוא
חטא על מדובר הכל ולפ"ז התוכחה. מלומר למנוע תוכל אז התוכחה, ע"י

לשמים.

בגלל ומתבייש נבהל חברך אם אבל פירושו, מבהית", אין "ברם שסיים ומה
מניעת משום בגללו עונש אז תקבל ולא להוכיחו, חייב אינך אז התוכחה,

התוכחה.

הראשון]:3. [פירוש שזהרמב"ן אלא דוקא לאו "בלבבך" מילת פירש
בהווה. הכתוב שדבר וזמש"כ לגלותה, ולא שנאתם לכסות השונאים דרך
הרמב"ן דשיטת ועוד] טו אות פתיחה חיים" ["נתיב האחרונים כתבו ולפ"ז

נסתרת. שנאה על רק שעוברים הרמב"ם כדעת דלא כאן

הרמב"ם4. דלשיטת עשה, ומבטל בלאו עובר חבירו את דהשונא היינו
גלויה ובשנאה הלאו על עובר נסתרת דבשנאה והלאו, העשה בין חילוק יש
הסמ"ק וגם <כח>. המצות בספר בדבריו עיין ואהבת, של העשה את מבטל
ואהבת. של בעשה כלול דאינו תשנא לא בפסוק מיוחד לאו דיש פירש <לא>
בלאו עובר רעהו את השונא לכתוב צריך שהיה הרמב"ן בלשון [וקצ"ע
דבשנאה משמע עשה, מקיים לו" "והאוהב כתב ולמה וכו', עשה ומבטל

את מבטל אינו מוכחעדיין לח] פרשה [דברים הספרי ומלשון העשה].
ולא עשה [דהיינו ביחד תשנא" ו"לא "ואהבת" על עוברים שאין בהדיא
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יסודיות. שיטות לשתי לחלקם אפשר הם שרבים ואף הפסוק חלקי שני בין מקשרים הבאים המפרשים
בין בעבירה שמדובר שלומדים אלו ב) לחבירו. אדם בין ופגיעה בעבירה שמדובר שלומדים אלו א)

הע בקשר שונה הסבר שיטה שלכל אלא למקום. לקמן.אדם התורה" מפרשי ב"סיכום עיין נין,

הראשונה: השנאה.השיטה סיבת וזוהי - לו הרע או בו פגע שחבירו איירי הפסוק

:í"áùø ארבו ישים  ובקרבו כאוהב לפניו תתראה  לא  רע גמלך  אם 
ומתוך שעשה  מה  על  תוכיחהו הוכח אלא  בלבך תשנאהו אל  טוב, לא 

בלבבך חטא , עליו  תשא  ולא  שלום . יהיה  .5כך 

:ï"áîøוהוכיח כמו תוכיח, הוכח  כי  בעיני, ...והנכון השני] [פירושו
אבימלך את  בלבבך6אברהם  אחיך את  תשנא  אל הכתוב ויאמר  ,

ולא  עמדי, עשית  ככה  מדוע תוכיחנו אבל כרצונך , שלא  לך  בעשותו
תגי ולא  בלבך  שנאתו לכסות  חטא  עליו אותו תשא  בהוכיחך  כי לו, ד 

ויתודה  ישוב או לך  שלא 7יתנצל  יזהיר  כך ואחר  לו. ותכפר  חטאו על

ישנא  שלא  יתכן כי לך , שעשה  מה  בלבבך  תטור  ולא  ממנו תנקום 
בלבו  החטא  יזכור  אבל אחיו 8אותו פשע שימחה  הזהירנו ולפיכך  ,

מלבו. וחטאתו

:éðå÷æç שמעת אם  בלבבך, אחיך  את  תשנא  לא  הראשון] [פירושו
הוכח אלא  מוסתרת , בלבבך  שנאה  לו נוטר תהיה  לא  לך , שהעוה 
הכל כי הדבר  יתברר כך מתוך  ושמא  כך , לי עשית  מדוע אותו תוכיח
ומתוך שהעוה , מה  את  יתקן או סבור שאתה  למה  נתכוון ולא  שקר
לקמן]. [מובא  אחר... דבר  שאינו. בדבר  לחשדו חטא  עליו תשא  לא  כך 

זו: בשיטה ביאור תוספת נלמד שמדבריהם האחרונים, המפרשים מדברי

:íééçä øåàפירוש וגו', בלבבך  אחיך  את  תשנא  לא  התורה ] [על 
בפיך אלא  בלבבך  תשנאהו לא  לשנאתו, הגורם  דבר  מאחיך  נסבב אם 
ואמרו  וגו'. הוכח אומרו והוא  סבב, ככה  אשר  על תוכחות  אליו דבר
מאחיך , שנסבב  שמה  בדעתך  תחליט לא  פירוש  חטא , עליו תשא  ולא 

שכמו  על  עמוס בחטאו עומד ועודנו עשאן , דן 9ברשע תהיה  אלא  ,
או  דברים , מב' אחד  יהיה  התוכחה  וע"י ותוכיחנו. זכות  לכף אותו
לבל וישוב המעשה  על  יתחרט  או חטא , ואין להנעשה  אמתלא  יתן

לך . כאח  כריע הוא  והרי  הזה , כדבר עשות 

:ùøéä ø"ùø, בלבבך אחיך  את  תשנא  אל  נאמר , כאן התורה ] [על 

המוטלת  החובה  זו נמצאת  עצמית . הכרה  לכלל  להביאו הוכיחנו אלא 
הפגיעה , את  נשכח  או בנו, פגע שאחד  לנו שנראה  אימת  כל  ― עלינו

לכך מסוגלים  אנחנו אין ואם  כלפיו, דעותינו על תשפיע  לא  ,10ושוב
ובמישרין, בגלוי  רעינו את  נוכיח אלא  עכורה , טינה  בלבנו יעלה  אל
את  עידן שלא  אדם  רק מעשיו. את  לתקן או להסביר לו נאפשר  וכך 
לז  (לבראשית  בתנחומא  הזכירו כך  כבושה . איבה  מתוך שותק נפשו
למרע אמנון עם  אבשלום  דבר  "ולא  בו שנאמר  אבשלום  מעשה  את  ד)

כב). יג ב (שמואל  אמנון" את  אבשלום  שנא  כי  טוב  ועד 

ואהבת על עבר חמורה... סופו... קלה מצוה על אדם "עבר שאמר: תעשה],
לעבור..."סופולרעך וסופו תטור ולא תקום לא ועל תשנא לא על לעבור

תשנא". מ"לא קל יותר ש"ואהבת" שם משמע ועוד ע"ש,

תשנארשב"ם:5. לא ומקשר לחבירו, אדם בין פגיעה על הפסוק פירש
תשנא" ב"לא עובר דאינו הרמב"ם כשיטת דסובר ומשמע תוכיח. הוכח עם
נסתרת בשנאה תורה שהחמירה ומפרשהטעם לחבירו, שנאתו מגלה כאשר
חבירו אין נסתרת דבשנאה <סא> חיים" ה"חפץ כדברי גלויה, משנאה יותר
גלויה "שנאה א' סוגיא [עי' <נח>, הקטנה" כ"יד ודלא ממנו, להשמר יכול

ב]. פרק נסתרת" ושנאה

השני]:6. [פירושו לחבירו.רמב"ן אדם בין 'ויכוח' מלשון הוכחה
נפטר דלא הרמב"ן שדעת כתב ז"ל] הרמב"ן ד"ה [<סד> יעקב" ב"קהלות
וכו', כך לי עשית מדוע תוכיח, הוכח מצות שיקיים עד תשנא דלא מלאו
שנאתו, לחבירו כשמודיע מיד נפקע תשנא דלא הרמב"ם כשיטת ודלא
באורך ומבואר חבירו. עם להתווכח תוכיח הוכח של נוספת מ"ע ואיכא

ה'. בסוגיא

שחטא7. שיודה היינו ו"יתודה" חטא, לא שבכלל שיוכיח היינו "יתנצל"
.7 הערה ב' פרק ה' סוגיא עיין מחילה. ומבקש מתחרט אבל

מכך.8. והמסקנה ההחלטה היא ושנאה החטא, זכירת פי' נטירה

החיים:9. ומפרשאור לחבירו, אדם בין בפגיעה הפסוק שמפרש משמע
מיד תחליט שלא היינו חטא", עליו תשא "ולא הפסוק בסוף חדש פירוש
זכות לכף אותו תדון אלא החטא, עליו ותעמיס בדבר, רשע הוא שחברך
זכות לכף לדיון כאן הכוונה [ואין טענותיך את וישמע תוכחה יקבל שהוא
ועיין אתו. שתשתווה עד אתו תתווכח אלא במעשיו], צדיק שהוא הרגילה

ה'. לסוגיא בהקדמה

הירש:10. למחותרש"ר להשתדל יש שקודם שכתב במה חידוש יש
להשתוות וינסה חבירו עם יתוכח אז לכך מסוגל אינו אם ורק מהלב השנאה
הוכח לקיים יש שקודם משמע וה"ט] ה"ו פ"ו [דעות הרמב"ם דמלשון אתו.
יש אז אתו להדבר יכול שאינו ביותר הדיוט הוא חבירו אם ורק תוכיח,
<כח>. לקמן הרמב"ם לשון עיין מלבו. השנאה למחות יכול אם חסידות מדת
תשנא לא ציווים, בשני כתבה שהתורה שכיון הפסוק, מפשט כך למד ואולי
ורק בלב, שנאה תהיה שלא שהעיקר התורה שכוונת ודאי תוכיח, הוכח —

תוכיח. הוכח אז יכול, אינו אם
התוכחה חיוב שעיקר [416 עמ' תוכיח, הוכח [מצות ב"חורב" מש"כ וע"ע
ענין בכל מחויב ואז חבירו מצד פגיעה היתה אם ברור הדבר כשאין הוא
לפירוש קרובים דבריו ולפי"ז בלבו. למחול ולא הדבר ולברר חבירו עם לדבר

לקמן. ה"יראים"
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השניה: תשנאהשיטה לא מצוה התורה וע"ז אותו, שונאים ולכן לשמים שחטא באדם איירי הפסוק
תוכיח. הוכח אלא בלבבך אחיך את

:àæø çðòô, בלבבך אחיך את  תשנא  לא  התוס'] בעלי [מפירושי 
מלהוכיחו  כמחריש  תהיה  לא  איסור , עושה  רואהו אתה  אם  פירוש 
ילעט למען וכהנה  כהנה  עוד  ויעשה  הלואי  בלבבך  לומר פניו אל

וימות  פעמים .11רשע מאה  אפילו תוכיח הוכח  אלא  ,

:øåèä ùåøéô תראהו שאם  מפרשים  יש  בלבבך , אחיך את  תשנא  לא 
אדרבא  אלא  ויותר, יותר  שיעשה  הלואי תאמר  אל  איסור  דבר עושה 

א  שלכך  כתב והרמב"ן אותו. תוכיח  שדרךהוכח  בעבור  בלבבך מר 
הרמב"ן]. לשון והעתיק -] בלבם ... שנאתם  לכסות  השונאים 

:ìàéèìô íééç åðéáø לא רוטנברג ] מהר "ם  לתלמיד  התורה  [פירושי
שנאך , חמור תראה  כי  לך  שאמרתי אע"פ בלבבך , אחיך את  תשנא 
אחיך את  תשנא  לא  אפ"ה  עבירה , שעשה  ישראל  בשונא  לה  ומוקמינן
דאמרינן  והא  פעמים . ק' עד עמיתך את  תוכיח  הוכח  אלא  בלבבך

לישראל ... להם  הנח 

:÷"îñאחיך את  תשנא  לא  דכתיב חבירו את  לשנא  שלא  י "ז] [סי'

שמותר אותו על אותנו שמזהיר "ואהבת ", בכלל  ואינו בלבבך,
בלבו  לשנאותו אסור הכי  אפילו עבירה , עבר אם  כגון לשנאותו,

שנאתו. לו יראה  אלא  יפות  פנים  לו 12להראות 

:óñë äðùî עבירות שיעבור  אע"פ כי  כולל זה  כספי] אבן יוסף [לר '
וליסרו  מעשיו לשנוא  רק בלב, לשונאו ראוי אע"פ13אין השופט  כי  ,

בלב, שישנאהו בעבור  זה  יעשה  לא  הנשפט , ימית  או יכה  או שיאסור 
וכל הטובים , ממנו  להציל  רק  במותו יחפוץ ולא  מעשיו, שישנא  אבל 
שזה  עמיתך , את  תוכיח הוכח לו סמך  ולכן אחיו, ובין איש  בין שכן
רע מוסר  או ממון גזל אם  נגדו או ה ' נגד  חטאים  שיעשה  אם  כולל 
בלבבינו, או פינו על שומה  שיהיה , שאפשר  הענינים  מכל  שיהיה  איך 
בעבורו  לא  כמשמעו, "עליו" טעם  כי  חטא " עליו תשא  "ולא  אמר  ולכן
משא  מלשון לנו שקדם  כמו מקום  בכל  תשא  ולשון המפרשים , כמ "ש
תוכיחנו  ולא  חטא  אם  כי  והטעם  ויורם , ינשא  משא  כל  כי והרמה 
ויתחזק יותר  מטעינו וגם  במשאו עוזבו כלומר  החטא , עליו נושא  אתה 
עליו... ההשאה  הפך  מעליו החטא  משא  ותסיר  תוכיח  לכן בחטאו,

גמור הכרח בזה שאין אף - לשמים בחטא הפסוק שמפרשים נוטה הבאים המפרשים של לשונם

:íéð÷æ øãä תשנא לא  עזרא  בן  אברהם  הר ' פירש  התוס'] [מבעלי
תשנאהו  אל דופי, שום  עליו שאומרים  שמעת  שאם  בלבבך , אחיך  את 
אמת  זה  אם  ותפשפש  הדבר  תחקור  כלומר וכו' הוכח  אלא  בלבבך,
עליו  תשא  תשנאהו אם  האמת , היטב תחקור  לא  ואם  עליו, שאומרים 

.14חטא 

:éðå÷æç אם עמיתך, את  תוכיח  הוכח אחר, דבר  השני]... [פירושו
חטא  עליו תשא  תוכיחנו לא  אם  אבל  תוכיחנו, דבר  ערות  בו ראית 
היום , כל  הורגנו עליך  כי כמו בשבילו, עליו, שאינו. בדבר  לחשדו

חרפה . נשאתי  עליך כי 

[כוללת]: השלישית בחטאהשיטה או איירי והפסוק לעיל, הנזכרים הפירושים שני מצרפת זו שיטה
חבירו. לבין בינו בחטא או לשמים

:íéàøé øôñ, תשנא לא  – מקרא  של פשוטו הוא  ...וזה  קצ"ה ] [סי '
פלוני עשה  כך בלבבך שתאמר  בלבבך , אחיך  את  לשנוא  רשאי  אינך 
עליך , [אומרים  שמעתי  כך  ותאמר  [לו] תוכיח  הוכיח אלא  כהוגן, שלא 
אומר ששקר  יודע אינך  אם  בחנם , חשדתני ] לך  אמרו שקר  אמר  אם 
תשובה  לעשות  אני  ורוצה  עשיתי אמר  [ואפילו לשנאותו, רשאי  אינך 

או  לשמים  שחטא  כשתוכיחנו תבין ואם  לשנאותו], רשאי אינך  כראוי 
להשנא  ראוי  שהוא  בדבר  שנאת נגדך ואינה  אז, לשנאתו את  רשאי ,

ומוקמינן  שונאך... חמור  כדתניא ... לעינים ... הנראית  שנאה  אלא  לב 
ערוה  דבר איהו ביה  דחזא  כגון (קיג:) ע"פ פרק בפסחים  ...[העתקנו 15לה 

ב <כט>] לשונו כל

רזא:11. דע"יפענח תשנא" "לא ומפרש לשמים, בחטא הפסוק מפרש
אהבה מתוך באה תוכחה תמיד [כי תוכחה, ממנו ימנע לחוטא שנאתו

לקמן. התורה" מפרשי ב"סיכום מש"כ עיין לחוטא]. ודאגה

שלסמ"ק:12. ציווי שיש אחרי תשנא" "לא הפסוק לנו מוסיף מה מקשה
שנאת "היתר ח' סוגיא לקמן עיין וכו', רשע באדם שמדבר ומתרץ "ואהבת",

שיטתו. בביאור שהארכנו ב', פרק הרשע"

כסף:13. שצריךמשנה שאע"פ ללמד ובא לשמים, בחטא הפסוק מפרש
בדעתו המדוייק שהפירוש אלא בלב. לשונאו אסור אבל ולהרחיקו לייסרו
ולייסרו", מעשיו לשנוא רק בלב לשונאו ראוי "אין בדבריו שהזכיר ברור, אינו
כשיטת דס"ל משמע דבריו דמריש ענינים, שני הם והסיפא הרישא ולכאורה
הכאה כגון שנאה של מעשים רק ומותר בלב שנאה שתהיה שאסור רש"י
כסברת שר"ל משמע ולייסרו", מעשיו לשנוא "רק דבריו מסוף אך וקללה,
לשנוא רק אישית] [שנאה הגברא את לשנוא שלא <סז> ה"תניא" בעל
הטובים המעשים משום האדם את לאהוב [ויכול שלו, הרעים המעשים
הענין. ביאור רש"י באותיות ג' פרק ח' סוגיא ועיין הן. סברות ושתי שבו].

זקנים:14. בחטאהדר דאיירי משמע דופי" "שום וממש"כ לשונו מפשטות

דאסור היינו הספק, לברר כדי בא שהוא התוכחה ענין ומפרש לשמים.
ולפ"ז הרע]. לשון קבלת של האיסור כעין [והוי הדבר, שיברר עד לשנאותו
כהפוסקים ודלא לשנאותו, מותר חטא אכן שחבירו מבורר הדבר כאשר
עד של התנאים כל לזה שצריך חטא על "תוכחה" גדר היא כאן שהתוכחה
של הנ"ל התנאים בחבירו שקיים ולפני פעמים, מאה ועד וקללה הכאה
עזרא האבן לשון ועיין י'. בסוגיא בזה מש"כ עיין לשנאותו, לו אסור תוכחה
ואהבת הפך בלבבך, אחיך את תשנא לא שכתב: התורה בפירוש כאן עצמו
תשא ולא טעם וזה כן, היה ולא בדבר תחשדהו שמא תוכיח, הוכח לרעך...
דאיירי לפרש אפשר אלו ודבריו עכ"ל. בעבורו. לך יהיה עונש כי חטא, עליו

מפורשים. יותר זקנים" ה"הדר ודברי לחבירו, אדם בין בחטא

יראים:15. לשמיםספר "שחטא אפשרויות, בשתי השנאה גורם את פירש
תוכ "הוכח ופירש נגדך". אםאו ותברר חבירך עם שתתווכח היינו יח"

פירוש שפירש ונראה בו. חזר שחברך יתכן וגם מכוון, חטא כאן היה באמת
שבלב, ואומדנות והשערות מחשבות ידי על והיינו, "בלבבך", במילת חדש
ראשונה, בהשקפה לך נדמה או שנראה מה ע"י חברך את תשנא אל כלומר
"שתאמר מש"כ וזה חטא. כאן היה באמת אם ותחקור הדבר תברר אלא
שנאת "ואינה מ"ש וזה לשנאותו, מותר אז שחטא, התברר אם אכן בלבבך".
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:øåù øåëá óñåé åðéáøלך עשה  שאם  בלבבך, אחיך את  תשנא  לא 
הוכיחנו  אלא  לבבך , בתוך  תשנאנו לא  בעיניך , שקשה  דבר אחיך
או  סבור שאתה  למה  נתכון לא  שמא  כזאת , לי עשית  למה  לו ואמור 
עשה  שלא  תדע כך  ומתוך  לך , שיאמר  בדבר  יש  טעם  שום  או נאנס

נמי ] [אי כהוגן. שלא  מי16עמך  תאמר  אל  עבירה  עובר  תראהו אם 
לשנאותו  חטא , עליו  תשא  ולא  הוכח . אלא  פשע, חטאתו על  ויוסיף יתן

ולא  ערוה  דבר בו תראה  אם  עמיתך , את  תוכיח הוכח ּומצוה  ְֶַבחנם .
לא  אם  אבל  בשבילך, להניח רוצה  ואינו הוכחתו אם  חטא  עליו תשא 
דברת  ולא  הזהרתו ולא  יח) (ג ביחזקאל  כדכתיב חטא , לך יש  תוכיחנו
מידך ודמו ימות  בעונו רשע הוא  לחיתו הרשעה  מדרכו רשע להזהיר 

אבקש .

"בלבבך" ממילת לומדים מה – "בלבבך" אחיך את תשנא לא

õדהתורה וספרי] ערכין גמ' [ע"פ המפורסמת שיטתו את מכאן למד <כח>] ה"ה פ"ו [דעות הרמב"ם
עובר אינו כבר אותו, ששונא לחבירו ומראה השנאה מגלה כאשר אבל בלב, נסתרת שנאה רק אסרה
השאילתות שיטת [היינו החולקיםעליו הראשונים ודעת וטעמו, הרמב"ם שיטת ביאור תשנא. דלא בלאו

בהרחבה. הענין כל ביאור נסתרת", ושנאה גלויה "שנאה א' בסוגיא עיין לקמן], המובאת

õלהודיע מספיק שלא מדבריהם שמשמע אלא הרמב"ם כעין פירשו והחזקוני, השני בפירושו הרמב"ן
שלא זמן וכל לו, משיב שחבירו מה וישמע שונאו מה עבור להודיעו צריך גם אלא ששונאו, לחבירו

ב עיין "בלב". כשנאה הדבר נחשב עדיין כך ז"ל.עשה הרמב"ן ד"ה <סד> יעקב" "קהלות

õערכין] הגמ' ומסקנת דוקא, לאו "בלבבך" א'] פרק א' בסוגיא מבוארים ודבריו [<לג> השאילתות דעת
מעשה. עשה אם וכ"ש אסורה, שבלב שנאה "אפילו" - היא טז:]

õבלבבך שתאמר בלבבך, אחיך את לשנוא רשאי "אינך וז"ל: היראים. ספר מדברי למדנו חדש פירוש
ו"בלבבך" ראשונה, בהשקפה לך נדמה או שנראה מה ע"י חברך את תשנא אל כלומר פלוני". עשה כך
אם ואפילו נגדך, חטא חברך באמת אם ותחקור הדבר תברר אלא שבלבך, והשערות מחשבות היינו
עיין לשנאותו. איסור אין גמור, בחטא נגדך חטא שאמנם תברר אם אבל לשוב. רוצה הוא אולי חטא

היראים. בדברי 15 בהערה כאן

הלב השערת של דבר זה שאין היינו לעינים", הנראית שנאה אלא הלב
<כט>. היראים בדברי מש"כ ע"ע לעינים. הנראית ממש עובדא אלא

שור:16. בכור פירושיםר"י כמה מערב ולכאורה הסוף, עד בדבריו עיין
ולכן כאן. ענין לה אין ולכאורה "הוכח" מילת כאן הוסיף והמגיה ביחד,
הפסוק כל את שמפרש והיינו "ועוד"] [או נמי" "אי מילת כאן שצ"ל נראה

לשמים. חטא היה אם או לחבירו אדם בין של בפגיעה או האופנים, בשני
מיד שייכת בחנם", לשנאותו חטא עליו תשא "ולא שהשורה עוד [ויתכן
אדם בין חטא על שמדובר הפירוש של המשך זה כי "כהוגן", מילת אחר
שמדובר הפירוש לפי חטא" עליו תשא "ולא לפרש שוב חוזר ואח"כ לחבירו,

למקום]. בחטא
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התורה: מפרשי סיכום

כדלקמן. כלליים פירושים לב' ברורה בחלוקה ולחלקם לסכמם אפשר זה—אבל בפסוק הפירושים רבים
- קישור מילת ובתוספת אחד, ובהמשך כאחד הפסוק כל מבארים המפרשים שרוב מבחינים ראשית,
רס"ג שכתב [וכמו תוכיח, הוכח "אלא" בלבבך אחיך את תשנא לא הפסוק; חלקי שני בין - "אלא" כמו
הראשונים. הפוסקים בדברי גם נזכרות התורה מפרשי של אלו דעות שתי מפרשים.]. ושאר בפירושו,

הנ"ל: השיטות של סיכום זה

הפסוק? מדבר שבו הנושא הפירושים.מהו שני את הכוללת ודעה עקריות, דעות שתי /

יוכיחנו .א. אלא לו הרע  או  בו שפגע חבירו  את לשנוא אסור הראשונה: הדעה

עיין שור בכור ור"י היראים [וכן הראשון בפירושו החזקוני והעקרי, השני בפירושו הרמב"ן הרשב"ם,
בלבבך, תשנאהו אל תורה ואמרה שונאו, כן ועל חבירו בו שפגע במי הפסוק כל את מבארים לקמן],
זו שיטה הסכסוך. שיתיישב עד ע"ז איתו תתווכח תוכיח, הוכח אלא בלבך, הדבר להחזיק דהיינו

לא איש "כשיחטא ה"ו] פ"ו [דעות הרמב"ם לשיטת במפורש,מקבילה <מב> וב"חרדים" ישטמנו", לא יש
ה']. בסוגיא באורך מתבאר מחבירו פגיעה על והתווכחות תוכחה [דין ראשונים. ועוד

לשמים.ב . חטא  שחבירו משום היא השנאה סיבת השניה: הדעה

מפרשים – פלטיאל חיים ורבינו הטור, פירוש רזא, פענח זקנים], [מושב זקנים הדר – התוס' בעלי פירושי
בלבבך אחיך את תשנא לא תורה אמרה ועליו אותו, שונאים ולכן לשמים שחטא רשע באדם הפסוק
המדויק בפירוש נחלקו אלו מפרשים <ה>]. ערכין ורש"י <לא> הסמ"ק לשיטת [מקביל תוכיח הוכח אלא

שיבואר: וכמו ארבע שהן דרכים בשתי בפירושם להבחין יש ללמדנו. בא דין ואיזה הפסוק של

לחוטאים: תוכחה בחיוב הפסוק מפרשים

אלא לחוטאים בעצם שנאה איסור דין כאן שאין פירשו שור, בכור ר"י הטור, פירוש רזא", ה"פענח א.
והלואי וימות, לרשע הלעיטהו באומרו מלהוכיחו, ימנע מכך וכתוצאה הרשע לשנוא שלא אזהרה

תוכיח. אלא — עוד שיעשה

לפני לחוטא תוכחה וגם שנאה איסור מלמדנו שהפסוק מפרשים השני, בפי' וחזקוני זקנים", ב"הדר ב.
מדבריהם מבואר לשנוא. מותר ואח"כ קודם, תוכיח אלא בלבבך תשנא לא פירושו וכך לשנאותו. שנבוא
הפוסקים לדעת [מתאים כדין. תוכחה אחרי שנאה והיתר תוכחה, לפני אדם] [וכל רשעים שנאת איסור
ההיתר לפני לרשעים תוכחה חובת עצמו מהפסוק שלומדים ועוד, <מג> לובלין מהר"ם תשובת כגון

לשנאותם].

החוטאים: שנאה באיסור הפסוק מפרשים

לשנאותו רק ומותר בלבבך] -] הלב ברגש לרשע שנאה איסור בפסוק שמבואר מפרש, כסף" ב"משנה ג.
<ה>]. המפרשים בו שפירשו כפי בערכין רש"י לשיטת [מקביל ולייסרו. במעשים

בלב נסתרת שנאה בלבבך, שמפרש אלא איירי, בלב הרשע שנאת שבאיסור מבאר ג"כ ה"סמ"ק" ד.
שיטתו בביאור שהארכנו מה עיין השנאה. להסתיר רק ואסור מותר, לרשע שנאתו ובמגלה דוקא,

ב'. פרק החוטאים" שנאת "היתר ח' בסוגיא

õ:הכוללת הדעה

היראים: [לשון יחד לעיל הנזכרים הפירושים שני בפסוק לומדים [לכאורה] שור בכור ור"י ה"יראים"
עלולה שמחמתה סיבה כל על אחיך, את תשנא לא הוא: הפסוק ופשט נגדך"], או לשמים "שחטא
תתווכח תוכיח", "אלא כשורה, מתנהג ואינו לשמים שחטא או בך שפגע דהיינו להתעורר, השנאה
לא שבאמת תשתכנע שאתה [או בו לחזור אותו ותשכנע לשמים, חטא למה או בי, פגעת למה איתו
הפסוק לפרש שאפשר <מג> לובלין מהר"ם דשו"ת אליבא הרמב"ם לשיטת [מקביל בך]. פגע ולא חטא

נכונים. ושנייהם הדרכים בשני
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B‡NÓ ˙Áz ı·¯ E‡�N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ Èkƒƒ¿∆¬«¬…≈«««»

:BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ BÏ ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ¿»«¿»≈¬…»…«¬…ƒ

(‰ ‚Î ˙ÂÓ˘)

:ñåì÷ðåàמלמׁשּבק ותתמנע ט ֹועניּה ּתח ֹות  רביע  דסנא חמרא  תחזי  ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָארי
עמי ּה. ּותפריק על ֹוהי  דבל ּב מה  ת ׁשּבֹוק מ ׁשּבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָלי ּה,

:ìàéæåò ïá ïúðåé חֹובתא על  לי ּה סני דאנּת דסנאך , חמרא  תחמי ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין
מלמקרֹוב לנפשך  ותמנֹוע טֹוני ּה ּתח ֹות  רביע ּבלחּודך , ּביּה ידע  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָדאנּת
ותפרֹוק על ֹוי דבלּב סנא  ית  ׁשע ּתא  ּבההיא  ּתׁשּבֹוק מׁשּבֹוק ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלי ּה,

עמי ּה. ְְִִֵותטעֹון

:é"ùø... דלמא בלשון משמש  כי הרי  וגו', שונאך  חמור  תראה  כי 
לו, מעזב וחדלת  משאו, תחת  רובץ חמורו תראה  שמא  פתרונו, וכה 
עצור יד) (מ "א  וכן עזרה , לשון זו עזיבה  עמו, תעזב עזב בתמיה ,
חוזק את  ולסייע לעזור  ירושלים ... את  ויעזבו ג ) (נחמיה  וכן ועזוב,
האלה  הגוים  רבים  בלבבך תאמר כי  ז) (דברים  בו כיוצא  החומה .

מהם ... תירא  לא  בתמיה , כן, תאמר  שמא  וגו', ממני

:øåù øåëá óñåé åðéáø, בתמיה שבלבבך  השנאה  לו, מעזוב וחדלת 
לשון  לומר ויש  אונקלוס. תרגם  כך  השנאה , תעזוב  עמו, תעזוב עזוב

החומה . עד  ירושלים  ויעזבו כמו סיוע

:äîéîú äøåú:[כתב וב"מ פסחים  תוס' דברי שהביא  אחרי  [כאן,
אב"ד הורוביץ משה  אלעזר  [הר ' הראמ"ה  הגאון ממו"ח  ושמעתי 
דא "כ משום  אותו, שונא  שאתה  שונאך הפירוש אין כי ז"ל , פינסק ]
והאחת  אהובה  האחת  לאה , שנואה  כי כמו "שנואך" לומר הו"ל 
שונאך , רעב אם  כמו אותך, שונא  שהוא  הפירוש  "שונאך " אבל  שנואה ,
מכוון  לפי "ז  וכדומה . בשונאי , אראה  ואני שונאינו, על  הוא  גם  ונוסף
כדי לשונא  לטעון מצוה  לטעון ושונא  לפרוק אוהב הגמ' פשט  מאד 
בכ "ז  אותך , שונא  שהוא  שידעת  אע"פ היא  והרבותא  יצרו, את  לכוף
זו  כוונה  על  מורה  שבגמ ' הלשון וגם  לו, ותעזור  יצרך  את  תכוף 

ושנוא ...דאל "ה  אהוב הול "ל

:âé÷ íéçñô àøîâ שונא פשיטא  אלא  שונא ... מאי משאו, תחת  רובץ  שנאך חמור תראה  כי 
איסורא, דעביד סהדי דאיכא אלא בלבבך, אחיך את תשנא  לא והכתיב  למסניה  שריא ומי  ישראל,
ערוה: דבר איהו  ביה  דחזיא  גוונא  האי  כי  לאו  אלא האי , שנא  מאי  ליה סני  מיסני נמי עלמא  כולי

תשנא: לא לענין הפסוק סיכום

אחיך ? את תשנא לא והכתיב לשנוא מותר איך  שונאך", "חמור 

õמתרצת והגמ' קרא. איירי ברשיעי לאו דמסתמא הרשב"ם שם ומפרש פסחים, הגמ' שאלת היא זו
גמ' סיכום עיין עוזיאל. בן ביונתן כאן פירש כן לשנוא. מותר ולרשע ערוה, דבר בו שראה שמדובר

הענין. בביאור <יט> פסחים

õ'כגמ דלא המפרשים אבידה] השבת לענין "אויבך" [בפסוק במכילתא התנאים דעות הבאנו <יח> לקמן
בשנאה כאן שמדובר נתן ר' בדעת [ובעיקר בזה שביארנו מה המכילתא על בהערה עיי"ש פסחים,

זמנית].

מי? את שונא מי שונאך ", "חמור

õסני "דאנת עוזיאל בן ביונתן מפורש וכן החמור, בעל את שונא לעזור הבא זה שאדם מדובר בפשטות
ליה".

õ,מפרשים ועוד [ישנות] הריטב"א דעת הבאנו ג' אות ב פרק השנאה" יצר "כפיית ו' בסוגיא לקמן
חמיו בשם תמימה" ה"תורה כתב וכן - לעזור שבא זה אדם את שונא החמור שבעל שהכוונה שפירשו

[כאן].



וכתובים: מנביאים 7פסוקים

כאן ? "עזיבה" לשון פירוש מה עמו ", תעזוב "עזוב 

õ

ירושלים". את "ויעזבו כפסוק וחיזוק, עזרה לשון היא זו שעזיבה פירש רש"י
õ

השנאה את שיעזוב הכוונה אבל - כפשוטו הוא עזיבה שלשון מוכח עוזיאל בן ויונתן אונקלוס מדברי
שמותר רשע באדם כאן איירי כי מובנים, ודבריו שעתא", "בההיא הוסיף עוזיאל בן דיונתן [אלא שבלבו,
שעתא" ב"ההיא השנאה את לעזוב גם דחייב וקמ"ל לעזרו, חייב פריקה מצות משום ורק לשנאותו,
<כג> מסית לענין הספרי מדברי גם מוכח כן כאן. שור בכור הר"י כתב וכן יפות]. פנים בסבר לו ולעזור

<סה>. משה" "דברות ועיין שם, סה"מ וברמב"ם

זה: מפסוק הנלמדים הדינים

קיג:]. פסחים [גמ' לרשעים שנאה היתר דין א.

וטעינה. בפריקה לו לעזור התורה מן חייב אבל רשע לשנוא שמותר אף ב.

הוא שפלוני ולקבוע עצמו על לסמוך האדם יכול הרשעים שנאת לענין לשנאתו.ג. כדי רשע

השנאה". יצר "כפיית ו' סוגיא עיין לב:]. מציעא [בבא לאוהב השונא קדימת של הדין חז"ל סמכו מכאן ד.

>„<
וכתובים: מנביאים פסוקים

מודיעו ואינו חבירו על בלבו שנאתו המחזיק :17רעת

·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ÔB�Ó‡ ÌÚ ÌBÏL·‡ ¯ac ‡ÏÂÔB�Ó‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ‡�N Èk‰pÚ ¯L‡ ¯·c ÏÚ ¿…ƒ≈«¿»ƒ«¿¿≈«¿«ƒ»≈«¿»∆«¿«¿«¬∆ƒ»

.B˙Á‡ ¯Óz כ "ב )‡˙ י"ג ב' (שמואל ∆»»¬…

:í"áîøוישתוק ישטמנו לא  לאיש  איש  כשיחטא  ה "ו] פ"ו [דעות 
ועד למרע מאומה  אמנון את  אבשלום  דבר  ולא  ברשעים  שנאמר  כמו
לו  ולומר  להודיעו  עליו מצוה  אלא  אמנון, את  אבשלום  שנא  כי  טוב
הוכח שנאמר  פלוני , בדבר לי חטאת  ולמה  וכך  כך  לי עשית  למה 

עמיתך ... את  תוכיח

:â"áìø עם לדבר האדם  כשיעמוד  השנאה  תוסר  כבר  כי מזה  למדנו :
טוב. ועד  למרע השנאה  מפני רעהו

:í"éáìî עמו דבר  לא  אמנון, את  אבשלום  ששנא  יען הכתוב, שיעור 

לא  שנאתו מרוב אחותו. תמר  את  ענה  אשר דבר על טוב ועד  למרע
והיה  מוכיחו היה  אם  שאז העינוי , על רעים  בדברים  ע"ז הוכיחו
לבן  [ואצל  טוב. ועד  למרע וזש "כ  טוב, סופו היה  בדברים , מפייסו
בהטוב פותח היה  שם  כי  רע, ועד  מטוב יעקב עם  מדבר  השמר  אמר 

בברחו  לו ששלם  הרע אל  ומסבב  רצה שעשה  לא  משנאתו אבל .[
וזה  מצוא , לעת  ממנו להנקם  בלבו משטמה  שמר  רק מזה , לדבר כלל 
דוד לא  אליו, דובר  שאין אחר  ממנו אמנון נזהר  שלא  סיבה  ג"כ  היה 

עשה . אשר  את  שכח  אבשלום , ולא 

א'.17. בסוגיא בארוכה נתבאר זה ענין
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שבלב: שנאה

.ÌÎ··Ïa e·LÁz Ï‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ ˙Ú¯Â e˜BLÚz Ï‡ È�ÚÂ ¯b ÌB˙ÈÂ ‰�ÓÏ‡Â( י ז (זכריה  ¿«¿»»¿»≈¿»ƒ««¬¿»«ƒ»ƒ««¿¿ƒ¿«¿∆

¯L‡ ‰l‡ Ïk ˙‡ Èk e·‰‡z Ï‡ ¯˜L ˙Úe·Le ÌÎ··Ïa e·LÁz Ï‡ e‰Ú¯ ˙Ú¯ ˙‡ LÈ‡Â¿ƒ∆»«≈≈««¿¿ƒ¿«¿∆¿«∆∆«∆∆»ƒ∆»≈∆¬∆
.'‰ Ì‡� È˙‡�N(יז ח (שם  »≈¿¿À

:øæòéìà éáø úðùî ùøãîאסור בלב אפילו ...מנין ד '] [פרשת 
בלבבכם . תחשבו אל  רעהו רעת  את  ואיש  שנאמר  רע, לחשוב

:é"ùø חנם שנאת  על הזהירם  רעהו, רעת  את  ואיש  יז] ח [בפסוק
השני . המקדש  בית  שהחריבה  והיא 

:÷"ãø רעת איש  תחשבו אל  ר"ל  אחיו, את  איש  ורעת  י ] ז [בפסוק
ועוד המעשה , שכן כל  אסורה  המחשבה  אפילו בלבבכם  אחיו
שנאמר אסור  מעשה  יעשה  לא  ואפילו מעשה  לידי  מביא  שהמחשבה 

בלבבך . אחיך את  תשנא  לא 

השנאה: הסתרת באיסור

.Cz‡ ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ ˘¯Áz Ï‡( כט ג  (משלי ««¬…«≈¬»»¿≈»∆«ƒ»

:äðåé åðéáø רעה עליו תחרוש  אל חברך , לך  הציק אם  שם ] [משלי  :
אך שקר , ודרך  מאד פחותה  מדה  זאת  כי אתך, לבטח  יושב בעודנו 

יבט לא  וכי לך , שהרע מה  על  שנאתו כי תחלה  עליך .תודיעהו לבו ח 
אך אתו, לבטח  יושב ואיננו  רעה  חבירו על  לחרוש  מותר  שיהיה  ולא 
וכי אתך לבטח  יושב והוא  רעה  עליו בחשבו כפול  העוון כי הודיע
לחרוש מותר הדבר  [אם ] גם  כי לפרש  ויתכן מאד . פחותה  מדה  זאת 

והוא  להזיק יתגבר  שלא  הבריות  בין כבודו להשפיל בא  אם  כמו עליו
עליך . עוד  יבטח  ושלא  עליו חמסך  תחלה  להודיע עליך  יש רשע, איש 

:à"øâä øåàéáהמשפט נגד הוא  רעך , על תחרש  אל שם ] [משלי 
והוא  רעך , על  רעה  בלבבך  תחרוש אל  מ "מ  ברשעים , להתקוטט והיינו

אתך לבטח  יושב שהוא  מאחר  כלומר לבטח , .18יושב

.‰Ú¯ EÏÓ‚ ‡Ï Ì‡ Ì�Á Ì„‡ ÌÚ ·È¯z Ï‡( ל ג (משלי  «»ƒƒ»»ƒ»ƒ…¿»¿»»

:é"ùø המצוה על שעבר  רעה , גמלך לא  אם  עליו. להתלונן תריב, אל 
כמוך לרעך  ואהבת  בתורה  אתה 19הכתובה  רשאי רשע שהוא  ומי ,

לשונאו.

:ùàéîçð é"øלרעך ואהבת  המצוה  על  שעבר  פרש "י שם ] [משלי 
לשנאותו. חייב  אתה  רשע ומשהוא  כמוך ,

לחבירו: הדבר יגלה דרך ובאיזה השנאה כיסוי באיסור

‰‡�N ‰ÒÎÓÚLt ÏcÁÈ ‡Ï ÌÈ¯·c ·B¯a .ÏÈÒk ‡e‰ ‰a„ ‡ÈˆBÓe ¯˜L È˙ÙN ¿«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒƒ»¿ƒ¿¿»ƒ…∆¿«»«
.ÏÈkNÓ ÂÈ˙ÙN CNBÁÂ( יח―יט י (משלי  ¿≈¿»»«¿ƒ

:äðåé åðéáøכג (ישעיה  וכן השנאה  כסוי הם  שקר  שפתי  שם ] [משלי 
המכסים  מדת  לגנות  ובא  תולעה , ומכסך  יא ) יד  (שם  עתיק, למכסה  יח )
את  שלום  בפיו ז) ט  (ירמיה  עליהם  אמר  ע"ה  הנביא  גם  שנאתם ,
רוחם  כל המוציאים  לגנות  בא  כסיל, הוא  דבה  ומוציא  וגו'. רעהו
רעה . דבתו את  יוציאו שונאם  על  דבה  יחשבון או יבעון ואם  בפיהם 
שיגלה  טוב כי תאמר  פן שנאה , מכסה  הענין אל  הזה  הענין ִֵוחּבר 

אשר כל  את  את האדם  גינה  ע"כ  והדבה , השנאה  חבירו, על  בלבבו 
ולא  השנאה  מחשבת  להודיע השונא  על  הראוי  והנה  הדבה . מוציא 
מחשבת  על  היעוצה  העצה  בתורה  נתבארה  וכבר  הדבה , מחשבת 
אחיך את  תשנא  לא  שנאמר  בחבירו והדבה  החטא  וידיעת  השנאה 
תשא  לא  פירוש  חטא , עליו תשא  ולא  עמיתך את  תוכיח  הוכח בלבבך
בינך אך  פניו, ולהלבין ברבים  להוכיחו  אותו, בהוכיחך  חטא  עליו

הגר"א:18. הגר"אביאור מדברי למד <סג> כ"ב אות הלבבות" ב"מצוות
אם ובפרט לאוהב לו הוא הרשע אם מ"מ רשע, לשנוא מצוה שיש שאף
והסביר הלב]. שנאת לא [ואפילו לשנאותו מחויב אינו בממונו, מחזיקו
של במ"ע ואפילו קבלה מדברי מצוה אלא דאינו דמכיון מצותיך" ב"דרך
אם ממון, מפסיד אינו ואפילו ממון, זה עבור להפסיד מחוייב אינו תורה
שהם ברשעים אינו זה שכל סיים אבל המצוה. מזה פטור חברתו יפסיד

בלבד בלב שנאה לאסור היא הגר"א דכוונת יתכן אך עיי"ש. הכופרים בכלל
שנאת "מצות י"א בסוגיא לקמן מבואר זה ענין "בלבבך". שכתב: וכמו

ב'. אות פ"א הרשעים"

תשנא"רש"י:19. ד"לא הלאו ולא ד"ואהבת" בעשה דעבר רש"י כתב למה
והנה. ד"ה קנ"ח עמ' עולם" "הליכות ספר עיין



וכתובים: מנביאים 9פסוקים

תוכיחנו. ובינו

:à"øâä øåàéáהעיקר חיים  האורח כי שקר , שפתי שנאה  מכסה  :
אם  איש  לו יחטא  שאם  הבריות , עם  דבורו וימעט לשונו לשמור  הוא 
שקר , שפתי אצלו הרי  טובים  דברים  עמו וידבר בלבו  השנאה  יכסה 
לא  הוא  השנאה  לו ויאמר  לבו יגלה  ואם  כסיל , הוא  דבה  ומוציא 

לשונא  לך  שיהיה  רק  תועיל לא  כי כסיל, ותשאר  עליך  ואמר20ישגיח  ,

אינך שאתה  עליך  שאומר  היינו דעת  בו שאין מי  הוא  כסיל כי  כסיל 
לנגדך . צדיק הוא  ואדרבא  דבריו מבין

לו תרבה אם אפילו כן  אחר כלומר  פשע, יחדל לא דברים ברוב
ויהיה  ממנו  פשעך  נחדל לא אעפ"כ  לפניו  ותתנצל טובים דברים
מתחילה  עצמו את ומונע שחושך מי אבל  שפתיו, וחושך לך, שונא

יצליח . משכיל , בדבורו, למעט תמיד ורואה יתר  משפת

תשנא": ד"לא לאו בכלל אינו רשע

.‰�¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e ‰È¯˜ ıÏÚz ÌÈ˜È„ˆ ·eËa( י יא  (משלי  ¿«ƒƒ«¬…ƒ¿»«¬…¿»ƒƒ»

:äðåé åðéáøלפרש ויתכן [ירע], ולא  לכל ייטיב הצדיק כי שם ] [משלי
באבוד ולשמוח  צדיקים  בטוב לעלוז חייבין הכל כי לפרש  בא  כי 
בכלל הרשע אין בלבבך ", אחיך את  תשנא  "לא  שכתוב ומה  רשעים ,

בעושה  תאור , לא  בעמך ונשיא  כב:) (יבמות  חז"ל  אמרו וכן אחיך,
ז"ל . בדבריהם  הענין נתבאר  והרבה  עמך , מעשה 

הרשעים: שנאת במצות

.Ì‰È�L Ì‚ '‰ ˙·ÚBz ˜È„ˆ ÚÈL¯ÓÂ ÚL¯ ˜È„ˆÓ(טו יז (משלי  «¿ƒ»»¿«¿ƒ««ƒ¬««¿≈∆

:äðåé åðéáøאומר כד ) כד  (משלי  אומר אחר  במקום  שם ] [משלי
על ידבר  ועתה  החנופה , מענין והוא  עמים , יקבוהו אתה  צדיק לרשע
באהבתו  רק  חנופה , מדרך ולא  בפניו, שלא  בזכותו ומהפך  רשע מצדיק 
חייב האדם  כי  הוא , ה ' תועבת  כי ואומר  בעיניו, יקר  ומאשר  אותו
כמש "נ  להקלותם  וחייב אשנא , ה ' משנאיך הלא  כמ "ש ה ' אויבי  לשנוא 
אך יקלם  ולא  ישנאם  שלא  די  לא  האיש  וזה  יקלו, ובוזי ב) (ש "א 

הרשעים  בכבוד  כי וחטאות , עונות  לו  וכמה  ויצדיקם , ויכבדם  יאהבם 
יגנו  ולא  העבירות  את  אדם  בני ישקצו ולא  החוטאים , ידי תחזקנה 
נשמעים  דבריו ויהיו הכבוד בסיבת  הרשע  יד  תמשול גם  החטא , את 
כח יעצרו בל והחכמים  הצדיקים , ישפיל  גם  אחריו, רבים  וימשוך 

מעון... רבים  להשיב

י"א] בסוגיא לקמן מבואר הענין [כל הרשעים: שנאת במצות

:EÈ¯Ú ‡ÂLÏ ‡eN� ,‰nÊÓÏ Ee¯ÓÈ ¯L‡ :ÈpÓ e¯eÒ ÌÈÓ„ ÈL�‡Â ,ÚL¯ ,dBÏ‡ ÏË˜z Ì‡ƒƒ¿…¡«»»¿«¿≈»ƒ∆ƒ¬∆…¿ƒ¿ƒ»»«»¿»∆

:ËËB˜˙‡ EÈÓÓB˜˙·e ‡�N‡ '‰ EÈ‡�NÓ ‡BÏ‰¬¿«¿∆∆¿»ƒ¿¬∆∆¿»

:ÈÏ eÈ‰ ÌÈ·ÈB‡Ï ÌÈ˙‡�N ‰‡�N ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿¿ƒ»ƒ

:ÌÏBÚ C¯„a È�Á�e ,Èa ·ˆÚ C¯„ Ì‡ ‰‡¯e :ÈtÚ¯N Ú„Â È��Áa ,È··Ï Ú„Â Ï‡ È�¯˜Á»¿≈ƒ≈¿«¿»ƒ¿»≈ƒ¿««¿«»¿≈ƒ∆∆…∆ƒ¿≈ƒ¿∆∆»
כד ) - יט קלט (תהלים 

:æè÷ úáù 'îâ אשנא ה ' משנאיך  הלא  דוד  אמר המינים ] -] ועליהם 
[עיין  לי. היו לאויבים  שנאתים  שנאה  תכלית  אתקוטט  ובתקוממיך 

המפרשים ]. ודברי שבת  הגמ' לשון <כ > לקמן

:÷"ãø;אתקוטט בימינך , ומתקוממים  משנאיך פירוש  ובתקוממיך ;
לשנאותם  אוכל שלא  גדולה  שנאה ; תכלית  רז"ל. בדברי  קטטה  ענין

לחזק. הענין וכפל יותר ,

:ïåéö úåãåöî עשות למען אותך מרוממים  הם  למזימה ; ימרוך  אשר 
בעולם  להשגיח כבודו זה  ואין ה ' רם  הנה  שאומרים  ר "ל  הזמה , את 
עריך; לשוא  נשוא  הזמה . את  לעשות  מחשבתם  כוונת  עצם  וכל השפל,
מרוממים  ואינם  השוא  את  עשות  למען שונאיך  בפי  ומרומם  מנושא  אתה 

הגר"א:20. אדםביאור בין תוכחה מצות לקיים בא דאינו כוונתו נראה
אומר וע"ז "שונאו", אותו וקורא חבירו על דיבה מוציא רק אלא לחבירו
טובים דברים לו ולדבר להתנצל ירצה אם אח"כ יועיל ולא כסיל שנקרא

<סג> הלבבות" ה"מצות שהבין כמו דלא וזה שונאו, חבירו נעשה כבר כי
הגר"א. בכוונת
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הבריות  בעיני מצותיך  המשניאים  משנאיך ; כבודך ... בעבור אותם 
הקמים  האלה  הרשעים  בהאנשים  ובתקוממיך; כאלה . רשע בדברי 
וקטטה . מריבה  עמהם  אעשה  אתקוטט ; ההשגחה . את  להכחיש עליך 
נחשבו  לאויבים ; הימנה . למעלה  שאין השנאה  סוף ר "ל שנאה ; תכלית 
רע. מאומה  לי עשו לא  כי  עם  רעתי ומבקשים  אויבי  היו כאילו בעיני 

:í"éáìî ועושים אלהותך להכחיש  המתקוממים  שהם  ובתקוממיך ,
כאילו  אוהבו שונאי  את  ששונא  האוהב סימן וזה  אתקוטט , להכעיס,
לאויבים , לי  היו הם  שגם  עד  בתכלית , ושנאתים  תכלית , שונאיו. הם 
לי . להרע ידרשו כן רעתו, דורש  שהוא  השונא  מן יותר  הוא  שהאויב

'‰ ˙‡¯ÈÚ¯ ˙‡�N,‰‡b:È˙‡�N ˙BÎt‰˙ ÈÙe Ú¯ C¯„Â ÔB‡‚Â( יג ח  (משלי ƒ¿«¿…»≈»¿»¿∆∆»ƒ«¿À»≈ƒ

:âé÷ íéçñô 'îâ את -] לשנאותו מצוה  אמר  יצחק בר נחמן רב
הגמ ' לשון <יז> לקמן [עיין רע. שנאת  ה ' יראת  שנאמר  החוטא ]

באריכות ]. והמפרשים 

:àøæò ïáà,מקור ופרטשנאת  חסרון, כל כלל  ורע מלאת . בשקל
ופי רעה , הנהגה  - רע דרך תהפוכות . ופי רע ודרך  וגאון גאה  ממנה 
שיראת  אמר כאילו שנאתי , ואמר  לענין. מענין שמתהפך - תהפוכות 
ה ' משנאיך הלא  כטעם  אותם  שנאתי  אני  גם  אלה , שנאת  היא  ה '

אשנא ...

:â"áìøהמוסר לקיחת  ר "ל ה ', יראת  שימצא  ג"כ  לו ...ויצטרך
מדת  וישנא  מדרכיו, שיתרחק כדי רע לשנוא  עוד  לו ויצטרך  במדות ,
ודברים  בדעות  רע דרך  וישנא  השלימות , מסירה  היא  כי  הגאוה 

החכמה ... ממצוא  ימנעו אלו כי  כוזבים , שרשים  המציעים 

:ãåã úåãåöî והם הרע את  לשנוא  היא  ה ' יראת  תוכן ה '; יראת 
ר "ל שנאתי; לבו. ממחשבות  פיו אמרי והמהפך  עבירה  ודרכי  הגאות 

אני . גם  שנאתי אלה  כל את 

:EaÏ Ï‚È Ï‡ BÏLÎ·e ,ÁÓNz Ï‡ EÈ·ÈB‡ ÏÙ�aƒ¿…ƒ¿«ƒ¿»¿»¿«»≈ƒ∆

:Bt‡ ÂÈÏÚÓ ·ÈL‰Â ,ÂÈ�ÈÚa Ú¯Â '‰ ‰‡¯È Ôt∆ƒ¿∆¿«¿≈»¿≈ƒ≈»»«
יז-יח ) כד  (משלי 

:äðåé åðéáøאל אויבך הרשע בנפול  כי  יזהיר  ...והנה  שם ] [משלי 
לשם  במפלתו שמח  שאינו הרשע, חבירו את  בזאת  ויזהיר  תשמח ,
הרשע יענש  כי אויבו... שהוא  מפני  רק רשעו מפני ישנאהו ולא  שמים 
דמי את  ופקדתי  שכ' מה  וכענין חבירו, הרשע לאיד השמחה  על 
החטא  מלבד  שני, טעם  זה  אפו, מעליו והשיב יהוא . בית  על  יזרעאל 
מעליו  שישיב סיבה  שמחתך תהיה  לאידו, בשמחתך  בך  יהיה  אשר

אפו. השם 

רשע תארוב 'אל  ואמר  הרשע את  שהזהיר אחרי  כי לפרש , יתכן עוד
אויבו  הרשע בנפול  ישמח  שלא  הצדיק את  עתה  יזהיר  צדיק', לנוה 
בנפול לשמוח  מותר  אמנה  אך ביניהם , שהיה  והריב האיבה  מצד 
ה  (שופטים  ה ' אויביך  כל  יאבדו כן שכ ' כענין שמים , לשם  הרשע
על לפרש ... יתכן ולא  י). יא  (משלי רנה  רשעים  ובאבוד  ונאמר  לא ),
בהכשלו  לשמוח שיחדל לדבר שנתן הטעם  מן כי אויבו, הצדיק נפילת 
הרשע כשלון  על  כי מזה  להבין יש  מעליו, אפו השם  ישיב לא  למען
לשמוח לבו יעורר  שלא  שונאו על  הזהיר  אך  לשנאותו שמותר  ידבר 

מי "ט ]. פ"ד  אבות  על בפירושו [ע"ע אויבתו. מצד  בנפילתו

:äéøà éðô ú"åùכי' אמר  ולא  'ובכשלו' 'בנפול' צ"ח]...אמר  [ס"ס
יבוא  אשר  העונש  ענין למצוא  המפרשים  נלאו גם  יכשל ', 'וכי יפול '
פ' מי "ט ] [פ"ד אבות  במסכת  ועיין אויבו, מעל  ה ' אף ישוב אם  לזה 

הכתוב. מן חסר  העונש  עיקר  הפירושים  ולכל  והתי "ט הרע"ב

יכולתו, בכל לו ומריע  אחריו הרודף הוא  שהאויב זו הצעה  לפי  אולם 
מפלת  בעת  הנרדף ויגל  ישמח  שלא  האדם  בטבע הוא  נמנע ודאי 
מכאובות  איש ישמח שלא  נמנע שהוא  כמו ממנו, הרע סור  על  רודפו
שלא  אפשר  שאי היות  שעם  אמר  לכן וכאבו, חליו בסור חולי  וידוע

בעת  שבנפולתשמח  הזהר זאת  בכל  רעך , הסרת  על  אויבך מפלת 
לבך , יגל  ואל תשמח אל  והכשלון הנפילה  שבעצם  ר "ל  וכו' אויבך 
היית  ואילו מרעתו, בהצלתך אם  כי שמח אתה  שאין בלבך  יהיה  אבל 
נוח היה  וכשלונו, נפילתו בלתי  עליך זד  אשר מהרעות  ממנו ניצול 
ובהיותו  אפו, מעליו והשיב וכו' ה ' יראה  פן זה  על  והזהיר יותר . לך 
שב אשר  אחר  כי  בזה , העונש  לך  די לכלותך , עליך  העומד  אויבך 
ב"מצוות  פירש  [כן כבראשונה . ולכלותך  לרדפך ישוב  הלא  לו ורפא 

.[104 עמ ' לקמן נעתק ל "ה  ס' נקימה  הל' הלבבות "



טז: ערכין 1גמ'

השנאה איסור עצם <טז >: - <ה> מקורות

>ÁÎ<

טז: ערכין גמ'
‰‡�˘· ,Í··Ï· Ï"˙ ,Â�ÏÏ˜È ‡ÏÂ Â�¯ËÒÈ ‡Ï Â�ÎÈ ‡Ï ÏÂÎÈ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ¯"˙

.¯·„Ó ·Â˙Î‰ ·Ï·˘

ÔÈ�Ó Ï·È˜ ‡ÏÂ ÂÁÈÎÂ‰ ,ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ ¯Ó‡�˘ ÂÁÈÎÂ‰Ï ·ÈÈÁ˘ ‰�Â‚Ó ¯·„ Â¯È·Á· ‰‡Â¯Ï ÔÈ�Ó
.‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡Ï Ï"˙ ÌÈ�˙˘Ó ÂÈ�Ù ÂÏÈÙ‡ ÏÂÎÈ ,'ÂÎÂ Â�ÁÈÎÂÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘

ÔÈ·Ó ÌÒÈ˜ ÏÂË ÂÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó˘ ‰Ê‰ ¯Â„· ˘È Ì‡ È�‡ ‰Ó˙ ÔÂÙ¯Ë ¯"‡ ‡È�˙
...ÍÈ�ÈÚ ÔÈ·Ó ‰¯Â˜ ÏÂË ÂÏ ¯Ó‡ [ÍÈ�È˘]

‡Ï˘ ‰Â�ÚÂ ‰Ó˘Ï ‰ÁÎÂ˙ [ÈÊÙ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯Ó ÈÊÙ Ô·] ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‰È¯· ‰„Â‰È È·¯ ‰È�ÈÓ ‡Ú·
‰ÏÂ„‚ ‰Â�Ú ¯Ó ¯Ó‡„ ,‡ÙÈ„Ú ‰Ó˘Ï ‰Â�Ú„ ˙È„ÂÓ ‡ÏÂ ‰ÈÏ ¯Ó‡ .‡ÙÈ„Ú Â‰ÈÈ�ÈÓ È‰ ‰Ó˘Ï
˙ÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· Ì„‡ ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ ,‡ÙÈ„Ú ÈÓ� ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ,ÌÏÂÎÓ

.‰Ó˘Ï ‡· ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÍÂ˙Ó˘ ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ Ù"Ú‡

‰ÈÓ˜ È·˙È ÂÂ‰ ·¯ ¯· ‡ÈÈÁÂ ‡�Â‰ ·¯„ ‡‰ ÈÎ ,‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰Â�ÚÂ ‰Ó˘Ï ‰ÁÎÂ˙ ÈÓ„ ÈÎÈ‰
Â˙„ ‡�Â‰ ·¯ ‰ÈÏÚ Ï·È˜ ,[‡�Â‰ ·¯-] ÈÏ ¯ÚˆÓ ‡˜„ ¯Ó ÈÊÁ ·¯ ¯· ‡ÈÈÁ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘„
,‰ÈÙ�‡· ÈÏ ˙¯Ó‡ ‡Ï È‡Ó‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,„È·Ú ‡˜ ÈÎ‰Â ÈÎ‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ˜ÈÙ�„ ¯˙· ,‰ÈÏ ¯ÚˆÓ ‡Ï

:È‡„È ÏÚ ·¯„ ‰ÈÚ¯Ê ÛÂÒÎÈÏ„ ÈÏ ÒÁ ‰ÈÏ ¯Ó‡

:é"ùø תוכחה דבר  על יכנו, לא  ופניו 1יכול יד : כלאחר יסטרנו , :
שבידך , קטן עון כלומר  קיסם , פניו: להלבין ברבים  שיוכיחו משתנים ,
להוכיח , יכולין אין הילכך  שבידך, גדול עון אתה  טול לו לומר  יכול  זה 
לשמה , שלא  וענוה  שמים : לשם  לשמה , תוכחה  חוטאים : שכולם 
שמים  לשם  שלא  ענוה  ואותה  להוכיחו רוצה  שאינו עניו עצמו שעושה 

ישנ  שלא  אלא  ענוה הוא  כ :) (דף פ"ק ע"ז במסכת  מר , דאמר  אנו:
לא  חסידים  לבשר  ענוים , לבשר  אותי  משח יען דכתיב מכולם  גדולה 
הונא  רב לן מצער  דקא  מר חזי  לשמואל חייא , רבי  ליה  אמר  נאמר :
לשמואל הונא  רב ליה  אמר  רב בר  חייא  נפק, כי  אותי . וחובט שמכה 
שלא  ענוה  והיינו מגונים , דברים  עביד  והכי דהכי ליה  מצערנא  להכי 

בגנותו. סיפר  בפניו ושלא  בפניו, ליה  אמר דלא  לשמה 

:úåôñåú להוכיחו רוצה  ואינו עניו עצמו שעושה  לשמה , שלא  וענוה 
שלא  ענוה  וי"מ  ישנאנו, שלא  אלא  היא  שמים  לשם  לא  ענוה  ואותה 

עצמו  ומשפיל הוא  עניו  אדם  שיאמרו או גאוה  משום  פירוש לשמה 
בקונטרס אבל שם , לקנות  אלא  שמים  לשם  ולא  ועלבונו בחירופו ושותק
אלי ישר  לא  הצריכים , מן תוכחה  שמונע לשמה  שלא  ענוה  שפירש 

גמור רשע :2דהוה 

:ó"éøשל הבעיא  והשמיט וכו', ת "ר  הברייתא  לשון הביא  לא .] [ב "מ 
וכו'. לשמה  ענוה 

רש"י: דברי בביאור

:ïééèù ÷éæééà ø"øäîיש פרק רש "י וז"ל  ה ] ל "ת  לסמ"ג [ביאור 
כלאחר מכה  היינו יסטרנו ולא  תוכחה , דבר על  יכנו לא  יכול  בערכין,
תוכחה , דבר  על בלבו  חבירו את  לשנוא  אסור כלומר  בלבבך , ת "ל  יד ,

תוכחה . דבר  על ולקללו להכותו מותר  אבל 

בענין1. מדבר תשנא"] ["לא הפסוק תחילת שגם התנא בדברי מפרש רש"י:
<לא> הסמ"ק [כשיטת להוכיחו, ושצריך שחטא באדם ואיירי חטא, על תוכחה
ראשונים כהרבה דלא ב], [שיטה התורה" ב"מפרשי לעיל עה"ת התוס' ובעלי
הברייתא ופירוש כלפיו], שנאה על ומזהיר כשר באדם איירי שהפסוק שפירשו
וקללה] [הכאה שנאה" של "מעשים לעשות שלא מצוה שהתורה יכול הוא:
להכותם [אבל בלב החוטאים לשנוא אסרה התורה בלבבך, ת"ל החוטא, כלפי
התו"כ, במפרשי ולקמן ומהרש"א, שטיין ר"א במפרשים: כאן עיין מותר].
רש"י דעת ליישב איך רש"י. שיטת בביאור <מג> לובלין מהר"ם שו"ת ובדברי
שהארכנו ב' אות א' פרק א' בסוגיא עיין בזה, האחרונים ושיטת פסחים, גמ' עם

רש"י. שיטת בביאור

דברי2. הביאו תחילה דבריהם: כוונת דזו ונראה צ"ב, התוס' לשון תוספות:

הקשו וע"ז לשמים, חבירו שחטא בחטא מיירי דהכא מדבריו הבין ותוס' רש"י,
פגיעה על בתוכחה דמיירי פירשו ולכן תוכחה, של ממ"ע יפטר למה א"כ
הי"מ של הפירוש וזה הפגיעה, על למחול יכול ובזה לחבירו, אדם בין וחטא
שלשון אלא הבא]. בעמוד המובא יצחק" ה"מנחת [כפירוש תוס' שהביאו

רש"י. עם מחלקותם עיקר שזה פירשו שלא סתום תוס'
רוצה שאינו היינו גאוה", "משום שמש"כ לפרש נראה פירושם ובעיקר
ואינו ממנו יותר גדול עצמו את שמחשיב כיון פלוני של בתוכחתו להתעסק
לקנות אלא שמים לשם ולא הוא... עניו אדם שיאמרו "או ומש"כ כבודו, לפי
לכבוד. אלא לשמים לשם שאינו רק ענוה כוונת הוא שבאמת היינו שם",

לקמן. ב"סיכום" מש"כ ע"ע
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:à"ùøäî וקללה הכאה  איסור וכו'. יכנו לא  יכול  וגו' תשנא  לא  [כאן]
קרא  והאי קאמר , תוכחה  לענין דהכא  אלא  בתורה , מפורש  לחבירו
יקללנו  ולא  יכנו לא  יכול  קאמר  ולכך  כתיב, תוכחה  גבי וגו', תשנא  לא 
בלבבך ת "ל  וקאמר  הוא , וגו' תשנא  לא  דבכלל  תוכחה  גבי אפילו
לחכם  הוכח כמ"ש  בלב  שנאה  זה  אין תוכחה  ודרך  שבלב, שנאה  וכו'

.3ויאהבך

<ו> כהנים  התורת  במפרשי לקמן עיין רש "י שיטת  בביאור  עוד 

האסורה: השנאה וגדר הברייתא בביאור

:í"áîø קצתנו את  קצתנו משנוא  הזהיר  ש"ב] ל "ת  המצוות  [ספר
אלא  אמרתי לא  ספרי  ולשון בלבבך, אחיך  את  תשנא  לא  אמרו  והוא 
אותו, שונא  שהוא  והודיעו השנאה  לו כשהראה  אמנם  שבלב, שנאה 
תטור , ולא  תקום  לא  על עובר ] [הוא  אבל  הלאו, זה  על  עובר  אינו
הוא  הלב שנאת  אבל כמוך , לרעך  ואהבת  אמרו והוא  עשה  על ועובר 

הכל מן יותר  חזק .4חטא 

:ïåàâ éàçà 'øã úåúìéàù את תשנא  לא  ת "ר  כ"ז] שאילתא  [וישב
לומר תלמוד  ימרטטנו, ולא  יקללנו ולא  יכנו לא  יכול בלבבך , אחיך
קאסר בעלמא  דשנאה  למימרא  מדבר . הכתוב שבלב בשנאה  בלבבך,

מידעם  עביד  קא  דלא  ואע"ג ...5רחמנא 

מהלב: השנאה להוציא לחבירו אדם בין תוכחה

:í"áîøוישתוק ישטמנו לא  לאיש  איש  כשיחטא  ה "ו] פ"ו [דעות 
ועד למרע מאומה  אמנון את  אבשלום  דבר  ולא  ברשעים  שנאמר  כמו
לו  ולומר  להודיעו  עליו מצוה  אלא  אמנון, את  אבשלום  שנא  כי  טוב
הוכח שנאמר  פלוני , בדבר לי חטאת  ולמה  וכך  כך  לי עשית  למה 

עמיתך . את  תוכיח

לו  לדבר  ולא  להוכיחו רצה  ולא  חבירו עליו שחטא  מי ה "ט] [שם 
משובשת , דעתו שהיתה  או ביותר , הדיוט החוטא  שהיה  מפני  כלום 
לא  חסידות , מדת  זו הרי  הוכיחו, ולא  שטמו ולא  בלבו לו ומחל

המשטמה  על  אלא  תורה  .6הקפידה 

:÷çöé úçðî ú"åù וענוה לשמה  תוכחה  י "א ] אות  ע"ט סי ' [ח"ד 
דעדיפא  ע"ז לומר  פלואים  דברים  וכ "ז וכו', רש "י  ופי' לשמה ... שלא 
אמנם  וז"ל ... וענוה  בד "ה  ע"ז התוס ' שהקשו וכמו לשמה , מתוכחה 

דענו  פירשו י"מ בשם  גאוה ...התוס' משום  פירוש  לשמה  שלא  ה 
לעלבונו  דבנוגע הצריכים  מן תוכחה  מונע דהוה  קשה  לא  וע"ז עכ "ד ,
עושה  דאם  ה "ט פ"ו דעות  הל' ברמב"ם  וכמבואר  למחול  יכול  הרי
מתוך בכלל  הוי  שמים  לשם  ושלא  חסידות , מידת  הוי שמים  לשם 

בערכין... שם  כמבואר  לשמה  בא  לשמה  שלא 

>Â<

כהנים תורת
È˙¯Ó‡ ‡Ï ,Í··Ï· Ï"˙ ,Â�¯ËÒ˙ ‡ÏÂ Â�Î˙ ‡ÏÂ Â�ÏÏ˜˙ ‡Ï ÏÂÎÈ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï :ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙

.'ÂÎÂ ˙Â�˙˘Ó ÂÈ�ÙÂ ÂÁÈÎÂÓ ˙‡ ÏÂÎÈ ,'ÂÎÂ ÌÈÓÚÙ '‰Â '„ Â˙ÁÎÂ‰ Ì‡˘ ÔÈ�ÓÂ ,·Ï·˘ ‰‡�˘· Ì‡ ÈÎ

„"Ù ÌÈ˘Â„˜ ˙˘¯Ù

:ììä åðéáø לא כתיב אי  כלומר תכנו, לא  יכול שם ] לתו "כ  [ביאור 
ודהך תכנו לא  לומר  אני יכול בלבבך כתיב ולא  אחיך  את  תשנא 

וכו'. אמרתי  לא  בלבבך  נאמר  לכך  ומקללו, דמכהו היינו שנאה 

:ïøäà ïáø÷ אילו כלומר  אחיך , את  תשנא  ולא  שם ] לתו"כ  [ביאור 
שהוא  שנראה  בלבבך אמר  ולא  לא , ותו אחיך את  תשנא  לא  קרא  אמר 
המורים  מעשים  לו יעשה  שלא  לומר  שהכונה  לומר  יכול  הייתי  יתר ,
תוכיח , הוכח לזה  סמוך  מאומרו משמע וזה  וכו', יכנו שלא  השנאה  על
דברים  לו בעשותך אחיך את  תשנא  לא  וירצה  בדברים , היא  שההוכחה 
אסרתי לא  בלבבך , ת "ל  - בדברים  תוכיח הוכח אלא  שנאה  המורים 
יש לבבית  שנאה  בלא  זה  מכל לו שתעשה  מה  אבל  הלב, שנאת  אלא 
שלא  ואחר בלבבך, אחיך  את  תשנא  לא  קרא , וה "ק לזה , רשות  לך 
בקללה . או  בהכאה  או שיהיה  דבר  בכל  תוכיח הוכח  בלבבך  תשנא 

:øôñ úìéâîהפליג אהרן " "קרבן בעל  ...והרב ה ] ל "ת  לסמ"ג [ביאור
רש "י ] לשיטת  רק הברייתא  ביאר  [כלומר  שלמה  רבינו של  לים  עצמו
שמותר נראה  וכו', יכנו לא  יכול  שלשון מפני  לפרש "י נוטה  ...והדעת 
וכו', פעמים  וה ' ד ' הוכחתו שאם  ומנין קאמר  דבסמוך  ועוד  להכותו,
מנין  בגמ ' ממ"ש  אך  קמיירי . תוכחה  בענין נמי  השתא  דעד משמע
דעד משמע וכו', שנאמר  להוכיחו שחייב מגונה  דבר  בחבירו לרואה 
ללמדנו  היא  הגמ ' דכוונת  ואפשר  איירי. תוכחה  בענין לאו השתא 
קבל לא  להוכיחו חייב מגונה  דבר בחבירו דהרואה  דמלתא  עיקרא 
פעמים  הרבה  נורי בן ר "י אמר שכן להכותו, יכול  וכן ויוכיחנו, יחזור
דקא  מר  חזי לשמואל  אמר  נמי  רב בר  וחייא  וכו', ידי על עקיבא  לקה 

אותי . וחובט  שמכה  ופירש"י  הונא , רב לי מצער

כאן,3. רש"י לשיטת שכוונתו ברור אבל בדבריו מפורש שלא אף מהרש"א:
באה תוכחה כי התוכחה בזמן שנאה של מעשים לאסור שאין לבאר ומוסיף

למוכי אהבה להוסיף צריך שזה ועוד לטובתו, ודאגה לחוטא אהבה ח,מתוך
לשנאה. שייך זה אין ולכן

רק4. אסרה דהתורה המפורסמת הרמב"ם שיטת זוהי המצוות: ספר רמב"ם
הברייתא ומפרש נסתרת"], ושנאה גלויה "שנאה א' סוגיא [עיין נסתרת שנאה
אדם בסתם איירי אלא תוכחה] שצריך בחוטא שאיירי [שמפרש כרש"י דלא
בזה. הרמב"ם בדעת עוד שהארכנו <ז> בסיכום עיין לשנאותו. שלא ומזהיר

הנצי"ב5. מוכיח ומכאן מעשה, יש אם דאסור דכ"ש משמע שאילתות:

רק דעובר דס"ל הרמב"ם שיטת על חולק שהשאילתות שם] שאלה" ["העמק
"אפילו" דעובר הברייתא לפרש השאילתות ודעת בלב, נסתרת אשנאה
לשון כל העתקנו <לג> לקמן עיין לחוץ. נתגלה אם וכ"ש שבלב בשנאה

<ז>. ערכין גמ' בסיכום ולקמן ב' אות א' ובסוגיא השאילתות

בפגיעה6. מהלב השנאה את מוציאה שתוכחה כתב ו' בהלכה דעות: רמב"ם
אינו השנאה על לחבירו מוחל שכאשר מוסיף ט' ובהלכה , לחבירו אדם בין
מקור מציינים האחרונים כי הרמב"ם דברי את כאן הבאנו בתוכחה. חייב
<ז> ב"סיכום" עי' לשמה", שלא וענוה לשמה "תוכחה שלנו מהגמ' דבריו

ה'. פרק התוכחה" "מצות ה' ובסוגיא
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>Ê<

ערכין גמ' סיכום

לחבירו אדם בין תוכחה ודין תורה, אסרה שנאה איזו

בגמרא: המפורש תמצית

תורה שאסרה השנאה  מהות 

"שבלב", שנאה היא – תורה שאסרה השנאה א.

תשנא. דלא לאו משום אסורים אינם לכאורה וכיו"ב וקללה הכאה אבל ב.

הלב  מן  השנאה להוציא  – בו  כשפגע לחבירו  תוכחה

התוכחה. ממצות וגם המידות, מכל חשובה להוכיח] ולא [לסבול ענוה מידת א.

מתוכחה. עדיפה אחרות] כוונות ובלבו כעניו לפנים מתנהג [שרק לשמה שלא ענוה ואפילו ב.

מדותיו על להעביר ענוה מידת עדיפה בזה ורק בו, שפגע על לחבירו לתוכחה שהכוונה בתוס' פירשו ג.
זה. פטור אין לשמים] עבירה [על החוטאים בתוכחת אבל ולמחול,

הגמרא: פירוש

הגמרא: בפירוש הראשונים נחלקו עקריים נושאים בשני

שבלב "? "שנאה פירוש מה מדבר", הכתוב  שבלב  "בשנאה  א.

õהיינו שבלב" "בשנאה מפרשים רל"ח] [מצוה החינוך ובספר כאן] לשונו [הובא המצוות בספר הרמב"ם
שנאה אוהב. פני ומעמיד ידבר שלום חוץ שכלפי כלומר בחוץ, נראית ואינה בלב הטמונה שנאה
לאו על עובר אינו ששונאו, בו מכיר והלה בחוץ, השנאה מראה אם אבל תורה, אסרה כזאת [נסתרת]

זה.

õאם או השנאה מגלה אם הבדל כל שאין כאן, המובא ה"שאילתות" ובכללם ראשונים הרבה דעת
מסתירו אינו אם אף עובר בלבו, קבועה שנאה [רגש] דהיינו בלב שנאה לו שיש וכל בלבו, מסתירה
המחלוקת ביאור הנ"ל]. הראשונים בדעות האחרונים [כ"כ שבלב", "שנאה הגמרא כוונת וזהו מחבירו,

א'. פרק נסתרת" ושנאה גלויה "שנאה א' בסוגיא עיין בזה האחרונים ודברי

אליו ? השנאה סיבת ומהי בגמרא, מדובר  אדם באיזה ב .

õאלא בלב לשנאותו שלא תורה הזהירה ובזה אותו, שמוכיחים לשמים בחוטא מדובר רש"י לדעת
באחרונים, דבריו ביארו כן תוכחה", דבר "על – יכנו לא דיכול הברייתא דברי על רש"י [וכמ"ש להוכיחו.
מהר"ם וכ"כ רש"י, כשיטת הם שדבריו מהרש"א וגם אהרן, קרבן שטיין, מהר"א לעיל, הובאו ומהם
מפרשים [ועוד התורה על התוס' בעלי כשיטת היא זו שיטה <מג>]. משמע" "וכן ד"ה י"ג סי' לובלין
מיירי הפסוק וכל כאחד, כולו תוכיח" הוכח – תשנא "לא הפסוק שמבארים הסמ"ק, וכשיטת שם],
התורה במפרשי <א> לעיל עיין אליו. השנאה סיבת גם וזוהי להוכיחו שצריכים [לשמים] בחוטא

זו. שיטה נתבארה ששם <ב> ובסיכום

õחבירו בו שפגע משום היא השנאה סיבת ראשונים], ועוד רמב"ם עה"ת, [רמב"ן אחרים לראשונים
[ולא הסכסוך. שיתיישב עד עמו ולהתווכח להוכיחו אלא בלב לשנוא שלא תורה אמרה זה ועל וכיו"ב,

לשמים]. בחוטא כלל מיירי
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הנ"ל: הדעות ב' לפי הגמרא פירוש

המסקנא? ומה אמינא ההוה מה שבלב ", בשנאה בלבבך , ת "ל  יכנו ... לא  "יכול 

õדהיינו שנאתו, מתוך ומקללו כשמכהו גם תשנא לא איסור שיש אמינא הוה "... "יכול פירושו, לרמב"ם
ואינה השנאה גילה שכבר מאחר עובר אינו שבזה [המסקנא], בלבבך ת"ל בלבו, שיש השנאה שמגלה

שבלב". "שנאה עוד נקראת

õ:דרכים שתי במפרשים מוזכרים הגמרא? מפרשים איך - עובר נמי שנאתו דמגלה דס"ל לראשונים

שפלטה עד השנאה גברה שכ"כ מאחר נסתרת משנאה יותר חמורה גלויה דשנאה דס"ל מפרשים יש א.
דאסרה אמינא דהוה יכנו" לא "יכול הגמרא ופירוש הרמב"ם], סברת [היפך להסתירה יכול ואינו לחוץ
יותר, שקלה אע"פ אסורה הלב שנאת ד"גם" ת"ל וכיו"ב], בהכאה [שמתבטאת גלויה שנאה "רק" תורה

"בלבבך". תורה כתבה ולכן

הכאה כגון שנאה על המורים שמעשים אמינא דהוה יכנו" לא "יכול אחרונים, ועוד הכס"מ פירשו ב.
להראות או להבא להפחידו שמכהו [כגון כלל בלב שנאה שאין אע"פ תשנא לא מצד אסורים וקללה,
"ואהבת בפסוק המפרשים שפירשו וכעין כשונא, תתנהג שלא תשנא" ב"לא התורה וכוונת וכיו"ב], כוחו
רק עובר זה שבלאו להורות בלבבך, ת"ל בלב. אהבה רגשי על ולא מעשים על שהכוונה כמוך" לרעך

עובר. אינו גרידא במעשים אבל בלב, שנאה [גם] כשיש

דבר על יכנו" לא ו"יכול בחוטא דאיירי מפרש שהרי כך, הברייתא פירוש יוצא וסיעתו לרש"י וגם
בלבבך, ת"ל תוכחה, לשם אלא הלב, שנאת בלי אף אסורים שנאה של שמעשים אמינא דהוה תוכחה,
ועיין תוכחה, [לשם מותרים הלב שנאת בלי מעשים אבל בתוכחה], [ואפילו אסורה הלב שנאת שרק

אהרן]. וקרבן מהרש"א

ולקלל? להכות מותר  באמת  האם בלבבך ", ת "ל  יקללנו, ולא  יכנו ... לא "יכול

מה וא"כ מאלה, אחד כל על מיוחד לאו ויש שאסור ברור הרי אבל דמותר, משמע הברייתא מלשון
במפרשים. הקשו וכן הברייתא? פירוש

õוסיעתו לצורךלרש"י ולקלל להכות מותר דבאמת מבואר ובתוכחה, מיירי בחוטא שהפסוק הסוברים
שני שהוסיף אלא רש"י, בדעת ט'] סי' פ"ג [ב"ק שלמה" של ב"ים וכ"כ אסורה. שנאה ורק תוכחה,
באשתו -] נשמעת שאינה ורואה מקודם גמורה בתוכחה לא אם בהכאה ימהר אל "ומ"מ תנאים:
והוא עשה, שמים שלשם שיודע בכשרות מוחזק באדם "ודוקא כתב: ועוד תורה]". דת על שעוברת
אדם וכל בריה, לכל חיי שבקת לא דא"כ כמיניה, כל לאו דאינשי בסתמא אבל ומופלג, חשוב אדם
אלא ורצועה ומקל רשות נתנה לא והתורה בארץ, צדיק אין כי תוכחה דבר על חבירו ויכה ילך ריק

עוד. עיי"ש נשמעים", דבריו להיות שראוי חשוב לאדם או לדיין

õהברייתא שכוונת המצוות] בספר דבריו [וכמשמעות המפרשים פירשו [ולרמב"ם] אחרים לראשונים
אחרים לאוין מצד הוא אסור אבל אסור, אינו תשנא דלא לאו כאן.7שמצד ענינם שאין

מדובר ? חטא סוג באיזה  וכו ', להוכיחו" שחייב  מגונה דבר בחבירו  לרואה "מנין 

גניבה כגון לשמים חטא גם שהוא לחבירו אדם בבין [או לשמים בחטא שמדובר בגמרא הפשוט הפירוש
וכדו'] פנים לחוטאים.,8והלבנת תוכחה דיני כל לומדים ומכאן

שם הרמב"ם מלשון דייק שם] דעות משנה" ב"סדר וכן ה"ח, פ"ו [דעות משנה" ה"לחם שדעתו9אך
התוכחה וחיוב בחבירו, שפגע במי ואיירי וכו', תשנא לא ת"ר הברייתא מתחילת אחד המשך הגמרא שכל
ה"ז], שם הרמב"ם [כלשון וכך" כך לי עשית למה לו "ואומר לחבירו אדם בין התווכחות חיוב הוא כאן

כאן. במהרש"א וכ"כ

תוכחה? ובאיזה מדובר  חטא  באיזה  וכו', לשמה" שלא  וענוה לשמה "תוכחה

מעיקרא7. הקושיא לעיל שהוזכר ראשונים בשאר הראשון לפירוש אולם
גם ולמסקנא עובר ומקללו במכהו שרק היתה ההו"א זה שלפירוש ליתא,
כאן כתוב ולא שנאה. מתוך ומקללו כשמכהו וכש"כ גרידא הלב בשנאת

הכאה. על היתר

עקיבא8. לקה פעמים הרבה שאמר נורי בן יוחנן דר' עובדא גבי רש"י ולשון
כשהייתי עליו, "קובל רש"י כתב גמליאל, רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי על

שמיא. כלפי משמע גנאי", דבר בו רואה

הגמ'9. מדברי [הנלמד בתוכחה, יבייש שלא הדין ח' בהלכה שם שכתב
אבל לחבירו אדם שבין בדברים בד"א ע"ז: וכ' חטא"], עליו תשא "ולא כאן
שבגמ' משמע וכו', ברבים אותו מכלימים בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי
בדברי לחבירו" אדם "בין ופירש שהאריך. עיי"ש לחבירו, אדם בבין רק מדובר
דתוכחה במ"ע חינוך במנחת וכ"כ אתו, מתווכח וע"ז בו שפגע היינו הרמב"ם

מוכרחים. דבריו שאין שכתב שי"ק מהר"ם [ועיין
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õבתוכ דמיירי פירש רש"י הראשונים: מחלוקת בזה ברמצאנו חייא על [וכמש"כ לשמים חטאים על חה
ולא בעצם מגונים היו שמעשיו משמע לשמה", שלא ענוה והיינו מגונים דברים עביד והכי "דהכי רב
דהיינו הצריכים", מן תוכחה "שמונע לפרש שכוונתו רש"י בדעת תוס' הבינו כך ועכ"פ הונא, ברב שפגע

לשמים]. חוטאים

õחוטאים להוכיח התורה מן שמחויב בכה"ג איירי לא כרחך דעל כתבו, לשמה] שלא וענוה [בד"ה התוס'
משום דאורייתא מחיוב עצמו יפטור שאדם מצאנו [ולא גמור, רשע הוה דבכה"ג ענוה, מתוך ונמנע
לחבירו ימחול האם היא והשאלה חבירו, בו בפגע דאיירי התוס' פירשו ולכן אחרת], סיבה כל או ענוה
וחינוך תוכחה או מדותיו על והעברה ענוה יותר חשובה מידה איזה ויוכיחנו, יקפיד שמא או יקפיד, ולא
חרפתן שומעין עולבין ואינן הנעלבין למש"כ מקביל [וזה עדיפה. ענוה שמידת הגמרא ומסקנת לשני,

מתוכחה. עדיפה לשמה שלא ענוה ואפילו וכו'], אומר הכתוב עליהן משיבין ואינן

שני התוס' כתבו - כוונתו ומה לענוה. כוונתו אין אבל כעניו שמתנהג - לשמה" שלא "ענוה ופירוש
עצמו את שמחשיב כיון פלוני של בתוכחתו להתעסק רוצה שאינו דהיינו גאוה", "משום או פירושים,
לשם ולא ועלבונו בחירופו ושותק עצמו ומשפיל הוא עניו אדם שיאמרו "או כבודו, לפי ואינו יותר גדול
[ב"מנחת לכבוד. אלא לשמים לשם שאינה רק לענוה כוונתו שבאמת והיינו שם", לקנות אלא שמים
ב"עין שמובא כמו רש"י בדברי גירסא שינוי פי על כתוס' רש"י דעת פירש י' אות ע"ט סי' ח"ד יצחק"

ערכין]. יעקב"

הגמרא: דברי מתוך הנלמד

תוכחה לשם וקללה  הכאה היתר א.

õ,בתוכחה וקללה הכאה היתר וכו'" ת"ל יכנו לא "יכול מהברייתא אנו למדים וסיעתו רש"י לדעת
שהכוונה והכאה קללה נזיפה עד תוכחה שיעורי שפירש לא: ב"מ בשטמ"ק הרמ"ך לדעת [השווה

התוכחה]. למקבל שהכוונה הרגיל מהפירוש הפוך וכו', ומכה מקלל נוזף שהמוכיח

õוכבר וקללה, הכאה להיתר כלל ראיה אין לחוטא, בתוכחה כאן מדובר שלא הראשונים שאר לדעת
לדעתם הברייתא את לעיל מדברי.10פירשנו רק ונזכיר מקומו, כאן ואין האחרונים האריכו זאת בשאלה

חטא עליו תשא "ולא מהפסוק למדים שאם <נד> אפרים" כשמכהוה"מטה א"כ פניו" "לשנות שאסור "
זאת שאלה לקשר שכתב הארזים"] ["עמודי מהאחרונים ויש וכו'. מזה גדול פניו משנה לך אין ומקללו
רש"י שם שכתב משתנות" פניו אפילו ד"יכול השיעור עצם של לשאלה תוכחה] בשעת וקללה הכאה [של
מותר לבינו בינו אבל דוקא ברבים פניו להלבין שאסור לשיטתו דרש"י פניו", להלבין ברבים "שיוכיחנו
הסובר הלל רבינו וכשיטת בתוכחה פניו להלבין שמותר בהדיא מוכח יעקב" ב"עין הנדפס [וברש"י הכל,

עוד]. להוכיחו אסור אח"כ ורק בכלל ועד פנים הלבנת עד שמותר

לחבירו  אדם בין וסכסוך פגיעה  על והתווכחות התוכחה דין ב .

לחבירו אדם בין התווכחות לדין חז"ל בדברי מקור בחפשו ה"ו] פ"ו דעות [רמב"ם משנה" ב"סדר
בחבירו לרואה מנין בגמ': ממ"ש שנלמד כתב, תוכיח, הוכח אלא תשנא לא מפסוק הפוסקים שהוציאו
[עכ"פ דקאי פירש דהרמב"ם והיינו וכו', משתנים פניו אפילו יכול וכו' להוכיחו שחייב וכו' מגונה דבר
במהרש"א וכ"כ הרמב"ם, בדברי משנה" ה"לחם וכמ"ש מדבריו], [כדמוכח לחבירו אדם בין בפגיעה גם]
שרוב כתבנו כבר [אך לחבירו. אדם שבין התוכחה דין בגמ' מפורש וא"כ הגמ', דברי בפירוש כאן

לפ"ז]. הרמב"ם בדברי שנתקשה מה בלח"מ עיי"ש כך, פירשו לא המפרשים

מדת זו  הרי – מוכיחו  אינו  וגם שונאו ואינו  לו  למחול ורוצה  חבירו בו שפגע  מי  ג.
חסידות.

השאר] [בין באחרונים הוזכר הרמב"ם לדברי כמקור לעיל]. [מובא ה"ט פ"ו דעות הל' הרמב"ם כ"כ
שו"ת ועיין ועוד, המלך עבד חכמים, משנת עוז, [מגדל לשמה", שלא וענוה לשמה "תוכחה של זו גמרא
ומסקנת לחבירו, אדם שבין בתוכחה שמדובר התוס' פירוש לפי הוא שכ"ז ומובן לעיל]. הובא מנח"י

מהמשך10. תוכחה, כדי תוך להכות שמותר ראיה עוד הביא ספר" וב"מגילת
מדאמר וכן ידי". על עקיבא לקה פעמים הרבה נורי בן יוחנן ר' "אמר הגמ':
וחובט "שמכה ופרש"י הונא, רב לי מצער דקא מר חזי לשמואל רב בר חייא
דעת ובענין לשיטתו. כן פירש ואולי מוכרח אינו פירש"י אך אותי",
למסנייה שרי כשורה נהיג לא "אבל מפורש כאן כתב אמנם השאילתות,

עיין אבל וקללה, הכאה שמותר מפורש הרי מעשה", ביה ולמיעבד ולמלטיה
דהרי בו, להשתעבד אלא להכאה כוונתו אין שע"כ שאלה" ב"העמק בנצי"ב
ע"פ רק להכות שמותר ב' אות נ"ח בשאילתא לקמן כתב עצמו השאילתות

וכו'. מומחים ב"ד
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הרמב"ם. שהזכיר חסידות המידת וזה הענוה, ממעלת שזה עדיף, מוכיח ואינו עלבונו שבמוחל הגמ'
של הוסיף המלך" כדיוב"עבד מתוכחה, מניעתו סיבת ושזו ביותר" "הדיוט של ציור הרמב"ם נקט כן

אינו שבאמת משום מלהוכיח שנמנע לא והיינו, מתוכחה, דעדיפא לשמה שלא דענוה דין נמי לכלול
התוס' שכתבו מה [וכעין וכיו"ב. ביותר ההדיוט להוכיח שקשה משום אלא הוא, ועניו בעלבונו מקפיד
מגאוה]. נובעת לפעמים לו, מזדקק אינו ולכן ביותר הדיוט הוא שפלוני החלטתו שעצם גאוה", "משום

ה'. פרק התוכחה" "מצות ה' בסוגיא עיין באורך זה דין ביאור

תשנא"? ב "לא  עובר האם שנאתו , מתוך - בדיבור או במעשה - בחבירו  הפוגע ד .

ולא עוברים שבלב שנאה על שרק מהגמ' מוכח שלכאורה בגמ'" המפורש ב"תמצית לעיל כתבנו כבר
"מעשי על שגם באחרונים דעות שיש שנאה" מתוך הנובעים "מעשים ד' בסוגיא עיין אבל מעשים, על

עיי"ש. עוברים, שנאה"

הסוגיות התאמת

כהנים תורת – ערכין 

כהנים] בתורת הלשון לבין ערכין בגמ' הברייתא לשון [בין לשון הבדלי שני על ועמדו האחרונים דקדקו
בסוגיא, הראשונים שנחלקו העקריים הנושאים לשני מתאימים אלו שנויים להלכה, נפק"מ בהם שיש

עיי"ש]. הגמרא" ב"פירוש לעיל [המבוארים

õ,<מט> ספר" ב"מגילת זה בכעין קדמו וכבר כז], סי' וישב [שאילתות שאלה" ב"העמק הנצי"ב דקדק א]
שנאה שעל הרמב"ם כשיטת משמע שבלב", בשנאה אם כי אמרתי לא בלבבך, "ת"ל - התו"כ דמלשון
בו שאין מדבר", הכתוב שבלב בשנאה בלבבך, "ת"ל - ערכין הגמרא ללשון בניגוד עוברים, אין גלויה
"שנאה א' בסוגיא עיין זה על האחרונים שהקשו ומה זה ענין בביאור הרמב"ם. לשיטת משמעות שום

א'. פרק נסתרת" ושנאה גלויה

õחזור פעמים וה' ד' הוכחתו שאם ומנין שבלב, בשנאה אם כי אמרתי לא תשנא... "לא התו"כ לשון ב]
ערכין הגמרא לשון משא"כ תוכחה. בענין איירי הרישא, כולל הברייתא, שכל משמע וכו'", והוכיחו
בברייתא דמדובר משמע זה שמלשון להוכיחו", שחייב מגונה דבר בחבירו לרואה מנין תשנא... "לא
של אחד ענין שכולו משמע התו"כ לשון ולפי תוכחה. חיוב וענין שנאה איסור ענין ענינים, שני על
שם ספר" ב"מגילת דקדק כן תוכחה. דבר על - יכנו לא יכול שפירש כאן רש"י וכשיטת תוכחה, מצות

מכל. ד"ה ט"ז פרק ריש התוכחה" "מצות ובספר
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סה: נדרים
‰˙‡˘ Ú„ÂÈ ˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡ ,ÂÏ ÔÈ¯ÓÂ‡Â ‰¯Â˙·˘ ·Â˙Î‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈÁ˙ÂÙ ¯È‡Ó È·¯ ¯Ó‡ „ÂÚÂ :'È�˙Ó
ÈÁÂ ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ÏÚÂ ,¯ÂË˙ ‡Ï ÏÚÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÂÚ
,¯„Â� È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÎ ‡Â‰˘ Ú„ÂÈ È˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡ ¯Ó‡ ,ÂÒ�¯ÙÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ÔÈ‡Â È�ÚÈ ‡Ó˘ ,ÍÓÚ ÍÈÁ‡

.¯˙ÂÓ ‰Ê È¯‰

¯·ÂÚ ÂÏ ˙�‚Â‰ ‰�È‡˘ ‰˘‡ ‡˘Â�‰ ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È·¯ ‰È‰... [Â"Ò '‰ ˜¯Ù] :‰ËÂÒ ‡˙ÙÒÂ˙
˙·‰‡Â ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ Ï‡ ,¯ÂË˙ Ï· ÌÂ˘ÓÂ ÌÂ˜˙ Ï· ÌÂ˘Ó ,ÔÈÂ‡Ï ‰˘ÓÁ ÌÂ˘Ó

.ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ‰È·¯Â ‰È¯Ù ÏË·Ó˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,ÍÓÚ ÍÈÁ‡ ÈÁÂ ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï

:é"ùøהשאילך ולא  כלי  ממנו בקשת  שאם  תטור , ולא  תקום  לא  על 
הדרתו, שנאה  ומתוך  כהוגן שלא  דבר  לך  שעשה  או הנאתך, והדרתו
הזקיקתך התורה  יעני , שמא  בלבבך. אחיך  את  תשנא  לא  אמרה  והתורה 

הב"ח ]. הגהות  [עפ"י יעני , ושמא  ולהחיותו ולאהבו לפרנסו

:à"áèéø, בתורה הכתוב מן לאדם  לו פותחין מאיר  ר ' אמר  ועוד 
על עובר אתה  מנכסיך  חברך בהדירך  כי יודע  היית  אילו לו ואומרים 
ואהבת  בלבבך אחיך את  תשנא  ולא  עמך  בני את  תטור  ולא  תקום  לא 

בנמוק"י]. [וכ "כ כמוך ... לרעך 

:éøéàî, בתורה שכתוב במה  לאדם  שפותחין מאיר  רבי  אמר  ועוד שם :
מדרך או נקמה  מתורת  מנכסיו יהנה  שלא  חבירו את  הדיר  שאם  כלומר
בתורה  שכתוב  מה  על עובר  שהיית  יודע  היית  אלו לו אומרין שנאה ,

נדרת . מי  בלבבך, אחיך  את  תשנא  ולא  תטור  ולא  תקום  לא 

:ù"àøä ùåøéôשנדר כגון תטור , ולא  תקום  לא  על  עובר  שהיית 

דרשינן  קראי  והני  לו השאילו שלא  על לשכניו כליו להשאיל שלא 
שנדר אחיך , את  תשנא  לא  ועל  כלים . שאלת  על  כג) (דף ביומא  להו

בשלומו  לשאול  רכ "ח ].11שלא  סי ' יו"ד הטור  [וכ"כ  .

:ï"ø דאסקינן דאע"ג בתורה , הכתוב מן פותחין מאיר  ר ' אמר  ועוד 
חרב כמדקרות  בוטה  ביש  פתחינן דלא  כב.) (לעיל  נדרים  ד ' בפרק
נתן  וכדרבי רשע נקרא  שמקיימו אע"פ הנודר  כל  דאמר וכדשמואל 
גדולים  איומים  דהוו שאני  דהתם  במה , בנה  כאילו הנודר  כל  דאמר 
נדריו  שאין נמצא  כן, לומר  יתבייש  נדר  הנהו דעת  על  אפילו ואי

האי כולי לאינשי  חמירי  לא  הכא  תנא  דמני הני אבל  יפה , .12נתרין 
בנמוק"י]. [וכ "כ

:à"áèéøביש פתחינן דלא  לעיל  דאמרינן מהא  ומ "ש  תימא  ...וכי
דתלי איסורא  דהוי דלעיל  דהנהו  הנכון אלא  חרב... כמדקרות  בוטה 
של לגופו חוץ שהן איסורין שהן בהני  אבל  פתחינן, לא  גופיה  בנדרא 

בהם . פותחין מתקיים , הוא  אם  לעשותן גורם  שהנדר אלא  נדר ,

לענין11. אחד נדר חלוקים, נדרים כאן שיש המשנה מפרש הרא"ש: פירוש
שלא [שנדר תקום לא לענין אחר ונדר בשלומו] לשאול [שלא תשנא לא

כליו], לו שאסרלהשאיל אחד בנדר המשנה שפירשו המפרשים כשאר ודלא
ולמה המשנה. וכפשטות הנ"ל], האיסורים כל בו יש זה [ונדר המודר על נכסיו
בלא עובר אינו הנאה דמדיר דס"ל שכתבו יש הפשוט? מפירוש הרא"ש נטה
על אלא עובר אינו בידים במזיקו ואפילו הטבה, העדר אלא דאינו תשנא
ויש כ"ו]. סי' חו"מ משפט אורח [שו"ת ההיזק. פעולת על ולא הלב שנאת
נדרים [רמב"ם עמו לדבר מותר מחבירו הנאה מדיר דהרי דבריו על להוסיף
פירש ולכן הרא"ש לדעת שנאה נחשב לא ואולי וה"ח], ה"ז ופ"ו הכ"ג, פ"א

כז. בסנהדרין כמבואר ל"שונא" נחשב שבזה בשלומו, לשאול שלא שנדר

ענין כל בכללות אלא שלום שאילת דוקא דלאו הרא"ש כוונת בפשטות
דבריו בתוך כתב <סד> יעקב" וב"קהלות ידידות", יחסי "הפסקת של
עמו דיבר שלא כל שונא איזה כז.) (סנהדרין בגמ' למבואר התכוון דהרא"ש
ימים ג' בעי אי לעיין יש בנדר איירי דהרא"ש דכיון אלא באיבה, ימים ג'
ג' בשיעור מש"כ וע"ע עמו. מדבר אינו נחשב כבר שנדר דמיד דילמא או

ב'. בסוגיא שנאה לענין ימים

נעשה12. אדם דאין בענין ו' אות ג' פרק ט' בסוגיא בזה שביארנו מה עיין ר"ן:
מותרת. שהיא חושב שהוא עבירה על כשעובר רשע
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נדרים משנה סיכום
תשנא" "לא לאיסור במשנה דוגמא

במשנה: המפורש תמצית
õ.תשנא דלא בלאו לעבור, שגורם או עליו, שעוברים נדר יש

õ.הנדר את להתיר כדי חרטה כפתח לשמש יכול זה ודבר

המשנה: פירוש

המשנה? מיירי נדר באיזה

õיהנה [שלא מחבירו הנאה שהדיר והוא אחד בנדר המשנה כל מיירי ונמוק"י המאירי הריטב"א, לרש"י,
במשנה. הנזכרים הלאוין כל על עובר ובזה מנכסיו], חבירו

õתשנא ולא כליו, להשאיל שלא בנדר עובר תקום שלא ומפרש המשנה, את מחלק שם בפירושו הרא"ש
מנכסיו]. הנאה בהדיר האיסורים כל על שעובר [ולא בשלומו, לשאול שלא בנדר עובר

עליו ? לעבור שנאה פעולת  נחשב  עצמו  הנדר  האם

õ.מהשנאה "תוצאה" הוא שהנדר משמע הדרתו" שנאה "ומתוך רש"י מלשון

õמתקיים הוא אם האיסורים] -] לעשותם גורם שהנדר "אלא הריטב"א גורםומלשון שנדר משמע "
זו שבועה "ושקיום ה"י-י"א]: [פ"ו שבועות בהלכות הרמב"ם מלשון משמע [וכן שנאה. לידי ומביא

פתח"]. לו פותחין ולקטטה, לעבירה "גורם"

אם ביארנו נסתרת", ושנאה גלויה "שנאה א' ובסוגיא שנאה", מתוך הנובעים "מעשים ד' בסוגיא
הבאה השנאה על או הנדר, גוף על או אותו, והגורמת הנדר שלפני השנאה על תשנא" ב"לא עוברים

בזה. מהאחרונים שהבאנו מה עיי"ש מהנדר. כתוצאה

המשנה: דברי מתוך הנלמד
מינה שמע עליה, עובר הכי ואפילו בלב, נסתרת שנאה אינה וכבר השנאה מגלה לכאורה הנדר ע"י
הנסתרת בשנאה אלא תשנא בלא עובר שאינו הסובר הרמב"ם כשיטת ודלא עובר, גלויה שנאה על דגם
גלויה "שנאה א' בסוגיא עיין באורך הענין וביאור הרמב"ם דעת יישוב האחרונים. העירו כן בלב,

ג'. פרק ונסתרת"

הסוגיות: התאמת

ערכין  – נדרים

רגש על רק ולא תשנא, בלא עוברים שנאה מתוך הבאים "מעשים" על שגם מהמשנה משמע לכאורה
דערכין בברייתא והלא הכי, בלאו יש כבר הלב ששנאת אע"פ עובר, הנדר עשיית ע"י שהרי בלב, שנאה
משפט" "אורח <סד>, יעקב" ["קהלות האחרונים העירו כך בלב, רק הוא שנאה איסור עיקר שכל מפורש

שנאה". מתוך הנובעים "מעשים ד' בסוגיא באורך עיין - כ"ו] סי' [חו"מ
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ג. סוטה גמ'
È·¯„ Ë"Ó ...‰·ÂÁ ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ ,Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È¯·„ ,˙Â˘¯ ,Â˙˘‡ ˙‡ ‡�˜Â ‡È�˙„
‡Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡˘ ÈÙÏÎ ¯ÓÂ‡ ·˜ÚÈ Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ‡È�˙„ ‡�˙ È‡‰ ÈÎ ‰Ï ¯·Ò ,Ï‡ÚÓ˘È
‡·È˜Ú È·¯Â ,Â˙˘‡ ˙‡ ‡�˜Â ‰‡�˜ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ Ï"˙ ,ÂÊ ÔÂ‚Î ÏÂÎÈ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙

...·È˙Î ‡�È¯Á‡ ÈÂ�È˜

:é"ùøלידי עצמו להביא  שאסור תורה  שאמרה  אחרי  כמו כלפי ,
יהודית  דת  על עוברת  אשתו את  שיראה  כן, זה  אף יכול  ותגר. שנאה 
לומר תלמוד כנגד . לשון כלפי , לה ? יקנא  לא  - שכיניה  עם  נסתרת 
הוה  קרא  כתיב לא  דאי  ומשום  בידו, הרשות  לקנא  רצה  אם  וקנא ,
עשה  מצות  בכל  אבל  רשות , הכא  ישמעאל  דא "ר  הוא  דאסור אמינא 
קנאה  רוח  עליו ועבר  כתיב, אחרינא  קינוי  הכי . אמר לא  שבתורה 

לרשו  חד נטמאה , לא  והיא  אשתו את  לחובה .וקנא  וחד  ת 

:éøéàî להרשותו תורה  שהוצרכה  אלא  מצוה , אינה  הקנוי ...אבל 
בלבבך , אחיך  את  תשנא  לא  אחר במקום  שמיחתה  מה  מצד בקנוי
המכוערים  מעשיה  מצד  הבאה  בשנאה  להרשות  תורה  והוצרכה 

לאור ... משפטה  להוציא  כדי כך  לידי  ולהביאה 

>‡È<

סוטה גמ' סיכום
תשנא" "לא לאיסור בגמ' דוגמא

בגמרא: המפורש תמצית
õ

תשנא. לא משום התורה מן ואסור שנאה נחשב הקינוי מעשה

õ.קינוי להתיר תורה הוצרכה ולכן

õהראשון בפרשה, נוסף קינוי דכתיב משום אלא אינו חובה" "קינוי דס"ל עקיבא ר' שגם לכו"ע, וזהו
הוא. חובה שגם להוסיף והשני להתיר

הגמרא: פירוש

איזה וא"כ שלא, לכאורה משמע כאן [במפרשים לשנאה? נחשב  "עצמו " הקינוי האם
תשנא ?] בלא  עליה לעבור  כאן  יש שנאה

õתורה שאמרה "אחרי שכתב וכמו בבית, וקטטה שנאה גורם רק שהקינוי משמע רש"י פירוש מתוך
לה?" יקנא לא ותגר... שנאה לידי עצמו להביא .13שאסור

õולהביאה המכוערים מעשיה מצד הבאה בשנאה להרשות תורה "והוצרכה המאירי: כתב זאת ולעומת
משפ להוציא כדי כך לאלידי ואם מעשיה, על שנאה מתוך בא שהקינוי לכאורה וכונתו לאור", טה

ע"י13. הנגרמות בבית למריבות קץ לשים בא שהקינוי שאע"פ לבאר ויש
נגד מאד חמור אמצעי שהוא מצד אעפ"כ זרים, עם מתייחדת שהאשה מה
בעלה, על תיאסר עכ"פ או תמות וגם תשתה תסתתר, אם שמעתה האשה,
הבעל שהסתפק הקינוי, לפני שהיה למה בניגוד בבית וקטטה מתח מכניס וזה
משמע וכן שנאה. הגורם לדבר הקינוי נחשב לכך בלבד, והתראות בבקשות
רוח בהבעל נכנס אם הגמ' מחלוקת בענין זה .בעמוד לעיל רש"י מלשון קצת

מפ ולקמן ממרום רוח; בו "נכנסה שם: וז"ל טומאה, רוח או רוחטהרה רש
אשתו". את להקניט להחטיאו הבא שטן ע"י טומאה רוח או טהרה

לה שמקנא היא ביניהם הקפידה שעיקר משמע בסוה"ע] ב: [לעיל בגמ' אך
וב"העמק הגמ'. בכל עיי"ש ניאוף, על שחושדה בדבר פרסום ויש בעדים
"משום אחר: ענין לגבי כתב ט'] אות כ"ז סי' וישב [שאילתות שאלה"
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השנאה תולדת דהקינוי ס"ל ועכ"פ לעולם, קינוי לידי מגיע הבעל היה לא הזאת השנאה תורה התירה
ג'. אות ג' פרק א' סוגיא באורך וע"ע הוא,

בקינוי? תשנא" "לא על  עובר  מי 

מכשיל שהבעל שהפשט להכריח שרוצה האחרונים מן יש אך עובר, שהבעל במפרשים משמע בפשטות
פסחים. - סוטה הסוגיות בהתאמת בסמוך עיין עובר, אינו הוא אך כלפיו, שנאה באיסור שתעבור האשה

הגמרא: דברי מתוך הנלמד
לכאורה מוכח עוברים, ואעפ"כ הבעל בלב טמונה ואינה היא גלויה השנאה הרי סוטה דקינוי בציור
ועמ"ש האחרונים העירו כן "בלבבך". תשנא... בלא עוברים אין גלויה דשנאה דס"ל כהרמב"ם דלא

נסתרת". ושנאה גלויה "שנאה א' בסוגיא

הסוגיות: התאמת

ערכין  – סוטה א .

שהרי בלב, שנאה רגש רק ולא תשנא, בלא עוברים ומעשים פעולות על שגם מהגמ' ללמוד יש לכאורה
העירו כך בלב, רק הוא שנאה איסור עיקר שכל מפורש דערכין בברייתא והלא מעשה, הוא הקינוי
הנובעים ד'מעשים בסוגיא ובאורך הסוגיות" ב"התאמת נדרים למס' בסיכום לעיל [עיין באחרונים

שנאה". מתוך

פסחים – סוטה  ב .

איתא דשם קיג: פסחים גמ' עם אחד בקנה עולה אינו שלכאורה הגמרא בדברי כאן האחרונים עמדו
שמותר תורה דגילתה לאו דאי ראב"י קאמר וכאן לשנאותו, ומצוה מותר בחבירו ערוה דבר דברואה
איש אשת יחוד [ואיסור שכיניה עם נסתרה כבר שהיא אע"פ תשנא לא משום אסור היה לקנאות

.14דאורייתא]
õ'ב אות י"ב סי' [אה"ע יצחק" "בית שראב"יבשו"ת צ"ל הנ"ל הקושיא דמתוך כתב באמת] והנה ד"ה

גמ' וא"כ פסחים, גמ' ס"ל לא כראב"י כאן דסברי ור"י ר"ע גם [וא"כ דפסחים סוגיא הך ס"ל לא בסוטה
ושנאה קטט לידי דבאין הגמרא "דכוונת לתרץ שיש כתב ועוד וצ"ע]. אזלא, כמאן - הלכה פסק שהיא זו
כבר למריבה גורם זה לקנאות שמותר יודע שהבעל מכיון [פירוש, עדיין", עברה לא ואז הסתירה קודם
התראה דין זו קושיא מכח להוכיח דבריו בסוף שם עוד כתב אך ממש]. נסתרה דלא אף דהוא כל בחשד

שנסתרה. אע"פ לשנוא אסור הקינוי] [והוא החטא על התראה שבלי השנאה, לפני
õוכמש"כ בנועם להוכיחה צריך לה שמקנא קודם שהרי זה תירוץ דחה [272 [עמ' פערלא והגרי"פ

נמצא לה, מקנא אז נסתרת ואח"כ בתוכחתו הועיל כשלא ורק והמאירי, סוטה] הל' [בסוף הרמב"ם
כאן תשנא לא שאיסור פירש והגריפ"פ הסתירה. אחרי לשנאותה אסור ולמה תוכחה כאן היה שכבר
לא באיסור ומכשילה תשנאנו, שהיא גורם שהוא במה אלא להאשה, שונא שהבעל במה אינו באמת

כאן]. והמאירי רש"י מלשונות שהערנו מה ועיי"ש בסיכום, לעיל [וכמובא תשנא.
õרק דאורייתא, בעבירה ואפילו לשנוא, מותר עבירה כל על דלא זו קושיא מכח מוכיח המלך" וב"אוצר

בסוגיא בזה באורך ועיין לשנוא. אסור עדיין גרידא יחוד איסור על אבל וכיו"ב, לעדות שנפסל בעבירה
א'. פרק החוטאים" שנאת להיתר "התנאים ט'

כלפי ג. בסוטה כדאיתא ותגר שנאה גרם שבועה ומחייבהו ברבים דחושדו
זו...". כגון יכול אחיך את תשנא לא תורה שאמרה

שיראה14. פרש"י כן, זו כגון "יכול וז"ל: ג.] [סוטה הרד"ל בחידושי הקשה וכן
כדאיתא לשנאותה מצוה דזו וצ"ע וכו', יהודית דת על עוברת אשתו את
רואה דוקא ואפשר מודי, בחבירו ערוה דבר ברואה (קיג:) פסחים ערבי בפרק
ליה, סנו מסנו נמי עלמא כולי סהדי דאיכא אי שם וכדפריך ממש ערוה דבר

בעלמא". פריצות רק וכאן

והקינוי לסתירה, קודם הקינוי דתמיד הזאת, הקושיא בכל צ"ע ולכאורה
מבואר סוטה הל' וברמב"ם ממש, עבירה עברה לא שעדיין בזמן נעשה
הקושיא מה וא"כ הקינוי, חל שחוק, או כעס מתוך לאשתו במקנא דאפילו
דיהיה פסחים דגמ' ההיתר בכלל ואינה חטאה לא עדיין הקינוי בזמן הרי

הרד"ל. כן התכוון ואולי האחרונים. בדברי וצ"ע לשנאותה, מותר
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ÏÎ ‡�Â˘ ,Â�È·˘Â˘ ‰Ê ·‰Â‡ ,[˙Â„ÚÏ ÌÈÏÂÒÙ] ‡�Â˘‰Â ·‰Â‡‰ ,'ÂÎÂ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ :'È�˙Ó

.ÍÎ ÏÚ Ï‡¯˘È Â„˘Á� ‡Ï ÂÏ Â¯Ó‡ ,‰·È‡· ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ ÂÓÚ ¯·„ ‡Ï˘

,Â˙Ú¯ ˘˜·Ó ‡ÏÂ ,Â�„ÈÚÈ ,ÂÏ ·ÈÂ‡ ‡Ï ‡Â‰Â ¯"˙ :'ÂÎÂ ¯·„ ‡Ï˘ ÏÎ ‡�Â˘‰ [.ËÎ] :‡¯Ó‚
‡ÏÂ ,Â�„ÈÚÈ ,ÂÏ ·‰Â‡ ‡ÏÂ ÂÏ ·ÈÂ‡ ‡Ï ‡Â‰Â ,ÈÎ‰ ‰È· È¯˜ ,ÔÏ�Ó ·‰Â‡ ‡�Â˘ ÔÁÎ˘‡ .Â��È„È
ÌÂ˘Ó ‡ÓÚË È‡Ó ·ÈÂ‡ ‡Â‰ ‡¯·Ò ‡Ï‡ ,·È˙Î ·‰Â‡ È„ÈÓ .Â��È„È ,Â˙·ÂË ‡ÏÂ Â˙Ú¯ ˘˜·Ó
È˘¯„ È‡Ó Â˙Ú¯ ˘˜·Ó ‡ÏÂ ÂÏ ·ÈÂ‡ ‡Ï È‡‰ Ô�·¯Â .‰È˙Ú„ ‡·¯˜Ó ÈÓ� ·‰Â‡ ‰È˙Ú„ ‡˜Á¯Ó„
,Â˙Ú¯ ˘˜·Ó ‡ÏÂ ÂÏ ·ÈÂ‡ ‡Ï ‡Â‰Â ‰„Â‰È È·¯· ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ‡È�˙„Î Í„È‡ ,ÔÈÈ„Ï „Á ,‰È·

.„Á‡Î ÔÈ„· ÔÈ·˘ÂÈ ÔÈ‡˘ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡�Â˘˘ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ È�˘Ï Ô‡ÎÓ

:é"ùø, כך על  ישראל  נחשדו לא  חופתו. בימי לו פסול שושבינו,
בדין  אבל  פליגי  בעדות  ודווקא  ואהבה , איבה , משום  שקר  להעיד 
להפוכי מצי  ולא  ליה  דסני דכיון לדון, לו דפסול  רבנן ליה  מודו

בזכותיה .

חייב שהוא  דמעיד קאי, אעד  והוא  דהאי יעידנו, לו אויב לא  והוא 
שונא  לא  והוא  כתיב הא  ברוצח דאי לרוצח, לו אויב לא  והעד  גלות ,
ושפטו  ליה  דסמיך  ידיננו, רעתו מבקש  ולא  טובא . אחריני  וקראי לו,
ולשון  קאי , אשופטים  רעתו מבקש  לא  דהאי יהודה  ר ' וקאמר העדה ,
העד לו אויב לא  והוא  שלנו, בספרי  ולא  דסיפרי בברייתא  מצאתי  זה 
ידון  לא  דשונא  רבנן  מודו דבדיין לדיין, חד  השופט. רעתו מבקש  ולא 

ואידך , זכותא . ליה  חזי  מצי  ששונאין דלא  דיינין שני  אחד בדין לפסול
זה . את  זה 

:äîø ãé לן ונפקא  באיבה , ימים  ג ' עמו דיבר  שלא  כל  ...והשונא 
תמול שלשום , מתמול  לו שונא  לא  והוא  מהכא , יט] [דברים  בספרי

כו') המועד  לשור  דמיא  (ותאמנו שלשה  שלשום  לו 15שנים  אמרו .
ושנאה . אהבה  בשביל  שקר  עדות  להעיד  כך  על  ישראל  נחשדו לא 

:ù"àø נחשדו לא  לו אמרו וכו', והשונא  האוהב סכ "ב] פ"ג [סנהדרין
לא  והוא  כט] [דף בהא . נמי  יהודה  כרבי הלכתא  לית  כך , על  ישראל
ליה  דסני  למאן למידן דפסול  לדיין  חדא  רעתו, מבקש ולא  לו אויב
בן  איסי  לכדתניא  וחדא  כשר . עד  אבל זכותא  ליה  חזי דלא  משום 
תלמידי לשני מכאן רעתו, מבקש  ולא  לו אויב  לא  והוא  אומר  יהודה 
לשון  [ע"כ זה  עם  זה  בדין לישב שאסורין  זה  את  זה  ששונאים  חכמים 

הרי"ף].

ימים  שלשה  עמו דיבר כשלא  היינו שונאו את  לדון פסול דדיין והא 
שושבינו. אוהב, נמי וכן יהודה , לרבי דעדות  דומיא  איבה , משום 

לא  לכתחילה  כך  כל  אוהבו אינו או כך  כל שונאו אינו אפילו ומיהו
איניש לידון לא  קה :] [דף דכתובות  בתרא  בפרק כדקאמר  לידייניה ,
ליה  חזי לא  ליה  דרחים  ליה , דסני למאן ולא  ליה  דרחים  למאן  לא 
מבצבצא  והחובה  הזכות  ענין כי  זכותא , ליה  חזי  לא  ליה  ודסני  חובתא ,
ובשנאה  לזכות , נוטה  לבו מועטת  באהבה  לפיכך  רשע, כיון בלא  באדם 

לחובה . נוטה  הלב מועטת 

דין] דינו [בדיעבד

:ï"øä éùåãéçוהכי וכו', כדתניא  ואידך  לדיין חד  שם ] [סנהדרין
דיני אחד  דבפרק למידק ואיכא  להעיד , וכשר  לדין פסול דאויב קי"ל 

יו  לר ' מקשינן לדון ממונות  הכשר כל  מדתנן לדין בסומא  דמכשר חנן
לאתויי אחא  רב  ואמר לדון, כשר  ואינו להעיד  שכשר  ויש  להעיד כשר 
לאתויי אמר  לא  ואמאי  הא  אלא  לאתויי  אשכח ולא  מעיניו בא ' סומא 

לדון. ופסול  להעיד דכשר שונא 

בדיעבד , דין דינו דן אם  מ"מ  לדון ראוי אינו דשונא  דאע"ג מתרצין ויש 
בתחלה  יושבין שאינם  זה  את  זה  ששונאים  חכמים  תלמידי  דשני דומיא 
דשאין  לישנא  משמע והכי  דין, דיניהם  ודנו ישבו אם  מיהו בדין
דינו  דן  אם  מיהו לכתחלה  לדון לו דאין נהי נמי  שונא  בדין, יושבין

שונא . לאתויי התם  למיתני  מצי  לא  הכי ומשום  דין,

:í"áîø שהוא למי לדון לדיין אסור  ה "ו] פכ "ג סנהדרין [הלכות 
ששונאו  למי  ולא  כנפשו, אשר ריעו ולא  שושבינו שאינו אע"פ אוהבו

רעתו  מבקש  ולא  לו אויב שאינו בעלי16אע"פ שני  שיהיו צריך  אלא  ,
מהם  אחד  את  מכיר  היה  לא  ואם  ובלבם , הדיינים  בעיני  שוים  דינים 

כמוהו. צדק דיין לך  אין  מעשיו ולא 

לישב אסורין זה  את  זה  ששונאים  חכמים  תלמידי שני כל  ה "ז ] [שם 

דכך15. ונראה ביאור לו ואין נשתבש "הלשון רמה: ביד המגי"ה וז"ל רמה: יד
בסמוך לקמן ועיין כג:". ב"ק המועד כבשור שנים דרשו דמתמול ומ"ס צ"ל,
משור נלמד ימים ג' של שהשיעור לזה כיוון כאן והרש"ש <יג>. הספרי לשון

אביי. כדרשת כג דף בב"ק המועד

שאינו16. אע"פ "שונאו הרמב"ם כאן שנתן השנאה בשיעור לעיין יש רמב"ם:
הגדרת מה ראשית, רעתו". מבקש ולא לו ועוד,אויב במציאות. זה שיעור

ימים ג' עמו דבר שלא "כל במשנה המפורש משיעור הרמב"ם שינה למה
דשיעור לתרץ אפשר היה [וע"ז האוהב. שיעור לענין כנ"ל קשה וכן באיבה".
ברא"ש כמפורש דלא ס"ל, כך לא ורבנן יהודה דר' אליבא רק הוא המשנה
דלענין קשה ועוד לעדות]. יהודה דר' דשיעור דומיא הוא לדיין רבנן דשיעור
ימים ג' עמו דבר שלא כל הוא דהשיעור ה"י] פ"ו [רוצח הרמב"ם פסק גלות

דלמד לקמן סנהדרין הגמ' מדברי הם הרמב"ם דברי ובעצם האיבה. מפני
משנה" ב"כסף בזה עמד והנה רעתו". מבקש ולא לו אויב לא "והוא מפסוק
בכתובות פפא דרב מימרא משום סנהדרין מגמ' יותר החמיר דהרמב"ם וכתב
"וסובר וכתב: ליה, דסני למאן ולא ליה דרחים למאן לא איניש לידון לא קה:
ובשונאו שושבינו דהיינו באוהבו עסקינן לא כתובות] בגמ' -] דהכא רבינו
ושונא האוהבים כדרך באוהבו אפילו אלא באיבה, ימים ג' עמו דבר שלא
יוסף". ב"בית גם כתב וכן ליה". לידון דלא קאמר ואפ"ה השונאים, כדרך
ורק בדיעבד פוסל לא דהרמב"ם משנה" ה"כסף דסובר האחרונים וכתבו
הרבה לפי צ"ע עדיין וא"כ כתובות. הגמ' כמשמעות לדון אסור לכתחילה
ב"סיכום" דבריהם [עיין בדיעבד אפילו פוסל דהרמב"ם שכתבו אחרונים

וצ"ע. סנהדרין. הגמ' מדברי השנאה שיעור את שינה למה לקמן],
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השנאה  מפני  מעוקל, משפט  ליציאת  גורם  זה  שדבר  זה , עם  זה  בדין
חבירו. דברי לסתור נוטה  אחד  כל  דעת  שביניהן

מפני לא  הקרובים  עדות  תורה  שפסלה  זה  הט"ו] פי"ג עדות  [הלכות 
ולא  לטובתו לא  לו מעיד אינו שהרי  זה , את  זה  אוהבין בחזקת  שהן
לעדות  כשר והשונא  האוהב לפיכך  הוא , הכתוב  גזרת  אלא  לרעתו,

לדיינות  פסול שהוא  הקרובים .17אע"פ על  אלא  תורה  גזרה  שלא  ,

ואינו  להעיד  כשר  ויש  להעיד, כשר לדון הכשר  כל  ה "ו ] פט"ז [שם 
והגר ... והשונא  האוהב - לדון כשר 

לרבנן] גם לעדות פסול גמור דשונא מהרש"ל [דברי

:ì"ùøäî ú"åù דשונא כחכמים  שהלכתא  באמצע]...ואף ל "ג  [סי'
גמור דשונא  אמינא  וחברי מרבותי  דמסתפינא  ולולי  להעיד ... כשר 
ופירשו  יציל , נרבע  יציל  הרוג דמכות  ספ"ק מדמסקינן להעיד, פסול 
וקשה  דסנהדרין, בפ"ק פירשו וכן לו... שונא  שהוא  משום  התוס'

שונא  דבודאי  בו להתגדר מקום  לנו והניחו לעדות ... כשר  שונא  הלא 
שונא , בסתם  אלא  פליגי ולא  לעדות  פסול  לו וכדומה  כהרוג גמור
דבשונא  במתניתין להדיא  התם  כדאיתא  ימים  ג ' עמו דיבר  שלא  היינו
ומבקש הרודפים  מן כאחד  לו שהוא  גמור  שונא  אבל  פליגי, כזה 
ל"ג סימן [וב"תומים " מזה . גדול בעדות  נוגע לך אין  ממנו, להתנקם 

עיי"ש ]. אלו, מהרש "ל דברי  על  לחלוק האריך 

תשנא"] ד"לא ללאו [ביחס

:íéîåú דשונא במ"ש  לדקדק יש  והנה  באמצע] סק"י ז' סי' [חו"מ 
לא  כתיב והא  עסקינן רשע בדיין אטו הגמ' קושית  דקשה  לדין, פסול 
דבר על  עובר  דראהו הגמ' כתירוץ ועכצ "ל  בלבבך , אחיך  את  תשנא 

קש כן אם  הנפשעבירה , שהרג באחד  שראו סנהדרין דקיי "ל הא  ה 
נעשים  הם  ביום  ראו אם  ב"ד  מיתת  עליה  שחייב עבירה  שאר  או
כזו... גדולה  עבירה  שעשה  שראו שונאים  ה "ל  הא  אפשר ואיך  דיינים ,

עיי "ש ] <מד > לקמן מועתק לשונו  [כל וצ"ל...

>‚È<

ט: מכות משנה
...‰ÏÂ‚ Â�È‡ ‡�Â˘‰ :'È�˙Ó

‡Â‰Â" [˙Ú„ ÈÏ·· Â‰Ú¯ ˙‡ ‰ÎÈ ¯˘‡ ÈÁÂ ‰Ó˘ ÒÂ�È ¯˘‡ ÁˆÂ¯‰ ¯·„ ‰ÊÂ] :[‚ ÁÏ ‡˜ÒÈÙ ÌÈËÙÂ˘] :È¯ÙÒ
ÌÈ�˘ ÏÂÓ˙Ó ,"Ì˘Ï˘ ÏÂÓ˙Ó" ,‰ÏÂ‚ Â�È‡ ÂÏ ‡�Â˘ Ì‡ ‡‰ ,[„ ËÈ ÌÈ¯·„] ,"Ì˘Ï˘ ÏÂÓ˙Ó ÂÏ ‡�Â˘ ‡Ï
'‚ ÂÓÚ ¯·È„ ‡Ï˘ ÏÎ ‡�Â˘ Â‰ÊÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯˘ ‡È‰ ÂÊ :Ô‡Î ÛÈÒÂÓ ‡"¯‚‰ ˙Ò¯È‚·] .‰˘Ï˘ Ì˘Ï˘

.[‰·È‡· ÌÈÓÈ

ÏÂÓ˙Ó" .‰ÏÂ‚ Â�È‡ ÂÏ ‡�Â˘ Ì‡ ‡‰ ,[Â ËÈ ÌÈ¯·„] ,"ÂÏ ‡Â‰ ‡�Â˘ ‡Ï ÈÎ" ˙ÂÓ ËÙ˘Ó ÔÈ‡ ÂÏÂ ...] :Ì˘
.‰˘Ï˘ ÌÂ˘Ï˘ ÌÈ�˘ ÏÂÓ˙ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯˘ ÂÊ ,"ÌÂ˘Ï˘

:í"áîøשנאמר נקלט אינו בשגגה  שהרג השונא  ה "י] פ"ו רוצח [הל'
שלא  זה  שונא , ואיזהו למזיד, קרוב שהוא  חזקתו לו, אויב לא  והוא 

האיבה . מפני ימים  שלשה  עמו דבר 

:ïåàâ àøéøù åðéáø úáåùú תשובות] גאון: שרירא  רבינו תשובת 
הא  וששאלת  [282 עמ ' פעלרא  בגרי "פ  מובא  ק', סי ' קדמונים  גאונים 

לרבים  שניכר  שונא  [תשובה ] שונא . איזהו גולה , אינו שונא  רבנן דתנו
שלטון  אצל ומוסרו לחיו עמו  יורד  שהוא  חבירו , את  שונא  שהוא 
ליהרג, ראוי שאינו  [צ"ל: מפני אותו הורגין אין שיוכל , במה  לו ומיצר 
בגלות ... כפרה  לו  שאין מפני  אותו  מגלין ואין ליהרג) (שראוי  גריפ"פ]

הרמב"ם17. דדעת ועוד] ה"ו, פט"ז עדות משנה [לחם אחרונים הוכיחו ב"סיכום".מכאן לקמן עיין בדיעבד. אף הוא שונא דפסול
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ומכות סנהדרין גמרות סיכום
השנאה ושיעור – וגלות עדות דין, לענין: השונא

וגמרא: במשנה המפורש תמצית
õ

פסול דין, הבעל את השונא יהודה: לדוןלרבי לא אבל כשר לעדות ולחכמים: לו. להעיד וגם אותו לדון
יחד]. בדין לישב אסורים זה את זה שונאים כשהדיינין [וגם

õ.באיבה ימים שלשה עמו דיבר שלא כל יהודה: ר' אומר השנאה? שיעור ומהו שונא, איזהו

לא "והוא יט] דברים גלות, [בפרשת בתורה וכמפורש גולה, אינו בשוגג שהרג השונא – גלות הולענין
שלשום". מתמול לו שונא

סנהדרין: והגמרא המשנה פירוש
לדון? אסור לכתחילה רק או לגמרי פסול האם השונא דיין לרבנן,

õוכ"כ לדון", לו דפסול [לר"י] רבנן ליה מודו בדין "אבל וכמש"כ: בדיעבד דפסול סובר במשנה רש"י
בדבריהם. עיין לעיל] ברא"ש [הובא והרי"ף הרא"ש

õכתב [ולדבריו בראיות. כן והוכיח בדיעבד, דין דינו דן, אם מ"מ לדון, ראוי אינו "דשונא כתב הר"ן
היא אסמכתא לו, אויב דלא קרא האי הר"ן דלדעת ראיתי, וכן ד"ה י"ח אות ז' סי' חו"מ יוסף", ב"ברכי

מדרבנן"]. והכל
õבהערה לעיל [עיין לכתחילה רק דפסול משמע משנה" ה"כסף מדברי האחרונים. נחלקו הרמב"ם בדעת

בהל' מדבריו בדיעבד אפילו הרמב"ם דפסל הוכיח ה"ו] פט"ז [עדות משנה" וב"לחם הרמב"ם], על
אפילו שפסול פ"ו נדה המשנה בפירוש עצמו הרמב"ם מדברי כך הוכיח ב"תומים" וכן פי"ג, עדות
לשונא בדיעבד שפסול גמור שונא בין שחילקו שיש י"ח] אות ז' סי' [חו"מ יוסף" ב"ברכי ועי' בדיעבד.

לכתחילה. רק שאסור גמור שאינו

בעדות? יהודה כר ' הוא  לחכמים, בדיין , השנאה שיעור  האם

õדומיא איבה, משום ימים ג' עמו דיבר כשלא היינו שונאו את לדון פסול דדיין "והא מפורש כתב ברא"ש
יהודה". לרבי דעדות

õשיעור ולכאורה רעתו". מבקש ולא לו אויב שאינו אע"פ "שונאו וז"ל: אחר שיעור כתב הרמב"ם אך
.??? הערה לעיל ועיין משנה". ב"כסף משמע וכן יהודה, ר' משיעור פחות הוא זה

וע  פירושו , מה כך ", על ישראל  נחשדו  נחשדו ?"לא לא מה ל

õ

איבה. משום שקר להעיד ישראל נחשדו שלא פירשו ראשונים] [ושאר רמה" ב"יד וכן ברש"י
õבתשובה המהרש"ל בכוונת וכן בש"ס, מקומות בכמה התוס' בדעת ביאר [283-274 [עמ' פערלא הגרי"פ

הגמור השונא דלעולם אחר, פירוש דמכות], המשנה על כאן [הובא הגאונים ובתשובת כאן] [הובא
ישראל נחשדו לא חכמים דאמרו אלא דמכות], [כבמשנה להורגו אפילו ונחשד שקר להעיד נחשד ודאי
ומבקש שרודפו כגון שנאה של ברורים סימנים רואים אא"כ דואהבת ועשה תשנא לא איסור על לעבור
בבירור כשרואים ולכן לשונאו, עדיין נחשד לא באיבה ימים ג' עמו מדבר אינו רק אם אבל רעתו,

ופסול. שקר, להעיד אפילו נחשד ודאי לכו"ע רעתו, ומבקש ששונאו

מכות: המשנה פירוש

מדובר ? שונא באיזה גולה", אינו "השונא

õכל שונא ואיזהו נקלט... אינו בשגגה שהרג "השונא כתב: כאן] דבריו [הובאו רוצח בהלכות הרמב"ם
לכאורה, בספרי הוא וכן מ"ג], [פ"ב המשנה על הרע"ב וכ"כ האיבה", מפני ימים שלשה עמו דיבר שלא



בלבבך  אחיך  את תשנא  מקורותלא  / 14

מתמול שלשום", "מתמול גולה, אינו לו שונא אם הא וז"ל: שלשום, מתמול לו שונא לא והוא עה"פ
שלושה]. שלשום שנים תמול אומר יהודה שר' "זו שם בספרי [ולהלן ע"כ. שלשה, שלשום שנים

õשהוא" שנאה של יותר גדול שיעור מבואר לכאורה כאן] [הובא גאון שרירא רבינו תשובת מדברי אך
שע"כ לבאר [שם] פערלא הגרי"פ וכתב שיוכל". במה לו ומיצר שלטון אצל ומוסרו לחייו עמו יורד
נחשדו "לא כזאת שנאה בשיעור דלרבנן יהודה, לר' רק הוא באיבה" ימים ג' עמו דיבר ד"לא השיעור
שנאה, מתוך בידים לרצוח נחשדו שלא ה"ה וא"כ השנאה, מתוך שקר להעיד היינו כך", על ישראל
כרבנן שקיי"ל ומכיון מרצונו, שלא אפילו הדין מטעה שנאתו שמתוך השונא, פסול לדון שרק וסוברים
הזדמנות בכל לחבירו ומיצר שרודף גדול בשונא שמדובר מכות שבמשנה השונא שרירא רבינו פירש לכן

בידים. להורגו וגם שקר להעיד גם נחשד ודאי שאז לשלטון, ומוסרו

מד"ה 282 עמ' שם בגריפ"פ עיין קשה, כרבנן ולא יהודה ר' כדעת לכאורה שהוא הרמב"ם [ובדעת
ליישב]. שהאריך והנה,

הגמרא: דברי מתוך הנלמד

תשנא ". ב "לא  עליו לעבור  השנאה שיעור 

מכאן שלומדים פוסקים יש מ"מ תשנא", ב"לא לעבור לענין השיעור במפורש כאן הוזכר שלא אע"פ
הו תורהשכן שגילתה כאן אנו ורואים מאחר וגלות עדות לענין ומדמים תשנא", "לא לענין השיעור א

<מז>, מהרש"ל <מב>, החרדים" ה"ספר כתב כן ימים, ג' איבה מתוך מדבר לאינו הכוונה ש"שונא"
בסוגיא הפוסקים, שאר דעת וגם הענין, כל הרחבת עיין ועוד. <סא> חיים" ו"חפץ <סג>, הלבבות" "מצות

פ"א. השנאה" "שיעור ב'

בסוגיא : כאן  שנזכרו  השנאה בחוזק הדרג ֹות ְַסיכום

לכתחילה,א. לדון שאסור הרא"ש כתב שבזה עמו", מדבר "אינו של מהשיעור פחות – מועטת שנאה
בדיעבד. גם פסול דרדב"ז] [אליבא ולהרמב"ם

וכןב. רעתו, מבקש שמגדירו משמע כאן וברמב"ם – באיבה" ימים ג' עמו מדבר "אינו יהודה דר' שיעורו
רעתו"]. מבקש "ולא מפסוק [שנלמד כאן הגמ' פשטות מוכח

חבירו,ג. את שונא שהוא לרבים שניכר "שונא דגלות שונא לענין גאון שרירא רב כהגדרת – חזקה שנאה
ל"ג] [תשובה מהרש"ל הגדרת וכעין שיכול". במה לו ומיצר שלטון אצל ומוסרו לחייו עמו יורד שהוא
לר"י מודים חכמים דגם כתב שבזה ממנו" להתנקם ומבקש הרודפים מן כאחד לו שהוא גמור "שונא

לעדות. דפסול
õ,"עמו נכון לבו "אין עמו", שלם לבו "אין מ'] סי' אמצע [חו"מ רשד"ם בתשובת הגדרה הוזכרה [ועוד

כאן]. אין חסידות מידת ואפילו לדונו ומותר כלל שנאה אינו - הרשד"ם כתב - שזה

הסוגיות: התאמת
בלא עובר חבירו את שונא כל שהרי תשנא", "לא של הדין לעצם זו סוגיא להתאים האחרונים נתקשו
בסוגיא כאן לפוסלו צריך ולמה רשע, מדין פסול ממילא וא"כ בלבבך" אחיך את תשנא ד"לא תעשה
[ומה ליישב באחרונים שהאריכו ממה תמצית להלן לעדות. מכשירים חכמים אמאי ועוד שונא, משום

תשנא]. לא לענין בדבריהם שמתחדש

ה"תומים ": קושית א.

ב"תומים" הקשה מיוחד], מפסוק זה ילפינן [ובגמ' לעדות גם יהודה ולר' לרבנן לדין דפסול שונא בדין
תשנא", ד"לא לאו על דעבר משום דפסול ליה דתיפוק <נז>] כ' סי' [כתבים דיסקין ובמהרי"ל [לעיל]
אלא רשע מדין נפסלים שאין ואף לעדות. פסול ורשע הוא "רשע" הרי לעדות, כשר למה לרבנן ועוד
לשיטתו יהודה שר' דיסקין מהרי"ל כתב מלקות, בו אין תשנא" ד"לא ולאו מלקות, בו שיש לאו בעבירת

עליו לוקין מעשה בו שאין לאו דס"ל קשה ב"חקרי.18עדיין וכ"כ זו. בעבירה לעדות נפסל לדידיה וא"כ
שהרי <נב>] סק"א אמצע שמועה" "יבין חכמים", ב"משנת [וכן החק"ל והוסיף <נא>] פ' סי' [יו"ד לב"

מלקות. בה שאין בעבירה אפילו מדרבנן לעדות פסול דעכ"פ קי"ל

מאחר18. תשנא דלא לאו על לוקין אין לר"י דגם שכתבו באחרונים ויש
דברי בסוף ועיין בסוגריים, דיסקין המהרי"ל כאן וכ"כ שבלב, דבר שהוא

לוקין "ואין מש"כ על בהערה ה"ה ברמב"ם זה בענין ועיין דיסקין, מהרי"ל
<כח>. מעשה" בו שאין לפי זה לאו על
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ממילאועוד והרי יחד, בדין ישבו לא זה את זה השונאים ת"ח דשני כאן הגמ' מדברי ה"תומים" הקשה
תשנא"? "לא על שעוברים נפסלים

מהשיעור יותר גדול תשנא בלא עליו לעבור השנאה דשיעור לתרץ שאין [שם] דיסקין מהרי"ל וכתב
עדות, לענין שונא ונחשב איבה" מתוך ימים ג' מדבר "שאינו אע"פ וממילא בסנהדרין, שונא דפסול
שונא נחשב אם שהרי כן, לומר אפשר אי – יותר גדולה שנאה בשיעור רק תשנא בלא עובר אינו עדיין
למה א"כ בלה"ק, "שונא" מילת פירוש וזהו שלשום", מתמול לו שונא לא "והוא מהפסוק ונלמד כאן
תשנא" "לא לעינן שנאה שיעור שלמדו אחרונים כמה [וכ"כ תשנא". ד"לא פסוק לענין שונא יחשב לא

א']. פרק השנאה" "שיעור ב' בסוגיא באורך הענין בכל ועיין וכדלעיל, .כאן סנהדרין מהגמרא

בשנאה איירי דכאן מידי, קשה לא גלויה, בשנאה תשנא בלא עובר דאינו הרמב"ם דלדעת שכתבו [ויש
תשנא]. לא משום נפסל אינו ולכן גלויה

באחרונים: הנ"ל  הקושיא  על התירוצים

õמחמת" דין, לבעל אישית שנאה לדיין יש כאשר איירי לדין פסול דשונא זה דדין תירץ עצמו ה"תומים"
בכה"ג תשנא" "לא איסור דאין בפסחים דמבואר דאף עבירה, דבר בו ראה וגם עוה"ז", וענין רשות דבר
יש אם אישית שנאה גם לשנאותו מותר בחבירו ערוה דבר הרואה שכל פסחים בגמ' התומים למד [כן
בכל אבל מ"אחיך"], חוטא נתמעט האם פ"א ח' בסוגיא זה בענין וע"ע מכבר. עליו ותרעומת כעס לו
שם כי בצ"ע נשאר ת"ח דשני בדין אך בזכותו. יהפך לא האישית השנאה דמשום לדונו, פסול זאת

לדין. פסולים הם ממילא שאז בחבירו ערוה דבר ראה אחד שכל לתרץ א"א
õ"רשע" מדין לעדות נפסלים אין תשנא לא עבירת שעל תירצו, דיסקין, במהרי"ל זה וכעין לב" ב"חקרי

אלא עדות]. זה על אין כי הלאו על עבר שאמנם [לקבוע לב"ד נמסר ולא בלב התלוי דבר הוא כי
ולמה? - ופסול "שונא" נחשב ועדות דין שלענין

ד"לא השנאה סימני על שסומכין היא הכתוב וגזרת תורה שחידשה הוא שחידוש בזה כתב המהריל"ד
דרך שאין משום שונאו, שאכן גמורה הוכחה הנ"ל בסימן שאין אע"פ איבה", מחמת ימים ג' עמו דיבר

שונא. מיהו לידע דין לבית אחרת

אלא שונא, בחזקת הוא הרי שנאה סימני שיש דכל השנאה, עצם על ספק שאין כתב לב" ב"חקרי אבל
אולי להסתפק יש חבירו את שונא שכלדבכל [מאחר ערוה, דבר בו דראה ומשום בהיתר שונאו הוא

"רשע" מדין שונא לפסול אין וא"כ לאחרים], נאמן שאינו אע"פ לשנוא מותר יחידי ערוה דבר רואה
א"א ראה שלא עצמו הודאת פי [ועל ביה, חזא ערוה דבר דדילמא באיסור שונא אם יודעין אנו דאין
מדין פסול למה פשוט להחק"ל ומעתה תשנא]. דלא בלאו לעבור רשע עצמו משים אדם דאין לפסלו
חולק לב" [וה"חקרי ופסול. לו הוא שונא וממ"נ השנאה בעצם ספק מטילין אנו אין כי דינו לבעל שונא
דילמא שונא בכל שמסתפקים אף ולכן שונא, מדין נפסל דמצוה בשנאה שגם וס"ל ה"תומים" יסוד על

נפסל]. אפ"ה היא, דמצוה
õ

אלו דיינים בפני להתדיין דין הבעלי עליהם בשקבלו דאיירי תירץ פ"ו] דעות [הלכות המלך" ב"אוצר
גם כשרים אינם ולמה "שונא". דין משום פסולים שעדיין לומר צריך ולכן עבירה, מצד שפסולים ואף
רשעים אלא עליהם קבלו שלא [פירוש לזה, ולא לזה עליהם שקבלו דאיירי תירץ "שונא"? דין מצד
השנאה], מתוך הדין לעיוות יותר חוששים שבזה מסתברא וה"נ השונאים, דיינים עליהם קבלו ולא
עליהם קבלו מועיל אין הדיין, לפסול סיבות שתי היינו לרעותא, תרתי שכשיש הפוסקים עפ"י שי"ל או

כלום]. תירץ לא בעדות ולכאורה בדיין הוא ותירוצו כ"ב, סי' חו"מ שו"ע [עיין לדון.
õ

ששונאים ת"ח בשני בצ"ע שהשאיר ה"תומים" [בקושית לתרץ כתב פ"ו] דעות [רמב"ם קהת" בני ב"משא
אם כיו"ב, או בכבודו שפגע כגון חבירו, את לשנוא סיבה לו שיש שמים בירא אפילו דודאי זה] את זה
תורה שאמרה מה לקיים שמגרשו אלא פעם, מדי בלבו ועולה מבצבצת השנאה הרי גמור צדיק אינו
לבו בסתר טמונה שנאה שקצת מאחר ואעפ"כ הלאו, על עובר אינו באמת ובכך אחיך, את תשנא לא
ואע"פ החשש, מפני כנ"ל ששונאו הת"ח חבירו עם לדון לו אסור לכתחילה לפעם, מפעם מבצבץ וגם

תשנא. בלא עוברים ואינם ממש כשונאים נחשבים שאינם

יאיר . וחוות התומים קושיית ב .

לדון יכולים עצמם שהב"ד הנפש את שהרג באחד שראו דין דבית דקי"ל אהא [שם] ה"תומים" הקשה
והאחרונים לדין. פסול ו"שונא" לרוצח שונאים נעשים כזה שפל מעשה שראו דברגע וקשה אותו,
לשונאיו ונהפכין המעשה את שראו מרגע נפסלים העדים הרי עבירה על עדות בכל להקשות הוסיפו
דין שהבית שאף עוד הוסיף קהת" בני ו"במשא המלך", ו"אוצר חכמים" ["משנת עדותן תתקבל ואיך
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יכולים ואיך שונאיו, הם הרי העדות אצלם שנתקבלה מרגע הרי העדות שמעו ורק ראו לא עצמם
ו אח"כ בזכותו].לדונו להפך

מפורסם רשע דנים איך רק שהקשה אלא זו קושיא מעין הקשה <מה>] בהשמטה ס"ב [סי' יאיר" וב"חוות
שאחד במשפט ידון היאך "צ"ע וכתב עכשיו], רשע נעשה הרי פעם שבכל כנ"ל הקשה [ולא מכבר
הוא אם נדינהו, לא ואם זכותא... ליה חזי ולא שנוי הוא והרי יום... בכל דמעשה רשע ואחד צדיק

נשכר?". חוטא נמצא נתבע

הנ"ל: הקושיא על  התירוצים

õ,וטבעית אישית שנאה ואינה רשע, לשנוא מצוה מכח הבאה דבשנאה תירצו יאיר" וה"חוות ה"תומים"
בזכותו יחפש מקום מכל דמצוה] שנאה [היינו בזו "כי התומים: ולשון הדין. לעיוות בזה לחשוש אין

לדון" כשרים ולכן בזכותם למאוד ומצדד רשעים בהצדיק החפץ ה' בדרכי .19וידביק

בדבר, יש תנאים שמחלוקת וכתב וחו"י התומים שחידשו זה ביסוד לפלפל האריך המלך" ב"אוצר
ביאר קהת" בני וב"משא עיי"ש. זו בסברא לעדות, שונא לענין כאן נחלקו יהודה ור' שחכמים והיינו
שנאה"] ["תכלית גמורה דשנאה הרמב"ם במש"כ <נט> קיג: בפסחים תורה" ה"טל דברי ע"פ זה יסוד
שצריך <סז> ל"ב פרק ה"תניא" מדברי תורה" ב"טל והביא רשעים, בסתם משא"כ לכופרים רק מותרת
גמור שונא נחשב אינו שלכן קהת" בני ב"משא ומבאר שבו, הטוב ולאהוב שברשע הרע רק לשנוא

עדות. לענין
õואם החטא עשה בכלל הוא אם גופא בזה הוא עתה שהנידון דמאחר תירצו, ועוד חכמים" ב"משנת

והעדות והדין השנאה "דהרי המשנ"ח וכלשון שלו שונאים נחשבים מעתה שכבר אומרים אין אשם,
[תירוץ מה"ט". לפסול אין לכן שונאו היה לא מיתה שיש זו עבירה עובר דראהו לאו ואי כאחד באין
עדיין לרשע, מזמן מפורסם שהוא רשע דנים איך החו"י, קושית אבל התומים, קושית על רק הוא זה

עומדת]. במקומה
õשאינו שאע"פ תשובה, הנידון בשעשה לה דמשכחת התומים] קושית [בעיקר תירץ המלך" ב"אוצר

והוסיף לשנאותו, רשע נקרא לא כבר אבל עמו, הדין ממצין וכיו"ב הנפש את הרג ואם בי"ד לדין מועיל
ומתודים הם בתשובה חוזרים סתמא בי"ד שהרוגי .20עוד

אך19. השונא, לדון לענין רק סברתם כתבו החו"י וגם התומים שגם ואע"פ
"ומלבד ד'] [באות בתו"ד המהריל"ד וכמש"כ להעיד, לענין [וכ"ש] שה"ה מובן
בשביל דאטו שונאו, ומשו"ה עבירה דבר בו שראה דאיירי לומר רחוק זה
התוס' דלדעת שם שהוסיף [אלא שקר?" עדות ויעיד עבירה יעבור זו שנאה
ישקר שכן לחשוש יש וא"כ גמורה" "שנאה לידי להגיע דיכול שכתבו פסחים
שמשמעות עוד להעיר ויש מצוה]. משום היא השנאה שתחילת אפילו בסוף
לדין נפסל שנאה שבכל וס"ל התומים של זה יסוד על שחולק לב" ה"חקרי

א'. באות וכמשכ"ל ולעדות

לפסול20. ודין עדות על שייך לא זה שתירוץ המלך, האוצר שם כתב ובעצמו
שבזה — לעדות ופסול הוא שרשע אדם על שמעידים והיינו — לעדות אדם
לא ואם לעדות, וכשר רשע אינו ודאי הרי א"כ ששב נאמר שאם קשה ממ"נ

בצ"ע. והשאיר אותו, שונאים שהרי עליו מעידים איך שב
עליהם בקיבלו תירץ אלא] ד"ה 278 עמ' ואהבת מ"ע [רס"ג פערלא והגרי"פ

ה האוצרבעלי של תירוצו [כעין הרשע ששופטים לה משכחת דאז דין,
החו"י קושית תירץ שלא צ"ע כאן אך זא"ז] ששונאים ת"ח בשני לעיל המלך
נמצא הוא נתבע ואם אותו, ידונו לא הדיינים עליו יקבל שלא רשע דאטו
בענין ואחרונים התומים קושית תירץ שלא וכש"כ וכדלעיל, נשכר חוטא

ול"ש. הדיינים עליו קבלו צריך אין ודאי ששם וכיו"ב רוצח ולדון להעיד
שמותר הפוסקים דלשיטת קהת" בני ב"משא עוד כתב התומים, ובקושית
ולא פעמים כמה שהוכיחו אחרי ורק גמורה תוכחה אחרי רק חוטא לשנוא
ודאי כדין תוכחה ובלי אחת פעם בחטא אבל לשנאותו, מותר אז הועיל
לשנאותו. אסורים עדיין הרוצח הדן שסנהדרין מובן א"כ לשנאותו, אסור
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לב: מציעא בבא גמ'
דרבנן] או  דאורייתא חיים  בעלי צער של [בסוגיא 

ÈÏÚ· ¯Úˆ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â ,Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î ‡�Â˘· ‰ÂˆÓ ,ÔÂÚËÏ ‡�Â˘Â ˜Â¯ÙÏ ·‰Â‡ ˘"˙
.ÛÈ„Ú Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î ‰"Ù‡ ,‰ÈÏ ÛÈ„Ú ‡‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÌÈÈÁ

‡�Â˘ ‡ÏÂ Ï‡¯˘È ‡�Â˘ Â¯Ó‡˘ ‡�Â˘ ˘"˙‰Ó ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ ˙¯Ó‡ È‡ ,Ì"ÂÎÚ
.È‡˜ ÔÈ˙È�˙Ó„ ‡�Â˘‡ ,È‡˜ ‡¯˜„ ‡�Â˘‡ ˙¯·Ò ÈÓ ,Ì"ÂÎÚ ‡�Â˘ ÈÏ ‰ÓÂ Ï‡¯˘È ‡�Â˘ ÈÏ

‰ÓÏ Î"‡ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Í·ÈÂ‡ Ï"˙ ,ÔÈ�Ó Í·ÈÂ‡ ¯Â˘ ,ÍÈÁ‡ ¯Â˘ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ÍÈÁ‡ ¯Â˘ [‡ ·Î ÌÈ¯·„] :È¯ÙÒ
.¯ˆÈ‰ „‚�Î ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ‰¯·„ ‡Ï˘ „ÓÏÓ ‡Ï‡ ÍÈÁ‡ ¯Ó‡�

‰ÓÏ Î"‡ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Í‡�˘ Ï"˙ ,ÔÈ�Ó Í‡�˘ ¯ÂÓÁ ,ÍÈÁ‡ ¯ÂÓÁ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ... ÍÈÁ‡ ¯ÂÓÁ [„ ·Î Ì˘]
.¯ˆÈ‰ „‚�Î ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ‰¯·„ ‡Ï˘ „ÓÏÓ ‡Ï‡ ÍÈÁ‡ ¯Ó‡�

:é"ùøדמשתעי קאי  דקרא  אשונא  שאמרו שונא  קס"ד  שאמרו, שונא 
קאי , דמתניתין אשונא  וגו'. רובץ שונאך  חמור  תראה  כי  בפריקה ,

הוא . לטעון דשונא  דלעיל  מתניתא  אהך 

:ìàððç åðéáø לסייעו צריך  והשונא  בפריקה  לסייעו צריך  אוהב
לשלום . יצרו את  לכוף כדי השונא , ויסייע האוהב יניח  בטעינה ,

היא . ופשוטה 

:ó"éøכדי השונא  עם  לטעון מצוה  לטעון ושונא  לפרוק אוהב ת "ר 
שבעכומ"ז. שונא  ולא  ישראל  שונא  שאמרו ושונא  יצרו, את  לכוף

חיים . בעלי  צער משום  לפרוק מצוה  שונאין שניהן אוהבין שניהם 

דעלמא בשונא דאיירי המפרשים רוב שיטת

:úåôñåúמוקי קיג:) (פסחים  פסחים  דבערבי  כיון וא "ת  יצרו: לכוף 
בו  שייך  מה  ערוה , דבר  בו שראה  כגון לשנאותו שמותר  בישראל  לה 

דקרא . בשונא  מיירי  דלא  וי"ל  יצרו, לכוף

:ï"áîøלי נראה  יצרו, את  לכוף כדי בשונא  מצוה  דתניא  הא  [כאן]
פסחים  ערבי  בפרק אוקמינוה  הא  דקרא  משתעי, דקרא  בשונא  דלאו
את  יכוף ולמה  לשנאתו, ומצוה  ערוה  דבר  לחודיה  איהו ביה  דחזא 
ולפיכך ליה , סני כי  איסורא  ביה  דעבד  קאי, דעלמא  בשונא  אלא  יצרו,
הכתוב בו שדבר  בשונא  אבל יצרו, את  שיכוף אותו מזהירין חכמים 

ולבריות . לשמים  אהוב שהוא  אוהב, להקדים  מצוה  אדרבא 

:êåðéçä øôñ שיגעה הבהמה  מעל  המשא  להסיר  פריקה ] פ', [מצוה 
ובשונאו  ישראל של  באוהבו הפוגע ודין המצוה ... דיני  בדרך ... במשאה 
לטעון, ושונא  לפרוק אוהב ואפילו היצר , את  לכוף בשונאו שמצוה 
שלם  לבו שאין אלא  עבירה , מחמת  שזכרנו בשונא  אינו זה  ושונא 

עמו...

:à"áèéø אמרינן פסחים  במסכת  והא  בתוספות , והקשו כאן] [החדש 
לשנאותו, שמצוה  עבירה  מחמת  שונא  היינו במקרא  כאן האמור  דשונא 
בגלוי , איבה  להראות  לו אין דאפ"ה  ותירצו יצרו, את  יכוף למה  וא "כ 
יבואו  ואולי  לפנים , הפנים  כמים  כתיב  דהא  ישנאהו , הוא  אף כן דאם 

ולא  גמורה . וקטטה  רבה  שנאה  דהאילידי תירץ והרמב"ן נהירא .
משונאו, עדיף אוהבו ודאי דהתם  קאי, דקרא  אשונא  לאו מתניתא 
אשנא , ה ' משנאיך  הלא  מלא  ומקרא  ולבריות , לשמים  שונא  שהוא 
ולפיכך ליה , סני כי  איסורא  ביה  דעביד קאי , דעלמא  אשונא  הכא  אלא 

נכון. יותר  נראה  וזה  יצרו. את  שיכוף ראוי

:óñåé é÷åîð הרמב"ן כתב  יצרו, את  לכוף כדי הר"ן]: בחידושי  [וכ "ה 
כגון  פסחים  ערבי  בפרק  אוקמינן דהא  דקרא , שונא  היינו דלאו ז"ל 
יצרו, את  יכוף ולמה  לשנאותו דמצוה  יחידי  ערוה  דבר  ביה  דחזא 

ליה . סני  כי איסורא  ביה  דעביד  עסקינן דעלמא  בשונא  הכא  אלא 

לשנאותו דמצוה בשונא אפילו דאיירי פסחים תוס' שיטת

:âé÷ íéçñô úåôñåú דבאלו תאמר  ואם  ערוה : דבר  בו שראה  ד "ה 
בשונא  מצוה  לטעון ושונא  לפרוק אוהב אמרינן לב:) (ב"מ  מציאות 
לשנאתו, דמצוה  כיון שייך  יצר  כפיית  מה  והשתא  יצרו, את  לכוף כדי 
כמים  כז) (משלי דכתיב אותו שונא  חבירו גם  שונאו, שהוא  כיון וי"ל 
גמורה , שנאה  לידי  כך  מתוך  ובאין לאדם , האדם  לב כן לפנים  הפנים 
- כאן ב"מ פרץ ר ' ותוס' הרא "ש  בתוס ' [וכ "כ יצר . כפיית  ושייך
דיש החדשות  הריטב"א  בדברי לעיל המובאים  התוס' לדברי והשוה 

בדבריהם ]. גדול  שינוי
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יצרו, את לכוף החיוב מוטל החוטא דעל [ישנים] הריטב"א שיטת
זה באדם ערוה דבר ראה החמור שבעל - הוא הפוך הברייתא וציור

לעזרו הבא

:à"áèéø מצוה לטעון ושונאו לפרוק אוהבו ת "ש  כאן] ב"מ  [ישנים 
בו  שראה  ודאי שונאו דהאי  לן וקשיא  יצרו. את  לכוף  כדי  בשונא 
והכתיב לשנאו מותר אי  דבעי פסחים  בערבי כדאמרינן הוא  ערוה  דבר
מיירי , ערוה  דבר בו בשראה  ודאי אלא  בלבבך , אחיך  את  תשנא  לא 
כפיית  דמאי יצרו את  לכוף כדי בשונאו מצוה  לומר רוצה  מאי  וא "כ 

וביני ביני  להו דאית  קטטה  משום  שונאו אינו והא  הכא , איכא  יצר 
מקמי לשונא  מקדים  אמאי  שכן וכיון ערוה , דבר  בו שראה  משום  אלא 

שונאו, בדין דהא  אוהבו

בו  שראה  האיש  אותו כלומר לטעון ושונאו לפרוק אוהבו דה "ק וי"ל 
ואוהבו  החטא , שעשה  אותו  שם  והיה  חמורו, לטעון רוצה  ערוה  דבר 
בו  שראה  למי לטעון  שיסייע מצוה  לפרוק, רוצה  עבירה  בעל של
שונאו  שהוא  החטא  אותו שראה  בשביל  אותו שונא  שהוא  העבירה ,

יצרו. את  לכוף כדי  קודם  והוא  כדין,

>ÊË<

מצעיא בבא גמ' סיכום
השנאה יצר  כפיית

בגמרא: המפורש תמצית
õא לכוף כדי לאוהב, לפריקה קודמת לשונא טעינה לטעינה, קודמת שפריקה השנאה.אע"פ יצר ת
õיצר שכפיית הפריקה, לפני לשונא הטעינה להקדים צריך דאורייתא, חיים בעלי צער למ"ד ואפילו

[דאורייתא]. חיים בעלי צער דוחה השנאה
õ.השנאה יצר לכפות כדי להקדימו, צריך אין גוי בשונא אבל ישראל, בשונא ודוקא

הגמרא: פירוש

כלפיו ? השנאה יצר  לכפות שחייב  כאן מדובר שונא באיזה

המפרשים: רוב א', שיטה

שראה היינו דמצוה, שבשונא סוברים ונמוק"י, הר"ן החדש, וריטב"א ורמב"ן כאן] [מובא בב"מ תוס'
יצר לכפות כדי להקדימו שצריך לומר שייך לא ודאי לשנאותו, מצוה וגם שמותר עבירה דבר באדם

הפוסקים]. כל כ"כ בו, גם וטעינה בפריקה חייב עכ"פ [אבל שונאו. כדין שהרי השנאה,

פסחים: תוס' ב', שיטה

בשונא דגם ס"ל הר"פ] תלמידי בשם ושטמ"ק ב"מ פרץ ורבינו הרא"ש ותוס' לעיל] [הובא פסחים תוס'
לאו ודאי ורעה) אישית שנאה תערובות (בלי נקיה שהיא דמצוה דשנאה דאע"פ יצר, כפיית שייך רשע

להקדימו. צריך ולכן שמים, לשם ושלא אישית לשנאה להגיע בקל יכול אך הוא, יצר

פירוש לפי כאן ונכתב התוס', בדברי יש פירושים שהרבה ב' פרק השנאה" יצר "כפיית ו' בסוגיא עיין
בתוס'. האחרונים רוב

האחרונים]: מן [וכמה הישנים הריטב"א שיטת

מחדש אך דמצוה, בשונא יצר כפיית שייך לא דודאי הראשונים] [רוב א' כשיטה ס"ל הישנים, הריטב"א
לא שהחוטא כדי אחרים פני על ולהעדיפו עבירה], בו [שראה השונאו להקדים צריך החוטא דאדרבא
השנאה" יצר "כפיית ו' בסוגיא ועיין [כדין]. שונאו מכך וכתוצאה העבירה, בו שראה מי את לשנוא יבוא

זו. דעה היטב נתבארה דשם

[ובפסוק ]: בגמרא  "שונא" המילה פירוש

õ

זה שונאים ששניהם אלא למי, שונא מי מבדילים אין ו"שונאך" "שונא" מילות פירוש המפרשים, לרוב
לזה.

õ.אותו שונא אינך אתה אבל אותך שונא שהוא היינו "שונאך" האחרונים] מן [וכמה הישנים לריטב"א
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הגמרא: דברי מתוך הנלמד
ולמה? דאורייתא, צעב"ח אפילו דוחה יצר דכפיית בגמ' מבואר

בעלמא? סברא או דרבנן או דאורייתא היצר, כפיית משום קדימה הדין מהות ומהו

באריכות. הענין כל נתבאר שם השנאה", יצר "כפיית ו' בסוגיא עיין

הסוגיות: התאמת

ספרי : – מציעא בבא גמרא א.

שיש כאן ב"מ הגמ' דברי תואמים - הרע" יצר כנגד אלא תורה דיברה "לא - כאן שהובאו הספרי דברי
הספרי כוונת שזהו במפורש כן שכתבו מפרשים ויש היצר. לכוף כדי לשונא בטעינת יתרה חשיבות

בזה. באורך השנאה" יצר "כפיית ו' בסוגיא ועיין ועוד]. הספרי, על המשנה מרכבת [מלבי"ם,

פסחים: גמ' – מציעא בבא גמרא  בין  היחס ב.

לשונא אלא גוי לשונא הכוונה אין וטעינה בפריקה שבפסוק ש"שונאך" מסיק לעיל] [הובא פסחים בגמ'
דרואה הדין הגמ' הוציאה זה ומכח גוי", שונא ולא ישראל שונא שאמרו "שונא הברייתא מכח ישראל,
צב"ח למ"ד ומקשה זו ברייתא גם הובאה כאן ב"מ בגמ' אולם לשנאותו, שמותר בחבירו עבירה דבר

. ומתרץ צב"ח? משום לפרוק חייב בכולם והרי גוי שונא לי ומה ישראל שונא לי מה דאורייתא

הפסוק על קאי לא זאת שברייתא ופירושו קאי", דמתניתין אשונא קאי, דקרא אשונא סברת "מי - שם
דמ"ד אליבא פסחים דגמ' לכאורה וצ"ל פסחים. כגמ' דלא וזה גוי, בשונא גם מיירי הפסוק ובאמת
הגמרות סותרות אם ודנו אחרונים, ועוד רוצח] הל' [רמב"ם הכס"מ בזה העירו דאוייתא, לאו צב"ח

לא. או ביניהן מחלוקת ויש
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החוטאים שנאת היתר  <כז>: - <יז> מקורות
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קיג: פסחים גמ'
.ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ „ÈÓÚÓ Â�È‡˘ ÈÓÂ ,¯Î˙˘Ó Â�È‡˘ ÈÓÂ ,ÒÚÂÎ Â�È‡˘ ÈÓ ,Ô·‰Â‡ ‰"·˜‰ ‰˘Ï˘
,ÂÏ „ÈÚÓ Â�È‡Â Â¯È·Á· ˙Â„Ú Ú„ÂÈ‰Â ,·Ï· „Á‡Â ‰Ù· „Á‡ ¯·„Ó‰ ,Ô‡�Â˘ ‰"·˜‰ ‰˘Ï˘
„È‰Ò‡Â ‰È„ÂÁÏ „Â‚ÈÊ ‡˙‡Â ‡ËÁ ‰È·ÂË„ ‡‰ ÈÎ .È„ÈÁÈ Â· „ÈÚÓÂ Â¯È·Á· ‰Â¯Ú ¯·„ ‰‡Â¯‰Â
(ËÈ ÌÈ¯·„) ·È˙Î„ ,ÔÈ‡ Ï"‡ ,„‚�ÈÓ „Â‚ÈÊÂ ‡ËÁ ‰È·ÂË Ï"‡ ,„Â‚ÈÊÏ ‰È„‚� ,‡ÙÙ ·¯„ ‰ÈÓ˜ ‰È·

:‰È· ˙˜ÙÓ ‡˜ ‡ÓÏÚ· Ú¯ Ì˘ ,‰È· ˙„‰Ò‡ Í„ÂÁÏ ˙‡Â ,˘È‡· „Á‡ „Ú ÌÂ˜È ‡Ï

¯ÂÓÁ ‰‡¯˙ ÈÎ (‚Î ˙ÂÓ˘) ¯Ó‡�˘ ,Â˙‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ,·¯ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È·¯ ¯Ó‡
Ï‡¯˘È ‡�Â˘ Â¯Ó‡˘ ‡�Â˘ ‡È�˙ ‡‰Â ,È¯Î� ‡�Â˘ ‡ÓÈÏÈ‡ ,‡�Â˘ È‡Ó ,Â‡˘Ó ˙Á˙ ı·Â¯ Í‡�˘
‡�˘˙ ‡Ï (ËÈ ‡¯˜ÈÂ) ·È˙Î‰Â ‰È�ÒÓÏ ‡È¯˘ ÈÓÂ ,Ï‡¯˘È ‡�Â˘ ‡ËÈ˘Ù ‡Ï‡ ,È¯Î� ‡�Â˘ ‡ÏÂ
‡�˘ È‡Ó ‰ÈÏ È�Ò È�ÒÈÓ ÈÓ� ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ ,‡¯ÂÒÈ‡ „È·Ú„ È„‰Ò ‡ÎÈ‡„ ‡Ï‡ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡

:‰Â¯Ú ¯·„ Â‰È‡ ‰È· ‡ÈÊÁ„ ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ Â‡Ï ‡Ï‡ ,È‡‰

:Ú¯ ˙‡�˘ '‰ ˙‡¯È (Á ÈÏ˘Ó) ¯Ó‡�˘ ,Â˙‡�˘Ï ‰ÂˆÓ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯

ÔÓÈ‰Ó„ Ú„È È‡ Ï"‡ ,‰ÈÈ�˘ÓÏ ‰È·¯Ï ‰ÈÏ ‡¯ÓÈÓÏ Â‰Ó ,È˘‡ ·¯Ï ‡·¯„ ‰È¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡
.‰ÈÏ ‡ÓÈÏ ‡Ï ‡Ï È‡Â ‰ÈÏ ‡ÓÈÏ È¯˙ È·Î ‰È·¯Ï

:é"ùøאע"פ יחידי, בחבירו ערוה  דבר  הרואה  אותו, לשנוא  מותר
לשנאתו: מותר  להעיד , רשאי שאינו

:í"áùø שאין מאחר  עילויה , מפקת  דקא  הוא  רע שם  בעבירה : חטא ,
הרי להעיד , מצוה  עליך לך אין עדותך  יתקבל לא  בעדות  נאמן אתה 

רכיל תלך  דלא  לאו על עובר וגו',21אתה  אחד  עד  יקום  לא  דכתיב :
הרואה  לשנאתו, מותר זו: בעדות  נאמן אתה  שאי  מעיד  המקרא  כלומר
לשנאתו, מותר  לו, להעיד רשאי שאינו אע"פ בחבירו ערוה  דבר  יחידי
שונא  הוא  מי כלומר שונא , מאי  רשע: שהוא  בודאי  יודע הוא  שהרי 

ישראל , שונא  שהוא  כלומר ישראל, שונא  נימא  אי  ה "ג הכתוב: שאמר 
קרא : איירי ברשיעי לאו ומסתמא  למיסנייה , שרי  מי 

:úåôñåúב"מ) מציאות  דבאלו תאמר ואם  ערוה : דבר  בו שראה  ד "ה 
את  לכוף כדי בשונא  מצוה  לטעון ושונא  לפרוק  אוהב  אמרינן לב :)
כיון  וי"ל  לשנאתו, דמצוה  כיון שייך  יצר  כפיית  מה  והשתא  יצרו,
הפנים  כמים  כז) (משלי  דכתיב אותו  שונא  חבירו גם  שונאו, שהוא 
ושייך גמורה , שנאה  לידי כך  מתוך  ובאין לאדם , האדם  לב כן לפנים 

יצר :22כפיית 

ב"יראים"21. וע' רכיל", תלך ד"לא לאו משום דעבר נקט הרשב"ם רשב"ם:
ר"ה]: [סימן היראים וז"ל באיש". אחד עד יקום ד"לא הלאו על דעבר דכתב
חטאת... ולכל עון לכל באיש אחד עד יקום לא שופטים בפרשת הקב"ה "צוה
בחבירו שיודע אחד עד מכאן למדנו לשבועה. הוא קם אבל קם אינו לעון
דמפיק הוא ביש דשם עליו, להעיד ראוי אינו להשביעו, ראוי שאינו דבר
ביחידי עליה מסהיד קא זיגוד אתא חטא טוביא פסחים בערבי כדאמרינן עליה,
ההוא [מיהו] באיש, אחד עד יקום דלא לאו [משום] פי' לזיגוד, רבא נגדיה
בגז"ש נפשות ודיני מכות [לג:] בסנהדרין איתקיש דהא הוא מדרבנן מלקות

נוהגת". שסנהדרין בזמן אלא בהן נוהגין אין נפשות ודיני רשע, דרשע

החוטא22. את בשונא אפילו היצר כפיית דשייך כאן התוס' שיטת תוס':
מה עיין שם, ב"מ ותוס' לב: בב"מ הרמב"ן כשיטת דלא וזה המותרת, שנאה
הראשונים שאר בדעת ב', פרק השנאה" יצר "כפיית ו' בסוגיא בזה שהארכנו

הלכה. ולענין
ו"צביון <נה> משנה" "סדר [עי' באחרונים דרכים שני שיש שם ביארנו עוד
הוא הדבר ויסוד כאן, התוס' דברי בביאור י"ז] סי' הסמ"ק [על עמודים

לב:], ב"מ [החדשות הריטב"א בלשון התוס' דברי שמובאים הלשון בשינוי
הסמ"ק דעת בענין התוס' סוברים איך ולמשל הלכות לכמה נפק"מ בזה ויש
בסוגיא עיי"ש נסתרת, שנאה ולא גלויה שנאה רק חוטאים כלפי דהותרה

ב'. פרק ח'
שניים ונציין תשנא", "לא בהלכות דינים לכמה יסוד הם אלו תוס' דברי

בקיצור: מהם
היתר של הטעם למדו שלא מתוס' דמוכח כתב <סב> שיעורים" ב"קובץ א.
ראשונים, כמה כמ"ש [ודלא אחיך", מכלל "דיצא מטעם רשעים שנאת
דעובר אחרת שנאה עליו יהיה דאם התוס' כתבו דהרי שאילתות], יראים
השנאה. איסור כל כלפיו הותר הרי אחיך מכלל דיצא נאמר ואם תשנא, בלא

א'. פרק שם ח' בסוגיא בזה עיין
גמורה", שנאה לידי "ובאין התוס': מדברי הרשעים שנאת גדר שלמדו יש ב.
ג' פרק ח' סוגיא עיין גמורה, ולא חלשה שנאה היא הרשע ששנאת והיינו
ועוד. השקל", "מחצית <סה>, משה" ה"דברות מדברי זה בענין שמובא מה
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:éøéàî ואחת בפה  אחת  המדבר  שנאן, הקב"ה  שלשה  שם ] [פסחים 
בחבירו  ערוה  דבר  והרואה  מעיד, ואינו לחבירו עדות  והיודע בלב,
עליו, רע שם  הוצאת  אלא  בידו  עלתה  לא  שהרי  בו, ומעיד יחידי
למי ולהשניאו לשנאתו מותר  להעיד  לו ראוי שאין אע"פ מקום  ומכל 
שונאך , חמור  תראה  כי שאמר  והוא  בו, ומאמין דבריו על  שסומך 
שונא  ולא  ישראל  שונא  שאמרו שונא  והתניא  גוי אילימא  מאן, שונא 
ישראל , שונא  אלא  מציעא , של  בשני  במקומה  שביארנו הדרך  על  גוי,

למשני שרי מי איסורא  עבד  דלא  אי דמי, איסורא היכי  דעבד אי  יה ,
ערוה . דבר  ביה  דחזא  גוונא  האי כי  אלא  ליה , שני עלמא  כולי 

קודם הוכיחם אם רק מותרת הרשעים שנאת

:â"îñ אדם ראה  אם  אמנם  בלבבך... אחיך  את  תשנא  שלא  ה '] [ל "ת 
לשנאותו  מותר  קיבלו, ולא  רבות  פעמים  והוכיחו עבירה  דבר באדם 
בזה  דמיירי רובץ, שונאך  חמור  תראה  כי פסחים  ערבי בפרק כדאמר
יג ] ח  [משלי כתוב וכן לשנאותו, שמותר  עבירה  דבר בו שראה  הענין

רע. שנאת  ה ' יראת 

פיו על ולבייש לשנוא א' עד נאמנות בענין

:ïåàâ éàçà 'øã úåúìéàù23 להו דאסיר  שאילתא , כ "ז] סי ' [וישב :
בלבבך ... אחיך את  תשנא  לא  דכתיב חבריה  חד למישנא  ישראל לדבית 

<לג>] לקמן [נעתק

ולא  יקללנו ולא  יכנו לא  יכול בלבבך , אחיך את  תשנא  לא  ת "ר
למימרא  מדבר . הכתוב שבלב בשנאה  בלבבך, לומר תלמוד  ימרטטנו,

מידעם . עביד קא  דלא  ואע "ג  רחמנא  קאסר  בעלמא  דשנאה 

שרי כשורה  נהיג לא  אבל כשורה , נהיג  דקא  היכא  למשנייה  ...ודאסיר
מעשה  ביה  ולמעבד  ולמלטייה  לא 24למשנייה  בעמך  ונשיא  דכתיב ,

עמך מעשה  בעושה  .25תאור,

וסהדי לחודיה  כשורה  נהיג קא  דלא  ביה  ידע דהוא  היכא  צריך , ברם 
כיון  אמרינן מי לא , אי למשנייה  שרי מי  ביה , דידעי  ליכא  אחריני 
דינא  לענין דילמא  או לא , נמי  מישנא  הוא  דינא  ביה  מעבד בר  דלאו
בכל אפילו למשנייה  אבל עדים  שני  דאיכא  עד  רחמנא  דאמר  הוא 

היכא 26דהוא  למשניה , שרי הוה  ביה  דידע היכא  לומר  תמצא  ואם  .
ומשנייה . עליה  למסמך  מהו אחד  עד  ליה  דאמר 

מן  דמי, הוא  ביה  דידע דכמאן לן תיבעי  לא  בגויה  ליה  דקים  היכא 
[רבא ], אבא  רבי עלה  דסמיך  פה .) (כתובות  חסדא  רב דבת  מעשה 
רבא  ואפכא  שוא  שבועת  על  דחשידא  איתתא  ההיא  ליה  אמרה 
דקא  כמאן מישקרא  דלא  בה  לי דקים  כיון אמר אשכנגדה , משבועתא 

דמי . אנפשאי סמכינא 

שני רחמנא  איצריך  כי  ביה , לן קים  דלא  אחד עד לן מיבעיא  קא  כי 
לא  דתניא  אחד , בעד  אפילו שבועה  לחיובי  אבל  ממון  לחייבוה  עדים 
הוא  חטאת  ולכל עון לכל  חטאת , ולכל עון לכל באיש  אחד  עד  יקום 
וסגיא  ליה  מדמינן לשבועה  ושנאה  לשבועה , הוא  קם  אבל  קם  דאינו
שני ובעינן דמיא  וכחטאת  כעון נמי שנאה  דילמא  או אחד , בעד 

.27עדים 

דת "ר בפה 28ת "ש  אחד  המדבר  שונאן, הקב"ה  שלשה  קיג :) (פסחים 
ערוה  דבר  והרואה  לו, מעיד  ואינו לחבירו עדות  והיודע בלב, ואחד 

חטא  דטוביה  הא  כי יחידי, בו ומעיד  לחודיה בחבירו זיגוד אתא 
מנגד , וזיגוד  חטא  טוביה  זיגוד  אמר  לזיגוד , רבא  נגדיה  ביה , ואסהיד 
רב ואמר עילויה , מפקת  דקא  הוא  רע ושם  את  דלחודך אין א "ל
ושני נפשיה  על  סמיך  אלמא  לשנאותו, מותר  יצחק רב בר  שמואל 

שונא 29ליה  אילימא  שונאך , מאי  שונאך , חמור  תראה  כי דכתיב
אלא  עכו"ם , שונא  ולא  ישראל  שונא  שאמרו שונא  תניא  והא  עכו"ם 
כתיב הא  למשנייה  שרי מי שפיר  עביד  דקא  ואי  ישראל שונא  פשיטא 
מילתא  דמיגלייא  עדים  שני  ביה  דאית  ואי בלבבך , אחיך את  תשנא  לא 
למיכתב ליה  מיבעי  שונא  הוא ? עלמא  דכולי  שונא  ולא  הוא  שונאך

שנואה  והאחת  אהובה  האחת  כא ) (דברים  כדכתיב לאו 30ביה , אלא  ,

כאן23. הסוגיא לפירוש הנוגע השאילתות לשון כאן העתקנו שאילתות:
וביארנו <לג> לקמן עיין השאילתות בלשון כאן שחסר מה א', עד של בנאמנות

ב'. אות א' פרק א' בסוגיא שיטתו

עושה24. שאינו עבריין להכות אפילו מותר ולפ"ז להכותו, היינו בפשוטו
בדעת הוכיח הנצי"ב אבל דין, בית של פסק בלי ואפילו עמך, מעשה
ושליחותא מומחין ובעינן ב"ד ע"פ רק להכות שמותר אחר במקום השאילתות

שצר מסיק ולכן כמ"שעבדינן, דהיינו מעשה" ביה "ולמעבד מ"ש לפרש יך
מעלי דלא אינשי כופה) (רש"י: תקיף היה סעורם דרב עג: מציעא בבא בגמ'
ראית דתניא וכו' אדם) למרכבת מוכנת עגלה (רש"י: בגוהרקא להו ומעיילי
תעבודו בהם לעולם ת"ל בו, להשתעבד רשאי שאתה מנין כשורה נוהג שאינו
ת"ל כשורה, נוהג אפילו יכול תעבודו), נמי ובאחיכם (רש"י: ובאחיכם
ולפ"ז ה"ח). עבדים פ"א ברמב"ם (ונפסק וגו', באחיו איש ישראל בני ובאחיכם

ושימוש. שירות בו לעשות היינו מעשה" ביה "למעבד הפירוש

ואחוה25. "אחיך" ממ"ש עבריין לשנוא ההיתר למד קצ"ה סי' יראים ובספר
פרק החוטאים" שנאת "היתר ח' בסוגיא באורך זה ענין ובארנו בעינן, במצות

עיי"ש. א',

ב"ק26. בגמ' דמ"ש השאילתות דעת הנצי"ב הוכיח ב' סי' בשאילתא לעיל
לפני הדבר לברר דיכול היכא דוקא היינו לנפשיה" דינא איניש "עביד כח.
הוא", דינא מעבד בר דלאו "כיון הראשון בצד כאן מ"ש וזה עמו, דהדין ב"ד
קיל דשנאה הוא השני והצד עדים, לו אין כי לשנאותו אסור יהיה ולפ"ז

בנצי"ב. עיי"ש ממון, מהוצאת

נאמן27. אבל ממון להוציא נאמן אינו אחד שעד מצאנו ממונות בדיני פירוש,
אינו א' שעד די"ל שנאה, באיסור הדין איך כאן מסתפק וע"ז שבועה, לחייב

מספיק. זה שנאה ולענין ספק מעורר אבל גמור בירור

להוציא פיו, על מעשים שיעשו בכוחו אין אחד דעד בהסבר, להוסיף ויש
מקבלים ישבע שלא ועד דבר, הבעל נאמנות לערער יכול אבל וכיו"ב, ממון
נחשבת השנאה אם שנאה, איסור לענין כאן השאלה ולפ"ז אחד. העד דברי
נחשב שאינו או ממון, ממנו מוציא או שמזיקו כמו דהיינו מעשה, כמו
של ונאמנותו הטוב שמו מערער רק בממונות עובדא וקביעות כמעשה

ממש.הבעל כמזיקו אינו אבל כנגדו, בלב שנאה מתעוררת וממילא דבר,
כהיזק נחשבת השנאה והתרת ממון, להוצאת דדמי נאמן, דאינו ומסיק,
השנאה" עון על "תשובה ז' בסוגיא [ועיין עדים. שני לזה וצריך והפסד
גלויה שנאה בין וחילוק השנאה, איסור על כששב לחבירו הפיוס חיוב בענין
מעורר א' דעד בנצי"ב בזה שפירש מה ברור [ולא הענין]. וכל ונסתרת,

לשנאה]. גורם וזה חשד
נאמן אחד עד מדין נאמן שיהיה צד כלל הזכיר לא דהשאילתות להעיר ויש
מצות ובספר שומן, או חלב ספק חתיכה על נאמן א' שעד כמו באיסורין,
בשאילתות הספק צדדי ביאר רעד) (עמ' העצה ובמצות (138 (עמ' המוסר
כן שאין וצ"ע נאמן, ואינו מדמינן לממונא או ונאמן מדמינן לאיסורא אי
לעון או לשבועה דמי אי בממון הם הצדדים שני אלא השאילתות לשון
הוא השנאה כי באיסורין נאמן א' עד ענין כאן שייך דלא והטעם וחטאת.

בעדותו. ומזיקו ומפסידו חבירו, על דין כמו

רבנן".28. "תנו ליתא בגירסתנו

דידע29. דהיכא הראשון ספיקו ופושט השאילתות מדברי דזה הנצי"ב מפרש
דאע"ג נפשיה" על "סמיך המילים עוד ומפרש לשנאותו, דמותר בעצמו ביה
דעתו שיקול על לסמוך יכול חטא, דלא רחוקה בדרך להצדיקו דאפשר

בדדמי. אמרינן ולא ולשנאותו,

בעבירה;30. דהיינו בנשואיה, ושנואה בנישואיה אהובה כג. ביבמות ודרשינן
הנצי"ב.
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לשנאותו  [מצוה ] (מותר) אמר  יצחק בר  נחמן רב ש "מ. גוונא  האי כי 
למימר? צריכא  עדים  שני  ביה  דאית  ואי רע. שנאת  ה ' יראת  דכתיב
גוונא  האי כי לאו אלא  מיבעיא , שנאה  ביה  עבדינן מעשה  השתא 
לרביה  ליה  למימר  מהו אשי  לרב דרבא  בריה  אחא  רב  ליה  אמר  ש "מ .
וקים  תרי  בי  כי ליה  דמהימן ברביה  ביה  דידע אי  דמי , היכי ומשנייה ,

ליה . לימא  לא  לא  ואי ליה , לימא  ליה ,

למימרא  סמכינן לא  אחד עד דעל  וכחטאת 31ש "מ  כעון נמי  דשנאה  ,
וכן  חטאת , ולכל  עון לכל  באיש  אחד  עד  יקום  לא  רחמנא  דאמר  דמי,

הילכתא .

ולביישו: לשנאותו א' עד נאמנות בענין עוד

:÷"éøäî ú"åù הראשונים הרבנים , דברי ראיתי קפ"ח] [שורש 
ריסקי "א  אהרן ר ' זה  כי ומכוונים , שוים  דבריהם  והנה  והאחרונים ,
של לתינוקות  אפילו פשוטים  והדברים  בכפו, חמס לא  על  נרדף יצ"ו
דהלכתא  דאע"ג ממש , הזאת  הארורה  האשה  בדברי דאין רבן, בית 
לרצוני , רבעני  פלוני  גבי רשע עצמו  משים  אדם  אין דאמר כרבא 
התם  כדקאמר  אחר , עד עם  להצטרף דוקא  היינו דיבוריה , ופלגינן
פשיטא  אחד  עד  צירוף בלא  אבל וכו', להורגו מצטרפין ואחר הוא 
הארורה  האשה  שכן וכל  מהימן, לא  כשר  עד  דאפילו בכותחא  כביעתא 
עד ותסברא  דפריך סה ) (דף האומר פרק בקדושין כדגרסינן  הזאת ,

מהימן. מי  בהכחשה  אחד 

זיגוד אתא  חטא  טוביה  קיג :) (דף פסחים  ערבי בפרק נמי  וגרסינן
זיגוד חטא  טוביה  עד  וכו', נגדיה  פפא  דרב קמיה  עליה  קמסהיד הוה 
דקא  הוא  בעלמא  ביש  שם  ביה , קמסהדת  לחודך את  א "ל מנגיד ,
נאמן  אתה  שאין 'מאחר ז"ל: שמואל  רבינו שם  ופירש  עלויה . מפקת 
על עובר אתה  והרי להעיד מצוה  עליך  אין  עדותך  תתקבל  ולא  עליו
דאם  דבר , לשום  אחד  עד  להאמין שאין משם  משמע רכיל', תלך לא 
עליו  מעיד שיהא  אותו להרחיק או לבייש  ענין לשום  להאמינו יש 
עבד שפיר  והא  וכו' בעלמא  ביש  שם  ליה  ואמר  נגדיה  אמאי  שחטא ,
משום  כאן ואין להרחיק או לבייש  ליה  דמהימנינן כיון ביה  דאסהיד 
להרחיק. או לבייש  אפילו מידי מהימן דלא  פשיטא  אלא  רכיל , תלך  לא 

לשנאותו  אפילו אלא  אחד, עד  פי  על  ולהרחיק לבייש  דאין מבעיא  ולא 
א "ר שם  דגרסינן בהדיא  שם  כדמוכח אסור , אחד עד  עדות  מתוך בלב 
וכו' שונאך  חמור  תראה  כי דכתיב לשנאתו מותר שמואל  ב "ר  יצחק
שנא  מאי  ליה , סנו מסנא  נמי  עלמא  כולי  סהדי  תרי דאיכא  אי עד 
ברורה  ראיה  לך  הרי  ערוה . דבר איהו ביה  דחזא  כה "ג לאו אלא  איהו,
מהימנינן  דאי למסנייה , ליה  מהימנינן דלא  ערוה  דבר  ביה  דחזא  דאע "ג 
כולי יקשה  סוף סוף  וכו' איהו ביה  דחזא  משני מאי למסנייה , ליה 

כדהק ליה  סנו מסנא  דאפילו עלמא  פשיטא  ודאי אלא  מעיקרא , שה 
בודאי בו ידע שהרי למסנייה  שרי איהו דדוקא  ערוה , דבר  ביה  חזא 
יחידי הרואה  לשנאתו, מותר  שמואל : רבינו שם  כדפירש  רשע, שהוא 
לשנאותו, הוא  שמותר להעיד , רשאי שאין אע"פ בחבירו ערוה  דבר 
בודאי בו יודע שהרי  נאמן הוא  לעצמו בעינינו, נאמן שאין שאע"פ 
שהוא  בודאי בו שיודע הוא  דדוקא  בהדיא  משמע עכ"ל . רשע, שהוא 

דעד למסנייה  אסור בודאי ידעי  דלא  עלמא  לכולי  אבל מותר , רשע
חטאת . ולכל  עון לכל קם  אינו אחד 

אפילו  כלל להאמינו אין ונאמן, כשר  אדם  ההוא  העד  היה  ואפילו
מהו  אשי לרב דרבא  בריה  אחא  רב  ליה  דאמר  שם  כדמוכח למסנייה ,
לרביה  ליה  מהימן אי ליה  אמר  דליסנייה , היכי כי  לרביה  ליה  למימר 
פי על  שכן וכל שכן כל ליה . לימא  לא  לא  ואי  ליה , לימא  תרי כבי
מהימנא  דלא  הצנועות , ישראל  בנות  מדרכי  פרשה  אשר כזאת  אשה 
אסור היה  פיה  על  לשנאותו ואפילו דחדא , כפלגא  ולא  כחדא  אפילו
האשה  דברי מפני ולהרחיקו לביישו שאסור ק"ו בן ק"ו כדפירשתי ,
אברהם  בני כבוד בהיות  עצמו על  רחמים  יבקש  והמביישו הזאת ,
אלה  עושה  כל יתברך  ה ' תועבת  כי  ובודאי בעיניו, קל  ויעקב יצחק
ר ' הזקן להעני  נעשה  כאשר ברבים  לביישו  שכן וכל מאד , ענשו ורב 
בתורה  לקרא  שלא  ועכבוהו והכלימוהו ביישוהו  אשר  יצ "ו אהרן
להלכה  מובאים  מזה ...[דבריו גדול  חבירו פני  מלבין לך  ואין  בציבור,

סי"א ]. ו' כלל לה "ר חיים " ב"חפץ

למסנייה": לרביה "למימר בענין

:äðåé åðéáøכי איש  יראה  אם  כי  ודע רט "ו ] סי ' ש "ג תשובה  [שערי 
בת  שער  על חטאותיו על  גילה  והוא  בסתר  תורה  דבר  על חבירו עבר 
הרעה , מדרכו שב ההוא  החוטא  אולי כי זה , על  אשם  אשום  רבים ,
לחכם  זולתי  לגלותם  נכון ולא  נפשו, מרת  יודע ולב ברעיוניו, ויגוניו
אשר עד מחברתו ירחיק הרחק רק ההמון, ליתר יספר  לא  אשר  צנוע

הרעה ... מדרכו שב כי  אליו יודע

חבירו  על יחידי  המעיד  כי קיג:) (פסחים  רבותינו ואמרו ר"כ ] סי ' [שם 
בהצנע הדבר  לגלות  יוכל  אך  מרדות , מכת  אותו מלקים  עבירה , בדבר
יש ואם  עדים , שני  כדברי דבריו יאמינו כי ידע אם  סודו ולאיש  לרבו
ולא  בהצנע, החוטא  ליסר  דבריהם  השופטים  ישמעו עמו, שני עד 
תשא  ולא  עמיתך את  תוכיח  הוכח  שנאמר כמו ברבים , פניו ילבינו

חטא . עליו

:è÷ìä éìáù' ר ולהרב תוכחות ]: ענין דין מז, סימן שני , [חלק
להוכיחו...ואם  חייב בחבירו מגונה  דבר  הרואה  מצאתי, דוד ב"ר  אברהם 
רואה  ואם  ממנו. הגדול  אצל ילך  תוכחת  יקבל  לא  שממנו בו מכיר 

ומהימ ערוה  דבר  גדולבו ואותו לו, יאמר  תרי כבי גדול לאותו ליה  ן
מפי שמע לא  שהוא  רבים , בפני לא  אבל  עצמו לבין בינו יוכיחנו
שלא  להוכיחנו, הגדול  זה  שעל נראה  אינו ההלכה  שמן אע"פ עדים ,
(פסחים  כדגרסינן למסנייה , אלא  לרבו  לומר  לתלמיד  רשות  לו נתנו
ליה  מהימן אם  ליה , אמר  ומסנייה , לרביה  ליה  למימר  מהו קיג :)

ליה . לימר  לא  לא  ואם  ליה  לימא  תרי  כבי  לרביה 

אי א "ל  ומסנייה , לרביה  ליה  למימר  מהו בפסחים  דאמרינן ...ובהא 
דוקא  לאו ליה , לימא  לא  לא , ואי  ליה  לימא  תרי  כבי עליה  מהימן
דמהימן  עצמו מאמד  ואי חבירו, בין רבו בין אדם  לכל  אלא  רביה ,
בחבירו  ערוה  דבר  הרואה  משום  בזה  ואין ליה , לימא  תרי כבי ליה 

יחידי . בו ומעיד

ערוה"31. דבר איהו ביה "דחזא האוקימתא אחרי א. מהגמ': ראיות ב' יש
ב. נאמן. אינו א' עד כי דכ"ע" שונא ולא הוא "שונאך הקושיא לגמ' קשה לא

אינו דעלמא א' דבעד משמע תרי, כבי נאמן אם לרבו לומר דמותר ממ"ש
המהרי"ק. בדברי בסמוך לקמן ועיין נאמן.
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מכילתא
‡ˆ˙ ÈÎ ¯Ó‡�˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ·ÈÂ‡ ÌÈÂ¯˜ Ì"ÂÎÚ˘ Â�ÈˆÓ ÔÎÂ ‰È˘‡È '¯ È¯·„ Ì"ÂÎÚ ‰Ê Í·ÈÂ‡ ¯Â˘
ÔÈÈ¯·Ú Ï‡¯˘È· ¯ÓÂ‡ ˜ÁˆÈ '¯ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ Â¯ÂÒÏ ¯ÊÁ˘ ¯‚· ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ...Í·ÈÂ‡ ÏÚ ‰ÓÁÏÓÏ
Í�· ˙‡ ‰Î‰ Ì‡ ‡Ï‡ ,Í·ÈÂ‡ Ï"˙Ó ‡Ï‡ ¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÂÓˆÚ Ï‡¯˘È· ¯ÓÂ‡ Ô˙� '¯ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ [¯ÓÂÓ]

.‰Ú˘Ï ·ÈÂ‡ ‰˘Ú� ,‰·È¯Ó ÍÓÚ ‰˘Ú Â‡

[my "iperny hewli"a `aen - 'k dyxt mihtyn]

‡˙ÏÈÎÓ‰ È¯·„· ¯Â‡È·
השבת לענין הנאמר "אויבך" מילת להסביר באים המכילתא דברי א.
הם לכאורה אבל לו", תשיבנו השב וכו' אויבך שור תפגע "כי אבידה,
"כי וטעינה, פריקה בענין אחריו, הבא "שנאך" לפסוק שייכים גם
פסחים בגמ' ליה דמוקמינן עמו", תעזוב עזוב וגו' שנאך חמור תראה

ערוה. דבר בו שראה בישראל
כאן יש קלים], בשינויים שמעוני בילקוט [וכ"ה שלפנינו הגירסא לפי
ר"א דעת בגוי, דאיירי יאשיה ר' דעת התנאים, בדברי דעות ארבע
הילקוט [ובגירסת עבריין, בישראל ר"י דעת לסורו, שחזר בגר
לחבירו שנאה בו שיש אלא כשר בישראל דמיירי ר"נ ודעת "מומר"],
מילת שמוחק הגר"א בגירסת עיין אבל שביניהם. מריבה מפני
המשך הוא והכל נתן ר' דברי תחילת מוחק שגם וכנראה "עבריין",
אין ולפ"ז מריבה, ביניהם שיש אלא איירי כשר שבישראל ר"י דברי

בי שמדובר במכילתא דעה פסחים.כלל בגמ' כמ"ש עבריין שראל
בזה]. מש"כ הסוגיות" ב"התאמת בסיכום [וע"ע

[ביאור המשנה" ב"מרכבת כתב בגוי] [שמדובר יאשיה ר' בדעת ב.
להחזיר דאין דקיי"ל בעלמא, אסמכתא שזה שיראה שם] למכילתא
קידוש או ה' חילול משום שמחזירין לדין הכוונה וכאן עכו"ם, אבידת
בספרי והלא וא"ת שכתבו: ואי] [ד"ה ב"מ התוס' דעת שכ"ה וכתב ה',
דאסמכתאבעלמאהיאדבערבי וי"ל, עכו"ם, שונא אפילו דורששונאך
ש"שונאך" זו שגירסא להעיר [ויש ע"כ. ישראל. בשונא מוקי פסחים
וצ"ל כן, דרשו א"אויבך" ורק במכילתא, לפנינו אינה לעכו"ם, נדרש
ל"שונאך"]. "אויבך" שהשוו או אחרת גירסא להם היתה שהתוס' או

יאשיה. ר' בדברי פירושים עוד באחרונים ויש
אמרשמדבר נתן ורבי כאן]: [במכילתא המלבי"ם כתב נתן ובדעתר' ג.

עמו שעשה ידי על שעה לפי לחבירו לו אויב הוא אם הרע, יצר כנגד
רכ"ב): סי' תצא (כי בספרי שאמרו וכמו כן, לעשות שאין אף מריבה,
הוא אויבך שאמר שמה ר"ל הרע", יצר כנגד אלא תורה דברה "שלא
מדבר כי פריקה], לענין שם בדברים [בפסוק אחיך שאמר מה עצמו
אותו פתה הרע שהיצר רק לשנאותו, ואסור במצות אחיו שהוא במי
קודם שאויב הרע יצר כנגד שמדבר ר"ל וגם כדין, שלא לו אויב והוא
שמדובר פסחים הגמ' פירוש על חולק נתן ר' לפ"ז עכ"ל. בגמ'. כמ"ש

עבירה. עובר בראהו

"לא בספרי מש"כ ביאר רמ"ז] עמ' שם, [ספרי הנצי"ב" [וב"עמק
דברי וע"פ רשע, בישראל דאיירי הרע", יצר כנגד אלא תורה דברה
גמורה, שנאה לידי יבוא שלא היצר כפיית דשייך פסחים התוס'

כאן]. נתן ר' לדברי הספרי בין קשר אין ולפ"ז עכת"ד,

"שונאך" מעמיד איך קשה דלכאורה נתן, ר' בדברי ביאור להוסיף ויש
והכתיב למיסניה שרי "ומי פסחים הגמ' וכקושית האסורה, בשנאה
בדיוק וי"ל, ברשיעא, מיירי לא דקרא בלבבך", אחיך את תשנא לא
ארעית, רק היא שהשנאה היינו "לשעה", אויב נעשה נתן: ר' דברי
אבל מלבו, השנאה להסיר וקשה המריבה שעת עדיין דעכשיו לשעה,
אונאת לענין החינוך וכדברי חבירו, על בלבו קבועה שנאה זו אין
אמנם וקרא עיי"ש, למחרפיו, לענות מותר המריבה דבשעת דברים

"רשע". בגדר אינו בכה"ג אבל ברשע, מיירי לא

"ומה <כז>]: י"ח פרק סוף [רבא אליהו" דבי ה"תנא כוונת שזו [ויתכן
אינו לשעה שנאה שעל והיינו בלב". המיושבת בשנאה בלבבך, ת"ל

פ"ג. ב' סוגיא עי' בלבו. קבועה כשהשנאה אלא בלאו, עובר
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פסחים גמ' סיכום
חוטאים שנאת היתר 

בגמרא: המפורש תמצית
לשנאותם. מותר – בעדות חטאם שנתברר – חוטאים

לשנאותם. מצוה אף יצחק בר נחמן ולר'
õהוא יחידי, בחבירו עבירה מצוה].הרואה [ולרנב"י לשנאותו לו מותר עצמו
õ.[שונאו הקב"ה וגם לוקה, העיד [ואם החוטא על רע שם ולהוציא דין בבית להעיד לו אסור ומ"מ
õ.ישנאנו הלה וגם עדים, כשני שמאמינו למי לספר ומותר

הגמרא: פירוש

איזה על  ביה". קמפקת רע  שם באיש ... אחד  עד  יקום לא  דכתיב לזיגוד ... "נגדיה 
זיגוד ? עבר עבירה

õ'הגמ הביאה ולא ביה. קמפקת בעלמא רע שם הגמ': וכלשון רכיל", תלך "לא על דעבר מבאר הרשב"ם
בעדותו, תועלת ואין נאמן שאינו לומר אלא זה בלאו דעבר לומר באיש" אחד עד יקום "לא הפסוק
תשובה [שערי יונה רבינו דעת משמע וכן רכיל". תלך ב"לא ועובר שמבזהו משום להעיד לו אסור ולכן
רע שם למוציא לכן ... יקום לא שנאמר עליו סומכים שאין לפי חינם עדותו "כי שכתב רי"ט] סי' ח"ג

רט"ו]. בסי' [ועי"ש יחשב".
õ

להעיד שאסור שהכוונה אחד", עד יקום ב"לא שעובר מבואר, ראשונים ובעוד ר"ה] [סימן יראים בספר
שאין להדגיש אלא הטעם, עיקר שאינו צ"ל קמפקת" בעלמא רע "שם פפא רב לו שאמר [ומה יחידי

בעלמא]. לעז מהוצאת יותר ואינם דין, בבית לדבריו ערך

קודם? להוכיחו צריך  האם לשנאותו ", מותר  בחבירו ... ערוה  דבר "הרואה

[רמב"ם, הראשונים רוב אבל השנאה], [לפני תוכחה שצריך זה תנאי מוזכר לא הגמרא בפשטות לכאורה
או "התראה י' בסוגיא לקמן ועיין קודם. הוכיחו אם דוקא הוא דההיתר כתבו חינוך] יראים, סמ"ג,
ב"התראה", דסגי או וכו', וקללה הכאה עד "תוכחה" על מדובר אם הראשונים מחלוקת פ"א תוכחה"

להלכה. והנפק"מ ביניהם וההבדל

לשנוא? מותר ערוה דבר  על  רק האם בחבירו ", ערוה דבר  "הרואה

õאלא" בהמשך הגמ' וכלשון אחרת, עבירה וה"ה דוקא לאו ערוה" ש"דבר ובפוסקים במפרשים פשוט
אחרונים יש ערוה? דבר הגמרא נקטה ולמה ליה", סני מסני נמי כו"ע איסורא דעביד סהדי דאיכא
כזה ומפורסם פשוט שבחטא שכתבו סקי"ד] במ"ח ד' כלל חיים" "חפץ <נד>, דעות הל' אפרים" ["מטה
איסורא" דעביד סהדי דאיכא "אי להלן בגמ' [ומש"כ הגמ', נקטתו ולכן שנאה, לענין התראה צריך אין
ב"מטה ביאר כן התראה, בה יש עדות וסתם עדים ב' שיש מיירי שם הרי דוקא, ערוה דבר פירש ולא
רק לשנאותו מותר עבירה בסתם אבל השנאה, לפני ההתראה חובת מוזכרת לא גם ומש"ה אפרים"],

מקו בו התרה דם.אם
õלהחזירו החטא אחרי גם גמורה "תוכחה" וצריך החטא לפני ב"התראה" סגי דלא דס"ל לפוסקים אמנם

השנאה, להתיר כדי בתוכחה מחוייב עדיין מפורסמת בעבירה אפילו ולדידהו פעמים, מאה ועד למוטב
תוכחה", או "התראה י' בסוגיא עיין הענין לבירור באחרונים. וכ"כ תוכחה, אחרי איירי דהגמ' צ"ל

לשנוא. מותר חטא באיזה החוטאים", שנאת להיתר "התנאים פ"א ט' בסוגיא עוד ועיין
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אישית? שנאה ואפילו  כלפיו שנאה כל  הותרה האם לשנאותו ", שאינה"מותר  [שנאה

קודמת] מריבה או פגיעה על אלא העבירה מדבר .נובעת

õלא" פרשת בכלל ואינו [עמיתך], "אחיך" מכלל לגמרי החוטא נתמעט ראשונים ועוד השאילתות לדעת
שרי כשורה נהיג לא אבל כשורה נהיג דקא היכא למסנייה ודאסיר השאילתות: [ובלשון תשנא"
שנאה אפילו לשנאותו מותר ולפ"ז ע"כ]. עמך, מעשה בעושה תאור, לא בעמך ונשיא דכתיב .למסנייה

אישית.
õוהיינו גמורה"], ["שנאה אישית שנאה לשנאותו אסור דחוטא דסברי ועוד] כאן [תוס' מהראשונים ויש

חטאו. על לשנאותו דמותר יש מיוחד דין ורק תשנא, לא מפרשת לגמרי נתמעט דלא דס"ל משום

"שונאך "? חמור  תראה כי מהפסוק נלמד דין איזה

לעיל: הנזכרת הראשונים במחלוקת תלוי
õדין ללמדנו "שונאך" פסוק צריך אין מ"אחיך", לגמרי נתמעט דחוטא דסברי וסיעתו השאילתות לדעת

עדות [בלי לשנאותו עצמו על לסמוך יכול שהרואה והוא אחר דין לומדים "שונאך" דמפסוק וצ"ל זה,
דבריו. בסדר ובשאילתות בגמ', משמע וכן ב"ד], ופסק

õשנאת היתר עצם לומדים "שונאך" דמפסוק צ"ל מ"אחיך", חוטא ממעטים ואינם החולקים ולראשונים
שנאך"]. "חמור הפסוק סיכום <ג> [וע"ע ישראל. כל כוללת עצמה תשנא" "לא דפרשת חוטאים,

וטעמה? זו מצוה גדר ומה כרנב "י, קי "ל  האם לשנאותו", מצוה אמר  "רנב "י

הביא שרנב"י שאף שם יתבאר עוד בארוכה. אלו ענינים ביארנו הרשעים" שנאת "מצות י"א סוגיא עיין
ובתקוממיך אשנא ה' משנאיך "הלא פסוק על זה ענין מובא ראשונים בכמה רע", שנאת ה' "יראת הפסוק

זה. בענין האחרונים דברי תמצית עוד עיי"ש אתקוטט",

הגמרא: דברי מתוך הנלמד

עליו  ולדבר  לביישו גם מותר האם לשנאותו ", מותר בחבירו ... ערוה דבר  "הרואה א.
הרע ? לשון

חטא היה יונה ור' לרשב"ם זיגוד, את ר"פ הלקה לאו איזה משום הראשונים מחלוקת לעיל הזכרנו
לשנאותו], דמותר [אף וביוש לשה"ר דיבור איסור בגמ' מפורש לפירושם נמצא רע, שם והוצאת לשה"ר

לפי באיש"אבל א' עד יקום ד"לא לאו עבירת רק כלל לשה"ר איסור כאן היה לא וסיעתו היראים רוש
יחידי. להעיד שאסור

רק לספר דהתירו ממה זה ולמד ולביישו, לשה"ר עליו לדבר שאסור יונה רבינו שכתב מצאנו ואמנם
יונה רבינו דעת הח"ח ביאר כן ברבים". פניו ילבינו "לא שהשופטים ר"כ במאמר מפורש וכתב לרבו,
כשאומרים דאף וכתב לכו"ע כן נקט חיים" שה"חפץ אלא שם]. והגהה וסקכ"ג סקי"ד במ"ח ד' [כלל
ולדבר לביישו לענין הכי אפילו כדלעיל] היראים לשיטת [כגון שנאה לענין אחיך בכלל אינו שהחוטא

הוא. עמיתך ובכלל אסור, לשה"ר, עליו

הראשונים, במחלוקת דתלוי וכתב הח"ח דברי על חולק <סב>] צד דף קמא [בבא שיעורים" וב"קובץ
מכלל החוטא לממעטים אבל לבזותו, אסור אחיך בכלל עדיין דהחוטא והסוברים יונה לרבינו דרק
וכן הרע, לשון עליו ולדבר לבזותו גם מותר ודאי ועוד] תשנא לא במצות היראים [כשיטת "אחיך"
משום זיגוד של המלקות איסור כלל מפרש אינו דידן דבגמ' לשיטתו [והיראים היראים. מלשון הוכיח
כרשב"ם הגמ' שמפרש לשיטתו יונה רבינו וגם באיש, אחד עד יקום לא של מהאיסור רק הרע לשון

הרע] לשון היינו רכיל, תלך לא משום .32שעובר

הגמ'32. מסוף גם שראייתו יונה ברבינו משמע דמהימןאך ידע "אי דאמר
סתם, לספר שאסור משמע ליה, לימא לא לא ואי ליה לימא תרי כבי לרביה
וב"חקרי מהגמרא]. לדייק העמודים" ב"צביון [וכ"כ כר"י. מוכח ודאי ומזה
רע שם מצד שהאיסור יונה ורבינו כרשב"ם הגמ' פירש כנראה פ'] [יו"ד לב"

ומתקבל יתירה נאמנות לזה שיש להעיד אסור דין בבית דרק חילק אך דהוציא,
שהדבר דמותר לבי"ד חוץ ולביישו עליו לדבר סתם משא"כ הבריות, דעת על

העמודים. בצביון עליו לתמוה והאריך הבריות, בדעת כ"כ מתקבל לא



בלבבך  אחיך  את תשנא  מקורותלא  / 26

לביישו . ולא  לשנאותו  לא  כלל, לאחרים נאמן  אינו  יחידי ערוה דבר הרואה ב.

שנאה: לענין לאחרים נאמן אינו

מהימן "אי הגמ' מסוף הוכיח השאילתות הגמ'. מדברי לעיל] [מובאים והמהרי"ק השאילתות למדו כן
נאמנות. לו אין כשנים מאמינו כשאינו דבסתמא מוכח ליה", לימא לא לא ואי ליה לימא תרי כבי ליה

דעביד סהדי דאיכא "אלא ממ"ש ראיה עוד והוסיף זו, ראיה הביא המהרי"ק מסניוגם נמי כו"ע איסורא
לענין נאמן אחד דעד נימא ואי ערוה", דבר איהו ביה דחזא גוונא האי כי לאו אלא האי מ"ש ליה סני
קרא. דאמר "שונאך" מאי הגמ' קושית יקשה ושוב ליה, סני מסני כו"ע נמי יחידי ברואה א"כ שנאה

[ולהרחיקו]: לביישו לענין לאחרים נאמן אינו

יש עכ"פ להעיד האיסור רק הגמ' שמפרשת [דאע"פ לזיגוד דנגדיה מעובדא והוכיח המהרי"ק דן בזה
עליך אין עדותך יתקבל לא בעדות נאמן אתה שאין שמאחר הרשב"ם: ופירש נאמן], שאינו נמי ללמוד

. תועלת שאין משום דרק מבואר רכיל", תלך ד"לא לאו על עובר אתה והרי להעיד מצוה

העתיק חיים" ה"חפץ עובר. היה לא בעדותו תועלת ויש דבר לשום דנאמן ת"ל ואם בלאו, עובר בעדותו
ראם. לא וכנראה השאילתות דברי הזכיר ולא ל"א, ל' ובבמ"ח י"א סעיף ו' [כלל מהרי"ק דברי להלכה
לבזותו מותר עצמו דהוא בדבריו קצת ומשמע מכאן. ראיה הביא לא לשנאותו נאמן שאינו שנאה ולענין

נאמן]. אינו לאחרים ורק

על עבר אחד עד פי על דהשונא רט"ו] סי' י"ד [חלק הרשד"ם משו"ת הביא פ'] סי' [יו"ד לב" [וב"חקרי
השונאו גם שהרי עליו והקשה ע"כ. חטא, עליו תשא דלא תורה איסור על עובר והמביישו דרבנן, איסור

הרשד"ם]. דברי לפרש שנדחק עיי"ש דרבנן, איסור דהוי כתב ואיך תשנא, דלא בלאו קאי

:33ולסיכום

וביחד לעיל, [כמ"ש בגמרא המפורש הדין על בנוסף וזה חדשים, דינים שני הגמ' דברי מתוך אנו למדים
דינים]. שלשה הם

עדים כשני לו המאמינים [וגם לשנאותו מותר עצמו הוא בחבירו ערוה דבר הרואה המפורש: הדין
ול"קובץ לכו"ע, זה דין [לח"ח לשה"ר עליו ולדבר לבזותו אסור א. החדשים: הדינים שני פיו]. על שונאים

ומהרי"ק. שאילתות - פיו] על שונאים [ואין כלל נאמן אינו לאחרים ב. וסיעתו]. לר"י רק שיעורים"

החדשים,33. הדינים שני עם בגמרא המפורש הדין אחד בקנה עולה איך דהיינו — יחד והתאמתם אלו דינים בהבנת אחרונים נתחבטו

דבריהם: מקצת ונביא

כשנים] שמאמינו מי [וכן לשנאותו מותר שחטא] [חבירו הרואה

בגנותו. ולספר לביישו לא אבל —

ד' [כלל חיים" ה"חפץ כתב אסור? ולגנותו מותר לשנאו למה שנא? ומאי
לענין אפ"ה "אחיך" בכלל אינו כי אותו... לשנוא דמותר "דאף סקי"ד] במ"ח
אחרים בפני ולגנותו לילך וה"ה אסור, להלבינו דהיינו בידים לו להרע
אותו לשנוא רק תורה התירה ולא לזה, עמיתך מכלל עדיין יצא דלא אסור,
לחלק שכוונתו הח"ח בדברי פירש ק"ד] סי' [ב"ק שיעורים" וב"קובץ בלבד".
דבאמת וכתב דבריו ודחה שבלב, משנאה יותר דחמיר בידים להרע בין
שאסרה בשנאה מיוחד שדין אלא חילוק, אין ועמיתך מאחיך למעט לענין
הערות" "קובץ [עיין מותר ערוה דבר בו ברואה אבל חינם, שנאת רק תורה
האריך [פט"ז] התוכחה" ב"מצות וכן בזה]. הביאור שהרחיב <סב> יבמות
דברי וביאר האריך [316 [עמ' השלום" ב"מצות אך בזה. הח"ח דברי לדחות
מילת לבין פחות שכולל "אחיך" מילת בין הוא חילוקו שעיקר הח"ח
לא, מעמיתך אבל נתמעט שמאחיך אפשר וממילא יותר שכולל "עמיתך"

עיי"ש.
לדברי בהתייחסו של"ה] עמ' הוטנר לגר"י זכרון [בספר הוטנר והגר"י
נאמן שאינו תרי כבי נאמן לענין סקט"ו] ז' כלל בבמ"ח [שהובאו מהרי"ק
ששנאה להוכיח יש המהרי"ק "מלשון כתב: ממון להפסיד שנוגע במה
לחבירו... אדם כבין ולא לבד למקום אדם כבין נחשב בלבד בלב הנשארת

אף שנאה היתר תרי כבי עליו בנאמן יש הנ"ל מהרי"ק דברי שלפי ומכיון
לחבירו אדם בין הוא דלהכותו משום בע"כ הרי להכותו, כמיניה כל שלאו
דברי מסביר זה חילוקו ע"כ. למקום" אדם בין לגמרי הוא בלב שנאה ואילו
עיין אך ולבזותו, להכותו לא אבל לשנאותו יכול עצמו הוא למה הח"ח

והשאילתות. מהגמ' הוטנר הגר"י דברי על שהקשינו מה להלן

אבל — לשנאותו מותרים עדים, כשני לו והמאמינים עצמו, הוא

לו לאחרים.אין נאמנות

אדם בין לאיסור נחשבת דשנאה לכאורה מוכח לאחרים נאמן דאינו מהא
וכן נאמן, אחד דעד קי"ל באיסורין שהרי לשמים, איסור רק ואינה לחבירו
לו פשוט דזה דמשמע אלא השני, [בספיקו הגמ' בביאור השאילתות כתב
או ממש ממון להוצאת דמיא אי ליה מספקא אלא לשמים איסור שאינו
בזה], עוד השאילתות על בהערות עיין עליו, נאמן שיחיד שבועה לחיוב רק
איסורים כשאר שנאה דאם להבין יש אך לאחרים. נאמן אינו למה מובן וא"כ
שאלה" "העמק [עי' לשנאותו מותר עצמו הוא למה א"כ לחבירו, אדם שבין
שהשנאה לחדש הוטנר הגר"י בשם הבאנו לעיל אמנם שם]. בשאילתות
עצמו דהוא הא א"ש וא"כ לחבירו, אדם בין ולא שמיא כלפי "איסור" היא
נאמן אחד דעד הכלל כאן אין למה קשה ודאי דא"כ אך לשנאותו, מותר
נאמן יהיה כמו"כ שומן או חלב שהיא חתיכה על שנאמן וכמו באיסורין,

דבריו. סמך על לשנאותו מותרים אחרים ויהיו חטא פלוני לומר
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לשנוא : מותר גוי  ג.

ישראל שונא פשיטא אלא נכרי, שונא ולא תניא... והא נכרי שונא אילימא שונא "מאי הגמרא: מדברי
פרשת בכלל ואינו לשנוא מותר דנכרי לגמ' לה דפשיטא משמע תשנא", לא והכתיב למסנייה שריא ומי
לאהוב שחייבים להוכיח שהאריך פ"ה] רעים אהבת [מאמר הברית" "ספר כדברי דלא וזה תשנא, לא
חיים" "אורחות [ביאור אורחותיו" ב"השם קנייבסקי הגר"ח כ"כ – לשנאותם שאסור וכש"כ גויים
סברת "מי וכו' שאמרו דשונא הברייתא על במסקנא ב"מ בגמ' המבואר [והשוה ז-ח]. סי' להרא"ש

עיי"ש]. בגוי, השנאה יצר כפיית דין שאין פירוש קאי" דברייתא אשונא קאי, דקרא אשונא

עיי"ש. ג', אות ג' בסוגיא לקמן באריכות מבואר זה ענין כל

הסוגיות: התאמת

מכילתא : – פסחים גמ' א.

דעות עם יחד מתיישב איך לעיין יש עבריין, בישראל מדבר "שונאך" שהפסוק כאן הגמרא במסקנת
תואמת - מדבר" הכתוב עבריין "בישראל - יצחק ר' דעת רק ולכאורה כאן. שהובא במכילתא התנאים

פסחים הגמרא כאן.34למסקנת וכמפורש הגמ' נגד ודאי בגוי, הפסוק שהעמיד יאשיה ר' דעת ועכ"פ
ר' דעת גם נוגד ולכאורה נכרי", שונא ולא ישראל שונא שאמרו שונא תניא והא נכרי, שונא "אילימא
המחודש הדין על חולקים אף האלה שהתנאים [ויתכן - לסורו" שחזר "בגר - שמעמיד במכילתא אליעזר
יש - לשעה" אויב נעשה מריבה עמך עשה או בנך את "הכה - במכילתא נתן ר' ובדעת פסחים]. דגמ'

המכילתא. על בהערה <יח> לעיל ועיין להסתפק

נתן : דר ' אבות – פסחים גמ' ב .

אהוב לומר אדם יכוין שלא מלמד כיצד, הבריות "ושנאת <כ>]: ס"ה טז [פרק נתן דר' האבות מלשון
כולם] את אהוב [אלא הארץ עמי את ושנא התלמידים את אהוב התלמידים, את ושנא החכמים את
וזה עבירה, עוברי סתם לשנוא שאין לכאורה משמע וכו'", ומדיחים והמסיתים האפיקורסים את ושנא
לעבריינים אהבה חובת במפורש באדר"נ מוזכרת לא שני מצד אך כאן. פסחים בגמרא כהמפורש דלא
בזה עמד שנאה, לענין עבירה כעובר נחשב אם הארץ עם [ולענין הלשון. עיי"ש הארץ, עמי רק והזכיר
אלו, אדר"נ בדברי ודן להרא"ש, חיים אורחות על אורחותיו" "השם בספרו שליט"א קנייבסקי הגר"ח

באורך]. רש"י באותיות ה' אות א' פרק ט' בסוגיא עיין

זה לפני והקדים האדר"נ דברי הביא מי"א) (פ"ב הבריות דשנאת המשנה על אבות עמ"ס ובמאירי
יאמר לא בזה ולשונם עבירה מעוברי חוץ הכל את אוהב שיהא הבריות בשנאת אמרו "וכן בזה"ל
וכגמ' לשנוא מצוה עבירה עובר שכל אבדר"נ דברי שפירש הרי אבדר"נ], לשון כל [מעתיק אדם"...

.35פסחים

בלשון34. נוסחאות שינויי שם שהובאו המכילתא על בהערה לעיל ועיין
יצחק ר' דעת גם ולפ"ז "עבריין", מילת גורסים אין אחד נוסח ולפי המכילתא,

פסחים. כגמ' דלא
שונא שאמרו "שונא הברייתא דברי על מסיק <טו> מציעא בבא ובגמרא
זאת קאי". דמתניתין אשונא קאי, דקרא אשונא סברת "מי בזה"ל ישראל",
דאורייתא. חיים בעלי צער למ"ד [עכ"פ בגוי גם איירי כן שהפסוק אומרת
עוד וי"ל ב']. פרק ו' סוגיא עיין הענין ובכל הגמרות בין השינוי ובענין
הובא [וכן דבמכילתא פסחים, לגמ' גם מתאימה יאשיה ר' דעת דלעולם
אבידה, השבת לענין הנאמר "אויבך" מלשון מדייק שמעוני] בילקוט
על למלחמה תצא כי מהפסוקים, ראיות ומביא אויבים קרויים שעכו"ם
הגמ' הביאה לא באמת ולכן פסחים הגמ' מודה לזה ואולי ועוד, וכו', אויבך
הקודם, בפסוק שהוא אבידה, השבת לענין הנאמר "אויבך" ממילת ראיה

אינו ש"שונאך" מפני וטעינה, פריקה לענין "שונאך" ממילת הביאו אלא
268 עמ' פערלא [הגרי"פ האחרונים קושית בזה ויתיישב דוקא, גוים משמע

עיי"ש. והנה] ד"ה

הנוסח:35. וילנא ש"ס שבנוסחת באדר"נ, מדוייקות בנוסחאות לבדוק ויש
את אהוב [אלא ע"ה את ושנא התלמידים את אהוב לומר... אדם יכוין לא
בסוגריים הם כולם" את אהוב "אלא המילים האפיקורסים", את ושנא כולם]
שצריך בדבריו מפורש אלו מילים בלי הרי היא, הוספה באמת ואם מרובעות,
עמך מעשה עושה "ואם ג"כ דבריו בסוף וכדמסיים ג"כ, הארץ עם לשנוא
עושה בכלל אינם עבירה עוברי ועכ"פ אוהבו", אתה אי לאו ואם אוהבו אתה

אותם. לאהוב ציוה דבריו שבתחילת להניח ואין עמך מעשה



בלבבך  אחיך  את תשנא  מקורותלא  / 28

>Î<

קטז. שבת גמ'
אשנא ה ' משנאיך  הלא

˙Â¯ÎÊ‡‰ ˙‡Â Ì˙Â‡ ÛÂ¯˘‡ È�‡˘ È„ÈÏ [ÌÈ�ÈÓ È¯ÙÒ] Â‡Â·È Ì‡˘ È�· ˙‡ ÁÙ˜‡ ÔÂÙ¯Ë È·¯ ¯Ó‡
Ô‰È˙·Ï Ò�Î� ÔÈ‡Â Ê"Ú ˙È·Ï Ò�Î� ,Â˘ÈÎ‰Ï ı¯ ˘Á�Â Â‚¯Â‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„Â¯ Ì„‡ ÂÏÈÙ‡˘ Ì‰·˘
(Ê� ‰ÈÚ˘È) ¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ Ì‰ÈÏÚÂ ,ÔÈ¯ÙÂÎÂ ÔÈ¯ÈÎÓ ÔÈ‡ ÂÏÏ‰Â ÔÈ¯ÙÂÎÂ ÔÈ¯ÈÎÓ ÂÏÏ‰˘ ,ÂÏ‡ Ï˘
Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ· ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂ Â"˜ Ï‡ÚÓ˘È '¯ ¯Ó‡ .Í�Â¯ÎÊ ˙Ó˘ ‰ÊÂÊÓ‰Â ˙Ï„‰ ¯Á‡Â
ÔÈ· ˙Â¯Á˙Â ‰·È‡Â ‰‡�˜ ÔÈÏÈËÓ˘ ÂÏÏ‰ ,ÌÈÓ‰ ÏÚ ‰ÁÓÈ ‰˘Â„˜· ·˙Î�˘ ÈÓ˘ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡
ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ (ËÏ˜ ÌÈÏ‰˙) „Â„ ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ,‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ÌÈÓ˘·˘ Ô‰È·‡Ï Ï‡¯˘È

.ÈÏ ÂÈ‰ ÌÈ·ÈÂ‡Ï ÌÈ˙‡�˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ËËÂ˜˙‡ ÍÈÓÓÂ˜˙·Â ‡�˘‡ '‰

·Â‰‡ ¯ÓÂÏ Ì„‡ ÔÈÂÎÈ ‡Ï˘ „ÓÏÓ ,„ˆÈÎ ˙ÂÈ¯·‰ ˙‡�˘Â ['‰ ‡˙ÈÈ¯· '‰ ‰�˘Ó Ê"Ë ˜¯Ù] :Ô˙� '¯„ ˙Â·‡
‡�˘Â [ÌÏÂÎ ˙‡ ·Â‰‡ ‡Ï‡] ı¯‡‰ ÈÓÚ ˙‡ ‡�˘Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ·Â‰‡ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‡�˘Â ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡
ËËÂ˜˙‡ ÍÈÓÓÂ˜˙Ó·Â ‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ¯ÓÂ‡ „Â„ ÔÎÂ ,˙Â¯ÂÒÓ‰ ÔÎÂ ÌÈÁÈ„ÓÂ ÌÈ˙ÈÒÓ‰Â ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡‰ ˙‡
[È�‡ ÈÎ ,ÌÚË ‰Ó] '‰ È�‡ ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‡Ï‰ ,ÈÏ ÂÈ‰ ÌÈ·ÈÂ‡Ï ÌÈ˙‡�˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙

.Â·‰Â‡ ‰˙‡ È‡ Â‡Ï Ì‡Â Â·‰Â‡ ‰˙‡ ÍÓÚ ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Ì‡Â ,ÂÈ˙‡¯·

ÔÈ˘·ÂÏ Ô‰È·Â¯˜Â Ì‰ÈÁ‡ ,¯·„ ÏÎ· ÂÓÚ ÔÈ˜ÒÚ˙Ó ÔÈ‡ ¯Â·ˆ ÈÎ¯„Ó ˘¯ÂÙ‰ ÏÎ [È"‰ ·"Ù] :˙ÂÁÓ˘ ˙ÎÒÓ
‡�˘‡ '‰ ÍÈ‡�˘Ó ‡Ï‰ ¯Ó‡�˘ ,ÌÂ˜Ó Ï˘ Â‡�Â˘ „·‡�˘ ÌÈÁÓ˘Â ÔÈ˙Â˘Â ÔÈÏÎÂ‡Â ,ÌÈ�·Ï ÔÈÙËÚ˙ÓÂ ÌÈ�·Ï

.ÈÏ ÂÈ‰ ÌÈ·ÈÂ‡Ï ÌÈ˙‡�˘ ‰‡�˘ ˙ÈÏÎ˙ ËËÂ˜˙‡ ÍÈÓÓÂ˜˙·Â

:é"ùø כתובים נביאים  תורה  להם  וכתבו לע"ז משרתים  מינים , ספרי 
עצמו  על להורגו, אדם  רודף שאפילו הקודש. ולשון אשורית  כתב 
וכך גדלו בכך שהרי מכירין אינם  ע"ז העובדים  נכרים  שהללו, קאמר .
בידך הוא  זכרון זכרונך , שמת  והמזוזה  הדלת  ואחר  אבותם . למדום 

הדלת . אחרי  אותי  שהשלכת  אלא  לך  שכחה  ואינה 

:à"ùøäîישראל החליף שהקב"ה  שאומרים  דהיינו וכו'. ישראל  בין
ולא  משנאיך הלא  מדכתיב ליה  ומייתי השנאה , מפני  אחרת  באומה 
שונאן, אתה  כאילו ישראל את  שעושין משנאיך דהיינו שונאיך , כתיב
אתקוטט , באמונתך , ה ' על  הקמים  שהם  ובתקוממיך אשנא , אני
אבל חנם , שנאת  ולא  שנאתים  שנאה  תכלית  וע "כ  עמהם , להתווכח 
אזיל חדא  זימנא  כדמסיק הזה  כאויב להרגני דעתם  לי , היו לאויבים 

וק "ל . הויכוח, ע"י  לסיכוניה  ובעי

:õ"áòé úåäâä המינים אותן שר"ל  נראה  נ"ב  מינים . וספרי [שם ]
על במותם  שבנו הידועים , הבית  לחורבן קרוב שנתחדשו מישראל 

חיים . אלקים  דברי להפוך שקר  העוה  לשונם  ולמדו הקודש  כתבי

:í"áîø עיקרים י "ג שביאר  אחר  חלק, לפרק הקדמה  המשנה , [פירוש 
אמונתו  בה  ונתברר כולם  היסודות  אלה  האדם  יאמין וכאשר כתב :]
עמו  ולנהוג  עליו ולרחם  לאהבו ומצוה  ישראל בכלל נכנס הוא  בהם ,
עשה  ואפילו והאחוה , האהבה  מן לחבירו איש הש "י שצוה  מה  בכל 
הוא  הגרוע, הטבע  והתגברות  תאוה  מחמת  העבירות  מן  שיכול מה 

ישראל . מפושעי  והוא  לעוה "ב חלק לו יש  אבל חטאיו כפי נענש 
וכפר הכלל  מן יצא  הרי  היסודות , מאלה  יסוד  לאדם  וכשנתקלקל 

ולאבדו,בע לשונאו ומצוה  בנטיעות , וקוצץ ואפיקורוס מין ונקרא  יקר
אשנא . ה ' משנאך  הלא  קלט) (תהלים  נאמר  ועליו

:äëìä øåàéáמפני יתבייש  ולא  בהגה : ס"א  א ' סימן או"ח  [שו"ע
בשם  ברורה  המשנה  כתב הש "י ] בעבודת  עליו המלעיגים  אדם  בני
ואין  מאד מגונה  העזות  שמדת  מפני  עמהם , יתקוטט לא  ועכ "פ הב"י:
בנפשו  קנין יקנה  כי  השי "ת , בעבודת  אפילו כלל  ממנה  להשתמש  ראוי 

ית '. עבודתו במקום  שלא  אפילו עז להיות 

שהוא  במצוה  אם  כי  איירי  לא  דהב"י דע הלכה : בביאור  ע "ז וכתב 
כלל לחוש  אין בודאי אז עליו, מלעיגים  אדם  ובני לעצמו עושה 
אפיקורסים  שיש  במקום  עומד  הוא  אם  אבל  עמהם , יתקוטט  ולא  ללעגם 
ועי "ז  העיר  בעניני תקנות  איזה  לעשות  ורוצים  התורה  על  המתקוממים 
בכגון  דבריו, נשמעו ולא  בשלום  ופתח  ה ', מרצון העם  את  יעבירו
ולהפר עמהם  ולהתקוטט  לשנאותם  ומצוה  מאומה , הב"י דיבר  לא  זה 
אשנא  ה ' משנאיך הלא  אמר המע"ה  ודוד  שיוכל, מה  בכל עצתם 

וגו'. שנאתים  שנאה  תכלית  אתקוטט ובתקוממיך

:êåðéçä øôñ בשנאת ...אבל אחים ] לשנוא  שלא  רל"ח  מצוה  [סוף
על אותם  שנוכיח  אחר לשנאותם  מצוה  אלא  איסור  בו אין הרשעים 
הלא  קלט ) (תהלים  שנאמר  בהן, לחזור רצו ולא  פעמים  הרבה  חטאם 

אתקוטט . ובתקוממיך  אשנא  ה ' משנאיך
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:êåðéç úçðîשביק אשר  הרהמ"ח על  צ"ע לכאורה  ...וגם  שם ] [חינוך 
לשנאותו  דמצוה  ראיה  קיג:) (פסחים  דילן הש "ס מיניה  דמביא  לקרא 
אמאי ל"ק דילן הש "ס ועל  דמשלי. מקרא  רע, שנאת  ה ' יראת  שנאמר 
רק מוכח  אינו זה  מקרא  דבאמת  דתהלים  זה  מקרא  ראיה  הביאו לא 
הדת  בעיקרי  מאמינים  שאינם  הרשעים  היינו ה ', שונאי  לשנוא  דמצוה 
[דברים  ואתחנן פרשת  עה "ת  ברמב"ן כמבואר  ה ' שונאי נקראים  והם 
ברמב"ם  כמבואר  הדת  בעיקרי דמאמינים  מיירי בגמ ' אבל  ט '], ז'
מקרא  מביא  כן על  ה ', שונאי בכלל אינם  כן אם  רוצח, מהלכות  פי"ג
דשביק הרהמ"ח  על אבל  הרע, ששונאים  דהיינו וכו', ה ' יראת  דמשלי 
כמ"ש , משם  ראיה  אין אשר מתהלים  קרא  ומביא  הש "ס דמביא  הקרא 

וצע"ק.

לעיל] המובא שמחות למסכת [שייך

:í"áîø האנשים והם  צבור  מדרכי הפורשין כל  ה "י ] פ"א  אבל  [הלכות 
בעשיית  ישראל  בכלל  נכללין ואין צוארן מעל  המצוות  עול  שפרקו 
אלא  מדרשות , ובתי כנסיות  בתי וישיבת  המועדות  ובכבוד המצוות 
האפיקורסין  וכן האומות ], [כשאר  לעצמן חורין כבני הן הרי

כ והמוסרין, אחיהם [והמומרים ] אלא  עליהן, מתאבלין אין אלו ל 
ושותים  ואוכלים  לבנים  ומתעטפים  לבנים  לובשין קרוביהם  ושאר
הלא  אומר הכתוב ועליהם  הקב"ה , של שונאיו אבדו שהרי ושמחים ,

אשנא . ה ' משנאיך 

>‡Î<

שבת גמ' סיכום
וכופרים למינים השנאה 

בגמרא: המפורש תמצית
õ,שבהן האזכרות עם ונ"ך] [ס"ת ספריהם שורפין וכופרים מינים
õלשנאותם ומצוה שמותר והיינו וגו'", אתקוטט ובתקוממיך אשנא ה' משנאיך "הלא דוד אמר ועליהם

עמהם. ולהתקוטט

הגמרא: פירוש

"מין": פירוש

ב כו דף ע"ז ובגמ' בש"ס. מקומות כמה בעוד וכן לע"ז", "משרת רש"י פירש שבת בגמ' כאן בגירסתנו
ישראלים". בין עכו"ם בין כוכבים לעבודת כומרים "מינים, פירש:

ישו "תלמידי מין: במילת רש"י מפרש המקוריות בגירסאות ובאמת בזה, הצנזור יד שלט כידוע אבל
תורה טעמי "ההופכים ברש"י: בגירסתנו כתוב מינות, ד"ה ושם המינים, ד"ה יב. בברכות כגון הנוצרי".
תורה". טעמי ההופכים הנוצרי] ישו "[תלמידי שצ"ל: מובא הצנזור ובהשמטת ואליל", טעות למדרש
שהרי לעיין, יש אך – בזה הצנזור השמטת כעת מצאנו שלא אע"פ – לע"ז" "משרתים כאן שפירש"י ומה
אלו, של לבתיהן ע"ז בתי בין כאן מחלק שהרי ע"ז בסתם כאן מדובר שלא הסוגיא מגוף כאן מוכח

וכופרין. מכירין והמינים וכופרין, מכירין אין שהללו

ברורה וכוונתם להנ"ל, בפירושיהם שניהם רמזו לעיל] דבריהם [מובאים והיעב"ץ המהרש"א ואמנם
שזהו אמונתם, את בנו וע"ז הקודש כתבו את שזייפו מישראל, מינים שיסדוה הנוצרים לכת שכוונו

אחרות. באומות בחר החורבן ומעת ישראל את הקב"ה החליף שח"ו הנוצרים אמונת עיקר

רק שכופרים הצדוקים ואפילו האפיקורסים סוגי כל "מין" במילת כולל מקומות בכמה והרמב"ם
עובדי והם "המינים, הוא גם כתב ה"י פ"ד רוצח ובהל' ה"ז, פ"א יוה"כ עבודת הלכות [עיין בתשבע"פ,

מישראל"]. ע"ז
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שהנוטים זו מילה שטעם לי "נראה כתב: שם הערוך" וב"מוסף אלילים". "עובד פירש: "מן" בערך והערוך
ממינים מינים ביניהם יש כי "מינים" וקראום המילה קטעו וחז"ל מאמינים לעצמם קוראים היו הדת מן

עובדי.36שונים" גם זה ובכלל "מין", בשם נקרא כוזבת לאמונה אמת מדת הפורש שכל מפרש עכ"פ
ימ"ש הנוצרי ישו ותלמידי זרה .37עבודה

זה? מפסוק הגמרא  לומדת ומה הפירוש ? מה משנאיך ...", הלא אומר  הכתוב "ועליהם

מי על שמדבר שמאחר הפשוט, הפירוש גדוליםלכאורה רשעים שעל ומפרש בתהלים הפסוק מביא נים
ובפ' ובאדר"נ שמחות במס' משמע וכן עמהם, ולהתקוטט לשונאם וצריך זה, בפסוק דוד נתכוון כאלה

ראשונים. ועוד להרמב"ם המשניות

איבוד בזה ונכלל עמהם להתקוטט שצריך מאחר ספריהם לשרוף החיוב גם מהפסוק שהביא ועי"ל
[ר' שבשמים לאביהם ישראל בין איבה מטילין ? שאמר לזה וגם שכותבים, וספריהם ידיהם מעשי

שמים. מלכות נגד העולם וכל ישראל את וממרידים ישראל את שמקלקלים ישמעאל]
õמחמת ח"ו ישראל את החליף שהקב"ה האומרים להמינים כאן הגמרא שכוונת פירש שהמהרש"א אלא

ב"פירוש לעיל ועיין כאן, היעב"ץ מדברי משמע וכן אמונתם, יסוד שזהו ימ"ש הנוצרים [דהיינו השנאה
לישראל. שונא הקב"ה כאילו שעושים פירוש "שונאיך", כתיב ולא משנאיך" "הלא מהפסוק ודייק מין"],

õמינים ספרי שריפת לענין גם מהפסוק שמביא פירש פינטו] יאשיהו [להר"ר יעקב לעין הרי"ף ובפירוש
אלא וכיו"ב, אשנא" משנאיך "ה' כתיב ולא אשנא" ה' "משנאיך מדכתיב ומדייק שבהן, האזכרות עם
שונאו ואני מכבדו איני ב"שמך" ומשתמשים כותבים כשמשנאיך שגם לומר ה', בשם באמצע הפסיק
לדינא]. חילוק ביניהם ויש חולקים ישמעאל ור' טרפון שר' וכתב בגמ' הענין כל שמבאר [עיי"ש ומוחקו.

ואפיקורסים בכופרים שמדבר והרי"פ המהרש"א משתווים אתקוטט" "ובתקוממיך הפסוק בהמשך אולם
"אבל הרי"פ ולשון אתקוטט" באמונתך ה' על הקמים שהם "ובתקוממך מהרש"א [וכלשון – סתם

אתקוטט"]. בעכומ"ז ופושעים האויבים שאר שהם מתקוממיך

הגמרא: דברי מתוך הנלמד
אנו למדים - משנאיך הלא מהפסוק שהביאו במה - ואדר"נ שמחות, ממס' וכמו"כ שבת הגמ' מדברי

ומפרשים. בראשונים כמבואר וכופרים, לאפיקורסים שנאה ומצות היתר

נקראו36. דעתי "ולפי וז"ל: הכוזרי, ספר בתחילת יהודה" ב"קול גם איתא כן
בלתי היותם מצד להם יקרה וזה אחת, דעת על מסכימים אינם כי על מינים

מהם אחד כל אבל הקבלה, על עדסומכים לעצמו, במה בונה שכלו מסברת
עיי"ש. מינו". אנשי מיתר נפרד כמין היותו

בגליון37. ועיי"ש "מין", פירש: פילוסופא, ד"ה העמוד בסוף כאן שבת וברש"י
מ"מעשי היפך הוא המין דמהות שם מבואר יג: חולין בסוגיא ועיין הש"ס,

וגם כ"ז להבין וכדי זרה. בעבודה ביותר אדוק הוא והמין בידיהם", אבותיהם
חוקר כעין שהוא המין מהות לבאר נראה וכופרים" "מכירין דידן גמ' הגדרת
בידיהם אבותיהם שמעשה העם כהמון ואינו לאמונתו, שמגיע עד בשכלו
המין ולכן בידיהם. מלומדה אנשים כמצות הוא שלהם הע"ז או כפירתם שכל
ודו"ק. וכופרים", ו"מכירים פילוסוף נקרא וגם בע"ז, יותר אדוק באמת הוא

צ"ע. ועוד ע"ז, לענין כאן שפירש"י מה לפ"ז א"ש ואולי
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כו. זרה עבודה גמ'
Ï·‡ ,ÔÈ„È¯ÂÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ‰˜„ ‰Ó‰· ÈÚÂ¯Â ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ‰ Ô�ÁÂÈ '¯„ ‰ÈÓ˜ Â‰·‡ È·¯ È�˙
˙Â·¯Ï ÍÈÁ‡ ˙„È·‡ ÏÎÏ ‰�Â˘ È�‡ Ï"‡ ,ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„È¯ÂÓ ÂÈ‰ ÌÈ¯ÓÂÓ‰Â ˙Â¯ÂÒÓ‰Â ÌÈ�ÈÓ‰
˙ÂÏÈ·� ÏÎÂ‡ ¯ÓÂÓ· Ô‡Î ‰ÈÏ È�˘ÈÏÂ ,¯ÓÂÓ Ô‡ÎÓ ÈÓÒ ,ÔÈ„È¯ÂÓ ÂÈ‰ ˙¯Ó‡ ˙‡Â ¯ÓÂÓ‰ ˙‡
,¯ÓÂÓ ¯Ó˙È‡ .‡Â‰ ÔÈÓ ÒÈÚÎ‰Ï ˙ÂÏÈ·� ÏÎÂ‡ ¯·Ò˜ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙ÂÏÈ·� ÏÎÂ‡ ¯ÓÂÓ· Ô‡Î ÔÂ·‡È˙Ï
ÒÈÚÎ‰Ï ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡ „ÁÂ ,ÈÂ‰ ÔÈÓ ÒÈÚÎ‰Ï ,¯ÓÂÓ ÔÂ·‡È˙Ï ¯Ó‡ „Á ,‡�È·¯Â ‡Á‡ ·¯ [‰È·] È‚ÈÏÙ

.ÌÈ·ÎÂÎ ÈÏÈÏ‡ „·ÂÚ‰ ‰Ê ÔÈÓ Â‰ÊÈ‡ ‡Ï‡ ,¯ÓÂÓ ÈÓ�

:é"ùø. ישראלים בין כוכבים  עובדי  בין כוכבים , לעבודת  כומרין מינין,
אנסין. עכו"ם  ביד חבריהם  ממון המוסרין לשקר מלשינים  מסורות ,
והיתר איסור  להיות  מופקר  אינו אבל  בשר , להם  כשאין לתיאבון,
מין  להכעיס. זה  כן עושין  ואם  איסור , ולאכול  ההיתר להניח לפניו
מין  בין חילוק מצינו דברים  בכמה  מינין. רישא  ליה  תנא  והא  הוא ,

דהכא . [ומורידים ] ישרף מין שכתבו תורה  ספר  כגון למומר

:í"áîøעובדי והם  המינים , ה "י-י "ב] פ"ד  רוצח הלכות  פרנקל , [נוסח
לבש או נבילה  אכל  אפילו להכעיס עבירות  העושה  או מישראל  ע"ז
בתורה  שכופרין והן והאפיקורסין, מין, זה  הרי להכעיס, שעטנז
בסייף להורגן כח בידו יש  אם  להרגן, מצוה  מישראל, ובנבואה 
הריגתן, שיסבב עד  בעלילות  עליהן יבוא  לאו ואם  הורג בפרהסיא 
תמיד ... בו ושונה  ברשעו העומד  עבירות  בעל  בישראל  בד "א  כיצד ...
עבירות  עושה  אלא  תמיד ברשעו עומד  שאינו עבירות  בעל  ישראל  אבל 
לעמוד ואסור  להצילו מצוה  לתיאבון, נבילות  אוכל  כגון עצמו להניית 

תכ "ה ] סי ' חו"מ בטור  [מובא  דמו. על

:êåøò ïçìùעובדי והם  מישראל  אפיקורס ה '] סעיף תכ"ה  סי ' [חו"מ
שעטנז  לבש  או נבילה  אכל  אפילו להכעיס עבירות  עושה  או עכו "ם ,

מישראל , ובנבואה  בתורה  והכופרים  אפיקורס, זה ] [הרי להכעיס,
לאו  ואם  מעבירן בפרהסיא  להעבירן בידו יש  אם  להעבירן, מצוה 

העבר בסיבות  עבירות יסבב בעל ישראל אבל  בד "א ... כיצד... תן,
אוכל כגון עצמו להנאת  עבירות  עושה  אלא  תמיד ברשעו עומד שאינו

דמו. על  לעמוד ואסור  להצילו מצוה  לתיאבון, נבילות 

הזה בזמן מורידין דין

:ùéà ïåæç אלא מורידין דין  דאין ונראה  ט "ז] ס "ס ב' סימן [יו"ד
בת  ומשמש מצוין נסים  שהיו בזמן כמו גלויה , ית ' שהשגחתו בזמן
והכופרין  כל, לעין הנראית  פרטית  השגחה  תחת  הדור  וצדיקי  קול,
היה  ואז ולהפקרות , לתאוות  היצר  בהטיית  מיוחדת  בנליזות  הוא  אז
מביא  הדור הדחת  כי  ידעו שהכל  עולם , של גדרו רשעים  ביעור 
ההעלם , בזמן אבל  בעולם , ורעב וחרב דבר ומביא  לעולם  פורעניות 
אלא  הפרצה  גדר  הורדה  במעשה  אין העם , דלת  מן האמונה  שנכרתה 
וכיון  ח "ו, ואילמות  השחתה  כמעשה  בעיניהם  שיהיה  הפרצה , הוספת 
ועלינו  תיקון, בו שאין בשעה  נוהג הדין אין לתקן, עצמנו שכל 
מגעת . שידינו במה  אורה  בקרן ולהעמידם  אהבה  בעבותות  להחזירם 

מעלין ולא מורידין / זרה עבודה גמ' סיכום
מורידין : דין 

õמיתתן מסבב דהיינו מעלין, ולא מורידין והמומרים והמסורות שהמינין מבואר (כו.) זרה עבודה בגמ'
יכול]. [אם

לתיאבון : למומר להכעיס מומר  בין  חילוק

õלעזרו צריך ואדרבה הוא אחיך בכלל לתיאבון אבל לכו"ע מורידין להכעיס דמומר יוצא הגמ' ולמסקנת
ונפק"מ מין, ונחשב יותר חמור אולי או מומר נחשב להכעיס מומר אם אלא בגמ' נחלקו [ולא ולהצילו

דינים]. לכמה

בדרכים מיתתו מסבב אז לא ואם הורגו, בסייף בפרהסיא להורגו יכול שאם כאן בפוסקים ומבואר
ובגמ'. הרמב"ם וכציורי שונות

רועה וגדר להכעיס", ו"מומר לתיאבון" "מומר בהגדרת וגם בפוסקים, כאן יש וחלוקים דינים כו"כ
אינם להכעיס ומומרים שהכופרים עכ"פ, לעניננו והנוגע מקומם. כאן שאין הובאו ולא דקה, בהמה
מצוה ואדרבה ולהרחיקם לשנאותן איסור שאין כש"כ להרגן מותר ואם להורגן, ומצוה "אחיך" בכלל

שיוכל. מה בכל להם ולהצר ולבזותן לשנאותן
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מסית
‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ÚÓ˘˙ ‡ÏÂ ÂÏ ‰·‡˙ ‡Ï ...ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰„·Ú�Â ‰ÎÏ� ¯Ó‡Ï ...ÍÈÁ‡ Í˙ÈÒÈ ÈÎ"

˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ Í�ÈÚ ÒÂÁ˙.(È -Ê ,‚È ÌÈ¯·„) "...Â�‚¯‰˙ ‚¯‰ ÈÎ .ÂÈÏÚ ‰ÒÎ˙ ‡ÏÂ ÏÂÓÁ

˙·‰‡Â ¯Ó‡�˘ ÏÏÎÓ ,ÂÈÏ‡ ÚÓ˘˙ ‡ÏÂ ÂÏ ‰·‡˙ ‡Ï [Ô‡Î È"˘¯· ‡·ÂÓ ,ÊÏ ‡˜ÒÙ ,‰‡¯ ˙˘¯Ù] :È¯ÙÒ
ÌÚ ·ÊÂÚ ‰˙‡ ÏÂÎÈ ÂÓÚ ·ÂÊÚ˙ ·ÂÊÚ ¯Ó‡�˘ ÏÏÎÓ .ÂÏ ‰·‡˙ ‡Ï Ï"˙ ,‰ÊÏ ·‰Â‡ ‰˙‡ ÏÂÎÈ ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï
,‰Ê Ï˘ ÂÓ„ ÏÚ „ÂÓÚÏ È‡˘¯ ‰˙‡ È‡ ÏÂÎÈ ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡�˘ ÏÏÎÓ .ÚÓ˘˙ ‡ÏÂ Ï"˙ ,‰Ê

.'ÂÎÂ ÂÈÏÚ Í�ÈÚ ÒÂÁ˙ ‡Ï Ï"˙

:í"áîø המסית מלאהוב המוסת  שהזהיר  י"ז] [ל "ת  המצות  ספר  :
מכלל ספרי ולשון לו, תאבה  לא  יתעלה  אומרו והוא  לדבריו ולהאזין
לו. תאבה  לא  ת "ל  לזה  אוהב אתה  יכול  כמוך  לרעך  ואהבת  שנאמר 

חייב הוא  אבל  המסית  נטירת  להקל המוסת  שימנע י "ח ] ל"ת  [שם 
ל "ת , מצות  על  עובר הוא  יטור , שלא  זמן וכל  עכ"פ, אותו לנטור 
שנאמר מכלל הפירוש  ובא  אליו, תשמע ולא  יתעלה  דאמר  והיינו

אליו. תשמע ולא  ת "ל  לזה  עוזב אתה  יכול  תעזוב, עזוב

:ä÷æçä ãé í"áîøלאהוב שלא  - י"ד  מצוה  זרה ] עבודה  הל ' [ריש 
שנאתו. לעזוב שלא  - ט"ו מצוה  המסית .

תאבה  לא  שנאמר  המסית  את  לאהוב למוסת  ...ואסור  ה "ד ] פ"ה  [שם 
ת "ל לזה , עוזב  אתה  יכול  עמו תעזוב עזוב בשונא  שנאמר ולפי  לו,

אליו. תשמע ולא 

:â"îñ.לו תאבה  ולא  שנאמר  המסית , את  לאהוב שלא  כ "ז] [ל "ת 
ותניא  אליו, תשמע ולא  שנאמר  עזר , בשום  לעזרו שלא  כ"ח ] [ל"ת 
ולא  ת "ל  לזה , עוזב  אתה  יכול עמו, תעזוב עזוב בשונא  שנאמר  לפי

אליו. תשמע

êåðéçä øôñ בהוצאת] המסית  לדברי אוזן להטות  שלא  תנ"ז] [מצוה 
להטות  שלא  כן כמו  שנמנענו המסית ] לאהוב שלא  ירושלים : מכון
מי הוא  מסית  וענין דבר , בשום  אותו לחבב ולא  המסית  לדברי אוזן
תאבה  ולא  נאמר  זה  ועל ע"ז... לעבוד  ללכת  ישראל  מבני אחד  שמסית 

לו....

המסית  שנאת  שתהיה  המסית , מן השנאה  לעזוב שלא  תנ"ח] [מצוה 
הרעה  כל על  ממנו הנקמה  בנטירת  נקל שלא  כלומר  בלבבנו, קבועה 
נשמע תהי  אל  כלומר  אליו, תשמע ולא  נאמר  וע"ז לעשות , חשב אשר
זה  בפירוש  [ספרי] אז"ל  וכן ממנו, נקמתך  נטירת  מלבך  להעביר  אליו
אונקלוס ותרגם  עמו, תעזוב עזוב בישראל שנאמר  מכלל הכתוב ,
ג "כ , המסית  לזה  עוזב אתה  יכול עלוהי, דבלבך מה  תשבוק משבק

אליו... תשמע ולא  ת "ל 

יש המוסת  על  אלה  אזהרות  ...ומרוב  עליו תכסה  ולא  תס"א ] [מצוה 

בשאר הרשעים  אפילו כן גם  לשנוא  עלינו מצוה  וגם  שמותר  להבין לי 
תקוה  שאין עד  מעשיהם  והתעיבו שהשחיתו ראותינו אחר  עבירות ,
יטו  לא  ולמלמדם  דבריהם , יבוזו אבל  מורים  לקול  ישמעו ולא  בהם ,
אומר דוד  שהיה  רשעים  אלה  הנה  פניהם , מגמת  להזיקם  אבל אוזן

אתקוטט . ובתקוממיך  אשנא  ה ' משנאיך הלא  עליהם 

:÷"îñדכתיב המסית  לאהוב  שלא  בלב] התלויות  במצות  ט"ז, [סימן
ת  וכן לא  מעולם  הסיתו אם  עכו"ם  עובד שום  לאהוב ואסור  לו. אבה 

ישראל . באלקי הכופר 

ולא  דכתיב למסית  לשמוע "שלא  באוזן]: התלויות  במצות  כ"ו, [סימן
אליו". תשמע ולא  לו תאבה 

עליו. תכסה  ולא  תחמול לא  דכתיב מסית  להציל  שלא  ע"ט] [סימן
ישראל מחטיאי על  ולרחם  לחמול שלא  מכאן שם : הסמ"ק ובהגהות 
לסוף האכזרים  על  רחמני  הנעשה  כל  רבותינו ואמרו אותם , ומכשילים 

הרחמנים . על  אכזרי נעשה 

:é"ùøלפי תאהבנו, לא  לו, תאב  תהא  לא  לו; תאבה  לא  שם ] [ראה 
אליו; תשמע ולא  תאהב. לא  זה  את  כמוך, לרעך  ואהבת  שנאמר 
לא  לזה  עמו, תעזוב עזוב שנאמר  לפי לו, למחול נפשו על  בהתחננו

תעזוב.

:ï"áîø ולא לו, תאב תהא  לא  לו. תאבה  לא  ט ] יג  דברים  [עה "ת 
לשון  תאהב , לא  זה  את  כמוך , לרעך ואהבת  שנאמר  לפי  תאהבנו,
חייב. ושמע אבה  הא  אמרו סא :) (סנהדרין בגמ ' אבל  מספרי. רש "י 
אל לשמוע אלקיך  ה ' אבה  ולא  כמו רצון לשון אבה  כי הדבר, וכן

יחפוץ. לא  ואם  שאמר ממה  יבמי , אבה  לא  רצה . לא  בלעם ,

כן  לומר  לו שתודה  - אליו תשמע ולא  בלב, - לו תאבה  לא  והנה 
וכן  בהודאתו. מיתה  חייב והוא  שאמרת , הע "ז ואעבוד אלך אעשה 
ולא  תתאוה  לא  כמו הלאוין ואלו מיניה . תקביל לא  אונקלוס דעת 
לעשות  הוסיף ואם  הראשון בלאו עובר  בלב התאוה  שאם  תחמוד,

השני . בלאו גם  עובר  חשב כאשר 
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מסית דיני ולכפירהסיכום לע"ז למסית השנאה חיוב

מסית: בשנאת מיוחדת מצות יש  האם 

שאסור תאבה" "לא א: הספרי: פי על השאר] [בין מצות שתי במסית מנו (ורש"י), והחינוך הרמב"ם א.
לעזוב לא אליו", תשמע "ולא ב: כבש-כשב. האותיות סדר בשינוי "תאהב" כמו ו"תאבה" מסית, לאהוב

מסית. לשנוא [ל"ת] חיוב דהיינו שנאתו,

פירשו אליו" תשמע ד"ולא לאו אבל מסית לאהוב כאיסור תאבה" "לא מצות רק מנו וסמ"ק סמ"ג ב.
אחר. בענין

כלל מנו לא ועוד, לסה"מ] ובהשגות שם התורה על [בפירוש ורמב"ן היראים וספר ורס"ג הבה"ג ג.
עזרא. האבן פירש וכן אחר, לענין הצוויים שני ופירשו אלו מצות

הענין הרחבת למסית".* השנאה "חיוב י"ג בסוגיא עיין הראשונים דעות וביאור

זרה? לעבודה במסית רק מסית דין האם

אלהים ונעבדה נלכה לאמר אחיך... יסיתך "כי כדכתיב זרה בעבודה שמדובר היא הפסוק משמעות
מוכח דקרא מסיפא וגם שנא, דמאי ובתורתו בה' לכפירה במסית דה"ה האחרונים כתבו אך אחרים",
ול"ת מ"ע בשאר גם הוא מסית שדין שכתבו מהאחרונים [ויש אלקיך". מה' להדיחך בקש "כי כן

הנ"ל. י"ג בסוגיא וע"ע שבתורה].

ישראל? כל על או  בלבד המוסת  על רק הם אלו מצות האם

מהרש"ל וכ"כ המוסת, על רק הם אלו דמצות מבואר החזקה] וביד המצוות [בספר הרמב"ם מלשון
חכמים"] "משנת [בשם חינוך" וב"מנחת בפשיטות, הקטנה" ב"יד וכ"כ הסמ"ג, בדעת לסמ"ג בביאור
[שערי יונה רבינו ומלשון עצמו, מהרמב"ם נגדית ראיה שהביא מהאחרונים ויש ספק. דרך כן כתב

י"ג]. [סוגיא דמסית בסוגיא ועיין ישראל, כל על שהלאו וכתב תשובה]

הסוגיות: התאמת

ב. במסית? כאן נתחדש מה וא"כ לשנאותו מצוה יש רשע בכל הרי א. בתרתי: כאן האחרונים נתקשו
אין שברשעים משמע כו'", לזה אוהב אתה יכול כמוך לרעך ואהבת שנאמר "מכלל הספרי בלשון
תשנא לא לענין בדבריהם והמתחדש מהאחרונים אלו קושיות יישוב - פסחים. לגמ' סותר וזה שנאה,

י"ג]. [סוגיא דמסית בסוגיא עיין

___
כללי: מסית]/סיכום - מורידין ולא מעלין - שבת [גמ'

ביותר : מהגרוע  ונתחיל כלליות , דרגות  לשלושה  חוטאים  שנאת  של הדינים  לסכם  יש 

מסית: לזה,א . אחרים מסית וגם ע"ז עובד או כופר עצמו שהוא מסית, שהוא י"ל ביותר הגרועה הדרגה
מיוחדת מצוה ראשונים, לכמה וביניהם, במסית, תורה החמירה גדולות חומרות לכלל. גדולה סכנה בו וטמונה
מצות והם הלב, מן שנאתו להעביר לא והשני לאוהבו, שלא אחד לאוין, שני ולחינוך ולרמב"ם לשנאותו, (לאו)

וכופרים. רשעים בשאר מצאנו שלא דבר דאורייתא,

להכעיס: ומומר וכופר מין  גםב . [והחינוך לשנאותם שמצוה אשנא" ה' משנאיך "הלא מהפסוק לומדים
קצת או ממש מין בדרגת הוא אם אמוראים מחלוקת להכעיס [במומר לכאורה, לכו"ע וזה ממסית], מסברא לומד

ממנו]. עדיף

לתיאבון : חוטא  נחלקוג . ושם שם. וכבגמרא אחד חטא על ואפילו לשנאותו, שמותר פסחים מגמרא נלמד
באחרונים יש ועוד כ"כ], רשע שאינו [מאחר מותר שרק או קבלה] מדברי [מצוה לשנאותו מצוה גם אם אמוראים
וכמש"כ וקטטה גלויה שנאה לשנאותם המצוה ואפיקורסים שכופרים <סג> הלבבות" "מצות חילוק וכגון חילוקים,
להגיע שלא ומקפידים ראשונים] [לכמה גלויה שנאה לשנאותו שאין סתם בחוטא משא"כ אתקוטט", "ובתקוממיך

י [ואם גמורה. ושנאה קטטה בפוסקים,לידי הוא נושא לתיאבון, מומר לבין לתיאבון אחד חטא חוטא בין חילוק ש
וצדקה]. שבויים פדיון בדין רנ"א סי' צדקה הל' יו"ד השו"ע במפרשי ועיין
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ז: תענית גמ'
‰ÈÓ¯È) ¯Ó‡�˘ ‰¯È·Ú· Ï˘Î� ÛÂÒ ÌÈ�Ù ˙ÂÊÚ ÂÏ ˘È˘ Ì„‡ ÏÎ ‡�Â�Ó‰ ·¯ ¯Ó‡ ‡ÏÒ ·¯ ¯Ó‡Â
¯Ó‡� ‡ÏÂ ÍÏ ‰È‰ ¯Ó‡�˘ ‰¯È·Ú· Ï˘Î�˘ ÚÂ„È· ¯Ó‡ ÔÓÁ� ·¯ ,ÍÏ ‰È‰ ‰�ÂÊ ‰˘‡ ÁˆÓÂ (‚
¯Ó‡�˘ Ú˘¯ Â˙Â¯˜Ï ¯˙ÂÓ ÌÈ�Ù ˙ÂÊÚ ÂÏ ˘È˘ Ì„‡ ÏÎ ‡�Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ,ÍÏ ‰È‰È
(Á ˙Ï‰˜) ¯Ó‡�˘ Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ,ÂÈ�Ù· Ú˘¯ ˘È‡ ÊÚ‰ (‡Î ÈÏ˘Ó)

‡�˘È ‡Ï‡ ‡�Â˘È È¯˜˙ Ï‡ ,‡�Â˘È ÂÈ�Ù ÊÚÂ38.

:é"ùøאמור פנים  עזות  בו שיש  איש, העז נכשל. כבר  משמע היה ,
(כח.), קדושין במסכת  כדאמרינן מלקות  משום  בו ואין בפניו, רשע לו
דכתיב אע"ג לשנאותו, מותר רשע. לקרותו מותר  בלבד  זה  דבר  ומשום 

כמוך לרעך שהוא 39ואהבת  מי ו', חסר  כתיב ועז ישונא , פניו ועז .
בשו"א  ישנא  פנים  .40עז

:úåôñåú הקורא כח.) (דף  בקדושין דאמרינן אע"ג רשע: לקרותו מותר
ועומד בעבירה  נכשל  דודאי  מותר, לזה  לחייו, עמו יורד  רשע לחבירו

בו. ענתה  פניו דהכרת  במרדו,

:ìàððç åðéáøומותר בעבירה , נכשל ודאי  פנים  עזות  לו שיש  מי וכל 
ועז  שנאמר  לשנאותו ומותר בפניו  רשע איש  העז שנ' רשע לקרותו

ישנא . אלא  ישונה  א "ת  ישונא  פנים 

:éøà úøåáâמאי לי  קשה  לשנאותו. מותר  אמר רנב"י  שם ] [תענית 
דפסחים  בפ"י  כדאמרינן איכא  נמי ומצוה  חיובא  לדידיה  הא  מותר ,
לשנאותו  מותר  רב דאמר  יחידי עבירה  דבר  בחבירו ברואה  קיג:) (דף

ב נחמן רע.רב שנאת  ה ' יראת  שנאמר  לשנאותו מצוה  אמר יצחק  ר 
י"ל ... ושמא 

א)38. ח (קהלת הפסוק: וז"ל פירושים. ג' מצאנו זה לפסוק המקרא במפרשי
יׁשנא". ּפניו ועז פניו תאיר אדם חכמת דבר פשר יודע ומי כהחכם ְְֶָָֹֻ"מי

קרן כי אליו מגשת יראו כי עד הבריות משאר ישונא, פניו "ועוז פרש"י: א.
נשתנה פניו מראית חוזק פניו, "ועוז וז"ל: דוד" ב"מצודות וכ"כ פניו". עור
בו שיש באדם כלל הכא מיירי לא פירושם ולפי האדם". בני משאר לשבח
פניו את מאירה שחכמתו החכם האדם במעלות רק פנים", "עזות מדת
רמז כאן דאין בעלמא דרשה הם הגמרא דברי ולפ"ז וחוזק. עוז להם ונותנת

פנים". "עז למידת
החכמה כי ממנו, פנים עזות סור ישנא, פניו ועז "וענין כתב: עזרא" ב"אבן ב.
וגם המצח". ועזות הכעס יסור הרוח על הנשמה בהתגבר כי הענוה, תוליד
תהפוך שחכמתו היינו "ישונא" מילת שפירוש אלא החכם, על קאי לפירושו
"ועז באמרו הכתוב כונת ולדבריו לעניו. ותהפכהו שבו עזות כל ותשנה

פנים". "עזות מדת על באמת היא פניו"
זיו תנהר חכים דגבר חוכמתא ..." שכתב: כאן קהלת בתרגום עיין אבל ג.
לביש". מטב אורחתיה כל מתחלפן אפין וחציף צדיקיא, ביני אפוהי

בני בשני הכתוב מיירי שחכמתוולפירושו בחכם מיירי הפסוק תחילת אדם,
תשנה שבו העזות שמדת פנים, עז אדם על קאי דקרא וסיפא פניו, תאיר

לרע. מטוב אורחותיו
דרשת מכח ורק שינוי, מלשון הוא "ישונא", מילת הפירושים לכל ועכ"פ
נלמד שמאלית]", שי"ן -] יׂשנא אלא ימינית] שי"ן -] יׁשונה תקרי "אל הגמ'

שנאה. של ענין מכאן

שערים"39. "בית שו"ת ובלשון תשנא", ד"לא קרא דשביק רש"י בדברי צ"ע
בפסחים מיניה דפריך קרא לרש"י ליה סני מי פלא, "והוא ס"ח]: סי' [או"ח
זה שתירץ ועיי"ש וכו'". אחיך את תשנא לא והכתיב למיסניה שרי ומי קיג

בזה. מש"כ קנ"ח עמ' עולם" ב"הליכות וע"ע אופנים. בשני

באל"ף40. מדכתיב ומפרש ואל"ף", בשי"ן ..." רש"י: לשון העתיק המהרש"א
ישנה למיכתב ה"ל דא"כ שינוי, מלשון ולא שנאה מלשון לדרוש צריכים
שנאה, מלשון סי"ן, כמו שמאלית, בשי"ן היינו בשין רש"י ומש"כ בה"א,

רש"י]. בדברי שנתקשה ברש"ש [ועי' עכת"ד.
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תענית גמ' סיכום
פנים עזי שנאת  היתר 

בגמרא: המפורש תמצית

õ.עבירה לעבור בסוף גורמת פנים" עזות "מידת
õ.עבירה עבר שכבר הוא סימן פנים עז שהוא מי ולכן מעבירה, באה עזות כל נחמן ולר'

ולמעשה

õ.רשע לקרותו מותר הונא רב בר לרבה
õ.לשנאותו מותר יצחק בר נחמן ולרב

הגמרא: פירוש

רשע  לקרותו  ההיתר  בטעם

õהרעה המדה משום והיינו רשע", לקרותו מותר בלבד זה דבר "ומשום האיש]: העז [סד"ה כתב רש"י
בו. שיש עזות של

õ,"בו ענתה פניו דהכרת במרדו ועומד לעיל] נחמן [וכרב בעבירה נכשל "דודאי משום כתבו התוס' אבל
ב"מצות כתב חננאל, רבינו [ובדעת רשע. לקרותו אין גרידא העזות מידת דמשום דבריהם מתוך ומבואר

כתוס']. שדעתו קצת דמשמע 261 עמ' השלום

לשנאותו : ההיתר  ולענין 

ברור ולא ותוס', רש"י פירשו לדברילא שכאן או רשע, לקרותו בענין לעיל שכתבו מה על סמכו אם
בו. נכשל שודאי חטא משום כאן השנאה הכל שלדברי או שבו, הרעה המדה משום היא השנאה הכל
פנים" לעז "השנאה י"ב ובסוגיא לשנאותו]. מותר בחבירו ערוה דבר הרואה (קיג:) פסחים הגמ' [וכדברי

בזה. האחרונים דברי הובאו ב' פרק

לשנאותו ? שמתיר  - רנב "י עם רשע, לקרותו שמתיר - הונא רב בר רבה  חולק האם

בזה. האחרונים מדברי שהובא מה ד' פרק פנים" ד"עז בסוגיא ועיין בגמ' ברור אינו

גנותו ? ולפרסם ברבים כך  לקרותו  מותר  והאם פירושו, מה רשע ", לקרותו  מותר ..."

הסוגיות". ב"התאמת להלן עיין

הגמרא: דברי מתוך הנלמד
אחרונים [עיין דעזות. זו מדה על שרק שיתכן אע"פ שונאים, בעלמא רעה מדה דעל כאן נתחדש לרש"י
מכח הוא כאן ההיתר אלא רעה מדה על דשונאים חידוש אין לתוס' משא"כ ה'], פרק הנ"ל בסוגיא

לשנוא. מותר דחוטא פסחים מגמ' הידוע הדין
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הסוגיות: התאמת

פסחים – פניםתענית עז שנאת /לענין

דברי עם פנים, עז לשנוא ש"מתיר" רנב"י דברי ליישב כאן] התוס' פירוש לפי [בעיקר האחרונים נתקשו
עיין כאן], ארי" ה"גבורות [וכדברי חוטא, לשנוא ש"מצוה" שמוסיף (קיג:) דפסחים בסוגיא עצמו רנב"י

פנים". לעז "השנאה י"ב בסוגיא באורך

פסחים – גנותותענית ולפרסם רשע לקרותו לענין /

לקרותו "מותר אמר שכבר אחרי כי מלשנאותו, קל יותר רשע שלקרותו משמע כאן הגמ' מפשטות
להדיא, כך כתב המלך" ["אוצר אחרונים כמה ביארו כן לשנאותו", "מותר לומר הוצרך עדיין רשע"
וב"מצות המלך", ו"בית הלבבות", ו"מצות י'], ביאור ו' [סי' מישרים" "אורח דברי מתוך מבואר וכן
שם, במהרי"ק וכמפורש פסחים בגמרא המבואר נגד שזה וקשה המלך"]. "אוצר אחר נמשך השלום"
הילקו [ולכן לבזותו, אסור עדיין אבל החוטא לשנוא שמותר שאע"פ שם], ובסיכום פסחים גמ' [עיין
פ' סי' [יו"ד לב" ה"חקרי וכנדון שם, בגמ' כמפורש עליה" קמפקת בעלמא רע ד"שם משום זיגוד את

את לשנוא מותר איך חטאו].<נא>] מפרסם הוא בזה הרי בגלוי החוטא

תענית מגמ' להביא שבמקום אלא - סק"ז במ"ח ד' כלל [לה"ר חיים" ה"חפץ הקשה זאת קושיא כעין
שרי אדרבנן דעבר מאן "האי מ. שבת במס' רבא מדברי הקשה רשע, לקרותו מותר פנים שעז דידן
יודעים שממילא בפרסום שעבר איירי עבריינא לקרותו דשרי דהא ליישב, וכתב [- עבריינא" למיקרי
נגד אלקים פחד ואין פעמים כמה שעבר גמור ברשע דאיירי די"ל תירץ ועוד מזה, אנשים הרבה כבר
אם חיים" ה"חפץ של התירוצים בשני לעיין [ויש ברבים. פניו ולהלבין לגנותו גם מותר שאז עיניו,

מתענית]. הנ"ל הקושיא מיישבים

בינו הכוונה עבריינא" למיקרי "שרי רבא שאמר דמה בפשטות תירץ סק"ט] שם [בח"ח חיים" וב"שבילי
כאן; האחרונים מדברי כדבריו משמע ובאמת עוד. ועיי"ש שומעים, כשאחרים ולא ביחידות לבינו
וא"כ <ה>] [ערכין וכרש"י תוכחה לשם הכוונה רשע לקרותו דמותר זה שדין כתב המלך" שב"בית
ב"מצות וכן תוכחה. וכדין ברבים פניו להלבין ולא עצמו לבין בינו רק רשע לקרותו שצריך פשוט
"לקרותו רק מותר ולכן גלויה שנאה רק החוטא לשנוא שמותר הסמ"ק כסברת זה דין שביאר הלבבות"
ולא שנאה גילוי של היתר רק כאן יש לדבריו גם וא"כ לו, להחניף ולא השנאה לגלות היינו רשע",
איסור חשש אין רשע" שב"לקרותו שהבין משמע מישרים" ב"אורח וכן ברבים. פניו ולהלבין לגנותו
הגמרא כך שביאר [עיי"ש תשנא, דלא דאורייתא איסור יש שבזה מלשנאותו יותר קל ולכן דאורייתא
בפני שמגנהו באופן רשע קורהו שאינו וע"כ מותר], לשנאותו שאפילו ומחדש רנב"י שמוסיף מה שזה

וכיו"ב "בהאי.41הבריות וז"ל: בפשיטות, ומתוך] וד"ה ויותר, ד"ה ס"ח סי' [או"ח שערים" ב"בית וכ"כ
דהרי כל, בפני שנאה לו ולהראות לשנאותו רשאי דאינו פשיטא לבדו עבירה דבר בחבירו שראה דפסחים

עליה". דמפיק הוא רע שם

לקרוא41. שמותר כ. יבמות מגמ' המלך" "אוצר שמביא מה לפי ואפילו
הגמרא לשון שזה עליו, ולפרסם לבזותו שמותר ראיה משם אין רשע, לחוטא
נקרא חכמים דברי המקיים כל אביי אמר קדושה, איסור ליה קרי "ואמאי שם:

רשע מיקרי דלא הוא קדוש חכמים דברי מקיים שאינו וכל רבא א"ל קדוש,
אין מ"מ רשע נקרא הוא שבעצם רבא בדברי ומבואר וכו'". מיקרי לא נמי

פניו. ולהלבין ולצערו זה לפרסם שמותר ראיה
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שמעוני ילקוט – אליהו דבי תנא

åäéìà éáã àðú:, בעמך רכיל  תלך  לא  ד "א  יח] פרק סוף [רבא ,
יהא  שהקב"ה  כשם  פנים , משוא  לפניו שאין הוא  ברוך  המקום  ברוך
הרחמים  מדת  לפניו מגלגל עולמים , ולעולמי לעולם  מבורך  הגדול שמו
ישראל על בלבבו  ונקמה  קנאה  שומר  ולא  הדין, מדת  מלפניו ומעביר 
יעשה  כן כמו מהם , מונע אינו תורה  ודברי  מושבותם , מקומות  בכל
בלבבך אחיך  את  תשנא  לא  שנאמר  לחבירו, מישראל ואחד  אחד  כל 
תטור ולא  תקום  לא  חטא , עליו תשא  ולא  עמיתך  את  תוכיח  הוכח 

ה '. אני כמוך  לרעך ואהבת  עמך בני את 

בלב. המיושבת  בשנאה  בלבבך , מת "ל

מדבר שאינו יכול או מדבר  הכתוב האם  מן או האב מן באחיו יכול
לא  אותם  שונא  שאינו ישראל  אלא  אחים  לו שאין הקב"ה  כנגד אלא 
צדיקי אלא ] [נ"א : אלו לעה "ב ולא  דוד  בן לימות  ולא  הזה  בעולם 
ורעי אחי  אותן קורא  שהקב"ה  תמיד יום  בכל  תורתו שעושין עולם 

בך . שלום  אדברה  ורעי אחי למען קכב) (תהלים  שנאמר

שהוא  יודע אתה  אם  אפילו יכול  עמיתך , את  תוכיח  הוכח ת "ל (ומה )
את  תוכיח  הוכח ת "ל אותו, לוהכיח  חייב אתה  שאעפ"כ  ושונאך  רשע
חייב אתה  ובמצות  בתורה  עמך  ושהוא  אוהבך שהוא  לעמיתך עמיתך ,
אותו  להוכיח חייב אתה  אין שונאך  שהוא  רשע אבל אותו להוכיח
לו  לוקח לץ יוסר  ט ) (משלי  שנאמר  אותו  להוכיח רשאי אתה  אי וגם 
ויאהבך . לחכם  הוכח  ישנאך  פן לץ תוכח  אל  מומו, לרשע ומוכיח  קלון

שאתה  דבר  בו יש  אם  מתיא  בן אלעזר  א "ר  חטא , עליו  תשא  ולא  מאי 
תשא  ולא  נאמר  לכך בו חוטא  תהא  ואל  לבינך , בינו לו אמור בו יודע

חטא . עליו

תשמח אל  אויבך  בנפול  כד) (משלי אומר  הוא  הרי  בדבר  כיוצא 
אפו,ובכשלו מעליו והשיב בעיניו ורע ה ' יראה  פן לבך , יגל אל 

שני יתקיימו כיצד  רנה , רשעים  ובאבוד  יא ) (שם  אומר  הוא  ולהלן
בא  ולמחר  במלאכה  היום  שנצחך חכם  תלמיד  אלא  הללו, כתובים 
אם  אבל בעיניו, ורע ה ' יראה  פן שנאמר  בו, תשמח  אל  לידו דבר
באותן  רשעים , של  במפלתן לשמוח  רוצה  שהוא  מישראל  אחד 
מותר גמורים , רשעים  שהם  חבירו, לישראל  רעה  לעשות  המבקשים 

ברעתן. לשמוח

מנבל ולמד צא  הוא , שכך לך  תדע כך, לומר  לך  מנין תאמר  ושמא 
שאחריו, בענין כתיב מה  וכי להרגן... אלא  זה  בקש  שלא  הכרמלי ...
מיד חרפתי  ריב את  רב אשר  ה ' ברוך  ויאמר  נבל  מת  כי  דוד  וישמע

בראשו... ה ' השיב נבל רעת  ואת  מרעה  חשך  עבדו ואת  נבל

éðåòîù èå÷ìé:, בלבבך אחיך  את  תשנא  לא  תרי "ג] רמז [קדושים 
מגלגל עולמים , ולעולמי לעולם  מבורך  הגדול  שמו יהא  שהקב"ה  כשם 
מקומות  בכל  ישראל , על בלבו ונקמה  קנאה  משמר  ואינו ומעביר 

בלבבך . אחיך את  תשנא  לא  כך מושבותיהם ,

המיושנת . בשנאה  בלבבך , ת "ל ומה 

אלא  מדבר  הכתוב אין מדבר , הכתוב האם  ומן האב  מן באחיו וכי 
ולא  המשיח לימות  ולא  הזה  בעולם  לא  אחים  לו שאין הקב"ה  כנגד
תמיד יום  בכל  בתורתו רצונו שעושים  עולם  צדיקי אלא  הבא , לעולם 

ורעים . אחים  אותם  שקרא 

הוכיחו, שונאך  שאינו בו אתה  יודע אם  יכול  עמיתך, את  תוכיח  הוכח 
שעמך לעם  ד"א  עמיתך . את  תוכיח הוכח ת "ל  תוכיחנו, אל  לאו ואם 
שנאמר שישנאך  לרשע  מוכיח  אתה  ואי מוכיח אתה  ובמצות  בתורה 

מום . בעל  עצמו שהוא  קלון, לו לוקח  לץ יוסר  ט) (משלי 

ואל לו אומרהו לבינו בינך  דבר  לך  יש  אם  מתיא  בן אלעזר  רבי  אמר 
חטא . עליו תשא  ולא  נאמר  לכך בו, חוטא  תהא 

אומר הוא  ולהלן תשמח , אל אויבך בנפול  אומר  אתה  בדבר  כיוצא 
חכם  תלמיד  האלו , כתובים  שני  יתקיימו כיצד רנה , רשעים  באבוד 
ה ' יראה  פן לו תשמח  אל  למחר דבר לידו ובא  בהלכה  היום  שנצחך 
חבירו  של  ברעתו  רוצה  שהוא  מישראל  אדם  ראית  אם  בעיניו, ורע 

גמור . רשע  זהו
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>ÁÎ<Ì"·Ó¯
המצות ספר 

:[á"ù äùòú àì]אמרו והוא  קצתנו , את  קצתנו משנוא הזהיר
שנאה אלא אמרתי לא ספרי  ולשון בלבבך, אחיך  את תשנא  לא 
אותו, שונא  שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה  אמנם שבלב ,

הלאו זה  על  עובר  ולא1אינו  תקום לא על עובר ] [הוא  אבל  ,
כמוך ,2תטור לרעך  ואהבת אמרו והוא  כן ] [גם  עשה  על  ועובר ,

הכל . מן  יותר חזק  חטא  הוא  הלב  שנאת אבל

:[ä"ø äùò úåöî]שירצה מי או  החוטא להוכיח שצונו  הוא
עמיתך ... את  תוכיח הוכח  אומרו והוא ממנו... ולמנוע  לחטוא

לקצתנו קצתנו  שנוכיח זה  בצוי לאיש ,3ונכנס ממנו איש  כשיחטא 
להוכיחו נצטוינו  אבל עון , לו  נחשוב ולא  בלבבנו נטור  ולא

בנפש ... דבר  ישאר שלא  עד  במאמר 

:[â"ù äùòú àì]הנקרא וזהו קצתנו  את  קצתנו  לבייש  שלא  הזהיר
ת"ל משתנות , ופניו  מוכיחו  אתה  אפילו יכול חבירו... פני מלבין
תחשוב שלא שהזהיר הוא  הפשט אמנם  חטא , עליו תשא ולא

ותזכרהו. עון לו

:[è ùøåù]בארבעה הם  הנה  ואזהרותיה התורה  צוויי  שכל ...דע 
להתנהג  צונו וכן  ובדבור ... ובמדות ובפעולות  בדעות  דברים,
והחסד והצדקה  והרחמנות  בחמלה  שצונו  מה  כמו  מהמדות  במדה 
כמו המדות מן במדה  והזהירנו  כמוך , לרעך  ואהבת  אומרו  והוא
וזולת הדם ודרישת והנטירה והנקימה  מהשנאה שהזהירנו מה 

וכו'. שאבאר כמו הרעות מהמדות זה 

דעות הלכות  / החזקה יד 

:[ä"ä 'å ÷øô]תעשה בלא  עובר  בלבו  מישראל  אחד  השונא כל
לפי זה לאו  על  לוקין  ואין  בלבבך , אחיך את  תשנא  לא  שנאמר 

מעשה בו שבלב4שאין שנאה  על אלא  תורה הזהירה  ולא  ,5,
עובר אינו  רשאי , שאינו אע"פ והמחרפו, חבירו את  המכה אבל

תשנא . לא  משום

:[å"ä íù]שנאמר כמו וישתוק  ישטמנו לא לאיש  איש  כשיחטא
מאומה אמנון את אבשלום  דבר  ולא יג) ב  (שמואל ברשעים 

אמנון את אבשלום  שנא  כי טוב  ועד עליו6למרע מצוה אלא ,
בדבר לי חטאת  ולמה וכך  כך לי עשית  למה לו ולומר להודיעו

כלפי1. השנאה גילה כאשר ואילו נסתרת, שנאה רק אסרה התורה פירוש,
דואהבת], ומ"ע תטור, ולא תקום [לא אחרים לאוים משום דאסור אף חוץ,
"חטא היא בלב נסתרת שנאה של דחטא תשנא, לא על עובר אינו כבר אבל
בסוגיא באורך עיין - החולקים ודברי וטעמו שיטתו ביאור מהכל". יותר חזק

א'. פרק נסתרת" ושנאה גלויה "שנאה א'

מש"כ2. ולכאורה תטור. ולא תקום בלא עובר השנאה מודיע כאשר פירוש,
יעקב" ב"קהילת וכ"כ נקמה, של מעשה עושה כאשר רק הוא תקום" "לא
בלא עובר השנאה מפני מהנהו" "אינו שכאשר להסתפק] ויש בד"ה [<סד>
מפשטות מדייק ק"ל] ואי ד"ה דבריו בתחילת [<נא> לב" ב"חקרי אבל תקום,
מעשה, עשה דלא ואף תקום, בלא עובר גלויה שנאה שבכל הרמב"ם לשון

עיי"ש. ומצערו, לו מיצר הריהו ששונאו לחבירו שמגלה במה כי

על3. תוכחה מצות על דקאי פירש שקודם והיינו בפסוק, אחר פירוש הוא
חבירו עם ולהתווכח להוכיח שצריך הפסוק מפרש ועכשיו לשמים, עבירה
ביאור זו. עשה מצות בכלל הוא זה וחיוב לחבירו, אדם בין בו שפגע מה על
באותיות ב' בפרק ועיי"ש לחבירו". אדם בין "תוכחה ה' בסוגיא באורך זה ענין
[שנוכיח "תוכחה" לשון הוא אם כאן הרמב"ם דברי בתרגום שינויים שיש רש"י
לחבירו שמודיע משמע שתרעומת וכו'], [שנתרעם "תרעומת" לשון או וכו']
לחבירו, ומסבירו שנעשה העול על שמצביע משמע ותוכחה וכעסו, רוגזו את

בזה. הנפק"מ ביאור עיי"ש

אחריו]4. והסמ"ג [והחינוך הרמב"ם עמ"ש שמקשים הביא משה" ב"ברית
ניתן ולא הוא ללב המסור דדבר ליה תיפוק מעשה, בו דאין משום לוקין דאין
מעשה בו שאין לאו על דלוקין דס"ל יהודה לר' ואפילו ולהתראה, לעדות
עדים ב' בפני שאמר לה דמשכחת תירץ משה" וב"ברית ילקה. לא בכה"ג
זה דאין כתב הלוי" ב"יד אך עיי"ש, אעפ"כ, ואמר בו והתרו לחבירו ששונא
ביאור עצמו. ע"פ מרשיעו אתה ובכה"ג רשע, עצמו משים אדם שאין מספיק
בזה האחרונים שאר ודברי תשנא לא לענין מעשה בו שאין לאו של זה ענין

פ"ב. שנאה" מתוך הנובעים "מעשים ד' סוגיא עיין

[דעת5. עליו החולקים ראשונים יש והאם הרמב"ם שיטת ביאור א]
ב] א'. פרק נסתרת" ושנאה גלויה "שנאה א' סוגיא לקמן עיין - השאילתות]

גלויה משנאה חמורה יותר נסתרת שנאה למה - הדבר בטעם

ג] ב'. פרק א' בסוגיא לקמן עיין זה ביאור באחרונים, דרכים שני מצאנו
שמשמע בש"ס מפורשות סוגיות מכמה הרמב"ם שיטת על הקשו האחרונים
עיין ותירוציהם דבריהם - תשנא דלא בלאו עוברים גלויה שנאה על שגם

ג'. פרק א' סוגיא
לרשעים השנאה ומצות היתר של הדין הביא שלא הרמב"ם בדברי לעיין יש
במש"כ נכלל [ואולי זה דין כתב רוצח בהלכות לקמן ורק דעות, בהלכות כאן
וא"כ אותו, ומבזים מכלימים בו חזר לא אם לשמים דבחטא ח' בהלכה

לשנאותו]. שמותר כ"ש

משום6. כלפיו שנאה מתעוררת כאשר לחבירו תוכחה חיוב של זו מצוה
ושם לחבירו". אדם בין "תוכחה ה' בסוגיא לקמן היטב מבוארת סיבה, איזו

מק גם עיי"ש.מבואר זו, במצוה למעשה דינים והרבה הדין, ור
דלכאורה הקשה אחר] ולענ"ד ד"ה בסו"ד כאן דעות [<נד> אפרים" [ב"מטה
הסמ"ק [לשיטת ערוה, דבר על עבר דהרי בהיתר, אמנון את שנא אבשלום
ותירץ קשיא], לרמב"ם אבל שפיר אתי ברשע אפילו אסורה נסתרת ששנאה
כדמשמע הוכיחו, לא אבשלום וכאן תוכחה, אחר רק הוא לשנוא דההיתר
צ"ע ודבריו המלך"]. ב"עבודת [וכ"כ טוב. עד מרע עמו דבר דלא מהפסוק
ובודאי לרבים מפורסם חטא דהוי תוכחה צריך דאין נקטינן ערוה דבדבר

דבריו]. בתחילת עצמו אפרים" ה"מטה [וכ"כ במזיד עבר
וכמ"ש לחבירו אדם בין חטא על מוסבים כאן הרמב"ם דברי שכל ונראה
אדם בין של תוכחה דין הוא כאן התוכחה וכל לאיש", איש "כשיחטא
משום היתה לאמנון אבשלום של והשנאה וכך], כך לי עשית [למה לחבירו
כאן מדובר ולא וצערה, אחותו פגם משום לחבירו, אדם בין של הפגיעה
דהוי תוכחה צריך אין דבזה ערוה, איסור של למקום אדם בין החטא על
מותר היה לחוד ערוה איסור של החטא ומשום לרבים, מפורסם חטא

אמנון]. את לשנוא לאבשלום
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ממנו ובקש  חזר  ואם  עמיתך , את תוכיח הוכח  שנאמר  פלוני,
ויתפלל שנאמר  אכזרי המוחל יהא  ולא  למחול, צריך לו  למחול

האלקים . אל אברהם 

:[æ"ä íù]מצוה טובה , לא  בדרך  שהלך או שחטא  חבירו  הרואה 
הרעים במעשיו  עצמו  על חוטא שהוא  ולהודיעו למוטב  להחזירו
בדברים בין חבירו  את  המוכיח  עמיתך. את  תוכיח  הוכח שנאמר 
בינו להוכיחו  צריך המקום , לבין שבינו בדברים בין לבינו, שבינו 
אומר שאינו  ויודיעו רכה , ובלשון בנחת לו  וידבר  עצמו, לבין 

הבא ... העולם  לחיי  להביאו לטובתו  אלא לו 

:[ç"ä íù]עד קשות  לו  ידבר  לא תחלה חבירו  את  המוכיח
לחבירו, אדם  שבין  בדברים  אמורים דברים  במה  שיכלימנו...
ברבים אותו מכלימים  בסתר בו  חזר  לא  אם  שמים בדברי  אבל

אותו  ומחרפים  חטאו עדומפרסמים  אותו ומקללין  ומבזין בפניו 
בישראל . הנביאים כל שעשו  כמו  למוטב שיחזור

:[è"ä íù]לדבר ולא להוכיחו  רצה  ולא חבירו  עליו שחטא  מי
דעתו שהיתה  או ביותר , הדיוט החוטא  שהיה מפני  כלום לו 

הוכיחו ולא שטמו  ולא  בלבו  לו  ומחל מדת7משובשת, זו הרי  ,

המשטמה . על  אלא תורה  הקפידה לא חסידות,

רוצח  הלכות

:[â"éä â"é ÷øô]פרק ואחד  משאו  תחת רובץ אחד בשנים , הפוגע 
משום בתחילה , לפרוק מצוה  עמו , שיטעון  מי  מצא ולא מעליו
כשהיו אמורים  דברים במה  טוען , כך ואחר  חיים  בעלי צער
אוהב , ואחד שונא אחד  היה  אם אבל  אוהבים , או  שונאים שניהם 

הרע יצרו את  לכוף  כדי תחילה  השונא  עם לטעון .8מצוה

:[ã"éä íù]אלא הוא  העולם מאומות  לא בתורה שנאמר השונא
לא אומר והכתוב מישראל שונא לישראל  יהיה  והיאך  מישראל ,
שעבר לבדו שראהו כגון חכמים  אמרו  בלבבך , אחיך את  תשנא

בו והתרה  שיעשה9עבירה עד  לשונאו  מצוה זה  הרי בו, חזר  ולא
מצאו אם תשובה , עשה לא  שעדיין ואע "פ מרשעו , וישוב תשובה 
למות , נוטה יניחנו ולא  עמו, ולפרוק  לטעון  מצוה במשאו , נבהל 

סכנה לידי ויבא  ממונו בשביל  ישהה הקפידה10שמא והתורה ,
אל נלוים שהם מאחר  צדיקים  בין רשעים  בין ישראל, נפשות  על 
ה ' נאם  אני חי אליהם  אמור  שנאמר הדת, בעיקר  ומאמינים  ה'
וחיה . מדרכו רשע  בשוב אם  כי  הרשע  במות אחפוץ אם אלקים

המשנה פירוש 
המשנה פירוש 

:[ì"æå áúë íéø÷éòä â"é øàéáù øçà ,÷ìç ÷øôì äîã÷ä]וכאשר
הוא בהם , אמונתו בה ונתברר כולם היסודות אלה  האדם יאמין
בכל עמו ולנהוג עליו ולרחם לאהבו ומצוה  ישראל  בכלל  נכנס 
עשה ואפילו  והאחוה, האהבה מן לחבירו איש  הש "י  שצוה  מה 

העבירות מן  שיכול הגרוע ,11מה  הטבע  והתגברות תאוה  מחמת 
מפושעי והוא לעוה"ב חלק  לו  יש  אבל  חטאיו  כפי נענש  הוא
מן יצא הרי  היסודות, מאלה יסוד לאדם  וכשנתקלקל  ישראל.
ומצוה בנטיעות, וקוצץ ואפיקורוס מין ונקרא בעיקר וכפר  הכלל 
ה ' משנאיך  הלה  קלט) (תהלים נאמר  ועליו ולאבדו , לשונאו

אשנא .

>ËÎ<ÌÈ‡¯È‰ ¯ÙÒ
åðéàå úåéøáìå íéîùì òø íäá äùåò íãàù íéøåñéà - éùéîç ãåîò

ïåîî äðäðå ìæåâ

:[(èì) ä"ö÷ 'ñ]צוה מאלקיך, ויראת  בלבבך. אחיך  את  תשנא לא
את תוכיח  הוכח בלבבך אחיך את  תשנא  לא קדושים  בפרשת
בערכין לה ומייתינן  בת"כ ותניא חטא , עליו תשא  ולא  עמיתך

יכנו לא  יכול בלבבך , אחיך את  תשנא לא  (טז :) בערכין  יש  פרק
הכתוב שבלב  בשנאה  בלבבך, ת "ל יקללנו , ולא  יסטרנו ולא
ת"ל להוכיחו , שחייב  מגונה דבר בחבירו לרואה  מנין  מדבר ,
ויוכיחנו, שיחזור  מנין קבלו [לא ] ואם עמיתך , את תוכיח  הוכח 

מקום מכל  עמיתך  את  תוכיח הוכיח .12ת "ל 

ה'7. בסוגיא לקמן עיין ביותר" "הדיוט של זה בדין הרמב"ם דברי מקור
והנפק"מ באחרונים, דרכים שני בזה שיש ה', פרק לחבירו" אדם בין "תוכחה
חיוב כאן יהיה לא למה מגדים"] ["פרי האחרונים בקושית וגם שביניהם,
ולמה בו, פגע כאשר לשמים עבירה עבר שהרי לשמים, תוכחה מדין תוכחה

זה. משום להוכיחו חייב אינו
אחר לעיל ט] [הלכה זו הלכה כתב שלא הרמב"ם דברי בסדר לעיין יש
של הדינים כל שהביא אחר רק כתבו ולמה זה, ענין תחילת דשם ו' הלכה

ח. ז, בהלכות למקום אדם בין תוכחה

לכוף8. בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק "אוהב לא: ב"מ בברייתא מקורו
דמותר דקרא השונא הוא כאן הנזכר השונא אם הראשונים ונחלקו יצרו". את
בשונא מיירי דכאן או פסחים], [תוס' עבירה דבר בו דראה משום לשנאותו
מבואר זה ענין ועוד]. [רמב"ן היצר כפיית שייך ולכן באיסור ששונאו דעלמא

עיי"ש. השנאה", יצר "כפית ו' בסוגיא באריכות

"התנאים9. ט' בסוגיא ולקמן פסחים, בגמ' מוזכר לא התראה של זה תנאי
הראשונים, שאר ובלשונות זה, בענין הארכנו ג' פרק הרשע" שנאת להיתר

"תוכחה". ל- "התראה" בין בהבחנה י' סוגיא וע"ע

צריך10. ולכן נפש פיקוח של ענין כאן דיש משמע הזה הלשון מפשטות

פריקה של אלו דינים כל הרמב"ם דהביא ממה לכאורה מוכח [וכן לעזרו,
למשל כמו "ממונות" של בהלכות ולא הנפש, ושמירת רוצח בהלכות וטעינה
אם ישתנה הדין אם וגם לדבריו המקור מה וצ"ע ועוד]. אבידה השבת דיני
לא "...אפ"ה וכתב: מזה נשמר <לא>] נ"ד [סי' ובסמ"ק כזה. חשש כלל אין
ג']. אות ל"ח [סי' הארזים" ב"עמודי בזה ועמש"כ לאיבוד". ממונו לילך יניח

"מחמת11. עבריין אבל לשנאותו, מצוה אפיקורס, בכלל שהוא מי פירוש,
והקשו לשנאותו. ואסור לאהבו, מצוה הגרוע", הטבע והתגברות תאוה
החסד" ב"נתיב ג' [פרק חסד" ב"אהבת והח"ח <נט> תורה" ["טל האחרונים

בפסחים הגמ' נגד הם כאן הרמב"ם דדברי ב'] דבראות בחבירו דבראה
תורה" וב"טל רוצח. בהל' עצמו הרמב"ם פסק וכן לשנאותו דמותר עבירה
בסוגיא חיים" "משנת בשם ועמש"כ עיי"ש, דרכים בשני הרמב"ם דברי יישב

ג'. פרק י"א

כל12. כאן היראים דהביא דכיון כתב כאן] ליראים [ביאור חדש" ב"שם
שייך אינו ולכאורה וכו', בחבירו לרואה מנין דקתני הברייתא לשון המשך
רש"י כשיטת דסובר מוכח תוכחה, במצות אלא תשנא דלא לאו לענין כאן
תוכחה, בענין מדבר וכו' יכנו לא יכול הברייתא תחילת דגם דפירש בערכין

.3 ,2 הערות לקמן ועמש"כ יוכיחנו. אלא בלב רשע לשנוא שלא ומזהיר



היראים 3ספר

אפילו הוכח (לא.) מציאות  אלו בסוף  מציעא  בבבא דאמרינן והא
משמע ... פעמים  ק'

לו שיש  פירוש  משתנות , פניו  אפילו  יכול  הברייתות , אל נחזור 
בצנעא תוכיחנו  פירוש  חטא, עליו  תשא לא  ת"ל בהוכחתך , בשת

ולביישו. ברבים להוכיחו חטא  עליו תשא ולא  יתבייש  שלא

מקרא של  פשוטו  הוא את13וזה  לשנוא רשאי  אינך תשנא , לא  -
בלבבך שתאמר  בלבבך, אלא14אחיך  כהוגן , שלא פלוני  עשה  כך 

אמר אם  עליך , [אומרים  שמעתי כך  ותאמר [לו] תוכיח  הוכיח
בחנם חשדתני] לך  אמרו אומר15שקר ששקר  יודע אינך אם  ,

לעשות אני ורוצה  עשיתי  אמר  [ואפילו  לשנאותו , רשאי  אינך 
לשנאותו רשאי  אינך  כראוי כשתוכיחנו16תשובה  תבין  ואם  ,[17

את רשאי להשנא, ראוי  שהוא בדבר  נגדך או לשמים שחטא
לעינים הנראית שנאה אלא  לב  שנאת  ואינה  אז , ,18לשנאתו 

שונא ולא ישראל  שונא  רובץ , שונאך  חמור  תראה כי  כדתניא 
איהו ביה  דחזא כגון (קיג:) ע"פ פרק  בפסחים  לה  ומוקמינן ע"א,
אינם ואחרים לשנאתו  רשאי  איהו ראו, לא ואחרים  ערוה דבר 

[אלא] עוד ולא  לאחרים , ולא  שונאך נאמר לכך לשנאותו, רשאים
רע . שנאת ה' יראת דכתיב  לשנאותו שמצוה 

תשנא לא  דכתיב  התורה, הזהירה  לא  הגון  שאינו שבאדם ומנלן
פח .) (ב"ק  בהחובל כדאמרינן בעינן , במצות ואחוה  אחיך , את 
יחדיו אנשים  ינצו כי  בהו וקרינן בשת לעבדים יש  רבנן  דקסברי
קנ"ו) (ס' למעלה פירשתי כאשר בעינן במצות  דאחיו ואחיו, איש 

אחיך את  .19בהחייאת

שמתבייש , במקום להוכיחו רשאי  שאינו למעלה  אמרנו ואשר 
ואינך הוא רשע קבלו  ולא  הוכיחו אבל  קאי , וקבלו כשהוכיחו
ק "פ) ס ' (יראים  למעלה  פירשנו כאשר  לביישו, שלא  מוזהר 

וש ' בג' לבזותו אתה  שבעון20שרשאי חנם , בשנאת להזהר  וצריך  .
בשניה הבית שחרב  בגיטין אמרינן  חנם  דלא21שנאת ומלאו  .

אפילו וילפינן  חבירו , למבייש  אזהרה למדנו חטא  עליו תשא 
ענין באותו להוכיחו  להזהר  תורה  אמרה  תוכחה מצות במקום

חנם . חבירו את  לבייש  שלא אדם שיזהר ק"ו יתבייש  שלא 

ראם"13. ב"תועפות אבל תוכחה, לעינן אדלעיל דקאי הבין חדש" ב"שם
דעכשיו מקרא, של פשוטו וזהו בו"ו, כאן שגורס לפנינו בגירסא משמע וכן
ויבואר הברייתא, בשם לעיל שכתב כמו שאינו בפסוק אחר פירוש מביא

בהמשך.

בלבו14. שחושב מה פי ועל הלב, השערת ע"פ חבירו את ששונא היינו
ע"י הדבר תברר היינו וגו', תוכיח הוכח אמרה התורה וע"ז עולה, לו שעשה
ב"סביב וכ"כ לשנאותו, מותר נגדך חברך חטא באמת ואם חבירך, עם הדברות
אחר פירוש שהוא ברור ולפ"ז "בלבבך". במילת חדש פירוש והוא ליראיו",
ועיין וקללה. הכאה מ"בלבבך" דמיעט הברייתא בשם תחילה שהביא ממה
<ב>. התורה מפרשי ובסיכום 15 בהערה <א> התורה במפרשי לעיל במש"כ

והגירסא15. ישן. ביראים זה וכעין האדר"ת, בשם ראם" ב"תועפות גורס כך
לא אמרו, שקר אמר אם שמעתי, כך ותאמר לו תוכיח "הוכח הוא: בכת"י

בחנם". חשדתו
שאתה מה ע"פ חברך את תשנא אל - הגירסאות] כל [לפי הענין וביאור
כהוגן, שלא דבר איזה לך שעשה עליו ששמעת מה ע"פ או בלבבך, חושב
שחטאת או לי, שעשית עליך שמעתי כך לו ותאמר חברך עם תתוכח אלא
ואתה זה, דבר כלל עשיתי לא עלי, לך אמרו שקר - לו ישיב וחבירו לשמים,
רשאי אינך אמיתית, היא השמועה אם בררת שלא עוד [וכל בחנם. חושדני
זה על מתחרט אני אבל כך עשיתי אמת - לך ישיב שחברך או לשנאותו].

וכו'. תשובה לעשות ורוצה

ל"ט.16. סי' הישן ביראים הגירסא כך

דהיתר17. הראשונים שאר לשיטת מסכים אם היראים בדעת האחרונים דנו
ולכאורה בסופו, ו' אות ראם תועפות עי' תוכחה, אחרי רק הוא רשע שנאת
אבל נגדך", או לשמים שחטא כשתוכיחנו תבין "ואם כאן במ"ש מבואר הדבר
דחטא, בודאי דיודע מספיק אלא תוכחה גדרי כל צריך דאינו דסובר י"ל

סק"ב. פ"א י' בסוגיא עמש"כ

פרעלא18. ובגר"י ליראיו" ב"סביב אלו, מילים בביאור נדחקו האחרונים
שבלב, שנאה ולא גלויה שנאה רק הותרה לרשע דגם היראים דעת פירשו
נתמעט שרשע אח"כ שכתב עצמו היראים מדברי והקשו הסמ"ק, וכשיטת
ראם" וב"תועפות נסתרת. משנאה אפילו לגמרי שנתמעט ומשמע מ"אחיך"
הנראית שנאה אלא הגון, שאינו באדם מותר הלב שנאת לבד "לא פירש:
שנאה וכ"ש אסור הלב שנאת אפילו כשר באדם משא"כ מותר, ג"כ לעינים

רש"י. באותיות ג' אות ב' פרק ח' בסוגיא בארוכה עמש"כ לעין". הנראית
שאסור "בלבבך", במילת לעיל שפירש מה על שקאי פשוט נראה אבל
חבירו עם התוכח שכאשר כתב זה ועל הלב, השערת ע"פ חבירו לשנוא
החטא את ראה כאילו והוי "בלבבך" מגדר הדבר יצא כבר הדבר את ובירר
שכאשר מפסחים ראיה מביא וע"ז לעינים", הנראית "שנאה וזה בעיניו,

בחב עבירה דבר לשנאותו.רואה מותר ירו

האמורות19. מצוות מכל באחת במזיד עבריין הוא "ואם בתו"ד: שם וז"ל
דכתיב לו, להלוות ולא להחיותו לא מחויב אינו תשובה, עשה ולא בתורה
אחוה, מכלל יצא במזיד שעבר וכיון אחיך, מאחד כתיב ובהלואה אחיך, וחי
יש [פח.] החובל בפרק בב"ק דאמרינן כרבנן דקיי"ל בעינן במצוות דאחוה
ונקלה [כג.] הלוקין הן באלו במכות ותניא במצוות. הוא דאחיו בשת, לעבדים
יצא שהרשע למדנו אחיך, אינו לכן קודם אבל דינו, כשקיבל לעיניך, אחיך
את לרבות אחיך, אבידת לכל [כו.] בפ"ב בע"ז דתניא ואע"ג אחוה. מכלל
שאם מיניה, להחיותו אחוה ילפינן ולא איתרבי, אבידה לענין דוקא המשומד,
[מד.] בסנהדרין דאמרינן והא לו... לתת ריבה לא שלו, להחזיר הכתוב ריבה
בהו כתיב דלא קידושין לענין דוקא הוא, ישראל שחטא אע"פ ישראל חטא
דכל מכות, מגמ' ראיה עוד הוסיף והנה קנ"ו. סימן היראים עכ"ל אחוה".

אחוה. בכלל אינם שלקו, עד מלקות חייבי
חכמים כנעני, בעבד חובל לענין שם דאיתא צ"ע. קמא בבא מגמ' וראייתו
שם ובגמ' בושת. לעבדים אין אומר יהודה ורבי דברים בה' שחייב אומרים
[שאינו אחוה, לו אין ועבד ואחיו, איש יחדיו אחים ינצו כי דורש יהודה ר'
ומפני כאשה], במצוות [שחייב במצוות" הוא "אחיו ס"ל ורבנן בקהל], בא
מי דאטו לכאן הראייה צ"ע וא"כ אחוה. בכלל הוא הרי במצוות שחייב

במצוות. חייב אינו רשע שהוא
מסברא ס"ל היראים] -] דרבינו "ונראה וז"ל: ראם" ב"תועפות ותירץ
נמי ה"ה אחיו, אקרי לא המצות חיוב בכלל שאינו דמי היכי דכי דנפשיה
שישנו כל מה: דגיטין דרשא וכהך אחיו, מקרי לא המצות מקיים שאינו מי
עבד שנא דלא בכתיבה, אינו בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה
עול, מעליהם שפרקו ומסור מומר שנא ולא מצווים, שאינם וקטן ואשה
המחויבים בעינן במצות אחיו בכלל וה"נ בקשירה, אינם מיקרו שניהם

והמקיימים".
"היתר ח' סוגיא עיין אחוה, מכלל לגמרי יצא דרשע היראים שיטת ובעצם

א'. אות א' פרק הרשעים" שנאת

בתורה20. שאתך עם עמיתו, את איש תונו לא בהזהב "ותניא שם: וז"ל
ה', ליראי אלא דברים באונאת הכתוב הזהיר שלא למדנו תונהו, אל ובמצות
להנאותו רשאי תשובה עשה ולא אחד בדבר אפילו הוא במזיד עבריין אם אבל
מאן האי (כה:) המגילה את הקורא בסוף במגילה דאמרינן והיינו בדברים.
מאן יהודה רב שנדה (יז.) במו"ק כדאמרינן וש', בג' לבזויי שרי שומעניה דסני
עברינא, למקרייה שרי אדרבנן דעבר מאן האי אמי ר' ואמר שומעניה דסני
עמיתך, ת"ל להנאותו רשאי שאתה אותך ההונה מנין במדרש דאשכחן והיינו
עכ"ל ובמצות". בתורה אתך ואינו עבריין הוא הרי אותך שהונה כיון פירוש,

שם. היראים

את21. מבייש בדין איירי הקטע כל כי במקומו, אינו זה משפט לכאורה
בנפרד. הוא זה משפט הישן וביראים חבירו.
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:[(çì) ã"ëø 'éñ íéàøé øôñ]

את לאהוב  ישראל  שמצווים  מכאן  למדנו  כמוך ... לרעך  ואהבת
לרעך כמוך, ת "ל  לכל, יכול זה , עם זה טוב  בלב להיות חבריהם 

כמוך מצות ואוהב שמים  בעול עצמו  שמכניס  כמוך  ,22שהוא 

כדכתיב לשנאותו מצוה  כי  לאהבו  מצוה  אינך  רשע  הוא אם  אבל
וגו'. אשנא ה ' משנאיך הלא וכתיב  רע, שנאת  ה ' יראת 

>Ï<‚"ÓÒ
:[øôñä úîã÷äá]בארנו שם בלבבך , אחיך את  תשנא  לא ה'. ל "ת 

תוכחה . מקבל  שאין רשע  אדם  לשנוא  שמותר  זו מצוה 

:['ä ú"ì]בלבבך אחיך  את  תשנא זה23שלא  לאו על  לוקין אין ,
בערכין יש  בפרק  ומביאה בת"כ  ותניא מעשה , בו  שאין לפי
בלבבך , ת "ל  יקללנו, ולא יסטרנו ולא יכנו  לא  יכול טז :) (ערכין 

מדבר . הכתוב שבלב  בשנאה

בלחם גרמו  בית  מעשה  על  (לח .) דיומא  שלישי  בפרק וגרסינן
ממקומם לדחותם חכמים  שבקשו בקטרת, אבטינס ובית  הפנים
יושיבוך ובמקומך יקראוך  בשמך  עזאי בן אמר מכאן  יכלו, ולא
ישנא אל כן  על  לחבירו , במוכן נוגע אדם  ואין לך  יתנו ומשלך 

פרנסתו. יקפח פן  ודואג אצלו  כשמרויח חבירו את אדם 

ברשעים שנאמר  כמו וישתוק  ישנאנו  לא  לאיש  איש  כשיחטא
להודיעו מצוה  אלא  אמנון , עם אבשלום דבר ולא יג ) ב  (שמואל
עמיתך , את  תוכיח הוכח שנאמר  וכך  כך  לי  עשית למה  לו  ולומר
יהא ו]לא  לו  למחול [צריך  לו  למחול  ממנו  ובקש  בו חזר  ואם

ו כ) (בראשית שנאמר  אכזרי האלקים ,המוחל אל  אברהם יתפלל 
צב.). (ב"ק החובל  בפרק  ששנינו  כמו 

ולא רבות  פעמים והוכיחו עבירה  דבר  באדם אדם  ראה  אם  אמנם 
קיג :) (פסחים  פסחים  ערבי  בפרק כדאמר לשנאותו  מותר  קיבלו,
דבר בו  שראה הענין בזה דמיירי רובץ , שונאך חמור  תראה כי 
שנאת ה' יראת  יג) ח  (משלי כתוב  וכן  לשנאותו , שמותר  עבירה

רע .

:[äðéòèå ä÷éøô úåöî à"ô 'ô ò"î]מציאות אלו בפרק  אמרינן  ...
לטעון, צריך  ואחד  לפרוק צריך  אחד  בשנים, שהפוגע לב :) (ב "מ 
בד"א טוען , ואח"כ  חיים  בעלי  צער  משום  תחילה לפרוק מצוה 
אוהבו היה  אם אבל  אהבה , או שנאה לענין שווים  שניהם כשהיו
תחילה השונא  עם  לטעון מצוה  לטעון, צריך  ושונאו לפרוק  צריך 

יצרו. את לכוף  כדי 

זה , יהיה  היאך תורה  שאמרה השונא פסחים, ערבי בפרק מפרש 
בו שנראה מדבר  אלא  בלבבך, אחיך את תשנא לא כתיב  והלא 
יראת שנאמר חזר , ולא בו כשהתרו לשנאותו שמותר עבירה דבר 
הזהירה ואעפ "כ  אשנא , ה' משנאיך הלא וכתיב  רע , שנאת  ה'
הנביא ירמיה  אמר  וכן הצורך , בשעת  ולעזרם  עליהם לרחם תורה 
ארץ מוסדי ויחקרו  מלמעלה  שמים ימדו אם לו) לא (ירמיה 
ה'. נאם  עשו  אשר  כל על ישראל  זרע  בכל  אמאס  אני גם למטה 

:['è ò"î]בתורה רעך  שהוא  לרעך  ודוקא ... כמוך לרעך  ואהבת
לשנאותו מצוה תוכחה, מקבל  ואינו רשע  אדם  אבל  ובמצות ,
משנאיך הלא  ואומר רע, שנאת ה ' יראת יג) ח  (משלי שנאמר 
לאויבים שנאתים  שנאה  תכלית אתקוטט ובתקוממיך אשנא  ה'

לי. היו

/ <מו > שטיין  אייזיק רבי – "אחרונים" בפרק לקמן נעתקו הסמ "ג מפרשי דברי

<נ >. קונקי ר "י / <מט > ספר מגילת / <מח > דחיי דינא / <מז > מהרש"ל

>‡Ï<˜"ÓÒ
:[æ"é 'éñ]חבירו את  לשנא אחיך24שלא את תשנא  לא  דכתיב

שמותר אותו  על  אותנו שמזהיר ואהבת, בכלל  ואינו בלבבך ,
בלבו לשנאותו אסור  הכי אפילו עבירה , עבר  אם  כגון לשנאותו 

שנאתו. לו יראה  אלא יפות  פנים לו  להראות

:[ä÷éøô úåöî ã"ð 'éñ íù]ושונאו לפרוק  אוהבו היה  ואם ...
שונא שאמרו ושונא  יצרו, את לכוף  כדי  בשונאו מצוה  לטעון,
שעבר בשביל ששונאו ואע"פ  עכו"ם, שונא  לא אבל  ישראל

תלויה המצוה  ובזאת לאיבוד, ממונו לילך  יניח לא  אפ"ה עבירה,
שלום . נתיבותיה  וכל שנאמר  שלום

ס"ה]22. טז [פרק נתן דר' באבות הוא כמוך" לרעך מ"ואהבת זו דרשה מקור
האפיקורסים את ושנא כולם את אהוב אלא ... כיצד הבריות ושנאת וז"ל:
ואם בראתיו, אני] כי טעם, [מה ה' אני כמוך לרעך ואהבת אומר הוא ...וכן
היראים ודברי עכ"ל. אוהבו. אתה אי לאו ואם אוהבו אתה עמך מעשה עושה
בדברי מש"כ ועיין פ"ו. דעות מיימוני להגהות וממנו ה'] [ל"ת בסמ"ג נעתקו

א.היראים פרק הרשעים" שנאת "מצות י"א בסוגיא

א'23. פרק א' סוגיא עיין ונסתרת, גלויה שנאה בענין הסמ"ג דעת סמ"ג:

אם הרשעים שנאה לענין הסמ"ג בדברי סתירה האחרונים הקשו .10 הערה
הרשעים". שנאת "מצות י"א בסוגיא זה כל עיין רשות, או מצוה היא

של24. המ"ע על תשנא" ד"לא לאו מוסיף מה לסמ"ק קשה פירוש, סמ"ק:
כגון ואהבת, בכלל שאינו באדם מדבר תשנא" "לא דפסוק ומתרץ ואהבת,
בלב נסתרת שנאה לשנאותו שלא ומזהיר לשנאותו, שמותר עבירה שעבר
האחרונים וקושית באורך, דבריו ביאור שנאתו. לו ולגלות להראות צריך אלא

ב'. פרק הרשעים" שנאת "היתר ח' בסוגיא עיין ותירוצם, פסחים מגמ'
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>·Ï<ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ
:[ç"ìø äåöî]אחים לשנוא  אחד25שלא הלב  שנאת לשנוא  שלא .

לא ספרא  ולשון  בלבבך, אחיך  את תשנא לא  שנאמר  מישראל ,
שבלב בשנאה בערכין, כן וכמו בלב, שהיא שנאה אלא אמרתי
אינו שונאו שהוא וידע  שנאה לו  כשיראה  אבל מדבר, הכתוב
ועובר תטור , ולא תקום לא  על עובר  הוא  אמנם  זה, לאו  על  עובר 
שנאת מקום ומכל כמוך , לרעך  ואהבת  שנאמר עשה על  כן כמו
ביותר . התורה  תזהיר  ועליה  הגלויה , השנאה  מכל קשה  היא  הלב

בני בין גדולות  רעות  גורמת  הלב  שנאת כי  ידוע, המצוה  שורש 
לכל סיבה  והוא ברעהו, ואיש  באחיו איש  חרב  תמיד  להיות  אדם
והנמאסת הפחותה  המדה והיא  אנשים , בין הנעשות המסירות

שכל . בעלי  כל בעיני המיאוס תכלית 

שלא עליה , ז"ל רבותינו  שהזהירונו האזהרות ורובי  המצוה פרטי 
בפיזור בתלמוד  מבוארים זו, רעה במדה  נפשנו להרגיל

ובמדרשות .

עליה והעובר  ובנקבות , בזכרים  זמן ובכל מקום בכל  ונוהגת 
זה , לאו על עבר  הכשרים ישראל מכל  לאחד  בלבו  שנאה וקבע 
אין הרשעים  בשנאת  אבל מעשה, בו שאין לפי עליו לוקין ואין
חטאם על  אותן  שנוכיח  אחר לשנאתן  מצוה אלא איסור, בו 
אשנא ה ' משנאיך הלא שנאמר  בהן לחזור  רצו  ולא פעמים הרבה 

אתקוטט. ובתקוממיך 

:[ä÷éøô ,'ô äåöî]במשאה שיגעה הבהמה מעל  המשא להסיר 
פירושו זה והשונא וכו', שונאך חמור  תראה כי  שנאמר בדרך,
דהיינו בלבבך , אחיך  את תשנא לא שכתוב  פי על  ואף ישראל,
עבירה עובר  שראהו  כגון  הוא זה שענין חכמים ואמרו ישראל,

לשנאותו... מותר שזה  חזר, ולא בו והתרה  ביחיד 

ישראל של  באוהבו הפוגע ודין המצוה... שמצוהדיני ובשונאו
ושונא לטעון , ושונא  לפרוק אוהב ואפילו  היצר , את לכוף  בשונאו
עמו... שלם לבו שאין  אלא  עבירה  מחמת שזכרנו בשונא אינו  זה 

:[äçëåú ,è"ìø äåöî], כשורה מתנהג שאינו מישראל  אחד  להוכיח
הוכח שנאמר  למקום, אדם בין  או  לחבירו  אדם  שבין  בדברים בין
לפי המצוה משרשי  חטא ... עליו תשא  ולא  עמיתך את  תוכיח
לאיש  איש  כשיחטא  כי  אנשים , בין וטובה שלום  בזה  שיש 
עמו, וישלים התנצלותו ויקבל  לפניו יתנצל במסתרים ויוכיחנו
מן לזמן  או  שעה  לפי אליו  ויזיק  בלבו ישטמנו יוכיחנו  לא ואם
וגו', אמנון עם אבשלום  דבר ולא  ברשעים  שנאמר  כמו הזמנים,

שלום ... ונתיבותיה  נועם  דרכי התורה דרכי וכל

[à"ñú äåöî]המוסת יחריש  שלא  לע "ז: במסית עליו" תכסה  "ולא 
המסית ... על  חובה מללמד 

המוסת  על אלה  אזהרות תס "א ,ומרוב - תנ"ז ונעתקו[מצוות 
לשנוא עלינו מצוה וגם שמותר  להבין  לי יש  <כג >] לעיל מקצתם
שהשחיתו ראותינו  אחר עבירות, בשאר הרשעים אפילו כן גם
מורים לקול  ישמעו  ולא  בהם, תקוה  שאין  עד  מעשיהם  והתעיבו
מגמת להזיקם אבל  אוזן  יטו  לא ולמלמדם  דבריהם, יבוזו  אבל
משנאיך הלא עליהם  אומר  דוד שהיה רשעים אלה הנה פניהם,

אתקוטט. ובתקוממיך  אשנא  ה '

:[êìî éåðéî ,æ"öú äåöî]זכה שנתמנה  ומאחר  מלך, עלינו למנות
לו... הם  בירושה שבישראל  המנויים וכל  ולבניו... לו במלכות 
שאין כל אבל  שמים, ביראת  אבותיו  מקום  ממלא שיהא  והוא 
אותו ממנין שאין אצ "ל  מרובה שחכמתו  אע"פ  שמים יראת בו 
ולהרחיקם לשנאותם שראוי אלא  שבישראל המנוין מן במינוי

און... פועלי כל  שנאתי דוד אמר  ועליהם 

>‚Ï<ÔÂ‡‚ È‡Á‡ '¯„ ˙Â˙ÏÈ‡˘
:[æ"ë 'ñ áùéå]חד למישנא  ישראל  לדבית  להו דאסיר  שאילתא ,

דבדיל נמי ואשכחן  בלבבך , אחיך  את תשנא  לא  דכתיב חבריה
דברו יכלו  ולא  אותו  וישנאו דכתיב ליוסף אחוהי  דשניוה  שנותא 

למצרים אבותינו  וירדו הדבר  נתגלגל  .26לשלום,

ולא יקללנו ולא יכנו  לא יכול  בלבבך , אחיך  את  תשנא לא  ת"ר 
מדבר .27ימרטטנו הכתוב  שבלב בשנאה בלבבך , לומר  תלמוד  ,

עביד קא דלא ואע "ג  רחמנא  קאסר  בעלמא  דשנאה למימרא 
.28מידעם

שק חנם  דשנאת  וג "עועונשא  עכו"ם עבירות, שלשה כנגד  ולה 

שילה חרבה מה  מפני  תורתא  בר  יוחנן רבי  אמר  דתניא  וש "ד .
קדשים , ובזיון עריות גילוי הן: ואלו דברים  שני  בה שהיו  מפני 
לכל בניו יעשו אשר  את  ושמע  מאד  זקן ועלי דכתיב עריות גילוי
בטרם גם דכתיב מנלן קדשים בזיון וגו ', ישכבון אשר  את ישראל
את יקטירון  קטר  וכתיב  וגו'... הכהן נער  ובא החלב את  יקטירון

וגו'. מאד עד גדולה הנערים  חטאת ותהי  החלב

וש "ד , וג "ע  עכו"ם  בו שהיו  מפני  ראשון , מקדש  חרב  מה ומפני 
צרה , מסכה שתעשה עד מהשתרע  המצע קצר  כי דכתיב עכו"ם
אמרי בכו , פסוק  להאי  מטו כד  נחמני  בר שמואל  ורבי זירא ר'

אסרה25. דהתורה הרמב"ם כשיטת הם ה"חינוך" דברי תחילת החינוך: ספר
א'. פרק א' סוגיא עיין גלויה, שנאה ולא נסתרת שנאה רק

באותיות ב' פרק סוף י"א סוגיא עיין רשעים שנאת בענין החינוך שיטת ביאור
חינוך"]. ה"מנחת מדברי ציטוט <כ> [וע"ע רש"י.

"לא26. על ועברו יוסף את ששנאו במה חטאו דהשבטים לפרש אפשר
אלאו, עברו לא דבאמת י"ל חטא לשון השאילתות הזכיר מדלא אבל תשנא",
בדרך שבחרו ומשום אחרות, בדרכים יוסף עם להתנהג אפשר שהיה ויתכן
על שנגזר שאע"פ טוב" "שכל במדרש וכתב למצרים. וירדו הדבר נתגלגל זה
השבטים על הגזרה היתה לא בכ"ז הבתרים, בין בברית למצרים לרדת אבותינו

עצמם.

יסטרנו",27. "ולא הגירסא ובת"כ ערכין ובגמ' שערו, יתלוש לא פירוש
ואכה ואקללם עמם ואריב כה, יג בנחמיה פסוק ע"פ הוא השאילתות וגירסת

שאלה". ב"העמק הנצי"ב ואמרטם; אנשים מהם

שהשאילתות28. הנצי"ב מוכיח ומכאן מעשה, יש אם דאסור דכ"ש משמע
ודעת בלב, נסתרת אשנאה רק דעובר דס"ל הרמב"ם שיטת על חולק
נתגלה אם וכ"ש שבלב בשנאה "אפילו" דעובר הברייתא לפרש השאילתות
לענין ליוסף האחים שנאת השאילתות דסמך ממה להוכיח יש ועוד לחוץ.
קל"א סי' לקמן קרח בפרשת ממ"ש ועוד גלויה, שנאה היתה דשם תשנא לא
רחב ביאור עיין וכו'. תשנא לא על ועובר לשנאה גורם במחלוקת דהמחזיק

ב'. אות א' פרק נסתרת", ושנאה גלויה "שנאת א' בסוגיא בזה
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דכתיב ג"ע צרה, מסכה  לו תעשה  הים מי כנד  כונס  בו שכתוב מי 
דכתיב ש "ד גרון, נטויות ותלכנה ציון  בנות גבהו  כי  יען ה' ויאמר 
שהיו בו  בקיאין שאנו שני מקדש  וגו '. מנשה  שפך נקי  דם  וגם
חרב , מה מפני המצות  ובכל חסדים  ובגמילות בתורה עוסקין 
חנם שנאת שגדולה ללמדך ביניהם , שהיתה  חנם  שנאת מפני 

וש "ד . וג"ע עכו"ם כנגד

כשורה נהיג לא  אבל  כשורה, נהיג דקא  היכא למשנייה ודאסיר 
מעשה ביה  ולמעבד  ולמלטייה  למשנייה  ונשיא29שרי  דכתיב ,

עמך מעשה בעושה  תאור , לא  .30בעמך

לחודיה כשורה  נהיג קא דלא  ביה ידע דהוא היכא צריך, ברם
[המשך לא .... אי למשנייה שרי  מי  ביה, דידעי ליכא אחריני וסהדי
הגמ' דברי על ב ' פרק לעיל העתקנו א' עד  נאמנות  בענין לשונו 

<יז >]. פסחים 

:[à"ì÷ 'éñ çø÷]למיעבד ישראל לדבית  להון דאסיר  שאילתא ,
רחמנא ואמר  אהדדי למיסנא  אתי בפלוגתא דקיימי דכיון  פלוגתא,

בלבבך ... אחיך את  תשנא לא

>„Ï<ı"·˘˙ / ‚"·˘¯ ˙Â¯‰Ê‡ / ‚"Ò¯
:úååöîä ïéðî / ïåàâ äéãòñ åðéáø

ìëî íëì åìãç / ...í÷ùçú êåîë êòéøå ,íúöúðå ,íéìéìàä äçã
/ ,óøçì ùøçå ,àèç úàùå äìà

àåðùî31.óøè íã ìò ãåîòîå ,ìéëøå ,çåöøîå ,

:õ"áùúä øåàéá / ìåøéáâ ïáà ù"øì úåøäæà

לבו אשר חטאו, תשא  ולא ע "ב ]: לו  [עמ ' תעשה  לא  מצוות
ערים . במשטמת לשונאו , תחשוב ולא  מלאו,

מלאו", ש "לבו  מי  יאמר , שם ] האזהרות על [ביאור  תשב "ץ:
ברבים להוכיחו חטאו" תשא  "לא  עבירה , לעשות הסיתו ויצרו
לשנאו", תחשוב  "ולא  וספרא ... ערכין  בגמ' וכן לביישו, כדי
שאמר כמו  שבלב , שנאה אלא  תורה אסרה  שלא  לפי כן אמר
אלא תורה  אסרה  לא ערים", "כמשטמת  ערכין. ובגמ ' בספרא 
בעל הוא אם אבל  משטמה, דרך  לאויבו האויב  ששונא  שנאה
שנאמר לשנאתו , חייב  דין, לבית  להביאו עדים לו ואין  עבירות 
כמו שונאך , חמור  תראה כי אמר זה  ועל  רע, שנאת ה' יראת 

בג  מוזכר  ער שהוא  ויהי כמו האויבים הם  ו"ערים " פסחים . ְִֶַָמ'
אויבך . פירוש  טז ) כח א (שמואל

>‰Ï<‰·Â˘˙ È¯Ú˘ / ‰�ÂÈ Â�È·¯
úåøäæàä ïî ,äùòî åá ïéàù åàì ,úéòéáøä äâøãîä ,è"ì 'â øòù]

:[áìá úåéåìúä

מדת מנפשנו להסיר  בזה, הוזהרנו בלבבך. אחיך את תשנא לא 
עלילות32השנאה כמה ומסבבת  רבים, פשעים מעוללת  מדה  והיא ,

מיתות חייבי כמה כנגד  שקולה שהיא  הרע לשון  כמו נשחתות,
וגרמת לאיד , והשמחה רעה , דרישת וכמו  יתבאר , כאשר  ב"ד ,
טובה ומאבדת ונטירה , ונקימה , רכיל , והליכת לחברים , נזקים
היכן עד  וראה השנאה", ב"שערי  יתבאר  כאשר  הנפש , מן הרבה 
שני בית ט:) (יומא  ז"ל רבותינו אמרו  כי השנאה עונש  הגיע 
שנאת מפני  חרב, מה מפני טובים ובמעשים  בתורה עוסקים שהיו

ביניהם . שהיתה  חנם 

לענין גם ללמוד יש ומדבריו רשע, על לשה"ר לספר מותר מתי [בענין

ב'] פרק ט' סוגיא עיין הרשעים, שנאת

:[å"èø 'éñ òøä ïåùì éøôñî úë øåàéáá íù] איש יראה  אם כי  ודע 
על חטאותיו  על  גילה  והוא  בסתר  תורה דבר על  חבירו  עבר כי 
שב ההוא החוטא  אולי  כי זה , על אשם אשום  רבים , בת  שער
נכון ולא  נפשו , מרת יודע  ולב  ברעיוניו, ויגוניו הרעה , מדרכו
הרחק רק ההמון, ליתר  יספר  לא אשר צנוע  לחכם  זולתי  לגלותם

מחברתו ואם33ירחיק  הרעה . מדרכו שב  כי אליו יודע  אשר  ִַָעד 
באמת כי  עליו לחשוב ראוי חטא, ירא ואיש  חכם תלמיד החוטא 

דברי29. על 4 בהערה <יז> לעיל מש"כ ועיין להכותו, היינו בפשוטו
הנצי"ב. בשם אלו השאילתות

ד"לא30. איסור בכלל אינו עמך" מעשה "עושה שאינו שהרשע והיינו,
מחלוקת בזה שיש שביארנו פ"א הרשע" שנאת "היתר ח' סוגיא ועיין תשנא".
ודעת מ"אחיך", הרשע שהוציא אלא כהשאילתות היראים ודעת הראשונים,
קיג, פסחים וכגמ' פריקה לענין "שונאך" מפסוק נלמד השנאה שהיתר התוס'

הנ"ל. ח' בסוגיא עיי"ש

דשיטתו31. וכתב הרס"ג דעת ביאר ועכ"פ] ד"ה 271 [עמ' פערלא הגרי"פ
וקשה מצות, כשתי אחד בענין תעשה ולא עשה למנות לא המצות במנין

מנה למה לעיל, ואהבת של העשה שמנה וכתבכאן, תשנא, לא של הל"ת גם
דאע"ג עבירה, לעוברי "דנפק"מ [<לא>] כהסמ"ק הוא הרס"ג דעת דע"כ
דלא לאו בהו נוהג ומ"מ לרעך, דואהבת עשה בהו לית תוכחה שמקבלים

דואהבת". מהעשה יותר כולל תשנא דלא לאו וא"כ תשנא...

וכתב "בלבבך" מילת השמיט למה הרס"ג בדברי לדקדק דיש כתב ועוד
הכתוב אזהרת דעיקר ניחא הסמ"ק דלשיטת וכתב משנא, לכם חדלו סתם

לקמן. תוכחה מצות מנה וכבר להוכיח, אלא בלב לשנוא לא הוא

ו"מאור32. עולם" "הליכות בשם רש"י באותיות ג' פרק ב' בסוגיא מש"כ עיין
אלו. יונה רבינו בדברי השער"

מחברותו33. דיתרחק והיינו לשנאותו, דמותר בגמ' מ"ש פירש דכך משמע
לדברי יונה רבינו כאן שכיוון ד' בכלל חיים" ה"חפץ בדברי משמע וכן וכו',
דלכאורה השנאה בגדר חידוש והוא רשע, לשנוא מותר שכה"ג פסחים הגמ'
היתר שאין מאדם להתרחק גם ומותר "שנאה", בכלל התרחקות אין
שה"יד הבאנו ב' פרק הרשע" שנאת להיתר "התנאים ט' ובסוגיא "לשנאותו".
להיתר כאן יונה רבינו כוונת שאין ולמד חיים" כה"חפץ דלא פירש הקטנה"
היתר שאין טוב בבינוני כאן דאיירי שם [וכשיטתו פסחים שבגמ' השנאה

באורך. עיי"ש לשנאותו, ולא ממנו להתרחק רק מותר אלא כלפיו], שנאה
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אחרי לו מרה נפשו  אחת , פעם יצרו  יתקפו  ואם תשובה, עשה
כן.

:[ç"éø íù]זולתי איננו אשם  המליץ  האויל  עונש  כי  לדעת, ועליך 
יתקפ אשר חטא  ירא באיש  דופי יתן כיכי ואשם , ויעבור  יצרו  ו

כי הדבר נודע  אם שכן וכל  חטאיו, על  להתחרט  ודרכו מנהגו
פחד אין  כי דרכו את  ובחנת  תדע אשר  האיש  אבל בתשובה, חזר
לספר מצוה  טוב , לא  דרך על  יתיצב  ותמיד  עיניו לנגד אלקים
בני בעיני עבירות  בעלי  ולהבאיש  חטאותיו, על  ולגלות  בגנותו 
ונאמר הרעים , המעשים  את השומעים  נפש  תגעל  ולמען  אדם,
יראת יג) ח (שם ונאמר  עול , איש  צדיקים תועבת  כו ) כט (משלי 
לקרותו מותר  צדיק  בן  רשע  נב .) (סנהדרין  ואמרו רע, שנאת ה'

צדיק . בן צדיק  לקרותו  מותר רשע  בן  צדיק  רשע , בן  רשע 

לשפוט ויש  מעשה  יעשה  או דבר  ידבר אשר אדם תראה  כי והנה
ההוא האיש  אם  הזכות, ולצד [חובה] (טובה ) לצד ומעשהו דברו
כי גם  האמת, דרך  על  זכות לכף אותו לדון נתחייבת  אלקים  ירא
הוא ואם  חובה . לכף הדעת אצל  יותר  ונוטה קרוב  הדבר יהיה 
עליך יש  בו , יכשלו ופעמים  החטא  מן  יזהרו  אשר  הבינונים מן 
קכז:) (שבת רז"ל שאמרו  כמו זכות , לכף ולהכריעו הספק  להטות
מצות והיא  זכות, לכף  ידינהו המקום זכות לכף חבירו  את הדן
ואם עמיתך , תשפט בצדק  יט) (ויקרא שנאמר התורה מן  עשה
תכריעהו ואל  ספק כמו אצלך  הדבר  יהיה חובה , לכף  נוטה  הדבר 
אין כי בחנתו או לרע מעשיו  רוב  ההוא האיש  ואם חובה. לכף
שנאמר חובה, לכף  ודבריו מעשיו  תכריע בלבבו, אלקים יראת 
וכבר לרע, רשעים מסלף רשע  לבית  צדיק משכיל  יב ) כא (משלי 

פירושו. לך  הקדמנו 

:[è"éø íù]עד תהי אל  כח ) כד  (משלי ע"ה המלך  שלמה ואמר 
אעשה כן  לי עשה כאשר  תאמר  אל בשפתיך , והפתית  ברעך  חנם
תהי אל  לאמר  להזהיר  הוצרך לא  פירוש , כפעלו, לאיש  אשיב  לו 
בחטא , רעך  נוקש  אם  כי חנם, עד תהי  אל  אמר  אבל  שקר , עד 
האמנם כי תוכחת , ללא חנם חטאו על תגלה  ואל  עליו תעיד  אל 
שישיב כדי זה  על  להעיד  חייב  עמיתו, את עשק  או  האדם  גזל  אם 
אחד , עד  זולתי  שם אין  ואם  עדים , שנים  פי על גזל אשר  הגזלה
בדבר חבירו נכשל כי  ראה אם  אבל שניהם, בין  תהיה  שבועה 
רצוני חנם , זה  על שיעיד  ראוי  אין העבירות , מן באחת  או ערוה 

דבר . להקים  שני עד  אתו  יש  כי  גם  תוכחת, ללא לומר 

עשה באמת כי לבו  על לדבר  לו ראוי חטא , ירא החוטא ואם
הזה האיש  כי  אחרי  בלבו ויאמר  לנפשו שיירא  ראוי גם  תשובה ,
רבותינו ואמרו  מעונותיו, מרובות זכויותיו  ואולי שמים  ירא
הוא הנה מעונותיו  מרובות זכיותיו  אשר האיש  כי לט:) (קידושין

צדיקים . מעדת

באולתם , לשנות  משפטם אשר  האוילים  מן הוא החוטא אם  אמנם 
אם אבל  האיסור . מן  להפרישו ליסרו  השופטים אל יגידו  כי טוב
עדותו כי חנם, עד מעיד  לבדו האדם  היות  טוב  לא אחד , עד הוא
עד יקום  לא  יט ) (דברים שנאמר עליו , סומכים  שאין לפי  חנם,
יחשב . רע  שם מוציא לכן  חטאת, ולכל  עון לכל  באיש  אחד

טוחן אתה בשפתיך  כי לומר  רצונו הסבות, בשקל והפתית ומלת 
עונו. מסתר  בגלותך כלמתו, מרוב  פניו  בפנים] וצ "ע טוח. [נ "א :
אם כי לו, אעשה כן לי עשה  כאשר  תאמר  אל  כן אחרי ואמר 
לך , עשה כאשר לו לעשות תטור  ולא תקום לא  חטאך , על גלה 

היראה . ומעקרי  נכבד מוסר וזה 

הפורק כמו  האלקים , מלפני  ירא איננו אשר איש  החוטא ואם
שער כל אשר  אחת  מעבירה  נזהר  ואינו שמים  מלכות עול מעליו
אמרו כך בגנותו, ולספר  להכלימו  מותר  עבירה , היא  כי  יודע עמו
בתורה שאתך  עם  עמיתו, את  איש  תונו ולא  נט.) (ב"מ רבותינו
מותר ה' דבר  אל  לבו  שת לא  ואשר  בדברים. תונהו אל  ובמצות ,
ועוד עליו . בוז  ולשפוך  תועבותיו  ולהודיע  במעלליו להכלימו
אבל ה'. חילול  מפני  החנפים את מפרסמים  פו :) (יומא אמרו 
מעונות , להשמר  דרכו  הימים  ורוב  מקרה דרך  על בחטא  נכשל אם 

ביארנו. כאשר חטאו  על לגלות  אין

עבירות על עליו להעיד ברעך  חנם עד תהי אל  לפרש , ויתכן
על ויורה רעהו , יקרא  כן  על  כמותו, בהן חולית  אתה  גם אשר 
כי לו , אעשה  כן  לי עשה כאשר  תאמר  אל כן , אחר אמרו  זה 
החנפים , ואת בנפשותם  החוטאים את  לפרסם  מצוה  שהיא  אע "פ 
לו אין  חטאתיו, אדם  ולבן רשעו כמוהו  לאיש  אם החוטא אבל
לשמוח אם  כי  לטובה, מסתריו  בגלותו כונתו אין  כי  לפרסמו,
דופי זולתו  על להזכיר יבוש  לא בוש  איך כי  והשנית  לאיד ,
את ופקדתי  א ) (הושע ונאמר  בהם , אוחז  והוא ההם  המעשים
מצוה יהוא שעשה אע"פ כי  הנה יהוא, בית על יזרעאל  דמי

פשע . רב  היה הוא גם כי עונו, נשא  אחאב, בית  בהכריתו 

:[ë"ø íù]על יחידי המעיד  כי  קיג :) (פסחים  רבותינו  ואמרו
לגלות יוכל  אך  מרדות , מכת אותו מלקים  עבירה , בדבר חבירו
כדברי דבריו  יאמינו  כי ידע  אם סודו ולאיש  לרבו בהצנע  הדבר 
ליסר דבריהם השופטים ישמעו עמו , שני עד יש  ואם  עדים , שני 
תוכיח הוכח שנאמר  כמו  ברבים , פניו  ילבינו  ולא  בהצנע , החוטא 

חטא . עליו תשא ולא  עמיתך את

:[à"ëø íù]ועושק גזל כמו  לחבירו , אדם  שבין בדברים  כי ודע
וב וצער  אדם ,ונזק לבני  הדברים לספר  יכול  דברים , ואונאת  ושת 

ולקנא לו אשם  לאשר  לעזור  כדי  יגיד , יראה אשר  היחיד  גם
תביעת על  דין בבית  אחד  עד  שיעיד  התורה אמרה והנה לאמת .
האיש  את להוכיח עליו  יש  אמנם שבועה, הנתבע  את  לחייב ממון

תחילה .

:[â"ëø íù]חדל הרכילות  ונזק ... רכיל  הולך השלישי , החלק
את ומכשיל  בעולם  שנאה  מרבה הוא  כי  מספר , אין כי לספור 
אחיך את תשנא לא בתורה  שכתוב  מה  על לעבור  אדם  בני
ארץ נמוגים  השנאה ומפני השלום  על קיים  העולם  והנה בלבבך ,
ביד חרב  הרכיל  יתן רבות  ופעמים הקדמנו , כאשר  יושביה וכל

רעהו... את להרוג חבירו

שנאת להיתר "התנאים ט ' בסוגיא  מבוארים יונה רבינו דברי
ג' אות  ב' פרק  הרשעים "
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>ÂÏ<˘"‡¯‰ ˙"Â˘
:'ä ïîéñ åè ììëעם ידבר  שלא לבנו שצוה האב  על ששאלת ,

חפץ והבן  קצוב , זמן עד שעשה  מה  לו ימחול  ולא אחד יהודי
לשנוא שאסור דע, אביו . לצואת  שחושש  אלא עמו  להתפייס
לשנוא שצוה  והאב  עבירה , עובר שיראהו  לא  אם  יהודי לשום

אני שנאמר  תורה  דברי עד  לעבור לצוותו כמיניה כל לאו לו ,
עושה הדבר  בזה  האב היה לא  ועוד  ממוראכם, למעלה מוראי  ה',

לכבדו צריך ואינו עמך , .34מעשה 

>ÊÏ<È¯È‡Ó‰
[äåàâä úãîì äøäæà ììåë "àðùú àì"]

:äáåùúä øåáéçומהפלגת... כתב:] הגאוה, מדת  [בענין  :117 עמוד 
מצוה למניעתה  באה  לא איך  ז"ל התפלאו המדה , זאת  גנות 
לא במצות כללוה הפשט  בעלי  קצת ואמנם בתורה, מפורשת 
זאת ממקור  לדעתם  הוא  הלב  שנאת  כי  בלבבך , אחיך את  תשנא
אחר ימשך  לא אשר כל בלבבו ישנא המדה  זאת בעל  כי המדה ,

רעיונו ...35בצע 

:äøéçáä úéáאדם שנאת תהא  לא  לעולם א : עמוד  עה יומא
והוא להיטיב, לו שאפשר  מה  בכל  לחבירו  מלהטיב מונעתו
קונו, ממדת אדם  וילמד בלבבך, אחיך  את תשנא לא  שנאמר 

ודם , בשר  מדת  הקב"ה כמדת  שלא  וראה  בא אמרו צחות  ודרך 
מדתו לחייו, עד  עמו יורד  חבירו, את מקניט אדם ודם  בשר  מדת
לקרקע יורד עמו מזונותיו לגג עלה הנחש  את  קלל  הקב"ה  של 
מה ושותה  אוכל שרבו מה  אוכל העבד  את  קלל  עמו, מזונותיו
האדמה את  קלל אחריה , רצין הכל  האשה את קלל שותה , שרבו 

ממנה ניזונין .36הכל 

>ÁÏ<Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘
:æö÷ ïîéñשונא טעמא מאי פירש  לא אדוני  שונא , ביקור  ועל 

כיון עמך  בו קוראים לא  לשנאותם  שמותר  מאותן הוה אי  ליה,
ואפילו מצווין, אין  להחיותו  ואפילו עמך, מעשה  עושה שאינו 

כ נענש , אינו אביו על  גםבן שהוא  לבקרו  חייב  שאינו  שכן ל 
פרק כדמוכח להחיותו בכלל גם  והוי חסדים  גמילות בכלל כן 

נמי. להנאתו חשוב  חולים דביקור דטעמא  המודר בין אין

תקפה הבריות של הרע יצר  אלא  לשנאותן שאסור  מאותן  הוה  ואי
כדמוכח אחריני  מאיניש  לבקרו  טפי  מצוה  אדרבא  לשנאותו ,
אע"ג  אוהב, לפריקת קודם  שונא טעינת  דאפילו מציאות  באלו 
וההוא עדיף, יצרו  דלכוף משום  דאורייתא, חיים  בעלי  דצער 
לשנאותו מותר  דאיהו  לבינו  בינו  עבירה  דבר בו דראה  מיירי שונא
לו מאמינים  דאין לאחרים  להגיד  ואסור פסחים בערבי כדמוכח 

עדיף . יצרו לכוף  הכי  ואפילו  רע , שם  עליו ומפיק 

הוי לאידו  שמח אי  לאידו , כשמח  דנראה  מר  דכתב  משום  ואי
קמא יומא  בשינוי) מ . (נדרים רבא  כדאמר  לחולה  ליה  עדיף 

ליה דסני מאן עד  וכו ', בשוקא אכריזו ואילך מכאן  גלי טרוקי
הוא אם  להסתפק יש  עדיין  אך  וגו '. אויביך  בנפול וכתיב  יחד,
שונאו, של לאידו ששמח  שיחשדוהו  ירא) (אצ "ל : יראה בעצמו
לעיל כדפירשתי  מטעינה  ראיה להביא  לי נראה  הכי  ואפילו 
ותני קפסיק ענין  ובכל אחריו, לילך צריך ריס כמלא לן דקיימא 
הכי ואפילו ממש  אצלו שעומד  דמיירי  מכלל  וכו', לטעון שונא
ודאי אלא  לקלקולו, כשמח  נראה  יהא  שלא  ממנו לו  ילך לא 
אין מסתייע שזה  וכיון ולסייע  אליו להתקרב  צריך הכי  אפילו
דנוטל ע"י מסתייע זה  ודאי נמי והכי העין. מראית  על  חוששין 
ורבץ דכבד מ .) (נדרים  עקיבא  דרבי  וכמעשה שבחליו , מס' אחד

לפניו.

הכי ואפילו  עשה מאהבה  לא מסתמא  מחבירו הנאה  והמודר 
דקאמר דלמאי ונהי מדרינן. לא מחיותא אלמא וקאמר  מבקרו,
שונא והאי  רחמים , עליו  מבקש  החולה את המבקר  כל  התם
לעיל שפירשנו אחריני  טעמא  מקום מכל מבקש , שאינו  אפשר 

הרי"ם34. חידושי וז"ל וט"ז. ש"ך ועיין ר"מ סי' ושו"ע בטור מובא זה דין
לעבור כצוהו דהוי הטעם בטור עיין וכו', בנו את שצוה "האב ר"מ]: סי' [יו"ד
שמונע כן יודע חבירו וגם מתפייס הוא דבאמת כיון לעיין ויש תורה, ע"ד
לא על עובר למה לו, שונא אינו הוא אבל האב צוואת מחמת עמו לדבר

תשנא.
הצוי היה וא"כ שישנאהו, הצוואה היה באם דוקא דמיירי אפשר והיה
להרויח בנו עם לדבר צריך דחבירו היכא משא"כ תורה, דברי על לעבור
שלא ידע האב וגם עמו ידבר שלא צוה ממנו לנקום שרצה והאב עי"ז
כלל צוהו לא ולפי"ז נקמתו יהיה עמו ידבר שלא שבמה רק כלל ישנאהו
הוי הצוואה בזו כדין שלא עושה שהאב דמצד י"ל מ"מ אך ד"ת, על לעבור
שלא ע"י דמ"מ י"ל וגם לו, לשמוע ואין עמך מעשה עושה כאינו זה לגבי

וצ"ע". תשנא, לא לידי יבוא עמו ידבר

הגורמת35. המידה את גם אסרה היא השנאה אסרה כשהתורה פירוש,
זה. מפסוק איסורו ולכן חבירו, את ישנא בודאי והמתגאה הגאוה, והיא לה,
בלאו ג"כ עובר דהמתגאה ג] אות ענוים, דרך [פתיחה ענוה" ב"עקב וכ"כ
חבירו, את שונא להיות לבלתי אזהרה "שהוא בלבבך אחיך את תשנא דלא

ב"מכ וכתב אותו". שונא מסתמא [ח"אוהמתגאה דסלר להר"א מאליהו" תב
בשאיפת התחרות מתוך שלא "שנאה שפירושו: חנם", "שנאת בגדר [51 עמ'
יחד, מציאותם עצם מצד היתה שהשנאה "חנם", ממש אלא תאוה, איזו
הגאוה מדת עשו, מדת והיינו זולתם, מציאות את לסבול יכלו שלא מתוך

מוגלת. הבלתי

פרק36. הרשעים" שנאה "היתר ח' בסוגיא עיין אלו המאירי דברי ביאור
פערלא. הגרי"פ בשם משכ"ש ב' אות ב'
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ליה ונוקמה שיתין ביה ולעייל התם  וכדפריך  בשונא , גם  שייכא 
שמהדריהו. הוא  פשוט  שדבר אלמא  כולה ,

חלש  כי מ .) (נדרים התם דגרסינן מגלחין אלו מפרק ראיה  ועוד 
בהדייהו נמי איהו  על  לבקרו ), (פי ' לשיולי רבנן עיילו יודא  רב 
לאידו כשמח נראה הוה ואי התם, כדמוכח  הוה  ושונאו וכו',

כבודו משום בהדייהו למיעל ליה  שבקוהו  דרבנן  וחס חלילה
חבריהם , לחלי  שישמחו חשודים אינם ישראל כל וגם יודא , דרב 
דכתיב הוא  מסוכן חולי  וכל למיתתו  שמחין  אין ששנאו אע "פ 
של "ה , סי' יו"ד  בשו "ע  מובא זה  [דין וכו'. מנוער בשרו רוטפש 

וש "ך ]. ב"ח , משה , דרכי עיי"ש 

>ËÏ<˙Â··Ï‰ ˙Â·ÂÁ
íéòùøä úàðù ïéðòáשנאת "מצות י"א סוגיא לקמן עיין  -]

וג'] א ', אות  ג' פרק  הרשעים "

:øáçîä úîã÷ä שיש שנאמין  - הלבבות  שבחובות  עשה וממצוות 
אוהביו ואת  אתו ושנאהוב וכו ' בלבנו ושנעבדהו  וכו' בורא  לעולם

שונאיו... את  ונשנא אליו  להתקרב כדי

מחברת הבאים  [בחיובים הי "ז : חשבון  פ"ג הנפש , חשבון שער
מן וההזהרה  בטוב  הצווי חיוב ומהם  דבריו]: בתוך  אדם, בני
עמיתך , את תוכיח הוכח  באמרו  עליו הבורא צוה אשר  הרע

מהם האחד  דברים, בשלושה  הרע  מן להזהיר חייבים ואנחנו
למחות והשני, וכזבי, זמרי בדבר  פנחס שעשה  כמו היד  בפגיעת
והשלישי רעך, תכה  למה לרשע  באמרו משה  שעשה  כמו בדברים

כו) (תהלים ע"ה דוד  שאמר  כמו ועםבלב  מרעים קהל  שנאתי
מקצר , יהיה מיחה ולא  בידו למחות  יכול  ואם  אשב, לא רשעים
יכול אינו ואם בדברים, ימחה  בידו, למחות  עליו יקשה ואם

בלבו. זאת לעשות חייב בדברים  למחות 
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+ÌÈ�Â¯Á‡_

>Ó<ÌÈ˘¯ÙÓÂ ,ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ ,¯ÂË

‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù 'Ï‰ ·"¯Ú 'ÈÒ ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁ ¯ÂË לטעון ושונא  לפרוק אוהב /

...‰˜¯ÙÏ ÂÚÈÈÒÏ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ·ÈÈÁ ‰‡˘Ó ˙Á˙ ˙ˆ·Â¯ Â˙Ó‰·Â Â¯È·Á· Ú‚Ù˘ ÈÓ„Á‡ ÌÈ�˘· Ú‚ÂÙ‰

‡"„· .ÔÂÚËÈ Î"Á‡Â Á"Ú· ¯Úˆ ÌÂ˘Ó ‰ÏÈÁ˙ ˜Â¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ,ÔÂÚËÏ ÍÈ¯ˆÂ ˜Â¯Ù „Á‡Â Â‡˘Ó ˙Á˙ ı·Â¯

,ÔÂÚËÏ ÂÏÈÙ‡Â ‰ÏÈÁ˙ ‡�Â˘‰ ˙‡ ÚÈÈÒÓ ,Â·‰Â‡ „Á‡Â Â‡�Â˘ „Á‡ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Â�˘ Â‡ ÌÈ·Â‰‡ Ô‰È�˘˘·

.Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î

:óñåé úéá הרמב"ם וכ"פ והרא "ש  הרי"ף כן ופסקו דאורייתא , צב"ח למ"ד  (לב .) שם  וגמ' ברייתא  בשנים ... הפוגע
אוקימנא  דהא  דקרא  שונא  היינו דלאו הרמב"ן כתב  יצרו, את  לכוף כדי [הנמ "י ] עוד  וכתב רוצח... מה ' בפי "ג
עסקינן  דעלמא  בשונא  הכא  אלא  יצרו, יכוף ולמה  לשנאותו, דמצוה  ערוה  דבר ביה  דחזא  כגון (קיג :) ע"פ בפרק

ליה ". כדשני איסורא  ביה  דעביד 

·Ú¯ ÔÓÈÒ ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁ Ú"Â˘

:È ÛÈÚÒ˜Â¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ,ÂÓÚ ÔÂÚËÈ˘ ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜¯Ù '‡Â Â‡˘Ó ˙Á˙ ı·Â¯ „Á‡ ÌÈ�˘· Ú‚ÂÙ‰

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‰Â‡ Â‡ ÌÈ‡�Â˘ Ì‰È�˘ ÂÈ‰˘Î ‡"„· ,ÔÚÂË Î"Á‡Â ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ ÌÂ˘Ó ‰ÏÈÁ˙·

.Ú¯‰ Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î ‰ÏÈÁ˙ ‡�Â˘‰ ÌÚ ÔÂÚËÏ ‰ÂˆÓ ,·‰Â‡ „Á‡Â ‡�Â˘

:‰"‚‰ˆ"‡ ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ ÌÂ˘Ó Â‡�Â˘Â ‡¯ÂÒÈ‡ „È·Ú Ì‡ Ï·‡ ‡¯ÂÒÈ‡ „·Ú ‡Ï„ ‡ÓÏÚ· ‡�Â˘· ‡˜Â„Â

.(Ó"‡ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) .Â‡�Â˘˘ ‰˘ÂÚ ‰ÙÈ ‡‰„ Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ È„Î ÂÓÚ ÔÂÚËÏ

:‡È ÛÈÚÒÏ‡¯˘ÈÓ ‡�Â˘ Ï‡¯˘ÈÏ ‰È‰È Í‡È‰Â ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡Ï‡ ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Ó ‡Ï ‰¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰ ‡�Â˘‰

‡ÏÂ Â· ‰¯˙‰Â ‰¯È·Ú ¯·Ú˘ Â„·Ï Â‰‡¯˘ ÔÂ‚Î ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰Â

Â‡ˆÓ Ì‡ ,‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ù"Ú‡Â ,Â˙Ú˘¯Ó ·Â˘ÈÂ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈ˘ „Ú Â˙Â‡�˘Ï ‰ÂˆÓ È¯‰ ,¯ÊÁ

,‰�ÎÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ Â�ÂÓÓ ÏÈ·˘· ‰‰˘È ‡Ó˘ ,˙ÂÓÏ ‰ËÂ� Â�ÁÈ�È ‡ÏÂ ,ÂÓÚ ˜Â¯ÙÏÂ ÔÂÚËÏ ‰ÂˆÓ ,Â‡˘Ó· Ï‰·�

,˙„‰ ¯˜ÈÚ· ÌÈ�ÈÓ‡ÓÂ '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ� Ì‰˘ ¯Á‡Ó ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ· ÌÈÚ˘¯ ÔÈ· Ï‡¯˘È ˙Â˘Ù� ÏÚ ‰„ÈÙ˜‰ ‰¯Â˙‰Â

.‰ÈÁÂ ÂÎ¯„Ó Ú˘¯ ·Â˘· Ì‡ ÈÎ Ú˘¯‰ ˙ÂÓ· ıÂÙÁ‡ Ì‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ Ì‡� È�‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ ¯ÂÓ‡ ¯Ó‡�˘

אי דעבד בשונא דאפילו הב"ח להקדימו][שיטת מצוה סורא

:ç"á, דעלמא בשונא  דאיירי והרמב"ן ב "מ  תוס' דברי הביא  [שם ]
דקרא  בשונא  נמי  דברייתא  מפרשים  בפסחים  שתוס' הביא  ואח"כ 
כמים  דכתיב אותו שונא  חבירו גם  שונאו שהוא  דכיון אלא  איירי
יצר ... כפיית  ושייך גמורה  שנאה  לידי כך מתוך ובאין לפנים  הפנים 

וסיים:][ ובסמ "ג, רוצח  הל' סוף הרמב"ם שכ"כ  כותב דאפילו אח "כ נקטינן והכי
חזר ולא  בו והתרה  עבירה  דבר  בו שנראה  לשנאותו  שמצוה  בשונא 

הצורך . בשעת  ולעזרם  עליהם  לרחם  התורה  הזהירה  אעפ"כ

:ê"ùאף פסק והב "ח  כו', איסורא  עביד  אי  אבל  ב '] ס "ק שם  [שו"ע
וע"ש . איסורא  דעביד בשונא 

:äùéøô דאילו וגו', שונאיו או  אוהביו ששניהן בד"א  ה "ג שם ] [טור 
ובכה "ג במעשיהם , מעצמן שנואים  שהם  משמע  שנואים  או אהובים 

לשנאותו, מותר דהוא  יצרו דכפיית  טעמא  שייך לא  שונא  הא ' אפילו
מיירי ג"כ  דברישא  ש "מ  כו' שונאו הא ' אם  אבל וכתב סיים  דהא  ועוד

בסמ"ע. ועיין  בשונאיו

עליו] ופרמ"ג) (חת"ס האחרונים והשגת הסמ"ע [חידוש

:ò"îñ שהקניטו פירוש  כו ', בעלמא  בשונא  ודוקא  י "ח] ס "ק שם  [שו"ע
לכוף חז"ל  ציוו ובזה  שונאו, הכי  משום  כהוגן שלא  דבר  עמו ועשה 
באיש דמיירי  דקרא  בשונא  אבל  לבינו, שבינו דבר  שהוא  כיון  יצרו את 
זה  שאחר  בסעיף וכתב וכדסיים  המקום , לבין שבינו  איסורא  דעביד 
א "צ דבכזה  וכתב מור"ם  שסיים  וזהו קודמת , פריקה  מצות  דבכזה 
מצות  אלא  לטעינה  להקדימו ור "ל  יצרו, את  לכוף כדי  עמו לטעון
בלשון  הרמב"ן בשם  שכתב בד "מ  הביאו בנ"י ועיין קודמת , פריקה 
אם  אבל ליה  ושונא  איסורא  ביה  דעביד  דעלמא  בשונא  ודוקא  זה :
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למה  לשנאותו דמצוה  ערוה  דבר  בו דחזא  כגון עבירה  שעבר שונאו 
ס"א  פ"ב ו' סוגיא  [עיין כמ"ש . כוונתו ונראה  עכ "ל, יצרו את  יכוף

הסמ "ע ] דברי בביאור רש "י  באותיות 

:øôåñ íúç ואין לשונו, יפה  העתיק לא  הנ"ל ] הסמ"ע דברי [על 
בשם  בשטמ "ק העתיק וכן ממש , לב: שם  תוס' כמ"ש  אלא  כוונתו
סני כי  איסורא  ביה  דעביד בשונא  דמיירי  רמב"ן  בשם  שכתב ריטב "א 

הכי . בלאו התורה  מן  אסורה  השנאה  שבאמת  ר "ל  ליה ,

:íéãâî éøô שם צ"ע יח  אות  ...ובסמ "ע סק"ב] א "א  קנ"ו סי ' [או"ח
טעינה  בזה  לחבירו, שבינו מצות  איסורא  ביה  דעביד  בשונא  דמשמע
פריקה  וכדומה , ערוה  דבר  למקום  אדם  ובין  יצרו, את  לכוף עדיף
נתקשין  וכבר מקרי , למקום  אדם  בין נמי לחבירו אדם  בין והא  עדיף...
וב"תיבת  ז'ח'ט', הלכה  דעות  מה ' פ"ו ז"ל  הר "מ  במ "ש  בזה  כיוצא 
כ "א  עבירה  ועשה  בקום  עושה  שאינו כל  וצ"ל  מזה , דברנו גמא "
בין  וכדומה , גזלו אבל  מיירי, בזה  וכיוצא  והקניטו בדברים  הכעיסו

והנה אדם  יצרו. לכוף שייך ולא  לשנאותו ומצוה  מיקרי  נמי  למקום 
ישמע שלא  פשיטא  ליה  דקשיא  בחנם , לו ששונא  הסמ"ע פירש  מדלא 
מיירי ובע"כ  תשנא , לא  על  דעובר מאחר  יצרו לכוף חז"ל לדברי
לכוף שייך  הכי  ומשום  מצוה , לא  לשנאותו מותר ובזה  שהכעיסו,
וצ"ע. שמותר  כתבו ובב"מ  דמצוה , כיון כתבו פסחים  ובתוס' יצרו,

:äìåâä øàá עבירה שעבר  משום  כדין שונאו דאם  בהגה  [עמ "ש 
משום  תחילה  יפרוק אלא  להקדימו צריך  אין פירוש , עמו] לטעון א "צ
ששונאו  -] בזה  שאפילו הרמב"ם  כדעת  שלא  וזה  הסמ"ע, וכ"כ  צב"ח,

להקדימו. מצוה  שהוא  כתב כדין]

à"øâä øåàéá'כו אוהב ת "ש  שם  כו': בד "א  כו' הפוגע י ] [סעיף :
למ"ד דוקא  למיפרך דל"צ דרבנן ב"ח  צער  ואפילו כו' ס"ד  ואי
דס"ד אלא  עדיף דשונא  המקשה  וידע דשונא  משום  אלא  דאורייתא 

קי"ל אנן אבל  להרמב"ם , וזה  כו', אפ"ה  וז"ש יותר , עדיף ב"ח צער 
לכוף ד "ה  שם  תוס' וכו': בשונא  ודוקא  בהגה  לכ "ז. וא "צ דאורייתא 
מצוה  פסחים  בערבי כמ "ש ששונאו: עשה  יפה  דהא  בהגה  כו'.
כהוגן, שלא  בשונאו מיירי  לא  דקרא  אלא  י"א , בסעיף וכמ "ש לשנאותו
האמור השונא  וכמ"ש  קאי  דקרא  אשונא  י "א  בסעיף וש "ע והרמב"ם 
שהוא  אע"פ ולטעון לפרוק אעפ "כ  שמצוה  בזה  וקמ "ל כו', בתורה 
לשון  מדוייק וכן להקדימו, שמצוה  הרמב"ם  כתב ולא  עבירה , בעל 

ושו"ע. הרמב"ם 

:áøä ò"åù והאינו והואיל ט '] סעיף דרכים , עוברי הלכות  [חו"מ 
בלבד חיים  בעלי  צער  משום  אלא  ופריקה  טעינה  במצות  אינו יהודי
תורה  שאמרה  מהו א "כ  ע"ז, שכר ליטול  ורשאי עמו, לפרוק מצוה 
ישראל יהיה  והיאך  ישראל, בשונא  הוא  וגו', שונאך  חמור תראה  כי 
חכמים  אמרו בלבבך, אחיך  את  תשנא  לא  אמרה  והתורה  לישראל  שונא 
רשאי ואינו  בו, חזר  ולא  בו והתרה  עבירה  שעבר  לבדו שראהו כגון
עד לשנאתו מצוה  הרי ענשו, שיקבל  עליו להעיד יחידי לב"ד לילך
תשובה , עשה  לא  שעדיין ואע"פ מרשעתו, וישוב תשובה  שיעשה 
לתיאבון. ועבר הואיל  אבידתו, להחזיר  כמו עמו ולטעון לפרוק מצוה 

['é óéòñ] ולא המשא  פרק וא ' המשא , תחת  רובץ א ' בשנים , הפוגע
ואח"כ בע "ח  צער משום  בתחילה  לפרוק מצוה  עמו, שיטעון מי מצא 
א ' אם  אבל  שונאיו, שניהם  או אוהביו שניהם  כשיהיו בד "א  טוען.
יצרו  את  לכוף  כדי תחילה  השונא  עם  לטעון מצוה  שונא , וא ' אוהב
היא  שהשנאה  שבממון) (בדבר  כנגדו שחטא  מחמת  שונאו אם  הרע

שונאו ש אם  אבל  וגו', ואהבת  עמיך  בני  את  תטור  ולא  שנאמר כדת  לא 
הגוף, צער וציערו כנגדו שחטא  (או  עבירה  עובר שראהו מפני כדת 
כמו  מחילה  ממנו שיבקש  עד  לו ולמחול  מלבו השנאה  להסיר  שא "צ

לו. קודם  האוהב הרי  קנ"ו) ס' באו"ח שנתבאר 

>‡Ó<Â"�˜ 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘·

:íäøáà ïâî את לאהוב אדם  כל  על ...מצוה  סק"ב] קנ"ו סי ' [או"ח 
בתורה  רעך  ודוקא  כמוך, לרעך  ואהבת  שנאמר  כגופו מישראל  אחד  כל 
בערבי לשנאותו, מצוה  תוכחה  מקבל  שאינו רשע אדם  אבל  ובמצות 
מצוה  דאפ"ה  בתוספות  שם  ומשמע מיימוני ], [הגהות  קיג דף  פסחים 
ונמוקי גמורה , שנאה  לידי יבוא  שלא  יצרו את  לכוף כדי  עמו לטעון
בחו"מ הרמ"א  פסק וכן מציעא  בבא  התוס' וכ "כ  מזה  היפך פסק יוסף

כוותיה . ס"י  ער "ב סי '

:íéãâî éøôלעיל [נעתק יח... אות  ב ']...ובסמ"ע ס"ק א "א  [שם 
תעשה  ואל  בשב עבירה  עובר  ראה  אם  להסתפק ויש  חו"מ] בשו"ע
שהכעיסו  בשונא  קרא  דלמא  קשה  גם  לא . או לשנאותו מצוה  אם 
רק לא  בחנם  פריקה  אימא  לשנאותו דמצוה  כיון ערוה  דבר  הא  מיירי

וצ"ע. בשכר ,

קיי"ל ואנן לפרוק מאוהב יותר היינו עמו לטעון מצוה דמ"מ ומ "ש
ערוה  דבר בשונא אף לטעון  הוא מחוייב ודאי הא קודמת, דפריקה

יח . אות וסמ"ע י"א ס"י ער"ב בחו "מ  שם כמבואר

:äøåøá äðùî עשה] תדיריות  מצות  כמה  יש  והנה  סק"ד] קנ"ו [סי'
מובאות  ואינן עת  בכל בהן להזהר  האדם  על  שמוטלות  תעשה ] ולא 
ראשונים ... ושאר  הרמב "ם  מדברי המג"א  העתיקן מהן וכמה  בהשו"ע ,
אדם  כל על  מצוה  פה ... הדברים  מקצת  מלהעתיק ג"כ אחדול לא  לכן
כמוך ... לרעך  ואהבת  שנאמר כגופו מישראל אחד  כל  את  לאהוב 
עבירה  שעבר  אותו שראה  רשע אדם  אבל  ומצות  בתורה  רעך  ודוקא 
פסחים  [ערבי לשנאותו. מצוה  תוכחה , קבל  ולא  בישראל , המפורסמת 
את  תשנא  לא  שנאמר  בל"ת  עובר  בלבו מישראל אחד  השונא  קיג ]...

בלבבך . אחיך

>·Ó<ÌÈ„¯Á ¯ÙÒ

:à"ë ÷øô לשומרן ואפשר  בלב התלויות  התורה  מן תעשה  לא  מצוות 
י "ט: סעיף  יום . בכל 

כי השנאה , מלבבנו להסיר  בזה  הוזהרנו בלבבך , אחיך  את  תשנא  לא 
ב "ד , מיתות  כחייבי דשקול  - הרע לשון רבים , פשעים  מעוללת 

עכ "ל לחברים , נזקים  וגורמת  לאיד , ושמחה  רעה , ודרישת  ורכילות ,
איזהו  כז:) (סנהדרין ז"ל ואמרו ל "ט ). ג' תשובה  (שערי יונה  רבינו

תרי"ג ) (ממנין ימים . שלשה  עמו דבר שלא  כל  שונא ,
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:á"é ÷øô התלויות התורה  מן בכלמ "ע לקיימן ואפשר  ובקנה  בפה 
כ "ט: כ "ח , סעיפים  יום .

.àèç åéìò àùú àìå êúéîò úà çéëåú çëåäוכתב תרי"ג). (ממנין
שחייב בתוכחה  דמיירי  יט ] [ויקרא  ורמב"ן פ"ו] [דעות  הרמב"ם 
עליו  שדבר או רעה , לקרובו או לו שעשה  חבירו את  אדם  להוכיח
על אבימלך את  אברהם  והוכיח דרך על  בפניו, שלא  או בפניו רע 
חטאתי ויאמר  תוכחה  יקבל אולי  כן לעשות  שחייב המים , באר אודות 
הזה , הדבר  את  עשה  מי  ידעתי לא  שאמר  כאבימלך  לו יתנצל  או לך 
ולא  ברשעים  שנאמר  כמו בלבו, שנאתו ויכסה  וישתוק, ישטמנו ולא 
את  אבשלום  שנא  כי טוב ועד  למרע מאומה  אמנון עם  אבשלום  דבר 

מצוה ). (ענף אמנון.

לא  בדרך שהלך או  שחטא חבירו  ברואה דמיירי שני, פירוש ופירשו
חבירו לבין שבינו בדברים שחטא בין  למוטב, להחזירו  מצוה טובה,
עצמו לבין בינו להוכיחו צריך קונו, לבין  שבינו  בדברים שחטא בין
(ענף  לטובתו... אלא לו אומר שאינו  ויודיעו רכה ובלשון  בנחת

מצוה).

:æ"î ÷øô. ובקנה בפה  התלויות  סופרים  ומדברי  קבלה  מדברי  מל "ת 

ב ': סעיף

שמעון ב"ר אלעזר  ר ' משום אילעא רבי אמר (סה:) דיבמות פ"ו  סוף
שלא  מצוה כך  תוכיח , הוכח שנאמר  הנשמע דבר לומר שמצוה כשם
בנמוקי  וכתב ישנאך. פן  לץ תוכח אל  שנאמר נשמע שאינו דבר לומר 
הוכח דמצות (טז:) דערכין  בפ"ג אמרו דהא המפרשים דהקשו יוסף
פרק  ז "ל  הרמב"ם מדברי נלמד  הנכון והתירוץ שיכנו. עד תוכיח
במי  חד לשנים, נחלקת היא תוכיח הוכח דמצות דעות מהלכות ששי
הרשעים  כמדת בלבו  ישטמנו  שלא עליו דמצוה חבירו לו  שחטא
בו יודע אם לשתוק מצוה ובהא לי, כך  עשית מדוע לו  יאמר אלא
ומצוה  לץ. תוכח אל  שלמה אמר  זה ועל  בלבו, ימחול רק יקבל, שלא
טובה, לא בדרך  שהולך או שחטא חבירו הרואה תוכיח , בהוכח שנית

שיכהו . עד  פעמים מאה אפילו  להוכיחו  חייב ובהא

:ä"ì ÷øôואפשר בלב התלויות  סופרים  ומדברי קבלה  מדברי  מ "ע 
כ "ד: סעיף יום . בכל  לקיימן

בסבר והוכיחו עבירה שעבר  אדם רואה אם קיג:) (פסחים ז"ל אמרו
השונא  וזהו רע , שנאת ה' יראת שנאמר  לשונאו, מצוה שב, ולא פנים
במילי  דאילו  שונאך, חמור  תראה כי כג) (שמות בתורה שהוזכר 

לשונאו . אסור  דעלמא

>‚Ó<ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó ˙"Â˘

בלבו] לשנאותו ולא  להוכיחו  אותו  מצוה והתורה  לשמים , שחטא  בחבירו  ראה על  גם קאי תשנא דלא  [הלאו

:â"é ïîéñ... פלסתר כותבי בקדשים ... מום  מטילין אלי... קורא  קול 
לא  באורייתא  דכתיב מה  על  לעבור סבי  תלתא  הני נחשדו לא  כי 
הרמב"ם  ופסק דערכין פ "ג  כדאיתא  תוכיח, הוכח אחיך את  תשנא 
מישראל אחד השונא  כל  וז"ל : בלאו, עובר שהוא  דעות , מהלכות  פ"ו
ומשמע וכו ', בלבבך  אחיך את  תשנא  לא  שנאמר  תעשה  בלא  עובר 
ממנו  ראית  באם  בלבבך ... אחיך תשנא  לא  זה  דלאו פירושו הוא  דהכי 
פניו, על  תוכיחנו שלא  בלב שונא  לו תהיה  לא  עבירה , באיזה  שחטא 

וגו'. תוכיח הוכח  אלא 

אחיך את תשנא לא ת"ר  התם: דאיתא בערכין  יש בפרק משמע וכן
בשנאה  בלבבך , ת"ל יקללנו, ולא יסטרנו  ולא יכנו לא יכול בלבבך ,
וכו '. תוכחה על  יכנו לא יכול ז "ל : ופרש"י מדבר . הכתוב שבלב
אלא  בתוכחה, מדבר  "יכול" דהאי שפירש"י שמה דכר מאן ותוכחה
מדבר בלבבך  אחיך  את תשנא דלא קרא דהאי דפירושו  ס"ל  ע"כ 
אותו , תשנא שלא קרא קאמר ואעפ"כ  עבירה, דבר בחבירו  ברואה
ולא  יכנו לא נמי הכי אותו תשנא שלא כשם יכול  התנא קאמר ולכך 
שבלב  בשנאה בלבבך  ת"ל  ומסיים תוכחה, דבר על וכו' יסטרנו 
רשאי  ואתה תוכיחנו, אלא בלב אותו  תשנא שלא ר "ל  מדבר, הכתוב

למוטב. שיחזור  עד  ולסטרו להכותו

שם  שכתב מה זה פירוש על שיקשה (ממנו ) [ממני] נעלם ולא
שבלבבו שנאה על  אלא תורה הקפידה ולא וז "ל : הנזכר  פרק הרמב"ם
אע"פ  תשנא לא משום עובר אינו והמחרפו  חבירו את המכה אבל
והברייתא  קרא מפרש שהוא אלו מדבריו מבואר  עכ"ל. רשאי שאינו 
על בלב אותו ישנא שאם חבירו , לבין שבינו  בדברים שמדבר  דלעיל
אינו רשאי שאינו אע"פ מחרפו או מכהו אם אבל בלאו, עובר כך 

תשנא. דלא בלאו עובר

בדברים  ואפילו לפרש"י, מודה הרמב"ם שגם דרכו  יעשה האמת אבל

ואין שיוכיחנו לאחר  אלא בלב לשנאותו  אסור המקום לבין  שבינו 
דברי  על שם שכתבו שם מיימוני מהגהות משמע וכן תוכחה, מקבל 
אדם  כל  על  מצוה וז "ל : שם שכתב ז "ל  מיימון בר משה רבינו  הרב
ההגהות: וכתבו  כמוך. לרעך ואהבת שנאמר כגופו  אחד  כל  את לאהוב
מקבל שאינו רשע אדם אבל  ובמצוות בתורה רעך  שהוא ודוקא
שלא  הרי ע"כ. פסחים בערבי כדאיתא וכו ' לשנאותו מצוה תוכחה
שיוכיחנו קודם אבל תוכחה מקבל שאינו  לאחר אלא לשנאותו התירו 
סבירא  ז"ל שהרמב"ם אלא להוכיחו, חייב אלא בלב לשנאותו אסור 
כן גם שאסור  חבירו , לבין שבינו דברים כן גם זה לאו  שבכלל  ליה

כך . על  בלב לשנאותו 

סביר בתריה, דכתיב וגו ' תוכיח  דהוכח בעשה שהרי לזה א וראיה
איש  כשיחטא וז "ל : שם כתב שהרי בכלל , שהכל ז "ל  להרמב"ם ליה
שנאמר וכו' להודיעו עליו מצוה אלא וכו ' וישתוק ישטמנו לא לאיש
או שחטא חבירו את הרואה כתב: ואח"כ עמיתך . את תוכיח הוכח
תוכיח הוכח שנאמר למוטב להחזירו  מצוה טובה לא בדרך שהולך
שכתב  המצות בספר בדבריו  בהדיא מבואר וכן וכו '. עמיתך  את
זה  בצווי ונכנס וכו' החוטא להוכיח  שצונו  היא ר "ה, מצוה וז "ל :
בלבבנו נטור ולא לאיש ממנו איש כשיחטא לקצתינו קצתינו שנוכיח 
נימא  כן  ואם וכו'. במאמר להוכיחו  נצטוינו אבל עון , לו  נחשוב ולא
אדם  שבין הדברים כן  גם נכלל תשנא דלא בלאו הדין דהוא נמי
דהא  למקום אדם שבין בדברים איירי דלאו עיקרא אבל  לחבירו ,

הלאו . על  חוזר העשה

שידעו ואעשה, אלאו  סבי תלתא הנהו  עברו אלו דברים לפי וא"כ
הוכיחוהו ולא בלב השנאה ונטרו  שומעניה דסני ח "ו  זה חכם בתלמיד
א"כ תוכחתם קבל ולא פניו  על אותו שהוכיחו  תאמר ואם פניו , על

ברבים... קלונו ולפרסם לביישו  להם היה
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:é"÷ñ 'æ 'éñ î"åç דקשה לדון, פסול  דשונא  במ "ש  לדקדק יש ...והנה 
אחיך את  תשנא  לא  כתיב והא  עסקינן רשע בדיין אטו הגמ' קושית 
כן  אם  עבירה , דבר על עובר  דראהו הגמ' כתירוץ ועכצ"ל  בלבבך,
עבירה  שאר  או הנפש  שהרג באחד שראו סנהדרין דקיי "ל  הא  קשה 
אפשר ואיך דיינים , נעשים  הם  ביום  ראו אם  ב"ד מיתת  עליה  שחייב
פסול שונא  ואם  כזו, גדולה  עבירה  שעשה  שראו שונאים  ה "ל  הא 

בזה ). מ"ש  ל "ג סי ' לקמן (ועי ' נפשות . לדיני כ"ש  ממונות  לדיני

היינו לשנאותו , מותר עבירה דבר בחבירו  הרואה דאמרינן דהא וצ"ל
רק  עוה"ז , וענין רשות דבר  מחמת עליו תרעומת הכי בלאו  לו  שיש
אז עבירה דבר עובר ברואהו  אבל אותו , לשנוא אסור  זה מחמת
דלא  לדון פסול דשונא דאמרינן והא אותו , לשנוא הרצועה לו  הותר 
ובזו לשנוא החומרי וטבע לו שהרע בשונאו היינו זכותא, ליה חזי
עוה"ז ענין מחמת לו שונא אין אם אבל בזכותו , להפך לו  מניח  אינו 
מותר בזו שמים, וחפצי הנפש שנאת והוא שמימי ענין מחמת רק

י  מקום מכל  בזו כי בהצדיק לדון, החפץ ה' בדרכי וידביק בזכותו  חפש

ודיני  ממונות דיני לדון  כשרים ולכן  בזכותם, למאד  ומצדד  רשעים
עובר ראהו שלא כ"ז רק לו שהרע מחמת בשונאו אבל  נפשות,
לשנאותו מותר כשראהו אבל איסור מחמת לשנאותו  אפשר  אי עבירה
ליה  חזי לא ואז עוה"ז, ענין  מחמת מסתעף השנאה מקום מכל  אבל

לדון . ופסול  זכותו

זה  השונאים חכמים תלמידי שני המחבר אדברי [קאי בסופו: סקי"ב
כל דעת שביניהם השנאה שמפני יחד  בדין לישב אסורים זה את
תלמידי  כנ"ל, לי דקשיא אלא חבירו]... דברי לסתור  מהם אחד 
רשעים  יהיו וכי ליה, משכחת היכי זה את זה ששונאים חכמים
טוען אחד  דכל איירי ואי בלבבך, אחיך  את תשנא לא על ויעברו
ישב  איך  א"כ  כהנ"ל לשנאותו  לו ומותר  עבירה דבר  בחבירו שראה
י' בסעיף כמ"ש בדין כזה איש עם לישב לו  אסור  הא בדין  עמו 
עמו), להצטרף לו אין רשע או גזלן  שהוא בחבירו  יודע שהיה (דיין

בדוחק. ליישב יש כי וצ"ע

>‰Ó<¯È‡È ˙ÂÂÁ ˙"Â˘

עדות] לפסולי דומה  אינו לזה  התשובה  שיעור שנים , הרבה  עליו שעבר חטא  לפרסם  [אסור

:á"ñ ïîéñ"נואף" ראובן שקראו על  עולמות  שמעון שהרעיש  מה  על 
-] אמר  מ"מ  לרבים , וידוע בתולה  פיתה  נערותו שבימי שאע"פ מפני 
אמר לא  איש , מאשת  מובן "נואף" [-ראובן] שקראו מה  כי שמעון]
לבני המובן בתר  אזלינן וביושים  זלזולים  בדברי כי כלום , שמעון] -]

אדם ...

הדבר לפרסם ראוי משפחה בפסול  דדוקא דבריו  בהמשך  [וכתב
לפרסם  אסור אמת, על  אפילו  ביוש בסתם אבל  ה', מעדת לרחקו 
בנערותו בתולה אדם פיתה דאם לומר סברא דאין  וכתב:] הדבר ,
עונש  לא עליו קיבל  לא אפילו  ימיו, כל בזה לחשדו אדם כל שיכול
(ברכות  ארז"ל והלא ויכלם? יבוש ותמיד תשובה, עשה ולא אדם

וכו '. בה ומתבייש עבירה דבר אדם עשה אם יב)

שנדע  עד  בפסלותו שנשאר  רק עדות לפסול  מזה נלמד דלא ואע"פ
תשובה  תהרהר1שעשה אל רז "ל  דאמרו ת "ח  הוא  אם  אפילו ונ"ל .

ר "ל שמא  תהרהר אל  קאי שלהדדי  מפרשים  קצת  ואמרו וכו', אחריו 

להכשירו. משא "כ  זכות  לכף לדונו היינו מ"מ ודאי , רק ספק, שיש 
זה . לדבר  ה "ה  ת "ח , לנו אין דדהבא  ליטרא  לענין כאשר  גם 

הבריות, מלעז ונתבייש חטאתו נודע אם רשות ניתן  לא לביישו  אבל
נב.) (סוכה תשובה בעלי שאמרו וכמו בטוב, מתנהג מעתה אם כ"ש
תשובה  לבעלי בניכרים מיירי ולא ילדותנו , על  שכיפרה זקנותינו אשרי
בתחבולות  כי ובמדרש כך , אומרים היו לבבם נגעי ידעו אשר  אותן  רק
כנגדם  יעשה עבירות של  חבילות אדם עשה מלחמה, לך  תעשה
שאין פה המבוקש מספיק... שזה לכאורה ומשמע מצות, של  חבילות

עת  מתנהג אם רב זמן  זה שעבר  חטא על חבירו לחרף לאדם ה רשות
ואמרו מהקהל עונשו ושקיבל תשובה שעשה שאומר זה כ"ש יפה.
ראובן ינקה לא דבר  סוף כאחיך ... הוא הרי שלקה כיון  בכה"ג רז "ל 
בינייהו איכא וזוטא רבה ודינא שמעון , כדעת לא אבל  וקנס מעונש

מידי. לא ותו

בכרך חיים יאיר 

שמותר  אף הרשע את  לדון ובענין  חכם , תלמיד  לשנוא לשנאותו][אסור 

:øáçîä úèîùäברור ולא  זה  לסימן כתוספת  הספר  בסוף [נדפסה 
המחבר "] כ "השמטת  אותה  מציינים  והאחרונים  בפנים , מקומו איפה 
עבירה  שעבר  בראה  מיירי  שונאך  חמור  תראה  כי דמ"ש  אמרו ורז"ל 
דבת "ח נ"ל  ומ "מ  תשובה . שעשה  דאפשר  אע"פ לשנאותו, מותר דאז

אסור .

שמותר בישראל מיירי שונאך חמור תראה כי דמ"ש ז "ל  דאמרו  ומזה
בכל דמעשה רשע וא' צדיק שא' במשפט  ידון  האיך צ"ע לשנאותו ,
הלכה  שם הרמב"ם [ז "ל  סנהדרין  מהלכות פ"כ הרמב"ם וכמ "ש יום,
ורשע  הואיל  תאמר  אל  רשע, ואחד  כשר אחד שנים לפניו  באו ה:
על הדין אטה בדבורו , משנה שאינו  זה וחזקת משקר וחזקתו הוא

לבזותו1. שיוכל סברא אין שעשה, עבירה על אדם לבזות דלענין פירוש,
עדות פסולי לענין אבל תשובה, עשה הזמן דבמשך דתלינן ימיו, כל תמיד

לעדות. נכשר זמן הרבה דבעבר זו קולא אומרים לא

לבזותו ולענין שב, אולי ספק, הדבר נעשה זמן הרבה דבעבר להסביר, [ויש
תשובה]. עשה שודאי לדעת צריך עדותו על יסמכו שב"ד כדי אבל מספק, אסור



מהרש "ל  ביאור / ז"ל שטיין  אייזיק מהר"ר 5ביאור 

אביון שהוא אע"פ בריבו , אביונך משפט תטה לא נאמר ע"ז  הרשע,
לא  נאמר  דעלה כ', סי' בח "מ  הטור והביאו דינו ]. תטה לא במצוות,
זכותיה. ליה חזי ולא שנאוי הוא והרי כדרז "ל , אביונך  משפט  תטה
כמוך , לרעך  ואהבת שנאמר  אוהב נדון דין  בכל איך להקשות בשלמא
רשע, באחד משא"כ שקולין , שניהם נמצא אוהב, לחבירו גם כי
דהיא  וי"ל, נשכר. חוטא נמצא נתבע הוא אם נדינהו  לא ואם קשה,
לדונו דשרי ש"מ  אביונך  משפט  תטה לא תורה דמדכתבה נותנת

למימר .2וכדבעינן 

לשקר , ונשבע שפרע מקצתן  על  וטען  ממני לוה שאחד שהיה ומעשה
דמותר משום לא בדינו לטפל  רציתי ולא בדין  לפני בא שנה ואחר

עליה  דציוותה דהיינו נאמר  וע"כ  נמי, וצדיק רשע כל  דא"כ  לשנאותו 
ת  יהיולא המשפט  בעת לשנאותו , שמותר דאע"פ אביונך , משפט טה

השנאה  שאין  אחר  ובכה"ג שקולים, ההוא המשפט  לענין שניהם
ליה  חזי ולא יטעהו דדעתיה לחוש אין ה' דבר  ע"פ רק טבעית
מעשה  עצמו  לדיין כשעשה משא"כ  ודו "ק, שונא בשאר  כמו  זכותיה
לחוש  יש דג"כ  מלדונו  ירחיק ודאי בלבו טינא לו  שיש דבר  או רשע

זכותיה. ליה חזי לא כך  דמפני

אם  לשקר  לו נשבע או נסך יין ששתה ראה הזה הדיין אם וצ"ע
לשנות  לו  להאמין מחוייבים אם צ"ע גם שבועה... לו  ליתן  יכול

הדין ... מן  שימנע והנכון  המשפט ,

‚"ÓÒ‰ È˘¯ÙÓ

>ÂÓ<Ï"Ê ÔÈÈË˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ¯"¯‰Ó ¯Â‡È·

['ä ú"ì â"îñ]יכול בערכין, יש  פרק רש "י וז"ל  וכו'. בת "כ  ותניא 
ת "ל יד, כלאחר  מכה  היינו יסטרנו ולא  תוכחה , דבר  על  יכנו לא 
אבל תוכחה , דבר  על  בלבו חבירו את  לשנוא  אסור  כלומר  בלבבך,

תוכחה . דבר  על ולקללו להכותו מותר 

בית  שהביאו אמרינן  דיומא פ"ג בסוף וכו '. דיומא ג' בפרק וגרסינן 
הפנים, ולחם קטורת להן לעשות מצרים של  מאלכסנדריא אומנין דין 
אותם  לתקן ידעו ולא אבטינוס, בית ושל  גרמו בית של לדחות ורצו
עליהם  כנם, על  ולהושיבם שכרם על  להוסיף ב"ד  והוצרכו  כתיקונם
בשמך , אותך לקרות צריכין  כלומר יקראוך , בשמך עזאי בן אמר 
השמים  מן לך, שנתנו כלומר  לך, יתנו ומשלך מקומך, על ולהושיבך 

זה. על טובה לאדם צריך אתה ואין שלך שהוא נגזר

אחיך את תשנא לא דכתיב הא שמפרש משמע וכו'. ראה אם אמנם
באדם  ומיירי הלב מן שהוא גמורה בשנאה אותו  ישנא שלא בלבבך 
והכתוב  לשנאותו שמותר רשע באדם דאיירי מפרש בסמ "ק אבל כשר ,
לו יראה אלא יפות פנים לו ולהראות בלב לשנאותו שלא מזהירו 

חיים. אלקים דברי ואלו  ואלו  לו, שישנא פנים

שונאך חמור  תראה כי פירוש, תורה. שאמרה השונא פ'] עשה [סמ "ג
אבל עבירה, דבר  מחמת בשנאה מיירי פריקה של מצוה אותו  וגו ',
ששונאו דעלמא בשונא מיירי ושונא, באוהב בשנים הפוגע דלעיל  הא

ב  כי יצר .בלבו, כפיית בו  אין מצוה לשם ששונאו  דקרא שנאה

וא"ת  יצרו, את לכוף וז "ל : מציאות אלו  פרק בסוף התוס' פירש וכן
שראה  כגון  לשנאותו שמותר בישראל  לה מוקי פסחים דבערבי כיון
דקרא. בשנאה מיירי דלא וי"ל  יצרו , לכוף בו  שייך  מה דבר , ערות בו
שונאו שהוא כיון  וז"ל: יותר בביאור מפורש פסחים ערבי ובתוס'
באדם, האדם לב כן  לפנים הפנים כמים דכתיב אותו  שונא חבירו גם
ומסתמא  עכ"ל, יצר כפיית ושייך  גמורה, שנאה לידי כך  מתוך  ובאין 
דלא  וי"ל שכתבו  ומה בע"פ, שכתבו כמו מציאות באלו התוס' דעת
אלא  לבד , עבירה דבר משום שונאו  אינו  ר"ל דקרא, בשונא מיירי
מתעורר כך  ומתוך שונאו הרשע חבירו וגם הואיל  שונאו ג"כ  מלבו

הלב. מן שנאה ויהא תדיר  ביניהם הריב ומגדל 

ולעזרם, הרשעים על לרחם תורה שהזהירה המחבר יליף מהיכא וק"ק
מסיק  והתם חיים, בעלי צער  כאן ויש בפריקה מיירי הפסוק והלא
טעינה  על  דבריו אומר  שהמחבר  למימר וליכא דאורייתא, ב"ח  דצער 
הענין מזה דברה לא שהתורה כדלעיל, ושונא באוהב שפוגע כגון
בפריקה, מדבר דקרא שונא אבל מציאות, אלו  בפרק הוא ברייתא רק
הראייה  דעיקר י"ל ושמא וגו ', אחיך  חמור תראה כי כתיב ובטעינה

כן . משמע אינו  הלשון  אך  וגו', ימדו אם מדכתיב

>ÊÓ<Ï"˘¯‰Ó ¯Â‡È·

:[ä ú"ì â"îñ] שטיין ר "א  דברי ומערב מגומגם  לשונו כי  נעתק לא  -]
בסמוך ]. לקמן עיין מהרש"ל  ודברי

['è äùò â"îñ] ומה רע. שנאת  ה ' יראת  שנאמר לשנאותו מצוה 
שניהם  כי  קשה , לא  "מותר ", תשנא ) דלא  בלאו (פירוש  למעלה  שנאמר 
שנאך חמור  תראה  כי  תורה  של מפסוק  ומדקדק  מותר אמר  רב בגמ '
יראת  קבלה  דברי ומביא  מצוה  אפילו אמר יצחק בר  נחמן ורב וגו',

על זהו מותר , הספר שהזכיר  ומה  מצוה . משמע שהוא  רע, שנאת  ה '
ובעבור מותר. רק  מצוה  מיניה  מוכח  דלא  וגו', תראה  כי  של  פסוק
וכן  מצוה , שהוא  להודיע כדי  קבלה  של  הפסוק זה  עכשיו הזכיר  זה 
כתב וגו', תראה  כי של  בפסוק  שהתחיל  בעבור פריקה  במצוה  לקמן

ודו"ק. מותר , שהוא 

הבית2. בפני - שונאו שהוא - רשע יבוא שלא שייך לא דבאמת פירוש
אזהרה שהזהירה לדין, בא רשע שגם משמע עצמה התורה ומאזהרת דין,

משפט תטה לא כמ"ש צדק, משפט לדונו חובה שנוא, שהוא שאע"פ מיוחדת
משום הדין הטיית דסיבת משמע לעיל שהביא הרמב"ם דמלשון [אך אביונך.
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:÷éúòîä øîà וראוים חן חכם  פי  דברי  ז"ל ] לואנץ אליהו [הרה "ג
בתימה  עומד  שעדיין זולת  מותרלאומרם , למעלה  כתב המחבר  שהרב

תשנא , דלא  המצוה  סוף וז"ל  רע, שנאת  ה ' יראת  הפסוק גם  ומביא 
שהקפידה  דידוע מאחר  נ"ל  כן על רע. שנאת  ה ' יראת  כתוב וכן
למעלה  כן ועל לו, יאמר  ולא  חבירו שישנא  הלב, שנאת  על  התורה 
שישנא  מיירי  והכא  בלב, לשנאותו דמותר  קאמר  הלב אשנאת  דקאי

הרעה . מדרכו ישוב אולי זה  על  עמו ויתקוטט בגלוי  אותו

ה' דיראת הפסוק וכן אתקוטט, ובתקוממיך שהביא מקרא מוכח  וכן
בזה  יורה לא בלבו הרשע ישנא אם בודאי כי הכי, משמע רע, שנאת
לדבר חרד  שהוא מורה זה על  עמו כשיתקוטט אבל ה', ירא שהוא

הרשע  זה עם מתקוטט שהרי איש, מפני ירא לא דבריו, על  ושוקד ה'
שנאת  ה' דיראת המקרא גם שהביא למעלה ולהכי רשעתו. עבור 
לא  אפילו א"כ  עמו להתקוטט  שמצוה שמצינו  מאחר  רצונו , רע,

ודו"ק. בלב, לשנאותו מותר מ"מ עמו  יתקוטט 

י "א  ובסוגיא  ד , אות  פ"ב החוטאים " שנאת  "היתר  ח ' סוגיא  [עיין
ג'] פרק הרשעים " שנאת  "מצות 

['àô 'ô äùò â"îñ] עמו דיבר  שלא  בשונא  פירוש , יצרו. את  לכוף
ימדו  אם  בתוס'. משמע וכן דקרא , כשונא  עבירה  מחמת  ולא  ימים , ג'

וק "ל . אפשר  שאי דבר  הוא  פירוש , שמים .

>ÁÓ<ÈÈÁ„ ‡�È„

[·"˜˙ ˙�˘ ,"‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î" ÏÚ· ,Ï"Ê ˙˘�·�· ÌÈÈÁ ¯"‚‰Ï]

'ä ú"ì â"îñ

áìáù äàðùá êááìá ì"ú åðìì÷é àìå åðøèñé àìå åðëé àì ìåëé
:øáãî áåúëäהכתוב שאמר  שמה  יכול  זו, ברייתא  בפירוש  לי יראה 

ישנאהו  שלא  אבל  וכו', יסטרנו או יכהו  שלא  אחיך  את  תשנא  לא 
תשנא  לא  ת "ל לאו, אם  מותר  אם  הכתוב מן נתבאר  לא  הכאה  בלא 
שלא  הכתוב והזהירנו מדבר  הכתוב שבלב בשנאה  בלבבך אחיך  את 
דנפקי רשאי שאינו אע"פ ומגדפו חבירו את  המכה  אבל  בלב, נשנאהו
בא  לא  הכתוב שאזהרת  תשנא , לא  משום  עובר  אינו אחריני , מקראי 
אבל דעות , מהל ' בפ"ו הרמב"ם  מדברי  יראה  וכך שבלב , לשנאה  אלא 
כך , זאת  ברייתא  שמפרש  נראה  בערכין יש  בפרק ז"ל  רש "י מדברי
לשנוא  אסור  כלומר  בלבבך, ת "ל תוכחה , דבר על וכו' יכנו לא  יכול
דבר על  ולקללו להכותו מותר אבל  תוכחה  דבר  על בלבו חבירו את 
דקרא  ופשטא  אהרן, קרבן בעל פירש  וכן המפרש  וכ"כ  ע "כ , תוכחה 
עמיתך . את  תוכיח  הוכח אבל  בלבבך אחיך את  תשנא  לא  משמע הכי 

:êåáéùåé êîå÷îáå êåàø÷é êîùáיקפח פלוני לומר  אדם  ידאג  לא 
שעשו  כמו במקומך  ולשוב לבוא  יקראוך  בשם  כרחך  על  כי  פרנסתי,

גרמו. ולבית  אבטינס לבית  חכמים 

:åøéáçì ïëåîá òâåð íãà ïéàå êì åðúé êìùîå משלהם לא  כלומר 
השמים . מן לך  קצובים  מזונות  אלא  מתנה  הוא 

çô÷é ïô âàåãå åìöà çéåøîùë åøéáç úà íãà àðùé ìà ïë ìò
:åúñðøôראוי שאין ביומא  שאמרו ממה  שלמד הם , המחבר  הרב דברי 

ח את  לשנוא  פרנסתו,לאדם  יקפח  פן מדבר  מדאגה  אצלו כשמרויח בירו 

אדם  דאין לקפחה  יכול  אדם  שום  אין השמים  מן נגזר פרנסתו שאם 
אבטינס. ובית  גרמו דבית  כמעשה  לחבירו, במוכן נוגע

אכזרי שהוא  לחבירו אדם  מחל  לא  שאם  מנין בהחובל ששנינו  כמו
נתפלל היראה  שמפני לומר שאין  האלקים : אל  אברהם  ויתפלל ת "ל
לבו  דבכל  דמשמע וילדו, וכו' אבימלך  את  אלקים  וירפא  כתיב שהרי 

תפלתו. ונתקבלה  התפלל

ערבי  בפרק וכו': הענין  בזה דמיירי וכו ' פסחים ערבי בפרק כדאמר 
כי  שנאמר לשנאותו  מותר בחבירו  ערוה דבר  הרואה אמרינן פסחים
את  תשנא לא והכתיב למסנייה שרי ומי וכו ', שונאך חמור תראה
ערוה, דבר בו  שראה פירוש גוונא האי כי לאו  אלא בלבבך, אחיך 
רבות  פעמים והוכיחו ערוה דבר בו  שראה ז"ל המחבר  הרב ומפרש
דאפילו סמ "ק דברי ולפי פ"א. בעשין  וכ"כ לשנאותו, דמותר קבל ולא
יראה  אלא יפות פנים  לו ולהראות בלב לשנאו אסור  רשע בישראל 
אלא  הוא, פירוש כה"ג לאו  אלא שכשתירצו צ"ל  בגלוי, שנאתו  לו 
בלב  לשנאותו  רשאי שאין ואע"פ ערוה דבר בו שראה כה"ג לאו 
הרב  וכדברי הספר. מן  חסר והעיקר  שנאתו  לו שמראה מיירי הכא
התם  דתניא י"ח) פרק סוף (רבא אליהו  דבי בתנא משמע המחבר
אלא  מדבר  הכתוב אין מדבר  הכתוב באחים וכי אחיך את תשנא לא
שהם  כשרים באנשים דוקא אלא וכו' אחים לו  שאין  הקב"ה כנגד
בלב. אפילו לשנאותו מותר רשע אדם אבל להקב"ה ורעים אחים

נחמן רב אמרינן פסחים ערבי בפרק רע: שנאת ה' יראת כתיב וכן
הרב  וכ"כ רע, שנאת ה' יראת שנאמר לשנאותו  מצוה אמר  יצחק בר

ט '. בעשין המחבר 

>ËÓ<¯ÙÒ ˙ÏÈ‚Óהסמ"ג על  תקט "ו, קושטא  ז"ל , קאזיש בנימין להר "ר  /

:'ä ú"ì â"îñì øåàéá

:'åëå åðëé àì ìåëé'וכו יכול  רש "י  וז"ל: [שטיין] אייזק מהר "י וכתב
ולקללו  להכותו מותר  אבל  תוכחה  דבר  על  חבירו את  לשנוא  אסור 
ולא  כתב: ה ' דין דעות  מהל ' פ"ו הרמב"ם  אבל ע "כ . תוכחה  ע"ד
והמחרפו  חבירו את  המכה  אבל שבלב שנאה  אלא  תורה  הזהירה 

בת "כ מדתניא  כן רבינו וכתב הכס"מ : וכתב וכו ', רשאי  שאינו אע"פ
פרק ז"ל  ממרן נעלם  שלא  ובודאי יע "ש , לומרוכו' ודקדק בערכין , יש 

רש "י . כפירוש  אינו הרמב "ם  רבינו שפירוש  כן" רבינו "וכתב

שאמר כהנים תורת שגרסת בגרסאות, תלוי הפירוש שחילוק ונ "ל 
לא  אמר כאילו  הרמב"ם, פירוש סובל יותר  וכו '" אם כי אמרתי "לא
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ולכן הזהרתי, לא וחירופין  הכאה אבל  שבלב שנאה אלא הזהרתי
בת"כ". "מדתניא פרש"י, לאפוקי כן" רבינו  ש"כתב כתב בכס"מ הרב
יותר מדבר , הכתוב שבלב בשנאה שאמר הגמ' גרסת שהביא והסמ "ג
אייזק  מהר "י כתב ולכן מדבר , תוכחה דבר  על דקרא רש"י פי' סובל 

רש"י. כפירוש שפיר

וכן שלמה, רבינו של  לים עצמו הפליג אהרן " "קרבן בעל והרב
עמ"ש  עובר שאתה פתח  שפותחין  פ"ט בנדרים דתנן מהא מוכח 
יכול שלשון מפני לפרש"י נוטה והדעת אחיך, את תשנא לא בתורה
שאם  ומנין קאמר  דבסמוך ועוד  להכותו , שמותר נראה  וכו', יכנו לא
תוכחה  בענין נמי השתא דעד משמע וכו', פעמים וה' ד ' הוכחתו 
שחייב  מגונה דבר  בחבירו  לרואה מנין בגמ ' ממ "ש אך קמיירי.
איירי. תוכחה בענין  לאו  השתא דעד משמע וכו ', שנאמר  להוכיחו
בחבירו דהרואה דמלתא עיקרא ללמדנו היא הגמ ' דכוונת ואפשר 
יכול וכן  ויוכיחנו, יחזור  קבל  לא ואם להוכיחו  חייב מגונה דבר 
וכו ', ידי על  עקיבא לקה פעמים הרבה נורי בן ר"י אמר  שכן  להכותו 
הונא, רב לי מצער  דקא מר  חזי לשמואל אמר נמי רב בר וחייא

אותי. וחובט שמכה ופירש"י

נוהג  שאינו  דופי שום או  מגונה  דבר בחבירו ברואה מיירי זה וכל
דף  בפסחים איתא עבירה שעובר  בחבירו  רואה אם אבל  ארץ, בדרך
מצוה  אמר  ורנב"י לשנאותו  מותר בחבירו ערוה דבר  הרואה קיג
הוכח קאמר באותו תשנא, לא הכתוב שאמר במי זה ולפי לשנאותו .
ותשנא, תשנא אלא הוכח  אמר לא תשנא, לא אמר שלא ובמי תוכיח,
בפ"ק  כדאיתא לחייו, עמו  ויורד  עמו  מדבר  שאינו  שנאתו  דמתוך 
ופרש"י  לחייו , עמו  יורד רשע, לחבירו דהקורא כח. דף דקידושין 
יחזור כן ועל לאומנותו, ולירד פרנסתו למעט  אף לשנאותו מותר
ופירש  זה פירוש על והקשה עא.] דף [בב"מ, בנ"מ פירש וכן  למוטב,

ע"ש. ליישב כתבתי י"ב ובעשין וצ"ע, אחר פירוש

מידה  עונשו טעם ממזר או עבד לחבירו  קורא גבי כתבו התוס' והנה
מידה, כנגד  מידה הוי איך  כתבו  לא רשע לחבירו  ובקורא מידה, כנגד
האמור , פי על נראה ולי ע"ש, טעמו  כתב ק"א סי' בתשובות ורש"ל 
לפיכך לאומנותו, ולירד  לשנאותו מותר  ערוה דבר בחבירו  שהרואה
מחייבי  שהוא הערוה על  הבא מיקרי ורשע רשע, לחבירו  הקורא
שעבר כל  רשע איזהו עדות מהל ' פ"י הרמב"ם שכתב וכמו  מלקות,
וזה  רי"ד, לאוין  הסמ "ג והביאו  וכו ', מלקות עליה שחייבים עבירה
לשנאותו שמותר  מלקות ממחוייבי עבירה שעבר רעה דבה עליו מוציא

לכן לאומנותו, סמ"ג ולירד  והביאה ז "ל  וכפירש"י לחייו  עמו יורד 
ד '. עשין

את  הרואה י"א: עשין הסמ"ג והביאו  מדעות פ"ו הרמב"ם וז "ל 
הוכח שנאמר  להוכיחו  חייב טובה לא בדרך  שהלך  או שחטא חבירו
מגונה, דבר  בחבירו  לרואה מנין בגמ ' דמ "ש סוברים שהם נראה וכו',
בעלמא, דופי שום שהוא ובין עבירה דבר  שהוא בין משמע, דבר  כל 
מוקי  לשנאותו שמותר ערוה דבר בחבירו  שהרואה בפסחים ומ "ש
תוכחות  מקבל ואינו רבות פעמים בשהוכיחו הסמ "ג המחבר הרב לה
יש  ועוד  הביאו, שלא הרמב"ם על  לתמוה ויש ט ', בעשין  גם וכ "כ 
רשאי  שאינו אע"פ והמחרפו  חבירו  את המכה אבל  מ"ש על לתמוה
כתב  ז "ל  והוא בלאו, עובר  ואינו איכא לבד דאיסור דמשמע וכו'
תעשה... בלא שהוא חבירו  את המכה על  סנהדרין מהל ' ט"ז בפרק

בתורה  שנאמר  השונא רוצח: מהל' בספי"ג שכתב להרמב"ם וראיתי
שונא  לישראל יהיה והיאך  מישראל , אלא הוא העולם מאומות לא
חכמים  אמרו בלבבך , אחיך  את תשנא לא אומר והכתוב מישראל
מצוה  זה הרי חזר, ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו  כגון
זכרונות  בספר  ועי' ע"כ . מרשעו  וישוב תשובה שיעשה עד לשנאו
ל"ת  הרמב"ם של  ובסמ"ג י"ג, סי' מלובלין ובמהר "ם ע"ד  ע"ג דף

ש"כ .

:êì åðúé êìùîå מתנה הוא  משלהם  לא  כלומר  לח. ביומא  פרש "י 
שמוכר אדם  כשרואה  כונתו ע"כ, השמים  מן לך  קצובין מזונות  אלא 
אלא  הלוקח לו שנותן מ ּתנה  אינו שויו, מכדי יותר  ביוקר אחד  ַָָדבר
אייזק ומהר"י  זה . ע"י אותם  ומגלגלין השמים  מן לו קצבו מזונות 
לאדם  צריך אתה  ואין שלך שהוא  נגזר  השמים  מן שנתנו, ז"ל : פירש 
אינם  דבריו סיום  אבל  רש "י  דברי הם  דבריו ריש עכ "ל . זה  על  טובה 
לאדם  להחזיק צריך  אתה  ואין וכצ"ל : יש  שט "ס ואפשר לי, מובנים 
ממנו  לקבל  [אדם ] לשום  נצרך  אתה  אין ה "ק נמי אי  זה . על  טובה 
אלא  משכרך, יותר  שנותנים  רואה  שאתה  זה  על ומתנה  טובה  שום 

ודו"ק. שלך , שהוא  נגזר השמים  מן

:'åëå åøéáçì ïëåîá òâåð íãà ïéàåהמחבר שרבינו נראה  ולכאורה 
לחבירו, במוכן נוגע אדם  דאין מההיא  וכו' אדם  ישנא  שאל  זה  הוציא 
יקפח פלוני  לומר  אדם  ידאג לא  יקראוך , בשמך  פירש  ז"ל ורש "י
אדם  ואין ומ"ש  במקומך, ולשוב לבוא  בשם  יקראוך ע"כ כי  פרנסתי

נר וכו' שנראה נוגע וכמו לך, יתנו ומשלך למ"ש  אותו מחבר  שהוא  אה 
וכו'. ומשלך  מפירוש

ונ "ל המחבר, רבינו  לדברי רש"י דברי בין  דברים שינוי יש והנה
יקפח פן דואג והאחד אחד  מאומנות כבר  כשהם הם רש"י שדברי
לירד שאסור  אומנותו, לתוך כשיורד הם המחבר הרב ודברי פרנסתו,
חבירו , פרנסת שמקפח לשנאותו היה הדין ומן חבירו , אומנות לתוך
נוגע  אדם שאין  מביא זה ומלבד אסור, אחיך את תשנא לא ומשום
אצלו כשמרויח  חבירו את אדם ישנא אל  כן ועל לחבירו  במוכן 

בירושלמי. ועי' יקפח, פן  אומנותו  לתוך שיורד 

àìå úåáø íéîòô åçéëåäå äøéáò øáã íãàá íãà äàø íà íðîà
:åúåàðùì øúåî åìá÷מפרש שהוא  "משמע ז"ל : אייזק מהר "י כתב

גמורה  שנאה  אותו ישנא  שלא  בלבבך , אחיך  את  תשנא  לא  דכתיב הא 
דברי לעיל  פירש והלא  הבנתי ולא  כשר ", באדם  ומיירי הלב מן שהוא 
מיירי דקרא  נמצא  תוכחה , דבר  על  וכו', יכנו לא  יכול שאמר  הרב
חבירו  את  הרואה  י "א  בעשין וכ"כ  להוכיחו, שצריך  כשר  שאינו באדם 
תוכיח הוכח שנאמר  להוכיחו חייב טובה  לא  בדרך  שהלך  או שחטא 
תוכחה , שמקבל באדם  היינו דקאמר  כשר " "אדם  דהאי נ "ל  לכך -
אם  תוכיח הוכח אלא  בלבבך  אחיך את  תשנא  לא  קרא , קאמר והכי 
מקבל שאינו עמיתך  נעשה  לא  אם  אבל  עמיתך, נעשה  התוכחה  בזאת 

אחיך . את  תשנא  אז תוכחה 

וגו ', תשתכרין מתי עד לב:) (ברכות עומדין  אין  בפרק איתא והנה
להוכיחו . שצריך הגון  שאינו דבר  בחבירו לרואה מכאן  אלעזר  א"ר 
איכא  דאי דאורייתא, איסורא דליכא אע"פ פירוש התוס': וכתבו
דבריהם  ולפי ע"ש. כתיב, תוכיח  הוכח  פשיטא, דאורייתא איסורא
להוכיחו שחייב מגונה דבר  בחבירו לרואה מנין בערכין  כשאמרו  הללו
יליף, מקרא דהא דאורייתא, באיסורא מיירי תוכיח , הוכח שנאמר

למוטב. ולהחזירם להוכיחם צריך ובשניהם

איסורא  דהיינו שחטא, בחבירו הרואה מדעות פ"ו הרמב"ם וז "ש
שאינו באיסורא דהיינו  טובה, לא בדרך  שהלך  או  דאורייתא,
עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו  מצוה דאורייתא,
שהוא  להודיעו  שצריך  דז"ש וגו'. הוכח שנאמר  הרעים במעשיו 
ואסמכיה  מעליך, יינך את הסירי לחנה עלי דא"ל מהא הוציאו  חוטא,
משום  הוא וכו ', להודיעו  שצריך כתב שלא והסמ "ג אקרא. הרב
נלמד אינו דאורייתא שאינו דבאיסורא ואף פסוק מאותו נלמד דאינו
הוכח התורה דכשאמרה גלי דעלי דקרא לומר  אפשר  מ "מ  משם,

קאמר . דאיסורא מילי בכל אלא דאורייתא באיסורא דוקא אינו
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הרמב"ם  כתב לשנאותו , דמותר עבירה שעבר בחבירו  ברואה והנה
ולא בו כשהתרה דמיירי ולפ"זז"ל פ"א, עשין  בסמ "ג וכ "כ  חזר,

מאותה  בו , חזר  ולא עבירה שעבר שעה באותה בו  דכשהתרה משמע
כאן במ "ש קשה וא"כ תשובה, שיעשה עד לשנאותו  מצוה שעה
וכ "כ לשנאותו", מותר קבלו ולא רבות פעמים "והוכיחו הסמ"ג
דמשמע  לשנאותו" מצוה תוכחה מקבל  ואינו  רשע "אדם ט ' בעשין
דמיד כתב והתם לשנאותו, דמצוה הוא תוכחה מקבל  שאינו דמשעה
פעמים  בו כשהתרה לפרש ואין  לשנאותו. מצוה חזר ולא בו כשהתרה

המעשה. בשעת משמע התראה דלשון בו, חזר  ולא רבות

ולא  יעשנה שלא בו התרה העבירה עשיית דבשעת מיירי דהתם ונ "ל 
עבר בשכבר  מיירי והכא מחטאו, שישוב עד  לשנאותו מצוה בו , חזר
שישוב  או אחרת, פעם הזה כדבר יעשה שלא והוכיחו העבירה
מנין דאמר לישנא מוכח  וכן  לשנאותו, מותר קבלו , ולא מחטאו 

שראה. עבר, לשון  קאמר ולא וכו ', בחבירו לרואה

מאיסורא, לאפרושי יחידי להעיד  דמותר רי"ג לאוין  הסמ"ג דכתב א"ק
ודו"ק. יחידי, להעיד  לו  מותר היה העבירה עשיית שראה זה וא"כ

>�<‚"ÓÒÏ È˜�Â˜ È"¯ ¯Â‡È·
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קבלו  ולא  פעמים  והוכיחו עבירה  דבר  באדם  אדם  ראה  אם  אמנם 
שאינו  נראה  רבינו מדברי  וכו': פסחים  בערבי  כדאמרינן לשנאתו מותר 
משמע לא  בגמ ' שם  מיהו קבל , ולא  הוכיחו אא "כ לשנאותו מותר 
שאפילו  קאמר  ועלה  בחבירו, ערוה  דבר  ברואה  מיירי  דהתם  הכי ,
שטעמו  ואפשר  לשנאותו. מותר  אבל יחידי  כשהוא  להעיד לו שאסור
ולא  יכנו לא  יכול  דקתני לעיל , שהביא  [טז:] דערכין מההיא  הכי 

הכתוב שבלב בשנאה  בלבבך] ת "ל  [צ"ל : תשנאהו  לא  ת "ל  יקללנו
שמותר תשנא  לא  ת "ל  תוכחה , דברי  על יכנו לא  שם , ופירש "י  מדבר ,
אפילו  הרי  יוכיחנו. אלא  לשנאותו אסור  אבל  תוכחתו על  להכותו
שמותר בפסחים  קאמר והיכי לשנאותו, אסור  בחבירו ערוה  דבר  ברואה 
ולכך קבל ולא  בשהוכיחו מיירי דפסחים  דהך  ודאי אלא  לשנאהו,
לא  ואם  יוכיחו, אלא  תשנא  לא  משמע הכי והכא  לשנאותו, מותר 

א  לשנאותו אסור שיוכיחנו קודם  אבל  לשנאותו, מותר אז פילו יקבל
תרי "ג]. עמ' ירושלים  מכון הוצאת  השלם , [סמ"ג  ערוה . דבר  ידי  על 

>‡�<·Ï È¯˜Á ˙"Â˘
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:äìàù מתנה לש "ץ לו נדר  לס"ת  שבעלייתו א ' באיש  עובדא  הוה 
הש "ץ פעמים  וה ' ארבע  לו שאל  זה  ואחר  הנהוג, במי-שבירך  מועטת 
והנראה  ושוב, הלוך  יום  אל  מיום  אותו  דוחה  והיה  לו שנדר  מה  לעולה 
לא  שאם  נשבע כן הש "ץ וכראות  שנדר . מה  ליתן שלא  היה  שכוונתו
העולה  שמזכיר הנהוג  במי -שבירך  להזכירו שלא  נדרו, את  לו יפרע
ראובן  כשמוע ויהי העולה . רצון כפי ורעיו אחיו הקהל  יחידי  לקצת 
ובמאי שנדר , מה  לו לפרוע שלא  הוא  גם  נשבע הש "ץ, שבועת  את 
השלום  לתווך  שלום , אוהב ה ' דבר את  הירא  האיש  וביני דביני
שני לקיים  כדי ידיעתו בלי  שנדר מה  לש "ץ ראובן בעד  נתן שביניהם 
העל ראובן. חמת  שוב עד  שנתן  מה  מהנודר להפרע ודעתו השבועות 
חיילה  אי  וגם  הש "ץ, לשבועת  מעיקרא  חלות  יש  אי מיני ' בבעו אלה 
בעד זה  שפרע במה  ונתקיימו השבועות  הותרו אם  וגם  הנודר , שבועת 
מה  הנודר  מן להפרע האיש  זה  מצי  אי  וגם  ראובן, ידיעת  בלי הנודר 

בדין. בעדו שפרע

:äáåùú השבועות שני דכמעט  חולה  רעה  נעשה  אשר את  אני רואה 
פרוצים  שהם  על  לנזיפה  ראויים  ושניהם  שוא , לשבועות  הם  קרובות 
זה  עון  בחומר רז"ל  הפליגו  כמה  הוא  שידוע ושבועות , נדרים  בעון

בזה . להאריך  צורך ואין

תקום ב"לא עובר אבל תשנא" ב"לא אינו גלויה שנאה - [לרמב"ם

תטור"] ולא

המצוה  את  לבטל  נשבע דהוי לדון לי יש  הש "ץ שבועת  בעיקר  והנה 
על לקנתרו אם  כי  הנהוג במי-שבירך להזכירו שלא  נשבע  לא  שהרי 
אחיך את  תשנא  לא  וכתיב הוי שנאה  ענין וזה  לו, פורע שאינו מה 
שנאה  אם  כי תורה  הזהירה  דלא  טז: דף בערכין  שאמרו ואף בלבבך,
פוסקים , ושאר דעות  מהלכות  בפ"ו הר "מ  ופסקו "בלבבך" כדכתיב בלב 
נשבע שהרי  גלויה , שנאה  אם  כי לב שנאת  זה  אין דידן נידון ואילו
בכלל ואינה  גלויה  שנאה  זו והרי  שבירך  במי  להזכירו שלא  בפניו
עמך בני  את  תטור  ולא  תקום  דלא  בלאו הוא  עובר  אכתי  זה , לאו
אמרתי לא  ספרי לשון וז"ל : ש "ב בל"ת  המצוות  בספר  הר "מ כמ "ש
שונאו  שהוא  והודיעו השנאה  לו כשהראה  אמנם  שבלב שנאה  אם  כי 
ואהבת  ועל תטור  ולא  תקום  לא  על  עובר  אבל זה  לאו על עובר  אינו
ולא  תקום  בלא  עליה  קאי גלויה  שנאה  דעל לך  הרי  כמוך , לרעך 

תטור .

תקום, דלא בלאו  קאי גלויה שנאה דעל  הרב פסיק היכי ק"ל  ואי
שנאת  בשונאו אבל תקום לא שפיר שייך לו חטא חבירו  אם תינח 
בשחבירו אף נקיט לרבותא דקרא י"ל  תקום, לא שייך היכי חינם

בלא  דקאי כנגדו  חינם.חטא בשנאת וכ "ש ו 
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ה"כסף בדברי וצ"ע תשנא", ד"לא בלאו הרמב"ם שיטת [ביאור

משנה"]

הר "ם  עמ "ש  שכתב ה "ה  דעות  מה ' בפ"ו להכס"מ  תמיה  אני ומזה 
לא  על עובר  אינו רשאי  שאינו אע"פ והמחרפו חבירו את  המכה  אבל 
המחרפו  וכן יוסיף לא  על  שעובר  רשאי  שאינו  אע"פ וז"ל: תשנא 
אינו  אותו משנאתו ומחרפו מכהו שאינו מאחר רשאי  שאינו אע"פ
יכנו  לא  יכול  בת "כ  מדתניא  כן רבינו וכתב תשנא  לא  משום  עובר 
בלב שנאה  אם  כי  אמרתי  לא  בלבבך  ת "ל  יקללנו ולא  יסטרנו ולא 

עכ "ל .

אם  כי קרא קפיד  דלא ובערכין  בת"כ  אמרו  דכי מדבריו  נראה הנה
הכאה  מיעט  אלא זה, בלאו  ליתא גלויה דשנאה לאו  בלב, שנאה
דקאי  אה"נ  שנאה מכח  יהיה אם אבל  שנאה, ע"י שאינה וחירוף
"בלבבך" למ "ל  דא"כ  זה להלום יכולתי ולא נמי. תשנא בלא עליה
גלויה, ושנאה לב שנאת שכולל  סתם, אחיך  את תשנא לא ליכתוב
שאינו כיון עובר שאינו  בודאי שנאה מכח  שלא וחרפו  הכהו וכי
ש"ב  בסי' המצוות בספר הרב שהרי ועוד  זה, מיעוט ולמ "ל  שונאו
בלא  עליה קאי לא גלויה שנאה שעל להדיא כתב לעיל  שכתבתי

תשנא.

גלויה  שנאה שעל יצוייר דאיך  זה, בענין  לו הוקשה שהרב נ"ל והיה
או להכותו  לזה הביאו מי והרי זה, בלאו שאינו  וחרפו , שהכהו כגון
להכותו דעתו  שגמר  וכיון גומר, דהלב בלב, ששנאו  לא אם לחרפו 
לשנאה  עכ"פ הוא קודם לב שנאת שענין תשנא, לא על עבר  הרי
מכח שלא היינו  וחירוף הכאה מיעט  כי דהכא הכריח זה ועל  גלויה,
כביר כי שם לעומדים  להראות או  שחוק בדרך  או לרצונו  אלא שנאה
ששונאו זמן  כל בלב השונא שהרי מכרעא, לא ולדידי ידו. מצאה
נפק  הרי השנאה לו הראה וכי נמשך , איסור והוא בלאו  הוא עובר 
יוסיף, לא על עובר הכהו ואם תקום לא על  ועובר זה איסור  מכלל 
אחר , בלאו גלויה ושנאה אחד בלאו עובר  לב דשנאת קרא לן  וגלי
תשנא. ולא תקום בלא לאוין בשני עובר היה גלויה בשנאה דאל "ה

צ"ע. הכס"מ ודברי הר "ם, בדעת הנ"ל זהו 

בלא  קאי ששונאו  לחבירו הודיעו ולא בלב דהשונא למדנו ומ "מ  ...
בלא  ועובר  זה לאו  מכלל נפיק שונאו  שהוא הודיעו ואם תשנא,
בלא  קאי פניו הכלים ואם להכותו , יוסיף בלא קאי הכהו ואם תקום,
וצריך תונו . בלא קאי בדברים צערו  או  חרפו ואם חטא, עליו  תשא

חירפו או הכהו ואח "כ  לחבירו בהודיעו  בתרי,יישוב עליה קאי אי
לב  משנאת דנפיק גלויה כשנאה דלהוי .3א"ד

אין השנאה לו הראה כי דהתם כלל  דל "ד  הראשון כצד ודאי ונראה
יודע  שאינו  לומר  היינו  "בלבבך" כתיב דכי כלל  עוד לב  שנאת כאן 
אחרי  הרי נמי הכהו  כי גלויה בשנאה אבל לבו , אם כי השנאה זה
כמו נמשך  איסור  אינו וחירוף הכאה דאיסור  שונאו  הוי אכתי הכאה

לב. ושנאת גלויה שנאה

גם  הר "ם, כדברי בזה כתב רמ"ה סי' קדושים פרשת החינוך  ובספר 
בלא  קאי שציערו או חבירו את דהשונא כתב ורמ "ח  רמ "ז  סי' לשם

ע"ש. תקום

שבממון] דבר על רק עוברים תקום" ד"לא הראשונים [שיטת

רק קאי  תקום  דלא  וסמ "ק  סמ"ג היראים  בשיטת  המחבר  האריך  [כאן
בלא  עובר  גלויה  שנאה  שבכל  הנ"ל  כרמב"ם  דלא  שבממון דברים  על

כתב]: ואח"כ  ...תקום 

שחלוקים  ג"כ להכריח  יש ס"ה דף בנדרים והרא"ש רש"י דברי ומתוך 
הכתוב  מן  לו פותחין  ששנינו  אותה גבי כתב שהרי הר"מ, סברת על
ולא  תקום לא על  עובר שאתה יודע היית אילו  לו ואומרים בתורה
היית  לא וכו ' לרעך  ואהבת בלבבך אחיך  את תשנא לא ועל  תטור
והדרתו השאילך  ולא כלי ממנו בקשת שאם רש"י ופירש נודר ,
והתורה  הדרתו שנאה ומתוך כהוגן  שלא דבר  לך  שעשה או  הנאתך 
שייכי  אחד  דבדבר  נראה הרי כו', בלבבך אחיך את תשנא לא אמרה
לאוקומי  שהוצרך ממה גם תשנא, ולא תקום לא אלו  לאוין שני
דבשאר נראה הנאתך הדרת זה ועל השאילו  ולא כלי ממנו שבקש

תקום. בלא עובר  אינו  מילי

לשכניו כליו להשאיל  שלא שנדר כגון  תקום, לא על  כתב: הרא"ש גם
ועל כלים. שאילת על  להו דרשינן קראי והני לו השאיל שלא על
שנאה  דכל נראה הרי ע"כ, בשלומו לשאול שלא שנדר תשנא, לא
באופן רכ"ח, סי' יו"ד הטור כתב הרא"ש וכדברי תקום, בלא ליתיה
והטור והרא"ש ורש"י וסמ"ק והסמ"ג הרא"ם לדעת גלויה שנאה דכל

והחינוך . הר"מ דעת היפך תקום דלא בלאו  ליתיה

תשנא] דלא לאו בעיקר הראשונים [מחלוקת

דלא  הלאו בעיקר  ג"כ הר "מ על  שחלוקים  נ"ל דבריהם  מתוך גם 
מדבר הכתוב לב בשנאת  רז"ל  אמרו כי והחינוך  להר"מ  דאילו תשנא ,
שלא  שאמרו ע"ד  מכירו חבירו ואין בלב ששונאו כפשטן דברים  היינו
שהודיעו  גם  והטור והרא "ש  לרש "י אבל בלב, ואחד בפה  אחד ידבר 
שלא  שנדר  או הנאה  הדירו  כי  שהרי  תשנא , בלא  קאי ששונאו לחבירו
כי תשנא , בלא  קאי והיכי  שונאו שהוא  הודיעו הרי  בשלומו לשאול 
למעוטי לאו מדבר הכתוב הלב בשנאת  אמרו כי  דלדבריהם  ע"כ  ע"כ
כגון  מעשה  בלי שנאה  דכל  לב, שנאת  לרבויי אלא  גלויה  שנאה 

חירפו  או בשנאתו שהכהו מזיקו שאינו כל  מיקרי, לב שנאת  קללו, ,4או
ע"ש . תשנא  דלא  בלאו הסמ "ג  בדעת  דחיי דינא  הרב וכ "כ

בכל למר בלאו, קאי לחבירו  שהודיעו  בין  בלב בין שנאה כל  ולפ"ז 
הר "מ לדעת ומ "מ  תקום, בלא גלויה בשנאה ולמר תשנא בלא גווני
לשאול או בהנאתו אחר  הדיר  דכי דתני מתני' מהך קשה והחינוך
לא  לדבריו  שייך ולא גלויה שנאה וה"ז  תשנא בלא קאי בשלומו 
נדרו את להתיר ובא בסתר לבינו בינו  שנדר לומר  ודוחק תשנא,

תשנא. בלא דקאי הוא ובכה"ג

הסמ"ק] שיטת [ביאור

אינו  אחיך , את  תשנא  לא  וז "ל : שכתב  י"ז סי' להסמ "ק ראיתי  והנה 
כגון  לשנאותו שמותר  אותו על אותנו שמזהיר לרעך , ואהבת  בכלל 
אלא  אסור , יפות  פנים  לו  ולהראות  בלב לשונאו דאפ"ה  עבירה , שעבר 
משתעי , ברשע תשנא  דלא  דס"ל  נראה  הנה  ע"כ . שנאתו לו יראה 
מותרים  דכ "ע ערוה  דבר  בחבירו בראה  קי "ג  דף בפסחים  שאמרו ואע"ג

בהמשך כוונתו למימר", "וכבעינן ומש"כ שנאה]. משום ולא משקר" "חזקתו
דאע"פ אביונך משפט תטה לא עליה דציותה דהיינו נאמר "וע"כ שכתב: הקטע
שקולים". ההוא המשפט לענין שניהם יהיו המשפט בעת לשנאותו, שמותר

ב"לא3. דעובר שנאתו לחבירו הודיע שכאשר כתב לעיל הספק: ביאור
גילה כבר כאשר ומסתפק עובר, אינו כבר תשנא" "לא ועל בלבד תקום"
יוסיף לא לאוין, בב' עובר ההכאה בשעת האם חבירו את הכה ואח"כ שנאתו
אינו שנאתו מגלה שכאשר תשנא" ב"לא שמצינו כמו שנאמר או תקום, ולא

משום רק עובר ההכאה בשעת כאן גם תקום], ולא תשנא [לא לאוין בב' עובר
תקום". מ"לא ונפיק יוסיף לא

דהוי4. אף תשנא בלא עובר שבנדר שכתבו והרא"ש רש"י לשיטת פירוש,
אלא תשנא בלא עובר דאינו הברייתא מסקנת המחבר פירש גלויה, שנאה
שנאתו מודיע רק אם אבל וקללה, הכאה כגון לחבירו, היזק של במעשים
בדברי ע"ע תשנא. בלא ועובר לב" "שנאת בכלל עדיין זה להזיקו, בלי בגלוי

דבריו. מתוך גם ד"ה לקמן המחבר
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אסור . ברשע  אף לב  שנאת  אבל  גלויה , שנאה  דוקא  היינו לשנאותו,

שחלוק  יראה בדבריו למדקדק דעות מהלכות בפ"ו  הר"מ ומדברי
ט "ז דף בערכין פרש"י מתוך גם שרי. לב שנאת גם דברשע זה על
שרי, קבל  ולא כשהוכיחו  דהיינו תוכחה, דבר  על  תשנא דלא שכתב
תשנא  דלא כתב ל "ט  בסי' הרא"ם גם הסמ"ק. דברי על נמי חולק
סי' החינוך בספר וכ "כ  לשנאותו , מצוה ברשע דאילו  כתיב בכשר 
הם. יחיד  דברי הסמ"ק שדברי באופן ה', סי' לאוין  והסמ "ג רמ"ה

שנאה  בין  בלב בין כשר חבירו את שנא כי לדבריו  שגם נראה ומ "מ 
מכלל ברשע לב שנאת תורה שאסרה דכיון תשנא, בלא קאי גלויה
ובב"מ בפסחים ממ "ש עליו קשה לא ובהכי אסור, גווני בכל דבצדיק
והכתיב  למסנייה שרי ומי שונאך חמור  תראה כי בפסוק ל"ב) (דף
כ"ע  איסורא דעביד סהדי דאיכא אלא בלבבך אחיך את תשנא לא
תשנא, בלא עליה קאי לא דברשע נראה הרי כו ', ליה סנו מסנא נמי
בצדיק  בין ברשע בין  קאי תשנא דלא מודה הרב שגם למ "ש אך

ק  "בלבבך" ל"ק,דתיבת לב, שנאת אם כי אסיר  דלא  דוקא לרשע אי
אלא  תשנא לא והכתיב למסנייה שרי ומי ליה קשיא הכי דהתם
אוקימתא  ולהך ליה, סני מסנא נמי כ"ע איסורא דעביד סהדי דאיכא

גלויה. בשנאה היינו שונאך חמור תראה כי כתיב כי

לפרוק  אוהב ממ"ש שראה בד "ה שם התוס' ממ"ש ל "ק דרכו ועפ"י
אסיקנא  בסוגיין ואילו  יצרו  את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון  ושונא
איירי  בלב בשונא דהתם י"ל הרב דלדברי ע"ש, לשנאותו דמצוה

ברשע. גם אסור שזה

וז "ל : צדקה במצות רפ"ב סי' גופיה הסמ "ק ממ "ש נמי ל "ק ובהכי
לזונו חייב אינו להכעיס עבירה עובר העני היה שאם הרא"ם וכתב
דזבן בההוא ממ "ש כ "נ  בתשובה, שישוב עד אחיך ביה קרינן דלא
דפשיט הרי כן , אומר  היה לתיאבון משומד  אם וגם ללודאי, נפשיה
לא  דכתיב הכא וא"כ מיקרי, אחיך לאו  אחת בעבירה דרשע ליה
דס"ל י"ל  למ "ש אך ברשע, ליה מוקי היכי בלבבך אחיך את תשנא
דריש  וכי שנאה, מין בכל  והיינו כתיב בצדיק אחיך  את תשנא דלא
בכל בצדיק דאילו ריבוי מכח  היינו  ברשע לב לשנאת דאתי בלבבך 
הכי  דאל "ה לבסוף, "בלבבך " דכתיב דייק הכי וקרא אסור , גווני

אחיך . את בלבבך  תשנא לא לכתוב הו "ל 

בכלל אינו  תשנא דלא שכתב בדבריו מתיישב אינו  זה שכל  אלא
לשונאו שלא לשנאותו שהותר מי על  מזהיר דהכא לרעך ואהבת
מהסוגיא  תימה דבר  וזה איירי, ברשע זה לאו  שכל  נראה הנה בלב,

וצ"ע. רפ"ב בסי' גופיה הרב וממ "ש דפסחים

דין] בבית עליו למעיד גלויה שנאה בין ובחילוק בסמ"ק, [עוד

שנאה  היינו הרשע את  לשנוא  הותר  דכי  לדבריו  ק"ל  דין מן ובר 
ערוה  דבר  הרואה  יחידי דעד  בפסחים  שם  אסיקנא  היכי א "כ  גלויה ,
בו  שראה  בו מעיד  הו"ל  גלויה  בשנאה  ואי לשנאותו, דהותר  לחבירו
יחיד עד  מינייהו וחד שונאן הקב"ה  ג' שם  אמרו וכבר  ערוה , דבר
גלויה  שנאה  שונאו דכי גם  ומה  בו, ומעיד בחבירו ערוה  דבר הרואה 
לרעך , דואהבת  עשה  ועל  תשנא  בלא  דקעבר  הבריות  בעיני רשע יהיה 
ע"כ כי  יחיד  עד  הו"ל  ערוה  דבר  בו ראיתי  באומרו עצמו ינצל  ואם 

ו  לב שנאת  גם  היינו ברשע שנאה  התורה  התירה  דכי יחידע "כ  בעד 
תהי אל וידינו קונו לבין בינו מסור  דבר שהוא  בלב לשנאותו שרי 

בו.

דהרי  לב"ד, מסור  אינו גלויה דשנאה הרב שדעת ליישב נ "ל  ולזה
וא"כ לשנאותו שמותר ערוה דבר הרואה יחיד בעד התורה התירה
שונאן הקב"ה דג' אמרו  וכי ערוה, דבר  בו  ראיתי יאמר שונא כל 
כהוייתן דברים היינו בו, ומעיד  בחבירו ערוה דבר  שראה יחיד עד
ח"ב  התשב"ץ מתשובת וכ"נ בו, שראה עון  על  להעיד לב"ד  שהולך

שאין מעיד , חשיב לא ושונאו, מעיד  אינו אם אבל עי"ש, נ "ה סימן 
דעבר הרשע הוא השונא דדלמא לרשע זה את להחזיק יכול חבירו
ומאי  כשרים בחזקת דכולם איסור  שום בו ראה ולא תשנא בלא
שהתורה  כיון  השונא את לשנוא יכול אינו  ומ "מ  אהאי, דסמכת חזית

יחיד . לעד  לשנוא רשות לו  נתנה

למיסנייה  לרביה ליה למימר מהו  במ "ש הסוגיא מעיקר  להכריח וכ "נ 
ליה, לימא לא לאו ואי ליה לימא תרי כבי ליה דמהימן  ידע אי
כלום  ולאו  הוא בהכחשה אחד עד  סוף סוף ליה מהימן דכי וקשה
ואף  מהימן , מי ליה מכחיש דקא אי ס"ו  דף בקדושין  כמ"ש הוי
לגרשה  דחייב שם אמרינן שזנתה באשתו המעיד אחד עד  שגבי
לגרשה  איסור  אין  התם בב"י, וע"ש קט "ו  סי' אה"ע בטור  כמ "ש
בחזקת  ישראל וכל  לשנאותו אסור  דלצדיק הכא אבל בכה"ג, לכ "ע
מהלאו התירו  מי נמי ליה ומהימן תלמידו  מעיד  כי א"כ הם כשרים
דלא  הוא שנייא זה דאיסור ל"ק למ "ש אך זה, דבר כתיבא והיכן
גליא  שמיא וקמי לחבירו  שונא אם להוכיחו  או  לייסרו  לב"ד נמסר
גברא  ואוקי וחד  חד הו "ל  תרי כבי ליה מהימן לא אי האי כי וכל
לו ואין תרי מקמי חדא סמי תרי כבי ליה מהימן  אי אבל אחזקתיה,

עון .

מהרי"ק] [בדברי

דמעיד יחיד  בעד שהכריח קפ"ח  שורש  מהרי "ק] -] להריק"ו וראיתי 
אסור , בלב לשנאותו ואפילו עדותו פי  על לביישו דאסור  בחבירו
ליה  מהימנינן דלא  נראה  הרי למסנייה ... שרי ומי בפסחים  ממ "ש 
סני מסנא  נמי כ "ע תיקשי אכתי פיו על  למסנייה  שרי  דאי למסנייה 
שהוא  בודאי בו ידע שהרי  למסנייה  שרי  איהו דדוקא  ודאי  אלא  לי ,
נגד בפשיטות  דנקיט מבואר הנה  ע"ש . שם  הרשב"ם  כפירוש רשע
דהי"ל וק"ק אסיר , בכ"ג לב בשנאת  הלא  לדבריו דאי הסמ "ק, דברי 

כס בהא  קי"ל  דלא  מ"ק.להזכיר 

לשאר דאי והחינוך , הר"ם בשיטת דקאי אנכי דן דבריו  מתוך  גם
היה  לא גלויה ושנאה לב לשנאת בין  הוי תשנא דלא דלאו  הפוסקים
דבריהם] מתוך  גם [ד"ה לעיל מ"ש ע"פ וי"ל לב, שנאת להזכיר  לו 
אבל מחרפו  או שמכהו  בפועל  שאינה ר "ל  לב שנאת דלדבריהם

לב. שנאת מקרי גלויה אפילו שנאה

שגם  דאה"נ  שי"ל  מכרעא, דלא דנראה קשה ראייתו  בעיקר  ומ "מ 
דבר ביה דחזי אלא ומ "ש פיו , על למסנייה שרי העיד אם יחיד עד
וא"כ להעיד , לו אסור שהעד  לעיל שנתבאר  מה עפ"י היינו ערוה
עליו מעיד שאינו איירי בכשר קרא דבסתם שונאך, קאמר שפיר
דשרי  כנ "ד  והעיד עבר  דאם אה"נ  אבל ישנאוהו , היכי כ"ע וא"כ
דכתיב  להעיד דאסור  שם מ "ש הוי לדינו  הראיה ולדידי למסנייה.
כמ"ש  רכיל הולך הו"ל וא"כ  נאמן  שאינו  באיש אחד עד  יקום לא
דלא  בלאו קאי שונאו ואי האמינו לא דהתורה כיון  וא"כ רשב"ם
בעיני. קשים הרב ודברי פיו , על  למסנייה מותר  יהיה היכי א"כ תשנא

דרבנן] באיסור רק עובר אחד עד ע"פ שהשונא הרשד"ם [בדברי

דברי שהביא  רט"ו סי ' י "ד חלק  להרשד "ם  ראיתי  זה  בדבר  ובעמדי 
אפילו  ולא  לביישו אין אחד עד  דעפ"י הכי : וסיים  אלו הריק"ו
עובר והמביישו דרבנן, איסור  על  עבר אותו שונא  ח "ו  ואם  לשנאותו,
השונאו  גם  שהרי וקשה  ע"ש. חטא , עליו תשא  דלא  תורה  איסור על 

דרבנן... איסור  דהוי כתב ואיך  תשנא , דלא  בלאו קאי

דה"נ להחמיר , ואזלינן  תרי בהדי תרי כאוקי דהו "ל  דס"ל  והנראה
דבר והוא בלאו. קאי לא וכה"ג בחד, חד  הו"ל זה על שהעיד זה
כשר בחזקת אדם וכל להעיד  ואסור נאמן אינו  אחד דעד  דכיון  תימה
רי"ג  לאוין בסמ"ג ועיין תשנא, דלא הלאו לנו התיר מי וא"כ  הוי
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ליה  מהימן  דאי שמצינו  כיון ואולי בלאו. קאי יחיד  דהמעיד  שכתב
כולה, התורה בכל משא"כ  למסנייה לרבו ושרי דנאמן  תרי כבי רבו 
תרי, כבי באינו  גם מדבריהם אלא כה"ג אסיר דלא מסתבר  א"כ 
כה"ג  אי צ"ע וכעת יישוב, צריך  גופא דהיא ובאמת זה. למד ומשם

ודו"ק. בלאו  קאי

לדין] פסול דשונא דסנהדרין בסוגיא [ביאור

בסנהדרין  ששנינו באותה  ק"ל  דהוה  למאי  ארוכה  אעלה  העבור ומפרשת 
באיבה  ימים  ג ' עמו דבר  שלא  כל  שונא  איזהו והשונא  האוהב כ "ז דף
זה  נפק"ל  בש "ס  ושם  כך , על  ישראל נחשדו לא  וחכ"א  ר "י דברי 
חד ורבנן ידיננו, רעתו מבקש  ולא  יעידנו לו אויב לא  והוא  מדכתיב
בדין, יחד  לישב שאסורים  זה  את  זה  ששונאין ת "ח לב ' אידך  לדיין,
בטור כמבואר לדון ופסול להעיד  כשר  דשונא  כרבנן הפוסקים  ופסקו

ל "ג. וסי ' ז' סי' ח "מ 

אע"פ  עבירה דהעובר ל"ד סי' בטח "מ  מתבאר שהרי קשה והדבר
מלקות חייב ובכנה"ג שאינו תר "ע סי' בריב"ש ועיין מדבריהם, פסול 

מלוה  מהל ' פ"ג למלך ובמשנה דבריו , שדחו  כ"ו אות ב"י הגהות
בעינן לא מלקות חייב שאינו  אף תורה איסור על  דהעובר הכריח ה"ו 
על עבר  והרי להעיד  כשר דשונא פסקו איך וא"כ  ע"ש, ממון חימוד 
לפסול קרא למ "ל  לר "י וע"ק כמוך , לרעך ואהבת ועל תשנא לא
וכמ"ש  עליו  לוקין  מעשה בו  שאין דלאו  ס"ל איהו  והרי לעדות שונא
תשנא  דלא אלאו  דעבר  דלקי כיון  הוי רשע הרי וא"כ  ד' דף במכות

רשע. עם ידך תשת אל  וכתיב

ית' הבורא אלא עליו לעובר מכירו  אינו  זה דלאו ל"ק למ"ש אך
בחבירו ערוה דבר לרואה לשנוא התורה שהתירה דכיון  לעד שמו 
ביה. חזא ערוה דבר  דאימא פסול אינו ה"נ וא"כ  נאמן שאינו  אף

תקום"] מ"לא גוי ובמיעוט הרמב"ם, בשיטת [עוד

בלאו  קאי גלויה  דשנאה  דסברי  והחינוך הר "מ לשיטת  ק"ל  זה  את  אך
עמך בני את  תטור  ולא  תקום  לא  קדושים  פ' בת "כ  ממ "ש תקום  דלא 
למ"ל לדבריהם  והשתא  גויים . דהיינו לאחרים , ונוטר  נוקם  אתה  אבל 
למסנייה  שרי  אחת  עבירה  שעבר ישראל  אף והרי  לגויים  מיעוט

לדבריו. הוי שנאה  תקום  ולא  קי"ג, דף  בפסחים  כדאיתא 

התירה  לא הוי שבממון דבדבר דכיון  שי"ל ל "ק עליהם להחולקים אך
ממון של  דבדברים זו  ברייתא שהביא מ' סי' ברא"ם ועיין  תורה,
וה"נ ואבידה ורבית בפריקה כמו  לצדיק רשע בין התורה חילקה לא
הרשע  על מצוה שאינו  וג"ח  מצדקה מ "ש לגמגם שיש אף דכוותא.
שונאך חמור תראה כי דכתיב ומפריקה ג"ח. בכלל  קרדומך והשאילני
דקי"ל למאי דהתם שי"ל ל"ק, ג"ח, כעין  דהוי אף ברשע אף שחייב
צב"ח ולמ "ד  לצדיק רשע בין  לחלק צד  אין דאורייתא ב"ח צער

הקב"ה  חס דצדיק אגב מ "מ  ל "ב דף בב"מ שאמרו  כמו מדבריהם
ידיעתינו דאין  וי"ל תקום, בלא משא"כ וחייבו דרשע בהמה לצער 
והחינוך להר"מ אבל הציווים, בין  חילק ממון של דבדברים כידיעתו
היינו הרשעים את לשנוא התורה התירה כי לדבריו  שגם ואולי קשה,
שנאה  דכל שנראה מספיק, ואינו גלויה. שנאה ולא לבד לב שנאת

ברשע. שרי

ימים] ג' חבירו עם ידבר שלא שנדר [במי

שמשון  נזירות  שנדר  במי ז' סי' ב' כלל חי "ד  ורדים  גינת  בשו"ת  ועיין
בלאו  דעובר  הרב כתב ש "ר, עליו שהוציא  על  חבירו עם  לדבר שלא 
מיקרי רשע רע שם  עליו שהוציא  שכל  קשה  והדבר  ע"ש , תשנא  דלא 
נשבע דאם  שכתב ח' בסי' שם  הלוי להר "י ראיתי גם  למסנייה . ושרי 
עמו  מדבר  שאינו בשביל  תשנא  בלא  עובר  אינו חבירו עם  ידבר  שלא 
כ "ז  דף בסנהדרין כדתנן עובר  ודאי שבזה  נראין דבריו  ואין ע"ש,
לגמגם  שיש  אלא  באיבה , ימים  ג ' עמו דבר  שלא  כל  שונא  איזהו
כיון  עובר  כה "ג  אי נדרו בשביל מדבר  אינו אבל האיבה  הסיר  שאם 
שכבר שמתוך אלא  עכשיו איבה  לו שאין כל דלמא  או באיבה , שנדר 
להרשב"א  וראיתי  יישוב. וצריך  עובר, שאינו אה "נ מדבר  אינו נדר 
מינה  שמע המצוה , לבטל  דהוי כתב לא  זה  נדון בכעין שי "ב סי' ח"ג

נ"ג. סי ' ח"ב תשב"ץ [ועי '] שני כצד  דהעיקר 

הנ"ל] השבועה לענין המחבר [מסקנת

לכ "ע למ "ש  שנאה  ביה  דאית  הש "ץ בשבועת  דנים  שאנו למה  ומ"מ
אלא  שוא , שבועת  דהוי נראה  היה  וא "כ  ועשה , לאו ביטול  איכא 
כאן  אין א "כ גלויה  שנאה  אף לשנוא  מותר יחיד  דעד  שנתבאר  דלמה 

חז  ערוה  דבר  דדילמא  לאו בו ביטול ראיתי  לא  יאמר אם  ואף ביה , א 
באופן  רשע, עצמו משים  אדם  דאין נאמן דאינו נראה  איסור  דבר  שום 

עלה . חייל שבועה  זה  דבלאו שנראה 

הכל גלויה ושנאה לב דשנאת דסברי הפוסקים רוב דלדעת ועוד
שהרי  לאו  ביטול  זו בשבועה אין א"כ  הוא אחד  וענין  הם א' בלאו 
השבועה  ואין  השנאה נגלה השבועה שע"י אלא שנאה שהי"ל הורה
שינוי  אם כי זו  בשבועה אין וחינוך להר"מ וגם כלל . לאו  ביטול גרם
וכה"ג  תקום בלא ועכשיו תשנא בלא קאי הוה עכשיו  דעד לאו ,
שלא  נשבע שנאה מכח  דלאו שי"ל  ותו  מצוה. ביטול דחשיב מנ "ל 
נדרו , את לו  יפרע זה שע"י הוא שסבור אם כי במי-שבירך להזכירו
ואיך אלקינו , לה' והנסתרות לעקלקלות או  לעקל אם יודע והלב

שבועתו ... על  לעבור לו  נתיר

דברים  אונאת  לענין המחבר  האריך  ומכאן תשנא  דלא  לאו לענין [ע"כ
באריכות ]. עי"ש  פנים  והלבנת 
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[íéðéã é÷ñôå úåð÷ñî] çðòô úðôö

[.à ואין לשנאותו, לו מצוה  עבירה , עובר  יחידי  חבירו את  ראה  אם 
חילוק אין כן וכמו לתיאבון, או להכעיס עבירה  עובר ראהו בין חילוק
ענין  בכל  דרבנן, אאיסור  עובר ובין דאורייתא  איסור  עובר אם  בין דין

ג כישראל  ומצוות  בתורה  מחזיק  ואינו במזיד שעובר שראהו מור ,כיון
כו'. ליה  כדאית  למר  מצוה , או לשנאותו שרי 

[.áהגיד אם  אבל  עבירה , עובר בעצמו בראהו דדוקא  נראה  לכאורה 
משים  אדם  דאין דקיי"ל  כיון י"ל עבירה  שעבר  עצמו על  אדם  לו

לשנאותו. אסור  לכן עצמו, על  נאמן ואינו רשיעא  עצמו

[.âבעובר ודוקא  עבירה , עובר  לישראל אף היא  וטעינה  פריקה  מצות 
מבואר כן מעלין, ולא  מורידין בכלל  הוא  להכעיס עובר  אבל  לתיאבון

להדיא .

[.ã היינו קודם , שונא  לפרוק ואוהב לטעון דשונא  הא  התוס' לדעת 
הפוסקים . דעת  כן  ואינו עבירה , עובר  שראהו בשונא  אף

[.ä לפנים לעשות  רוצה  אם  רק לפדותו, חייב אינו לתיאבון מומר 
כשפודהו. איסורא  עביד  אינו דעכ "פ לפדותו יכול  הדין משורת 

[.å ולא הוכיחו אם  היינו עבירה  עובר  כשראהו לשנאותו דמצוה  הא 
בחזקת  דהוי  לשנאותו, דשרי הוא  אז למוטב, לשוב תוכחתו  קיבל 
להחזיק לו  אין כלל  עדיין הוכיחו ולא  עבר  אם  אבל  ממש , עבירה  עובר 
למ "ש דין לדמות  ויש  שוגג , שהוא  ולומר  להתנצל דיכול  לרשע אותו
יש ומשם  רשע נקרא  אם  עבירה  עובר  בראהו עדות  לענין הפוסקים 

לכאן. ללמוד 

[.æ,לדין לפסלו  חשוד נעשה  אינו דרבנן עבירה  דעובר  דקי"ל אף
עבירה  עובר  ראהו אם  מ "מ  ממון, חימוד  על  עבר לא  אם  ובפרט
דת "ח וקי "ל  לשנאותו, מצוה  דמדינא  כיון בדין עמו ישב  לא  דרבנן

יחד . בדין ישבו לא  זא "ז השונאים 

[.ç,להוכיחו צריך  ואין לו, למחול  יכול  חבירו לו חטא  דאם  קצת  נראה 
שנאה . שום  לו  נוטר  שאינו כיון

[.è שלא בכדי לו למחול  חסידות  מדת  הזיקו, או חבירו גזלו אם 
מפסוק שדרשו ממה  זה  בדין שהאריך  [עיי "ש בגללו... חבירו יענש 

מקומות ]. ומעוד  לה , יסלח  וה '

[ìåôìôå äëìä øåøéá] äòåîù ïéáé

[.àער בפרק כו', לשנוא  אדם שלא  רואה  אם  אמרינן (קיג:) פסחים  בי 
שונאך חמור  תראה  כי  שנאמר לשנאותו לו מותר  בחבירו עבירה  דבר 

שונא  פשיטא  אלא  כו' דמי היכי שונא  האי כו', משאו תחת  רובץ
בכה "ג לאו אלא  כו', תשנא  לא  כתיב הא  למיסני שרי ומי ישראל 
ע"ש כו'. שנאמר  לשנאותו  מצוה  אמר ורנב"י  עבירה , דבר  ביה  דחזי
עבירה  דעבר סהדי חזי דאי  הש "ס מדברי  דמבואר  בארוכה  הסוגיא 
ע"ש . ביחידי ערוה  דבר  שראה  אלא  שונאך  קרי הוי  ולא  ליה , סני כ"ע

לתיאבון] עבירה בעבר גם לשנוא [מותר

עובר שראוהו דוקא  לאו עבירה , עובר  שראוהו דנקיט דהא  ונראה 
מצוה  או דמותר נמי לתיאבון עובר ראוהו אם  דאפילו להכעיס,
דדוקא  לומר מקום  יש  דלכאורה  ואף כו', ליה  כדאית  למר  לשנאותו
אין  בפרק התוס' מ"ש  ע"פ  והוא  לשנאותו, דשרי הוא  להכעיס בעובר 
מצוה  לתיאבון דמומר  כו' שונה  אני  ד "ה  כ"ו) דף (ע"ז מעמידין 
אחיך דכתיב היכא  וכל אחוה , מכלל יצא  דלא  ולפדותו להחיותו
דבריהם  ע"ש  אבדתו שמחזירין וכמו לתיאבון מומר  מיניה  מרבינן 
דאסור אחיך  בכלל  דהוא  דכיון נמי בלב לשנאותו ה "ה  א "כ  באריכות ,

כו'. אחיך  את  תשנא  לא  בכלל  דהוי  בלב אותו לשנוא 

לש"ס  ליה דלמה קשה כנ "ל  לחלק נימא דאי אינו זה באמת אבל
כו ', תראה דכי מקרא עבירה עובר ראהו אם לשנאותו דמותר לאתויי
ועובר אחיך  את תשנא לא דכתיב דקרא מפשטיה ליה תיפוק הא
שהוא  לתיאבון  עובר דאף ודאי אלא הוא, אחוה בכלל  לאו  להכעיס
להחיותו לענין  טובא דשני וע"כ לשנאתו , שרי אפ"ה אחיך בכלל

בלב. שנאה ולענין 

לזה, סמוכין קצת להביא יש מקום מכל  לדחות יש זו  דראיה ואף
ישראל . בשונא כו', תראה דכי קרא להאי מוקי שם בש"ס דהנה
השונא  רוצח מהלכות [פי"ג] (פ"ד) סוף הרמב"ם לשון  זה והנה
לבדו שראהו  כגון  כו' ואיך  כו ' מישראל  אלא כו' בתורה האמור
ואע"פ  כו' לשנאותו מצוה זה הרי חזר  ולא בו והתרה עבירה עובר 
ולפרוק  לטעון מצוה במשאו נבהל  מצאו אם עדיין תשובה עשה שלא
לידי  ויבא ממונו בשביל ישהה שמא למות נוטה יניחנו ולא  עמו 
ע"ש. כו ' רשעים בין  מישראל  נפשות על  הקפידה והתורה סכנה
בכלל הוא הרי להכעיס עבר דאם לתיאבון  עובר בראוהו היינו וע"כ
מהלכות  פ"ד  וברמב"ם בש"ס וכמבואר מעלין  ולא דמורידין  אלו 
בעובר דהיינו  ע"כ אלא ימות, לשמא לחוש לנו מה א"כ רוצח,
להחיותו דמצוה דאף כמ "ש והיינו לשנאותו, מותר  ואפ"ה לתיאבון

בלב. לשנאותו מצוה

ואבאר לתיאבון , לעובר מרבינן  לבד  לשנאותו  לענין דלאו  ונראה
עבירה  עובר  דאם כתב עניים מתנות מהלכות פ"ח הרמב"ם דהנה
רנ"א  סימן ביו"ד מדבריו  ז"ל הב"ח  ולמד  לפדותו , דאסור להכעיס
אם  בדבר  איסור  דאין  אלא לפדותו, חיוב אין ג"כ  לתיאבון  דמומר
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דסבר מ "ד ) (דף גיטין במס' דאמרינן מהא שם ומייתי לפדותו . רוצים
לפנים ר לעשות שרצה היינו להכעיס, עבר  לא אם למיפרקיה אמי '

אלא  עבר דלא אף לפדותו  מחויב היה לא מדינא אבל הדין  משורת
ע"ש. לתיאבון

מהשבת  ללמוד  דיש דאדרבא הא מנ"ל לדקדק יש דלכאורה אלא
דוהשבותו מקרא אתיא גופו והשבת לתיאבון, מומר  דמרבינן  אבידה
אלא  גופו. השבת כמו הוי דלפדותו ילפינן ליה ומדדמי בתוס', עיין
דהשבת  אלא הוכחה, מרבינן מילי לכל דלאו  להרמב"ם דס"ל ע"כ 
אתרבי  לא גופו השבת אבל להחזיר אנו  מצווין הוא דמדינא אבידה
על לעמוד  ואסור להצילו  [חייב ] ומ"מ לפדותו , מצווין  אין מש"ה
חילוק  דיש ב' סעיף רנ "א סי' ביו"ד ע"ש הוא דיני' ובחילוקי דמו.

לפדותו . ובין  גופו  הצלת בין 

שנאה  לענין לתיאבון מומר מרבינן  דלא דפסחים סוגיא שפיר ואתי
תראה  דכי מקרא דשמעינן  מאחר אחיך, את תשנא דלא מקרא שבלב
מומר דמרבינן נימא דאי מוכרע הוא וממקומו לשנאותו . דמותר 
דכי  קרא גופא קשה א"כ למעלה, כמ "ש דלא מילי לכל  לתיאבון
נילף  בלא"ה הא השונא עם לפרוק דמצוה לרבות שונאך ל "ל  תראה,
משא"כ בע"ח  צער  איכא בפריקה דהא מטעינה פריקה דין  ק"ו 
היכא  וכל  כו ', נופל אחיך חמור  תראה לא כתיב ובטעינה בטעינה,
תורה  חייבה אם וא"כ הוא, בכלל  נמי לתיאבון מומר  אחיך דכתיב
פריקה  לאתויי אתי דקרא לדחות דיש ואע"ג לפרוק, כ"ש עמו לטעון 
בשכר טעינה מה כו' דיו  ה"א דטעינה דמקרא בשונא, אפילו  בחנם
שווים  וטעינה דפריקה ל "ב) (דף ב"מ במס' דס"ל לר"ש אמנם כו ',
יש  דמסיימי, הוא תרוייהו דכתיב ולבתר קראי מסיימי דלא אלא
לתיאבון מומר מרבינן לגמרי דלאו ע"כ אלא שונאך, דל "ל  לדקדק
ודבריו רנ "א סי' ביו "ד  בדרישה ועיין למעלה. וכמ "ש דאחיך  מקרא

וש"ך . בט"ז עיין  מוכרחים אינם

דמומר הרמב"ם דעת הביא ביו"ד רנ"א סימן רמ "א שבהגה צ"ע קצת
אינו התוס' דעת ובאמת חולק, שום בלי לפדותו חיוב אין  לתיאבון
חייב  לתיאבון מומר  דמדינא מעמידין אין  בפרק להדיא שכתבו [כן]
לשנאותו מצוה דלמ "ד  בפסחים התוס' מ "ש גם ולהחיותו , לפדותו 
קודם  דשונא לטעון ושונא לפרוק אוהב דאמרינן מהא קשה דקצת
לשנאותו , דמצוה כיון שייך יצר  כפיית דמה יצרו  את לכוף כדי
אפ"ה  עבירה עובר שראהו  בשונא דאף מדבריהם משמע שם, ותירצו

המבואר  ולפי דאוהב, לפריקה ולהקדים עמו  לטעון  בחו "ממצוה
התוס', דברי כלל  הביא ולא הרמב"ם לשון הש"ע שהעתיק רע"ב סי'
ועיין ברור , משם כ"נ התוס' כדעת ס"ל  לא דהרמב"ם ומבואר 
כדעת  בזה הרמב"ם דדעת שם שכתב מצותיך בדרך דרכים" ב"פרשת

היטב. ע"ש כן  אינו  ובאמת התוס'

דרבנן] איסור בעובר לשנוא מותר [האם

בין  חילוק  דאין עבירה  לעובר  לשנוא  דמצוה  דהא  פשוט  זה  והנה 
להסתפק דיש  אלא  שנא . דמאי  עשה  עבירת  או לאו עבירת  עובר  ראהו
ומצוות  בתורה  מחזיק דאינו כיון נימא  מי דרבנן, עבירה  עובר  בראהו
מצוה  מיתה , חייב סופרים  דברי על  העובר  ואמרו גמור  כישראל

דרבנן. לאיסור  דאורייתא  איסור דמי דלא  נימא  או לשנאותו,

עבירה  עובר לחבירו  ראהו דאם פשוט  דזה כיון נראה היה ולכאורה
הסברא  מצד  אם לשנאותו , דאסור מזיד או שוגג הוא אם יודע ואינו
שמפורש  מצד  אם שוגג, שהוא לומר  זכות לכף האדם את דן  דהוי
פעמים  שהוכיחו  היינו  עבירה עובר  ראהו  דאם דהא בהסמ "ג בהדיא
שהוא  להדיא דמבואר  שהבאתי ברמב"ם ועיין  קיבלו , ולא רבות
בראהו כ "א זה דאין  וי"ל תוכחתו, ממנו  קיבל ולא דהוכיחו כיון מזיד
להוכיחו דאסור דקי"ל אדרבנן  בעובר אבל דאורייתא עבירה עובר 

מפורש  שאינו דבר על  מעובר עדיף ולא כו ', שוגגין  שיהיו דמוטב
במזיד . דעבר לו נודע דלא כיון לשנאותו  דאסור  וממילא בתורה

ועוד במזיד , שעבר ביודע עסקינן לא מי דחדא אינו, זה דבאמת אלא
יכול לא"ה אי אבל  ממנו יקבל שלא ביודע היינו  להוכיחו  דאין דהא

ענין . בכל  להוכיחו 

השונאים  חכמים תלמידי דשני מבואר ז' סי' חו "מ  ובש"ע בש"ס והנה
להאי  ליה משכחת היכא בתומים והקשה יחד, בדין ישבו  לא לזה זה
דלא  לאו  על  עוברים ויהיו  רשעים שיהיו  הדעת על יעלה דכי  דינא
עוברים  זה את זה שראו  דאיירי לומר  ואין  כו', אחיך את תשנא
הנ "ל בסי' כמבואר  בדין לישב אסורים נמי בלא"ה דא"כ עבירה

עי"ש. האו "ת של קושיא תורף ע"כ  י', סעיף

שאף  פעמים בכמה מצינן דהא מידי, קשה לא קושייתו  גוף ובאמת
מס' שלהי ועיין החכמים, בין שנאה נולד  לש"ש מחלוקת ידי על
לזה, זה שונאים שבבבל ת"ח  נמי ואמרינן ור "ח , דרב במעשה יומא

לש"ש. שהיה אף ומחלוקת בשנאה מצינו הרי

עבירה  עובר  בראהו כ"א שנאה מצינו  דלא האו "ת לדברי דאף אלא
לא  זה את זה השונאים דת"ח מקרא בש"ס דמייתי דהא לומר  יש
בראהו איירי דקרא די"ל  גופי' אקרא למידק דליכא יחד , בדין  ישבו
דמדאורייתא  מלקות בו  שאין  לאו על  או מ"ע על עובר  חבירו את

דאמר  ושפיר לשנאותו, מצוה ואפ"ה לדין, התורה כשר  דמן  דאף
דברי  ועל זה. את זה דשונא  בדין  עמו ישב לא אפ"ה לדין  כשר 
בדין יחד  ישבו דלא זא"ז השונאים ת"ח דב' הדין שהביאו הפוסקים
דהא  מלקות בו  שאין  לאו על  עובר דראהו  בכה"ג לאוקמא דליכא
א"כ מדרבנן, פסול  הוא מלקות בו  שאין לאו  על עבר  דאם קי"ל 
דמותר דרבנן עבירה עובר בראהו  דאיירי י"ל לדין , דפסול  נמי בלא"ה
איזהו פרק התוס' וכמ"ש לדין  פסול  אינו ואפ"ה וכמש"ל  לשנאותו 
מחמת  בעובר  כ "א פסול  אינו דרבנן אאיסור  עבר דאם ע "ב) (דף נשך 
שכשר וכמו שם, ג' סעיף ובהגה ל"ד ר "ס בחו"מ ועיין ממון  חימוד 

לדין . כשר כן להעיד

הנפש, את שהרג באחד  שראו  בסנהדרין או "ת בספר  עוד שדקדק ומה
סני  מיסני עבירה עובר שראהו  כיון  הא דיין נעשה הרואה עד איך
לדקדק  יש תירוצו לפי ואף שהאריך . עי"ש לדין פסול ושונא ליה
עדות  דין  לה משכחת היכי א"כ להעיד  פסול  דשונא דס"ל יהודה לר '
דאיכא  אי בגמ ' דאמרינן  למאי ג"כ לדקדק ויש כלל, נפשות בדיני
דיני  לדון יכולין היאך א"כ  ליה סני מיסני כ "ע איסורא דעבד סהדי
פסול ושונא ליה סני' כ "ע לפניהם מעידין  דעדים כיון  הא נפשות
או לדין  פסול  דשונא דהא ולומר  לחלק צריכין  דע"כ  אלא ― לדין
דבר באותו  אם אבל אותו, שונא הוא כבר  אם היינו לר "י לעדות
מחמתו , לפסול אין מעשיו עפ"י אותו  ודן עליו ומעיד עובר שראהו 
עבירה  עובר דראהו לאו  ואי כאחד, באין  והעדות והדין  השנאה דהרי

מה"ט . לפסול אין  לכן שונאו, היה לא מיתה שיש זו

כו' תשנא  דלא  לאו כתב: י "ז סימן בסמ"ק כו', מישראל  אחד  ב.]
כגון  לשנאותו שמותר אותו  על  אותנו שמזהיר  ואהבת , בכלל  ואינו
שנאתו  לו יראה  אלא  בלב לשנאותו אסור  דאפ"ה  עבירה  עבר  אם 
בשונא  אי דאמרינן כן, אינו דפסחים  בש "ס המבואר  דלפי ויל "ד  עכ"ל .
אלמא  כו', עבירה  עובר  דראהו כגון אלא  תשנא , לא  כתיב  הא  ישראל
לומר להסמ"ק ומנ"ל  כלל , תשנא  דלא  ללאו ליתא  עבירה  בעובר 
מה  ועיין גבי', איתא  תשנא  דלא  ולאו  גביה  ליתא  ואהבת  דעשה 

הסמ"ק. דברי  ליישב לקמן שאכתוב

כו' תשנא  לא  ת "ר  אמרינן (טז:) ערכין דמס' בש "ס הכאה , או ג.]
בלבבך ת "ל כו' תוכחה  דבר על יכנו לא  ופרש "י  כו' יכנו לא  יכול 
דלא  קרא  דהאי מפרש  ז"ל  דרש"י  וע"כ מדבר . הכתוב שבלב בשנאה 

להז  הכתוב ובא  עבירה  עובר  בראהו איירי  כו' לשנוא תשנא  שלא  היר
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שנאמר להוכיחו עליו  שמצוה  אלא  תוכחה  ממנו ימנע ועי"ז אותו
בלבו  ישנאנו אבל  תוכחה  ע"ד  יכנו לא  יכול אמר  וע"ז תוכיח, הוכח 
לא  כתב הרמב"ם  אבל  הנ "ל . ז "ל  מפרש "י  כמבואר  כו' בלבבך ת "ל
שאינו  אע "פ כו' המכה  אבל  שבלב שנאה  על  אלא  תורה  הקפידה 

כפרש "י . מפרש  דאינו להדיא  מבואר  כו', רשאי 

לומר שהאריך  ז"ל מלובלין  מוהר"ם הגאון  מו"ז בשו "ת וראיתי
דתוכחה  למ "ע כו' תשנא דלא לאו לו  ענין דסמכו  כיון  הרמב"ם לדעת
סימן מוהר "ם בשו "ת עיין  תוכחה דבר על קאי תשנא דלא דלאו ע"כ 
אם  דאמרינן  דהא הסמ"ק כמ"ש דס"ל ולומר  לדון יש ולכאורה י"ג.
אם  היינו  לשנאותו דמותר  עבירה דבר על  שעובר בחבירו  אדם רואה
הכתוב  לשון  שפיר  ואתי תוכחתו , קיבל ולא בדברים הוכיחו כבר 
הוכיח דאם לפניו  נדרש ומקרא תוכיח , הוכח  אלא כו ' תשנא דלא
לשון קצת דמיושב ואף לשנאותו , דמותר תוכחתו  קיבל ולא אותו 
דלא  ללאו דואהבת מ"ע בין דמחלק במה יישוב צריך  עדיין הסמ"ק

צ"ע. ועדיין תשנא,

כשיחטא  כתב ה "ו אלו מהלכות  פ"ו ברמב"ם  כו', שנאה  אלא  ד.]
אתו  דבר  ולא  ברשעים  שאמר כמו וישתוק ישטמנו לא  לאיש  איש 
תוכיח הוכח  שנאמר  כך עשית  למה  ולומר  להודיעו מצוה  אלא  מאומה 
דהוכח מ"ע על  שעובר הוכיחו לא  שאם  מדנקיט  לכאורה  ע"ש , כו'
שנאה  לו מחזיק אלא  הודיעו ולא  אדם  לו דכשיחטא  נקיט ולא  כו'
מלתא  דהרמב"ם  לומר  נראה  היה  ע"כ כו', תשנא  דלא  לאו על שעובר
תשנא  דלא  לאו אבל  דתוכחה , מ "ע  על עובר  ענין דבכל נקיט דפסיקא 
מהנעלבים  הוא  אם  אבל  בלב, שנאה  לו כשמחזיק כ "א  עובר  אינו
דאינו  ודאי בזה  וכיוצא  שזה  ושותק חרפתו ושומע עולבים  ואינם 
כהוגן  שלא  שעשה  להודיעו מצוה  ואפ"ה  תשנא , דלא  לאו על עובר 
כהוגן, שלא  שעשית  תשובה , עשה  כלום  עליך בלבי  שאין אף ולומר 
לחלק לכאורה  נראה  היה  כן דתוכחה , אמ "ע עובר הוכיחו לא  ואם 

ויש כזה , עוד  יוסיף שלא  להודיעו מצוה  אפ"ה  לו שמוחל  דאף ולומר 
דבר יש  אם  אליהו דבי תנא  בשם  בילקוט  דאיתא  מהא  לזה  סעד קצת 
עליו  תשא  ולא  נאמר  לכך  בו חוטא  תהי ואל  לו אמרהו לבינך  בינו
שעשה  מה  לחבירו להודיעו דמצוה  קצת  מיניה  דמבואר  ע"ש , חטא 

כהוגן. שלא 

מידת  ה"ז  שלם בלב לו  כשמוחל  דאדרבא כן אינו  דבאמת אלא
ט ' הלכה שם להדיא שכתב כלל, אותו להוכיח  צריך  ואינו חסידות
היה  שהחוטא מפני כו ' להוכיחו רצה ולא חבירו עליו שחטא דמי

כו ' ביותר  הקפידה הדיוט  לא חסידות, מידת ה"ז בלבו  לו  ומחל 
דאמרינן בהא [טז:] ערכין  במס' ועיין ע"ש. המשטמה על אלא תורה
משום  או להוכיחו , רוצה שאינו דהיינו ובפרש"י לשמה שלא ענוה
דענוה  דמסקינן מאי דלפי משם מבואר  גאוה, מפני או  ישנאנו  שלא
להוכיחו . צריך ואינו  טובה מידה ה"ז מחלו  דאם עדיף לשמה שלא
יהיה  אל המוחל לו  שימחול ממנו מבקש דאם שסיים ברמב"ם ועיין 

צ"ב). דף (ב"ק החובל פרק במשנה וכ"ה אכזרי

לו , שיחזיר  עד  לו  למחול צריך  אינו ממון  הזיקו או  גזלו דאם ונראה
שחבירו שכל לו , למחול  טובה מידה לשם לחבירו , אין אם ועכ "פ

פשוט . כ"ה כו ', בשבילו  נענש

הרמב"ם  בשם שהבאתי מה לפי הנה כו', ועשה ל"ת על  עובר ה.]
ובענין דתוכחה. אמ "ע ג"כ עובר  כשישטמנו  ע"כ להוכיחו  דמצוה
חטא  מוחה ואינו  למחות בידו שיש מי דכל בש"ס מבואר תוכחה

לשמים]. חטא על תוכחה בדיני האריך  [כאן  בו... תלוי הרבים

או לשנאותו  דמותר  עבירה עובר  ראהו  דאם בש"ס דאמרינן  ובהא
דמותר כתב דכאן  בסמ "ג, עיין  כו', ליה כדאית למר  לשנאותו מצוה
דמצוה  שכתב ט ' סימן בעשין ועיין  הכי, דאמר כרב והיינו לשנאותו 
הסמ"ג  ודברי לשנאותו דמצוה להדיא כתב הרמב"ם ובאמת לשנאותו ,

צ"ע. קצת

>‚�<ÌÈÓÎÁ ˙�˘Ó( מסית) זרה  עבודה  הל ' /

íäéúå÷åçå äøæ äãåáò úåëìä / íéîëç úðùî

:ã"ë â"ë äåöî תורה שאמרה  דאף המסית , את  המוסת  יאהוב שלא 
שלא  לו", תאבה  "לא  כאן הכתוב הזהיר כו', כמוך  לרעך  ואהבת 
דבריו  יאזין שלא  אליו", תשמע  "ולא  בלבו, שנאה  ינטור רק תאהבנו
לזה . עוזב יהא  לא  עמו, תעזוב עזוב תורה  שאמרה  ואף דבר , בשום 
בלאו. עובר - דבר בשום  לו לעזור  לשמוע או אותו לאהוב עבר  ואם 
משום  בו יש  מקום  מכל  עליו לוקין שאין דאף ידוע זה  עון וחומר

ממנו. ירחק נפשו ושומר  ע"א  סרך 

[íéðéã é÷ñôå úåð÷ñî] çðòô úðôö

רחמנא , קמזהר  דלהמוסת  נראה  תשמע, ולא  לו תאבה  דלא  לאו א .]
למאן  לרבים  להודיע שרי ואי עצמו . לבין בינו הסיתו אם  אף  והיינו
דהלאוין  ונראה  ממנו. לפרוש  להודיע דיכול  נראה  תרי, כבי דמהימן
מכל בטלו, נפשות  דדיני  דאף שנא , דמאי  הזה , בזמן אף הוא  הללו

וברור . פשוט  כ "נ הללו, באזהרות  לקיים  מחויבין מקום 

דאי לומר  אין וכו', ואהבת  תורה  שאמרה  מפני  בספרי דאיתא  הא  ב.]
ואהבת , של  מ"ע לקיים  דמחוייב הו"א  תאבה  דלא  קרא  האי לאו
אלא  לשנאותו, ומצוה  ערוה  דבר  בו ראה  עכ "פ דהא  אינו, זה  ובאמת 
בלאו  עובר  אותו אוהב שאם  ללמד הכתוב דבא  הוא  כך  הלשון צחות 

אהבה . בכלל  ואינו כ "כ 

ליישב  עוד ערבי ונראה פרק התוס' למ"ש פשוט עפ"י המקרא לשון 
לטעון ושונא לפרוק אוהב דאמרינן  בהא שהקשו קיג:] [דף פסחים
בו בראה שייך  [יצר] כפיית דמאי יצרו, את לכוף כדי בשונא מצוה
חבירו גם שונאו דהוא דכיון ותירצו לשנאותו, דמצוה כיון  ערוה דבר 
כו ', כנפשך אשר ריעך וזש"ה כו ', הפנים כמים דכתיב אותו שונא
כו ', תאבה אל להזהיר  הכתוב בא ע"ז אותו , אוהב אתה גם ומסתמא
לאויבים  כו ' שנאה תכלית ע"ה המלך  דוד  שאמר  וזה יאהבנו , שלא

בעיני. פשוט והוא לאויב, מאוהב שנתהפך  לי, היו 

נימא  דאי תאהבנו, שלא  אתי  קרא  דע"כ  רש "י בעד  הליץ המזרחי ג.]
קשה  זרה , עבודה  לעבוד שלא  והיינו למעשיו מרוצה  יהא  שלא  דאתי 
למעשיו. מרוצה  יהא  מה "א  קטלא  ובר תהרגנו הרג  כי  דכתיב כיון
הנביא  לדברי לשמוע שלא  אזהרה  מצינו הא  הא  משום  אי אומר  ואני

כמ"ש . ומחוורנא  ימות , כו' והנביא  וכתיב

דאף ונראה  בשכר . אפילו לפרוק (להמוסת ) [להמסית ] לסייע אסור ד.]
בס "ד . פריקה  במצות  במקומו עוד  ויבואר  ישראל , של  היא  הבהמה  אם 

ולהציל עמו לפרוק דאסור  מעלין, דלא  הני בכל לומר  צד  יש  ה .]
היינו  כו', מעלייא ] זרעא  מיניה  [נפיק זימנין משום  עבירה  בעובר ממון

בזה . וצ"ע ביד , לאבדו  שלא 
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בחיבורו  הרמב"ם  וכ "כ ראה , פרשת  בספרי  הוא  כן כו'. יאהוב שלא  א .]
דלא  דס"ל  ע"ש . וי "ח ט"ז] [צ "ל : י"ז סימן ובסמ "ק פ"ה  ע "ז] [הל'
ע"ש . לו יעזוב  שלא  היינו אליו תשמע ולא  יאהבנו, שלא  היינו תאבה 
חייב ושמע אבה  אם  הא  אמרינן ובגמ' כתב : התורה  על  וברמב"ן
וכמו  יבמי  אבה  לא  כמו רצון מלשון הוא  תאבה  דלשון והיינו מיתה ,
שהלאוין  מהראוי הנ"ל ז"ל  הרמב"ן לדברי  ולכאורה  וכו '. ה ' אבה  לא 
דכיון  כלל, הלאוין במנין יבואו לא  כו', תשמע ולא  תאבה  דלא  הללו
וכמו  עכו"ם , לעבוד ישמע ולא  ירצה  שלא  ע"א  מלאוי דהוא  דס "ל 
לשמוע שלא  הרמב "ם  שמונה  אהא  המצות  במנין הרמב"ן שהשיג
ועיין  קצת  ליישב ויש  כאן. ה "ה  כ "ח , סימן לקמן עמ"ש  כו', למתנבא 

במזרחי .

לאוין דהוא הכתוב לשון לפרש להספרי דס"ל דהא נראה ובאמת
הן אליו  תשמע ולא לו  תאבה דלא דקרא פשטיה דע"כ  עצמן , בפני
שהזהיר קאי אדלעיל אלא הכי תימא לא דאי מיוחדות, אזהרות
ה"ל ע"א, לעבוד  (להמוסת) [להמסית] ישמע שלא להמוסת הכתוב
מיותרין ו"אליו " ו"לו " כו', תשמע ולא תאבה לא כו' יסיתך  כי לכתוב
יפתוך אם בני הכתוב] [שאמר  ש"ה וכמו  קאי, אדלעיל דהא לגמרי
לכתוב  הראוי מן  היה הלשון לצחות אם ואף כו'. תאבה אל  חטאים
חד דכל  ע"כ  אלא מיותר , הוא אליו  עכ"פ לו, תשמע ולא תאבה לא
וכדדרשינן קאי נמי עכו "ם עבודת דעל  ואף עצמו. בפני אזהרה הוא
מיוחדות  לאזהרות הוא דקרא פשטיה ע"כ  חייב, ושמע אבה דאם
בחומש  ז "ל  ורש"י הרמב"ם תפס לכן קאי, לחודיה אעכו "ם ולא

כ "נ . הספרי, כדעת

כגון מיתה, מחויב (המוסת) [המסית] דאין היכא דאף פשוט ונראה
כו '. לו ישמע ושלא יאהבנו שלא המוסת מוזהר  אפ"ה עדים, דליכא
על שיעבור  אדעתין תיסק היכא סהדי דליכא כיון הא תתמה ואל 
שהסית  ידעי לא דכ "ע כיון השם], [חילול  ח"ה קצת והוי כו ', ואהבת
דאם  קיג:] [דף פסחים ערבי בפרק דהא - אינו דזה - לעכו"ם אותו 
לעיל ועמ "ש לשנאותו , מצוה או  דמותר ביחידי ערוה דבר  רואה
במסית, וה"ה לשנאותו , יכול ביחידות דעבר דאף נמצא ה', בסי'

ב  שיש דין  וחילוק עבירות וכנ"ל. דבשאר עבירות, לשאר מסית ין
לאו איכא במסית משא"כ  אותו, לשנוא קבלה מדברי מצוה הוא

ומבואר . פשוט  כ"ה יאהבנו , שלא

הרמב"ם  וכן הספרי דהביא  הא  כו '. ואהבת  תורה  שאמרה  ואף ב.]
תשנא  לא  בתורה  דכתיב דאף  הלאו מביא  ואינו כו', דואהבת  קרא 
העשה  חומר  בסוג  בפתיחה  ועמ"ש  ה '. סימן עמש "ל  כן, אינו זה  - כו'

ליישב. יש שם  מ "ש ועפ"י  לעשותה , שבידו

שכתב רוצח  מהל' פי "ג סוף ברמב"ם  עיין כו'. עוזב יהא  לא  ג.]
לפורק מחוייבין דאפ "ה  עבירה  עובר  לישראל  אף שהוא  פריקה  במצות 
ועל ממונו בשביל  ישהה  שמא  משום  הקפידה  דהתורה  עמו ולטעון
הנך מן דהוא  במסית  וא "כ  באריכות . ע"ש  סכנה , לידי יבוא  זה  ידי
בלא  אף ודאי  א "כ  בס"ד , הסמוך בסימן שיבואר  כמו להצילן דאסור
בכדי הטעם  דעיקר כיון לו עוזר  להיות  חיובא  דליכא  ידעינן הוי  קרא 
אתי דקרא  וי"ל  טעמא . האי שייך  לא  ובמסית  סכנה  לידי  יבוא  שלא 
שכתב הספרי  בלשון לדקדק דיש  אלא  לו. עוזר  אם  בלאו שיעבור 
ה "א  קרא  האי לאו דאי דמשמע  כו', תעזוב עזוב תורה  שאמרה  ואף
בזה  ויבואר  ליכא  ודאי  מצוה  לפמ"ש  ובאמת  עמו. לפרוק  מ "ע שהוא 

נכון. על  בס "ד 

אף  לפרוק ומחויב דאורייתא בע "ח דצער  למ"ד  דאף פשוט  ונראה

היינו דקרא דשונא לב: דף ב"מ במס' עיין  העולם, אומות לשונא
דאפ"ה  י"ל  בע"ח , צער  משום לפרוק מחויב ואפ"ה א"ה, שונא
בכל לו לסייע ואסור בע"ח  לצער חיישינן ולא במסית תורה החמירה
בשכר דאף עוד ונראה כ"נ. בתריה, לאמשוכי ליתי דלא בכדי ענין 
ועיין בזה, כלל הפוסקים חילקו  מדלא טעמא, מהאי לסייעו אסור 

בזה. עוד ויבואר שם ובסמ "ע ער"ב סימן  בחו "מ 

א"צ  דמדינא מעלין, דלא הנך  אף או  דמורידין , הני בכל  במ "ש והנה
דהנה  אבאר, וכדאמרן . דאורייתא בע"ח  צער  למ "ד  כ"א עמו לפרוק
אפ"ה  בע"ח צער דאיכא אף דבעכו"ם לחלק כתב בחו"מ שם הב"ח 
בפניו אבל  בפניו שלא היינו דבהמה צערה משום לפרוק דמחויב הא
משגחינן ולא עמו  לפרוק ואסור  מגופי' חמיר  ממונו  יהא שלא אמרינן 
מעלין דלא הני בכל  דה"ה נראה ולכאורה עיי"ש. דבהמה, בצערה
דלא  כיון מקום מכל  בע"ח  צער דאיכא דאף דמורידין, הני ומכ"ש

ממונו . כ "ש גופיה, מצילין 

ממונו יהא שלא דאמרינן  הוא בעכו "ם דדוקא ולומר  לחלק דיש ואף
מקום  מכל  עבירה בעל  דהוא דאף בישראל  משא"כ מגופו, חמיר
ב"ק  מס' בסוף מוסר  בדיני ועיין  מעליא, זרעא מיניה דנפיק זמנין 
וכנ "ל דגופיה מק"ו  אבד דממונן  אמרינן  דלא כיון  וא"כ ובפוסקים,
אף  עמו לפרוק איכא חיובא דאורייתא בע"ח  צער דאי לדינא הדרינן 

בפניו .

מוסר בממון  דמחמירין דהאי שפ"ח , סימן חו "מ  בטור  דלפמ"ש אלא
בידים  ממונו  לאבד שלא היינו כו ', זרעא מיניה דנפיק דזימנין  ומטעם
יש  אדרבא א"כ בעה"ע, בשם כן שכתב ע"ש, שרי גרמא ע"י אבל
להציל דאין  אמרינן  דבפניו  לעכו "ם, מעלין דלא הנך דין להשוות
חמור דממוני' אמרינן  ולא כו ', חמיר ממונו  יהא שלא משום ממונו
בידים  מעשה עושה אינו  לו עוזר דאין דהא כיון כו', זימנין משום
[ועיין ממוניה. ומאבדין מעליא לזרעא חיישינן  לא תעשה אל ובשב
שם  בש"ך ועיין גופו, בהצלת דאיירי בעה"ע בדברי מ"ש שם בד"פ
בזה  ויבואר  אחים, מכלל דיצא אבדה החזרת לענין  מ "ש ס"ב ס"ק

בס"ד].

מ"מ לשנאותו איכא  דחיובא  דאף פשוט כו'. לאהוב  עבר ואם  ד.]
למ"ד ואף עדיו, הן לשנים  אמר במתני ' כדקתני עליו להעיד יכול 
הלא  עבירה  מחמת  אבל  בלב , שנאה  היינו מדינא , להעיד  פסול  דשונא 
חו"מ בתומים  עמ"ש  להקשות  ה ' סימן ועמש "ל אשנא . ומשנאיך כתיב
דהיכא  לזה , זה  השונאים  חכמים  תלמידי בשני י"ב ס "ק ז' סימן

כנ"ל . וכאן שם  לפמ"ש  וא "ש  ליה , משכחת 

שאי לאו דכל פשוט כו'. לוקין שאין דאף דאין ה .] קי "ל מעשה  בו ן
מעשה , הוי דבר  באיזה  לו עוזר הוא  דאם  נימא  אי  ואף עליו, לוקין
אבה  דאם  ב"ד , מיתת  לאזהרת  שניתן לאו הוי אלו לאוין מקום  מכל 
ויבואר הסמוך, בסימן מש "כ  עוד  ועיין וכנ"ל, מיתה  חיוב איכא  ושמע
ועמש "ל פשוט, והוא  לאוין, בשני  עובר  אהבה  מחמת  לו דבעוזר  עוד

בזה . ה ' סימן 

çðòô úðôö

עליו  להעיד יכול  ד' בתורת  מחזיק שאינו (מחזיק ) לחבירו שונא  ו.]
ותומים  האורים  שמפקפק כמו דלא  ומבואר , פשוט  כ "ה  בדינו, ולישב

עוד . ויבואר מזה  כתבתי  וכבר  ז'] [סי' בחו"מ 

דריש ובספרי  יוסיפו, מולא  ילפינן למסית  דאזהרה  כתבתי  כבר  ז.]
בעלמא  אמירה  דעל  ס"ל  אי  צ"ע וקצת  ואעבוד , אלך  יאמר  שלא 
וכבר בזה . להאריך  ואין בעלמא  לאזהרה  דהוא  דס"ל או מתחייב,

בזה . ויבואר  אמוראי  בו נחלקו דידן דבתלמודא  כתבתי 
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עבירה] דבר  בחבירו ברואה  השנאה  [בהיתר 

תוכחה] לפני עבריין לשנוא שאסור שכתב לובלין מהר"ם על [מקשה

[ä äëìä å ÷øô úåòã úåëìä],'וכו בלבו מישראל  אחד  השונא  כל
ליה  דסבירא  ז"ל  רבינו לדעת  י"ג סי ' ז"ל מלובלין מוהר"ם  מ"ש  עיין
אסור דאפ"ה  עבירה  דבר  בחבירו כשראה  אף מיירי  תשנא  דלא  דהלאו
על פרק באותו שם  מיימוניות  הגהות  ממ "ש הדבר והכריח  לשנאותו,
ובמצוות  בתורה  רעך שהוא  ודוקא  שכתב: כמוך  לרעך דואהבת  עשה 
בפרק כדאיתא  לשנאותו מצוה  התוכחה  מקבל  שאינו רשע אדם  אבל 

זת "ד . פסחים , ערבי 

דמצוה  ההגמ"י דמ "ש כלל  ראיה ליכא דמההיא דנראה קשה ולכאורה
התוכחה  שקבל דקודם למימרא לאו  התוכחה קבל בשלא לשנאותו 
תפסת, מועט  תפסת דהא לשנאותו, נמי אסור  מצוה שאינו  מלבד
נהי  קודם אבל  לשנאותו מצוה הוי התוכחה קבל  שלא לאחר  ודוקא
לא  בעי ואי אותו שונא בעי ואי ליכא נמי איסורא אבל  מצוה דאינו
שראה  אע"פ לשנאותו  דאסור  ז "ל  מלובלין למהר"ם ומנ"ל שונא,

עבירה. שעבר בו 

איפכ משמע קי"ג דף פסחים ערבי דפרק דמההיא לי קשיא א ותו 
לא  והכתיב למשניא שריא ומי ישראל  שונא פשיטא התם דאמר'
שנא  מאי כו ' נמי כ"ע איסורא דעבד סהדי דאיכא אלא כו ' תשנא
ואם  ע"כ, ערוה דבר איהו ביה דחזא גוונא האי כי לאו אלא האי
משני  מאי עבירה, שעבר כשראה אף תשנא דלא לאו דאיכא אימא
מלובלין מהר "ם לדברי שהרי איסורא, דעבד  סהדי דאיכא תלמודא
שונא  היה היאך כן  ואם תשנא, דלא לאו איכא איסורא דעבד אף ז"ל

שונאך . קרא ליה דקרי אותו 

על יכנו  לא יכול  גבי בערכין  שם ז "ל  רש"י לדעת קשה נמי והכי
ע"ש. ז"ל מלובלין  מהר "ם כמ "ש דס"ל  דמשמע תוכחה, דבר 

מיימוניות] הגהות דברי [ביאור

הגהות  דברי על  עוד לדקדק שיש  מה  עם  ליישב  לע"ד והנראה 
דבתחילה  רישיה , סיפיה  ולאו סיפיה  רישיה  לאו דלכאורה  מיימוניות 
דבר כשראו הא  ומשמע כו', ובמצוות  בתורה  רעך  שהוא  ודוקא  קאמר 
כמוך , לרעך דואהבת  העשה  איתמר  לא  במצוות  רעך  שאינו עבירה 
לשנאותו  מצוה  תוכחה  מקבל  שאינו רשע  אדם  אבל קאמר  דבריו ובסוף
דדוקא  אלו מדברים  ומשמע דואהבת , העשה  דליכא  וממילא  כו',
עבר שכבר אע"פ קודם  הא  דואהבת  עשה  ליכא  התוכחה  קבל  כשלא 
ודוחק דואהבת . עשה  איכא  שפיר ובמצוות  בתורה  רעך ואינו עבירה 
שדבריו  נהי  "נעשה " נאמר  אם  ואף  "נעשה ", הפוסקים  בדברי  לומר 
מדברי דאדרבא  ז"ל מלובלין מהר"ם  על התימא  יגדל  מ "מ מתיישבים 
דלא  לאו ליכא  הוכיחו שלא  אף  עבירה  דבר  דכשראו נראה  ההגמ "י 

לשנאותו. ומצוה  כו' תשנא 

לשנאותו] אסור ולכן חטא שלא אפשר הוכיחו לא [אם

כשהוכיחו  דוקא  דלאו הוא  שכונתם  ההגהות  דברי  לפרש  צריך ולכן
דכל כפירושו שסתמו  הוכיחו, שלא  אפילו אלא  התוכחה , קבל ולא 

שעשה  רואה  עין  שהרי התוכחה , מקבל  שאינו מוכיחים  שמעשיו 
פעמים  הרבה  תוכחה  דע "י  דאע"פ בו, ומרד רבו את  וידע בזדון עבירה 
מקבל שאינו כפירושו סתמו מיהא  השתא  מ"מ  התוכחה  שיקבל  אפשר
דוקא  באלו ומש"ה  גמור, רשע שהוא  המעשים  מאלו ונשמע התוכחה ,
לרעך דואהבת  מצוה  נמי וליכא  לשנאותם  ומצוה  רשע  דמקרי  אמרו
לאו  וגבי  רעך  כתיב עשה  דגבי קרא , משתעי  לא  ברשעי דהא  כמוך ,

לשנאותו. ומצוה  מותר  ומש "ה  נינהו רשעי  ודאי  והני  אחיך , כתיב

עבירה  שעבר רואים שאנו אע"פ התוכחה שיקבל שאפשר מי כל  אבל
שאע"פ  מטעם ולאהבו, לשנאותו , שלא אנו  וחייבים רשע מקרי לא
תקיף  לא דהפרטים חטא, שלא אפשר שחטא, לו נראה שהרואה
הוכיחו שלא וכיון  שוגג, שהיה אפשר  ודאי שחטא ואף הידיעה, בהם
דאורייתא  וספיקא נפקא לא ספק ומידי שחטא ודאי אינו עדיין 
וחייב  לשנאותו אסור עבירה שעבר שראה אף ומש"ה לחומרא,

חז דאיכא ובמקום חטא, שלא שאפשר  שאדם לאהבו כגון כשרות קת
קרוב  ספק הוי כשרות, בחזקת והוא שחטא עכשיו  שראינוהו  זה
הוא  עכשיו דהא חזקתיה על גברא והעמד  כשר , אדם שהוא לודאי

הוכחה. צריך היה לא שקודם מכלל להוכיחו שבא

זכות] לכף ודונו חזקתו, על גברא העמד הוכיחו, לא [אם

מתני ' על  פ"א  אבות  במס' המשנה  בפירוש  ז"ל  רבינו כתב לזה  ודומה 
דכשאדם  הכא  נאמר  אנו אף ע"ש, זכות  לכף אדם  כל את  דן והוי  דתנן
קבל ולא  שהוכיחו ובודאי  מקודם  רשע נמי היה  עבירה  שעבר זה 
מקרי היה  לא  התוכחה  מקבל  היה  שאם  רשע נקרא  דמש "ה  התוכחה 
זה  אם  אבל לאהבו, ושלא  לשנאותו  מותר  דא  כגון מעיקרא , רשע
כשרות  בחזקת  הוא  הוכיחו שלא  כל מעיקרא , צדיק הוא  עבירה  שעבר 
שוגג, שהיה  רחוק צד  על  לדונו אפשר  שהרי  עבירה , שעבר  אע"פ

עבירה . שעבר  אע"פ לאהבו וחייב לשנאותו ואסור 

שעבר שבשעת וכגון  לטוב לדונו אפשרות צד  שום דליכא היכא אבל
אסור  זה שדבר יודע שהוא אמר העבירה

מצוה  כשרות, בחזקת היה שמקודם אע"פ חוטא, הוא ואעפ"כ
תוכחה  מקבל שאינו  מוכיחים דבריו  שהרי לאהבו , ושלא לשנאותו 
על אפילו  לטובה צד  שום זה במעשה אין ודאי וזה ההגהות, כמ "ש

לעיל . כמ"ש רבינו מדברי שנראה וכמו  הדחק צד 

שאע"פ  ובמצוות, בתורה רעך  שהוא דדוקא ההגהות מ"ש ממש והיינו
צד שום דאיכא כשרות בחזקת שהוא כיון  מיקרי רעך  עבירה שעבר
מקבל שאינו  רשע אדם אבל  הדחק, צד  על אפילו  לטוב אפשרות
כמ"ש  תוכחה מקבל  שאינו  מוכיח  עצמו  שהמעשה מי הוא תוכחה,
כשרות, בחזקת שהיה אע"פ ודאי בהא בו, ומרד רבו  את שידע
לטוב  אפשרות צד שום בו אין  שהרי רשע, אלא אינו מיהא השתא

לשנאותו . ומותר 

מספק] לשנאותו אסור זכות לכף לדונו מצוה דאין היכא [אף

בלתי הוא  דכשהאדם  שכתב איפכא , משמע ז"ל  רבינו דמדברי ואע"ג
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חסידות  בדרך  זכות  לכף לדונו צריך  מכריע בלתי הוא  והמעשה  מכריע
חסידות , דאיכא  הוא  גוונא  האי בכי דדוקא  נראה  אלו מדברים  כו',
לטובה  אחרים  צדדין שיש  אע"פ להרע מכריע הוא  כשהמעשה  אבל 
זה  אף ההגהות  לדעת  מ "ש  וכפי  לטוב, לדונו  ליכא  חסידות  אפילו
ליתא , ― ההגהות  לדעת  נפקא  לא  ספק מידי  שהרי לטוב לדונו צריך 
אותו  יחשוד  שאם  אלא  רבינו קאמר  לא  דע"כ לטובה  שוים  דשניהם 

תור ואפילו חטא  אשר עון בו אין רע הוא  שעשה  חסידות שהמעשה  ת 
מודה  נמי ז"ל  שרבינו לעולם  אבל לרע, ולא  לטוב דוקא  לדונו ליכא 
וכל חטא  ודאי שהוא  רואין אנו שאין זמן כל  נפקא  לא  ספיקא  דמידי 
מקבל שאינו כפירושו  סתמו ודאי  שאז רשע, שהוא  מוכיחים  מעשיו
מצוה  אמרו דוקא  באלו בפירוש , התוכחה  קבל כשלא  או התוכחה ,

לאהבו. מצוה  ואינו לשנאותו 

ערוה"] "דבר דוקא נקטה ולמה פסחים הגמ' [יישוב

דקאמר דכיון פסחים , דערבי אההיא  שהקשינו מה  ניחא  נמי  ובהכי
כפירושו  סתמו איסורא , דעבד  איהו דחזא  או סהדי דאיכא  תלמודא 
את  שידע אמר  והוא  לב, בזדון שחטא  והיינו ודאי, איסורא  דעבד
מיירי או  תוכחה , מקבל  אינו ודאי  מסתמא  דאז בו, ומרד  בוראו
ומותר איסורא  דעבד  ודאי  הוא  דאז התוכחה  קבל  ולא  שהוכיחוהו
שחטא  מוכרח דאינו איסורא , דעבד  לחוד כשראו משא "כ  לשנאותו.
איכא  שפיר  נפקא  לא  ספיקא  דמידי וכיון שוגג, שהיה  דאפשר במזיד
פסחים  דערבי מהא  ההגהות  ראיה  שהביא  ומה  כו'. תשנא  דלא  לאו
אבל כו', תשנא  דלא  לאו ליכא  רשע אדם  דכשהוא  הדין לעיקר  הוא 
כפירושו. דסתמו וכמ "ש  בדיניה  שיהיה  צריך  זה  שהרשע לעולם 
ס"ל דודאי דהגהות  מההיא  ראיה  הביא  שפיר  נמי  מלובלין ומהר "ם 
בתורה  רעך מקרי שפיר עבירה , שעבר זה  שאדם  שאע"פ לההגהות 

וכמ"ש . כו', תשנא  דלא  לאו לענין ובמצוות 

ולא  סהדי, דאיכא לומר הש"ס הוצרך  דמש"ה לומר הדבר וקרוב
דבר איהו ביה דחזא אח "כ  כמ "ש לא ותו  איסורא דעבד  אלא הול "ל 
מ"ש  ולפי איסורא, דעבד  תחילה שאמר  כמו קאמר  לא ואמאי ערוה,
ולפרש  להאריך צריך  היה איסורא דעבד  אלא אומר היה שאם ניחא
ראוי  שאינו  או  התוכחה, קבל ולא כשהוכיחוהו  דמיירי תלמודא
ובאומרו שחטא, בשעה לכאורה הנראה מעשיו  כפי התוכחה לקבל 
ולא  שהוכיחוהו ודאי סהדי דאיכא דכיון  הכל, כולל  סהדי" "דאיכא
ובמזיד ודאי, היה שהאיסור  משמע סהדי דאיכא וכיון  התוכחה, קבל

העדים. אלו של מעשיו  אהנו מה במזיד  היה לא שאם היה,

מוקי  הוה אי סהדי, דליכא לחוד  איהו בדחזא לאוקמי דבעי ואחר
מוקי  מש"ה בתחילה, כמ"ש להאריך צריך  היה עבירות בשאר  ליה
שהרי  במזיד  הוא לעולם ודאי זה דבחטא מטעם ערוה בדבר ליה
גם  לו ערוה שהיה ראה שהרואה זמן וכל לדעת, אלא קשוי אין
ראוי  שאינו  נראה מסתמא ומש"ה בה, ששגג אפשר אי נמי החוטא
מ"ש  ועיין  לעיל. וכמ"ש תוכחה מקבל כשאינו ומכ "ש תוכחה, לקבל 
מ"ש  לכל  ראיה קצת דיש דנראה ה"י שבועות מהלכות בפי"ב רבינו

המעיין . שיראה וכמו

גם מוכיחו, אינו אם תוכחה: לפני החוטא לשנוא שאסור שני [טעם

חטא] באותו נתפס הרואה

ל "ט דף שבועות במסכת דאיתא מאי עם והוא לומר, אפשר  נמי אי
שכל מלמד אחיו, בעון  איש באחיו איש וכשלו  כ "ז , דף ובסנהדרין
ולא  למחות בידו בשיש תלמודא לה ומוקי בזה, זה ערבים ישראל 
ונלע"ד מרן ... וכתב וז "ל ... דעות בהל ' שם ז "ל  רבינו  ופסקו מיחה,
מיניה  דמקבלי בודאי כשיודע מבעיא דלא ללמדנו ובא ז"ל... שמרן
דמקבלי  דאפשר  מיניה, דמקבלי ודאי יודע שאינו  אפילו  אלא התוכחה

בעונו ... נתפס אפ"ה מקבלי, דלא ואפשר 

אם  ספק, על אפילו  למחות בידו  דכשיש מיהא נקוט שיהיה ואיך 
את  להוכיח חייבין  ישראל איש כל  וא"כ עון, באותו  נתפס מיחה לא
ישראל דכל התוכחה שיקבל דאפשר  ממנו גדול  שהוא אע"פ חבירו
בחבירו שראה ישראל  איש כל  מעתה אמור הם, כשרים בחזקת
יש  שאם הוכיחו, שלא זמן  כל  לשנאותו יכול  אינו  עבירה שעבר
יכול אינו הוכיחו שלא כל התוכחה, שיקבל ויודע למחות בידו 
שעבר משום לאו  לשנאותו שרוצה טעמא הוא מידי דהא לשנאותו ,
איש  וכשלו דכתיב בגמ' כמ"ש בעונו נכשל  נמי הוא אף עבירה,
בידו ספק והוא בודאי למחות בידו אין  ואם אחיו. בעון איש באחיו 
לשנאותו יכול  אינו זה במציאות אף לאו , אם התוכחה יקבל אם
הוא  הוכיחו שלא זמן  וכל  כמ"ש, הדין  מן להוכיחו  דצריך  משום
שיקבל שאפשר  מי כל וא"כ  שבת, במס' כמ"ש אחיו  בעון  נתפס
ובמצוות  בתורה רעהו הוי עבירה, שעבר ראה שהרואה אע"פ התוכחה
שלא  זמן  כל חטא נמי הרואה אף שחטא אמת שאם נפשך , ממה
שהרי  רעהו הוא נמי חטא לא ואם בעונו , נכשל הוא שהרי הוכיחו 

חטא. לא

ואע"פ  ובמצוות בתורה רעך שהוא דוקא ההגהות מ"ש ממש והיינו
תוכחה, מקבל  שאינו רשע אבל כמ "ש, מקרי רעך עבירה שעבר
הוכיחו , שלא אפילו  אלא מקבל , ואינו כשהוכיחו  מבעיא לא כלומר
שפיר א"כ  לשנאותו, מצוה תוכחה מקבל  שאינו  בודאי שיודע כל 
ס"ל ההגהות שאף דהגהות, מההיא ז "ל  מלובלין מהר "ם ראיה הביא
וכמ"ש, ובמצוות בתורה רעך  מקרי שפיר  עבירה שעבר שאע"פ
במסקנא  שאמרו  מה או  איסורא דעבד סהדי דאיכא בגמ ' ומשמע
ולא  כשהוכיחוהו דמיירי כפירושו  סתמו ערוה דבר איהו  ביה דחזא
דבלאו התוכחה יקבל שלא בודאי יודע שהרואה או  התוכחה קבל
מההיא  ראיה ההגהות שהביא ומה כמ "ש, לשונאו  יכול אינו  הכי
אדם  כשהוא תשנא דלא לאו  דליכא הדין  לעיקר  היינו  פסחים דערבי

אב  אדם רשע, שהוא כדיניה שיהיה דצריך  כפירושו  סתמו  לעולם ל
כנ "ל . תוכחה מקבל שאינו רשע

דמצוה] כרנב"י או לשנאותו, דמותר כרב הלכה [האם

במ "ש לפקפק שיש  ההגהות , דברי עוד  להבין לנו נשאר  עדיין ומ"מ
דהא  הלכה , זה  דאין משמע שלכאורה  לשנאותו מצוה  רשע שאדם 
סבר דרב יצחק, בר  נחמן ורב דרב פלוגתא  היא  פסחים  בערבי שם 
משמע ולכאורה  לשנאותו, דמצוה  ס"ל  ב"י נחמן ורב לשנאותו מותר 
עולם  הליכות  הנחמד  בספרו ז"ל קארו מוהר"י כמ "ש  כרב שהלכה 
וכרב בדיני נחמן כרב הלכה  נחמן ורב הונא  רב וז"ל : חמישי בשער 
מדסתם  ומשמע  כרב , הלכה  הונא  ורב רב עוד וכתב באיסורי, הונא 
רב לגבי  כ "ש וא "כ קאמר , באיסורי  אף הונא  רב לגבי  כרב דהלכה 
חבירו  הרואה  ד"ה  דעות  בה ' שם  בכס"מ ז"ל הרב כתב וכבר  נחמן,
דלענין  נמי  הדין והוא  דאיסורא , מילתא  הוא  התוכחה  דענין כו', שחטא 
פסקא  לא  אמאי  מעתה  אמור  דאיסורא , מילתא  הוי  תשנא  דלא  לאו
כרב ולא  כרב לא , מצוה  אבל  לשנאותו, מותר  רשע שאדם  ההגהות 
מדבריו  דמשמע ה ' לאוין בסמ"ג ועיין  כמ"ש , כרב דהלכה  נחמן,
ואפשר ע"ש . לשנאותו שמותר אלא  כתב שלא  כהגהות  דלא  דס "ל 

פליגי . ולא  חדא  אמר ומר  חדא  אמר  דמר  לההגהות  דס "ל  לומר 

ז"ל] מלובלין מהר"ם בדברי [עוד

דלא  לאו דאיכא  מלובלין מוהר "ם  שמ"ש  האמור מכל  העולה  הכלל 
הדין  הוכיחו, שלא  זמן כל עבירה  שעבר  הרואות  שעינינו אע"פ תשנא 
המצוות  במנין ז"ל  ורבינו ההגהות  מדברי שנראה  וכמו אמת , דין
שהכריח מה  הוא  המקומות  שמאלו ע "ש , בערכין שם  ז"ל  רש "י ודברי 

הדבר . מלובלין מוהר "ם 
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בדברי  מפורש שהוא ורגליו  ידיו בעפרות התאבקי אחרי אומר  ואני
ובין הכי ובין  ולענ"ד], [בד"ה בע"ה לקמן  וכמ "ש בחבורו רבינו
על גברא העמד כן אמרינן  איסורא דעבד  דאע"פ טעמא היינו הכי

וכמ"ש. כשרות בחזקת עומד הוא ועדיין  חזקתיה

מוקמינן ואפ"ה "אחיך " כתיב שהרי עצמו, מקרא מוכרחים והדברים
כמ"ש  דצ"ל אלא עבירה, שעבר  רואים שאנו  אע"פ קרא דאיירי ליה

לעיל .

דלענין במ "ש ז"ל מלובלין  מהר"ם על התימה יגדל מעתה אמור
דאמרינן היכי כי שהרי ע"ש, להכותו מותר  עבירה שעבר  כיון  הכאה
דשפיר לשנאותו  אסור עבירה שעבר  שאע"פ תשנא דלא לאו  לגבי
אזהרה  שהוא להכותו יוסיף דלא לאו  לגבי צ"ל  נמי הכי אחיך, מיקרי
חובל מהל' פ"ה בריש ז "ל  רבינו שפסקו  וכמו  חבירו , את שמכה למי
שעבר שראה אע"פ דמיירי צ"ל ע"ש, מסנהדרין  פט "ז  ובסוף ומזיק

דאס  כתב עבירה איך כן  ואם כמ "ש, אחיך מיקרי דשפיר להכותו ור 
דמאי  להכותו, מותר  עבירה שעבר דכשראוהו  ז "ל  מלובלין  מהר "ם
שהרי  ק"ו , והדברים להכותו . יוסיף דלא מלאו  תשנא דלא לאו שנא
לאו גבי כ"ש לשנאותו אסור  עבירה עבר  אפילו  אחיך דכתיב התם

להכותו ... אסור  שודאי אחיך  כתיב דלא יוסיף דלא

לשמים] עבירה על קאי תשנא דלא עצמו הרמב"ם מדברי [מוכיח

רש "י ובשיטת  תוכחה , בשעת  הכאה  היתר  לענין  המחבר  האריך  [כאן
מפורש שאין כתב מלובלין שמהר"ם  כתב אח "כ  בזה . והרמב"ם 
למקום , אדם  בין של  בעבירה  גם  קאי תשנא  לא  אם  דעתו ברמב"ם 

המחבר ]: כתב וע"ז

בפירוש  נלמד  זה דאדרבא כבודו לפי רבה המחילה אחר  ולענ"ד
לא  לאיש איש כשיחטא וז "ל : שכתב ו' בדין ז"ל רבינו  מדברי
כי  עד כו' אבשלום דבר  ולא ברשעים שנאמר  כמו וישתוק ישטמנו 
ז "ל רבינו שקראו להדיא לך  הרי ע"כ . כו' אמנון את אבשלום שנא
ז "ל לרבינו  דס"ל  איתא ואם לאמנון , ששינאו בשביל רשע לאבשלום
הוכיחוהו שלא אף עבירה שעבר  למי לשנאותו  מותר או  שמצוה
לאמנון ששינאו בשביל  לאבשלום רשע קראו אמאי א"כ עדיין ,
דמצוה  דס"ל רנב"י לדעת ובפרט  הזה, בדבר הוא צדיק אדרבא
אחותו . על שבא עבירה דבר בו שראה בשביל  שנאו  שהרי לשנאותו ,
המפרשים  מקצת לדעת ערוה מאיסור  לאמנון לפוטרו  שיש ואע"פ

תהיה  דלא לאו  משום נפטר  אינו המפרשים כל  לדעת מ "מ  ע"ש,
לשנאותו דאסור  ז "ל  לרבינו  ליה דסבירא לומר ע"כ  ודאי אלא קדשה,
למקום  אדם שבין  בדברים דאף משום עבירה, שעבר  שראו למי אף
בשביל רשע לאבשלום קראו  ומש"ה תשנא דלא לאו  איכא שפיר

עבירה  דבר בו שראה היא שהשנאה אע"פ ושנאו  בלבו  .5ששטמו 

הסדר] על הרמב"ם דברי [ביאור

דבתחילה  והוא  ז"ל , רבינו דברי כל  אפרש  הדברים  אלה  כל ואחר 
דוקא  בלב הוא  שפירושו כו' תשנא  לא  האמור  הלאו פירש  ה ' בדין
לא  משום  אבל  כו' תשנא  לא  משום  בהכאה  חייב ואינו בהכאה  ולא 
הברייתא  ומפשט מקרא  של  פשוטו כפי והנה  חייב. להכותו יוסיף
שבין  בעבירות  בין חטא , כשלא  אלא  אינו כו' תשנא  דלא  דלאו אפ"ל
תיכף כשחטא  [אבל ] למקום , אדם  שבין בעבירות  בין לחבירו אדם 
לשנאותו  מותר  שיהיה  למימר  מצינו  שפיר הוכיחו שלא  אף ומיד

במנ  ז"ל  שרבינו אלא  קרא , משתעי לא  ר "ה ובהכי בעשה  המצוות  ין
מהר "ם  והביאו תשנא , דלא  ללאו חוזר  תוכיח דהוכח שעשה  כתב 
כשראה  אף מיירי  תשנא  דלא  דלאו מוכח  מזה  א "כ ע"ש , ז"ל  מלובלין
דומיא  למקום , אדם  שבין בין לחבירו אדם  שבין בין עבירה , דבר  בו

קרא . משתעי בהכי ודאי דהתם  תוכיח דהוכח  דעשה 

לא  לאיש איש כשיחטא ו' בדין  ז"ל רבינו מ"ש היינו מעתה אמור
עליו מצוה אלא אמנון  את אבשלום שינא כי עד  כו ' וישתוק ישטמנו 
הו "ל והכי תוכיח ... הוכח  שנאמר  עשית... למה לו ולומר  להודיעו 
בזה  די והוה כו' להודיעו  עליו מצוה לאיש איש כשיחטא למימר 
ללמד אזיל  לשיטתיה ז "ל  שרבינו  אלא תוכיח, דהוכח עשה לענין
דהוכח בעשה מ "ש וזהו ללאו, חוזר דעשה המצוות במנין  מ"ש
שדבר דבמה כלומר  וישתוק, ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא תוכיח
משתעי  נמי דבהא לאיש, איש כשיחטא דהיינו  תוכיח דהוכח הכתוב
שנאמר כמו לומר עוד והוסיף וישתוק. ישטמנו ולא תשנא, דלא קרא
בעבירות  דוקא דלאו כו', אמנון  את אבשלום שינא כי כו ' ברשעים
בעבירות  אפילו  אלא תשנא דלא קרא משתעי לחבירו אדם שבין
דאבשלום  דומיא לשנאותו , יכול  ואינו משתעי, למקום אדם שבין
משום  רשע רבינו קראו  ואפ"ה למקום אדם שבין  עבירה נמי שהיה
[כאן ז"ל... רבינו  בדברי לפרש לענ "ד  שנראה מה זה לאמנון, ששנאו 

הסימן] סוף עד  תוכחה, על הכאה בענין המחבר האריך
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:â äëìä å"ô úåòã úåëìäאחד כל  את  לאהוב אדם  כל  על  מצוה 
והוא  בחבירו עבירה  דבר  ראה  אם  וכו', שנאמר  כגופו מישראל  ואחד 
אהבה  לו להראות  מותר אם  עליו להעיד לב "ד  לילך  יכול  שאינו יחידי
אחד השונא  כל  בד "ה  ה ' הלכה  לקמן בס "ד  יתבאר  זה  דבר לא  או
הראשונים . גדולי של  בפלוגתא  רברבי  באשלי תלוי  דהוא  וכו', מישראל 

משם . תדרשנו הוא , היאך  רבינו דעת  בס"ד  ג"כ  שם  יתבאר

בתורה  רעך  שהוא ודוקא שכתב א' אות פה מיימוני להגהות וראיתי
וכו ', לשנאותו  מצוה תוכחה מקבל  שאינו  רשע אדם אבל ובמצוות

עלונרא  עובר  אם אבל  בהתוכחה מבעט  כשהוא דוקא שהיינו  ה
מהרש"ל כתב וכן  לשנאותו , אסור זה וכדומה, יצרו  שתקפתו התוכחה

תוכחה. מצות לענין העשין  חלק הסמ"ג על  בביאורו

הלכה  י"ג פרק רוצח  בהלכות לקמן  רבינו  שכתב ממה לזה וראיה
שונא  לישראל  יהיה והיאך  מישראל  וכו ' בתורה שנאמר  השונא י"ד 
לבדו שראהו  כגון  וגו ' אחיך  את תשנא לא אומר  והכתוב מישראל
כשהוא  שדוקא בזה לנו  מורה וכו ', חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר
והיינו לשנאו, דמותר  הוא התוכחה מכח  בו חזר שלא זה באופן 

להוכיח5. צריך אין ערוה שבדבר לעיל כתב עצמו שהוא המחבר בדברי צ"ע
אבשלום נקרא למה קשה עדיין וא"כ וכו', מזיד ודאי הוא בזה כי חבירו את
הרמב"ם שקראו דמה לפרש [ויש אמנון. את לשנוא לו מותר היה כי רשע
של למקום אדם בין איסור על אמנון את דשנא משום לא "רשע", לאבשלום

מה על לחבירו אדם בין שנאה היתה אבשלום שנאת דעיקר אלא ערוה, דבר
קראו בלבו מכוסה שהיתה זו שנאה ועל אחותו, את וביזה פגע שאמנון

רשע]. הרמב"ם
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בהתוכחה  מבעט  אינו אם אבל  בתוכחה, מבעט  שהוא הגמ"יי כדברי
ועושים  התוכחה, מקבל הוא התוכחה המוכיח אמירת בשעת שאז
יצרו תקפתו  התוכחה גמר אחר רק בו, שחוזר בלבו רושם הדברים
לעשות  שלא הוכיחו ולא בו  התרו  לא ואז לסורו  חוזר  והוא הרע
ושיאמר לשנאתו  מותר שיהיה רע נקרא אינו  כזה איש ההיא, העבירה

רע. שנאת ה' יראת הקרא עליו

ההתראה  אחר לומר  שצריכין מלקות וחייבי מיתה חייבי לדבר  ודוגמה
צריך וגם בהתראה, שמבעט  מורה הוא זה שבאמירתו כן , ע"מ 
עשאה  אם אבל  המתרה של  דיבור כדי בתוך דוקא העבירה שיעשה
הכתוב  עליו  חיסך ההתראה של דיבור כדי אחר ההיא להעבירה
ושכחה  אישתלי דלמא דאמרינן ומלקות מיתה מעונש ופטרו 
נימא  נמי בדידן  אנן אף ע"א, לג דף בגמ' בכתובות ועיין  לההתראה,
שכח אולי רע אותו נקרא והיאך לשנאותו  רשאי יהיה דהיאך  הכי
רוצח בהלכות לקמן דרבינו  והרי מלבו , הדברים ויצאו ההיא התוכחה
איסור שהוא שהזכירו דהיינו  בו, מתרה שהיה דדוקא בפירוש התנה
כח מחלישים תוכחה דברי הדברים ואלה כן , לעשות ראוי ושאין 
כששוכחם  אבל  הדברים את זוכר שהוא זמן כל הרע יצרו ותוקף

הרע. יצרו ותקפתו חוזר

עדות  פסולי של לדין  לשנאותו  מצוה של  זה דין לדמות דאין  ודע
עדות  בהלכות לקמן רבינו שחילק לעדות הפוסלן עבירה שעברו 
איסורו שאין  דבר  לבין  מפורסם שאיסורו  דבר  בין א' הלכה י"ב פרק

שביניהם. החילוק להבין  נקל  לנבון דדעת מפורסם,

:ä äëìä את תשנא  לא  שנאמר  בל "ת  עובר  מישראל  אחד  השונא  כל 
מנ  הלאוין בחלק הסמ "ג  כתב וכן וכו'. מהרש "לאחיך  שם  וכתב ה ', ין

אבל כשר  באדם  ומיירי  וכו' אמנם  שטיין: מהר "א  כן וכמו בביאורו
מזהירו  והכתוב לשנאותו שמותר רשע באדם  דמיירי  מפרש  בסמ"ק
ששונא  פנים  לו יראה  אלא  יפות  פנים  לו ולהראות  בלב לשנאותו שלא 
שם ). ובמ "ש ג' הלכה  לעיל  בהגמ "יי  (ועיין דא "ח. ואלו ואלו לו הוא 

כן לכתוב ומהרש"ל  שטיין  מהר "א נתכוונו אחד לדבר  שניהם והנה
כולם  הפוסקים וכל זה דבר על  חולק רואה אין  כאילו  בפשיטות
תמה  בעניי אני אמנם היא, עלמא דכולי דינא דהך להם אחת שפה
מהם  דנעלם שטיין  ומהר"א מהרש"ל  הללו הדור  גדולי שני על  אני
אמרינן דהיאך שהקשו  ע"ב קי"ג דף דפסחים התוס' דברי שעה לפי
כדי  בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב לב דף מציעא בבבא
לשנאותו שמצוה עבירה דבר בו  בראה מיירי ואי יצרו, את לכוף
אותו , ששונא במה קעביד מצוה אדרבה גביה שייך יצר  כפיית מאי
והשתא  אותו  שונא שהוא לו  גילה לא דעדיין  דכיון התוס' ותירצו
לו עוזר אין  כי יראו שעיניו במה אותו שונא שהוא אוזן לו יגלה
וגו ', לפנים הפנים כמים קרא כדכתיב אותו ישנא הוא אף בפריקתו ,
ועיין יריבון . כי ומריבות וקטטה גמורה שנאה לידי יבוא זה ידי ועל 
לפרוק  אוהב ת"ש בד "ה הנ "ל  דף ב"מ למס' זקנים אסיפת בספר

דפסחים. התוס' דברי כך נתבארו  ששם וכו'

ראה  דאם להדיא מוכח הללו  התוס' דמדברי לפניך  שלך  הרי ומעתה
ואהבת  של  העשה על  עובר  שאינו  בלבד שלא עבירה, דבר בחבירו
דהיינו בהיפך הוא מצוה אלא אותו  שונא הוא אם כמוך  לרעך
טפי  ועדיף עביד קא מצוה דאדרבה מדבריהם מוכח זו אף לשנאותו ,
כאילו נראה יהיה אלא בלבו עליו לו שיש שנאתו  לו  לגלות שלא
טוב  אלא ומריבות, קטטות זה ע"י יתרבה שלא היכי כי שונא, אינו 
מהרש"ל על  טובא וצ"ע אותו , ישנא פנים ובהסתר מריב, שבת לו 

שטיין . ומהר"א

וכן הנ"ל זקנים אסיפת בספר דבריו הובאו  שהרמב"ן מילתא יציבא
י' סעיף ער "ב סימן  חו "מ  בש"ע (ועי' שם יוסף והנמוקי הריטב"א
שהם  ב') ס"ק שם ובש"ך  ח"י ס"ק שם ובסמ "ע ובהגה בהמחבר

איזה  לו  שעשה רק דאיסורא מילתא עביד  דלא שונא בין  יצאו לחלק
עבירה  דבר  בו ראה ובין  בישראל , כן יעשה לא אשר  רע מעשה
דשונא  דקתני התם דב"מ  והברייתא דהקרא והיינו איסור, שעשה
שהוא  במי מיירי הוא יצרו את לכוף כדי לפרוק מאוהב עדיף לטעון 
לכוף  כדי לומר שייך  דבזה כהוגן שלא לו שעשה מה מכח  שונא
למימר גביה שייך לא באמת עבירה דבר  בו בראה אבל  יצרו, את
את  לכוף שלא קעביד מצוה אדרבא כזה דבאיש יצרו את לכוף כדי
וזהו אס"ז, ובס' הריטב"א ובחידושי בנמ "י וע"ש ולשנאותו. יצרו 

כוונת  ויש ג"כ  במ "ש כו' יצרו את לכוף בד "ה שם בב"מ  התוס'
בשונא  מיירי ברייתא דהך  וכוונתם דקרא, בשונא מיירי דלא לומר 

והריטב"א. הנ"י וכדברי כהוגן  שלא דבר לו שעשה מחמת

דקושיתם  כיון דפסחים התוס' של כתירוצם לומר הכרח אין  זה ולפי
מהרש"ל כסברת לומר אפשר ושפיר לק"מ, בלא"ה דב "מ ברייתא בהך
לשנאותו מצוה דהוא דהיכא דאף הנ"ל הסמ"ק בשם שטיין  ומהר"א
לבד בלבו  לשנאותו לו אסור  אפ"ה עבירה, דבר בו  בראה דהיינו
מבחוץ  נראה שוים ולבו פיו שיהיה צריך אלא השנאה, לו  יראה ולא
שהוא  לבבו  עם הוא כאשר  האמת לו  שיגלה שצריך מבפנים ושוה
ולא  אשנא, ה' ומשנאי פלונית עבירה שעבר  לסיבה אותו שונא

ומריבות. קטטות יתרבה זה שע"י חיישינן

יש  י"ד י"ג הלכה י"ג פרק רוצח  בהלכות לקמן  רבינו מדברי איברא
הנ "ל . פסחים התוס' כדעת הוא קדושים דעת שדעתו הכרע לכאורה
תחילה  השונא עם לטעון מצוה וכו' בשנים הפוגע שם כתב שהרי
והיאך מישראל, וכו' בתורה שנאמר השונא הרע, יצרו את לכוף כדי
לבדו שראוהו כגון  חכמים אמרו  וכו' מישראל  שונא לישראל יהיה
דקרא  השונא מפרש דהוא הרי וכו'. חזר  ולא בו  והתרה עבירה שעבר
עבירה שעבר  במי דמיירי יצרו  את לכוף כדי דקתני הברייתא ושל 

של להפריקה קודם השונא טעינת אמרינן ואפ"ה לשנאותו, שמצוה
לענין השונאים בין חילק לא שהרי יצרו את לכוף כדי האוהב
והרמב"ן , והריטב"א הנמ"י של לתירוצם ליתא לדידיה וא"כ הקדימה,
משמע  וכן פסחים. התוס' של  כתירוצם סובר דרבינו  צ"ל כרחך ועל 
מנין סוף העשין  ובחלק ה' מנין  סוף הלאוין  בחלק הסמ"ג מדברי

פ"א.

לא  שעדיין ואע"פ כתב שם) העשין בחלק הסמ"ג (וכן שרבינו ומה
ולא  עמו ולפרוק לטעון מצוה במשא נבהל מצאו  אם תשובה עשה
אין סכנה, לידי ויבא ממונו בשביל ישהה שמא למות נוטה יניחנו 
החשש  שהרי האוהב, לפריקת השונא טעינת להקדים מספיק זה טעם
שייך הוא וכו ' ממונו בשביל סכנה לידי לבא שיכול  והוא שכתב הזה
אבל הטעינה, בשביל השונא אצל כמו  הפריקה לענין  האוהב אצל
ושנפרק  שנטעון  לנו יתברך השם ציווי עיקר על  טעם בנותן  הוא רבינו
לכאורה  האנושי שכל שלפי בתשובה, חזר ולא עבירה לעובר אף
תמותת  לרשע, הלעזור לעזור, לו ראוי אין  עבירה שלעובר  יראה
על חסה שהיא לנו הודיעה שהתורה רבינו  אמר  לזה רעה, רשע
הדת, בעיקרי ה' אל  נלוים הם אם הרשעים אפילו מישראל  נפשות
במשאו נבהל כשהוא לרשע אפילו לעזור  התורה אותנו חיבתה ולפיכך 

רבינו . בדעת לכאורה לומר  אפשר היה כך  עמו , ולטעון לפרוק

לענ "ד נראה דבריו ובסידור רבינו  בלשון  היטב הדקדוק אחרי אבל
שעשה  בשונא מיירי הוא שכתב י"ג בהלכה שונא דבהך  עיקר יותר 
קודם  השונא שטעינת מה על  הטעם כתב ובזה כהוגן , שלא לו 
דקאי  י"ד  שבהלכה שונא והך יצרו , את לכוף כדי האוהב לפריקת
כתב  ולא וכו' בתורה שנאמר  השונא וכתב דקדק שהרי הקרא, על
דוקא  דקרא להשונא מוקי דרבינו ודאי אלא האמור , השונא סתם
ואינו יצרו  את לכוף מצוה דליכא אפשר באמת ובזה עבירה, בעבר
הקודמת  הלכה של שונא הך דדוקא האוהב, לפריקת טעינתו  מקדים
והסמ"ג  רבינו דגם והיינו  יצרו , את לכוף מצוה דאיכא הוא לה
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דברי  סוף וסוף והנ"י, והריטב"א הרמב"ן  של  בחילוקם מחלקים
התוס' דברי על לא כלל  העירו  שלא תמוהים שטיין ומהר "א מהרש"ל 

רבינו . דברי על ולא דפסחים

מצוה  אלא וכו', וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא ו: הלכה
מקורו העיר לא מרן  וכו ', תוכיח הוכח שנאמר  וכו ' להודיעו  עליו 
לרבינו לו דיצא בס"ד נראה ולענ "ד  כבודו, מקום איה זה דין של
בד"ה  קדושים פרשת בילקוט  הובא אליהו  דבי תנא מהמדרש זה דבר 
מתיא  בן  אליעזר ר' אמר  וכו' שהקב"ה כשם אחיך את תשנא לא
ולא  נאמר  לכך  בו חוטא תהי ואל לו  אמרהו לבינו  בינך  דבר יש אם
אף  תוכיח הוכח של להקרא מפרש דהתנא והיינו חטא. עליו תשא
לו יודיע אלא בלבו ישטמנו שלא חבירו לבין  שבינו  דברים לענין
מה  על  שיתנצל או  דאז בלבך , חטא עליו  תשא ולא עליו  ויוכיחנו 
ישא  לא וממילא לו, ימחול והוא מחילה ממנו  שיבקש או ככה עשה

רבינו . כדברי ממש והיינו  חטא, בלבו  עליו 

ערכין במסכת עוד  ועיין התורה, על בביאורם וברשב"ם ברמב"ן ועיין 
ובמעשה  וכו ', לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה שם בגמ ' ע"ב טז  דף
ועיין רבינו , כדברי ג"כ דמשמע שם רב בר חייא ר ' עם הונא דרב

וכו ', לשמה שלא וענוה ובד "ה וכו ', לשמה תוכחה בד "ה שם ברש"י
וכו '. לשמה שלא ענוה בד "ה ובתוס'

בערכין דאמרינן מהא רבינו לדברי לענ"ד בס"ד  ראיה להביא יש ועוד
בחבירו לרואה מנין  וכו', יכול  בלבבך, אחיך את תשנא לא ת"ר  התם

ש  להוכיחו שחייב מגונה אפילודבר יכול וכו', תוכיח הוכח נאמר
שבין בחטא מיירי והתם חטא. עליו תשא לא ת"ל פניו  משתנים
שעשו וכמו  יכלימנו ברבים אפילו שמים בדברי אבל  לחבירו , אדם
ח ' הלכה לקמן נראה וכן  המהרש"א, כמ"ש ע"ה הנביאים כל  כן 
על להוכיחו  חייב ואם שם. לח"מ ועיין כן, הסוגיא פירש שרבינו
שלא  לו מגונה דבר  עשה אם הוא יגרע למה לחבירו  שעשה דבר 
דע"י  אחד טעם אל הולך  והכל להוכיחו, מצוה ג"כ  בודאי יוכיחנו,
שיבקש  או כה, לעשות ככה על ראה מה חבירו יתנצל  או התוכחה
לא  זה וע"י מחילה, המגונה הדבר  לו  שעשה האדם מאותו או  ממנו 

בישראל . ואחוה ואהבה שלום ויהיה המחלוקת יתרבה

>Â�<‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙"Â˘

["ÈÁ ˘È‡ Ô·"‰ - Ï"Ê ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ '¯ ‚"‰¯Ï]

ע"א: שאלה

:äìàù בעיניו נאה  היתה  שלא  אחת  אשה  לישא  אותו שהכריחו אחד 
נשואין  ואחר  הפחד, מפני  כרחו  בעל לישאנה  והוכרח ותוארה , בצורתה 
נשואין  על ומצטער  בלבו מתנחם  ותמיד בעיניו רצויה  אינה  עדיין 
מאחר הארץ כל  בדרך  עמה  להיות  צריך הוא  כרחו ובעל  עמה , שלו
המורה  יורנו שנואה . בני  חשש בבניו יש  אם  ונסתפקנו נשאה . שכבר 

ושכמ"ה . לצדקה 

:äáåùú ההתחברות שונא  ורק  עצמה  אותה  שונא  אינו שהוא  מאחר 
בלבו  היה  לא  אשתו היתה  לא  ואם  יפה , שאינה  בשביל  עמה  לו שהיה 
שונא  כדרך שאינו ברעתה  חפץ אינו שם  הוא  באשר  וגם  עליה , כלום 
בני זו של  בניה  מקרי  לא  בודאי והנה  שונאו, ברעת  שחפץ דעלמא 

שנואה .

שמע  כי וכן  לאה, שנואה כי ה' וירא דכתיב אע"ה מיעקב ולמד צא
דעלמא  שנאה כשאר שנואה היתה לא ודאי והא אנכי, שנואה כי ה'
אותה  אבל  עמה, לו  שהיה וההתחברות ההתערבות שונא היה ורק
ולמה  ח"ו רעה לו עשתה ולא צדקת שהיא יודע כי אוהב היה עצמה

עמו . לה שהיה ההתחברות על קאי "שנואה" ומלת ישנאנה,

לכו , סנינא אלהא לרבב"ח  לקיש ריש דאמר  בזה כיוצא תמצא וכן
כמו כונתו דאין מוכרח  והתם ע"ב, ט ' דף דיומא בגמרא וכנזכר 
שלכם  וההתקרבות ההתערבות סנינא ר "ל  אלא אחר  עם איש שנאת

עמכם. ולהתקרב להתערב רוצה שאינו 

ו זו עם לו שהיה ההתחברות וגועל  מואס רק שהוא האיש זה איןוכן 
שנואה. בני בניה מקרי ולא שנואה, בכלל  אינה עצמית שנאה עמה לו 

אלישיב  בן  יצחק לרבי חכם אותו  כג:) (תענית מ "ש לזה דומה וכן
שיתפלל ורצה עליה מתקבלה ולא שחורה שהיתה דביתהו  על
בעבור היתה לא ודאי מעיקרא שג"כ הנה ונתייפת, והתפלל  שתתייפה

ח "ו . שנואה בכלל זאת

הזאת  המדה לעזוב ולהוכיחו הזה האיש לב על לדבר  צריך ועכ "ז 
שלום  זה והיה אותה. נשא שכבר אחר  בה למאוס עתה ראוי שאין

לי. יעזור צבאות ה' ש' וא'

נר "ו כחלי יחזקאל הקטן  כ"ד

שע"ז: שאלה

:äìàù והוא ומשמשתו תחתיו יושבת  והיא  עשירה  אשה  לו יש  אחד 
שנואה  בני  משום  בבניו חשש יש  אם  ויירשנה , תמות  אימתי  מצפה 
הוא  ובאשר שירויח, כדי שתמות  מצפה  ורק שונאה  אינו דהוא  כיון
בעת  ואהבה  רצון לו ויש אותה  אוהב הוא  בחיים  שהיא  זמן כל  שם 
בניו  הרי  שתמות  מצפה  שהוא  כיון דלמא  או שונאה , דאינו תשמיש

ושכמ"ה . לצדקה  המורה  יורנו שנואה , בני קרויים 

:äáåùú.אצלו שנואה  זו אין כי  בעבור  שנואה  בני  בניו מקרו לא  ודאי 
ודאי תחתיו ומשמשת  יושבת  והיא  למיתתה  מצפה  שהוא  זה  מיהו
אל דכתיב קבלה  מדברי לאו על  עובר  והוא  בזה , קעביד  רבה  איסורא 
ז"ל הרמב"ם  פסק וכן אתך , לבטח  יושב והוא  רעה  רעך  על  תחרוש 
לכן  ב"מ, למיתתה  שמצפה  הכא  וכ"ש  הכ "א , פ"י  גירושין בהלכות 
בעדה  יתפלל ואדרבא  כזו, רעה  מחשבה  מלבו שיסיר  להזהירו צריך 

לי . יעזור  צבאות  ה ' ש ' וא ' שלום  זה  והיה  ימים . באריכות 

נר "ו כחלי יחזקאל הקטן  כ"ד
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>Ê�<ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘

מהרי"ל תשובת  ח', ס' אחרון בקונטרס  דיסקין  מהרי"ל בשו "ת  המודפס יצחק  נח  הג"ר  אחיו  של  למכתב תשובה הם  מהרי"ל  [דברי
כ '] סי ' הכתבים בחלק  שם  דיסקין

:[ïé÷ñéã ÷çöé çð ø"âä éøáã] בקושית אחי  למר  אודיע מכתבו בשולי
לסנויי ליה  שרי ומי  בגמ '] דאיתא  הא  [על  פסחים , ערבי  פרק התוס'
ס"ד ואי  לפרוק, אוהב אמרינן] ב"מ דבגמ' התוס' הקשו  וע"ז [וכו',
נשתרבבה  [-מכאן והראיה  דחוק, ותי' איכא , יצר  כפיית  מאי מצוה ,
מערבי התוס' הקשו דבב"מ  מקומו] שכאן ונראה  הבא  מהקטע  שורה 
זה  וגם  איירי , דקרא  בשונא  דלאו  אחר , באופן ותירצו הנ"ל  פסחים 

דחוק.

מרדכי  מוה"ר  הצדיק הגאון מאדמו "ר  ע"ז  שמעתי בשנים רבות זה
דמצוה  יצחק בר  נחמן לרב הוא התוס' דקושית זצ"ל , בריינסק אב"ד 
מ "מ דמותר  דאף שפיר , דחי לשנאותו  מותר למ "ד  אבל לשנאותו ,
פנים  עז ז : דף תענית דס"ל  לשיטתו ולרנב"י איכא, יצר  כפיית אכתי
כאוקימתא  צריכנן דלא א"ש אליביה א"כ לשנאותו , דמותר ישונא

ודפח "ח . ― פנים. בעז כ "א ערוה דבר בו בראה דילן 

לסנויי, ליה שריא דמי הש"ס  קושית מתקן  דרש"י לומר יש עוד 
פירש  לא סני באי קושיא ברשיעי,ומאי תורה דברה לא דמסתמא

יציית  לא (שאנא) תשנא, דלא תעשה ללא ציית לא דאם וכונתם,
התורה  לשון באמת אבל  כ "כ , מוכח דאינו  אף תעזוב דעזוב למ"ע גם
"שנואך" חמור  זה דבלא להעוזב, שונא שהעזוב הוא "שונאך " חמור 
אם  שפיר , אתי הש"ס קושית א"כ  שנואה", "האחת כמו הול "ל ,
עמך , מעשה עושה מאינו עדיף לא תשנא דלא ל "ת על עובר  הנעזב
אתו הצדק מ "מ  לו שונא שהנעזב אף ערוה דבר  בו  בראה אבל
הנעזב  שיצדק לשנאותו דמצוה לרנב"י וכ"ש בהצדקו, יודע והעוזב

התוס'. קושית היטב שפיר אתי וא"כ להעוזב, בשנאתו

ב"תורת  גם  ונדפס כ ', סי' כתבים  [חלק דיסקין: מהרי"ל  הגאון וז"ל 
בסוגריים ]: בפנים  שהכנסנו  בשינויים  ט' עמ' האהל "

שראה  ד"ה  (קיג:) פסחים  התוס' בקושית  ז"ל  הגר "מ בשם  מש "כ א )
לשנאותו  מצוה  דס"ל  אליביה , קושיתם  [דעיקר  יצחק בר  נחמן דלר '
פ"ק כדס"ל פנים  עז  בשהוא  לאוקמיה  מצינן יצר ] כפיית  שייך  ולא 
ארוכה , מעלה  זה  אין אבל אני, גם  הרגשתי  לשנאותו, דמותר  דתענית 
סנו  כו"ע דאי  ור "ל  ליה ", סנו נמי  "כו"ע הש"ס קושית  תיקשי  דע "ז
שהוא  לומר  ודוחק  "שנוא ", כ "א  "שונאך" קרא  ליה  קרי  הוי לא  ליה 
פנים  עז חשיב לא  כה "ג  דכל  זה , כ "א  בהם  יודע ואין בצנעא  פנים  עז

[כלל ].

"ומי הש "ס דקושית  בפירושא  האמת  על  להעמידו נכון וראיתי ב)
לד "ת  ציית  לא  ברשע דאי שי', אחי  כמ "ש כונתם  דאין וכו'" שרי 
מלבו  השנאה  לשרש  עליו שקשה  דאף אינו, דזה  ולטעון, לפרוק
במומר [גם ] והרי עמו, לפרוק שעה  לפי לד"ת  ישמע  עכ"ז לגמרי,
דטרח ע"ז, וסמכינן לו ונותן סכין דבודק קי "ל לתיאבון  נבילות  אוכל 
וע"כ לד"ת , ציית  לא  הסכין  לבדוק גדול וטורח כהוגן, לשחוט  קצת 
פשוט בשונא  דברייתא  שונא  פירש  בב"מ התוס' שהרי  זו, סברא  צ"ל
כ "א  קאי לא  דפסחים  הש "ס  דקושית  שם  [ורמזו להקדימו דמצוה 
אלא  ציית , דלא  כיון נשנית  למי זו ברייתא  עצמך על ותמה  אקרא ],

- ציית . לא  ולהא  ציית  דלהא  כנ"ל  ע"כ

תורה  שדיברה בקרא אשכחן  לא דכה"ג היא הש"ס דקושית ופירושא
שכל וביותר, קלה, מצוה עכ"פ שיעשה עצה לו  להמציא הרשע עם
להמשך כ "כ  נחוצה אינה בתורה הכתובה "שונאך" תיבה של עיקר

הרשב"ם. כוונת וזהו  - למיכתבה. הו"ל לא א"כ הדברים,

[שם ] בתרגום  כמ "ש אתי, לרבותא  "שונאך" תיבת  דעיקר וביותר ג)
וא  שרי " "ומי בש "ס הקשה  וע "ז עמו, יפרוק קס"דדאעפ"כ מאי  "כ

[הגם  היא  איסורא  גופא  זו דשנאה  כיון שנאה , משום  למיפטריה 
יש בפרק כדמשמע תשנא , לא  משום  ביה  לית  גופא  הפריקה  דחדילת 
פוטרתו  השנאה  שאין פשיטא  מדבר ], הכתוב שבלב דבשנאה  בערכין

- כלל . בשונא  רבותא  ואין מפריקה ,

דעל בב"מ, התוס' דברי שפיר  אתי פירושי) (ולהני פירושא] [ולהאי
דינא  דעיקר  הוא? מי זה שונא כלל  לן קשיא לא מעיקרא הברייתא
יקדימנו זו , ברגע לגמרי השנאה לשרש לו קשה דאם בברייתא, קמ"ל
דזה  לפרוק, עכ"פ דחייב דקמ"ל ולא לפריקה], [נ"א: ולפרקיה
מקיים  כרגע השנאה לשרש הוא יכול דאם ובודאי וכנ"ל, פשיטא

להקדימו . עוד  יצטרך  לא ושוב הל "ת, ומסיר מ "ע

דפרק משנה  נפרנס איך  כאן, הש "ס לפשטות  טובא , לי קשה  אכן ד)
פירוש ר "מ [ועי' לעדות  שונא  דמפסל קרא  יהודה  ר ' דדריש  בורר זה 
ר ' הא  ותקשי יהודה ], לר ' גם  כשר  דלזכותו סימן בא  פרק  המשנה 
שעובר מי  וכל עליו , לוקין מעשה  בו שאין לאו דס"ל  הוא  יהודה 
מ "ב סי ' באה "ע  ב"י  [ועי' לעדות , פסול מלקות  עליה  שחייבין עבירה 
וא "כ נפסל ], כלל  בו להתרות  א "א  ואפילו ביה  אתרו בלא  דאפילו
תשנא  דלא  בל "ת  עבר  הא  זה  דשונא  דהכא , הש "ס קושית  תקשי
במחשבה  רק התלוים  דבאיסורים  במ"א  [ולמש "כ לכו"ע, לעדות  ופסול 

שפיר ]. אתי  ממלקות , פוטר יהודה  ר' גם 

עבירה, דבר בו  כשראה כאן, הש"ס כתירוץ למימר ליכא והתם
קרייה  דלמה הש"ס, קושית ג"כ תקשי עדים בדאיכא אי דממנ "פ
דקרא  דפשטיה דמשום י"ל  (וזה לו  סנו  נמי כו "ע הא לו " "אויב קרא
מכות  עי' למזיד  ליה חשבינן דאז  לההרוג, שונא גופיה כשהרוצח 
דא"כ קשיין, גופייהו  ר"י דברי גם דקרא לישנא דקשה ומלבד  ט:),
בו שראה צ"ל  ע"כ  אלא לחובה, עליו מעידין אין  "השנוא" הול "ל 
עדויות, לכל  זה עד  דיפסול  להיפך , תיקשי וא"כ  ביחידי, עבירה דבר 
לעינינו עובר והוא עבירה, דבר  בו  שראה לומר  לנו נאמן  אינו שהרי
דבר בו  שראה דאיירי לומר רחוק זה [ומלבד תשנא, דלא לאו  על
ויעיד עבירה יעבור  זו שנאה בשביל  דאטו  שונאו, ומשו "ה עבירה
גמורה  שנאה שיתגלגל להיות דיכול  התוס' כמ"ש לא אם שקר , עדות
משכחת  היכא זא"ז השונאים חכמים תלמידי דשני הא וכן אח"כ],
דבר בחבירו  ראה א' אם [ושם בפ"ע אחד כל  פסילי דא"כ לה,
רשע, שהוא בו שיודע כיון  עמו, להצטרף לו  דאסור  ודאי הא עבירה

ל"ד]. סי' חו "מ  עי'

חשיב  לא עדיין באיבה ימים ג' עמו  דיבר שלא דמה לחלק באנו ואם
דאפשר בל"ת לעבור דע"כשנאה תקשי, עמו , לדבר רוצה שאינו

שנאה  לשיעור הגיעה שלא [הגם שונא כה"ג גם נקרא דבלה"ק צ"ל 
במקום  דשונא לישנא דכתיב ואתחנן  פרשת (עי' תשנא] דלא דל "ת
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קאי  דקרא לפשטא דהתם אמת דאויב, לישנא מסעי בפרשת דכתיב
"שונאך" דנוקי כלל , ל"ק ג"כ דהכא הש"ס קושית א"כ  הרוצח), על
רבותא  חשיב לא כזה דבשונא לומר ודוחק כזה, לשונא קרא דכתב
להעיד פסול לר "י [שהרי כמש"ל  עמו  לפרוק ליה דמחייבינן  מאי

לחובתו].

אחרים  ואין ללב, המסור  דבר  הוא  שנאה  דענין מחוורתא , לכן ה )
שנחשד להעיד  שונא  התורה  דפסלה  ולר"י  בבירור , זה  לדעת  יכולים 
יעיד שלא  גופיה  העד  של  זו אזהרה  אין ע"כ א "כ  לשקר, הוא 
כן  שקר  להעיד  חשוד  שהוא  כמו שהרי שנאה ], בלבבו [כשמרגיש 
דאזהרה  ע"כ אלא  בב"ד , להעיד  וללכת  זו אזהרה  על לעבור  חשוד הוא 
יודעים  אנו מנין וכי  ותקשי לעד, יקבלוהו שלא  [נאמרה ] הב"ד על  זו
בו  רואין שאנו לאיש  דר "י אליבא  מלקינן דלא  וכמו לו, שונא  שהוא 
לכן  כנ"ל , כ "כ מילתא  לן ברירא  דלא  משום  רעהו, על שנאה  סימני
תורה  שחידשה  הוא  חידוש עליו להעיד דלענין במשנה  ר "י פירש 
לענין  [וכן באיבה , ימים  ג' עמו דיבר  שלא  כל  הסימנים , על  לסמוך 
לענין  אבל  וכדומה ], דסמכינן הוא  סימנים  אהני ג"כ מגלות  לפטרו
אין  שונאו], שאינו למי  אפילו כלומר -] עלמא  לכולי  לעדות  לפסלו
דמשתמע שפיר, הש"ס הקשה  הכא  ולכן כאלה , אומדנות  על  לסמוך  לנו
דברה  דלא  הק' וע"ז לו, שונא  באמת  שהוא  בעצמו שיודע  במי  קרא 

ברשיעי . תורה 

דפירש הוא , דחוי הש"ס בקושית  שי ' אחי  דפירוש  מובן ועתה  ו)

יודע הוא  דמנין ליתא , רשע, שהוא  לזה  לסייע תורה  חייבתו דלמה 
הו"ל ואיפכא  עשה , ממצות  נפשיה  למפטר  שונאו, שחבירו בבירור 
ראה  שחבירו כשיודע ולשנויי  כנ"ל , היא  רבותא  מאי  לאקשויי , לש "ס
למ"ד (בפרט  שונאו, הוא  שבודאי  להחליט יוכל  ועי"כ  עבירה , דבר  בו
מדבר שאינו הניכרין סימנין בו רואה  שהוא  באשר לשנאותו), דמצוה 
כן  לא  בקושיא  הש "ס  לשון קמן הא  אבל  - באיבה  ימים  ג ' זה  [עמו]
מידי , ל "ק והא  לסייעו, יתחייב למה  הקושיא , תתפרש  אחי  דלפי' הוא ,
כל והא  נכתבה , לרבותא  "שונאך" דתיבת  למש"ל  זה , ומלבד  - כנ"ל 
מדוע כי  היא , רבותא  לאו עבירה , דבר  בו שראה  הש "ס לתי' כה "ג 
פריקה , ממצות  עי "כ להפטר  לעצמו , שנאה  שגרם  נשכר  זה  חוטא  יהיה 

בהוה ,(אם  הכתוב דבר  דרך על הוא  "שונאך " דתיבת  דנדחוק לא 
שיחדל רחמנים  בני רחמנים  ישראל  דעת  על  עולה  היה  לא  כן שאלולי

- לרעהו). מעזוב

על עובר  שהוא  בשביל דכי  כלל , אמת  דין הדין שאין העיקר  אבל  ז)
ד"להחיותו" המצוה  מן זוהי והלא  עמו , לפרוק צריך אין תשנא  דלא  ל"ת 
רנ"א ), סי' יו"ד (עי' להחיותו חייבין לתיאבון במומר  אפילו והא 
לסייע מפורש  התורה  חייבה  התוס' לפי' דהא  מוכרע , הוא  וממקומו
לקושית  מקום  היה  ולא  עבירה , דבר  בו ראה  שבעצמו הגם  זה  לרשע
בפריקה  ד "שונאך " וקרא  דאורייתא , בע"ח צער  למ"ד  וכ "ש  כלל, הש "ס

מידי . לא  ותו - בע"ח . צער נמי  דאיכא  משתעי 

>Á�<‰�Ë˜‰ „È

Ò"˜˙ ˙�˘ ,Ï"Ê ÚÂÂ‡�È˘Ó ·ÈÏËÂ‚ ˘È¯Ú· ·Â„ ¯"‚‰Ï

:ã 'éñ æ"ô úåòã úåëìä ומראה מודיע כשאינו היא  הלב שנאת  עיקר
בלשון  נקראת  והיא  בלבו, אותה  ומכסה  מטמין אם  כי  כלל , השנאה 
של וענינה  טבעה  כי  ולענה , ראש  פורה  שורש  והיא  "שטמה ", התורה 
בוערת  והיא  כלל  מלבו נכבה  להיות  אפשרי מבלתי אשר  השטמה 
ויתרחקו  חבירו על  רעה  לחרוש  הלב מתעורר  עת  ובכל בקרבו, כאש 

חבירו, חיי  על שיעמוד עד  מאד  מאד  מתגברת  והשנאה  יותר , הלבבות 
וגו' יעקב את  עשו וישטום  שנאמר  הקדושה  בתורתנו מבואר  וזה 
מודיע הוא  אם  אבל  אחי, יעקב את  ואהרגה  וגו' בלבו עשו ויאמר

מלבו. השנאה  אש  נתכבת  אז מלבו, ומוציאה  השנאה  ומראה 

>Ë�<‰¯Â˙ ÏË

:Ï"Ê ˜È¯‡ ¯È‡Ó ¯"‚‰Ï

:âé÷ íéçñôדכתיב לשנאותו ומצוה  עבירה  דבר  ביה  דחזיא  לאו אלא 
מצוה  עבירה  דעוברי כתב רל "ח  מ "ע חינוך  עי' רע, שנאת  ה ' יראת 
לחזור רצו ולא  פעמים  כמה  חטאתם  על  אותם  שנוכיח אחרי  לשנאותם 
עליו  תמה  חינוך  ובמנחת  יעו"ש . אשנא  ה ' משנאיך הלא  שנאמר  בהם 
דמשנאיך דתהלים  מקרא  והביא  הכא  הש "ס דמייתי דמשלי קרא  דשביק
עה "ת  רמב"ן כמ"ש  הדת  בעיקרי בכופרים  מיירי  קרא  והאי אשנא , ה '
אמר ועליהם  קיז בשבת  להדיא  מבואר  וכן יעו"ש , ואתחנן בפרשת 
מינים  על דקאי  עיי"ש  לי היו לאויבים  שנאתים  שנאה  תכלית  דוד 

וכופרים .

הי"ג, בעיקר חלק פרק סנהדרין  בפיהמ"ש ברמב"ם הראני אחד וחכם
עליו , ולרחם לאהבו  מצוה התאוה התגברות מחמת עבירה שעבר  דמי
אשנא  ה' משנאיך הלא נאמר  עליו העיקרים מן אחד  עיקר  בכופר  רק
דמצוה  דבריו ריש אבל הנ "ל  דשבת מהש"ס הוא דבריו וסיום יעו"ש,

נגד לכאורה היא ולרחמו גופא לאוהבו והרמב"ם פה, דפסחים הש"ס

עבירה. בעובר לשנאותו דמותר רוצח  מהלכות בפ"ו כן  פסק

בו חזר  ולא בו בהתרה דוקא היינו לתאוה עבירה דבעבר  ואפשר 
מיירי  ובפיה"מ י"א, סעיף רע"ב סי' חו "מ  ובש"ע שם רמב"ם כמ "ש
הלא  נאמר  עליו בכופרים, אבל  לאוהבו, צריך  לכך  הוכיחו בלא
וא"צ  אחיך בכלל  אינם דהם תוכחה בלי אף אשנא ה' משנאיך

רל "ט . מצוה במנ "ח  וכמ"ש להוכיחם

משבת  הש"ס וסתירת בפיה"מ  הרמב"ם דברי ליישב לומר יש גם
כדכתיב  שנאה תכלית היינו דשם בכופרים, דוקא משמע דשם לכאן,
ערוה  דבר  בו בראה הכא אבל בכופרים, דוקא וזה שנאה תכלית
לפרוק  עכ "פ לרחמו צריך  דהרי בתכלית שנאה אינו  לשנאותו שמותר
דצריך כן שכתב ל"ב פרק זצ"ל  לרש"ז בתניא ושו "ר  עמו, ולטעון
שבו הטוב מצד  אותו  לאהוב צריך  אבל  שבו הרע מצד לשנוא

עיי"ש. שנאתים שנאה תכלית נאמר  בכופרים אבל  ולרחמו,
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>Ò<‡·Ë ‡˙È�‚¯Ó

"„ÒÁ ˙·‰‡" Ò"Ò· "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ È"Ú ÒÙ„� Ï"Ê ¯Ú�ÈÏ‡ÂÂ Ô˙�ÂÈ ¯"‚‰Ï ˙Â˘Â„˜Â ˙Â·ÂË ˙Â‚‰�‰

:æ"é [úåà]ולהזהר השלום , אחר  ולרדוף חבירו, בטובת  להשתדל 
מלובלין  מהר "ם  לדעת  - איסור יש  גמור ברשע  ואף  תשנא , דלא  מלאו
ואין  י"ג], סי ' לובלין מהר "ם  [שו"ת  הוכיחו שלא  זמן כל  לשנאותו -
מקבל , היה  מוכיח  לו היה  אם  שמא  להוכיח, שיודע מי  הזה  בדור 

למקומו, שתגיע עד חברך את  תדין ואל  כמ "ש  לו גרם  הרע וטבעו
תשובה  על  ה ' שיעזרהו עליו רחמים  יבקש  רק לקללו, שאסור וכ"ש 
אחרים . שכינוהו בכינוי יקראהו ולא  לחבירו שם  יכנה  ולא  שלימה ,

˘È‡ ÔÂÊÁ

להוכיח] יודעין  אנו שאין כאנוסים  חשיבי  בזה"ז [רשעים

:ç"ë úåà 'á ïîéñ óåñ ã"åéכופר ובדין מחליצה , לפטור  מומר  (בענין
אנוס יהיה  שלא  תנאי  בזה  יש  ...ועוד  מצוות ) עול ובעיקר  בתושבע"פ
חשיבי ותלמידיהם  דבניהם  ה "ג ממרים  מהלכות  פ"ג הר "ם  וכמ "ש
ר "פ כדאמר  קרבן  מביא  שנשבה  ותינוק שנשבה , וכתינוק כאנוסים 
הצלתו, בשביל שבת  עליו לחלל  ואף להחיותו  אנו ומצווין גדול , כלל 

דא  כתב דעות  מהלכות  פ"ו אחרובהגה "מ  אלא  לשנאותו רשאין ין
מולין  הגר "י בשם  כתב  חסד  אהבת  ספר  ובסוף תוכחה , מקבל  ִִָשאינו
מהר "ם  מתשובת  כן והביא  טעמא  מהאי  הרשעים  את  לאהוב דמצוה 
ודיינינן  להוכיח, יודעין אנו שאין תוכחה  קודם  הוא  אצלנו כי  לובלין
לענין  וכן היבום , מן לפטור  בזה  לדון לנו אפשר  אי  ולכן כאנוסין, להו

הלכות . שאר 

:è áé úéòéáùדספק אע"ג  בספק, חכמים  דהקילו דהא  נראה  ...
משום  בספיקות , להחמיר  ראוי  והיה  עור , לפני  ליתן אסור  ודאי  מכשול
ודרכי חסד שנמנע מכשול , נעשה  נמי בספיקות  להחמיר  באנו דאם 

להחיותם  אנחנו וחייבין ע"ה , רק  והן ומהם , מעצמנו ושלום  חיים 
וביניהם , בינינו ותחרות  שנאה  להרבות  שלא  וכש "כ עמם , ולהיטיב
זה  מאיסור  קל  איסורן שאין לאוין, כמה  ועוד תשנא  לא  על ועוברין
כמה  עד  בפלס חז"ל שקלו והלכך ממנו... אותם  להציל  באין שאנו
יותר מכשולים  נגרום  ושלא  מהם  ידינו ולמשוך  לקונסם  להתנהג שיש 

ולנו... להם  גדולים 

:à"åæç úåøâàחז"ל בדברי  הנקראת  עבירה  שיש ידוע ס] סי ' [ח"ב
מעטיו  רק  התורה , וממשפטי  השכל ממשרד  לא  ר "ל  חנם ", "שנאת 
ממעשים  להזהר  צריכים  ומאד  להשתובבות , אדם  בני מטבע נחש , של
מרגילות  זוללות  תעמולות  חנם , לשנאת  לגורמים  לשמש  היכולים 
ומה  וצומחות , עולות  חנם  ושנאת  ומורים , הורים  ולזלזול  ראש  לקלות 
ההכנעה  רגש  ופורקות  עצומות , ואבדותיהן גדולות  הפסדותיהן מאד 

הצעירים . מלב

>‡Ò<Ï"ˆÊ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ È¯·„Ó

<ë> <àî> úåéúåà ìéòì å÷úòð "äøåøá äðùî"ä éøáã

ונסתרת] גלויה  שנאה בין בחילוק  הרמב"ם בדברי וביאור  תשנא " "לא  על עובר הרע  לשון סיפור  [ע "י 

:íééç øå÷î ,'æ ïéåàì ,äçéúô ,íééç õôç øôñהמספר עובר  ולפעמים 
ידבר שלום  בפניו אם  כגון בלבבך, אחיך  את  תשנא  דלא  בלאו ג"כ
אם  ועאכ "ו אחרים , בפני ריחו את  מבאיש  בפניו ושלא  רעהו את 
זה . לאו על  עובר  דבודאי ויודיעוהו ילכו שלא  להם  מצוה  בפירוש 

:íù íééç íéî øàáשבלב דבשנאה  (טז:) דערכין בגמרא  שאמרו ואף
וז"ל: ה ' הלכה  פ"ו במדע ברמב "ם  זה  דבר  והובא  מדבר , הכתוב 
תשנא . בלא  עובר  אינו רשאי  שאינו אע"פ והמחרפו חבירו והמכה 
ידע עכ"פ לחוץ שפלטה  עד  שנאתו שגברה  אף מחרפו, דוקא  כוונתו
עדיין  פלטה  דלא  אף שבלב בשנאה  אבל  ממנו, להשמר איך חבירו
לחבירו, יותר  שגרוע דבר  מזה  להתנוצץ  יוכל מקום  מכל  לחוץ שנאתו
בפרטיות , זה  את  התורה  אסרה  ולכן ממנו, להשמר איך ידע שלא 
עד כ "כ שנאתו שגברה  א ) לגריעותא , תרתי הוא  הנ"ל  בענינינו וא "כ 

שבפניו  כיון ממנו להשמר  איך חבירו ידע שלא  ב) לחוץ, שפלטה 
מכ הוא  בפניו שלא  ואך ואהבה  שלום  בדרך  עמו מדבר  בלשון הוא  הו

פיו.

אותנו הזהיר  וז "ל : ש"ב מצוה להרמב"ם בסה"מ  כן שמצאתי וב"ה
בשנאה  אלא אמרתי לא ספרא ולשון  וכו', קצתינו  את קצתינו משנוא
אינו אותו שונא שהוא והודיעו  השנאה לו כשהראה אמנם שבלב,
הרי  עכ "ל . ואהבת תטור , ולא תקום לא על ועובר זה, לאו על  עובר 
החינוך וכן וכו'", והודיעו וכו ' לו "והראה בפירוש הרמב"ם שביאר

הרמב"ם. של הזה כלשון ג"כ  כתב

ושלא  במספר  ורק הראשונים אופנים בד ' שייך  תשנא דלא ולאו
בפניו .
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לשון עליו ולדבר לשנאותו מותר מתי עבירה דבר בחבירו [הרואה

בדברים] ולהונותו הרע

:'â óéòñ 'ã ììë ø"ùì 'ìä ,íééç õôç כסתם בינוני  איש  הוא  ...דאם 
ויש לפעמים  רק בחטא  ונכשל מחטא  להשמר  שדרכו ישראל איש 
שבין  מאיסורים  והוא  דין ע"פ שאסור  דבר -] זה  דבר  שעשה  לתלות 
שלא  או במתכוין, שלא  וב'] א ' סעיפים  לעיל  כמש "כ למקום  אדם 
בעלמא  טובה  ומדה  חומרא  שהוא  סבור  שהיה  או אסור , זה  שדבר  ידע
זה  על  שעבר  פעמים  כמה  ראוהו אפילו אזי  בזה , נזהרין שהכשרים 
בעיני לבוז יהיה  שלא  כדי לגלותו ואסורים  בזה , לתלות  יש  בודאי
זה  עבור אותו לשנוא  ואסור יתבזה  לא  ג"כ עצמו בעיני  ואפילו עמו.

זכות ... לכף לדונו דצריך 

:'ã óéòñ íù וגם איסורו עצם  את  ידע שהחוטא  להן יראה  אם  אבל
וכיו"ב אסורים  דברים  ואכילת  עריות  כביאת  החטא , את  עשה  במתכוין 
בינוני אדם  הוא  אם  בזה , תלוי בישראל, איסורם  ידיעת  שנתפשט
ראוהו  לא  ובזה  מהחטא , הרוב פי  על  להשתמר שדרכו דברים  בשארי 
אפילו  לאחרים  חטאו את  לגלות  אסורין בסתר, אחת  פעם  רק שנכשל 
ההוא  החוטא  אולי  כי זה , על  אשם  אשום  אותו והמגלה  בפניו, שלא 
מותר אבל  -] החטא ... זה  על  ברעיוניו ויגוניו הרעה  מדרכו שב
בסמוך מיד המועתק י "ד  אות  חיים  מים  בבאר  מפורש  כן - לשנאותו

פסחים ]. מגמ' יונה  ורבינו הרמב"ם  מדברי 

איסורם  ידיעת "שנתפשט ד ' בסעיף עמש"כ  י"ד: אות חיים מים באר
אותו והתרה מפורסמת שאינה בעבירה דה"ה ונראה בישראל ":
בהל ' בחו"מ והובא י"ג פרק רוצח בהל' הרמב"ם שכתב ואף מקודם,
שונאך חמור תראה כי בתורה כתוב זה דעל  רע"ב, סי' וטעינה פריקה
כל הרע לשון  לענין  עמיתך בכלל  הוא דעדיין  נראה אעפ"כ  וכו',

ז '. בסעיף וכדלקמן פעמים כמה זה על  עבר שלא זמן 

רט "ו : במאמר כתב ג"כ שכתבנו יונה דרבינו  בדינא דהרי לזה וראיה
מחברתו"ו ירחיק הרחק רק וכו ' צנוע לחכם זולתי לגלותם נכון לא

למימרא  דמהו במימרא קיג: דפסחים מגמ' הוא דמקורו  ופשוט וכו'",
יונה  רבינו מדברי משמע הכי ואפילו וכו ', ליה למישנא לרבו ליה
משמע  וכן לפרסמו], שלא היינו -] זה לענין  עמיתך  בכלל  הוא דעדיין
באולתו לשנות משפטו  אם דאפילו  רי"ט  במאמר כן גם מדבריו  לקמן
עמיתך בכלל הוא עדיין אפ"ה העיר, לשופטי לגלות זה ידי על דצריך
לקוח שכולו  ר "כ  במאמר ג"כ  משמע וכן לאחרים. לגלות שאסור 
ואפ"ה  אותו לשנוא מותר  ובודאי להמעיין  הנ"ל פסחים מגמ' הוא
הוכח כמש"כ ברבים פניו  ילבינו  ולא בהצנע החוטא לייסר כתב
לשנוא  דמותר דאף אלמא חטא, עליו  תשא ולא עמיתך  את תוכיח
בתורה  כתיב זה ועל אחיך, בכלל אינו  תו  כי התורה פי על אותו 
והוא  אסור , להלבינו , דהיינו בידים לו להרע לענין  אפ"ה שונאך,
עמיתך מכלל  עדיין יצא דלא אסור , אחרים בפני ולגנותו לילך  הדין 
בעבירה  ה"ה וא"כ  בלבד , אותו לשנוא רק התורה התירה ולא לזה,
לענין אעפ"כ לשנאותו , דמותר  אף אותו, והתרה מפורסמת שאינה

שכתבנו . כמו הדין  הרע לשון 

דבר נזכר ולא בו ", חזר  ולא בו "והתרה הרמב"ם: שנקט דמה ודע
דטוביא  מעשה כגון  איירי דהגמרא משום הנ"ל, דפסחים בגמרא זה
הכי  ג"כ איירי יונה והר' מפורסמת, עבירה שהיא ערוה על שבא
שאינן עבירות שאר ג"כ לכלול  רצה והרמב"ם רי"ט , במאמר  כמש"כ 
"שהתרה  הוסיף: לכן  עבורן , אותו לשנוא מותר שיהא מפורסמות

חזר". ולא בו 

:'ë úåà æ ììë íééç íéî øàáדעתי ג"כ  תרי  כבי מהימן ולענין ...
הגמרא  דמתירה  אף זה ... משום  להונותו הותר  דלא  יותר  נוטה  הקלושה 
בדעתו  הדבר  להחליט  דמותר  אלמא  זה , משום  אותו לשנוא  פסחים 
כלל דבר  שום  לו עושה  אינו דהתם  לעניננו, דמי לא  אעפ"כ לודאי ,
משא "כ במזיד , שעשה  העבירה  עבור  בלבו אותו שונא  שהוא  רק 
מהימן  מטעם  בידים  אותו לבזות  דהיינו בפועל  ריעותא  לו לעשות 
מהימן  אמרינן דלא  פ"ד  בשורש מהרי"ק שכתב וכענין תרי , כבי  ליה 
בזה  להפסיד  לא  אבל  עצמו על  האשה  לאסור לענין רק תרי כבי

דברים . אונאת  לענין דכוותיה  וה "נ לאחרים ,

החוטא] לשנוא כדי נאמן אינו אחד [עד

:à"é óéòñ 'å ììë ø"äìלחוש דצריך  שאמרו דמה  דבר  של כללו ...אך
ח "ו  אבל  מהנידון, עצמו את  לשמור לענין רק היינו בישא  ללשנא 
בישא  הלישנא  אם  אפילו נזק ... שום  לו  לגרום  או מעשה  שום  לעשות 

דעד  דין, בבית  עליו שהעיד  כשר  אחד  עד ידי  על עליו לא יצא  אחד 
זה  עבור  בלב אותו לשנוא  רק שאפילו מזה  ויותר לשבועה , רק מהני 
הביא  ל "א  אות  שם  חיים  מים  [ובבאר  וכו'. התורה  מן ג"כ אסור 

<יז>]. לעיל  אותו והעתקנו קפ"ח , שורש  מהרי"ק מדברי  מקורו

שעבר הקול יצא אם אבל לשנאותו, אין עבירה שעבר קול יצא [אם

לשנאותו] מותר פעמים כמה

:ã"åúá 'ç úåà 'æ ììë ,íééç íéî øàá דאם ד ' בסעיף בפנים  [עמש "כ
תורה  ע"פ כראוי  שלא  דבר שדבר  או  מעשה  שעשה  אחד  על  קול  יצא 
להקשות  ואין לאחרים ] לספר  ואסור  לחוש , רק ולהאמינו לקבלו אסור 
שרי שומעניה  דסני  מאן  האי  הקורא , פרק בסוף ממש "כ דברינו על 
אפילו  ולקבל להאמין שאסור  כדברינו ואם  ושי"ן... בגימ "ל לבזויי
(וממילא  וד ' ג ' בסעיף וכמש "כ קול  שיצא  או אנשים  מהרבה  כששמע
דכיון  י "א , בסעיף ו' בכלל  וכמש"כ  אותו לשנוא  דאסור הדין הוא 
אם  לבזותו...) אסור  וגם  זה , עבור אותו לשנוא  אסור לקבל, דאסור

בידים . ולבזותו הקול  על  לסמוך הגמ' הכא  התירה  האיך כן

רעות  שמועות עליו שיוצאות מי מקרי שומעניה דסני פשוט  דנראה
ופעם  כך שעשה קול עליו יוצא פעם פעמים, כמה עבירות שעובר 
אנשי  כל ובודאי העבירות על לחשוד בעיר  נתחזק שעי"ז עד  כך ,
אפילו ולבזותו לרע ולהחליטו להסכים שרי לכן  תמיד , יטעו לא העיר
שעשה  אדם על נשמע במקרה אם משא"כ  בעצם, מכירו שאינו  מי
אנשים  מהרבה שמע אפילו לזה עתה, עד נתחזק ולא כהוגן שלא דבר 
ולבזותו ... לשה"ר  עליו  לדבר וכש"כ אותו  ולשנוא זה על לסמוך אסור 

„ÒÁ ז"ל‡‰·˙ חיים  החפץ למרן /

[...àðåùì åìéôà ãñç ìåîâì êéøöù ,'ã ÷øô]

בין  לאוהב בין  חילוק אין התורה  אותנו שהזהירה  חסד  מצות  א .
לענין  בפירוש התורה  ביארה  [שכן פעמים . ק ' עד  ואפילו לשונא ,
מצות  לענין וכן וכו', אויבך  שור  תפגע כי  דכתיב אבידה  השבת  מצות 

עמו...] תעזוב שונאך ...עזוב חמור תראה  כי  דכתיב פריקה 

עמו  הטיב שלא  עבור  כגון כדין, שלא  שונאו הוא  אם  מיבעי ולא  ב.

עמו  מלהטיב זה  עבור  אח"כ  מונע הוא  אם  בודאי דבזה  טובה , באיזה 
של דאורייתא  לאו  על  עובר  הוא  עוד  דחסד מ"ע מבטל  שהוא  לבד
שונאו  הוא  אם  אפילו אלא  ד ', בסעיף וכדלקמיה  תטור  ולא  תקום  לא 
על שעבר  ביה  דחזא  כגון זה , עבור  אותו לשנוא  מצוה  שהוא  בדבר
אפ"ה  לאיסור , בישראל  שמפורסם  מהאיסורין בזה  וכיוצא  עריות  איסור 

ב עמו חסד  לגמול  הדת ,מצוה  בעיקרי מאמין שהוא  כיון דחקו עת 
ע"ש . ג' בפרק וכדלעיל 



שיעורים 25קובץ

שלא  שונא  שהוא  דלמי והוא , דינא . לענין ביניהם  חילוק יש אך  ג.
צריך אוהבו וגם  טובה  לאיזה  צריך  ההוא  שהשונא  נזדמן אם  כדין,
את  לכוף כדי  בשונאו מצוה  לשניהן, להטיב  ביכולתו ואין לטובה ,
שניהן  לו נזדמן אם  וכנ"ל , אותו לשנוא  צריך  מדינא  אם  אבל  יצרו.

הגון. מבשאינו בהגון יותר  מצוה  ביחד ,

ונ"י ורמב"ן ב"מ תוס' ע"פ שזה  כתב ב' אות  שם  החסד" ב"נתיב
להסתפק כתב שם  ועוד  בזה ]. גם  שמחמיר  פסחים  כתוס' [ודלא  שם .
לפני השונא  יקדים  בכה "ג גם  האם  קרובו גם  הוא  שהאוהב  היכא 

הקרוב.

"Ï‡¯˘È ˙·‰‡" Ò¯Ë�Â˜ז"ל חיים  החפץ למרן /

.íé÷øô äùîç åáå ,íðç úàðù ìù ïåòä ìãåâ øàåáé åá :à ÷øô

מצות  (ספר  וז"ל  בלבבך, אחיך  את  תשנא  דלא  לאו על  הפוסקים  כתבו
מישראל כשר  אדם  בלב לשנוא  שלא  ל "ת  מצוה  קמ "ב): לאוין השם 
אלא  זה  בלאו תורה  הזהירה  ולא  בלבבך, אחיך את  תשנא  לא  שנאמר 
זה  בלאו עובר  אינו ומחרפו חבירו את  המכה  אבל שבלב, שנאה  על
עליו  מצוה  אלא  וישתוק, בלב ישטמנו לא  לאיש  איש  וכשיחטא  וכו'.
הדבר וימחה  וכך, כך  לי  עשית  למה  רכה ] [בלשון לו ולומר  להודיעו

עכ "ל . זמן, ובכל  מקום  בכל ונוהג וכו'. מלבו

נתן דר ' באבות וכדאיתא מישראל , אדם כל הוא "אחיך" בכלל  והנה
לאהוב  שונא, אני ולזה אוהב אני ישראל  לזה תאמר  אל ט "ו ) (פרק
את  ושנא כולם את אהוב אלא הארץ, עמי את ולשנוא החכמים את
נקרא  ומין  וגו', אשנא ה' משנאיך  הלא אומר  הוא דוד  וכן המינים,

ובהשגחתו .... ה' בתורת הכופר

äîë ãòå ,íðç úàðù ìù ïåò òéâî äîë ãò øàåáé åá :'á ÷øô
äøåúä åá äãéô÷ä

שנאת  מפני  חרב, מה  מפני שני ... מקדש  אבל ט.... יומא  בגמ' איתא 
חנם  שנאת  של  הזה  המר העון בכח היה  אם  ומה  בו... שהיה  חנם 
וכש "כ כ"ש  וגמ"ח , תורה  אצלם  שהיה  אע"פ מקדשנו בית  את  להחריב
בכל עצמנו את  נחזק לא  אם  בימינו, יבנה  שלא  לגרום  בכחו שיש 
דבעוה "ר בלבנו, הטמונה  השנאה  את  ולהעביר  זה  מעון לסור  כחנו
בעיירות  ובין גדולות  בעיירות  בין ופינה , עבר  בכל  הזה  העון נתרבה 
נמוקים  ח "ו נהיה  אז קלקלנו, אשר  את  לתקן נתבונן לא  ואם  קטנות ,
במשך ידינו על  שנתבזה  שמים  כבוד  על נתבעים  נהיה  ועוד  בגולה ,

המר . גלותנו

- עוונות  משאר חנם ] שנאת  -] זה  עון חמור למה  כאן ונבאר 

[אם  רגע בכל  עליהם  שיעבור  אדם  אצל  מצוי  אינו עבירות  בכל  א .
אב ר"ל ], המופקר  באדם  האדם לא  עובר  חנם  שנאת  של זה  בעון ל

השנאה  עומדת  ולפעמים  בלבו, שנאה  שמתעוררת  בזמן ורגע רגע בכל
וכשם  שיעור. אין עד  הלאוין ונכפלו ויותר , שנה  או חודש  אצלו
לרופא  תקוה  יש  נשתרשה  לא  אם  האדם  בגוף הנמצאת  שמחלה 

מאד קשה  אז רב זמן בגופו המחלה  נשרשה  אם  משא "כ  לרפאותה ,
של הזה  העון נשתרש  אם  הנפש  בעניני הזה  הענין כן  לרפאותה , מאד 
האדם  צריך  מאד ומאד  לו, תרופה  אין ח "ו אז בלבו חנם  שנאת 

בלבו. העון להשריש  שלא  להשתדל

עוונות  לכמה  לאדם  לו שגורם  מפני  עוונות  משאר  זה  עון חמור  עוד  ב.
והלבנת  דברים  ואונאת  ורכילות  הרע ולשון מחלוקת  דהיינו אחרים ,
בספרי וכדאיתא  ממש , לרציחה  ולפעמים  רע שם  ולהוצאת  פנים 
שכן  תרצח  לא  לידי לבוא  סופו תשנא  לא  על  אדם  עבר  יח) (דברים 
וכן  נפש . והכהו עליו וקם  לו וארב לרעהו שונא  איש  יהיה  וכי  כתיב
כל דבר  של כללו קין. של חנם  שנאת  ע "י  ג "כ היתה  הבל הריגת 

חנם . שנאת  ע "י  הן ועיקרן תחילתן  שבעולם  הצרות 

חנם, שנאת של  זה לאו על תורה הקפידה כמה עד וראה בא עוד 
חזינן הרי נטירה... איזו שאחז"ל תטור לא של  הלאו בענין מצינו
כמותך איני לו אמר  רק אם ממנו  שמבקש החפץ את שמשאיל  דאף
ששנאה  דעתיה דגלי תטור  דלא לאו על  עובר הוא השאלתני, שלא

חבירו . על בלבו  טמונה

איבה  מחמת חבירו עם דיבר שלא דמי כז: סנהדרין  בגמ ' איתא עוד 
יהודה  לר' בין  לרבנן  בין דין, לו  לדון ופסול  שונא נקרא ימים ג'
דבר סכסוך בשביל שלפעמים אנשים בין  מאד  מצוי והנה עיי"ש,
גמורה  ששנאה אף זה, על זה תרעומת להם יש ביניהם שהיה קטן 
בני  ובלשון  יחד , להפגש רוצים אינם מ "מ  אך ביניהם נראית אינה
חזינן הרי באמת אבל  עמו", בשוה שוה "שאינו זה ענין  נקרא אדם
את  תשנא דלא לאו  על  ועובר שונא נקרא כזה שענין  הנ"ל מגמ '
שבשביל שאפשר זה, בדבר שיתבונן  האדם צריך  וע"כ  בלבבך , אחיך 

למאד . נורא שהוא הזה, החמור בעון אדם יכשל  קטן דבר

לכל , ראשון חנם. שנאת של  החטא  תיקון  אופני יבואר בו ה': פרק
שיוכל חנם, שנאת מעון  נפשו  יטהר ואז מלבו , השנאה להסיר צריך 
שלא  זמן כל  גזל  שבעון  וכשם לו . ויתכפר  העבר על  להתודות אח"כ
מכפר אינו  יוהכ"פ ואפילו חטאו, תיקן  לא לבעליו הגזילה השיב
מלבו השנאה עקר  שלא זמן כל חנם, שנאת בעון הדין כן  עליו ,

אפ  הזה העון לו מתכפר  ואינו להתודות יכול אינו  בכמה לגמרי ילו 
בידו ... ושרץ כטובל  דהוי וידוים,

>·Ò<ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ı·Â˜

אות  קמא  בבא  מסכת  ז"ל  וסרמן  אלחנן להג"ר  / שיעורים : קובץ
צד :). קמא  (בבא  עמך מעשה  עושה  כאן איקרי ק"ד:

הוי לא  וע"כ  בתוס', כמ "ש  בכך , עסקו שרוב בגזלן איירי הכא  הנה 
דמיקרי י "ל באקראי אחת  פעם  גזל  אילו  אבל עמך , מעשה  עושה 
דחייב ממזר  גבי כב: ביבמות  דפריך מהא  אבל  עמך , מעשה  עושה 
אפשר הא  רומיא  ומאי עמך , מעשה  עושה  אינו והא  אביו, בקללת 

מיקרי בכה "ג  דגם  ומוכח באקראי, אחד פעם  רק הערוה  על בא  דלא 
חוזר ואינו בתשובה  לחזור  דבידו כיון והטעם  עמך , מעשה  עושה  אינו

אקראי . הוי  לא  תו

ראיה  והביא קנ"ו, ס' אביון הלואת במצות יראים בספר  כתב וכן
שנקלה  קודם אבל אחיך , הוא הרי שנקלה כיון אחיך, דונקלה מהא
בש"ך כמ "ש דלא וזה אחד, פעם אלא עבר שלא אף כאחיך, אינו 
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רנ"א. סי' ריש יו "ד 

קיג:) (פסחים ערוה דבר בו כשראה לשנאותו דמותר הא ולפ"ז 
דאינו כתבו , שם בתוס' אבל ואחיך , עמיתך  מכלל  דיצא משום הטעם
שנאה  עליו לו  יהיה ואם שעשה, העבירה בשביל  רק לשנאותו  מותר
באחיך דגם אלא אחיך , בכלל  דהוא ומוכח תשנא, בלא עובר  אחרת

ערוה. דבר  בשביל  לשנאותו תורה אסרה לא

בשע"ת  יונה רבינו  מדברי הקשה ד ' סעיף ד' כלל חיים חפץ ובספר 
דלהרע  לחלק וכתב לשנאותו, דמותר  שנא ומאי להכלימו, דאסור
נימא  דאי בזה לחלק נראה ואינו שבלב, משנאה יותר  חמיר  בידים לו 
עמיתך , בכלל  דאינו ה"ה אחיך , מכלל  שיצא מפני לשנאותו  דמותר 
גם  מותר  באמת היראים ספר ולדעת ומצוות, בתורה שאתך עם
הוא  שנאה לענין דגם הנ "ל , בתוס' כמ "ש ר "י דדעת אלא להכלימו,
בשביל שלא היינו  חנם, שנאת רק תורה אסרה שלא אלא אחיך , בכלל
הכאה  לענין  עמך  מעשה עושה אינו בענין  עוד [עיי"ש ערוה... דבר 

דברים]. ואונאת

דכל נראה היה דבריהם ...ולולי ע'): סי' (בדפו "י תרנ "ה אות יבמות
והשחתה  קלקול דרך  אלא איסורין אינן  לחבירו  אדם שבין  האיסורין
אלא  האיסור דאין אחיך , את תשנא דלא לאו  וכמו  לצורך. שלא
דבר עליו ראה אם אבל ערוה, דבר  בו ראה שלא היינו חנם, בשנאת

בכלל דאינו  משום הטעם דשם לומר ואין  לשנאותו , מותר ערוה
שראה, ד "ה קיג: פסחים ערבי פרק בתוס' דמבואר ליתא, הא אחיך ,
לשנאותו הותר ולא בלאו, עליו  עובר אחר  טעם  בשביל  ישנאהו  דאם

דחובל  בלאו וכן  בו . שראה ערוה דבר בשביל  הרמב"ם אלא כתב
לרב  דמותר  מדחזינן והיינו נציון, דרך חובל  אם דוקא הוא דהאיסור

תלמידו . להכות

ז "ל -] לאו" שגגת "אחר, הנ "ל : הנחנקין  דפרק בסוגיא דאיתא ֵַוהא
ליה  למיפתח  לבריה שביק לא דרבינא בריה מר  פד: סנהדרין  הגמ'
שגגת  אחר, נמי, אחר הכי אי חנק, שגגת והוי חביל  דילמא ֵֵַַכוותא

מדרבנן . חומרא אלא דאינו  צ"ל  חנק] שגגת אביו לאו

דאם  פ"ו ) (דעות הרמב"ם כתב תענון, לא ויתום דאלמנה בלאו וכן
תלך דלא בלאו  וכן  איסורא. ליכא אומנות או  תורה ללמדן אותן ענה
המריבה. להשקיט כדי מחלוקת בעלי על לה"ר  לספר מותר  רכיל,
וכן תוכחה, דרך  בדברים להקניטו מותר דברים, דאונאת בלאו וכן
בסתר , שהוכיחו  אחרי בו  חזר  לא אם תוכחה דרך פנים להלבין מותר
והוא  בישראל , הנביאים כל שעשו כמו זה בשביל לקללו  גם ומותר 
האלו האיסורין  דכל  מכ "ז  ומוכח  פ"ו , דעות בהל ' הרמב"ם לשון

תועלת. לצורך  הותרו 

>‚Ò<˙Â··Ï‰ ˙ÂÂˆÓ

[·"Ò¯˙ ,‡Ï·‡� „"·‡ ,Ï"Ê ÔÈÈË˘ËÎÈÏ ÈÎ„¯Ó ¯"¯‰Ï]

והרוצה האריכות , משום אותו  העתקנו ולא - ופוסקים  מש "ס הדינים מקורי ביאור  שהוא מצותיך " "דרך  פירוש  גם כולל  זה [ספר 

שם] יעיין  אלו  בדינים  המחבר  בדברי להתעמק 

א . [סעיפים  / סעיפים  ל "ו ובו / ושנאתו . ישראל  אהבת  דין ב' פרק
כמוך"]. לרעך  "ואהבת  במצות  עוסקים  י . –

:íðç úàðù àø÷ð äî .áé .àé

את  תשנא  לא  שנאמר תעשה  בלא  עובר  מישראל  אחד  השונא  כל  יא .
שאין  היינו שבלב, שנאה  על אלא  התורה  הזהירה  ולא  בלבבך , אחיך
את  המכה  ולכן שונאו. הוא  אשר  יודע שחבירו  עד השנאה  מגלה 
על ג "כ  ועובר  רשאי  שאינו אע"פ שנאה , לו שמראה  חרפו, או חבירו
ודוקא  זה . לאו  על  עובר אינו להלן, יתבאר  כאשר  תטור  ולא  תקום  לא 

זה . לאו על  עובר  אז חבירו על  שנאה  בלבו תופס אם 

על עבר ושנאה , איבה  מחמת  ימים  שלשת  חבירו עם  דבר  לא  אם  יב.
שנאה . משום  זאת  שעושה  יודע אינו כשחבירו דוקא  ואפשר  זה , לאו

:íðç úàðùî ïåòä ìãåâ .âé

חרבה  לא  ז"ל אמרו למאוד , עד  חמור  הוא  חנם  שנאת  של זה  עון
ועבודה י תורה  בידם  שהיה  אע"פ חנם  שנאת  בשביל אלא  רושלים 

הוא  הלב שנאת  כי  לחוץ השנאה  המגלה  מן רע יותר  והוא  וגמ "ח ,
הכל . מן יותר חזק חטא 

:úøúñð äàðù åà äéåìâ äàðù íà øúåé áåè äæéà .ãé

חושב אינו אם  אכן רעתו, ומבקש  גמור , לשונא  לו הוא  אם  וכ"ז
רק טובות , עמו לעשות  ההסכם  ואדרבה  רעה  שום  לו לעשות  לעולם 
שמצוה  הדין מצד  אם  חבירו, על  שנאה  בלבו לו יש  סיבה  איזו משום 

ונתבזה  יצרו את  לכוף יכול שאינו או להלן שיבואר  כמו לשנאותו לו
ולקבלו  חבירו עם  ולדבר  השנאה  להסתיר מחוייב  אזי  חבירו, אצלו
מי ומזה  מזה  וטוב גמורה . אהבה  לידי יבואו ומזה  יפות , פנים  בסבר 
בזה  פרטים  [עוד  מחשבתו. יבחנו לא  אז בשתיקה  לעולם  שדרכו

ונטירה ]. נקימה  בהלכות  יתבארו

:éðåðéáì äøéáò øåáò äàðù .åè

שעשה  לתלות  ויש  עבירה  עובר מישראל  בינוני אחד איש  רואה  אם 
לשנאותו  אסור בעלמא , חומרא  שזה  סבור  שהיה  או מתכוין בלא  זה 

הנ"ל . כל  על עובר  בלבו אף אותו והשונא  כלל, זה  עבור

:äøåîç äøéáò øåáò äàðù .æè

עבירה  שהיא  כגון  האיסור  חומר  את  ידע שהחוטא  יראה  אם  אבל 
זאת  שעשה  ידוע וגם  אסורים , דברים  כאכילת  בישראל  מפורסמת 
שהוכיחו  רק העולם  בעיני חמורים  שאינם  דברים  אפילו או במתכוין ,
נאמר ועליהם  לשנאותו, לו מצוה  אז במרדו, עומד והוא  בסתר  כדין 
בינוני , איש  הוא  מעשיו בשאר  אם  ועכ "ז אשנא . ה ' משנאיך הלא 
לספר ואפילו בפועל, רעה  עמו ולעשות  לחוץ, השנאה  לגלות  אסור 
ישראל , לכל  כמו טובות  עמו לעשות  לו יש  וגם  אסור. הרע לשון עליו
תשובה . עשה  בודאי כי  אחריו ולהרהר  לשנאותו אסור  ת "ח  הוא  ואם 

:øåîâ òùøì äàðù .æé

איזו  ועובר  עיניו, לנגד  אלקים  פחד  אין אשר  דרכו את  בחנת  אם  אכן
כגון  שמים , מלכות  עול מעליו  ופורק פעמים  כמה  מפורסמת  עבירה 
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להכעיס, שהוא  ונראה  עול  פורקים  חמורות  עבירות  שהעוברי בזה "ז
אצלו  שנתקלקל  מי ומכ "ש ה ', מדרכי ישראל  והמדיחים  המסיתים  וכן
בכלל , ג"כ בזה "ז קבלה  בספרי כופר דאם  (ונראה  הדת  מיסודי  אחד 
כפירה  בפיו שמדבר  במי וצ"ע  חגיגה , במס' דחז"ל בכלל שהוא  ובפרט
מצוות  עושה  שהוא  אף לשון), מרפא  ספר  ועי ' פתוח  פה  מסיבות  ח"ו
או  חמורות , עבירות  ג' עובר  אותו ראו אם  וכן עבירות , עובר  ואינו
מומר הוי  שאז חמורות  שאינן אף שבתורה  עבירות  רוב על שעבר 
הממשלה  חוקי  ע"פ ולרודפם  לשנאותם  מצוה  אלו וכל התורה , לכל 
ולעשות  ומלך ) בני  ה ' ירא  כמ"ש  ממלך  גם  יראים  אינם  בטח (כי יר "ה 

צבאות . ה ' כרם  המחבלים  הם  כי  מהרע, שיוכל  מה  כל  להם 

:á"äåòì ÷ìç íäì ïéàù íéøëæåîä íúåà ïéã .çé

בפרק המוזכרים  אותם  המבזה כל  כגון לעוה "ב חלק להם  שאין חלק
גאוה  בעל שהוא  כגון רעות  מדות  לו שיש  מי  וכן בהם , וכיוצא  ת "ח
לאהוב מצווה  שאינו אף מגונות , מדות  ושארי  כעס לידי בא  ומזה 
יודעים  אינם  הם  ואפשר  לחוץ, השנאה  לגלות  אסור  עכ "ז בלבו אותם 
מה ' ולבקש  שבקרבו הרע חלק רק  לשנוא  טוב ויותר  האיסור . חומר

החוטאים . ולא  החטאים  שיכלו

:íéîòôì äáåè åì úåùòì éðåðéáì íãå÷ òùøäù .èé

חמורה  עבירה  בעל ולרשע כשר  לאיש  טובה  לעשות  לו  נזדמן אם 
שלא  יצרנו את  שנכוף  כדי טובה , לו לעשות  קודם  הרשע לתיאבון,
וי "א  ע"פ), פ' פסחים  ומס' א "מ פרק ב"מ  (גמ ' גמורה  לשנאה  נבוא 
דפריקה  וי "א  ע"פ), (תוס' כשר איש  עם  מלפרוק עמו לטעון טוב דיותר 
(נמו"י ב"ח צער  משום  עבירה  הבעל  של  לטעינה  קודם  כשר  איש  של
קודם  הוא  לכו"ע דברים  בשאר  אבל  רע"ב) ס' חו"מ  ורמ"א  ב"מ  מס'

כשר . לאיש 

:äæ ïéðò ìò äçëåú .ë

שחבירו  רואה  אם  אשר  בנו הזאת  המכשלה  גדולה  כמה  נראה  מזה 
בינוני הוא  אם  הן חובה  לכף אותו דן תיכף  שהיא , איזו עבירה  עובר 
לרשע, אותו וחושב בלבו ממאסו כלל  הוכיחו לא  אם  ואף ת "ח, הן
עליו  ולדבר  לו להיטיב ושלא  חבירו על רדיפות  כמה  לעצמו ומתיר
מקבל היה  מוכיחו היה  אם  אשר  הגון איש  הוא  חבירו אם  ואף לה "ר ,
בלבו  עליו וחושב חבירו, לבושת  מקום  מוצא  עכ"ז באהבה , תוכחה 
יכפר . ה ' גדולים  חטאים  בזה  גורם  ובאמת  הזאת , השנאה  מצוה  לדבר 

:åîò âäðúäì êéà ú÷åìçî ìòá àåäù éî .àë

לעשות  אסור  עכ "ז לשנאותו, מצוה  שבלב אף מחלוקת , בעל שהוא  מי 
אשר שיודע לא  אם  אסור  עליו לה "ר לדבר ואפילו רעה , שום  לו
טובות  אבל  אסור . בל"ז אבל  המחלוקת , להשקיט  תועיל  הזאת  הלה "ר 
בבירור לו נתודע אשר וכ"ז לו, לעשות  אין והידור וקימה  כבוד של
על בזה  יסמוך ולא  בה , ומחזיק במחלוקת  התחיל  הוא  אשר  גמור
בעיני חמור  אין אשר  בעוה "ר  בזמנינו נראה  ועכ "ז  דברים . סיפור 
ודעת  דעתו על  מעבירים  עניות  פעמים  הרבה  וכן העון, זה  העולם 
כלל . לחוץ השנאה  להראות  ושלא  בלב, אותו שישנא  רק לו די  קונו,

:òùøä úà àðùé íà ïåîî ãñôä åì äéäé íà .áë

קב מדברי  מ "ע  היא  שמים  מלכות  עול לפורקי הלא השנאה  שנאמר  לה 
לו  עושה  ואינו לאוהב לו הוא  הרשע אם  ועכ "ז אשנא , ה ' משנאיך
יוכל בלב אף לשונא  לו יהיה  ואם  בממונו מחזיקו אם  ובפרט  רע ,
לו  להיות  מחוייב אינו לשונא , לו יתהפך חבירו שגם  מזה  לגרום 
רעה  רעך  על תחרוש אל נאמר  וע"ז  ממנו, השנאה  וירחיק לשונא 
כופר אם  אבל הדת , בעיקרי מאמין אם  וכ "ז אתך , לבטח  יושב והוא 
פרנסתו  כל  אם  רק אופן, בכל לשנאותו מצוה  מהעיקרים , באחד  ח"ו

ועכ "ז  זו. ממ"ע פטור  אז בפרנסתו, הפסד  מזה  לו לגרום  ויוכל  ממנו
ביתה , מפתח הרחק שנאמר  משום  לקרבו, שלא  בזה  ליזהר  צריך  מאוד 

בדתינו. הכופרים  ושלום  חס  להחזיק שלא  וגם 

:ìåãâ àðåùì åì åøéáç íà .âë

סיבת  היטב יחפש  אזי  גדול , שונא  לו הוא  אשר  בחבירו רואה  אם 
ואם  השנאה , סיבת  זאת  אשר  רעה  איזו לחבירו עשה  אולי הדבר,
על חבירו לב את  הסבו רעים  אנשים  אולי יחקור אזי  מצא  ולא  דרש 
הסיבה  בודאי  הועיל  לא  זה  כל ואם  זאת . לתקן ויראה  רכילות , ידי
הדבר קשה  שמאוד ואף ה ', יראי ושונא  רוח גס שחבירו יען לזה 
עליו, שנאה  ולגרום  רעה  לו לעשות  ח"ו עכ"ז שונאו, איש  לאהוב 

מהטוב. שיוכל  מה  לו יעשה  ואדרבא 

:åôãåø åøéáç íà .ãë

נתברר אם  ודוקא  בכפו, חמס לא  על  וחומסו רודפו חבירו אם  אמנם 
ובאמת  רודפו שחבירו מסיתו היצר  פעמים  הרבה  כי  גמור , בבירור לו
לשנאותו, מותר  רודפו, שחבירו לו ברור אם  אכן רעתו, מבקש  אינו
היא  חסידות  מידת  אכן טוב , עמו לעשות  כלל מחוייב שאינו וכש "כ 
אמר ה ' כי מעשיו ברוע  עצמו את  ולחשוב כזה  לאיש  גם  טוב לעשות 
לעשות  שרצה  רק רעה  שום  לו פעל  לא  חבירו אם  ובפרט  לרודפו, לו

מלבו. הדבר  ימחה  בודאי  רעה , לו 

:äøåúä ãåáëì òâåð íà .äë

להלן  יבואר ת "ח ביזה  אם  אבל התורה , לכבוד  נוגע אינו אם  וכ"ז
ונטירה . נקימה  בהל '

:äñðøô ÷ñòîù äàðù .åë

ויש הפרנסה , עסק עבור הוא  לחבירו אדם  שבין השנאות  רוב עפ"י
כדת  שלא  למחייתו יורד  חבירו אם  האופנים . כל  עפ"י זה  פרט  לבאר
ולעשות  לשנאותו אסור אז לד"ת  לתובעו  שיוכל  בעירו רב יש אם  אז
דין  עליו תובע רק כן עושה  אינו ואם  לב"ד . יתבענו רק רעות  עמו
על דין מעורר  ואדרבה  מהנצעק יותר  לצועק לו אוי  אמרו בזה  שמים 
למחייתו, ויורד  לד"ת  עמו לילך  רוצה  אינו שחבירו אם  אכן עצמו.
עפ"י רוב עפ"י  אכן לשנאותו. ושלא  לאהבו מצוה  אינו בודאי כזה 
וכיוצא  חנות  אצל  חנות  כגון העסק לעשות  לו מותר  חבירו גם  ד"ת 
חושב שהראשון היינו לחבירו איש  בין גדולה  שנאה  נמשך  ומזה  בו,
ע"כ שונא , לו נעשה  חבירו גם  וממילא  לחיותו יורד  שזה  בדעתו
אשר בקרבו שמרגיש  אף חבירו של  לעסק שיורד שהשני בזה  העצה 

נעשה  ויהיה חבירו  יחריש עכ "ז הדין, מצד  לו שאסור  ואף שונא  לו
הוא  גם  אחר  שלו לעסק ירד  שאלו בדעתו ויחשוב נאמן אוהב לו
יהיו  הימים  במשך  לאוהב לחבירו  יהיה  אם  ואז לחבירו, שונא  היה 

לזה . זה  ורעים  אוהבים  נעשים 

:äàð÷ úîçî äàðù .æë

ברעהו  איש קנאת  היא  חבירו את  איש  לשנאת  גדולה  סיבה  עוד
עולה  חבירו דאם  גדול, עון והוא  מעלה , באיזו עולה  חבירו כשרואה 
ואם  והנהגתו, ה ' על מתרעם  הוא  הקב"ה , הצלחת  ע"י  מעלה  באיזו
ויש לזה  ראוי הוא  בודאי  טובות  מדות  ע"י  מעלה  באיזו עולה  חבירו

עליו. שנאה  להחזיק ח "ו לא  אבל  כמותו ולעשות  לקנא  לו

פירסום  רק ובמעשים בחכמה הרבה ממנו  קטן  חבירו  לפעמים אמנם
טבעו להכריח בטבע מאוד  קשה וזה ממנו, הרבה וגדול  הולך  שמו 
ימהר אל ועכ "ז  עליו, ממנו קטן מנשאים איך  יראה בעיניו אשר
לחבירו יש אולי היטב יחקור  דבר וראשית עליו , קנאה להחזיק בדבר 
אפשר בתורה וגם לכת, הצנע שהוא יען  בסתר  טובות מדות איזו 

מהלכות. רב הון אתו ויש קטן  עצמו  שמשים
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כי  תורה, דין  על זאת יעמיד לא אז מצא, ולא זה בכל דרש אם אכן 
הדין משורת לפנים בזה יתנהג רק גמורה, שנאה לידי מזה יבוא סוף
ירושלים  חרבה לא חז "ל  אמרו חמורות. עבירות להרבה יבוא ולא
בשביל אמרו  ובמק"א תורה, דין על  דבריהם שהעמידו על אלא
אשר ויזכור  מידותיו  על יעבור לכן אחד. מטעם והכל חנם, שנאת
העולם  בזה וגם למעלה, ותחתונים למטה עליונים ימיו חליפת אחר 
לבוא  שיוכל רואה אם אכן שמא. אבד סוף לאמיתו, אינו  השם אם
אנשים  קצת בפני האמת יגלה אז בהוראות עליו שיסמכו מכשול  מזה

נשמעים. יהיו  שדבריו שיודע

.äøéèðå äîé÷ð úåëìä ïìäì øàáúé äáåè øãòä úîçî äàðù .çë

:òøä ïåùì úáéñîù äàðù .èë

הרע. לשון מסיבת  היא  לחבירו אדם  בין לשנאה  גדולה  סיבה  עוד
יביא  שלא  כדי  מלה "ר  לשונו שישמור  דבר ראשית  זה , פרט  ונבאר 
על חיים " "חפץ בספר  מבואר  כבר  לה "ר  ופרטי  לשנאה , חבירו את 
גמור רשע על  רק בלה "ר  היתר  שום  שאין הספר  מכל והקיצור נכון,
לשמור או הרע, דרך  לתלמידו לגלות  או מפורסמות , עבירות  עובר 

לדבר שמותר אף גמור  רשע על  שאפילו ודע מנזק . לה "רחבירו עליו
לדבר שלא  להתרחק הוא  הקדושה  ממידת  אבל  בזה , מצוה  קצת  ויש 
צריך בזה  וגם  שמים , לירא  לו שמוחזק דוקא  הוא  ולתלמידו רע, כלל 

ח"ו. רע לדבר  לשונו ירגיל  כי יתירה  זהירות 

:úåìéëø úîçîù äàðù .ì

הדינים  כל הנ"ל בספר  יתבארו ג "כ מרכילות  שנמשך השנאה  והנה 
דברים  שרואה  כגון לקבל  שמותר  במקום  דאף ודע לקבל . אסור  מתי 
סיבת  אחר  יחקור עכ "ז רע, עליו דבר  שחבירו  בודאי  ויודע הניכרים 
מרוב זה  בשביל  אשר עליו כעס איזה  לחבירו היה  דאפשר  הדבר
הדבר , יודע לא  אשר ורוצה  מזה  נתחרט ותיכף חבירו בפני דיבר  כעסו

עליו. שנאה  להחזיק אסור בודאי 

:àéñäøôá ø"äùì åéìò øáãî åøéáç íà .àì

ויורה  לעפר  עד  ומשפילו עת  בכל  בפרהסיא  עליו מדבר  חבירו אם  אכן
לדבר כך  שטבעו מסיבת  הוא  אם  היטב ידרוש לשונו, בחץ אותו
מרדיפות , זה  אין בודאי אז לשונו, הורגל  וכך הכל  על  רעות  לעולם 
דברים  לדבר אינו טבעו אם  אכן זה , בעבור  חבירו לשנוא  לו ואסור 
וכבר כרודף, דינו בודאי  בפרהסיא , לעולם  מדבר  עליו ורק יתירים 

כ "ד . בסעיף דינו נתבאר

:íéáøã ú÷åìçî úîçî äàðù .áì

נתהוה  אשר  המחלוקת  היא  ופירוד  לשנאה  הגורם  מכל , הגדולה  הסיבה 
מחלוקת  נתהוה  אם  הנה  זה . פרט  לבאר  ויש  בעוה "ר . מקומות  בכמה 
ומי כלל , מזה  לדבר  אין הצדדים  משני נצחון או כבוד  מסיבת  ח"ו
ולה "ר לשנאה  גורם  זה  כי מהאש , כבורח  מזה  יברח בלבו ה ' שיראת 

ח"ו. דרבים  מחלוקת  עון כמו בעולם  עון לך  ואין ושפ"ד ,

בעירו שרואה כגון שמים לשם שהיא מחלוקת יש לפעמים אכן 
לקבל שרוצים כגון  טוב, לא דרך על להתייצב קשר קושרים אנשים
שרוצים  או עליהם, רב לקבל כלל  רוצים שאינם או הגון  שאינו רב
דבר שום או דרבים ת"ת לבטל שרוצים או הגון , שאינו שו "ב לקבל 
או חנם, על  עליהם שקבלו  הרב את שרודפים או ישראל , מדת
אסור אלו  בכל ― בעירו פריצות של  מנהג איזה להנהיג שרוצים
נגדם. במחלוקת לעמוד  עליו  מצוה רק ולשתוק, הצד מן  לעמוד  לו 

במקום  בכעס ח "ו  ישתמש לא ראשית בזה, להתנהג איך  יזהר אמנם
תרופה, באין שכנגדו  מהצד  המחלוקת אש יבער  בטח  שאז  כזו סכנה
ויבקש  לפניהם דבריו  ויציע טובים בדברים עצמו את יכנע מקודם רק

הועיל לא זה כל אשר רואה ואם ח"ו. שמים שם יחללו  שלא מהם
שיוכל מה יעשה אם אשר  רואה אם הדבר , אחרית היטב יתבונן  אז
לבוא  ויוכל מצויה המלשינות אשר  בזמנינו  אז לא ובאם יעשה, ינצח ,
שלהם, להקשר  ח"ו יודה שלא רק עדיף. תעשה ואל  שב שפ"ד, לידי
הוא  אשר לה' וידום ברעש, לא דקה בדממה שיוכל מה כל  ויעשה

מלחמה. איש

:ú÷åìçî äåäúð øáë íà .âì

נע כבר אם  אבל המחלוקת , בהתחלת  זה  והוא וכל  מחלוקת , ח"ו שה 
ואל הרע, מן הטוב לבחור  מחויב אז לשקר , אמת  בין להבחין יודע
בדרך יתנהג  רק אסורים , דברים  ע"י בשפתיו אנשים  להמשיך ישתדל
השנאה  תתמעט ובזה  יעשו, וכן  ילמדו וממנו בזה , דבריו וימעט ה '
הוא  ישרה  בדרך  לא  שהוא  אף אחרת  הדרך  אם  וכ"ז השלום . וירבה 
דרך באיזו רואה  אם  אבל ישרה , דרך שזאת  שחושב טעות  מסיבת 
מקום  עד  ישתדל  בודאי  בזה  בזמנינו, שנתרבה  כמו ח "ו בהדת  כפירה 

הכרם . מן הקוצים  ולכלות  מישראל  נפש  איזו להציל מגעת  שידו

:äàðùî ãåàî øåîùì íéðîæ åæéàá .ãì

באיזו  מאד  עצמו את  ישמור  עכ "ז מה "ת  השנאה  שהותר  מי  על  אפילו
טובים  וימים  בשבתות  כגון השנאה , במידת  להשתמש  שלא  זמנים 
לעורר צריך  הוא  אשר  תפילתו בעת  וכן למעלה , שוקט הדין מדת  אשר
הם  אשר  תשובה  ימי ובעשרת  ציבור צום  ביום  ובפרט  מעלה , רחמי 
למען  פושעים , על  אפילו  כלל  השנאה  יזכור לא  אז ורחמים , רצון ימי

למעלה . דין יעורר  לא 

:äæ ìëì úåöò .åì .äì

כשיעשה  היא  חבירו אהבת  ולקרב משנאה  להתרחק הנכונה  עצה  לה .
על יתבאר  כזאת , לי עשית  מדוע מאתו שידרוש  רעה  איזו חבירו לו

לקמן. ונטירה  נקימה  בהלכות  נכון

אשר הגדולה  העצה  ע "כ  טו. ונטירה : נקימה  בהלכות  המחבר  וז"ל 
איש בין שלום  ולעשות  ושנאה  איבה  נטירת  כל לבטל  גורמת  היא 
כזה , לי  עשית  מדוע ממנו ידרוש  חבירו לו חטא  שאם  הוא  לרעהו,
שלא  זמן וכל היה , בשגגה  אשר  לו ישיב שחבירו הדבר  קרוב אז

כלל . ולנטור  לנקום  התורה  מן לו אסור מחבירו, שאל 

לו, שונא  שהוא  מחמת  זאת  עשה  אשר  נכרים  דברים  יש אם  אכן טז.
מדוע ממנו ישאל שאם  קטנה , ובדעת  ביותר הדיוט החוטא  שהיה  או
ומחל ממנו שאל  לא  אם  אז גמורה , שנאה  לידי יבואו כזה  לי  עשית 
לו  אסור  חכם , תלמיד  הוא  אם  אכן חסידות . מדת  זה  הרי  בלבו לו
ממנו  שיבקש  עד  התורה , כבוד  משום  בפרהסיא  בזהו אם  לו למחול 

[מחילה ].

אין  אז איבה , מחמת  ימים  ג ' עמו דבר  שלא  לו שונא  הוא  אם  יז.
לו  עשה  שנאה  שמחמת  שחזקתו לו, עשה  מדוע ממנו לשאול  צריך 

ונטירה  נקימה  מהלכות  ע"כ - זאת .

_____

עם  או ופירוד, לחבירו בינו שנאה  בקרבו נתעורר  אשר  רואה  אם  לו.
הגורמים  הם  טובים  שאינם  המעשים  כי במעשיו יפשפש אזי רבים ,
אויביו  ישובו ואז מעשיו, ויתקן לבו  בכל ה ' אל  וישוב ח "ו, פירוד 

אתו. ישלים  אויביו גם  איש דרכי ה ' ברצות  כמש "כ לאוהביו,

:åàðåù úìéôðá çåîùì øåñà ïôåà äæéàá :äì óéòñ :äîé÷ð úåëìä

לשנאותו, שמצוה  עבירה  איזו שעובר  או חנם  על שונאו חבירו אם 
ע"ז  שמח  ואם  נפילתו, על  לשמוח לו אסור במפלתו, רואה  אח"כ  אם 
ואפילו  תשמח ", אל  אויבך "בנפול  קבלה  דברי  של  תעשה  לא  על עובר 
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עכ "ז  עומד  במרדו ועדיין הנפילה  מזה  נכנע לא  חבירו אשר יודע אם 
רשעים  של  דמן על מצטער  והקב"ה  ישראל . במפלת  לשמוח  לו אסור 
לו  יהיה  לא  שוב נפילתו וע"י  רודפו חבירו  היה  אם  ואפילו שנשפך .

נפילת  בעצם  עכ"ז רודף, לו  יהיה  לא  ששוב בלבו ששמח ואף כרודף,
באופן  מהרדיפות  נפדה  היה  אם  לו טוב היה  ויותר  ישמח, לא  חבירו

מפלתו. ע "י  שלא  אחר 

>„Ò<·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜

[l"f "xrltiihq"d - iwqaiipw l`xyi awri 'x b"dxdl]

זה] בענין הש"ס ובסוגיות - תשנא דלא בלאו הראשונים [בשיטות

:íéùåã÷ úùøô "õøô úëøá"áå ;ã"ð 'éñ é"ç

שיטות . ג ' בזה  שיש  כנראה  בלבבך  אחיך  את  תשנא  דלא  לאו בענין

המצוות  בספר  ביאור וביותר ה "ה  מדעות  פ"ו ז"ל הרמב"ם  דעת  א ]
שונא  שהוא  וכשמודיעו שבלב שנאה  על  אלא  עובר  דאינו ש "ב, ל"ת 
כהנים  דתורת  מההיא  לזה  מקור  והביא  זה , בלאו עובר  אינו אותו
יכול בלבבך אחיך  את  תשנא  לא  ת "ר  טז: בערכין לה  ומייתי קדושים 
הכתוב שבלב בשנאה  בלבבך, ת "ל  יקללנו ולא  יסטרנו ולא  יכנו  לא 
הרמב"ם  וכדברי  שנאתו. לו מודיע ואינו בלבו כששונאו ופירושו מדבר ,

רל "ח . מצוה  החינוך  בספר כתב  ז"ל 

לא  הכתוב על  קדושים  פרשת  התורה  על  בפירושו ז"ל  הרמב"ן ב]
פשוטו  שלפי מבאר  עמיתך, את  תוכיח  הוכח  בלבבך  אחיך את  תשנא 
אודות  על עמו תתווכח אלא  בלב  השנאה  את  תשא  שלא  אחד דין הכל 
כמו  שאינו יברר  או יתנצל  שמא  אותו שונא  אתה  שמחמתו הדבר
ל"ט במצוה  היראים  דעת  וכן מחילתך , יבקש ושמא  חושב  שאתה 
עד זו בל "ת  עובר  אכתי לחבירו  שנאתו שמודיע במה  ולפ"ז ע"ש.
ומשמע זה . על  לו שמשיב מה  וישמע לו שונא  הוא  מה  עבור  שיודיענו
מבורר והדבר  כנגדו שחטא  מכחיש  אינו חבירו שאם  היראים  מדברי
שונאו  אפילו זה , לאו  ליכא  אז מחילתו, מבקש  אינו וגם  גמור , בבירור 
או  שציערו נגדו שחטא  משום  אלא  לשמים  שחטא  עבירה  מחמת  לא 
רשע ממילא  כדין שלא  חבירו נגד החוטא  [ומיהו כדין שלא  הפסידו
היכא  ויראים  ז"ל  הרמב"ן דלדעת  לענ"ד ומשמע לשמים ]. ג"כ  הוא 

א  לעולם  עובר אז חנם , שנאת  או וכיו"ב קנאה  מחמת  ע"פששונאו
זה . עבור  עמו והתווכח  שנאתו שהודיע

נגדו שחטא מי על קאי תוכיח  דהוכח ז"ל הרמב"ן  פירוש ובעיקר 
פירש  ז "ל  הרמב"ם גם בלבו , ישטמנו  ולא זה עבור  עמו  שיתווכח 
דינים, ב' שהן ז"ל הרמב"ם דעת שנראה אלא ה"ו , מדעות בפ"ו כן 
דאכתי  אלא תשנא, דלא הל "ת מאיסור נפקע שנאתו  כשמודיע דתיכף
שנאתו , יתבטל זה ע"י שמא בזה עמו  להתווכח  דהוכח  מ"ע איכא
הוכח שיקיים בתר עד  תשנא דלא ל"ת איכא ויראים ז"ל ולהרמב"ן 

הנ "ל . ככל תוכיח 

דבר "על יכנו: לא  יכול  דאמרינן אהא  פירש  שם  בערכין ז"ל רש "י ג]
דלא  איסורא  איכא  הא  תוכחה  לשם  לא  אי דק"ל  [משום  תוכחה "
שם  בסה "מ ז"ל  והרמב "ם  תקלל , דלא  בלאו וקללה  יוסיף פן  יוסיף
עובר אינו  תשנא  דלא  זה  בלאו שעכ"פ הברייתא  דכוונת  זה  מתרץ
בשנאה  בלבבך  ת "ל  דברייתא  סיומא  יתפרש  האיך דלפ"ז וצ"ע ע"ש],
תוכחה  לצורך שרי  וקללה  דהכאה  נהי כלומר  מדבר , הכתוב שבלב
דרואה  קי"ג בפסחים  מבואר  דהא  צ"ע וזה  אסור , אותו לשנוא  מ"מ
ערוה  דבר  דוקא  דלאו ומשמע לשנאותו, מותר  ערוה  דבר  בחבירו
הרמב"ם  וכ"כ  וטועה ], בשוגג לתלות  שאין [מפורסמת  עבירה  כל  אלא 
וכן  ע"ש  לשנאותו מותר  עבירה  דבר  בו דבראה  רוצח  הלכות  סוף  ז"ל 

מותר פנים  דעז מבואר  ז: דף ובתענית  שם , יראים  בספר משמע
וכנראה  זה  דבר יביאו שהפוסקים  לע"ע מצאתי לא  [מיהו  לשנאותו
שחטא , אלמא  תוכחה  ע"ד  שמכהו כיון ומעתה  וצ"ע], שהשמיטוהו

לשנאותו. אסור  ואמאי 

שאינו אלא מפורסמים, חטאים שחוטא ממש ברשע מיירי דלא ונראה
יותר , דרכיו שייטיב ומכהו ערכו, לפי הראוי כהוגן כ"כ נוהג
לרדותו , מצוה דגמיר אע"פ ותלמידו בנו גבי ח. דף במכות וכדאמרינן
ידי, על עקיבא רבי לקה פעמים הרבה שם בערכין ריב"נ שאמר ע"ד 

לשנאותו . ואסור  להכותו שרי כה"ג וכל

לאו ליכא שנאתו  דכשמודיעו  מקור  שום לנו  אין  ז"ל פירש"י ולפי
ללמד אלא השנאה, מודיע לאפוקי לא "בלבבך " שכתוב דמה זה,
אלא  מודיעו, אינו  בין מודיעו בין  תורה אסרה שבלב שהשנאה
שבלב  שנאה דעכ "פ תוכחה לשם להכותו שצריך במי מדבר  שהכתוב
מ "מ מכהו כגון שנאה על המורה מעשה שעושה שאע"פ אסור ,

באמת. שונאו יהא לא

הראב"ד כהנים][דברי בתורת

לתו"כ ז"ל  הראב"ד בפירוש  שליט"א  חיים  ר ' הרב יקירי  בני  והראני 
נקימה  איזהו ביומא  חז"ל  ואמרו תטור , ולא  תקום  לא  הכתוב על 
להשאיל רצה  שלא  שהראשון ז"ל  הראב"ד  וכתב וכו', קרדומך השאילני
שחס משום  אלא  מלהשאיל  נמנע איבה  מחמת  שלא  לפי הוזהר  לא 
באזהרה  אינו אבל  עליו באים  שנגעים  עין צרות  מענין [וזהו נכסיו על
שהוא  שכן כל איבה  משום  מונעו הראשון ואם  וז"ל : וכתב תשנא ] לא 
הזכיר שלא  ואע"פ תקום , לא  ומשום  אחיך את  תשנא  לא  משום  עובר 
וממש "כ עכ "ל. כליות  חוקר  לב בוחן ב"ה  הבורא  כי בפיו הנקימה 
שנאתו  והודיע כשהזכיר שכן דכל משמע  וכו ' הזכיר שלא  ואע"פ
קאי ז"ל  הראב"ד  שכתב סיומא  דהאי  משמע  דלא  תשנא , בלא  דעובר
ובלאו  תשנא  דלא  בלאו בתרתי  התחיל  שהרי  תקום  דלא  אל "ת  רק 
אתרוייהו  קאי הזכיר " שלא  "ואע"פ שמסיים  דמה  ומשמע  תקום  דלא 

וצ"ע. כ "כ מוכרח אינו ומ"מ 

סה:] דנדרים סוגיא [ביאור

ועוד סה : דף נדרים  דתנן מהא  שליט"א  מהר"ח  יקירי בני  שהעיר ומה 
היית  אילו לו ואומרים  שבתורה  הכתוב מן לו פותחין מאיר  ר ' אמר 
אחיך את  תשנא  לא  ועל תטור לא  ועל  תקום  לא  על  עובר  שאתה  יודע
הכא  א "כ תשנא  בלא  עובר  אינו דכשמודיעו ולהסוברים  וכו', בלבבך
משכח"ל דהא  מידי קשה  דלא  נראה  שנאתו, גילה  הרי מנכסיו כשמדירו
מחמת  שהוא  לתלות  חבירו ויכול  שנאה  מחמת  שהוא  מודיעו כשאינו
דכל דנדרים  משנתנו כוונת  ואין מדירו , הוא  ממונו וקפידת  עין  צרות 
איכא  דלפעמים  אלא  במשנה , דקחשיב הללו השמות  בכל  עובר  נודר 
לא  ועל  וז"ל : שם  ז"ל הרא "ש  בפירוש  כמ"ש  זה , ולפעמים  זה  לאו
שלא  על לשכניו כליו להשאיל שלא  שנדר  כגון תטור  ולא  תקום 
בשלומו  לשאול  שלא  שנדר  אחיך  את  תשנא  לא  ועל וכו' לו השאילו
שלא  כל שונא  איזהו כז. דף דסנהדרין להגמ ' ז"ל  [וכוונתו עכ "ל .

באיבה ]. ימים  ג' עמו דיבר 
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אלא  האיסור  אין הפוסקים לכל והלא זה הוא פתח מה לעיין  ויש
וכדמתבאר השנאה מחמת שעושה המעשה ולא שבלב השנאה
בלאו לו שפתחו  הפתח  ע"י לכשיתחרט וא"כ הנ "ל , דערכין  מברייתא
על ולא לו  שהיתה שבלב השנאה עבור אלא יתחרט  לא תשנא, דלא
מה  כל  על  ג"כ יתחרט ממילא דמ"מ ונ "ל  מנכסיו , שהדירו  מה

בעה"י. לקמן ויבואר  בזה ועוי"ל זו, שנאה מחמת שנסתעף

הנ"ל] דנדרים בסוגיא ועוד ג. דסוטה סוגיא [ביאור

שאמרה  כלפי  אומר  ראב"י ג. דף  מסוטה  שליט"א  בני שהקשה  ומה 
לאשתו  יקנא  [שלא  זו כגון יכול  בלבבך  אחיך את  תשנא  לא  תורה 
קנאה , רוח  עליו ועבר ת "ל  שכני '] עם  ונסתרת  דת  על  כשעוברת 
רחמנא  דשריא  מאיסורא  לאפרושי  דעביד  משום  לאו דאי  ומשמע

ענין  בזה  היה  מקנא לקנא  שהרי  האיבה  לה  שמודיע אע"פ  תשנא  לא 
שבלבו  שנאה  לה  מגלה  שאינו משכח "ל  דהא  א "ש דג "ז נראה  לה ,
משום  שמקנא  אלא  כלל  עכשיו אותה  שונא  אינו שבאמת  ואפשר
הוא  כך הגמ' וכוונת  להבא , כן תעשה  שלא  המעשה  על שמקפיד
ז"ל כדפירש "י ושנאה  ומריבות  קטטות  לידי אח"כ  תביא  הזו שהקנאה 
לידי עצמו להביא  שאסור תורה  שאמרה  אחרי  כמו כלפי : ד"ה  שם 
קעבר שנאתו מודיע כשאינו דדוקא  ולהסוברים  עכ"ל , ותגר  שנאה 
ולא  שבלב שנאה  לידי  יבוא  הקנאה  שע"י הכא  יתפרש  תשנא  בלא 

שונאה . שהוא  חמתו, בו שתבער  פעם  בכל יודיענה 

ומביא  הגורם מעשה שהעושה דסוטה זו סוגיא מתוך מתבאר  והנה
עבירות  שבכל תשנא, דלא איסורא בכלל  הוא וקטטות שנאה לידי

שיעבור . לו  וגורם יצרו המגרה דבר  כל  אסור  שבתורה

היית  אלו  לו  דפותחין  הנ "ל  סה דף דנדרים ההיא היטב בזה וא"ש
זה  אין אכתי דהא לכאורה וקשה תשנא, לא על עובר  שאתה יודע
אלא  תשנא לא על  עבר  בהמעשה שלא ההדרה, מעשה על פתח
דמ "מ א"ש להמבואר  אבל  לעיל , וכמש"כ  דעובר הוא שבלב בשנאה
דאמרינן קינוי כענין  שנאה לידי ומביא גורם ההדרה מעשה אותו 

ההדרה. מעשה על פתח  הוי ושפיר תשנא לא משום בזה דאיכא

תטור"] ד"לא ובלאו - פסחים גמ' [יישוב

דכתיב בהא  דאמרינן קיג : דפסחים  מהא  שליט"א  בני  שהקשה  ומה 
שריא  ומי ישראל  שונא  פשיטא  אלא  וכו' רובץ שונאך  חמור  תראה  כי 
כה "ג לאו [אלא  כו' בלבבך  אחיך  את  תשנא  לא  כתיב והא  למיסניה 
עובר אינו שנאתו דבמודיע אס"ד  והשתא  ע"ש], ערוה  דבר בו שראה 
והודיע ששונאו שונאך, חמור משכח "ל בפשוטו הלא  תשנא  בלא 

תשנא ? לא  משום  דליכא  שנאתו

תשנא  דלא מלאו  עי"ז  דניצל  שנאתו כשמודיע דבאמת בזה נראה
קעבר אצלו  השנאה ששומר דכל  תטור, דלא ללאו  זה ע"י בא מ"מ
אמנם  ש"ב: ל "ת מצוה המצוות בספר  ז"ל הרמב"ם וז "ל  תטור , בלא
זה  על  עובר אינו  אותו  שונא שהוא והודיעו  השנאה לו  כשהראה
וכו ' עשה על  ועובר  [עובר], תטור  ולא תקום לא על  אבל  הלאו ,
הכל מן יותר  חזק חטא הוא הלב שנאת אבל  כמוך, לרעך  ואהבת
שהרי  שנאתו  בשהודיע שונאך  דחמור קרא לאוקמי א"א וא"כ  עכ"ל.
דפסחים  והגמ ' כמוך, לרעך  דואהבת ובעשה תטור בלא עובר עכ"פ
אינו השונא הרגיל  דבאופן משום בזה קיצרה תשנא דלא לאו דנקט

הגמ נקטה שנאתו  יקשה מודיע במודיע נוקמי ואם תשנא, דלא קרא '
כמוך . לרעך  ובואהבת תטור בלא עובר  דהא

יומא  דבגמ' אע"פ תטור, בלא נמי קעבר נוקם דכל לענ "ד ונראה
השאלתני  שלא כדרך  משאילך איני וכו' נקימה איזהו אמרינן  כג דף
נראה  מ"מ השאלתני, שלא כמותך  ואיני הילך  וכו ' נטירה איזהו 
וכש"כ שנאתו, שמזכירו  רק במשאילו אפילו  הוא דנטירה דרבותא
משמע  וכן  שנאה. נטירת דאיכא השאילו שלא עבור  משאילו  כשאינו
תטור , ולא תקום אלא קעבר  דבמדירו  הנ "ל  ס"ה דף דנדרים בסוגיא
דקעבר ואמרינן  היא נקימה ענין  לחבירו מהנה ואינו במדירו והרי
יבאו ההדרה שע"י הגמ ' דכוונת לפמשכ "ל  [מיהו  תטור בלא נמי
מדנים  יתעורר  ההדרה שע"י לפרש יש ה"נ  תשנא, לא לידי אח"כ

לאוין . בתרתי קעבר  נוקם דכל  ונמצא נטירה] לידי אח"כ ויבואו 

נטירה  באיסור הרבה שהאריך מדעות פ"ו  הקטנה יד בספר  ומצאתי
מלשון זה דבר  ולמד  כלל , לחבירו שנאתו מודיע כשאינו  גם שהוא
הנטירה  על אלא הדבור  על בזה העונש ואין שכתב ז"ל יונה רבינו

באורך . וע"ש עכ"ל, בלב

תשנא"] ד"לא בלאו השיטות [סיכום

[כשהוא  תטור , ובלא  תשנא  בלא  קעבר  בלב דבשנאה  מזה , העולה 
שנאתו, והמגלה  ביומא ]. ע"ש  דגופא  צערא  משום  ולא  ממון מקפידת 
ז"ל ולהרמב"ן  תטור , בלא  רק עובר  אינו ודעימיה  ז"ל  הרמב"ם  לדעת 
כנ"ל , עמו ומתווכח  דמוכיחו עד  ג "כ  תשנא  לא  איכא  אכתי  ודעימיה 
והנוקם  שמודיעו. גווני  בכל  תשנא  לא  איכא  ז"ל והראב"ד ולרש "י
משום  נמי קעבר שנאתו מגלה  [וכשאינו תטור ובלא  תקום  בלא  קעבר 

תשנא ]. לא 

תטור"] ולא תקום "לא בענין [עוד

קנאה  משום  אלא  לו שהרע משום  לא  לחבירו בשונא  להסתפק  ויש 
הגמ ' דמדברי  תקום , בלא  עובר אי  מהנהו, אינו זה  ומחמת  וכיו"ב
רעה , תחת  רעה  כשעושה  הוא  נקימה  דענין משמע וכו' נקימה  איזהו
שנדר כגון  תקום  לא  שצייר  שם  נדרים  ז"ל  הרא "ש  מלשון  קצת  וכ"מ 
דהרא "ש די"ל  מוכרח אינו ומ "מ  לו, השאילו שלא  לפי  להשאיל  שלא 
לאפוקי רק הוא  וכוונתו יומא  בגמ' המבואר ע"ד נקימה  ענין צייר  ז"ל 
שנאה , מחמת  לחבירו  לצער  כוונה  בלא  עין צרות  מחמת  כשמדירו
הראב"ד ומלשון הנ "ל  בסה "מ  הרמב"ם  ומלשון תטור. לא  ליכא  דאז
עובר לו שהרע מחמת  שלא  באיבה  דגם  לענ"ד  משמע  הנ"ל  בתו"כ

צ"ע. ומ "מ כן, נותנת  והסברא  תטור, ולא  תקום  בלא 

פרנסתו] כשמקפח שנאה לענין הסמ"ג בדברי [ביאור

והביא  מדעות  פ"ו ז"ל  הרמב"ם  כלשון  שכתב ה ' לאוין בסמ"ג וראיתי
על וכתב: נימה  כמלא  אפילו לחבירו שמוכן במה  נוגע אדם  דאין הא 

א  פרנסתו כן יקפח פן ודואג אצלו כשמרויח  חבירו את  אדם  ישנא  ל
יהא  אמאי פרנסתו מקפח  חבירו באמת  היה  אילו דגם  וצ"ע עכ "ל ,
דידיה  מבואה  אבר  מבואה  דבר  קעביד  כדין חבירו והא  לשנאותו רשאי 
מבואה  אבר  ז"ל  דכוונתו במשמע ואינו כא :, דף בב"ב מעכב מצי  לא 
שכוונתו  נראה  אלא  לשנאותו, אסור  מ"מ מעכב דמצי דאע"פ אחרת 
כיון  לשנוא  מה  עבור  ליכא  שבאמת  מוסר  ותוכחת  הערה  דרך ז"ל 
באמת  אבל  נימה , כמלא  אפילו לחבירו שמוכן במה  נוגע  אדם  שאין

וכמש "נ. לשנאותו אסור  היה  זאת  לולי  גם 
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לשנאותו, שמותר  ערוה  דבר  בו שראה  בישראל דאף לענ"ד  פשוט  הנה 
דלבד לשנאותו. תאותו מצד  בשנאה  ולא  שמים  לשם  אלא  מותר  אינו
שאסור נאמר  במסית  שרק מהא  גדולה  ראיה  הוא  מסברא , שהוא 
שם  בחומש  בפרש "י והובא  ראה  פרשת  בספרי כדדריש  אותו, לאהוב 
ע"ז, הלכות  וקודם  חיבורו בתחילת  להרמב"ם  המצוות  במנין  הוא  וכן
דין  ליכא  בהתראה  אף ב"ד מיתות  חייבי  בכל אבל שנאה , לחיוב גם 
לכאורה  ויקשה  לשונאו, ואסור אותו לאהוב שצריך  משמע וא "כ  זה ,
ומצוה  מותר ביחידי  אף ערוה  דבר  שבראה  קיג  דף דפסחים  הא  על 
לשנאותו  מותר  שרק שם  יצחק ב"ר  שמואל לר ' ובשלמא  לשנאותו,
מצוה  שסובר  לרנב"י  אבל  לאו, ובאיסור חיוב הוא  דבמסית  לתרץ יש 

לאו. שאיכא  רק ניתוסף שבמסית  לומר  דוחק ודאי לשנאותו

רק  הוא לשנאותו מצוה וגם שמותר  מה עבירות דבשאר  נראה ולכן 
בשביל שלא אותו  לשנוא אבל  החטא, בשביל שמים לשם כשהוא
עליו גם ועובר  אסור וכדומה, ביניהם מריבה איזה מצד  אלא החטא
גם  נאמר  דבעצם משום לרעך, דואהבת ובעשה תשנא דלא בלאו 
שלכן החטא, מפני זה שנדחה רק שנאה, ואיסור אהבה מצות עליו 
מצות  כלל בו  שליכא בהקרא נתחדש ובמסית שמים, בלשם רק הוא
שלא  שהיא מריבה איזה בשביל  שנאה אף ולכן שנאה, ואיסור  אהבה

מותר . שמים לשם

ולהקדים  יצרו  את שלכוף שפירשו  שם פסחים התוס' בטעם נראה וזה
דברלהשונא בראה שהוא דקרא בשונא גם איירי עדיף, לטעינה אף

נאמר לא שלכאורה גמורה, לשנאה כך  מתוך  דבאין משום ערוה,
אבל גמורה, לשנאה שבאין כוונתם ומאי החטא בשביל בשנאה מדה
שנאה  קורין שזה שמים לשם שלא גם לשנאה שבאין היא הכוונה
השנאה  על  הנוספת שנאה שהיא הרע, היצר כח מצד  שהיא גמורה,
אם  כך  כל  שונאים היו לא הרוב ואולי אנשים והרבה שמים, שלשם
הרע  יצרו  מצד  שנאה יוסיף שלא חשש ובשביל  שמים, לשם רק הוא
שאוהבו אף עבירה דבר  דבשביל לשונא אף להקדים שצריך  סברי

לפרוק.

לשם  שלא לשנאותו  שאסור  זה על  נחלקו  לא נמי דסוגיין והתוס'
בשביל שונאו  שהיה ממה יותר שנאה להוסיף אסור וממילא שמים
- שנאה לו  שיתוסף - לזה שנחוש להו מסתבר  לא אך העבירה,
שבברייתא  הקדימה דדין  לתרץ הוצרכו ולכן  כדין , שלא להקדימו 

דקרא. בשונא איירי לא

קדימה. דין הוא שונא באיזה מבואר  לא הי"ג מרוצח  פי"ג וברמב"ם
זה  כתב הא עבירה דבר  בראה הוא שהשונא בהי"ד  אח"כ דמש"כ 
הטעם  ואדרבה קדימה, דין  שם הוזכר  שלא בתורה, האמור  שונא על
והתורה  סכנה לידי ויבוא ממונו בשביל  ישהה שמא שם שכתב

טעם  רק הוא צדיקים, בין  רשעים בין  ישראל נפשות על  הקפידה
ולא  תורה, חייבה לשונא שאף מה וטעינה פריקה מצות עיקר על
י"ג  שבהל ' לשונא הקדימה שדין  אפשר  וא"כ לשונא. קדימה על

באיסור . שהוא כדין שלא בשונא איירי

פסחים  תוס' על י' סעיף ער"ב סימן  [חו"מ] הב"ח  מש"כ  ותמוה
מדסתם  ואולי משם, זה לו  מנא רוצח , הלכות סוף הרמב"ם דכ "כ 

הוא. דקרא בשונא שאף משמע תחילה בשונא שמצוה בהי"ג

שבהמצוה  מהא להרמב"ם הב"ח  דסובר למאי רמז קצת יש אך
עזוב  מדכתיב יכול בספרי שדריש אליו  תשמע דלא בלאו דמסית
הא  פירש ורש"י אליו , תשמע ולא ת"ל  עמו , עוזב אתה עמו תעזוב
שיעזרהו מבקש המסית שאם לפרש שיש תעזוב, לא לזה דספרי
ולא  יעזרהו, ולא לו  ישמע שלא תורה אמרה וכדומה ולפרוק לטעון 
ל"ת  במצות המצוה בלשון  הרמב"ם נקט  שנאה, ענין  בזה הוזכר 
וכן אליו, תשמע ולא שנאמר למסית השנאה לעזוב שלא י"ח סימן 
משום  והוא שנאתו, לעזוב שלא נקט  ע"ז הלכות קודם ט"ו במצוה
אחר בלשון נאמר ולא בפריקה, שנאמר  תעזוב עזוב לשון דמפרש
שונאך חמור  דנאמר משום עזיבה בכוונת גם שהוא עזרה, בכוונת
משבק  אונקלוס וכדתרגם לו, ויעזור שנאתו שיעזוב תורה ואמרה
משום  בשונא איירי והקרא עימיה, ותפרק עלוהי דבלבך מה תשבוק
תורה  חייבתו לשנאותו שמצוה שאף וכדומה, ערוה באיסור  דעבר 
ויטעון שיפרוק רק לא וכדומה וטעינה לפריקה לעזרה שצריך  בשעה
ויטעון ויפרוק שנאתו  יעזוב ההוא דבשעה אלא שונאו  שהוא אף

במסי  תורה ואמרה דמצוה באהבה, עבירה עוברי שבשאר  שאף ת
במסית  לעזרה, שצריך  בשעה השנאה לעזוב תורה חייבה לשנאותם
אליו , ישמע ולא עזרה שמבקש בעת אף השנאה לעזוב לו אסור 
גם  הרמב"ם כוונת ודאי הוא וכן תמיד . לשונאו  שמחוייב משום
עזוב  לשון  שמפרש שחזינן ומכיון עיי"ש. ה"ד ע"ז  מהל ' בפ"ה
ערוה, דבר  בראה שאיירי אף השנאה עזיבת בקרא שנאמר  תעזוב
שונאו שהוא אף ויטעון , דיפרוק העזרה מעשה שיקיים במה סגי ולא
אף  עתה לשנוא שלא לשונאו , הורגל  שכבר  יצרו את שיכוף שייך

להב"ח . ראיה קצת והוא דקרא. בשונא

למיגדר שעה בהוראת הדין  מן שלא ועונשין מכין  דב"ד  הא והנה
כשיעשו דוקא שהוא ה"י מסנהדרין פכ"ד הרמב"ם שכתב מילתא
אף  שמים לשם כוונתם אין  אם לאסור שכוונתו  שמים, לשם בכוונה
אפשר נמי ויענשו, שיכו ממה יהיה המילתא למיגדר מזה שהתועלת
אך העונש חייב אינו שהרי אסור  דבר שהוא שכיון  מטעם שהוא
הכוונה  כשאין נדחה לא מילתא, למיגדר הצורך  בשביל נדחה שהוא
בחדושי  אבל  עבירה, לעוברי שנאה במצות כדבארתי שמים לשם

אחר . טעם שם בארתי
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בחטא , מחזיק האדם  שאפילו אחרת , מידה  זו אפו. לעד  החזיק לא 
אפילו  כעסו יבטל  אלא  לעד , לא  מחזיק, ואם  אף, מחזיק הקב"ה  אין
הקב"ה  שהחזיר יואש  בן ירבעם  בימי שמצינו כמו האדם , ישוב שלא 
כן  אם  שבו, ולא  עליהם  וריחם  עגלים , עובדי  היו והם  ישראל , גבול 
מחליש אדרבה  אפו, לעד החזיק שלא  זו, מידה  בשביל  ריחם ? למה 
ומרחם  מצפה  אלא  מעניש , אינו קיים , החטא  שעדיין היות  עם  אפו,
הקב"ה  אלא  יטור ", לעולם  ולא  יריב לנצח  "לא  והיינו ישובו, אולי 

ישראל . לטובת  הכל  ובקשות , ברכות  מתנהג

רשאי  שהוא אפילו  חבירו, עם בה להתנהג לאדם ראויה מידה וזו
זה  מפני לא מתיסרים, והם בניו , את או  חבירו  את ביסורים להוכיח 
יחזיק  ולא יבטלנו אלא שכעס, אפילו  כעסו יחזיק ולא תוכחתו  ירבה
תראה  "כי שפירשו כעין  לאדם, המותר  "אף" הוא אם גם אפו , לעד 

שו היא חמור מה קיג:) (פסחים ופירשו  משאו", תחת רובץ נאך 
יכול שאינו יחיד  והוא עבירה, עובר אותו שראה הזאת, השנאה
תורה  אמרה הכי ואפילו עבירה, דבר  על  אותו  ושונא עליו , להעיד 
מצוה  אלא אונקלוס), תרגם (כן  דבלבך ית שבוק עמו", תעזוב "עזוב

לא  - זו מידה ממש והיינו זו , בדרך  יועיל אולי באהבה, אותו  לקרב
אפו . לעד החזיק
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הרשעים , ואפילו בלבו, אדם  בני אהבת  להכניס עצמו ירגיל הב',
כולם , אדם  בני אהבת  בלבו שיקבע עד מזה , ויותר  אחיו היו כאילו
צדיקים  אלו ויהיו יתן "מי  ויאמר: בלבו, אותם  יאהב הרשעים  ואפילו
אוהב כמאמר  למקום ", ורצויים  גדולים  כולם  ויהיו  בתשובה  שבים 
יאהב? ובמה  וגו', נביאים  ה ' עם  כל  יתן ומי שאמר ישראל, לכל  נאמן
יסתכל ולא  מומם , ויכסה  בהם , אשר  טובות  במחשבתו מזכיר בהיותו
היה  אלו בלבו: ויאמר  בהם , אשר הטובות  במידות  אלא  בנגעיהם 
שאני כמו בחברתו, שמח  הייתי כמה  רב, ממון בעל הזה  המאוס העני
כמו  הנאים  הלבושים  ילבישוהו אילו זה  והרי  פלוני , בחברת  שמח 
והרי בעיני? כבודו יעדר למה  כן אם  הבדל , לבינו בינו אין הרי  פלוני ,
מעון, ומנוקה  ויסורים  בעוני מדוכא  נגוע שהוא  ממני, חשוב ה ' בעיני 
הטוב צד  אל  פונה  לבבו יהיה  ובזה  אוהב? שהקב"ה  מי אשנא  ולמה 

שזכרנו. טובות  מידות  בכל  לחשוב עצמו ומרגיל

>ÊÒ<‡È�˙ Y ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜ÈÏ

:á"ì ÷øô לשנאותו מצוה  שחטא  בחבירו שרואה  שמי  בגמ ' ...ומ"ש 
בו  קיים  וכבר  ומצות  בתורה  בחבירו היינו שישנאהו, לרבו לומר  וגם 
ואעפ"כ ובמצות , בתורה  שאתך  עם  עמיתך , את  תוכיח הוכח מצות 
מקורב ואינו חבירו שאינו מי אבל  בחרדים , כמ "ש מחטאו שב לא 
שלום  אוהב אהרן של מתלמידיו הוי הזקן הלל  אמר ע"ז הנה  אצלו
מתורת  הרחוקים  שאף לומר  לתורה , ומקרבן הבריות  את  אוהב וכו'
בחבלי למשכן צריך  בעלמא , בריות  בשם  נקראים  ולכן ועבודתו, ה '
והן  ה ', ועבודת  לתורה  לקרבן  יוכל  ואולי  האי  וכולי  אהבה , עבותות 

רעים . אהבת  מצות  שכר  הפסיד  לא  לא ,

לשנאותם, שמצוה מעונותיהם שבו ולא והוכיחם אליו המקורבים וגם
ואהבה  שבהם, הרע מצד שנאה אמת, הן ושתיהם ג"כ, לאהבם מצוה
המחיה  שבתוכם האלקות ניצוץ שהוא שבהם, הגנוז הטוב בחינת מצד 
גלות  בבחינת היא כי עליה בלבו רחמים לעורר וגם האלקית, נפשם
השנאה  מבטלת והרחמנות ברשעים, עליה הגובר מס"א הרע בתוך 
[ולא  אברהם. את פדה אשר  ליעקב ממ "ש כנודע האהבה ומעוררת
המינים  על אלא וגו ', שנאתים שנאה תכלית הע"ה דוד אמר 
ט "ז ר"פ בגמ ' כדאיתא ישראל  באלקי חלק להם שאין  והאפיקורסים

דשבת].
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"àáè àøôö"ä úëøáמר את לרנר מר קדם בו הנלבב החיוך גם לחלוטין. טבעית נשמעה

יכלה לא עין-בשר ומתמיד, מאז ידידים השנים כי היה נראה הצד מן למביט חשד. כל העלה לא ◌ֵ גולד,

של שביתה בו קנו כבר אלו אך לרנר, מר של בלבו המקננים השנאה חיידקי של צלם בצל אף להבחין

הידידותי. החיוך מעטה תחת ממש

כשראה קדושה קרקע על צמחה היא ביניהם. ההכרות כימי כמעט וימיה ונסתרת כבושה שנאה זו היתה

לא ולבו קהילתו, מבני ויתומים אלמנה חשבון על - יעשה לא אשר מעשה עושה גולד מר את לרנר מר

גולד מר כלפי השנאה את בו הוליד זה וכאב האומללים של כאבם את כאב הוא כך. על לשקוט {à}יכל
גולד מר של מתגובתו חשש כי חוצה, לגלותה ופחד לבו בחביוני שנאתו את לרנר מר הסתיר הסתר אך

המשיכו בינתיים שביניהם. ביחסים הרבה היה תלוי בעבודה וקידומו עבודתו, במקום המנהלים בין הנמנה

ידידותי. טבא" "צפרא לזה זה ולאחל בבוקרו בוקר מידי זה אל זה {á}לחייך

נצטברו הדברים ומטבע רגילה, לשנאה הפכה וזו שנאתו של הקדושה שרשי מזכרונו נעלמו הימים ברבות

למדורת עצים ומוסיפות גדול, לחשבון המצטרפות וגדולות, קטנות ופגיעות רבים מקרים השנים במשך

מעין-רואים. הנסתרות הלב בפינות בהחבא בעוז כבר הבוערת עצמת{â}השנאה מהכיל הלב הוא קטן

לתחושותיו. פורקן לתת מבקש והוא כ"כ עזה רגשות

בין האחרונה. ההנהלה בישיבת שנערכו הדיונים מתוכן חלק לרנר מר של לאזניו הגיע הימים באחד

הדוברים בין היה גולד מר גם האחרונה. בשנה החברה והפסדי השלילי המאזן על גם הדיון נסב השאר

"עם הפטיר דבריו ובסיום ועוד, הירודה כישוריהם רמת העובדים, של מיומנותם חוסר על התריע ובנאומו

ההנהלה. מישיבת המדליף צטט כך יותר". טוב למאזן תצפו אל ודומיו לרנר כמר עובדים

להחזיק היה מסוגל לא יותר גבולות. ידע לא וכעסו חמתו בו בערה הדברים, תוכן את לרנר מר כשמוע

עוקצנית הערה גולד מר פעם לו העיר כאשר ואכן, החוצה. לפרוץ דרכים לה חפשה היא בלבו, איבתו

הסכר נפרץ האחרים, העובדים בנוכחות ולאומשפילה ברבים ולחרפו לבזותו והחל התפרץ לרנר ומר

נעוריו חטאת את אף הנשיה מתהום והעלה גידופים, של קיתון ראשו על ששפך עד ידיו מתחת הוציאו

והיתומים. האלמנה בדבר הרחוק מעברו עליו שלו{ã}שידע העלבונות "נאום" את לרנר מר סיכם וכך

לו אין שלו המנהלים אחד שהוא מאחר אבל לו הוא שונא שבאמת שאף מנהלו, גולד מר אימת מתוך

דבר. היה לא כאילו למרותו ולסור טוב איתו לחיות וחייב השנאה מן להתעלם אלא ברירה

שבועיים שתוך מאליו כמעט הדבר ומובן גולד, מר של בלבו כן לא אולם לרנר מר של בעיניו אמנם כך

האחראים נגד העובדים את מתסיס וגם לעבודה כשיר "לא בנימוק למפעל מחוץ עצמו את לרנר מר מצא

עליהם"
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הלכתי ניתוח

תקופות לשלוש לחלקה  יש גולד  למר לרנר מר שנאת 
שנאה ]: סוגי [ושלושה 

לכאורה שהיא בו, שראה ועוול חטא על אותו ששנא הזמן א.
ומצוה. מותרת שנאה

[האסורה]. ואישית רגילה לשנאה זאת משנאה שנתגלגל הזמן ב.
לאיש. הודיעה ולא בלבו נסתרת השנאה היתה אלו זמנים בשני

שמר גולד למר ונודע לחוץ השנאה את הוציא לרנר שמר אחרי ג.
אותו. שונא לרנר

בנפרד . שנאה  סוג כל  יפורט  להלן 

{à}חטא באמת אם חטא, מחמת לשנוא לרנר מר כשהתחיל
- ט' בסוגיא המבוארים התנאים לפי לאיסור ומפורסם היה גמור
ו' אות פ"ג שם בסוגיא ע"ע [אולם בשנאתו. קיים מצוה ודאי אז
ופשוט שגלוי היכא ורק לשנוא, אין לחבירו אדם שבין חטא שעל

כאן]. בזה ויל"ע עיי"ש, האיסור

{á}של שבתקופה לדון, צריך לרנר, מר של הנסתרת השנאה
דוקא צריך דלהסמ"ק - הראשונים למחלוקת נכנס חוטא, שנאת
ולראשונים תשנא] דלא בלאו עובר השנאה [ובמסתיר השנאה לגלות
נסתרת בשנאה שעכ"פ שפירשו באחרונים ויש הבדל. אין אחרים
כמה שפירשו מה ולפי לשנוא. היתר אלא ואינו המצוה, קיים לא
השנאה להצניע דוקא צריך תוס' וגם הריטב"א בדעת אחרונים
ב' פרק ח' בסוגיא וע"ע ומריבות. קטטות למנוע כדי בלב הזאת
כפי ורגילה אישית שנאה שהיתה ובתקופה האחרונים. להכרעת

עובר ותמיד חילוק, אין ראשונים להרבה הסיפור, בהמשך המבואר
השנאה. שהסתיר בגלל רק עובר וסיעתו הרמב"ם ולדעת

הרשעים שנאת דמצות דמאחר הלבבות" ב"מצוות לפמש"כ אולם
ישנא אם פרנסתו שיפסיד חשש דיש היכי קבלה מדברי אלא אינה
שנאה יוליד שזה חשש ויש מעבידו] שהוא [כגון החוטא את
[עיין מלשנוא פטור בכה"ג שיפטרנו, עד אליו [בחזרה] נגדית
לרנר מר היה פטור ולפי"ז רש"י]. באותיות פ"א סוף י"א סוגיא
היחסים מידרדרים היו לא ואז גולד מר את מלשנוא מתחילה
על מלמד באמת הסיפור וסוף אח"כ. שהגיע כפי שביניהם

היחסיםתחילת התדרדרו בה שהתחיל דמצוה השנאה שע"י ו
פרנסתו. מקור את לרנר מר אבד שבסוף עד שביניהם

{â}מהפוסקים חלק לפי - רגילה לשנאה התדרדרה כשהשנאה
אישית, שנאה גם החוטא את לשנוא שמותר בזה, עובר אינו
שנאה כל כעל תשנא לא איסור על בזה עובר אחרים ולפוסקים

.* באריכות] ח' בסוגיא [כמבואר רגילה

שאפילו הריטב"א מדברי דייק הסמ"ק] [על העמודים" ב"צביון *
דהתחיל היכי אפ"ה אישית, שנאה החוטא את לשנוא דאסור לסוברים
אינו - לרנר דמר כמקרה - אישית לשנאה עבר ואח"כ בהיתר לשנוא

רש"י]. אותיות בסוף ב' אות ב' פרק ו' [סוגיא עובר.

{ã}גולד למר מפורשות והודיע לבו מסתר השנאה הוצאת עם
"בלבבך" אחיך את תשנא לא מאיסור עתה ניצל אותו, ששונא
במקומה כמוך לרעך דואהבת מ"ע אבל וסיעתו, הרמב"ם דעת לפי
הלבנת וביניהם נקמה כמו אחרות עבירות גם עתה ונוספו עומדת

א']. סוגיא בריש [כמבואר מאד. חמור חטא שהיא פנים
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שנתקל והבירוקרטיה הקשוחות הפנים הכנסה. מס שבבנין 214 בחדר רגליו ואת ידיו את מוצא ברוד

מאחוריו היו כבר והתרוצצויות דאגה הרבה לבעיתו. פתרון למצוא סיעוהו ולא מעליו הקלו לא שם, בהם

האור לו נצנץ ועתה חפותו. את ולהוכיח הכנסה במס עליו שטפלו העלילה את להזים דרך מצא לא ועדין

מהזמנים הימים משכבר ידידו שווארץ מיענקל אחר לא הוא לפניו היושב זה פקיד שהרי המנהרה בקצה

לקראתו יבוא שעכשיו מאליו ומובן בארץ, להקלט אז מנשה לו עזר רבות לארץ. יחד בעלותם "ההם"

מהסבך. לצאת לו ויעזור

של בשלומו זה והתענינו גדולה השמחה היתה וההיכרות הפגישה עם מיד מנשה. של תורו הגיע והנה

יענקל התחיל עזרתו. ובקש צרתו לפניו מנשה תינה הענין, עצם על לדבר הזמן בהגיע הפרטים. בכל זה

עסוק אני הרי הנכונה, לכתובת שבאת חושב "אינני - מנשה של לתדהמתו - אפו ומעקם בכתפיו מושך

יקשר שלפחות מרובות הפצרות לאחר גם בעיותיך". ולסדר איתך להסתובב אתפנה איך ראש, למעלה

וה בתור", מחכים אנשים כמה תסתכל כאן? יחיד בן אתה "וכי לו: ענה הנכון, לאדם "שלום,אותו מיד: וסיף

בתור?" מי "רבותי הכריז: אחת ובנשימה בשמחות", להתראות

לחדר מחדר מתרוצץ שהוא ותוך אבריו, בכל חלחל עמוק כאב נחש, שנשכו כמי מהר משם הסתלק מנשה

כעס של מחשבות במוחו התרוצצו לפקיד ואינו{à}ומפקיד ידיד פני שמעמיד שווארץ, יענקל על ושנאה

השער ליד אך נפש, בפחי ללכת מנשה פנה המשרד סגירת עם קטן. בדבר אפילו בצרתו לו לעזור מוכן

מנשה הבחין בהסתובבו עכשיו". הולך אני גם רגע לי חכה "מנשה לו, קורא מוכר קול פתאום שמע הראשי

ואף ליענקל לו לסלוח מוכן הוא אין לא, לבו, את הציף מרים רגשות גל מולו. עומד מיענקל אחר שלא

לו ולהראות בדרכו ולהמשיך מקריאתו להתעלם למנשה לו התחשק מאוד "ידיד", פני להעמיד שמשתדל

והמריבה, השנאה את להנציח חבל מחשבה: במוחו הבזיקה מיד אך הכוזב, יחסו על אותו ששונא בגלוי

למחול ואוכל ארגע הזמן במשך כך אולי בלב היטב הרגשותי להסתיר עדיף אח"כ, להתפייס יהיה קשה

כמקודם. ידידים להיות ונחזור יהיה{á}לו כן, "כן לו: וענה פניו על מעושה חיוך מנשה הלביש רב בעמל

הביתה". ביחד לנסוע מאוד נחמד

קצת שיאזין ותיק לידיד אני זקוק שפגשתיך, אני "שמח בשטף. לדבר מיד התחיל יענקל כשהתקרב

עליו, רחמנות הכנסה מס של לידים שנופל שמי חושבים מפחדים, אנשים אומר! מה מנשה "אוי לצרותי".

ולאחרונה רגילים, בזמנים זה ככה לעבודה. שנכנסנו מרגע לידיהם נפלנו כבר שם, העובדים אנחנו אך

הנישומים עם קשר יצירת ע"י כספים בהעלמת בתפקיד, במעילה בי חושדים בי, מצאו עוול מה ידעתי לא

אחרי עקבו כיצד הבחנת שלא חבל היום, גם היום. כל עינים עלי פוקחים מהם. הנאה טובת וקבלת

יודע איני משפט, בבית כמו תמיד ככה לחיות קשה מדי, ידידותית בצורה אתך משוחח שאני כשהבחינו

איך סיפרת לא עוד בשיחתנו, עצרנו היכן מנשה, אמור אז נו, זו. בעבודה מעמד להחזיק אוכל זמן כמה

אה?" בנתניה, מהר כ"כ בנימין אחיך {â}הסתדר
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{à}לא כאן שהוא השנאה, ומעורר לגורם לב לשים יש ראשית
למנשה כלל הרע לא שווארץ שיענקל והיינו הטבה", מ"העדר יותר
מנשה שנאת אבל בממונו, ולא בכבודו ולא בגופו לא פגע ולא
לו יעזור שמנשה ומצפה בטוח שהיה משום רק כלפיו נתעוררה
של זה סוג השנאה. באה קשות שהתאכזב ואחרי עמו, וייטיב
בין - הוזכר ובפוסקים וקרובים, ידידים בין שכיח שנאה מעורר
מצוות" של שכרן "מתן ובספרו קנ"ו סי' או"ח בפרמ"ג השאר
כלפי כלל חטא בה שאין ו"פגיעה" שנאה למעורר דוגמא בתור -

שמים.

{á}עש נבון וכמוצעד שנאתו, להסתיר כשהתאמץ מנשה ה
שבתחילת י"ד] אות ישראל [אהבת הלבבות" ב"מצוות שכתב
כדאי הסכסוך, וליישב לסדר עדיין שאפשר כשחושב השנאה
יקשה כבר אח"כ כי יותר תתפתח שלא כדי בלב השנאה להסתיר
שנאה הרמב"ם, ובראשם פוסקים, הרבה שלדעת ואע"פ להשלים,
עליה ורק גלויה משנאה יותר חמורה היא בלב נסתרת שהיא
והתדרדרה כבר השנאה כשהתפתחה רק זהו - תשנא בלא עוברים
הוכיח בסיפור כאן ואמנם בקלות, להשתיקה אפשר שאי למצב
נתיישב רגשותיו את מנשה שהסתיר מה שע"י תחילתו על סופו
מלא לב עם משם מנשה בורח היה ואלמלא במקום, בו הענין

ולהשלים לתקן אח"כ נדרש היה ועמל זמן כמה יודע מי שנאה
א']. בסוגיא [ועיין ביניהם.

את להוכיח למנשה לו היה ההלכה חובת ידי לצאת כדי [ולכאורה
"מצות ה' בסוגיא המבואר [כפי עמו ולהתווכח מיד יענקל
שחובת מסברא ב' אות ג' בפרק שם כתבנו שכבר אלא התוכחה",
וכמו בכעס, שרוי עדיין כשהוא מיד, חלה אינה והויכוח התוכחה
דברי אז מקבל אינו כי כעסו, בשעת האדם מרצין אין שאמרו
והבנה הידברות שייך מהכעס כשמתיישב אח"כ ורק התנצלות,

ביניהם].

{â}יש אבל בכוונה. שלא יענקל למעשה התנצל אלו בדבריו
שצריך כלל דעתו על עלה שלא רגישותו, חוסר על להשתומם
קיבל בעקיפין ורק רב, צער לו שגרם משום מנשה בפני להתנצל
כדי עצמו לצורך יענקל שסיפר סיפורו מתוך התנצלות מנשה
התנצלות חוסר של - זאת גרועה מידה ולבו. דאגתו את להשיח
להתנצל צורך מרגישים שאינם אדם בני בין הרבה שכיחה -
שלנו [בסיפור וקטטות. הקפדות הרבה נגרמות מכך וכתוצאה
בצרת שקוע שהיה שמתוך יענקל על טוב להמליץ אולי אפשר
הדבר אין רבות פעמים אבל זולתו, של לבעייתו לב שם לא עצמו
הזולת]. על מחשבה מחוסר פשוט נובע אלא מיוחדת, בסיבה תלוי
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íåìùå ïáåàøלהתעלות השכילו הם הא. ועל דא על ומשוחחים פעם מדי נפגשים *מ(רים, שכנים ◌ִ ◌ָ ◌ַ הם

ומספרים זה את זה משתפים היו ואדרבא ופשטיה", נהרא "נהרא הכלל עפ"י ועדות מנהגים הבדלי מעל

כל לרעהו קהילתו.איש ובני רבו בשבח אחד

לקשור נסה הוא על-כך. מאד ותמה שלשום, כתמול אינם אליו שלום שפני ראובן הבחין הימים מן ביום

תלויה נשארת ראובן של השלום ברכת אפילו והפעם שוב נפגשו למחרת רפה. בשפה נענה אך שיחה

מענה. ללא {à}באויר
כשדברנו האחרונה בשיחתנו ואולי שמא לכך? שהביאו הגורם "מה - בלבו תמה - שלום?" מתנכר "מדוע

יצא שעל-זה כנראה חלילה? רבו מכבוד להמעיט באתי כאילו דברי מתוך והבין טעה אולי רבותינו, בשבח

ממנו מופנות שלום פני את ראותו עת בכל הרי כלום ולא שלום על בלבו לו אין בעוד כי ראובן נבוך קצפו".

שנאה של כבידות הרגשות בלבו הדבר מעורר .{á}והלאה,

כלפיו. שלום של להתנהגותו יגיב איך לבינו בינו ומתלבט תוהה ראובן היה

אסורה, שנאה זו הרי מדברי אישית נפגע שלום "אם - המצב את לעצמו סכם - אפשרויות" שתי כאן "יתכנו

בינינו. השלום ולהשכין לפייסו עלי חובה לבטלה ומשתדל מתגבר אינו שלום אם כי {â}וגם יתכן  אך 
אם-כך בינינו , הקשר לנתק בעדו  גדר ולכן  שלו  חכמים אמונת  ת .גם שמא  מחשש ממני  מתרחק ◌ֵ ◌ָ שלום
הוא בעוד  איתו  הקשר  ולחדש להשתדל מחובתי  ואין  שנאה מתוך איננו  הריחוק אז  הדברים פני  הם
עליו  וכיצד הנכונה  היא  האפשרויות  משתי  איזו  ראובן  ידע לא ברוחניות". לו  יזיק זה שקשר חושש

אך{ã}להגיב. ממש, כזרים מזה  זה מתעלמים היו  שנפגשו  עת  ובכל הימים נקפו  כך  ובין  כך  בין 
לבותיהם. על מאד  מעיק זה שיחס היה {ä}ניכר

בסוכות החג ימי במשך להם ישבו וכך הבתים, שלפני ברחבה סוכות בנו ושניהם הסוכות חג הגיע בינתיים

רוח נשבה המועד מלילות באחד ממערב. מזרח כרחוק ורחוקים מנוכרים בלבם אבל זו, ליד זו הבנויות

שלום של למזלו הגגות. ועל הבתים בחצרות שעמדו הסוכות להרוס ואיימה רב בחוזק והשתוללה עזה

יכלה לא הזאת החזקה הרוח שאפילו עד פינה בכל חיזוקים בתוספת מאסיבית בצורה בנויה סוכתו היתה

בחומר, רב כסף שהשקיע ואף סוכות בבניית אומן היה לא זה ראובן ראובן. של בגורלו עלה כן לא אך לה.

נס. בדרך היתה עמידתה שכל הרי

ראובן שסוכת סוכתו חלון דרך פתאום הבחין משכבו, על לנוח שלום עצמו הכין עת בלילה מאוחר

רחמיו נכמרו מיד לתקון. יוכל שלא באופן ותישבר כוחה לה יעמוד לא מעט ועוד כלולב ברוח מתנועעת

הסוכה. להציל למטה ורץ שונים ואביזרים עבודה כלי לסלו אסף לביתו, ורץ שלום שעתיים {å}של בתום
ביותר . החזקות הרוחות  מול לעמוד  בכוחה  שיהיה  כך הסוכה את  לחזק הצליח מאומצת  עבודה של

ניגש מדובר במה כשתפס מיד ראובן. הגיע והנה סלו, לתוך ולסדרם כליו את לאסוף שלום התחיל אך

ראו הספיק לא אבל בחמימות, לו להודות והתחיל אליולשלום גבו שלום הפנה וכבר מילים כמה להגיד בן

שלום! הרחבה. בחלל התפזרה קריאתו ולריק. ראובן, אחריו צעק - שלום! שלום! ממנו... לברוח והתחיל

... {æ}שלום!



בלבבך אחיך את  תשנא סיפורים /לא  6

הלכתי ניתוח

{à},"יחסים "ניתוק של השנאה לשיעור פשוטה דוגמא לפנינו
עברו לא שעדיין שמאחר אלא איבה". מחמת עמו מדבר "אינו
בסוגיא [כמבואר הלאו על עוברים אין עדיין כזה במצב ימים ג'
ומהווה לראובן ידועה בלתי כרגע היא השנאה סיבת פ"א]. ב'

בהמשך. שמסופר וכפי לחקירה נושא בשבילו

{á}וטבעי לשלום. שנאה בחזרה מתעוררת ראובן של בלבו
לאדם", האדם לב כן לפנים הפנים "כמים שכתוב: וכמו הדבר,
נגדית שנאה להוליד השנאה שבטבע קיז. יבמות בגמ' וכמפורש
שבאה כזאת שנאה סוג על ראובן עובר האם ולהלכה הנשנא. בלב
א' אות ג' בסוגיא האחרונים דעות בזה הובאו מאליו, כאילו לו
ועוד. שליט"א קנייבסקי והגר"ח לוי" "חלק שו"ת בדברי עיי"ש

{â}את להוכיח שלום על הוא התורה מן החיוב שעיקר אע"פ
המפרשים שפירשו וכפי לשנאותו, ולא דעתו, לפי בו פגע אם ראובן
מקורות [עיין תוכיח' הוכח אלא בלבבך, אחיך את תשנא 'לא
פגע הוא אם שלום את לפייס ראובן על גם חיוב יש אבל <א>].
אדם שבין "עבירות א' סעיף תר"ו סי' או"ח בשו"ע וכנפסק בו,
אלא הקניטו לא ואפילו שיפייסנו עד מכפר יוה"כ אין לחבירו
בזה "דגם [סק"א]: שם ברורה" וב"משנה לפייסו", צריך בדברים
השנה ימות בשאר שגם אע"פ והנה דברים, דאונאת לאו על עובר
הוא פנאי לו אין אם מ"מ כנגדו... שפשע למי לפייס מחוייב
הכל". לתקן מחויב יוה"כ בערב אבל אחר, יום על לפייסו ממתין

{ã}ולפנינו הלכתית, מבחינה מאד מעניין ראובן של ספקו
כלל אינו אבל מדבר" ו"אינו יחסים ניתוק של לאפשרות דוגמא
תשנא, לא משום בזה ואין אחרת סיבה מחמת אלא איבה מחמת

א'. פרק ב' בסוגיא וכמבואר

{ä}עברו הדבר פירוש - הימים..." נקפו כך ובין כך "בין
[בעיקר עוברים כבר כן ואם זה, "איבה" במצב ימים שלשה לפחות

אם וכ"ז ג'] פרק ב' סוגיא [עיין ורגע רגע בכל הלאו על שלום]
ושנאה. פגיעה מחמת הוא היחסים שניתוק הדבר נכון

{å}מוכיחה ראובן של צרתו בעת שלום של הברוכה תגובתו
בעת כי כ"כ, עמוקה שנאתו שאין הרי בלבו שנאה יש אם שאף
ונשכחת רחמיו נכמרים - בלבד ממון הפסד של אפילו - צרה
השונאים אחד שצרת ועמוקה חזקה בשנאה כן הדבר ואין השנאה.

ב'מביאה בסוגיא [כמבואר השני של בלבו ושמחה רוח נחת רק
ב']. פרק

{æ}"יחסים "ניתוק של במצב להמשיך שלום מעונין הנראה לפי
ולפי לראובן, לעזור נפשו את שלום שחירף לאחר גם וריחוק,
לצד וגם הדבר, מובן ממנו יושפע שלא כדי להתרחק שרוצה הצד
להבין אפשר בו שפגע על ראובן כלפי בלבו יש גמורה ששנאה
צרתו בעת לראובן שעזר ואע"פ כלל להתפייס שלום בדעת שאין
הוסברה למטה ובהערה כ"כ, עמוקה מלכתחילה השנאה אין [כי

שלום*] של התנהגותו יותר

"התגבר" ששם לו?!" מעזוב "וחדלת יג' בסיפור לקמן למסופר ובניגוד *
גם לעזור שחייבים תורה שציותה מה מכח שנאתו, על דהאן ציון ר'
עמוקה, אינה שהשנאה מעשיו מוכיחים אין שם וממילא לשונא.
טבעי באופן אלא מצוה" "לשם אינו לראובן, שלום כשעוזר כאן משא"כ
ולכן עמוקה. השנאה שאין באמת מוכח ולכן חבירו, על רחמיו נכמרו
בשנאתו שלום המשיך אלא אח"כ, השנאה נתבטלה לא למה גם נבין
לענין כי לעוזרו], שגמר אחרי ראובן כלפי מהתנהגותו ללמוד שיש [כפי
שנאתו, על כאן נתגבר ששלום ולא שנאה, היתה לא מעולם צרה
לשונא, לעזור כדי שנאתו על שנתגבר דהאן ציון ר' של בסיפור משא"כ

לגמרי. שתתבטל או השנאה תחלש אח"כ שגם סביר
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úåëøáúî éãëá àìשמחה האחים בין כמו והאחדות האהבה תשרור במשפחותיהן שגם הבריות

איש ובמים" "באש ללכת הם ומוכנים ביניהם שוררת רבה ומסירות נפש אהבת אכן כי שרעבי. וידידיה

אחיו. עבור

בעינים זה על זה וסומכים בשותפות עוסקים הם בע"מ" שרעבי "אחים הגדולה הקונדיטוריה בעסק גם

עצומות.

לא אז גם – המה בשר-ודם הלא כי – זולתו על מאחד קפידא איזו מתעוררת רחוקות, לעתים אם, גם

ומחייכים הפנים מאירות ושוב נשכח הכל בוקר עם מיד כי מיום, יותר להמשך ביניהם הניתוק יכול

שלשום. תמול משהיתה יותר ומתהדקת מתחדשת הקרבה ואדרבא דבר, אירע לא כמו {à}בלבביות  ִ◌

לעבודה בבואם ראשון ביום נסיון. להם והעמיד קם שכזו, אמת באהבת צרה עינו - היצה"ר הוא - השטן

ויותר יותר ונסתבכו הלכו הענין את להבהיר ובנסותם החשבונות, בפנקסי כלשהיא אי-הבנה גילו כרגיל,

זה, בפני זה להביט יכלו ולא מאוד מתוח המצב שנעשה עד האשמה, תלויה שבו בחבירו חשד אחד וכל

התעלמ תוך בעבודתו להמשיך נסה שמחה כמקודם. בנעימות לשוחח שלא מאחיו,וודאי מוחלטת ות

ביניהם שנוצר החיץ למרות אך העסק, מן נעדר שאחיו בשעות רק להופיע השתדל לעומתו - וידידיה

היה נראה הלבבות ריחוק של יום כל השתיקה. מסך מאחורי ולהטיבו אחיו לטובת האחד לדאוג המשיכו

כל {á}כשנה נתבהרו  רואה-החשבון , של בקורו  לאחר אחה "צ  רביעי  ביום שבוע, באותו  כבר אך  ,
בין  לזרום המשיכה אמת  ואהבת  החמים, בקנם לשכון  ההבנה  שבה  ההדורים, יושרו  הספיקות,

ואחוה. עז ביתר הנאמנים {â}האחים

הלכתי ניתוח

שיעור שקבעו לפוסקים דאפילו עקרונית, שאלה מעורר זה סיפור
דרגת מהי אבל באיבה", ימים ג' חבירו עם דיבר "לא השנאה

הדיבור? לההעדר המתלווה האיבה ועומק

כתב <סא> ה' פרק ישראל" "אהבת בקונטרס חיים" ה"חפץ והנה
ואינו זמן לתקופת חבירו עם בשוה" "שוה שאינו ידיד שאפילו
"שיעור ב' סוגיא ועיין בלאו. עובר כבר ימים, ג' איתו מדבר
מאחר עובר, אינו דבכה"ג דיתכן בזה שהארכנו ב פרק השנאה"
כעס מתוך מדברים אין ורק ביניהם ואמיתית עמוקה שנאה שאין
מאד טבעי זה [ודבר בזה. השנאה בהגדרת שם עיין והקפדה.

וכיו"ב]. לאשתו איש בין ידידים, שני כל בין לקרות ויכול

{à}.אחד יום של קטן ריב

{á}דהמריבה איבה, מחמת ימים ג' דיבר לא גדול, יותר ריב
פ"א ב' סוגיא [וע"ע רביעי. ביום ונסתיימה ראשון ביום התחילה
שלמות]. ג' צריך ואם ימים ג' חשבון הוא איך 10 הערה ג' אות

{â}להתפייס שעתידים האחים ידעו כן לפני וגם התפייסות.
בין זמנית שנאה [ובענין זמנית. אלא אינה שנאתם ושכל במהרה
הגורמים להבנת באורך 18 ובהערה שם, ב' בסוגיא ע"ע ידידים

ועוד].
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A'ä øåôéñA

âøáðééèù øî ìù åúçìöä ãåñ

äñåîòä úåéð÷ä úìâòעל טפף הרשקוביץ מר מרגיזה. באטיות הדלפק אל התקרבה כל-טוב

המזדחל. התור את לזרז אלה לו יועילו כאילו עצבנות, של טפיפות ידיתה

בשעונו מביט שהוא תוך עצמו, לבין בינו רטן - בעצלתיים" הולך הכל כשממהרים, דוקא - 12.22 "השעה -

שוי שעון לפי הדלת את ינעלו הם יתחשבו. לא בבנק, "שם כמה. יודע המי יהיהבפעם ומה מדויק... צרי

קדימה. צעדים כמה עוד הנה היום". עוד הסכום את להפקיד ועלי פרעונו זמן הוא היום הרי השיק? על

דוחף הרשקוביץ] מר עם רחוב באותו שגר ההוא -] שטיינברג מר כן, זה? הוא מי כאן? מתרחש מה רגע,

עורך הוא וכבר ראשונה העומדים עם משפטים כמה מחליף התור, לראש מיד וניגש מלאה עגלה לפניו

הזה?? כדבר הנשמע החשבון, את

הראשונה הפעם לא זו - הוא נזכר - כן לזה? להסכים אפשר איך מזעם. רתח הרשקוביץ מר של דמו

מר מהרהר - כן עושה ראיתיו פסח של חג באסרו גם הרי התחשבות, בחוסר כך נוהג שטיינברג שמר

אפשר איך בשבילו? אלא נברא לא שהכל הוא חושב וכי בן-אדם, איננו הזה השטיינברג ברוגז. הרשקוביץ

מחשבותיו ממנו... להתעלם היה ראוי שכנות? או ידידות בקשרי עמו לעמוד יכול מי כזה? אדם לסבול

החשבון. את לערוך תורו כשהגיע באחת נקטעו

אליו שבה או-אז טוב. היותר הצד על עניניו את לסדר והצליח לבנק הרשקוביץ מר הגיע ומתנשף מתנשם

ממנו. הרחק לא צועד שטיינברג מר עיניו? רואות מי את לביתו בדרכו בנפשו. לשכון השלוה וחזרה רוחו

בלא פטור אך בצרכניה. כלפיו ושנאתו כעסו את שכח וכמעט בשלום פניו קדם הרשקוביץ מר אליו נגש

קניותיך לסיים מצליח אתה איך הצלחתך סוד מהו בינה תאלפני אולי בשאלה: עקצו אי-אפשר, כלום

בשלום. לביתו אחד כל נפרדו הא ועל דא על שיחה ולאחר כל-כך? רבה בזריזות

הלכתי ניתוח

שעברה ולא וזמנית. קטנה שנאה לסוג מאלפת דוגמא לפנינו
הצליח כי הסיבה, ונתבטלה מאחר אלא מאליה, ונמוגה השנאה
השנאה. נתבטלה לכן בזמן, בבנק הכסף להפקיד הרשקוביץ מר
הוא שנאה של דהשיעור חיים"] וה"חפץ [ה"חרדים" ולפוסקים
איסור. אין דכאן ודאי חבירו, עם באיבה ימים ג' דיבר שלא כל
נחשבת אם בכה"ג לעיין יש זה, שיעור על לחולקים אפילו אלא

ב' פרק השנאה" "שיעור ב' בסוגיא [ועיין עליה. לעבור שנאה
וילע"ע]. כזאת, שנאה על עוברים אין שלכאורה נתבאר שם

כעין היא: השנאה סוג פגיעה. תור, גזילת היא: כאן השנאה סיבת
פגיעה. עקב הבאה נקימה
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A'å øåôéñA

äéúéåéà éë áùà äô

ääúùä ïøäà 'øבבית" לבית-הכנסת. ונכנס כבוד, ביראת למזוזה נשק הסף, על בעמדו מעט

להמנות שזכיתי חלקי ואשרי אשרי מקומו. לעבר מתונות צועד בעודו שפתיו מלמלו ברגש" נהלך ◌ֵ ◌ַ אלוקים

והתפילה" "הרינה בית-הכנסת הפך כאן, מקומי קבעתי מאז זה. בית-כנסת של הקבועים מתפלליו על

מתיישבת ידו ועל לתפילה קבוע מקום לי יש כאן הקבוע. מנופו לחלק הייתי ואני הרוחנית, מהויתי לחלק

לתפילה. כראוי דעתי

דהוא?? מאן על-ידי כבר מיושב מקומי עיני? רואות הנכון רגע... אך...

הקבועים?? ויושביו בית-הכנסת סדרי את יודע הוא אין ושמא הוא? אורח אולי

אהרן. לעצמו חשב שאמצא, פנוי מקום בכל אתפלל היום

שנים מזה הקבוע במקומו ומביט ותרעומת כאב מלא עומד את-עצמו אהרן מצא שוב הבאה, בשבת אך

עד דעתו ליישב בו הורגל וכבר בעיניו מקומו היה חביב כה בנפשו. עצות לשית ידע ולא פלוני, ע"י תפוס -

יושביו". על מקום "חן בו ונתקיים אחר, במקום הדעת ליישוב להגיע לו היה קשה כי

יודע?" הוא אין שמא יושב, הוא מקומך שעל לו "אמור - הישר שכלו לו אמר - וד2ר" "גש -{à}  ַ◌ ֵ◌

יודעים בית-הכנסת מתפללי וכל שנים כבר שלי קביעות זו "הרי - אחר קול בו התחבט - לומר"? לי "למה -

התחשבות, חוסר שלי, "החזקה" מן מכוונת התעלמות אלא זו אין הוא? גם יודע אינו וכיצד מקומי, שכאן

דבורי? יועילו מן {á}ומה בזה היש את-עצמו , להצדיק כלשהי  צודקת טענה  לו  הכין  כבר  ואולי   ַ◌
עמו ?" להתעמת {â}החכמה

נועם?" בדרכי הענין להסביר תנסה אולי זאת, "בכל -

לשפוך כדי הנה בואנו עיקר הלא העיקר? הוא הכסא וכי שכאלה, זוטות על מקפיד שיראוני אני "בוש -

כל". אדון לפני בתפילה {ã}לבנו
לדבר ולא התנהגותו את להצדיק כמספיקות אהרן בעיני נראו - לחוד אחת וכל יחד שלשתן - הללו הסיבות

לב. גלוית בצורה הלה {ä}עם
להשיב כדי התפילה תחילת לפני ניכר זמן לבית-הכנסת לבוא הקדים בחכמה, אהרן עשה הבאה לשבת

בפלוני הבחין כבר בואו עם מיד אך מיותרים. מויכוחים וימנע בעלמא, בישיבה האבוד מקומו את לעצמו

בנחת. השירים' 'שיר ומפזם כסאו על ננוח היושב

שהוא, היכן להתפלל והחל עצמו לבין בינו הרהר - יותר" עוד אקדים הבאה ובשבת הפעם, אך "אבליג -

בתפילה. מכוונותיו אותו טורדות שונות כשמחשבות

לבוא להקדים ביותר מתאמץ אהרן ר' באויר, שבת של ניחוח ערב, לפנות שישי יום חלף, שבוע עוד

להתפלל. יוכל שלא הרגיש כי עד מוטרד כה היה הפעם, הלה. הקדימו שוב לבו למגינת אך לבית-הכנסת

בשבוע? שבוע מדי בתוכי הזה הצער את לשאת למה פנים, אל פנים ולדבר לגשת בנפשי, עוז לאזור עלי -

ועשה. חשב
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מפריע הדבר שנים, מזה הקבוע מקומי על שבועות כמה כבר יושב כבודו פלוני, ר' מאוד, לי "סלח -

{å}לתפילתי".
סליחה". ידעתי?! לא ואנכי - בתדהמה שאל - הקבוע? מקומך "כאן?? -

הספי בתפילתו.ובטרם בדבקות מתנועע בבית-הכנסת אחרת בפינה הלה עמד כבר דבר לענותו אהרן ר' ק
{æ}

..."åðòùé øåöì äòéøð 'äì äððøð åëì"

הלכתי ניתוח

להלכה ]: [הנוגעים  הסיפור חלקי

{à},בביה"כ אהרן של הקבוע מקומו לקיחת - לשנאה הסיבה
שמקום מאחר רכושו, על משתלט הלה כאילו הרגשה מעורר וזה
כלל בדרך המנהג וכן שנים, כמה אהרן ביד ומוחזק קבוע זה

מקומות]. מוכרים [שאינם כנסת בבתי

{ä}לדבר מלגשת אותו המעכבות - אהרן של התלבטויותיו
מקומו את להחזיר כדי אחרות דרכים לנסות לו וגורמות לב, בגלוי

הקבוע.

{å}אל פנים לדבר נאלץ שכבר אחרי - אהרן של "תוכחתו"
תוכיח הוכח התורה מן עשה מצות בזה ומקיים לב, בגלוי פנים
לחבירו. אדם שבין פגיעה על תוכחה מצות והיא עמיתך, את

ה']. בסוגיא [כמבואר

{æ},מפתיעה שהיא וכמה - המקום "תופס" של המפתיעה תגובתו
הרבה. היא שכיחה

אהרן : של  התלבטויותיו  ניתוח 

הן והן התוכחה. נגד המצדדות בדעתו אהרן העלה טענות שלוש
כדי בדעתם מעלים כלל בדרך שאנשים האפייניות הטענות
התורה, וכמצות ["דוגרי"] פנים אל פנים סכסוך מליישב להימנע
ומשונים שונים לאמצעים ולהזדקק סחור סחור ללכת זה ובמקום

בנפרד. טענה כל ולבודד לנתח לנו כדאי יעדם. להשגת

{á}לא ודאי והויכוח הדיבור כי לדבר, מי עם שאין מחליטים
מה לו אין כי יועיל שלא אהרן מחליט בסיפור [וכאן יועילו.
לו לומר שבדעתו מה כל כבר יודע מסתמא שהרי להלה, לחדש
וכמו מיסודה, מוטעית זו טענה וכו']. וכו' שם התיישב ואעפ"כ
פנים שבהתווכחות התועלת במציאות וכמורגש בספרים שכתבו

המובא ובפרט התוכחה" "מצות ה' לסוגיא בהקדמה ועיין פנים. אל
החיים". ומ"אור הלבבות" "מצוות מספר שם

{â}צודק שכנגד הצד יצא פנים אל פנים בויכוח אולי מפחדים
והוא שלו דברים הבעל הוא [כי אותו לפגוש לא משתדלים ולכן
בכל להשיג ומנסים אדם] מכל יותר טענותיו להכחיש שיכול זה
מהגורמים והוא אדם, בבני מאד שכיח זה חשש אחרות. דרכים מיני
ספרים להדפיס ואפילו - הכל לעשות מוכנים שאנשים העקריים
ואף פנים, אל פנים להתווכח שלא ובלבד - עצמם את להצדיק

ריבם. בעלי אל טלפון להרים לא

{ã}את שתפסו על מקפיד כ"כ שהוא לגלות מתבייש גם אהרן
שכיח זה טיעון במפורש. זה על לדבר אותו מונע וזה מקומו,
כבודם, לפי שאינן הקפדות מיני מכל מתביישים שאנשים מאד,

בכבו בפגיעה מקפידיםוכגון הם כמה עד לגלות מתביישים דם
מכך וכתוצאה וכיו"ב. אחרות לב ברגשות בפגיעה או כבודם, על
בלב התרעומת שמחזיקים ומריבה, נפש ועגמת רב צער נגרמים

לב*. בגלוי לדבר מסוגלים ואינם

היתה שכבר בסיפור נזכר ולא שמאחר לציין יש הלכה לענין -
על ותרעומות טענות רק לו שהיו ומשמע בלב, שנאה לאהרן
כמבואר ולהתווכח, להוכיח כלל חיוב עליו שאין יתכן לכן חבירו,

ג'. אות ד' פרק שם בסוגיא

קיים בסיפור, המוזכרות אהרן של להתלבטויות בנוסף הערה: *
ותחלש למריבה יבואו התוכחה שע"י חשש והוא נוסף, שיקול לפעמים
מוכיחים אם לסמוך מה על הרבה לו אין זה חשש שביניהם. הידידות
הזה [החשש תעלומה. ולהוציא האמת לברר כדי ביניהם ומדברים כדין
להגיד רק ורוצה ומריבה, כעס בדרך כדין, שלא שמוכיח היכא רק קיים
שבלי גם ומה תשובתו]. את לשמוע ולא בחבירו ולנזוף עמדתו את
דבר כבושה, שנאה לידי לבוא שאפשר יותר, גרוע המצב התוכחה,

רחוק. לטווח ידידותם את המסכן
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ùøãîä-éúáî ãçàáשמו נתנאל ר' אחד אברך היה לומדים, של ציבור בתורה והגו ישבו בו

ומפורסם שידוע כפי הציבור, לכלל מפריע והדבר היות בית-המדרש בהיכל יעשנו שלא מאד שהקפיד

להסביר התעצל לא נתנאל ר' ציבורי. מקום בכל המדינה חוק עפ"י ונאסר לבריאות מזיק שהעישון

פוסקי של תשובות שבבית-המדרש המודעות לוח על תולה היה פעם ומדי הענין, חשיבות את לכל-אחד

למעשנים רק לא מזיק העישון כמה עד המוכיחים עתונות קטעי לצד צבור, במקומות עישון האוסרים הלכה

מזוהם. אויר ראותיהם לתוך הנושמים אותם, לסובבים גם אלא

בית-מדרש של אוירו והיה לגמרי, העישון פסק הימים וברבות פרי עשו נתנאל ר' של העקביים מאמציו

למקום. כיאה ונקי צח זה

היו רגילים המצב. עם להשלים יכלו לא בית-המדרש, באי בין הם גם ישעיה, ור' יהודה ר' אברכים שני

להמשיך ביניהם החליטו דעתם. על התקבל לא בבית-המדרש שנקבע והאיסור בשרשרת, סיגריות לעשן

ב ואף נועם בדרכי מחה שקט, ולא נח לא כך בראותו נתנאל ר' כהרגלם. האברכיםולעשן ואילו גערה,

יש לך, מפריע הסיגריות עשן "אם הציבור? כל על מרותו יטיל האחד כי הזה כדבר הנשמע דנן-בשלהם:

עשה ברירה ומחוסר החוק, על בממונים להעזר נתנאל ר' החליט לו בצר כלפיו. טענו לצאת", באפשרותך

החוק, עפ"י שנאסר דבר ציבורי, במקום המעשנים נגד עזרתה את ובקש למשטרה, והתקשר מעשה

כספי. בקנס נענש זה על והעובר

מדבר נתנאל ר' בעוד כי מצערת. טעות אירעה וכך כדרכו, - הקורה בעובי השטן כאן נכנס הלב לדאבון

התחתונה, הדיוטא מן בפושעים להתעסק רגילה ישראל משטרת הרי בתורה, העוסקים משי אברכי על

רח"ל. סמים במעשני שמדובר - הרחוב בלשון הרגיל כפי - הבינו "עישון" הפשוטה המילה את ובשמעם

נכנסו מהם וכמה בית-המדרש את הקיפו שוטרים, מלאות ניידות שתי הגיעו וכבר רב זמן עבר לא

קדקדם, ועד רגלם מכף בכליהם ולפשפש בבגדיהם לבדוק והחלו "המעשנים", שני את להוציא בבהילות

למאסר. מיד לקחתם ובקשו

שמדובר והוכחות ראיות להבאת בשתדלנות החלו מדובר במה והבינו במקום הנוכחים כשהתעשתו

עד העידו, שנותרו הסגריות בדלי ואף לדוברים הצטרף נתנאל ר' גם בלבד. רגילות סיגריות במעשני

דעתם. ונחה השוטרים {â}שנתרצו
התקרית. לאחר בבית-המדרש נתחוללה רוחות סערת

כאן יושב פרסה, ת"ק על פרסה ת"ק הזדעזעי ישראל "ארץ - הנאשמים זעקו - שמים" "שומו -

אחד עלינו טפל עתה שזה השוא מעלילת תזדעזעו הלא שותקים? ואתם ומוסר, רשע בבית-המדרש

לשבת לו תתירו כיצד רותחין... של קיתון עליו שופכים הייתם שמים יראת בכם היתה אילו כאן? הלומדים

מכאן". לגרשו ראוי הלא בבית-המדרש, וללמוד {à}כאן
שאר בלב מסילות דבריהם שעשו עד הציבור את ישעיה ור' יהודה ר' התסיסו וכיוצ"ב אלה בצעקות

בהבינם נתנאל, בר' שתמכו אחרים היו לעומתם השפל". "מעשהו על נתנאל ר' את לרדוף והחלו הלומדים

עישון האוסר בחוק להעזר רק אלא סמים, עישון של פלילי פשע עליהם להעליל התכוין לא שמעולם
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שהביאה מחלוקת והתפתחה צדדים, שני נוצרו כך רב. עם התיעצות לאחר מעשהו עשה ולדבריו בציבור,

מאוד. עכורה ואוירה וגדופים בזיונות קטטות {á}בכנפיה
להבין החלו ורבים קמעא, נרגע והכעס המחלוקת, אש אט אט דעכה שבועות כמה שחלפו לאחר רק

לתלונה גרמו המשטרה מצד ואי-הבנה טעות וכיצד נתנאל, ר' של התמימה כונתו היתה מה ולהאמין

נסלחת. בלתי שוא כעלילת להראות ◌ָ ◌ֵ ◌ְ פשוטה,

הלכתי ניתוח

את לערב נתנאל לר' היה מותר אם השאלה בעצם כאן נעסוק לא
בקשר אבל ציבורי. במקום עישון האוסר החוק לאכוף המשטרה
כשחזרו ישעיה ור' יהודה ר' האברכים שני של לתגובה

ניגשיםלבית-המדר היו אילו כי נעיר המשטרה, ביקור אחרי ש
איתו ומתווכחים בפניו טענותיהם מטיחים והיו נתנאל לר' מיד
הוכח מצות מקיימים היו אז] רוחם מצב כפי בכעס, [ואפילו
וגם ה'. בסוגיא וכמבואר לחבירו אדם שבין פגיעה על תוכיח
מדברי יותר או פחות משתכנעים היו הויכוח שמתוך להניח סביר
במשטרה. כאן שקרתה אי-ההבנה את תופסים והיו נתנאל ר'
חסר, היה המריבה "עוקץ" אבל אח"כ, רבים היו אם אף [ואז,

רגשות]. וסערת כעס אותו היה לא גם וממילא

כך, עשו שלא מכיון הדבר{à}אבל לפרסם נחפזו ומיד ,
זו עשה מצות ביטלו נתנאל ר' נגד הציבור וגם{á}ולהתסיס

והאיסורים הכאב כל עם ארוכה במחלוקת הציבור את לסבך גרמו
בכך. הכרוכים

{â}שהגדרתו בסיפור, המריבה של הגורם לסוג לב לשים יש
המתווך שלישי גורם ע"י אדם בני שני בין הנגרמת הבנה אי היא
וכעין אדם. בני בין רבה קטטה וגורם הרבה שכיח זה סוג ביניהם.
שלישי כגורם משמש שהמתווך נדל"ן והשכרת במכירת גם זה

המתווך הוא שהשדכן בשידוכים וכמו"כ ומתן, המשא עובר שדרכו
היינו התוכחה, כאלו ובמצבים הצדדים. שני בין השלישי והגורם
מתווך, גורם בלי לב, גלוית בצורה פנים אל פנים ההידברות
שלום. ולהשכין אי-ההבנות את ליישב בכחה ויש מאד, חשובה

פעם: מדי הקורים ממעשים נוספת דוגמא בקיצור כאן ונביא
שבכוונה היה ובטוח דודו, בן של לחתונה הזמנה קיבל לא יחיאל
לא ממילא דודו לבין שבינו שהיחסים מאחר אליו, נשלחה לא
דבר בשמחה, השתתף שלא ברור שכך וכיון מהמשובחים, היו
וכך שביניהם, הפער והרחיב דודו של כעסו עורר טבעי שבאופן
נפש עגמת הרבה נגרמה דבר של ובסופו הענינים הסתבכו
המעטפה את בדואר יחיאל קיבל בערך שנה כחצי לאחר לשניהם.
המראות חותמות בכו"כ מוחתמת כשהיא ההזמנה, ובתוכה
המקורית שבחותמת התאריך ולפי בדואר, רב זמן שהסתובבה

החתונה... לפני נשלחה שההזמנה התברר

זה בסיפור וגם והעישון, נתנאל בר' לסיפורנו דומה זה סיפור
בצורה ביניהם ומשוחחים ודודו יחיאל נפגשים היו שאילו מסתבר
וגם המיותרת, עגמת-הנפש כל מהם נחסכת היתה לב, גלוית
עמיתך את תוכיח "הוכח מצות – מרוויח יחיאל היה גדולה מצוה

חטא". עליו תשא ולא
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"äôéçî éåìéòä"עליו שעלה בחור הגדולה, הישיבה בכל היה לא לפניו. הלך שמו כנוהו.

ומתאמצים יגעים המוחות טובי היו קושיא, מקשה העילוי כשהיה הרבה. ובבקיאותו בהתמדתו בלמדנותו,

סבוכים ענינים ומלבנים המבררים צעירים לומדים בחבורת מוקף לראותו היה שכיח מחזה לתרצה.

הכבוד. ויראת הערצה היה מוקף מחיפה, העילוי מנחם, תורה. בדברי לשוחח סתם-כך נגשים או בגמרא,

בחור יונתן, גם נמנה הצעירים הצורבים ובין בבית-המדרש, ספסלים נוספו החדש "הזמן" פתיחת עם

תורה מלא כלי והוא נדירים, בכשרונות נחון יונתן כי השמועה עברה מפה-לאוזן נפש. עדין ◌ֶ רציני

יונתן את-עצמן. הוכיחו והשמועות ימים חלפו התורה. מכמני בכל מקיף ידע בחובו האוצר ◌ֵ ויראת-שמים,

קשרו ושבח תהילה כתרי הסובבים. כל את שהפליאה ובעמקות בלמדנות ונתעלה עלה בישיבה, חיל עשה

בהתפעלות, כנוהו - הרים" ועוקר "סיני גלויה. בהערצה אודותיו משיחים והיו לראשו התלמידים

כולם. והשתוממו שחו - אמיתי" "תלמיד-חכם

"העילוי מנחם של דמותו את בצל ומעמידה מאפילה יונתן של הזוהרת דמותו היתה משים ומבלי אט אט

התגודדו צמאי-דעת תלמידים יונתן. של אמן ביד - יד כלאחר תורצו מנחם של הגאוניות קושיותיו מחיפה".

לכך. התכוין שאיש מבלי בצד, נותר מנחם בעוד פיו, למוצא בצמאון וצפו יונתן סביב

להאשים ניתן כלום אך... גבולו, הושג הועמה, המאירה קרנו המתרחש. את והבין סביבו התבונן מנחם

למימי העורגים הישיבה תלמידי אשמים וכי כך? כל נדירות שמים במתנות שנחון יונתן אשם וכי מישהו?

פונה הוא לא, מתיהר, אינו הישיבה, שמי ברום זורחת שמשו אשר ויונתן מים? אפיקי על כאיל התורה

בולט כה לשנוי גרם הוא זאת... ובכל נכון. תורה, בדברי עמו משוחח ובאצילות-נפש, בנועם מנחם אל

כל אירע בעטיו אך... לכך התכוין לא הוא אשם, הוא אין נכון לצדדים. המרכז מן הסיטני הוא במעמדי,

שכבש הזה הבחור את שונא שהוא בברור חש הוא כן, מנחם. של ללבו השנאה חדרה טיפין טיפין זה.

לחוד, ורגש לחוד השכל אך יפה, אליו התיחס ואדרבא כלפיו חטא לא שיונתן ידע בשכלו מקומו. את

לבו. את מלאה {à}והשנאה
זו לו. היו זרים אלו שליליים רגשות שנאה, של זו במידה מעולם הורגל לא מנחם של כאולם הרחב לבו

כמוהו, ולמדן שמים ירא בחור היאך מכל. יותר לו חרה זה ודבר בהם מתנסה שהוא הראשונה הפעם לו

אלו מחשבות אני? כבוד רודף וכי בלמדנותו? עליו שעולה משום רק זולתו, כלפי שנאה ברגשות מסתבך

א כי עד ויותר, יותר יונתןהטרידוהו עם לדבר יכלתי אילו בנפשו. עצות לשית ידע ולא נפשו, מנוחת את בד

בכחוט אפילו לי הרע לא הוא עליו? לי יש תרעומת איזו וכי לו? אומר מה אך - מנחם מהרהר - בגלוי

פי. את לפצות לי היא בושה {á}השערה,
הענינים מהלך את תאר כהויתן, דברים הכתב על העלה הוא רעיון. במוחו צץ נפש, ענוי ימי כמה לאחר

יונתן. של בגמרתו השער בדף והניחו הדף את קפל שמו, את חתם סוף, ועד {â}מתחילה
ואמר שפתיו. על נתלה הבנה של עדין כשחיוך יונתן אליו נגש הסדר, בתחילת המחרת יום של בבוקרו

כמה למדת כבר אתה ממך, ללמוד לי יש הרבה בחברותא. לומדים אנו שאין מאד "חבל בענות-חן: לו

בחברותא? משותף לימוד ביננו לקבוע דעתך מה בוריין, על - אליהן הגעתי לא עדיין שאני - מסכתות וכמה
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בצותא יושבים לראותם תוכלו תדיר בישיבה. דבר שם הם ויונתן מנחם המופלגים הבחורים צמד

ולהעניק הישיבה תלמידי לשאר ולסייע לעזור מרבים התלמוד, בים יחד צוללים תורה, בדברי ומפלפלים

ויונתן. מנחם בין שוררת ויונתן" דוד "אהבת כי אמרו הבורא. שחננם מחכמתם

הלכתי ניתוח

{à}ידו ועל למנחם, מפריע שיונתן מה הוא כאן השנאה גורם
חנות לפותח הדבר דומה בישיבה. מנחם של הרם מעמדו נפגע
ויורד פרנסתו ממעט כך וע"י כבר, הקיימת חנות ליד חדשה
רוחנית. בפרנסה שמדובר אלא - כאן הדבר כן חבירו, של למחייתו

בהערה]. לקמן [ועיין

{á}אדם [שבין תוכחה מצות שלכאורה מעניינת. תופעה לפנינו
[או מפגיעה כתוצאה הבאה בשנאה אלא שייכת לא לחבירו]
על חבירו את [ששונא חנם בשנאת לא אבל טובה], העדר לפחות
קנאה מחמת בשנאה ולא דין], ע"פ שמותר בדבר בו ש'פגע'
מסוים], בתחום ממנו מוצלח יותר שהוא בגלל רק חבירו [ששונא
איתו. שיתווכח שייך ומה חבירו נגד טענה לו אין אלו במקרים כי
התוכחה" "מצות ה' בסוגיא הובא , יעקב" ב"קהלות כתב [וכן

- [16 בהערה ועיי"ש רש"י, באותיות ב' פרק סוף

חנם, לשנאת קנאה מחמת שנאה בין להבחין שם כתבנו אבל -
העובדא שעצם פה, פתחון שום אין ודאי קנאה מחמת שבשנאה
כי חנם, בשנאת משא"כ לו, מפריעה וכיו"ב יותר מצליח שחבירו
פתחון לו יש כדין, שעושה ואף בו פוגע שחבירו מאחר סוף סוף
קשה הדבר כמה עד לו ולהסביר איתו שיתחשב ממנו לבקש פה
ההלכה שמצד אע"פ האדם, רגש מצד איתו להתווכח ויכול לו,

ותביעה. טענה לו אין והצדק

מאחר כאן, אלאובסיפור [בעיקר] מקנאה נבעה לא מנחם ששנאת
ושטח מנחם השכיל ולכן בישיבה*, החשוב במעמדו פגיעה מצד
וע"י לו, גרם מה מעצמו יבין שהוא יונתן, לפני הסיפור כל את
הענין לסדר הצליחו מנחם של וחכמתו יונתן של נפשו עדינות

בס"ד. טוב היותר צד על

בו נתעוררה אז הגיע, שאליו השפל למצב לב שם שמנחם אחרי שרק *
ב"קהלות שם המוזכר חנם, שנאת של לציור כאן ודומה השנאה.
הראשון שאין באופן קיימת חנות ליד חדשה חנות הפותח של יעקב",
חנם שנאת נחשבת ששנאתו מבואה], בר שהוא [וכגון לעכבו יכול
שיורד ואע"פ השני את לעכב הזכות לראשון אין הלכה פי שעל מאחר
שמנחם מאחר חדשה, חנות לפותח יונתן נחשב כאן כמו"כ - למחייתו

למנחם. מפריע והוא קדמו

{â}על טענותיו את להעלות - מנחם של עצתו את לציין ראוי
וזוהי הבושה. מחמת בפיו לעשות מסוגל היה שלא מה - הכתב
שיש [באופן התוכחה מצות בזה גם מקיים ובפשטות נפלאה. עצה
וזהו ד', אות ד' פרק ה' בסוגיא וכ"כ הקודם], באות ועיין חיוב,
לא שאם שמסתבר כתבנו ששם אלא התוכחה, על המיקל אמצעי
פנים. אל פנים להוכיח עדיין הוא מחויב שבכתב, בתוכחתו הועיל
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åéä íéìéâøחלל בתוך מצטלצל הנגר זרח של קולו את לשמוע בנתניה הגדול בית-הכנסת מתפללי

בפלוני נזיפה זו היתה פעם באמצעה. ואף לאחריה פעמים התפילה, לפני פעמים פעם, מדי בית-הכנסת

סתם ולעתים זרח, של בכבודו פגע כי שנחשד על באלמוני גערה ופעם התפילה, באמצע לדבר העז כי על

הקהל כל בנוכחות בבית-הכנסת אדם שלבייש ומצא זרח וחישב אחד, עם לו שהיה חשבון" "לגמור כך

משונאיו. ולנקום חשבונות לסלק ויעילה מהירה דרך היא

שניסו לאחר מהציבור רבים שנאוהו ואף הימנו נוחה הבריות דעת היתה לא זאת התנהגותו שמתוך מובן

הועיל. ללא וגערה במחאה כוחם היו {à}את ולא  אדישות , כדי  עד  לתופעה, התרגלו  הציבור רוב אך 
מהתפילה . חלק אלו  היו  משל הנגר, זרח של ונזיפותיו  לצעקותיו  לב שמים

להתרגל מסוגל היה ולא מאוד ו"איכפתי" נפש עדין שמו. ושרגא בית-הכנסת באותו התפלל אחד צעיר

מזלזל וגם ברבים, פנים כהלבנת חמור חטא בעקביו שדש זרח של המבישה התנהגותו עם ולהשלים

יהודי פני למראה עד שהיה עת כל בקרבו נחמץ היה שרגא של לבו בית-הכנסת. בקדושת קבוע ◌ֵ באופן

נפשו בעוד לסירוגין, ומלבינות והבזיונותהמאדימות הגידופים 2אש טובעת שלא וכמעט ◌ֵ ◌ְ מפרפרת

זרח. של מפיו הפורצים

הכאב וגודל החטא חומרת לו ולתאר ובשקט בנועם לייסרו והתחיל לזרח ניגש מעשה, ועשה עוז התאזר

לאנשים. אליו {á}שגורם ניגש שרגא היה  פעם, אחר פעם הלכה{â}כך, ספרי  לו  ופותח מוכיחו 
התנהגותו . על הקדושים במקורותינו  כתוב מה  ויווכח בעצמו  שיראה כדי  {ã}ומוסר

והחל גדול, בקול עצמו שרגא על בצעקות והתפרץ זרח של סבלנותו פקעה הויכוח באמצע אחת פעם

איסורים ממציא הוא למה ובכלל כמוהו, וחשוב מבוגר אדם להוכיח הרבה חוצפתו על ברבים לבזותו

מנות וכמה כמה כנגד שקולה היתה שרגא של בחלקו אז שעלתה הגידופים שמנת אמרו וכו'. וכו' חדשים,

וזרקו לידו שעמד חפץ תפס כעס ומרוב מגדרו זרח יצא שהפעם אלא עוד ולא לאחרים, זרח מחלק שהיה

בו. פגע לא בנס ורק שרגא, {ä}על
התנהגותו על בשתיקה לעבור לא עמו וגמור מנוי אחד מצד בנפשו. עצות לשית שרגא ידע לא כבר עכשיו

לעשות מה לשרגא נותר לא שוב תועלת, שום בזה ואין ולהוכיחו להוסיף יתכן לא ומאידך זרח, של הנלוזה

הותיקים. לשונאיו בזה ולהצטרף הרשעים לכלל כשנאה ולשנאותו הנגר זרח של מחברתו להתרחק אלא
{å}

לפניהם עבר מריעיו, כמה בחברת התפילה אחר בית-הכנסת בחצר שרגא שעמד בעת האירוע, למחרת

דמרא וב"צפרא בחיוך שרגא פני את קידם בעברו, לתפילה. בדרכו שחיו בית תחת ותפיליו וטליתו זרח

מענה. קיבל לא לתדהמתו אך השני, המנין של התפילה זמן אודות התענין ואף דבר, אירע לא כאילו טב"

לשוחח וממשיך דבר שומע כאינו ונראה פיו פוצה אינו ושרגא בצעקה, כמעט לשרגא שאלתו ושילש כפל

חביריו. ובתוך{æ}עם מדובר , במה זרח תפס קולני  בצחוק פורצים שרגא של חביריו  את בראותו 
היחסים  את לנתק רוצה אתה  אם נו , בקול, הפטיר הליכתו  כדי  ותוך משם, לנוס פנה ההמולה  כל
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הזולת?! בכבוד  לזלזל כ "כ  אפשר איך  ברבים? אותי  לבייש למה  אך מילא, איתי , לדבר  {ç}ולא 
נחשב  לא שלעומתו  הנוכחים, מפי  עז  צחוק רעמי  פרצו  בעצמו , זרח מפי  היוצאת  זו  הערה  למשמע 
והסתלק  הזה  הגדול הצחוק מה  הבין  לא  מצידו , הנגר זרח אולם רחב. כחיוך אלא הראשון  הצחוק

בו . נפשו  עוד  כל {è}משם

הלכתי ניתוח

{à}עברו ולא עשו שכדין י"ל זרח את אז ששנאו מהציבור אלו
הפוסקים, ולרוב בו", ומחו עליו "צעקו שכבר מאחר תשנא, לא על
החטא והודעת בהתראה סגי הרי חיים", ה"חפץ שפסק וכמו
החוטא. את לשנוא להתיר כדי גמורה תוכחה צריך ואין וחומרתו,
לשיטת [אך לשנאותו להם מותר הרי כאן שהיה מה זהו ואם
פרק תוכחה" או "התראה י' ובסוגיא בהמשך וע"ע אסור, החזו"א

א'].

{á},"תוכיח "הוכח של עשה מצות למעשה בזה מקיים שרגא
במהלך חבירו את לבייש ולא ובנחת נועם בדרכי להסביר שמצוותה

התוכחה. דיני ככל וכו', התוכחה

{â}מקבל אינו אם פעמים מאה עד אפילו הוא התוכחה שיעור
ולא מרובה בסבלנות שהתאזר שרגא עשה טוב ולכן התוכחה,

זרח]. ע"י [שנדחה שתים או פעם אחרי תוכחתו הפסיק

{ã}יש תועלת בספרים, הכתוב את לזרח הראה ששרגא בזה
נכבד היה לא מסתמא ששרגא מאחר תוכחה, הלכות מצד בזה
חיים" ה"חפץ כ"כ - דבריו על יסמוך ולמה זרח, של בעיניו
מפורסם שאינו דבדבר "ונראה סקל"א]: במ"ח ד' כלל [לשה"ר
לסמוך שראוי נכבד אדם המוכיח שיהיה צריך לאיסור בישראל
שהוא בספר לו מראה והוא כך כל נכבד אינו אם אפילו או עליו
הזכיר חיים" שה"חפץ [אלא זה". עבור להכלימו מותר אסור...
דין מה לעיין ויש בישראל, מפורסם שאינו בחטא רק זה תנאי
בסוגריים]. ו' אות להלן וע"ע זה. לענין ברבים פנים הלבנת חטא

{ä}לשיעור שרגא הגיע כבר זרח של האלימה תגובתו עם עתה
חייב אינו ומעתה כתיקונה, המצוה וקיים הדעות, כל לפי התוכחה
תוכחה: בשיעור טז: ערכין בגמ' הובאו שיטות ג' עוד. להוכיחו
השלושה כל זרח בו קיים וכאן הכאה, ועד קללה, עד נזיפה, עד
הכאה' 'עד לשיעור [דמקור הכאה זוהי החפץ זריקת רב. בהידור
יהונתן על החנית את זרק המלך ששאול ממה בגמ' שם נלמד
לומר שמצוה כשם "כי הלאה, להוכיחו אסור אף ומעתה בנו].
סה:). (יבמות נשמע" שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר

{å}לכו"ע כדין, גמורה תוכחה זרח את הוכיח ושרגא מאחר
דלא י'] בסוגיא [שם לדעות ואפילו לשנאותו, לו ומצוה מותר

גמורה. תוכחה וצריך לבד בהתראה סגי

הם שגם י"ל זרח, את הוכיחו שלא האחרים האנשים גם ולכאורה
הזה החוטא שהרי שרגא, של תוכחתו סמך על לשנאותו מותרים

ששרגא ונמצא יוכיחנו, ואחד אחד שכל צריך ואין תוכחה, קיבל
ב"ספקות" 331 עמ' לעיל ועיין תוכחתו. ע"י הרבים את מזכה

ח'. אות

- חטאו על זרח את לשנוא אסור בכלל דשמא לעיין, יש [עוד
שזהו מאחר - ברבים חבירו פני לחבירו,הלבנת אדם שבין חטא

וכפי חוטא, שהוא חושב ואינו צודק שהוא חושב אחד וכל
לשנוא. אין כזה חטא שעל ו' אות ג' פרק ט' בסוגיא שנתבאר
תוכחה לאחר עכ"פ או התראה שאחר שיתכן נתבאר ששם אלא
וע"ע לחבירו, אדם בין חטא על גם לשנוא מותר ודאי גמורה,
מפורסם נקרא הוא זה שחטא שיתכן לעיין יש ועוד ח'. אות להלן
אדם בין חטא על גם דבכה"ג וגזילה, גניבה וכמו לכל, ופשוט

בסוגיא]. שם חיים" ה"חפץ כמש"כ לשנוא מותר לחבירו

{æ}כמובן היא שעיקרה הרשעים לשנאת מוחשית דוגמא לפנינו
שאינו ע"י בעיקר שמתבטאת הרשע, עם וקשרים יחסים ניתוק

עמו. מדבר

{ç},צודקת טענה היא זרח של טענתו שעצם שיתכן אע"פ
ולביישו בפרהסיא לשנאותו רשות לו אין החוטא את שהשונא
- ב'] פרק ח' בסוגיא [עי' להלכה אחרונים כמה דעת וכן עי"ז,
מי כי גדול, צחוק זרח של טענתו עוררה הנסיבות לפי כאן אבל
הוא תובע ופתאום יום, יום ומביישם אחרים בכבוד מזלזל כמוהו

כבודו. ושימור עלבונו את מאחרים

שעל חשוב, יסוד אותנו מלמדת הנגר זרח של המטופשת טענתו
אדם שבין חטא על לשנוא אסור למה חיים" ה"חפץ מנמק פיו
ה"חפץ ומוסיף צודק. שהוא חושב אדם שכל משום והוא לחבירו,
ככה יעשה אחר שאיש בעצמו יראה "ואם לזה: ראיה חיים"
עושה שהוא כמו אחר לאיש דברים ואונאת הבושת או העוולה
לאדם מבייש או עושק שהוא לאמר עליו קולו ירים זה, לאיש
עיניו את מעוור היצר שרק בחוש רואים אנו וא"כ בחנם, מישראל
הלאוין האזהרות כל התורה ציותה לא עליו הנוכחי שלאיש לומר
לנו להמחיש ש'השכיל' הנגר לזרח אנו תודה ואסירי והעשין".

מאד. ברורה בצורה חיים" ה"חפץ דברי את

{è}תפס לא עדיין וההיתול הצחוק אחרי שגם הדבר נפלא
זרח שאין היא והאמת בזה, לקוי עצמו הוא כמה עד בעצם זרח
וכדברי ממש עיניו את מסמאת האדם של הנגיעה כי בזה, יחיד

הקודמת. באות חיים" ה"חפץ
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éåìå ïúðרב למתח שגרם מצער מקרה אירע לאחרונה הימים, משכבר טובים וידידים שכנים הם

הו דברים של קיצורם בסכנה. ידידותם וכל מוצלחביניהם שידוך שמחה ברוב לסיים עמד כבר שלוי א,

ותוך בחתונה ה. הנערה אבי את נתן פגש האחרון וברגע מרמת-גן ה. משפחת של בתם עם לבנו מאד

השידוך לביטול גרמו אלו מילים עצמו. הבחור על וגם לוי של המשפחה על מילים פלט איתו שיחה כדי

יביט כיצד ולהבא? מכאן הידידות יחסי בדבר מה אך להשיב, אין - כאן עד - הנעשה את וצער. בזיון וכדי

על השלום וישיבו הענין את ביניהם יסדרו שמא או לשונאים? יהפכו האם ולהיפך? הנפגע? בפני הפוגע

כנו?

הסיפור כל את חילקנו הטוב הסדר למען במציאות. לקרות שעלולות עיקריות אפשרויות כמה בפניכם נציב

מהצד לתגובה הכוונה וסוף והתחלתה, ההתפייסות ליוזמת הכוונה התחלה ו"סוף". "התחלה" לשניים.

שלוש הבאנו הסיפור ובסוף [עיקריות], אפשרויות שתי הבאנו בהתחלה עצמה. וההתפייסות השני

כזאת. במציאות להופיע העלולות תגובות סוגי שלושה לפי אפשרויות

א': אפשרות / התחלה

שולחן?" ליד ולהתיישב ליכנס האוכל מעט, עמך לשוחח "ברצוני - בערב נתן של דלתו על מתדפק לוי:

קל. כיבוד להם ומוגש בסלון מתיישבים שניהם לבקרני". שבאת מאד אני שמח "בודאי! נתן:

מה על להם שיש וחבל נגדך ומעיקות כבידות הרגשות בלבי יש לענין, ישר ניגש באריכות צורך "אין לוי:

לסמוך".

ומעיקות'". כבידות ל'הרגשות מקום מוצא ואיני דנא מקדמת אנו ידידים הרי כוונתך מה יודע "איני נתן:

לא והוא גבו מאחורי ידיד לגנות שאפשר חשבת וכי תם? פני מעמיד אתה למה להתחמק, תנסה "אל לוי:

והשמצת ה. את פגשת חתנים" "מצהלות באולם בלוא-קליין בחתונת שעבר ראשון שביום לי נודע ידע?"

/ התחלה וכל המדובר, השידוך מן ידיו את סילק הוא מדבריך שכתוצאה דע הבחור, בננו ואת אותנו

ב': אפשרות

מילים כמה איתך לשוחח אני "רוצה - אליו פונה לפתוח ניגש וכשהלה בערב לוי של בדלתו מתדפק נתן:

להתיישב?" אפשר {à}אולי
תיכנס". "כן, לוי:

לדעת אני רוצה ומאד שלשום, כתמול אלי פניך שאין האחרון בזמן עליך אני רואה להאריך, צורך "אין נתן:

הדבר". ליישב נוכל אולי בך, פגעתי - לדעתך - במה

לריק". זמני את תבזבז אל ממך בבקשה מיותר, זמן לי אין וגם ממני, רוצה אתה מה יודע "איני לוי:

נגלה אולי גלויות? תדבר לא ולמה מאד, עלי כועס שאתה כשמש לי ברור ממני, תכחד אל לוי! "אבל נתן:

ואולי....". בך, פגעתי לא וכלל אי-הבנה כאן שיש

כדי סוף בלי אתך להתווכח עתה מחויב אני האם בי, ושפגעת מאד עליך כועס שאני נגיד "נו, לוי:

(המשך) א' אפשרות
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מהעבודה... טוב אותי מכיר שהלה ידע ולא מקרוביו לאחד הכל סיפר ה. כי לאזני הגיע אז שאמרת מה

ולהציג..." להיתמם מקום כאן אין נתן, רואה אתה

** *

(המשך): ב' אפשרות

עד וללמדך ולשבת שלך למורה להפוך עוד אני צריך לי שעוללת במה די ולא בי? שפגעת אותך לשכנע

לבזבזו". וחבל יקר שזמני לך אמרתי וכבר לעשות? הרעת .{á}כמה

יקרה שלנו הידידות אך יקר שלך הזמן לך, שמפריע מה על שנדבר עד מכאן זז לא אני לוי, לך "דע נתן:

במעמקיו". התרעומת כל את ותאגור לבך את ש"תאכל" סיבה ואין יותר יקר שלך הלב וגם יותר,

הענין נסדר הבא בשבוע עכשיו, לא אך נדבר, בסדר קשה. אגוז שאתה לי נראה מה, יודע "אתה לוי:

בסדר?" ידידים, נשארים אנחנו {â}ובינתיים
אתה שאין דבריך מנימת אני ששומע ועוד אחר? לזמן זה את לדחות למה כל קודם לא. "בהחלט נתן:

מסכים". אינני ולזה בלבך עמוק מושרשים עדיין והתרעומת והטינה שלם, בלב אומרם

שלי] לבן מדוברת שהיתה הנערה [אבי ה. את פגשת אחר ולא שאתה מהימן מקור מפי לי נודע "אכן, לוי:

המשפחה וכל אותי והשמצת שעבר ראשון ביום שהיתה חתנים" "מצהלות באולם בלוא-קליין בחתונת

סיפר ה. כי לאזני, הגיע אז שאמרת מה וכל המדובר, השידוך מן ידיהם סלקו מכך וכתוצאה לפניו שלי

להיתמם מקום כאן אין נתן, רואה אתה מהעבודה... טוב אותי מכיר שהלה ידע ולא מקרוביו לאחד הכל

וכו'...." כזאת, לי לעולל פתאום בי מצאת עוול איזה יודע ואיני הדברים, לשמע נדהמתי באמת ◌ַ ◌ֵ ◌ְ ולהציג...

– לסופו נחזור ואח"כ זה לחלק ההלכתי הניתוח את ונציג הסיפור באמצע כאן נפסיק –

הלכתי ניתוח

{à}מיהו הוא: ביניהן העיקרי שההבדל אפשרויות שתי לפנינו
הוא היוזם א' באפשרות וההתווכחות. בתוכחה והמתחיל היוזם
כדי נתן של דלתו על ודופק עצמו את מטריח והוא הנפגע, לוי,
בלבו להחזיקה במקום עליו, בלבו לו שיש התרעומת נגדו להוציא
תשנא, "לא התורה: שציותה מה בדיוק וזה נתן. נגד שנאה ולפתח
שנכלל הפוסקים שכתבו וכפי עמיתך", את תוכיח הוכח אלא,
שחייב מחבירו פגיעה היא השנאה שכשסיבת זו עשה במצות
[כמבואר בלבו. לשנאותו ולא הפוגע עם ולהתווכח לדבר הנפגע

התוכחה"]. "מצות ה' בסוגיא באריכות

ההרגשות כל את הנפגע לוי מחזיק ב', באפשרות משא"כ
אליוהכבי ובא נתן בזה שמרגיש אחרי ורק בלבו, והשנאה דות

את בכח ממנו להוציא מצליח אז רק בעקשנות, בו ומפציר
ההמון אצל ששכיח אף התורה, לדרך מנוגד זו דרך התרעומת.
אחד מרגיש שכבר אחר כלל בדרך זה ביניהם, נדברים כן [שאם
מתווכחים ואינם נדברים אינם שכלל או חבירו, כלפי שנאה

ביניהם].

{á}.הרבה שכיחה וטעותו אלו. בדבריו לוי טעה גדולה טעות
הנפגע אחר לחזר הפוגע על מוטל והחיוב שמאחר חושבים כי
פשוט א"כ ג'] אות ג' בסיפור ולעיל בשו"ע [כמבואר ולפייסו
ולהוכיח איתו ולהתווכח הפוגע אחר לחזר מחויב הנפגע שאין

בו. שפגע לו

החוב הפגיעה עצם שעל ואע"פ הם, ענינים ששני היא האמת אבל
על היא תוכחה, של זו עשה מצות אבל לפייס, הפוגע על מוטל
ותרעומת שנאה מתעוררת שאם התורה שחידשה והיינו הנפגע,
ההרגשות מלבו ולפרוק הפוגע עם להידבר הוא חייב הנפגע, בלב
שכתבו יש בלבו שנאה רגשות מפתח אינו אם [ובאמת האלו.
ומה ה']. פרק ה' בסוגיא עיין כלל, זו בתוכחה חייב שאינו
לדבר", מי עם וש"אין זו, בתוכחה תועלת שאין אנשים שטוענים
בהקדמת מש"כ [עיין מתוכחה, להיפטר כדי הן היצר טענות

שם]. ובהערה החיים" ה"אור בשם ה' סוגיא

{â}ש"בינתיים ובטענה אחר לזמן נתן את לדחות לוי של נסיונו
מיסודה. מוטעית טענה היא אבל הרבה, שכיח ידידים", אנחנו
ולחוץ השפה מן לו שאומר מה יועיל מה בלבו השנאה שאם
הזמן כל הוא עובר שבינתיים היצר, עצת וזוהי ידידים", "אנחנו
מיד צריך אלא תוכיח. דהוכח עשה ומבטל תשנא דלא ל"ת על
[ואמנם הסכסוך. ליישב ולנסות להידבר הראשונה בהזדמנות
ה' בסוגיא כמבואר מלהוכיח שפטור י"א באמת בלבו כשמוחל
מחילה שייך אם לעיין יש לשעה לו שמוחל כאן אבל ה', פרק

לשעה]. גמורה

:ùéâãäì ùéרכילות וסיפור רכילות קבלת כאן היתה אופן שבכל
לאיסור בנוגע הדין מה מעשה לאחר הוא כאן הנידון חטא. וזהו

שנאה.
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– העיקריות התגובות לשלוש ומתחלק וסופו, הסיפור המשך והנה –

א': אפשרות / סוף

ובכח בלשון אותי משך וה. המאוחרת] השעה [מפאת מאד עייף אז הייתי ודיברתי! דיברתי "אמת!!! נתן:

שנפלטו עד אותי לסובב הצליח ולכן כך לשמוע רצה שהוא כנראה הזה, בכיוון דיבורים כמה ממני הוציא

אני לוי, לי תשמע הון. כל כעל ושמח המציאה על קפץ שאח"כ איך לראות צריך היית אלו. דיבורים מפי

להיזהר עצמי על מקבל ואני לי, שתמחול ממך אני מבקש אבל שדיברתי, למה מאחריות מתחמק לא

יודע?" מי לטובתך, הדבר נתגלגל משמים אולי הזה. כדבר שוב יקרה שלא יותר ולהבא מכאן

חולם לא אני השידוך? עם מה ובכלל הנפש? עגמת עם מה רע? והשם הבושה עם מה אמחול?! "איך לוי:

הזה"? הנזק כל לתקן שייך איך כזה... טוב שידוך עוד .{à}שאמצא

זכור..." שנים... של ידידות מחול... אעפ"כ לוי, "אבל נתן:

אתה ההיסטוריה, כל את ולפרט כ"כ להאריך צריך אינך שטויות, עזוב - שכמו על לוי טיפח - "נתן! לוי:

זה..." עבור לבית-דין נלך לא שאנחנו יודע ואתה אותי מכיר הרי

* * *

ב': אפשרות / סוף

בחתונת היה שזה אמרת, מה בכלל הזה, הסיפור מכל יודע לא שאני לי תאמין מדבר? אתה מה "לוי! נתן:

בלילה היה שזה אמרת מתי רגע, רק עליה. שמעתי לא ואף כזאת, בחתונה הייתי לא מעולם בלאו-קליין?

זה את לברר יכול אתה משפחתי, לביקור בחיפה הייתי אז הרי להיות יכול זה איך שעבר, ראשון יום של

עליך דיבר אחר ומישהו אותו שהטעו או אותך, הטעה רכיל" שה"הולך כשמש לי ברור תשמע, לוי.

ומקבלים מאמינים ממתי לוי, ובכלל בגנותך, מדבר הייתי לא שבעולם אופן בשום אני השמות. ונתערבו

מעמיק...?" בירור בלי בקלות כ"כ רכילות

לך, שגרמתי הצער ועל החשד על נתן לי סלח שחטאתי. זה הוא אני אז לשוא, בך חשדתי "מה?! לוי

אודותיך". הרכילות דברי את קבלתי מדי מהר ע:ה, השכלתי לא באמת

* * *

ג': אפשרות / סוף

לך שהעבירו מהדיבורים להיפגע רגיש כ"כ נעשית ומדוע הזאת הסערה כל מה סביב יודע "אינני נתן:

אמרתי..." לא ובכלל הגזימו, כל קודם הרכלנים.

אין דבריך, על במילה מילה בדייקנות בפני וחזר נאמן מאדם הדבר שמעתי הרי להכחיש תוכל "איך לוי:

מפורשים". דברים דברת שהרי משמעויות בדקדוקי להיתלות מקום כאן

תמים". צדיק פני תעמיד אל הרע? לשון עלי דיברת לא פעם אף אתה וכי שדיברתי נגיד "טוב, ◌ַ נתן:

בעניני נזק לך גרמתי לא פעם שאף וכש"כ כ"כ אותך העלבתי לא מימי ההשואה? מה נתן "אבל לוי:

שידוך..."

וכשהפגיעה וכיו"ב, העלבון איכות את ושוקל רב בדקדוק מחמיר הנך לך נוגע כשהדבר "בודאי, נתן:

אינני וגם כלפיך... חטאתי שכ"כ משוכנע לא אני עכ"פ הדברים... חומרת את לבדוק הקפדת לא בי קשורה

הימים". מן ביום מפי להוציא עתיד שאני דיבור על-כל להתחייב יכול

- ולוי נתן בין סוער ויכוח של וחצי שעה לאחר -

איתן אתה תישאר הלילה כל כאן ונתוכח נשב אם ואפילו זה בויכוח תועלת כל שאין דומני "טוב, לוי:

מחילתי". ולבקש לפייסני ניסית לא ואף חמורה, פגיעה בי שפגעת משוכנע אני ואילו בדעתך,



בלבבך אחיך את  תשנא סיפורים /לא  20

במקום לישון ועדיף מאוחרת השעה הזמן, על וחבל דבר לשום מוביל אינו זה שויכוח מסתבר "נכון. נתן:

תכל ללא ית.להתווכח

שלך". המטריה את תשכח ואל טוב, לילה טוב, - -

* * *

הלכתי ניתוח

מעין ויכוח לסיום ביותר השכיחות שהן אפשרויות שלש לפנינו
והובאו במפורש הראשונים בדברי מוזכרות הראשונות [שתים זה.
ב-ג]. אות ג' בפרק נידון השלישית והדרך ב', פרק ה' בסוגיא

א ': אפשרות 

מוחל וכשלוי סליחתו, ומבקש בלוי פגע שבאמת מודה הפוגע נתן
שביניהם. הקטטה מתיישבת מדבריו] שמשמע [כפי בסוף לו

{à}וכטענות למחול מסוגל אינו שהנפגע לפעמים יש אמנם
בזה הדין למחול, צריך אינו ההלכה פי על שגם ויש לוי, של אלו
בזה [ומדובר בדבר לעיין יש לא, או גמורה תוכחה לוי קיים אם

שם]. ובהערה ד' אות ג' פרק ה' בסוגיא

ב ': אפשרות 

להודות ובמקום הקודמת, מהאפשרות הפוך הוא הסיום כאן
שכלל להוכיח ה"פוגע" נתן כאן שמצליח הרי ולפייס אשם שהוא

שום אין שממילא הרי מדבריו משתכנע וכשלוי בלוי, פגע לא
בראשונים נקרא נתן של והתשובה זה סיום סוג לשנאה. סיבה
של מטענותיו וכל מכל להנצל מצליח ה"פוגע" כי "התנצלות"

ב']. בפרק בסוגיא [ועיין כביכול. ה"נפגע"

ג': אפשרות 

אין כי דיו, שכיח לדאבונינו אבל כך כל משמח אינו זה סיום
הכרעה אין זה בציור אחת. לדעה תמיד משתווים אדם בני דעות
ג' אות ג' בפרק זו בסוגיא הובא אבל בפוסקים, ברורה הלכתית
ומותר תוכחה מצות הנפגע לוי שקיים משמע היראים שמלשון

עיי"ש. נתן, את אח"כ לשנוא לו

בו שפגע נתן את לשכנע מצליח כן כשלוי והיינו ציור עוד ויש -
נידון והוא פחות, שכיח זה ציור לפייסו, רוצה נתן אין ואעפ"כ
שודאי הנ"ל ביראים המדייק כאן, הודגם ולא יעקב", ב"קהלות
בסוגיא עיי"ש נתן, את לשנוא לו ומותר תוכחה מצות לוי קיים

ב'. אות פ"ג

Aà"é øåôéñA

åúåðîåà éðá ... ïîåà

úéáä éìë úåðçביום בה נכנסת שאם פעם", "של החנויות מסוג היא ק. יהודה ר' של שבבעלותו

שינוי כל דבר. בה לחפש צריך ואינך מיד להכירה תוכל שנה, עשרים לאחר בה ובקרת ושבת הימים, מן

חייו היו יכולים בס"ד. בריוח פרנסתו את מצא ובה מאביו יהודה לר' היתה ירושה זו חנות בה. חל לא

לחנותו. ממול בית לכלי חדשה חנות שפתח צעיר אותו אלמלא ועידנים עידן מנוחות מי על להתנהל

- ש"אבי" עקא דא אך להבליג. יהודה ר' עוד יכל החנות פתיחת עצם מןעל איננו - החדשה החנות בעל

חסרות הוזלות הלקוחות. צבור את להרחיב מפתים במבצעים יוצא הוא שמריו. על שוקט ואינו הישן הדור

כל על ונוסף לפעם, מפעם המתחדש להפליא ומעוצב מואר ראוה חלון גם רעשניות. ופרסומות תקדים

ובחו"ל. בארץ היצרנים ממיטב שונים, מכלים כלים של העצום המבחר זה
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מהרה עד אך בתחרות, לעמוד מסוגל שהוא בעיניו היה ודומה אלו, בכל כחו את יהודה ר' גם נסה תחילה

מעולם, אלה בכל הורגל לא שכן בו, להשיג סכוייו ומעטים כזה במרוץ להתמיד יוכל לא כי להוכח נאלץ ◌ָ הוא

בחנותו, בטל יושב היה יהודה ור' הימים ארכו לא ואמנם ימימה. מימים כדרכו חנותו את לנהל חזר אט ואט

על לעבור הספיק ואף יום, אותו של התהילים ואת ה"חק" את יום בכל סיים והוא אותה פקדו מעט מתי

הפנוי בזמנו כמקודם. לו מצויה היתה לא פרנסתו אך הם ומועילים טובים דברים אמנם, היומי, העיתון

מתחרהו אודות מהרהר ומוחו ויוצאים, נכנסים לקוחות ההומה שממול החנות על נופל מבטו היה בחנותו

המצליח. הסוחר

מתחרהו, אבי כלפי שנאה ללבו התגנבה משים סדקית ,{à}מבלי מחט כנקב אלא  היתה לא  תחילה 
והתחזקה , השנאה  הלכה יהודה ר' של הכלכלי  מצבו  שהורע וככל וגדלה , הלכה  הזמן  חלוף עם אך 

סחורתו  בגנות  ולדבר  לקוחותיו  בפני  מלגנותו  פיו  פסק שלא  לשמוע.{á}עד היה שמוכן  מי  לכל

הלכו כך אבק, העלתה והסחורה הימים שנקפו ככל הקניות, מאזן את לשנות בכחם אין הדיבורים אך

חלילה. וחוזר המלאי, את לחדש היה וקשה ההכנסות ירדו מכך, כתוצאה – הקונים ופחתו

עובר אבי שהיה אימת שכל צרה, על צרה לו נוספה הרי שהיא, כמות בצרתו יהודה לר' די היה לא ואם

בית וידיד ידידו היה כאילו משל נלבב, ובחיוך יפות פנים בסבר בשלומו שואל היה בחוץ, ופוגשו חנותו ליד

לב. וכאב בושה מחמת ראש במנוד להשיבו אלא נותר לא יהודה ולר' הימים, משכבר {â}אבא
שקוע בהיותו בהיר. ביום רעם יהודה ר' של ראשו על הנחית שכמו אירוע לאותו עד – הדבר נתמשך כך

עיניו כשנשא ונלבב. מוכר מקול שלום לשאלת פתאום התעורר כרגיל, ריקה וחנותו וכאבו, במחשבותיו

איך ידידי? נשמע "מה מהרהוריו. יהודה ר' את בכח הוציא שאלותיו ושטף אבי, את לתדהמתו ראה

ולהח להתעשת יהודה ר' בידי ספק היה לא עוד וכו'. במחשבות"? שקוע כ"כ תשב מדוע עלהעסק? ליט

לסדר ומתחיל ביתו בתוך כמו בחנות מסתובב כבר והלה מחנותו, יגרשנו אופן ובאיזה הולמת תגובה צורת

הלא לאחרת? בסמוך זו כלים מערכת תשים לא למה לעצמו, כאילו משיח עבודה כדי ותוך המדפים

עיני את יותר למשוך עשוי הוא מכאן המדף בקדמת זו דוגמא תניח לא ומדוע יפה, הם משתלבים

בעקבותיו ונכרך למסחר שכנו של בלהטו נסחף בדבר, יהודה ר' שחש ולפני כהנה. רבות ועוד הקונים...

הקונים לב את למשוך איך נבונות עצות שכנו מפי שומע יהודה ר' היה לביני וביני החנות, את מחדש לסדר

ראוה. חלון לסדר ואיך

החלטת "אם בשאלה: ה"אדיב" לשכינו ופנה הראשונה, בפעם יהודה ר' העז לנוח, והתיישבו ◌ֵ ◌ֵ כשהתעייפו

שעולל ומה מעשהו "חומרת" על העמידו זאת ובהזדמנות לעזרתי?", בא אתה מדוע מפרנסתי, לנשלני

מפרנסך{ã}לו. אותך  לנשל דעתי  על עלה לא  מעולם יהודה , ר' ידידי  לי  "תאמין  ואמר : אבי  ענה
חנויות לשתי  מקום כאן  שיש למסקנה  הגעתי  זה באזור הקניה כח את  שהערכתי  אחר אלא ח"ו ,
לאיזור , מחוץ לקוחות  גם לכאן  למשוך  כדי  שונים במבצעים הרביתי  ומשום-כך  בכבוד , שיתפרנסו 
המצב, כן  שלא לגלות  הצטערתי  אבל שלך, הקונים על לשמור  ותדע תסתדר אתה  שגם וחשבתי 
אנחנו  ואילך  שמהיום לך  מבטיח אני  ובעז"ה פה. אני  כן  ועל ליום, מיום והולכת מתדרדרת וחנותך 

לזה". ומעבר  מעל תעלה ... גם אלא  הקודם למצבך תחזור רק לא  ובעז "ה  ביחד נעבוד

ראה פתאום שכינו. של נפשו מגדולת מתדהמה נפעם ולבו יהודה, ר' של מעינו התגלגלה גדולה דמעה

רע, לב בעל ו"אנוכי" נמהר צעיר אותו ובמקום בדמיונו, תמיד מצייר שהיה ממה לגמרי אחר אדם לפניו

זקנים. דעת בו יש הצעיר גילו אף ועל יהודי, לב בעל סוחר לפניו ראה

התדמית על שכינו אבי את לפייס מאד ורצה התקופה, כל שהצטער הגדול צערו את יהודה ר' שכח מיד

לא אבל עליו. והפיץ שדיבר הלשון-הרע כל ועל ששנא;, הגדולה השנאה ועל תמיד, עליו שצייר ◌ָ ◌ְ המכוערת

זה] מכל בפועל חבירו נצטער לא גם [ואולי העבר ענין כל את עתה להזכיר כדאי אם ומתוך{ä}ידע
שלום  בקריאות אחיו  מעל איש ונפרדו  תודה  של מילים כמה  פלט לבסוף  ורק יהודה, ר' שתק מבוכה

ולהתראות .



בלבבך אחיך את  תשנא סיפורים /לא  22

הלכתי ניתוח

מאוד, שכיח שהוא אומנויות, בני משנאת אחד ציור כאן הודגם
אומנותו". בני שונא "אומן כלל: חז"ל שקבעו עד

{à}א שנאה. שיעור כשיש תשנא" ב"לא שעוברים לאודאי
שאלת צריך מקרה ובכל גבול, השגת של דינים פרטי בזה שיש
שמושך או מולו, חנות מלפתוח לעכב לו יש הלכה ע"פ שאם חכם,
לשנאותו ומותר חוטא שהלה די לא אז כדין, שלא ממנו לקוחות
אלא ד'], באות כאן ובהמשך ג' פרק ט' בסוגיא עיין אך [לכאורה,
לעכבו, יכול ואינו כדין עושה שהלה והיכי ב"ד. ע"י לעכב יכול

לשנאותו. אסור ודאי

{á}אין - כדין שלא שעושה לשנאותו שמותר באופן אפילו
פסחים בגמ' וכמבואר סחורתו, ואת אותו ולהשמיץ לבזותו היתר

מינגד". "זיגוד

{â},נסתרת שנאה היא יהודה ר' של שהשנאה לציין יש ראשית
בשאילת כאן שמתבטא כפי ובפרט לשכינו, מגלה ואינו מאחר
בלאו עוברים כזאת שנאה ועל וכו'. יהודה ר' של ותשובתו שלום
בלב נסתרת שנאה על שרק הסוברים וסיעתו הרמב"ם לדעת גם

עוברים.

{ã}פגיעה שעל תוכיח הוכח מצות את יהודה ר' קיים כאן
שנזכר חבל אבל מאד, טובה בצורה ה'], [סוגיא לחבירו אדם שבין
ולדבר לגשת לו היה והצער השנאה בתחילת ומיד מאוחר, כך כל
שגם הרי בזמנה, המצוה את מקיים שהיה מלבד ואז שכינו, עם

נפש. ועגמת צער הרבה מעצמו חוסך היה

ללכת גם יש צודק, מיהו והויכוח התוכחה עם בבד שבד מובן
זכות יש ואם כדין עושה השני אם ביניהם שיכריע לדין-תורה
וכמש"כ לעכב, יש מתי בדבר, יש דינים שכמה לעכבו, לראשון

úåááìäה" úååöî:[<סג> סקכ"ו ישראל אהבת [הל' "

עסק עבור הוא לחבירו אדם שבין השנאות רוב פי "על
רב יש אם אז כדת שלא למחייתו יורד חבירו אם הפרנסה...
עמו ולעשות לשנאותו אסור אז לד"ת לתובעו שיוכל בעירו
גם תורה דין עפ"י רוב עפ"י אכן לב"ד... יתבענו רק רעות
וכיוצא חנות אצל חנות כגון העסק לעשות לו מותר חבירו
שהראשון היינו לחבירו איש בין גדולה שנאה נמשך ומזה בו,
לו נעשה חבירו גם וממילא לחיותו יורד שזה בדעתו חושב

שונא,
שמרגיש אף חבירו, של לעסק שיורד שהשני בזה העצה כן על
הדין, מן לו שאסור ואף שונא, לו נעשה חבירו אשר בקרבו
ירד שאלו בדעתו ויחשוב נאמר לאוהב לו ויהיה יחריש עכ"ז
יהיה אם ואז לחבירו, שונא היה הוא גם אחר, שלו לעסק
זה ורעים אוהבים נעשים יהיו הימים במשך לאוהב, לחבירו

עכ"ל. לזה",

יעקב" ב"קהלות מוכח וכן בסופו], [<מט> ספר" ה"מגילת וכתב
כדין שלא עושה כשהשני שאפילו הסמ"ג] בדעת בסו"ד [<סד>
[ואמנם תשנא. בלא ועובר לשנאותו לראשון אסור אפ"ה
ואינו השני את תובע הראשון שאם כתב שם הלבבות" ב"מצוות

וצ"ע]. לשנאותו, מותר אז תורה לדין ללכת רוצה

{ä}שבין פגיעה כל על [ובכלל השנאה על הפיוס של זה נושא
יהודה, ר' בו נתלבט ובצדק עיקר כל פשוט אינו לחבירו] אדם
שהשנאה שבאופן נתברר השנאה" עוון על "התשובה ז' ובסוגיא

צרי אין ודאי השונא, בה ידע ולא נסתרת חבירו,היא את לפייס ך
כנידון (בציור שם הוטנר הגר"י שדעת [אלא כלום. בו פגע לא כי
שנאה, מתוך הרע לשון עליו דיבר או מעשה עשה שאם דינן)

בסוגיא]. עיי"ש לפייסו, חייב
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Aá"é øåôéñA

ïåãî úéùàø Y ïéøåèéô

úåéðññä úåòéñôáהיה חושש עבד. בו המפעל בעל של משרדו לעבר דרכו את חנניה מר עשה

מפעל נאבק בהן שנים כמה לאחר עינים. בארבע המפעל בעל עם להיפגש יוזמן בו זה מיום מזמן כבר

בהדרגה שיטתיים. בפיטורים הוחל רגל, פשיטת חשש ומפני בהרבה, המצב הורע קיומו, על הטכסטיל

בלעדיהם. להמשך יכלה - מצומצמת במתכונת - שהעבודה העובדים כל פוטרו

שהיה מי של ביותר מסורה עבודה שנות שלושים אחרי לחשוש, ממה אין חנניה שלמר אמרו באמת

מעלה היה מי עצמו. המפעל מבעל מיוחדת להערכה וזכה המפעל, את להקים שסיעו הראשונים מעשרה

הפיטורין? גזירת תפגע חנניה במר שגם בדעתו

להציל אחרת ברירה שום לי ואין לכולנו היום שקשה אתה יודע אבל הדבר, קשה חנניה. מאוד לי "תסלח -

הבא." לחודש מהראשון החל אחרת עבודה למצוא שתשתדל לך גם להודיע אלא המפעל, את

יחסית." מנוסים ובלתי חדשים עובדים עוד יש מבין, לא אני שנה... שלושים ותיק... עובד אבל... "אבל... -

לפגישה מאוד ממהר אני בהרחבה, הענין את לך להבהיר עכשיו זמן לי שאין חבל לי, תסלח חנניה "מר -

חשובה."

מילים..." כמה והרי... גדולה, משפחה עם חסר-פרנסה נשאר אני הרי "אבל -

ולהתראות". שלום עכשיו, לרוץ חייב אני חנניה "שלום -

מרה. אכזבה ותחושת נפש ועגמת צער מרוב להשבר חשב חנניה מר של לבו

במפעל. העבודה לו שהוצעה מהיום השנים כל של הזכרונות בו עלו המפעל, במשרד לבד יושב נשאר עת

זמן דקות שלוש הבית לבעל לו אין ועתה ביותר הטוב באופן העבודה להשלים כדי זמן חסך לא מעולם

טענותיו. את לשמוע ולפחות לו להחזיר

ÌÈÓÈ‰ Í˘Ó· ‰È��Á ¯Ó Ï˘ Â·Ï ˙Â˘‚¯Â ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ¯„Ò ·˙Î‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÒÒ� Y

Y Î"Á‡ ¯ÊÁ˘ ÂÓˆÚ· ‡Â‰˘ ‰Ó ÈÙÎ ÌÈ‡·‰

{à} שפגשתי היום - שנה לפני  אך זה היה  כאילו  - לי  זכור  שנה. שלושים של הסיפור סוף  זהו  ובכן 
של  שנים כמה חלפו  אח"כ המפעל. את  לבסס לו  שאעזור אותי  ושיכנע ביקש כיצד המפעל בעל את
שגשוג של זמנים ובאו  התיצב העסק סוף  שסוף עד  יום, ילד מה ידענו  שלא  וזמנים מפרך עמל

סגירה בפני  המפעל עומד  יום ויום הגלגל נהפך  ששוב עד  אפילו ומנוחה , לעצמי  מתאר הייתי  לא אבל .
בינינו  היחסים האחרון  בזמן  אכן  התנכרות . כזאת המפעל. בעל מצד כזה  יחס  שלי , הבעותים בחלום

לפניו . אותי  והשמיצו  בקדירה  בחשו  דליטורין  בעלי  ידי  לא  אם יודע מי  התדרדרו ,

ולא לעבודה שהתמסרתי השנים כל בעד עבורי, לו אין ספורות דקות אפילו אדם. אותו לא זה שיהיה, איך

משך איתו מתווכח הייתי לו ואפילו בדעתו הוא נחרץ הנראה, כפי וימים... שעות חסכתי ולא אחרתי,

לדבר יאמין מי לי. עושה הוא עוול איזה שמים! שומו דעתו. משנה היה שלא לי נראה לפניו ומתחנן שעות,

כך! להתנהג כדי צריך לב רוע כמה כזה?
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{á}% השנים כל אותי  שרימה  וגם עצמו , טובת  דורש אלא  כלל לטובתי  מתכוין  שאינו  אלא זאת  אין 
אותי  צריך  שאינו  שחושב וברגע והתחנף, חייך  ממני  תועלת  לו  שהיתה  זמן  שכל היפות , פניו  סבר עם

לרחוב. ככלב אותי  זורק הוא

{â}לא - שאחזור ממני  יבקש אפילו  כזה. אדם עם שייכות  רוצה איני  ממילא אותי , שמפטר טוב זהו ,
רב  זמן  יעבור  לא  לו . חשובה  עבודתי  וכמה  למפעל חסר  אני  כמה שיראה אדרבא אליו , אחזור 

בלעדי . תצליח לא  העבודה  תחומים שבכמה לי  ברור  בחסרוני , כבר  ירגיש ומסתמא

{ã} על אשמח אפילו  - אבכה  לא לטמיון . ירד שלו  המפעל שכל והלואי  לו  יאה  וכך  נאה כך  אדרבא ,
לעבודה ... בכלל אותם יקבלו  אם להם די  אחרים, להעביד  להם אסור  כאלה  אנשים זה .

{ä} פשוטים כך  כל אינם שהחיים שילמד ושם. פה  רגל קצת לו  לשים  לי  איכפת  שלא אלא  עוד ולא
חושב. שהוא כמו 

{å}ממשרד גדול סכום במרמה להוציא והצליח (קנוניא ) "עסק" עשה מזמן  לא  נזכרתי , אהה !
כהווייתן . הדברים בקצרה ואספר  לשם טלפון  ארים לא  בעצם למה הממשלתי , והתעשיה המסחר 

לי . שעשה מהעוול קטן  חלק אפילו  לו  להחזיר  אצליח לא  לו  שאעשה  מה  כל הרי 

{æ}...טלפונים ספר כאן  יש טוב, זה? משרד של הטלפון  מספר אשיג  מאפוא

הלכתי ניתוח

את ננתח כאשר בכללות. שנאה של לנושא דוגמא הוא זה סיפור
בהגדרת יסודות כמה נלמד חנניה, מר של ומחשבותיו רוחו הלך
סדר את נחלק להלכה. – ואופיה בהדרגה התהוותה השנאה,

והרג אותמחשבותיו [כל ההלכתית: ההגדרה לפי לקטעים שותיו
הסיפור]. בתוך אות לאותה מתיחסת

השנאה: סוג הטבה]. העדר -] מעבודה פיטורין השנאה: סיבת
לנקמה. הדומה פגיעה, עקב הבאה שנאה

תרעומת הראשון: החלק 

השנאה התפתחות סדר טוב יותר לסדר צריך ====ה:
=== הסיפור בתוך וה"אותיות"

{à}"הקפדה - "תרעומת בין העקרוני בהבדל נבחין כל קודם
חנניה מר של מחשבותיו כל נחשבות ע לסימן עד "שנאה". לבין
קושיות: של בגדר והן וטענות, והקפדות תרעומות בגדר רק
עוברים ואילך הנ"ל מהסימן – וכך?! כך לי עשה איך היתכן?!
נכנס כבר וזה להבא, על עובדות וקביעת החלטות, של לשלב
עברו אמנם אם דוקא בלאו עוברים שלהלכה [אלא "שנאה". בגדר
פ"א, השנאה" "שיעור ב' סוגיא עיין דיברו, ולא בשנאה ימים ג'

ד']. סימן פ"א היא" מה "השנאה ובמאמר:

{á}משפט שהוא התרעומות, של זה אחרון במשפט להבחין יש
התרעומות שכל פיו. על היסוד כל את הופך וגם ומסכם, חשוב
אוהבו הוא שבעל-המפעל היסוד על בנויות היו כאן עד והקושיות
מר מסיק זה במשפט – והיתכן? היתכן? וא"כ חנניה, מר של
כל וכיוון כלל, ידידו בעל-המפעל אין שלעולם להיפך, חנניה
לשנאותו. שצריך המסקנא, ברורה כבר ומזה עצמו. לטובת רק הזמן

והוא לאויב, האוהב את ומהפך מעבר, כעין משמש זה משפט
לשנאה. הגורם

אותי רימה "וגם המשפט: של השני החלק צריך תמיד שלא אלא
ידידות של השנים כל את וסותר למפרע שהופך השנים...", כל
היתה שלא באופן כי ושקר. חנופה אלא היו שלא טובים וקשרים
לקטטה שקדמו באופן ורק נצרך, אינו הוא כן לפני חזקה ידידות
זה כל את למפרע לעקור שיוכל וכדי ידידות של שנים זו
כל את למפרע שיתרץ צריך שלו, שונא הוא שלעולם ולהחליט
על במאמר [ועיין וכיו"ב. אמיתית היתה שלא הידידות תקופת

ה']. סי' א' פרק השנאה

לדרגותיה השנאה  השני: החלק 

{â}זה היחסים%מסימן להפסיק שהחלטתו "שונא", נחשב
אינו שעדיין ואע"פ לשונא, מחשיבו לשעבר, ממעבידו ולהתרחק
ו'. אות פ"א הנ"ל במאמר וכמבואר לאידו שמח או רעתו מבקש
להלכה, ולא ה"שנאה", ענין להבנת דוגמא רק הוא מש"כ וכל
ואינו בפועל היחסים כשניתק שרק פוסקים כמה פסקו שכבר
דלא הלאו על עובר אז - איבה מחמת שונאו עם ימים ג' מדבר

פ"א. סוף הנ"ל ובמאמר פ"א, הנ"ל ב' בסוגיא עיין תשנא,

{ã}שאינה בצורה עדיין אבל – רעתו ומבקש לאידו שמח אח"כ
שם במאמר עיין דבר, שום לעשות חושב ואינו [פסיבית], פעילה

ב-1. אות א' פרק

{ä}אינו עדיין אבל [אקטיבית], פעילה לשנאה עובר אח"כ
שם. במאמר עיין מעשה, עושה

{å}.בו ולפגוע להזיקו ומתכונן "זומם" אח"כ
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{æ}ע"י ממש, במעשה מזימתו את לפועל להוציא ניגש עכשיו
ונחשבמס לכאורה, בכלא בעל-המפעל את להושיב ג"כ שיכול ירה,

שם השנאה", "עומק ב' פרק ב' ובסוגיא שם במאמר עיין לרודף.
ומניעיהן. השונאים פעולות סוגי באורך נתבאר

שנתבאר השנאה", "גורמי ובין ה"תגובות" שבין היחס [בענין
למה והיינו, בסיפור. כאן טובה דוגמא לנו יש פ"א, שם במאמר
שלפי אלא באחרת, ולא שבחר בתגובה דוקא חנניה מר בחר

בתגובות רוחו את להשקיט יכול היה לא הגורם וסוג מצבו
תקינים יחסים להמשיך חייב שהרי יחסים" ב"ניתוק לא אחרות,
שום לו יביא שלא דבר ולהשפילו, לבזותו ולא מעבידו, עם
לנקמה ועד וכו' לרעתו מצפה של בתגובה בחר ולכן תועלת,
עיין בזה פירוט ליתר הנפש. את מרגיע שודאי דבר בפועל,

ג']. אות א' פרק שם במאמר

הנ "ל: במקרה התורה  ע"פ נכונה תגובה הצעת

ולהתראות. שלום לדרכי. לרוץ עלי מאוד, ממהר אני חנניה, שלום המפעל: בעל

לשוחח זמן לקבוע עתה מבקש הנני ולכן זה בענין לדון מחובתנו אבל לדרכך, למהר לך אפריע לא חנניה:

בנושא.

בעיה. אין נפגש... עוד מאוד, ממהר אני אבל המפעל: בעל

פגישה? לקבוע ע"מ בערב לביתך להתקשר האוכל ברור, דבר לקבוע רוצה אני חנניה:

בשמונה. כן. כן, המפעל: בעל

להשתמע... אז טוב, חנניה:

מהרהורים הרהורים פניו. על האוטובוס כשחלף חש לא כי עד מאוד, מהורהר חנניה היה לביתו בדרך

בבת-אחת. במוחו וצצו עלו שונים

מלאו מעבידו נגד קשים רגשות לא. ותו רע חלום רק זה היה לו - המחשבות בו מנקרות - מאמין היה מי

החליט כקורנס, במוחו שהלמה מהידיעה קמעא להתאושש בנסותו אך רוחו, מצב את והעכירו לבו את

תחילה ורצוי עדיף הרי בכנפיהן, וצער סבל אך המביאות מסקנות להסיק לעת-עתה נכון שאין בדעתו

שטעה המפעל בעל את לשכנע שאצליח יתכן הענין צדדי כל על וגלויה ברורה ובשיחה ולדבר, להפגש

בו... יחזור אולי יודע ומי בשיקוליו,

הדבר, נעשה התחשבות חוסר או לב רוע מתוך ולא אחרת, דרך כל שאין ולקבל לסבור אני אאלץ אולי או

האשמה. את בו לתלות אין ושמא... אולי...

חדש, עבודה מקום על לחשוב עדיף אולי מרירות, הלב את הממלאים שנאה רגשות ולצבור לפתח ◌ֵ במקום

דומה. במפעל להשתלב עלי יקשה שלא להניח סביר זה בתחום שנים של נסיון צבירת לאחר הלא
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íéøåôàä íéððòäלרוקן עלולים רגע שבכל כמו נראו רעננה, העיר של בשמיה תלויים שהיו

משפחת על-ידי שנשכרה המשאית נכנסה בו הרגע למן ואמנם תחתיהם. הפרוסה העיר על תכולתם

כבר המשפחה, מבני אחד של ביתו מטלטלי את שם לפרוק הכתובת את מצא שהנהג ועד לעיר, הולצמן

בעוז. לרדת הגשם התחיל

לא לכך אי הרהיטים, והעברת בפריקת לבד, - בניו ושני הולצמן מר - מסתדרים היו כתיקונם בזמנים

להכניס ביכולתם היה ולא מאד נלחצו לגשם, חשופה עומדת הבית תכולת כשכל עתה אך סבלים, הזמינו

היקרים, העץ רהיטי את בראותם בייאוש ידיהם ופכרו אונים, חסרי עמדו כך ומתוך דיו, מהיר בקצב הכל

במים. נרטבים נעל, שרוך עד מחוט והכל, החשמל כלי

עת אותה שהה דהאן, בית-משפחת הסמוך בבית העצוב, למחזה עדים היו הולצמן משפחת בני רק לא

חלונות ואיטום סדקים מילוי לחורף, הבית בהכנת היה עסוק הזמנים, בין לחופשת דהאן שמעון הבחור

דרך מבט מעיף שמעון היה פעם מידי המדרש. בבית לשיעורו שיצא לפני אביו עליו ציווה אשר ככל וכיו"ב,

המתרחש את עיניו קלטו והנה החורף. בתחילת כבר בעוז היורדים הברכה גשמי את לראות החוצה החלון

ההולצמנים. של וטעותם צרתם כל את תפס אחד ובמבט שמעון היה נבון בחור הולצמן, משפחת בית ליד

שמעון המשיך האומללים להולצמנים לעזור ולנסות מתניים לאזור אף ואולי רחמים להתמלא במקום

אז או לטמיון ירד רכושם שכל יתן מי וחשב: צרתם על בלבו שמח ואף מופלגת, באדישות סדקיו באטימת

בעוה"ז. עונשם מקצת ולמה{à}יקבלו אב כיבוד  במצות עסוק אני  הרי  - שמעון  הרהר - זה ומלבד 
אחרת ? מצוה בשביל {á}אפסיק

מהם אי-מי אם גדול ספק דהאן. - הולצמן המשפחות שתי בין קבועה היתה ישנה איבה כי למה? כך וכל

בכל שיש רבים מקרים קרו כבר מאז כי להפיגה, כדי זה בפרט אין אך השנאה, פרצה מה על זוכר עדיין

על חדרים מספר הולצמן הוסיפו בנם, את כשהשיאו מזמן, לא ואף ביותר. השנאה לחזק כדי מהם אחד

להם תפריע שהבנייה דהאן משפחת של וטענתם במחאתם כלל התחשבו ולא הקיים, שלהם המבנה

דירה שימצאו עד חדרים באותם להשכינם זה זוג של מטלטליהם כל את הביאו ועכשיו סבות. מכמה

מדברים היו לא כן וכמו לשניה, אחת להיטיב ולא לעזור לא בקפידתם התבטאה המשפחות איבת אחרת.

כלל. קיימת אינה השניה המשפחה כאילו להתיחס צד כל השתדל ובכלל רע. ועד מטוב {â}ביניהם
ה לתוך דהאן ציון ר' אביו התפרץ פתאום כי במחשבות לשקוע לשמעון לו היה לא רב עתהזמן זה - בית

לעזור ונצא גשם מעיל לבש מהר "בוא לשמעון: שיניו מבין וסינן - עצמותיו לשד עד רטוב מביהמ"ד חזר

שמעון אחריו צעק -"אבא!!" מהחומש. צטט לו", מעזוב "וחדלת - גדולה... בצרה הם הולצמן, למשפחת

ובלית והרוחות הגשם טיפות בין אבדו מלותיו הם..." הם... אבל "אבא! מהבית, במרוצה אביו אחר בצאתו

ידים? בחיבוק לעמוד "למה לו: ואמר הולצמן למר ציון ר' ניגש שהיות בלי במרוצתו. לאביו הצטרף ברירה

המטלטלים. לפנות ולאן איך תכנית יחד עשו במקום בו בעז"ה..." ונצליח יחד נעבוד כולנו -{ã}לאחר
הבנין . עמודי  בין  יבש במקום המשאית  תכולת כל כבר  היתה מאומצת  עבודה  של השעה כמחצית

חשבתי ואני - לעצמו: כאילו הפטיר דבריו ובסוף בחום לו והודה דהאן ציון לר' ניגש הולצמן משפחת אבי

אנחנו... שונאים כי היום שאין {ä}עד בברור ידע והוא  לשעבר שונאם בעיני  בלחלוחית  הבחין  שמעון 
גדול  פרק כי  ספק, אין  מעיינות. כשני  נעשו  שלו  עיניו  גם כי  חש הוא  רגעים באותם גשם, טיפות אלו 
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משאו  תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי  בתורה : פרשה  של המעשי  בפירוש הערב אביו  לימדו 
עמו ". תעזוב עזוב לו ?! מעזוב וחדלת

הלכתי ניתוח

חנניה בצורה לנו ממחיש הולצמן-דהאן המשפחות על הסיפור
בסוגיא באורך שנתבאר כפי השנאה, יצר כפיית של הנושא את

ו'.

[לפחות להשתחרר מצליח והוא הסיפור גבור הוא דהאן ציון ר'
צרתם, בעת להולצמנים ועוזר הישנה, השנאה מכבלי לשעה]

כפשוטו. הפסוק את ממש ומקיים

בגמ' בברייתא המבואר אחרים, לפני לשונא שיש הקדימה דין גם
להלן. שיבואר כפי בסיפור מומחש לב:, מציעא בבא

הנפלאים המדרש דברי את מהסיפור אנו למדים אגב ובדרך
לשונא שהעזרה איך המתארים הנ"ל] הסוגיא בהקדמת [המובאים
רואים הסיפור שבסוף השנאה, את ומפסיקה מבטלת צרתו בעת
קיום של הקודש באש קצת נמסה שביניהם השנאה עצם שגם אנו
מר של האחרונים בדבריו שמתבטא וכפי אמיתית, וגמ"ח המצוה

שונאים..." שאנחנו הזמן כל חשבתי "ואני הולצמן

{à}משום צרתם, בעת הולצמן למשפחת לעזור נמנע שמעון
העונש להם מגיע שכאילו בזה התנהגותו את מנמק [וכרגיל שנאה,
אבל השונאים, כדרך - שלו למשפחה לעשות הרעו אשר כל על
מותר שיהיה כשורה שלא משהו הולצמן במשפחת ראה לא
"מקיים" זאת בהתנהגות החוטאים]. שנאת מטעם באמת לשנאותם

תחת רובץ שונאך חמור תראה כי שנאמר: מה משאושמעון
לו? מעזוב וחדלת

{á}לחורף הבית הכנת היא בה עסוק ששמעון אב כיבוד מצות
בבא בגמ' הברייתא לחידוש נכנסים אנו כאן וכו', סדקיו ואטימת
יצר, כפיית משום האוהב לפני השונא להקדים שיש לב: מציעא
מפורש שזה לאוהב, כמו לשונא לעזור שחייב רק שלא ופירושו
אפשרות לו שכשיש חידשה הברייתא אבל "שונאך..." - בפסוק הוא

קודם, השונא לאוהב, לעזור לו אפשר בזמן ובו לשונא לעזור
צבע"ח]. בו שיש לפרוק לאוהב קודם לטעון שונא [ואפילו

אחד מצד אב כיבוד מצות לשמעון שיש כאן הדין הוא ולכאורה
אב שכיבוד [ובפרט קודם לשנוא העזרה שני, מצד לשונא ועזרה
לטעון, שונא של לציור כ"כ דומה ואינו אח"כ לעשות יכול כאן
שהסתפקנו מה רש"י באותיות ו' אות ג' פרק ו' בסוגיא ועיין

כאן]. הדין בעצם

{â}דומה לאלו, אלו המשפחות של שנאתן על כאן התיאור לפי
השנאה יצר כפיית של הדין שייך ולכן כאן, יש גמורה ששנאה
השנאה" "שיעור ב' סוגיא וע"ע ב-ג אות פ"ג כאן בסוגיא [עיין

השנאה]. שיעור בבירור פ"א

{ã}נמנעו הזמן שכל אחרי זה, עם זה ודיבורם ביחד התיכנון
העבודה שעצם הנ"ל, המדרש דברי את לנו מזכיר ביניהם, מלדבר
גורם יחד] ושותים אוכלים גם שאח"כ מוסיף [ובמדרש ביחד
עמו משיח "התחיל ובלשונו: הלבבות, ומקרב ביניהם שידברו
עמו, שיטעון עד מכאן, ערוק מכאן, העלה מכאן, קמעא עזור

ביניהם". שלום עושין נמצאו

{ä}איך לשונא, ועזרה הטבה של הגדול כוחה אנו רואים כאן
זה המדרש של עדותו ולפי השנאה. את בכח ומבטלת שממיסה
עד חשבתי "ואני לשונא. לעזור כשצוותה התורה בכוונת נכלל
הולצמן. של בלבו השנאה שנתבטלה הרי - אנחנו" שונאים כי היום
הפנים כמים כי דהאן, של בלבו גם קרה הזה שכדבר להניח [ויש
וכהמשך זה]. בסיפור כאן מוכרח הדבר אין אבל וכו', לפנים
שונאי, שהוא סבור הייתי לא אומר "וחבירו המדרש: של לשונו
כך מתוך בדוחק, חמורי ואת אותי כשראה עלי ריחם היאך ראה

לזה". זה ונתאהבו ביחד ושתו אכלו לפונדק, נכנסו
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'æ ïåëéùáביניהם העצום הפער ולמרות זה, לצד זה וחלוניים דתיים תושבים התגוררו בתל-אביב

שכנות וביחסי במנוחה חייהם את חיו וכך לעימותים. להכנס לא רצוי ונועם, שלום חיי שלמען כולם הבינו

תקינים.

התפת ומצוות, תורה שומרי יהודים בין נוסדהוכרגיל השאר בין צדקה. וארגוני חסד מעשי זו בשכונה גם חו

עוזר היה הגמ"ח בכספי המקום. מותיקי בר-אוריין יהודי פוגל, שמעיה ר' של ובניהולו ביוזמתו גמ"ח קופת

היה לא זה שמעיה ור' נוחים. תשלום תנאי עם הלוואות במתן בכבוד, החודש את לסיים רבות למשפחות

הם עוד כל דתיים, שאינם לדיירים גם חפצה ובנפש יפה בעין ומלוה דלתו, על המתדפקים בין מפלה

שלום. להרבות כדי בו יש - כולם שיבחוהו - זה נוהג בזמן. חובם לפרוע נאמנים

שמעיה. ר' של דלתו על התלויה המודעה למקרא בתמהון עיניהם ופערו המבקרים נדהמו אחד ערב

úåëæ äæ ç"îâá :äàåìä éù÷áîì äòãåä

.ç"îâä úìäðä .äðáäì äå÷úá .íéðåìéçì äîéã÷

ולא אותם, מטעות עיניהם שאין לאמת מנת על לבן ע"ג שחור הכתובות המילים את וקראו ושבו קראו הם

הדעת. על מתקבל זה אין ההגיון? היכן שמעיה. ר' של דעתו לסוף לרדת הצליחו

להודעה כלשהו הסבר ממנו ודרשו ובטרוניות, בשאלות מכריו הקיפוהו בפתח, שמעיה ר' נראה אך

שיהודים בכותחא כביעתא פשוט הרי שמיא? בשמי וגיורא בארעא יציבא ליא, כלפי היתכן? המוזרה.

תורה! עול מעליהם שפרקו לחילונים קודמים כבחמורה, קלה על מדקדקים ומצוות, תורה שומרי

ערוכה תשובתו וגם לזה, ערוך שהוא היה נראה עליו, שהומטר השאלות ממטח כלל הופתע לא שמעיה ר'

בפיו.

מציעא בבא בגמרא סוגיא בעיון למדתי לאחרונה אך כמחשבותיכם. ומחשבותי כדעתכם היתה דעתי גם -

אתם מסופקים ואם שנהגתי, כפי הדין שכך לי התברר בפוסקים ובעייני השנאה, יצר כפיית על לב דף

חכמים תלמידי גם היו הנוכחים בין באמת. שתוכחו כדי בפניכם הספרים לפתוח הנני ומזומן מוכן בדברי

ראייתו ומפריך - בכה וזה לדבריו, ראיה ומביא בכה טוען זה בענין. סוער דיון והתפתח זו סוגיא שהכירו

שהפליגו לילה באותו כמו כ"כ מאוחרת שעה עד פתוח הגמ"ח היה מתי זכור שלא אמרו קודמו. של

תורה. של במלחמתה
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הלכתי ניתוח

שמעיה ר' בין הסוער הויכוח מסקנת היתה מה יודעים אנו אין
ו'], [סוגיא השנאה" יצר "כפיית הסוגיא שלמד מי אך וחביריו.

כשורה. נהג האם לבד ולהחליט דעה לחוות בידו הרשות

זה: לסיפור הנוגעות העיון נקודות בקצרה רק ונרמז

- כדין - הרשע את השונא אם והפוסקים הראשונים מחלוקת א.
ב']. [פרק היצר כפיית מצות שייכת בו גם האם

די בהם שייך אם דהיום בחילונים השאלה -ב. הרשעים שנאת ן
סתם או ואפיקורסים כופרים מדובר, חילוני באיזה חילוק ושיש
ח' סוגיא [עיין שנשבה", "תינוק בבחינת שהם שיתכן חילונים

בהקדמה].

דוקא לאו וטעינה דפריקה חסד" ב"אהבת חיים" ה"חפץ בדברי ג.
דודאי שם הח"ח ובמש"כ חסדים. גמילות עניני בשאר וה"ה
לרשע, קודם הכשר ודאי יצר כפיית של קדימה דין שאין באופן

ז']. ואות א' אות ג' [פרק

כפיית ודין השנאה יצר כפיית של הדין לעצם הנוגע הדיון כאן עד
יש פוגל שמעיה ר' של הפרטי הציור לענין אבל לחילונים, יצר
מציעא. דבבא שבברייתא יצר כפיית של לדין כלל דומה אם לעיין

הבאים: הטעמים ומשום

ג' אות ג' פרק השנאה" יצר "כפיית בסוגיא שמובא מה לפי א]
-] השונא שאין שבאופן הלבבות" מ"מצוות שמשמע אך, ד"ה
בגמ"ח, וכגון אותו, מאחרים או אותו מקדימים אם יודע החוטא]
חיוב כלל שייך לא - להמתין צריך וכמה בתור ומי מי יודע שאינו
בזה]. שפקפקנו מה בהערה [ועיי"ש יצר כפיית משום קדימה

פ"ג שם בסוגיא שמבואר ממה שמעיה ר' את לתפוס יש עוד ב]
שליט"א] קנייבסקי [להגר"ח דקרא" "טעמא ספר בשם ב' אות
היה לא תעזוב" "עזוב התורה אזהרת שבלי כזה בשונא שרק
במפורש מסופר הרי דנן במקרה אבל שנאה], [מתוך עוזרו
שייך לא א"כ הזמן, כל לחילונים גם מלוה הגמ"ח היה שבלא"ה

היצר. כפיית כאן

דקרא", ה"טעמא לדברי צריכים אנו אין שכאן מזה, ויותר ג]
והחילונים החרדים בין ז' בשיכון שנאה היתה לא בכלל שהרי
כפיית לדין כלל התחלה אין וממילא הסיפור, בתחילת כמבואר
מתח שיש במקומות [וכגון שנאה שיש היכא רק שנאמר היצר
אם לעיין שייך אז לחילונים, חרדים בין הזמן כל כבושה ושנאה
ושנאה קטטה לידי יבואו שלא כלפיהם יצר כפיית דין שייך

גמורה].
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äîééúñä äúò äæמבית-הכנסת בצאתם ישורון". "עדת בבית-הכנסת שחרית תפילת

הביתה. בדרכם זה אל זה ונתלוו משה ור' חיים נפגשו

הפרנסה...?משה:ר' הבריאות, מצב מה נשמע? מה

ממרחיים: להתרחק מצוה ואפילו חובה כבר זו עכשיו החדשות... את שמעת ודאי יום. יום ה' ברוך

בחברתו. ולהמצא עמו לשוחח אסור עדלשטיין,

ממתי?משה:ר' ולמה? מה על

עוברחיים: ראהו עיניו שבמו בבית-הכנסת כאן ספר הוא יוסף? ר' עליו שאמר מה שמעת לא האם

ר' הצטדק. לא ואפילו במזיד חמורות ודאיעבירות תלמיד-חכם, וגם נאמן איש הוא דנן יוסף

דבריו. על לסמוך תוכו {à}אפשר אין  זה  שעדלשטיין  תחושה  לי  היתה מזמן  כבר  ושמע,
כברו ...

אע"פמשה:ר' יוסף ר' דברי על לסמוך אפשר אי ההלכה שעל-פי יודע אינך וכי מבין. אינני רגע,

זה. לענין נאמן ואינו בלבד אחד עד הריהו כל, ראשית הוא? צריך{á}שתלמיד-חכם ושנית ,  ֵ◌
בבית-דין  העדות כלל {â}להגיד  פשוט אינו  הדבר  רשע. כדין  דינו  אם ביה "ד  יפסוק ואז 

ושלישית בעניני -שכנות . יוסף לר ' עדלשטיין  בין  ישן  סכסוך  ישנו  ידיעתי  מיטב לפי  כי  וכלל,
מחברתו , ולהתרחק לשנאותו  יוסף לר' לו  ומצוה מותר בקלקלתו , יוסף ר' ראהו  אכן  אם -
פסחים  בערבי  הגמרא את שכחת כבר ולביישו . ברבים הדבר  לפרסם לו  אסור  דין  עפ"י  אך 

דין ? בבית מכות שקבל זיגוד  על המספרת  היומי  דף בשיעור מזמן  לא  {ã}שלמדנו 
בעיניםחיים: יוסף ר' דברי על רק אני סומך וכי יתירה? בתמימות בעיניך אני חשוד האם משה, ר'

זמרי מעשה עושה זה שעדלשטיין הרגשה לי יש מזמן כבר קודם, שאמרתי כפי עצומות?

הרע לשון חבילין חבילין היום כל ומדבר יושב הוא איך וראה אחריו עקוב כפנחס, שכר ומבקש

קריאת בשעת מדבר בציבור, בתפילה מזלזל הוא כמה עד וראה הבט נפש. בשאט ורכילות

נוסע כשהוא לידו. המזדמן הכשר מכל ואוכל מקפיד אינו בהכשרים גם לא? ומה התורה,

בספר, עיון על מדבר כבר ומי נסיעתו. בכוון מישהו ולהסיע טובה לעשות שש אינו במכוניתו

אחריו. בדקתי לך, אני אומר מאד. ממנו הרחוק דבר ודאי זה

שלמשה:ר' זו מצוה לקיים נחפזת מדי שמהר חושב אני אך עולם, יסוד צדיק עם עסק כאן לנו אין ודאי

הם שפרטת אלו חטאים לשנאותו, רשע האדם נעשה חטא על-כל לא שהרי החוטא, שנאת

גדולי על וללעוג רכילות לשון-הרע, כגון: בהם, לקויים ההמון רוב הרבים שבעוונותינו חטאים

תורה. וביטול התורה קריאת בשעת דיבור וכן המובהק]. מרבו [חוץ מעשיהם ולבקר ישראל

נעשה ושנה 'עבר שנתקיים עד בזה הורגלו העם המון אם אך החטא, מחומרת להקל בא אינני

בזה. שלקוי מי כל לשנוא מותר אם יודע איני כהיתר', {ä}לו
בתפילהחיים: מזלזל גם הוא לידו. המזדמן הכשר מכל אוכל אלא מקפיד אינו הוא בהכשרים גם

במ נוסע וכשהוא מהבציבור, נסיעתו, בכוון אפילו מישהו ולהסיע חסד לגמול שש אינו כוניתו

זה? על תאמר
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חותמתמשה:ר' שכל האנשים התרגלו שכבר כל-כך ההכשרים נותני רבו האחרון בדור הכשרים, לגבי

ההכשר, איכות את לבדוק שיש בדעתם מעלים האנשים ואין כשר, מזון על מעידה הכשר עם

ועזרה בציבור לתפילה ובנוגע מקודם. לך שאמרתי כפי לשנאותו ואסור כשוגג נחשב בזה וגם

מפורסמות עבירות שאלו נאמר אם ואפילו האנשים רוב אצל בזה המצב מה יודע איני לזולת,

במאת בזה שלם הוא אם את-עצמו לבדוק צריך על-זה, לשנאותו הולך שמשהוא לפני ◌ִ אך

שהם על-שום אחרים לשנוא לו מותר אם יודע איני לפעמים, בזה נכשל הוא ואם האחוזים,

יותר. בזה {å}נכשלים
אתחיים: עדלשטיין ביזה בו מעמד באותו שנינו נכחנו איך זוכרני אבל לזכותו, מצדד שהנך יפה רגע,

הצדק שאין אז אמרת בעצמך אתה לעין-כל, ברבים וביישו מאד צערו דירתו, את ששכר הדייר

עמו.

לשנואמשה:ר' שאין חיים" ב"חפץ פעם ראיתי אך נלוזה. התנהגותו היתה הדייר עם הסכסוך בעת אכן,

כך צודק. שהוא חושב אחד וכל בעיניו ישר איש כל דרך כי לחבירו, שבין-אדם עבירות על

בפנים. ונבדוק ספר נביא תרצה ואם חיים" "חפץ בספר שנים לפני ראיתי לי אך{æ}כמדומה
עדלשטיין , מר  את לשנוא מותר הדין  עפ "י  אם ברור לא עדיין  לפנינו , העומד  הענין  לעצם

לקיימן ? כל-כך  נחפז  ג "כ  אתה מצוות לשאר האם ובכלל

על-כלחיים: חשבתי לא החוטא שנאת של זו מצוה לקיים שנחפזתי מתוך בצדקתך, להודות אני נאלץ

מעשה שעושים לפני ביסודיות הענין כל את לבדוק יש ובאמת בזה הכרוכים ההלכתיים הצדדים

ושנאה. יהודי ריחוק של כך כל חמור

עמו? ולהתרועע איתו להתחבר צריך אני שאולי לי לומר אתה מתכוין האם רבינו, ילמדנו אבל

חוטא שם לו שאין שיתכן [אע"פ כזה, אדם עם להתחבר ההלכה, דרישת שזוהי לי נראה לא

בהל' הרמב"ם שכתב וכמו ממעשיו אלמד ח"ו שמא אני שחושש ועוד שנאה]. מצות לענין ורשע

שלומד האדם שטבע מפני הישרה בדרך הולכים שאינם אנשים עם להתחבר שאסור דעות

וסביבתו. חביריו ממעשי

החיבורמשה:ר' ומצות עמו, ולהתרועע איתו להתחבר צריך שאתה לומר התכוונתי לא מעולם

להתחבר חיוב אין ובכלל שהבאת, רמב"ם באותו וכמבואר לצדיקים רק נאמרה וההתדבקות

ביארו כבר כמוך" לרעך "ואהבת מצות [ולענין ישראל כלל כל עם "חבר"] [במושג ולהתיידד

איתו להתחבר ואסור לשנאותו שמצוה לחדש רצית הרי אתה אבל [ הגדרתה... הפוסקים

דננו בזה רשע, שהוא כן.משום שאינו מאד שיתכן אמרתי {ç}ובזה

הלכתי ניתוח

וחיים, משה ר' של [והנבון] המעניין דיונם על להוסיף אין הרבה
רוח לפי ונאמרו לעינים קילורין שהן משה ר' של טענותיו ובפרט
של לדבריו מקומות מראי כמה נציין רק ואנו זה, בענין ההלכה

דלעיל. ובסוגיות במקורות שלמדנו מה מתוך משה ר'

{à}מותר בחבירו ערוה דבר "הרואה ובפוסקים: פסחים בגמ'
הרשעים" שנאת "היתר ח' בסוגיא ועיין <יז>, לשנאותו" ומצוה

הרשעים". שנאת "מצות יא' וסוגיא

{á},להלכה נפסק וכן נאמנות, שאין מבואר שם פסחים בגמ'
ששני פירושו ליה", סני מסני כו"ע סהדי דאיכא "אי בגמ': ושם

אותו. ישנאו עלמא שכולי כדי נאמנים עדים

{â}רשע שפלוני דין בית ובפסק דין בבית עדות בהגדת ורק
חיים". ה"חפץ וכ"כ ופשוט, ברחוב, בסיפור סתם ולא הוא,

{ã}ובפוסקים לחיים, משה ר' כדברי פסחים בגמ' הוא הדין מקור
<יז>]. פסחים גמ' במקורות [הובאו ועוד כמהרי"ק

{ä},'ג פרק החוטאים" שנאת להיתר "התנאים ט' בסוגיא עיין
ולענין מפורסמות. שאינן לעבירות דוגמאות כמה מובאות ושם
ובסוגיא עיי"ש לשנאותו מותר כבר אם והוכיחו בו התרה אם הדין

תוכחה". או "התראה י'

{å}.'ד פרק ט' בסוגיא שם
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{æ}באיכות גם שתלוי א' בפרק עוד ועיי"ש ו'. אות ג' פרק שם
דרבנן עבירה בעבר לשנוא אין פוסקים לכמה ולדוגמא החטא,
כנראה. משה ר' זכר לא כבר וזה דאורייתא, איסור על בעבר ורק

{ç}להתחבר אסור נ-נא] ג' [שער יונה רבינו לדעת אמת,
רבים אחרי תהיה "לא מפסוק הנלמד לאו והוא התורה מן לרשעים
המוזכר טוב מנהג אלא שאינו וי"א משפטים], [בפרשת לרעות"
תתחבר ואל רע משכן הרחק אומר הארבלי "נתאי מ"ז: פ"א באבות
החדשות מהריט"ץ שו"ת ועיין ד', פ"ט נתן דר' ובאבות לרשע",
סי' ז' חלק יצחק מנחת ובשו"ת דאע"פ, לומר ואין ד"ה ק"ס סי'

לגוף. ובנוגע ד"ה י"ח

"רשע" כגדר התחברות איסור לענין "רשע" הגדר שאין ובפשטות
ה" מדברי כאן ונעתיק שנאה. äùîלענין úåøâàמאירים שהם "

בדבר]: הנה ד"ה ל"ג סי' ד' או"ח [חלק בזה העינים את
בתהלים הקרא כמאמר תורה לשומרי להתחבר גדולה מצוה "כי

דדברי מקרא חיובא דאיכא הרי יראוך, אשר לכל אני חבר
מהלכות פ"ו ריש ברמב"ם ועיין תורה, לשומרי להתחבר קבלה
בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך שכתב דעות

ה צריך לפיכך וחביריו, רעיו אחר להתחברובמעשיו אדם
לצדיקים דוקא לומר ואין הרשעים, מן ויתרחק לצדיקים
לצדיקים להתחבר 'צריך מדכתיב דהא ביותר, גדולים ולחכמים
להתחבר החיוב הקיצונות שני מדנקט הרי הרשעים' מן ויתרחק
הרי לרשעים, הוא להתחבר והאיסור ולחכמים לצדיקים הוא
למי להתחבר צריך נמי וביני ביני שהם אינשי שמאילו מובן
ממי ולהתרחק טובים, דברים ממנו ללמוד ממנו טוב שיותר
ממש...", רשעים אינם אם אף רעים דברים ללמוד ח"ו שאפשר

עכ"ל.

לרשע להתחבר ולא להתרחק שלענין משה" ב"אגרות מפורש הרי
שאפשר כל אלא ממש] שנאה היתר [ואין רשע ממש שאינו אע"פ
מחברתו. ולהתרחק עמו להתחבר לא מצוה רע, ממנו ללמוד לו

Aæ"è øåôéñA

ùàä éøô ìòå "ùàä ìò"

úçà-úááושוב שוב עיניו את שפשף הוא בתדהמה. עמדו על ועמד החפוז הלוכו את דן ר' עצר

רבתי, בתל-אביב נדחת בשכונה האש", "על מסעדת לחלון מבעד עיניו, למראה מאמין שאינו כמו והביט

סעודה להנאתו לו סועד דן, ר' של בעירו הנכבדים מבעלי-הבתים קצבורג", "מר של דמותו את רואה הוא

אינו כזה נידח שלמקום העובדא על קצבורג מר הוא סומך כנראה לטריפה. המפורסמת במסעדה גדולה

להתבייש. ממי ואין - בלבו דן ר' מהרהר - חרדי יהודי שום מגיע

כאחד מוכר היה אבל בעירו, הצדיקים בין נחשב לא הזה שהיהודי שאע"פ גדול, היה דן ר' של תמהונו

דהתם, החשובים לכף{à}מבעלי-הבתים לדונו  כיצד  מחט של כפתחו  פתח אפילו  דן  ר' מצא ולא 
לתוך ושפך  שניגש המלצר את ראה  וגם המסעדה, של בכלים אוכל שהיה  בבירור ראה כי  זכות .

בצלחתו . לו  שם בשר  מנת וגם הסועדים, לשאר ממנה שחילק מהקערה היה{á}צלחתו  זה  לכל
עד . דן  ר'

שבעירו זה, לבעל-בית ותיעוב ביזוי הרגשת משים, מבלי דן, ר' של בלבו נכנסה שם שהותו כדי תוך

יצרו על להתגבר יודע ואינו וטריפות, בנבילות עצמו ומפטם כגוי מתנהג ובסתר ה' לדבר חרד פני מעמיד

רואים.... באין הוא עובר נוספים איסורים באיזה יודע ומי - שמים שומו - כאלו גסות בעבירות אפילו

בו להביט מסוגל היה שלא עד בעיניו קצבורג מר של חינו אבד וכ"כ במחשבות שקוע דן ר' שם עמד כך

תיעוב] לעירו .{â}[מחמת חזרה  פעמיו  ושם משם, הסתלק {*}ומיד 
ולפרסם לגלות חשקו היה עז נרגע. ולא עיניו, שראו במה עוד הרהר באוטובוס בשבתו הדרך כל במשך

שכו כדי זה נכבד ביהודי שראה מה עירו ולשמורלבני כברו תוכו שאין צבוע מאותו להתרחק ידעו לם



ט "ז האשסיפור  פרי  ועל האש " "על  /33

והלבנת הרע לשון איסור משום חשש אבל החנפים", את "מפרסמים כתוב שהרי איתו, מלדבר הצעירים

הזולת. חטאי כך סתם לפרסם שאסור דן ר' ידע כי {ã}פנים,
אדם, שבכל החדשות" "פרסום יצר על להתגבר הצליח הכנסת לבית ובהגיעו לעירו דן ר' כששב ואמנם

היה יכול לא ידידותם שמכח - מנחם ר' נעוריו מלחבר חוץ לאיש ספר ולא כמוס כסוד בלבו הדבר ושמר

פרטיה. כל על העובדא לו וסיפר {ä}להתאפק
האמין מגזים, אינו וגם משקר שאינו ואמיתי, ישר כאיש ומתמיד מאז דן ר' את שהכיר מאחר זה, מנחם ר'

נשמר הוא גם אולם קצבורג. מר את ולשנוא להתרחק הוא גם והתחיל שהוא כמו הסיפור את וקבל לו

לאחרים. הדבר {å}מלפרסם
לעתים רק הידידים נפגשים היו ומאז מרוחקת אחרת לעיר דירתו לעקור מנחם ר' נאלץ השנים במרוצת

אצל מנחם ר' כשהתעניין כזאת פגישה בעת פעם חבירו. בשלום האחד מתעניינים היו ומשנפגשו רחוקות,

אחד כל של עיסוקו ומה שעזב, המקום אנשי שלום על דן קצבורג .{**}ר' מר של לשמו  גם הגיע
מרשעים?" לדבר לנו  "למה  כולו . כל והזדעזע לאחוריו  דן  ר ' נרתע ועסוקו , שלומו  על מנחם ר ' כששאל

אמר . -

סיפורים לשמוע אזנו הכין הוא - דן?!" קרה "מה ושאל-תמה להירתע מנחם ר' של תורו בא עתה

וכי תם, פני מעמיד אתה "למה השיב דן ר' אך בהם, שקוע שהוא הפשעים ועל קצבורג על מסמרי-שער

מנחם, ר' אמר בתל-אביב?". הטריפה במסעדת עיני ראו אשר על שנים לפני לך שסיפרתי מה כבר שכחת

הרי דן. ר' הגזמת שהפעם חושבני גמור? רשע כאל אליו מתייחס הנך כך המשום כוונתך? לזה "אהה,

- דופי בו שיטיל דבר שום עליו שמעת ולא ראית שלא כנראה ובינתיים אירוע, אותו מאז שנים עברו כבר

לעשות מסתמא הספיק טובים ומעשים מצוות והרבה מאז, עבר רב זמן חדש, דבר עליו מספר אינך שהרי

על בתשובה חזר שלא לך אומר מי תשובה, ימי שהם עליו עברו ויו"כ ר"ה ימי וכמה כמה וגם זה, בזמן

תשובה? דרך לו ולסדר לערוך אליך בא שלא משום וכי ההוא? הנמהר שנים {æ}המעשה כמה ובכלל
ההוא. המעשה  עבור ולשנואתו  גמור  לרשע להחזיקו  בדעתך  {ç}עוד 

שאלת לעשות באמת צריך זה, בכיוון לחשוב בדעתי עלה לא מדבר, אתה טעם של דברים ידידי, מנחם -

כדבריך, הרב יפסוק ואם בענין, איתוחכם ואחדש קצבורג, למר אגש יום באותו עוד בלי"נ בעז"ה אז

ותיקים. ידידים כשני {è}הקשר

הלכתי ניתוח

{à}פסחים בגמרא להאמור ומאלפת פשוטה דוגמא לפנינו
לשנאותו", מותר בחבירו... ערוה דבר "הרואה ובפוסקים: [קיג:]
שמדובר וכאן בישראל, מפורסמת שהיא עבירה בכל אמור זה שדין
ידיעתה ונתפשטה מפורסמת עבירה שהיא וטריפות נבילות באכילת
[45 הערה ט' בסוגיא הובא ברורה" ה"משנה [וכמש"כ בישראל
י"א [אך ופוסקים. בגמרא שם להאמור זה סיפור דומה א"כ
סוגיא עיין גמורה, תוכחה ג"כ צריך מפורסמת בעבירה שאפילו
את לשנוא אסור זו ולדעה תוכחה, היתה שלא משמע וכאן י',

קצבורג]. מר

{á}השנאה להתיר מהתנאים אחד שהוא - זכות לימוד אין
קצבורג. של במעשהו זכות צד דן ר' מצא לא וכאן לחוטאים.
אחזתו שמא לחשוש לו היה ולא בריא כאדם שהכירו [וכנראה

ביארנו א' אות ב' פרק שם ט' ובסוגיא וכיו"ב, גדולה חולשה
בזה]. גדרים קצת

זמן כל תשובה, עשה כבר שמא אח"כ לחשוש דן לר' לו אין וגם
[וה"יד חיים". ה"חפץ דעת כן תשובה, סימני עליו ראה שלא
לשמא לחשוש אין ולשיטתו בינונים, סוגי ב' בין מחלק הקטנה"
וכפי מעשיו, על לדקדק לבו שם שאינו חלש, בבינוני רק שב
בינונים מסוג חשוב יותר קצבורג מר היה לא בסיפור קצת שמשמע
זה כל עיין שב. שמא לחשוש אין הקטנה" ל"יד גם וא"כ אלו,

ג']. אות ב' פרק ט' בסוגיא

{â}השנאה מהרגשת חלק למעשה הן דן ר' של הרגשותיו
היא ששנאתו הרי המעכבים התנאים כל נתקיימו ואם לחוטא,
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מה השנאה, במאמר: [וע"ע קבלה. מדברי מצוה וגם גמור, היתר
לרשע]. השנאה מהות בביאור ד' פרק היא?

בסיפור{*} נמסר לא כאן, שנאה לענין כ"כ נפק"מ ואין מאחר
להוכיח הוא מחויב [שלכאורה תוכחה. בענין דן ר' של התנהגותו
העבירה מעשה בשעת וכש"כ תוכיח. הוכח וכמש"כ החוטא, את
דן לר' לו היה וא"כ בדבר, מחויב מלחטוא למונעו יכול אם
מהמשך קצבורג מר את למנוע ולנסות המסעדה לתוך להיכנס

שם]. סעודתו

{ã},פוסקים מכמה מוכח שכן בחנם אינו דן ר' של חששו
אע"פ בחבירו עבירה שהרואה להלכה כן פסק חיים" וה"חפץ
פסחים גמ' בסיכום [ועיין הדבר. לפרסם אסור לשנאותו, שמותר

בזה]. מש"כ <יט>

{ä}היה יכול שלא משום לחבירו הדבר סיפר דן שר' אף
לו היתה אבל דין, ע"פ הדבר שמותר שידע משום ולא להתאפק,

א הסיפור בהמשך שרואים מה לפי כי דשמיא, שר'סעייתא יך
עליו "נאמן של דין כאן יש א"כ לגמרי, לו האמין חבירו מנחם
העבירה את שהרואה שם פסחים בגמ' מפורש וזה תרי", כבי
באות [ועיין עדים. שני כדברי לדבריו שמאמין למי לספר לו מותר

הבא].

{å}לקבל דן] ר' מחבירו הסיפור את [השומע מנחם לר' מותר
כב' עליו נאמן שהוא מאחר קצבורג, מר את ולשנוא הסיפור את
דן. לר' שאסור כמו לאחרים החטא לפרסם לו אסור אבל עדים,

לסמוך שאין מקומות בכמה כתב חיים" שה"חפץ להעיר יש

רק הודגם וכאן תרי". כבי "נאמן של זה היתר על היום למעשה
למעשה. הלכה ולא דגמרא דינא

ושאלתו{**} התעניינותו בעצם כאן טעה מנחם שר' להעיר יש
כמש"כ כן, לעשות שאין לשעבר, בעירו ממכיריו אחד כל על

הרע. לשון לידי באים כך ידי שעל חיים" ה"חפץ

{æ}בעל קצבורג מר שיחשב שכדי משמע כאן מנחם ר' מדברי
פרק ח' בסוגיא אבל וכו', תשובה" "דרך לקבל צריך היה תשובה
אסור שיהיה תשובה לבעל נחשב כבר מזה שבפחות נתבאר ד'
שרואים למשל ומספיק מיוחדת פעולה שום צריך ואינו לשנאותו,
שמר שלנו ובמעשה לטובה. יומית היום התנהגותו את ששינה
כשרות, על הקפיד ובגלוי בסתר וטריפות נבילות אכל קצבורג

כשרות. בעניני ומהדר מחמיר שהוא לראות צריכים

ישוב ולא בתשובה שחזר אומר החוטא שאם שם מבואר עוד
אינו עדות פסולי שלענין [אע"פ זה לענין הוא דנאמן עוד, לכסלה

הבא. באות וע"ע נאמן],

{ç}ולמעשה הדעת, על מתקבלים מנחם ר' של הנפלאים דבריו
כך, לברר שהאריך <מה> בתשובה יאיר" ה"חוות לדברי כיוון
משמע אבל עי"ז, ונתבזה חטאו שנתפרסם מדובר ששם ואע"פ
מבואר זה [וכל בשנתבייש. דוקא שלאו שהזכיר הסברות לפי שם
דבורה"]. ה"תומר דברי 53 הערה ועיי"ש ד', פרק שם ח' בסוגיא

{è},למעשה בזה החכם תשובת היתה מה בסיפור לנו נמסר לא
הלכה יאיר" ה"חוות על מפורש חולק שאין מאחר ולכאורה

שם. בסוגיא וע"ע ויל"ע כדבריו.
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ïåì÷ùà øéòäåשל אלו סוערים בימים העיר אנשי לב את ממלאים מעורבים רגשות ונבוכה. צהלה

ר שנים זה העירוניות. הבחירות ושונא-דתתקופת רשע ראש-עיר של עלו תחת ונאנקת נאנחת שהעיר ◌ֻ בות

חשיבות רבת משימה על-עצמו קבל כאילו דומה בעיר, דתית התעוררות כל לדכא למטרה לו שהציב

רבה בהצלחה ואמנם לשלטונו. הנתון באזור ויהדות תורה מוסדות של התפתחות כל נגד ולהאבק להלחם

תמוט. שלא יתד החרדים בה יתקעו ולבל המידה על יתר "תתחרד" לבל העיר על שנים במשך שמר

להדיחו משמעותי סכוי יש וסוף-סוף נגדו שהתלכד קונצנזוס נוצר ארוכה שלטון תקופת לאחר עתה רק

רב ובמרץ ה' לדבר החרדים העיר תושבי בלב רבה תקוה הפיח זה דבר ממנו. הטוב לרעו ולתתו מכסאו

הלזה. העיר" בראש קופץ "ההדיוט את להדיח במטרה הבחירות לתעמולת לסייע נרתמו

נחלקו כן הנוכחי, העיר ראש עבור להצביע לא אחת בדעה כולם שנשתוו כשם כי בה. וקוץ אליה ברם

הללו ולכאן, לכאן דעות הובעו השלטון. שרביט את לו להעניק ביותר המתאים המועמד לגבי בדעותיהם

לתקן באתם וטוענים: פיה על הקערה הופכים והללו מתחרהו, את ופוסלים פלוני מועמד על ממליצים

לשומרי וכהנה כהנה עוד ולהזיק העיר להחריב עלול על-ידכם המועדף המועמד שהרי מקלקלים ונמצאתם

במכתבים הצטיידה קבוצה כל הלאה. וכן הנכון, הוא ההיפך לעומתם: עונים הראשונים ושוב תורה,

על-ידם. המומלץ במועמד לתמוך ידיהם את המחזיקים מרבנים

שזו ומאמין בצדקתו משוכנע אחד כל לשנאה. ואף לקטטה למחלוקת, ונגרר הלך כן הויכוח שהתחדד ככל

שלא ומה שבעיר, התורה יסודות את להחריב כעומד בעיניו נראה שכנגד הצד כי שמים, לשם שנאה

הותרו הרי בעיניהם, - שמים לשם מחלוקת זו ואם ידם. על המומלץ זה ישלים הנוכחי העיר ראש הצליח

לעמקן צלל שלא ההמון סבר כך לחבירו. אדם שבין האסורים לומר צריך ואין ח"ו שבתורה האיסורים כל

בכך. הכרוכות ההלכתיות הסוגיות של

נאסרה רגל דריסת שאף ופעמים שנאה, מתוך כלל, זה עם זה מדברים היו שלא כך לידי הדברים הגיעו

בישין, מרעין ושאר לרכוש בנזקים כחם ניסו אף העם מקצה המנוערים [והנערים שכנגד. לצד מקום בכל

הענין. סביב ההתרחשויות כל את נתאר ל* מהשתרע המצע יקצר עלינו]. לא

את גם הקבוע. שיעורו את ולמד המדרש בבית קלונימוס ר' ישב הבחירות, ותעמולת ההמולה כל למרות

על ענינים. ובשאר במזון בממון, הנזקקות המשפחות לכל כהרגלו וסייע הזניח לא שלו החסדים גמילות

וכאילו והלאה ממנו היה הבחירות נושא כל בודד. אי כעל קלונימוס ר' היה נראה הגועש המחלוקת ים רקע

כלל. לו נוגע אינו

בפיו: קשים ודברים קלונימוס לר' משה ר' נגש רצינית פנים בהבעת

ראשית, כלפיך: לי טענות ושלוש תוכיח, הוכח מצות ולקיים מוסר בשבט להוכיחך שמחובתי אני "רואה

כמו יהודי יכול אינניאיך המאזנים? כף על מונח בעירנו התורה יהדות של שעתידה בשעה אדיש להשאר ך

חסד? פעולת ולכל מצוה דבר לכל תמיד בך שיש דקדושה ההתלהבות היכן מבין,

השאר בין ומשוחח מתיידד הריהו כאן ההולכים ומי מי מתמצא ואינו בנעשה מתערב אינו כבודו אם שנית,

באסור נכשל שהנך ויוצא רוחני, אסון עלינו וממיטים פלוני למועמד המסייעים קהילתנו מבני אלה עם

עבירה? בעל כל כדין ולשנאותם להרחיקם ומצוה עמהם לדבר אסור והרי עבירה. עוברי ידי להחזיק
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חסדים, בגמילות להם ולסייע לעזור פשע על חטא מוסיף עוד הנך עמהם, משוחח שהנך די לא ושלישית,

ועוד". כספים הלואת

והתהרהר. ראשו הרכין קלונימוס ר'

מימי לי, האמן אך רגיש, כה בנושא אדישותי אודות הראשונה בטענתך "שצדקת - בענוה ענה - "יתכן"

אינני אחר. מסוג מצוות אני ומעדיף והשמצות, מחלוקת של מעין-אלו ול"מצוות" זו למלאכה הורגלתי לא

הטענות שתי "לגבי - דקדושה בעזות קולו והגביה ראשו זקף וכאן - אבל..." בזה, עצמי את מצדיק

מונע אינני ומדוע בעירנו החרדית היהדות על אסון ממיטים שלדעתך מי את שונא אינני מדוע האחרות,

עליך זה, בנושא ההלכות את ללמוד זכית אם הן. היצר טענות ממש. בהן שאין טענות הן אלו עזרה, מהם

וחושב עליהם חולק שאתה אלה כלומר, שמים", "לשם במחלוקת שנאה היתר שום בהלכה שאין ◌ֵ לדעת

שגורם למי נחשב אתה דוקא ולגביהם הישר, בדרך הולכים שהם בטוחים עצמם הם כחוטאים, אותם

בדין הוא השנאה היתר לשנאותו, היתר אין בעיניו, הישרים מעשים עושה כשבר-פלוגתא היהדות. להרס

בספק. מוטלת שאינה לציבור וידועה גמורה עבירה עובר כשהוא רק ז"א בחבירו', ערוה דבר 'הרואה

דין, ע"פ לחוטאים נחשבים היו אם אפילו כי טעית, בזה גם חסד, בעשיית 'נכשל' אני מדוע ולשאלתך

שודאי ושו"ע ברמב"ם להלכה נפסק הרי עמהם, לדבר ולא מהם ולהתרחק לשנאותם מותר היה אם ואפילו

אבידה, והשבת וטעינה בפריקה שונאך" חמור תראה "כי בתורה כמפורש דוחקם, בעת להם לעזור חייב

לעזרו. חייב ואעפ"כ - פסחים כגמרא - לשנאותו הדין מן שמותר בחוטא ומדובר

מעצמו להחליט לבו מלאו האיך לו להעיר עלי אך תוכחתו, על לב מקרב לכבודו להודות ברצוני אמנם

את ביסודיות קודם ללמוד מבלי בהם, תלויים מדאורייתא ועשין לאוין שהרבה רגישים, כה בענינים

שחי הלכות קודם ללמוד מבלי בהמה לשחוט לגשת בדעתו עולה היה וכי לענין? השייכות טה??ההלכות

היא?" זוטרתא מילתא בני-אדם... לשחוט ואילו

הלכתי ניתוח

והשכיל עינינו את שהאיר קלונימוס לר' ליה נמטיה אפריון
אלא דבריו על נוסיף לא אנו ואף מילים, בכמה ההלכה לתמצת
ומוגדרת אשקלון בעיר שהיתה מחלוקת של זאת שדוגמא
אם שונות, צורות ובהרבה מאד שכיחה שמים", לשם כ"מחלוקת
שונים חוגים שני בין כמחלוקת אם מסוים רב על כמחלוקת
כמחלוקת או שונים, הכשרים תומכי בין כמחלוקת ואם ביהדות,

וכיו"ב. וצדיק, גדול בכבוד זלזול על

על מובססות אינן האלו והקטטות המחלוקות פעמים הרבה
על כי לשנאותו", מותר בחבירו... ערוה דבר "הרואה של הסוגיא
התנאים כל [לפי גמורים חוטאים הם אחד שצד מדובר לא רוב פי
צד שלדעת משום נטושה שהמחלוקת אלא עיי"ש], ט', בסוגיא
שיכול או וכיו"ב, מיניה נפיק חורבא השני הצד של הדרך אחד

הנכון]. הוא ההיפך השני הצד [ולדעת כללי באופן ליהדות להזיק
אדם בכבוד זלזול הוא הקצף יצא שעליו החטא לפעמים או
כן, אינו החולקים לדעת אך הדור, מגדולי הוא אחד צד שלדעת
האלו הקטטות שבכל השוה הצד וכו'. בכבודו מזלזלים ולכן
בשאט שעוברים שכנגדו הצד על להצביע יכול אחד צד שאין
שנאה היתר אין וממילא בתורה, המפורשים איסורים על נפש
להיתר "התנאים ט' בסוגיא ועיין וכו']. לבזות היתר שאין [וכש"כ
מקרים שישנם יתכן הענין. כל נתבאר ששם החוטאים" שנאת
בלי אך השני, בצד וכיו"ב ולמחות לחלוק שמותר מסוימים
כמש"כ דאורייתא גמורה לעבירה תחשב השנאה אז כי "שנאה",

בלבבך. אחיך את תשנא לא
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ïééèùðéáåø ì÷ðòéבבורסת בתווך הוא עוסק משפחתו לפרנסת העיר. עשירי על נמנה אינו

נחשב שיענקל פלא זה אין ועל-כן רבא גברא הוא אין דשמיא במילי גם בדוחק. פרנסתו ומוציא היהלומים

הקהילה. נכבדי בין מלהמנות ורחוק פשוט {à}לאיש
של מזלו שפר לזרוח. הצלחתו שמש החלה פתאום לפתע והנה ומגביה, משפיל ומעשיר מוריש ה' אולם,

עברו. מימים ליענקל העשיר יענקל דומה היה ולא רב, עושר נתעשר כי עד ושגשגו עלו ועסקיו רובינשטיין

האביזרים בכל ביתו מלא יוקרתי, וילות לאזור משכנו העתיק והוא עבורו וחנוק קטן נעשה כמו מגוריו מקום

בין לו שמור כבוד ומקום רובינשטיין", "אדון לשם עונה הוא ומאז בהם, מורגלים כמותו נכבדישעשירים

הקהילה.

קרובות לעתים להפגש היו רגילים שנים, מזה עמו מיודד רובינשטיין אדון של לשעבר שכנו איתמר,

ביניהם. הר גבה כי איתמר חש בממונו לגדולה רובינשטיין מר שעלה מאז אך הא. ועל דא על ולשוחח

מקצר חשיבות. של ארשת ועוטה חתומה פניו הבעת מכירו. אינו וכאילו פניו על חולף לשעבר שכנו

כמבצר, ומסוגר סגור המפואר ביתו גם יהירותו. את להסתיר טורח ואינו אגודל בצד עקב פוסע בדיבורו.

משכבר. לחברו אפילו

ומרבה קהילתו, ואנשי מכיריו כל אצל הוא דבר שם אלא איתמר, אצל רק לא סלידה מעורר זה יהיר יחס

שונאים. המסועפים {á}לו בעסקיו  ורובו  ראשו  הוא עסוק וכי  עיקר כל לו  נוגע הדבר  שאין  נראה אך 
והתעצם, הלך רכושו  מעלה . מעלה עלתה  וקרנו  פרי  עשו  מאמציו  ואכן  מעמדו . ולבסס עושרו  להרבות 
אברהם  בני  בה שנתברכו  נפלאה מידה  אותה בו  נכרה לא  וכבר  ושחצנותו . יהירותו  גם התעצמו  ועמו 
נלוזים  ממעשים מצילתו  היהודי , של בקרבו  שוכנת  שהיא  זמן  שכל הבושה, מידת ויעקב, יצחק
הגביר התבייש לא  מלבו , זו  מידה לה  והלכה  חלפה הכאב שלמרבה  כיון  אך הנהגתו . את  ומשביחה 
ולבטל  בעיר  ראשונים שגדרו  גדר  לפרוץ מגונים, דברים וכמה כמה  בפרהסיא מלעשות מיודענו 
למשמעתו , סר שלא  מי  בכל ונוזף פנים מעז  שהיה  כך לידי  הדברים והגיעו  בה. שנהגו  יפים מנהגים

מאבותיו . לו  ירושה העיר  כל משל לביישם. לשונו  שבט חסך לא חכמים ומתלמידי  מזקנים ואפילו 

כבושה השנאה שהיתה אלא בעיר, השנואות הדמויות בין נחשב הגביר שיענקל בעיניכם יפלא לא לכך אי

את יענקל הגדיש שבו הגדול, בבית-הכנסת שהתרחש אירוע אותו עד החוצה פרצה ולא מכיריו, כל בלב

המתפללים. כל את וזעזע הסאה

היה: כך שהיה ומעשה

לתורה לעלות הזכות את "לתהילה" הנודע הגביר קנה הכפורים, יום הקדוש היום לקראת שנה באותה -

והנה בית-הכנסת. לצרכי מכספו להוזיל מוכן שהיה הגון בסכום לו עלתה זו זכות יונה. מפטיר במנחה

רגעים באותם ההפטרה. קניית עבור הוא גם שהתמקח אחר גביר למפטיר וקרא טעה שהגבאי אירע

- התענית חולשת מחמת ואולי להתנמנם, העלול אנוש בן היותו מחמת - קמעא רובינשטיין התנמנם

את וכשתפס רובינשטיין התעשת בינתיים ההפטרה. את וקרא וברך פלוני כבר עלה והכי ואדהכי

השולח ע"ג אגרופו כשחבטות רם, בקול לצעוק והחל זעם מלא רגליו על זנק דבריו:המתרחש את מלוות ן

אותי ויקרא מחדש הכל שיתחיל מהגבאי תובע אני לשתוק! אוכל לא כבר זה על כאן! עד זהו, "עצרו!

כראוי מכבדים שאינכם על היום עד ששתקתי במה לי די ההפטרה. על שוב לחזור אתם חייבים למפטיר.

של התנצלותו הועילה לא וכו'...". וכו', כאן! נעשה עוול איזה להבליג, אוכל לא זה על אך העיר. שוע את
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הקהל. חשובי של ושדוליהם הגבאי

הקהל מנכבדי אחד נסה - הרם" ערכך כפי מכובדות בעליות נפייסך עוד הפעם, לותר בטובו נא "יואיל -

לרצותו.

כחו. את אחר נסה - שכזו" טעות עקב ההפטרה קריאת על לחזור הזה כדבר נשמע "לא -

המתפללים. אחד התחנן - הקדוש" היום של בעצומו שאנו רבותי תשכחו נא "אל -

נימה בו ולהניע היהודי הלב אל דרכו לחדור סדק מצאו ולא אטומות אזנים על נפלו הללו הדברים כל אך

סדר את להמשיך יתן שלא ושוב שוב והצהיר נחושה, ובמצח זקוף בגו לעמוד המשיך הגביר כלשהי.

לו. שנעשה העוול את שיתקנו עד התפילה

תקיף: בקול לו ואמר הגביר אל נגש ממקומו, קם כך, דמתא הרב ראה

מרא בתור התפילה?? בשעת קדוש ביום קדוש, במקום לנהוג כך עזותך, את להבין יכול אינני "יענקל, -

המוזרה." בדרישתך לתפילה להפריע להפסיק מצוך הריני דאתרא

לסובבים היטב הנשמע בקול ומלמל במקומו התיישב מאומה, לו יועיל לא כי רובינשטיין הבין שכן, בראותו

- הרב לאזני גם ואולי אותו,

ללא בכבוד מפטמים אותם הרי שלא, ודאי נפשי, ולעגמת לכאבי להבין מסוגלים אינם הללו "הרבנים -

בעיניכם?" הוא פלא וכי ספור, ללא חשובות ב"עליות" {â}קצבה,

הלכתי ניתוח

נחלקות כאן  המתוארות  רובינשטיין  של החיים  תקופות 
לשלוש :

{à}ככל והריהו וצנוע פשוט איש שהוא הראשונה, התקופה
לו היו לא שמסופר כפי ואמנם לשנאותו. שאסור מישראל כשר

אז. שונאים

{á}["הלבבות ב"מצוות [מובא הריקנטי לפי מפורסם. גאוה בעל
שהיו האנשים ואלו לב. גבה כל ה' שתועבת לשנאותו מותר
לדעת אבל תשנא*, לא על עוברים אינם רובינשטיין את שונאים
אדון את ששנאו ואלו בעל-גאוה לשנוא היתר אין חיים" ה"חפץ
לעז "השנאה י"ב בסוגיא [עיין תשנא בלא עוברים רבינשטיין

ה']. פרק פנים"

שנאה ולא בלב נסתרת שנאה אלא התירו לא לשנוא המתירים וגם *
"והיתה מובא: שבסיפור לציין ויש הלבבות". ה"מצוות דעת לפי גלויה
אירוע", אותו עד החוצה פרצה ולא מכיריו כל בלב כבושה השנאה

המתירים]. [לדעת רעות מידות בעל כלפי מותרת כזאת ששנאה

{â},וחוצפה פנים" ל"עזות הגיע שמגאוה השלישית התקופה
י"ב בסוגיא באורך כמבואר דגמרא, מדינא לשנאותו כבר שמותר
היה באמת רובינשטיין של ובמקרה לשנואתו". מותר פנים "עז

כבסיפור. מאוד, שנוא

גדר זו. הלכה לענין והעזות הגאוה מהות בהגדרת לב לשים יש
כדי [עד ממנו כפחות אחד לכל והתיחסות הרוח גסות - הגאוה

- פנים עזות בגדר בסיפור]. וכמתואר אחד לכל שמפריע כך
הפנים עז מגדרי שהם והחוצפה, הבושת חוסר ראינו בסיפור
בסיפור זו מידתו בולטת וביותר פ"א. הנ"ל בסוגיא כמבואר
על אבל מוצדקת, היתה להפטיר טענתו שעצם שאע"פ ההפטרה,
מחדש, ההפטרה על לחזור התעקשותו ועל להתפשר סרבנותו
כרוכה פנים עזות כמה להשתומם יש כמוהו, נשמע שלא דבר

בהם.

היתה שכך להבין אפשר רובינשטיין של עזותו על התיאור לפי
בגדר הדבר היה ולא פנים לעז מפורסם שהיה וגם תמיד, מידתו
[והובאו דיסקין מהרי"ל כמש"כ לשנאותו מותר ודאי ולכן סוד,
עז שהוא לרבים ידוע שאין שכל פ"א] סוף שם בסוגיא דבריו

פנים". עז חשיב לא כה"ג כל זה, אם כי בו יודע "ואין פנים

עשיריםהערה: של דרכם וכך בעשיר, כאן ומדובר מאחר לעיין יש
ולכן כמותם, עשירים שאינם אלו נגד חשובים יותר עצמם את להרגיש
של שהתנהגותו רגיל, מאדם שונה היא אצלם העזות קביעות אולי
מעלה להם יש שהרי אצלם הרגיל מגדר ויציאה עזות אינה גדול עשיר
באדם כשאין הוא הפנים" "עזות ועיקר עשרם, מצד אחרים על יתירה
לר"י עוז" ה"מגדל [וכדברי אחרים, כלפי פניו מעיז ואפ"ה יתירה מעלה
בסוטה במשנה איתא שלכן עט, עמ' הבדידות בעליית עמדין
בדורות "כי ה"כלב", כפני הדור פני תהיה דמשיחא שבעקבתא
לפי אלא כלב, פני בעזות החוצפא תולין היו לא עשירים שהיו הקודמים
שא"א דמשיחא בעקבתא משא"כ כג), יח (משלי עזות יענה שעשיר
יתכן אולם - הכיס"] מן פרוטה שיכלה עד בא דוד בן אין כי כן לומר

בזה. הבדל אין דאמת שאליבא
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סמויה שנאה לביטויי אדםדוגמאות בני בשפת

לעורר] רק למעשה הלכה [לא

הדם לחץ ברחוב, אותו רואה שאני פעם בכל הזה אדם הבן א.

הרחוב. של השני לצד עובר אני ומיד לי, עולה

היא פלוני חוג בני נגד מנהלים שאנו המחלוקת כל תשמע, ב.
מסוכנת שדרכם ותראה שלהם בשיטה תתעמק שמים. לשם

רעה. לתרבות יצאו נכדיהם או שבניהם היום ירחק ולא מאוד

הבית בעל הוא שהרי טובים, ידידים אנחנו חוץ כלפי תראה, ג.
אלמלי שמח והייתי אותו, לסבול יכול אינני בלבי אבל שלי,

מעולם. זה איש להכיר הוצרכתי לא

שלדעתי בגלל זה שונאים הרבה לי שיש רואה שאתה מה ד.
באמת אותם, שונא אני ולכן בסדר, מתנהגים לא אלו אנשים

שלום. איש אני

אין פשוט לעשות, מה שאין אלא שמעון את שונא לא אני ה.
אנחנו לכן יחד להסתדר מצליחים לא אנחנו בינינו, "כימיה"

פעם. אף להיפגש לא משתדלים

ביני הריב הזמן במשך ממילא שלו. את עושה הזמן תשמע, ו.
אין טובים, חברים להיות נשוב ואנחנו ישכח שלי השכן לבין

ולהשלים. לנסות עתה טעם

לו ולהגיד קופשיץ למר ניגש לא אני למה שואל אתה מה? ז.
משוכנע אני לדבר, מי עם אין הרי עליו, שלי הטענות בפניו

תועלת... שום מזה יצא שלא

באכזריות, לפלוני הרביץ שגולדשלאג איך שראיתי מעת ח.
רגש כלפיו אני מרגיש בפניו. להסתכל ואף לסובלו יכול איני

ואכזרי... גס כ"כ להיות יהודי יכול איך וגועל, סלידה

ברגע ,... ארץ יוצאי לסבול יכול לא אני האמת את לך אגיד ט.

השיחה לקצר מנסה אני כזה הוא שיחי שבן מגלה שאני
ממנו. ומשתמט

ואסור השקפתם לפי גמורים גויים לדעתי הם פלוני חוג בני י.
איתם. בקשר לעמוד

מתעלמים ואנחנו שייכות כל לי אין ממול שלי השכנים עם יא.
ומהיום גדולים "סנובים" שהם בגלל התחיל הכל מהשני. אחד

אחרים. משכנים מרחק לשמור הקפידו שהגיעו הראשון

אני אבל גרינבוים את שונא לא אני האמת את לך אגיד יב.
שעושים אנשים בהלוייתו, כבר להשתתף מאוד משתוקק
בשו"ת [ועיין הזה. בעולם להסתובב להם אסור כאלה מעשים
נקרא שאינו זה כעין בציור שפסק <נו> שע"ז סי' לשמה תורה

שנאה].

והרס התנגש הוא חפזון ומרוב חדש, נהג הוא ההוא הצעיר יג.
עכשיו לי היה אילו לי תאמין ביטוח, לי ואין שלי הרכב את

הגונה. מנה בו מכניס הייתי ביד מקל

אותה מוכר הוא ממול, הירקות חנות את רואה אתה יד.
בכמה להוזיל מצליח הוא איך-שהוא אך כמוני, סחורה

הצליח לא שעבר בשבוע הלקוחות. את בכך ומושך אגורות
תאמין הסחורה, כל לו הרקיבה השבוע סוף ולקראת למכור
כל את סוחב אותו לראות נהניתי איך לי, היה חג יום לי

הא... הא... רקבון... מלאים האלה הארגזים




