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שער הציון
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גליון
תקל"ז

שנאת בעל עבירה
לא תשנא
איסור שנאה בלב

דרכי ההתמודדות עם פגיעה מרעהו
הג"ר יהודה לייב שבדרון

עבודת האדם בעולם הזה ,הפרוזדור המוביל לטרקלין ,מתחלקת לשלשה
מישורים :בין אדם למקום ,בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו .כל אחד מהם
מהווה עבודה ומטרה בפני עצמה ,אך למעשה משתלבים הם יחד זה בזה,
לעשות רצונו יתברך .וישנם גם אופנים שמאחדים בתוכם את ג' העבודות
יחד ,וכגון מהלך התמודדות של אדם עם מפגעים וצער הבאים עליו מאת
הבריות.
הנה אחד הגורמים המונעים מאתנו שלוות נפש ,הוא העיסוק המחשבתי
במה שאחרים חושבים עלינו .חשוב לנו שאחרים יעריכו אותנו ,וקשה לנו
לשמוע שמישהו מזלזל בנו או פוגע בכבודנו .אין ספק ,שאם היינו מצליחים
לסלק מחשבות אלו ,היינו חיים בשלוות הנפש גדולה יותר ,ברוגע ובשלום.
ונראה ללמוד את דרך ההתמודדות וההתייחסות ממהלכו של דוד המלך
ע"ה עפ"י הנאמר בתהילים פרק לח" ,מזמור לדוד להזכיר ]לאומרו בשעת
צרה  -רש"י[ ...אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו .וינקשו
מבקשי נפשי ודורשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו .ואני כחרש לא
אשמע וכאלם לא יפתח פיו .ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות .כי
לך ה' הוחלתי אתה תענה ה' אלקי .כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי
הגדילו .כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד .כי עוני אגיד אדאג מחטאתי".
כידוע דוד המלך בצרותיו הרבות נאלץ להתמודד מפני רודפיו בשני קשיים
מרכזיים ,מול איום פיזי על חייו] ,מפני שאול ומאבשלום ,פלשתים ועמלקי[.
וגם מול עלבונות והשפלות] ,בבית אביו מול אחיו ,בכשרותו לבא בקהל,
מדואג האדומי ושמעי בן גרא ,אבנר בן נר ועוד ,וע"ע ב"מ נט ע"א[.
ועל פי זה יש לפרש את המקראות וסדרם" :ו ַי ְנַקְׁשוּ מְבַקְׁשֵי נַפְׁשִי וְדֹרְׁשֵי
רָעָתִי ּד ִּב ְרוּ הַוּ וֹת וּ מִר ְמוֹת ּכ ָל הַ ּיוֹם יֶה ְּגוּ " .מלבד מבקשי נפשי באיום הפיזי,
קיימים גם דורשי רעה שכל היום יהגו וידברו דברי הבל בגנותו ויבזוהו
ברמאות וכחש.
ֶשמָע ,וּ כְא ִּל ֵם לֹא יִפ ְּתַח
אבל מה עשה דוד המלך ,הוא אומר" :וַאֲנ ִי כְחֵרֵׁש לֹא אׁ ְ
ּפ ִיו ,וָאֱה ִי ּכְא ִׁיש אֲׁשֶר לֹא ׁשֹמֵעַ וְאֵין ּבְפ ִיו ּתוֹכ ָחוֹת" .כלומר ,אמנם מהסכנה
הפיזית הוא התגונן ,ברח והתחבא ,אבל מה הוא עשה כשאויביו גם רמסו את
כבודו ,בנושא זה הוא התעלם לחלוטין!
והדרך שעל ידה הצליח להתגבר על הבזיונות ועל העלבונות ,מפורטת
בהמשך המזמור ,ומתחלקת לארבע סיבות שמכוחן ובעזרתן נמנע והתעלם,
ואף גם לא נרמס תחת רגלי המלעיגים עליו:
"כ ִי לְך ָ ה' הוֹחָל ְּתִי ,א ַּתָה תַעֲנ ֶה ה' אֱלֹקָי"
אּ .
אני מעדיף להבליג ולא לנקום ,וכך אתה – אלוקי ,תתבע את עלבוני .כמובא
בחז"ל )שבת פח ע"ב( שהנעלבים ואינם עולבים זו מעלה גדולה
ומיוחדת שעליה נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו .וכיון שדרך
האוהב לעשות הכל למען אוהביו ,בטוח דוד המלך ,שבורא ית'

יתבע את עלבונו ,וממילא אין לו צורך לתבוע את עלבונו בעצמו.
"כ ִי אָמַר ְּתִי ּפ ֶן י ִ ְ
בּ .
שׂמְח ּו ל ִיּ ,ב ְמוֹט ר ַגְל ִי עָל ַי ה ִגְד ִילוּ"
סיבה שניה אומר דוד המלך ,שמבחינה מעשית וטקטית לא כדאי להתייחס
לפוגעים ,שהרי כשאדם פוגע בחברו וחברו באמת נפגע ,הפוגע מרוצה ושמח
שמזימתו הצליחה ,אולם אם חברו לא מתרגש ולא מתייחס לפגיעה ,אזי
הפוגע הופך למושפל והוא מרגיש רע עם עצמו שהוא לא הצליח במזימתו.
ועל זה נאמר כאן "פן ישמחו לי" על ידי שהגדילו עלי את מוט רגלי ,שאז יהיו
מרוצים יותר וימשיכו לפגוע שוב .אולם אולם אם הפוגעים רואים שהנפגע
אינו מתייחס לפגיעה ,הם יפסיקו מעצמם.
גּ .
"כ ִי אֲנ ִי לְצֶל ַע נ ָכוֹןּ ,ומַכ ְאוֹב ִי נ ֶגְד ִי תָמִיד"
עוד אומר דוד המלך ,שמכין את עצמו כל הזמן לקראת מכאובים שעלולים
לבא עליו ,ועל ידי זה ,כאשר הם באים יש בו כח לקבלם .כשם שאדם הנמצא
בכוננות גבוהה לקראת כל תרחיש אפשרי ,קל לו יותר להתמודד עימו.
שכן ,כאשר אדם מתכונן לקראת מכה ,הוא מתגונן מפניה ובכך הוא ממעיט
את עוצמתה .אולם אם הוא לא מתכונן לבוא המכה ,גם מכה קטנה עלולה
להזיק ,מפני ההפתעה המרה שבה .מה שאין כן כאשר הוא נכון ומתכונן
לבאות ,שום דבר לא בא בהפתעה ,וכך פחות נוגע ללב הלעג והבזיון.
"כ ִי עֲוֹנ ִי א ַּג ִיד ,אֶדְא ַג מֵחַטָאתִי"
דּ .
הדבר הרביעי הוא עבודת האמונה להצדיק עליו את הדין .שכל מה שאני
שומע זה מגיע לי ,אם מישהו לועג לי או פוגע בי ,זה באמת מגיע לי בעקבות
עוונותי וחטאי ,אם לא היה מגיע לי לא הייתי שומע את הדברים.
וכמו שמצינו שאמר דוד בשעה ששמעי בן גרא קללו קללה נמרצת )שמואל
ב טז( ,ואבישי בן צרויה מחה ואמר למלך "ל ָּמָה יְק ַּל ֵל ה ַּכֶל ֶב ה ַּמֵת הַזּ ֶה אֶת
ֹאשוֹ" ,אך דוד המלך בצדקתו עונה לו:
ֲאדֹנ ִי ה ַּמֶלֶך ְ אֶע ְּבְר ָה ּנ ָא וְאָסִיר ָה אֶת ר ׁ
"מַה ּל ִי וְלָכ ֶם ּב ְנ ֵי צ ְרוּ י ָה ּכֹה יְק ַּל ֵלּ ,כ ִי ה' אָמַר לוֹ ק ַּל ֵל אֶת ּד ָו ִד וּ מִי יֹאמַר מ ַּדוּ עַ
עָשִׂיתָה ּכ ֵן".
וענין זה מבואר בדרשת חז"ל על הפסוק בפר' ויקרא )ה,א(" :ו ְנֶפֶׁש ּכ ִי תֶחֱטָא
וׁ ְָשמְעָה קוֹל אָל ָה" ,ואיתא במדרש "רבי אלעזר בן מתיא אומר ,אין אדם
מתחייב לשמוע אלא אם כן חטא ,שנאמר ונפש כי תחטא – ושמעה קול
אלה" ,אם אדם שומע קול אלה דהיינו שמקללים ומצערים אותו ,הרי זה
הגיע לו מחמת חטאיו ,שכן הכול מחושב בשמים.
אלו הן ארבעת הדרכים המומלצות ללכת בהם ,כדי להגיע אל שלוות הנפש
לחיות חיים רגועים ,לא לפחד ולא להתייחס למה שאומרים עליו ,ולקבל
את הכל בדרך הנכונה ובמינון הנכון .ועל ידי זה יזכה שיתקיים בו "עַל
שמוֹ ...לֹא
שי יׁ ְשוֹב ֵב י ַנְחֵנ ִי בְמַע ְּג ְל ֵי צֶד ֶק לְמַעַן ׁ ְ
מֵי מְנ ֻחוֹת י ְנ ַ ֲהל ֵנ ִי ,נַפ ְׁ ִ
אִיר ָא ר ָעּ ,כ ִי אַ ּתָה עִ ּמָד ִי!".

לעילוי נשמתו הטהורה של מו"ר הגאון הגדול חסידא ופרישא

רבי שריה ב"ר בצלאל יעקב דבליצקי זצוק"ל
נלב"ע בליל שב"ק ב' מנחם-אב תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה.

אדם ובהמה תושיע ה'
הרב ישראל מנחם וינגרטן
א .בגמ' ב"מ לב :הסיקו בפשיטות דהגם שצעב"ח אסור מדאוריתא ,מ"מ 'לכוף
את יצרו עדיף' ולכן אם ראה חמור שונאו שרוצה בעליו לטוענו וכנגדו אוהבו
מבקש לפרוק המשא מגב חמורו הנאנק ,טעינת חמור שונאו עדיפא כדי שיכוף
השונא המסייע את יצרו.
וכתבו התוס' פסחים קיג :דבאמת מיירי בשונא שמצוה לשנאותו ואעפ"כ
מכיון שקורטוב שנאתו מעורב בשנאה שלא כדין ושורשו ב'כמים הפנים אל
הפנים' לכן נדחית מצות צעב"חדאוריתא ובלבד שיסלק ויגדיר את שנאתו
המותרת שבליבו.
והדברים אומרים דרשני.
ב .ויש לבאר הענין בהקדם בירור עבודתנו בנקיון כפינו בסוגיאדצעב"ח .דהנה
כתיב 'כי יקרא קן ציפור לפניך  .'...וברש"י ,מהגמ' 'פרט למזומן' ,והיינו שמותר
ליקח את יונת עצמו כשהיא על בניה .וצ"ב מאי שנא ,דאם איסור נטילת האם
על בניה הוא משום 'צער בעלי חיים' ,אם כן מהו החילוק.
ובדומה יש להבין בקרא שאח"כ' :לא תחרוש בשור וחמור יחדיו' .בו כתב
בבעה"ט ביאור חדש ומופלא בטעם האיסור ,וזה לשונו' :טעם שלא לחרוש
בשור וחמור ,לפי שהשור מעלה גרה והחמור אינו מעלה גרה ,וכשיראה השור
מעלה גרה ,יהיה סבור שהוא אוכל ומצטער ,וזהו 'אל תחרוש על רעך רעה'
]משלי ג כט[ ,שגורם לחמור שחורש על רעהו רעה'.
ולדברי דבעה"ט יקשה ,א"כ למה דנו בגמרא ]ב"משם[ אי צער בעלי חיים
דאוריתא ,הלא הוא לאו גמור אפי' על סרך רחוק שכזה ,לא כ"ש על צער בעלי
חיים גמור.
ג .ויבואר בהקדם בירור ענין הא דמצינו שהיה שליש מלימוד ר"מ במשלי
שועלים ]סנהדרין לח .[:ודבר זה צריך ביאור רב ,דמה יש באותן 'משלי
שועלים' להיותם שליש מתלמודו של התנא רבי מאיר.
ואיתא במפרשים ]שם ובעו"ד[ שכביכול פיזר הבורא את המידות בקרב בעלי
החיים להיות כל בריה ביטוי למידה בפני עצמה ,וכללם לכל המידות כאחד,
בתוך האדם ששולט על כל הבריאה ,ולכן משלו בתורתנו מהם ללמד האדם
מהם .וקרא יעקב אבינו וכן משה רבינו לשבטי י-ה ע"ש בעלי חיים ,יהודה –
אריה ,ויוסף שור ,ויששכר חמור ,ודן נחש וכו'.
ד .והנה יסוד הנידון אם דרך בהמה להזיק ,הוא האם שייך יצר הרע ב'חי',
שמסיתו ליגח ולהזיק .דהנה אמרו בהוריות יג' .מפני מה הכל מושלים
בעכברים מפני שסורן רע' .ופי' בהעמק דבר ]ויקרא כו לח[ וז"ל' :וכך המדה
נותנת שמי ששונא את הבריות,הכל שונאים אותו ...בהוריות יג'.מפני מה הכל
מושלים בעכברים מפני שסורן רע'' .ע"כ .והיינו דנקט ,שיצר העכבר משניא
האדם אצלו.
וזה החילוק בין 'יצר' לבין 'יצר המסית' כתוב בסוכה ]נב [.שאפי' לעת"ל יהא
יצה"ר אלא שאינו מתגרה וכן אי' ביומאיט .גבי יצה"ר ביוה"כ.
ונמצא שיש בכל בריה לפום דרגתה יצר שלה ורק באדם הוא מגרהו יותר,
וכדאי' 'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול
לו' ]סוכה נב.[:
ה .עוד מצינו שהקפידה תורתנו על מי שמגרה היצר בזולתו כהא ד'איןטוענין
למסית' ולכן 'אין מהפכין בזכותו'] .סנהדרין כט .ותוס' שם ח.[:
ו .וממילא מובן מדוע יענש האדם בנוטלו לעצמו תפקיד היצר להסית הבע"ח
נגד יצרו הטוב שזהו איסור 'לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו' שמגרה בחמורו
החורש עם שורו את יצרו הרע כמו שהובא מבעה"ט.
ולכן אין איסור 'לא תיקח האם על הבנים ב'מזומן' שמכירתו ואין לה יצר קיום
לנטוש מפניו ,משא"כ בציפור אקראית שבהיקרא לפניה אדם הרי יצר הקיום
שבה מניסה אלא שמתגברת על יצרה כדי להגן על ביציה ואסור לאדם לנהוג
בה כנגד יצר חיותה וכמשנ"ת ,משא"כ ב'מזומן' שמכירתו ואין לה יצר מנוסה
מפניו ואז רשאי לנהוג בה כבכל קנייניו לשחטם ולאכלם.
ואינו שייך לענין 'צעב"ח' שעוסק בגדרי ניצול צרכי האדם על חשבון הבע"ח.
ז .ומבואר מהשתא מדוע נענש רבינו הקדוש ]ב"מ פה [.על שדחה מלפניו עגל
שנדחק אצלו מיצר החיים שלו ,ופסקו יסוריו בתשובת המשקל ]שם[ אחר
שריחם אפי' על העכברים שסורם רע .ודו"ק.
ח .והנה ידענו שמעשה האדם משפיע על כל מי שבמחיצתו ואפי' על בעה"ח,
וכדמצינו בדור המבול דאפי' החיות השחיתו ,ומידה טובה מרובה בחמורו של
רבי פינחס בן יאיר שהקפיד בכשרות אכילתו כמותו.
ט .וכבוא אברהם ויצחק במעשה העקידה לעשות רצון קונם ולהגביר יצרם
הטוב עליהם ,השפיע הדבר גם על האיל שבקרבתם ,והתעורר היצר הרע
לגרות אפי' את אותו האיל שנכנס לפנים ממחיצתו לכבוש יצר החיות והקיום
שמצוי בו בשורשו .ומה שנתגלה אז הוא 'דבר גדול' ,האומר שבאדם כח אמת
לעשות רצון ה' כנגד יצרו עד שמשפיע אפי' על ה'חי' וכמשנ"ת.
י .וממילא מבואר מדוע חשובה וקודמת חובת האדם לתקן את
יצרו יותר מחובתו מדאוריתא שלא לצער הבעל חיים,
ומבוארת השמעתאדריש דברינו.

תיקון שנאת חינם
הרב אברהם לוי – ר"כ 'עוד יוסף חי'
כידוע סיבת חורבן בית שני היא בעוון שנאת חינם ,ולצערנו בזמננו היא עדיין
קיימת ומתפרצת כמעט בכל כלל ישראל ,וכל אחד חושד בחבירו ,שהוא
שונאו ,ומפתחים דמיונות שווא שהם נהפכים בהמשך הזמן כנכסי צאן ברזל
של שנאה ,עד שאינו ניתן להפכו לכף זכות ,ומשום כך עדיין אנו סובלים את
צרות וחולאיהגלות ,שכמעט ח"ו אין שום מודעות שיש להפך את הקערה
על פיה ,ולדרוש בשער בת רבים ,לתקן ולקבל על עצמינו ברצון את המידה
האהובה היקרה שהיא אהבת ישראל ,ולעבוד על מידה זו בכל כוחנו ,שזה
מקרב ומשכין את השכינה הקדושה בכלל ישראל ,ולא נחשוב רק על עצמינו
וביתנו ,אלא נחשוב גם על שכנינו וסובבינו גם אם אינם משתייכים לקהילתנו,
ובזכות זו בודאי שנקרב את הגאולה .ולא די לקרב ולאהוב את העם שבשדות
אלא גם את הקרובים ,דמזה ומזה אל תנח ידיך ,וכמו שכ' בספר הברית ח"א
)כתב יושר עמ' קסד ד"ה דרשתי( ,שב"ה עם ישראל מלאים מצוות כרימון,
אכשר דרא ,עכ"ז מתפלא המחבר מהו סיבת אריכות הגלות כמה אלפי שנים,
ומסקנתו שהסיבה היא מחמת שכמעט כולם כל עסקם בתורה ומצוות הוא
לצורך עצמם ולתועלתם האישית ,וכדי לזכות לעולם הבא ,ויזכה לעזוב
העולם בשיבה טובה ולהכנס ישר לגן עדן וכו' וכו' ,ולא כדי לפדות את השכינה
הקדושה מן הגלות .ולכן יש לתקן פגם זה ,ויכוון בכל לימוד תורתו מצוותיו
ומעשיו הטובים לעשות אותם לשם שמים לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה
לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו ,וכן לכלול עשיית המצוה
בשם כל כללות ישראל ,דקב"ה ישראל ואורייתא חד הוא .ולכן בסידורים
הספרדים מובא בבקשה לפני תפילת שחרית אחר נוסח הנ"ל מוסיפים נוסח
מיוחד "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,והריני אוהב כל
אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי ,והריני מזמן פי להתפלל לפני מלך מלכי
המלכים הקב"ה".
וכל זה לחנך אותנו שנכלול את כל כלל ישראל שבקשותיו ותפילותיו הם
עבורו וגם עבור כל כלל ישראל שהוא אוהבם כנפשו ,וכמובן שיקדים שכ"ז
הוא לעשות נח"ר לבוי"ת ולמפרק שכנתיה מן גלותא ,ואע"פ שאין פיו ולבו
שוים ,עכ"ז מתוך שלא לשמה יבוא לשמה ,והראיה שבשעת מלחמה ל"ע,
כולם מרגישים אהבה ואחוה ,אחיםלצרה ר"ל.
וכך רואים בספרי המוסר שזה התבלין שמחזיק את לימוד תורתינו הקדושה,
כמו שמציין בתמידות מרן רה"י רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ,בכל שיחותיו
שזה בודאי יתן לנו הסייעתא דשמיא לכבד השני ולאהוב השני ,ומרחיקו
מן הכעס והמחלוקת ודן את השני לכף זכות .וממילא זוכים לאהבת ישראל
ומכבדים ואוהבים השני.
ובפרט הלומד בספר החשוב ותומר דבורה ,יזכה תמיד לאהוב השני שבזה
זה מוגדר האיך יכול אוהב של השני עם כל מה שחטא נגדו ,וכ"ש אם לא
חטא נגדו ,ורק נדמה לו שכך .וידועים דברי צדיקי דורינו ,ובפרט מה שאמר
האדמו"ר הקדוש רבי יואל מסטמאר זיע"א שמי שלומד תמידין כסדרן בס'
תומר דבורה ,וממילא מקיים את מה שכתוב שם בודאי שזוכה לחסינות גבוהה
מאוד לשמירת הגוף והנפש ,ובפרט שלא יחלה לעולם במחלה הידועה ר"ל,
וזה בדוק ומנוסה .והוא מסיבה פשוטה דכיון שמעביר על מידותיו ,ממילא
מעבירים לו על כל פשעיו ,ומשום כך זוכה לאריכות ימים ושנים כיון שיש לו
אהבת ישראל ,וזה התיקון לשנאת חינם.
ובקונטרס החשוב בר לבב )עמ'  64סימן לב( האריך בתופעה של החשדות
ודמיונות שוא ,ותור"ד שהרבה בני אדם ,לאחר רוב ככל המקרים ,נוכחו לדעת
שכל חשדותיהם באחרים היו לחינם והכל כעורבא פרח ,דלא היה ולא נברא,
וכל השערותיו נבנו על בנין אויר נפוח ,והביא שם שלשה מעשים מופלאים
עד כמה חייב האדם להסיר את חולי דמיון החשדותמלבו ,ולהרגיל עצמו לדון
השני לכף זכות ,וזה בעצם נגע עוון שנאת חינם שמקורו בחולי החשדנות,
באשר הוא הגורם להגדיל בזכוכית מגדלת דברים פעוטים ,ויותר מזה כוח
הדמיון גורם להגדיל ולהמציא עלילות שווא ודברים שלא היו ולא נבראו ,וזו
מכה קשה מאוד ,כיון שמי שנגוע בדמיונות וחשדות בסופו של דבר עלול
לגרום לחשוד גם במשפחתו הקרובה ובת"ח ר"ל ,דאין לדבר סוף.
ועכ"פ ניתן לתקן זאת ע" תפילה קבועה מעומקא דליבא וגם שירגיל את
עצמו לחשיבה חיובית ,ולדון את כל האדם לכף זכות ,ואחר שירגיל עצמו בזה,
יראה ניסים ונפלאות ,ולא רק שיזכה לאהבת חברים ויהיה אהוב על הבריות
כפי שמעיד שלמה המלך במשלי )כז,יט( "כמים הפנים לפנים כן לב האדם
לאדם" .אלא יהיה גם בריא בגופו ונפשו ,וגם אם באמת פגעו בו ,ידע נאמנה
ויאמין שזה מאת השי"ת לכפר לו על כל עוונותיו ,ובזכות הויתור זוכה להרבה
ישועות וגם יכול להושיע אחרים כידוע ,ואין ספק שזה גורם נחת רוח גדול
מאוד להשי"ת ,וזהו אהבת ישראל לכל הדיעות ,ובזה מסייע לביאת
משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו בקרוב אמן.
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מה נקרא שנאת חינם
הרב מאיר רותן
בתוס' בפסחים קי"ג ב' ד"ה שראה ,מבואר דאינו מותר לשנוא מי
שעבר דבר עבירה אלא רק בשביל העבירה שעשה אך אם יהיה עליו
שנאה אחרת עובר בלא תשנא ,דהקשו וא"ת דבאלו מציאות אמר
אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף יצרו והשתא מה
כפיית יצר שייך כיון דמצוהלשנאותו ,וי"ל כיון שהוא שונא אותו גם
חבירו שונא אותו דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם ובאים לידי
שנאה גמורה ושייך כפיית יצר .עכ"ד.
ובקובץ שיעורים להגרא"ו ב"ק אות ק"ה ,הביא ע"ז את קושית הח"ח
בשמירת הלשון כלל ד' ס"ד ,מדברי רבינו יונה בשע"ת ש"ג רט"ו דגם
מי שעבר דבר עבירה אסור להכלימו ,ומשום דקרינן ביה לא תונו
איש את עמיתו ,ומאי שנא דמותר לשנאותו ,וכתב לחלק דלהרע לו
בידים חמור יותר משנאה שבלב ,והקשה עלה הקובץ שיעורים דאינו
נראה החילוק הזה דאי נימאדמותר לשנאתו שיצא מכלל אחיך,
ה"ה לענין להכלימו דאינו בכלל עמיתך עם שאתם בתורה ומצוות.
וביישוב דברי רבינו יונה כתבו האחרונים דגדר החילוק הוא בין אחיך
לבין עמיתך ,דשם אחיך הנאמר בלא תשנא ,בזה הוא מופקע ,כי הוא
לא אחיך ,אך אכתי מכלל עמיתך לא יצא ולכן אסור להלבינו ולהרע
לו בידים.
אמנם רבי אלחנן שם בקוב"ש כתב ליישב דבאמת גם לענין השנאה
הוא בכלל אחיך ,אלא הטעם שמותר לשנוא מי שעובר עבירה הוא
משום שלא אסרה תורה רק שנאת חנם היינו שלא בשביל דבר ערוה,
אך כששונאו מחמת ערוה זה לא אסרה תורה.
ובספרנו קובץ שיעורים השלם ב"ק צד ,:הקשינו בזה דהא כמו דלענין
שנאת חנם אמרי' דאין חשיב עבירה של שנאה כיון דשונאו בשביל
דבר ערוה ,כמו"כ יהא מותר להכלימו כלפי העבירה ,דלענין העבירה
אינו כאחיך ומכלימו בשביל העבירה .וביארנו שם דכוונת הקוב"ש
דשנאה בשיעור העבירה הגדר הוא ,דזה שנאת העבירה ולא שנאת
הגברא ,אלא שנאת המעשה הרע ולכן זה לא חינם כי לא שונא הגברא
אלא המעשים ,משא"כ להכלים זה ביוש בגברא ולכן אסור להכלימו
דאכתי רעך הוא ,ועי' כעי"ז בקובץ הערות סי' ע' ,דכל האיסורים
של בין אדם לחבירו אינם אסורים אלא דרך קלקול והשחתה שלא
לצורך ,כמו בלא תשנא דאסור רק שנאת חינם ,ולכן מותר לספר
לשוה"ר לתועלת .והיינו דשנאת חינם הוא לשנוא הגברא שזה שלא
לצורך ,דרק שנאת המעשה הוא לצורך.
ויסוד הדברים ייסד מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ,וחוזר ע"ז
הרבה בשיחותיו דגם מי שמותר לשנאותו היינו כלפי המעשה ולא
כלפי הגברא ,והוכיח כן מהגמ' ברכות י .דקאמר הנהו בריוני דהוו
בשבבותיה דר''מ והוו קא מצערו ליה טובא ,הוה קא בעי ר' מאיר
רחמי עלויהו כי היכי דלימותו ,אמרה לי' ברוריא דביתהו מאי דעתך
משום דכתיב יתמו חטאים ,מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ,ועוד
שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם ,כיון דיתמו חטאים ורשעים
עוד אינם אלא בעי רחמי עליהו דלהדרו בתשובה וכו' .ומבואר
דההיתר לשנוא אינו אלא את החטא ,והיינו את המעשים ,אך לא
את הגברא החוטא .וכן רגיל להביא את התומר דבורה סופ"ב שירגיל
עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו אפי' הרשעים וכו' יאהב אותם
בלבו .והאריך בזה הדברות משה בב"מ פ"ב הערה ע"ז.
והנה מתבאר לפי"ז דהח"ח דלא תי' כן ,ע"כ דס"ל דמי שראה דבר
עבירה בחבירומותר לשנוא את הגברא ,וכן שי' התומים סי' ז' ס"ז
ובזה ביאר דברי השו"ע שם,
ויש שר"ל שכבר נחלקו בזה בעלי התוס' ,דהתוס' בפסחים כתבו
דכיון שהוא שונא אותו גם חבירו שונאו דכתיב כמים הפנים וכו'
ושייך בזה כפיית יצר עכ"ל .ומשמע בתוס' דמה ששונא אותו יותר
זה אסור ,אך התוס' בב"מ ל"ב לא תי' כן אלא כתבו יישוב אחר ,וז"ל.
וא''ת כיון דבערבי פסחים מוקי לה בישראל שמותר לשנאותו כגון
שראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו ,וי''ל דלא מיירי בשונא
דקרא .ומוכח דפליגי בזה על תוס' בפסחים וס"ל דמותר
נמי לשנאותו יותר ,והיינו דהשנאה מופנית כלפי
הגברא.

שער הציון
איסור שנאה
כ' הר"מ בסה"מ )ל"ת שב( ,שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו והוא אמרו )קדושים יט( לא
תשנא את אחיך בלבבך .ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב .אמנם כשהראה
לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל הוא עובר על לא תקום ולא
תטור ,ועובר על עשה ג"כ והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך ,אבל שנאת הלב הוא חטא
יותר חזק מן הכל .עכ"ל .והוא בערכין )טז (:בלבבך  -בשנאה שבלב הכתוב מדבר .ופי'
בשאילתות )וישב כז( למימרא דשנאה בעלמא קאסר רחמנא ואע"ג דלא קא עביד מידעם.
ועי' בחינוך )רלח( שהיא המדה הפחותה והנמאסת תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל.
ורבינו יונה )שע"ת ג,לט( כתב שהיא מדה מעוללת פשעים רבים ,ומסבבת כמה עלילות
נשחתות ,כמו לשה"ר ...וכמו דרישת רעה ,והשמחה לאיד ,וגרמת נזקים לחברים ,והליכת
רכיל ,ונקימה ,ונטירה ,ומאבדת טובה הרבה מן הנפש.
וכ' בס' ראש הגבעה )לר"פ תלמיד הגר"א ,ח"ב ד"ה ועתה( שהשונא את חברו עובר בכל
יום ובכל שעה על מ"ע של ואהבת ועל ל"ת של לא תשנא ועוד על כמה לאוין המסתעפים
מזה.

ההיתר לשנוא בעל עבירה
בפסחים )קיג (:מבואר שהעושה איסור ויש עדים על כך ,כולי עלמא צריכים לשנוא
אותו ,ומי שראה בעצמו את חברו עובר ואין עדים ,לרבי שמואל בר רב יצחק א"ר מותר
לשנאתו ]דילפי' מחמור שונאך[ ,ולר"נ בר יצחק מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת
רע .ועי' בשאילתות שם ,ודאסיר למשנייה היכא דקא נהיג כשורה אבל לא נהיג כשורה
שרי למשנייה ולמלטייה ולמעבד ביה מעשה דכתיב ונשיא בעמך לא תאר בעושה מעשה
עמך.
בביאור הרי"פ לרס"ג )עשה יט( נקט שההיתר לשנוא כשעבר עבירה ,הוא רק כשמראה
שנאתו בגלוי ,שבזה אין איסור מצד לא תשנא )כנ"ל שהאיסור בלב( ,אלא מצד מ"ע
דואהבת לרעך כמוך ,ומצוה זו לא נאמרה במי שאינו רעך במצוות) .ועי' מנ"ח רלח,א(.
וכמבו' ברמב"ם הל' אבל )יד,א( ואהבת לרעך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם
לך אחרים ,עשה אותן אתה לאחיך בתורה ובמצוות .וכ"כ הסמ"ג )עשה ט( שדוקא לרעך
שהוא רעך בתורה ובמצוות ,אבל אדם רשע ואינו מקבל תוכחה מצוה לשנאותו וכו'.
ומ"מ ודאי שצריך לעוזרו בשעת הצורך ,שהרי על זה נא' מצות פריקה וטעינה בשונא,
וכ"כ הב"ח )חו"מ רעב,י(.
וכ' התומים )סי' ז' סק"ט( שאחרי ששונא אותו מחמת העבירה ,הותרה לו הרצועה ,ומותר
לשנוא אותו אף בדבר הנוגע לעצמו .אמנם עי' בתוס' פסחים קיג :דמ"מ אסור לשנוא
שנאה גמורה] .ויתכן דאינו איסור אלא לפנים משוה"ד וע"ז נא' כפיית היצר ,עי"ש ,וכד'
החת"ס דלק' .ובמחצה"ש או"ח קנו,ב פי' שבא לידי שנאה גמורה שתשאר גם אחרי
שישוב בתשובה[.
עי' אוה"ח )קדושים( דכ"ז אינו בת"ח ,שהרי אם ראית ת"ח שעבר עבירה ביום אל תהרהר
אחריו בלילה כי ודאי עשה תשובה ,ורמוז במקרא זה לא תשנא את 'אחיך' דהיינו ת"ח,
שאם ראה דבר מגונה בת"ח אינו נכלל בגדר אותם שמצוה לשנאותם.
עי' בפי' המלבי"ם )משפטים כג( דלפי התוס' בע"ז )כו( דעובר עבירה לתיאבון מצוה
להחיותו ולפדותו דהוא בכלל אחיו ,ה"ה לענין לא תשנא את אחיך .כלומר דההיתר הוא
רק בעבירה להכעיס.

שנאת חינם
אי' בשבת )לב (:בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים
ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים .ומהות שנאת חנם פירש"י שם ,שלא ראה בו
דבר עבירה שיהא מותר לשנאותו ושונאו .ע"כ .כלומר דחנם אינו בלי סיבה ,אלא בלי
היתר .וכ"כ רבינו פרחיה שם ששונא את הבריות על לא חמס בכפיהם ולא ראה בהם
דבר ערוה שישנאם] .ועי"ש ברש"י שהעונש מדה כנגד מדה ,מריבה רבה ,וכן לגבי בניו
שאהבתו ניטלת ממנו[.
ועוד מבואר בעונש השנאה ביומא )ט (:שבית שני חרב מפני שנאת חנם שהיתה ביניהם.
והשאילתות )שם( כ' ועונשא דשנאת חנם שקולה כנגד שלשה עבירות ע"ז וגילוי עריות
ושפיכות דמים.
התוס' בב"מ )ל (:הקשו על מ"ש רבי יוחנן שם שלא חרבה אלא מפני שהעמידו דיניהם על
דין תורה ,והרי אמר ביומא מפני שנאת חנם .ותי' דהא והא גרמא .ועי' פנ"י.
והתורת חיים שם פי' דמ"ש שהעמידו דיניהם על דין תורה אינו על הדיינים אלא על כל
בנ"א שהיו מקפידין זה על זה ולא רצו לוותר לפנים משורת הדין ,וממילא חדא מילתא
הוא דמחמת שנאה העמידו דבריהם על דין תורה דוקא ולא רצו לוותר.
ועי' חת"ס )גיטין נה :ובפר' משפטים( שהביא בשם מהרי"ו ליישב עפ"י דברי רבי יוחנן
בגיטין )נה (:לגבי קמצא ובר קמצא ,דרבנן שתקו ולא מיחו ,והטעם מכיון שסברו ששונא
אותו כיון שראה בו דבר עבירה ,אך באמת לפנים משוה"ד אסור לשנוא כמ"ש
התוס' )פסחים שם( דיש לחוש שיבא לידי שנאה גמורה ,ונמצא שלא מיחו
בו מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה שמותר לשנוא.
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לא תשנא את אחיך בלבבך

בגדר איסור שנאה בלב

הרב אהרן חיים הופנר

הרב שלמה יהודה לייב הופמן

א .סוטה ג' א' ,דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר ,כלפי שאמרה תורה לא תשנא
את אחיך בלבבך ,יכול כגון זו ,ת"ל ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו.
ובפירש"י כ' ,כלפי ,כמו אחרי שאמרה תורה שאסור להביא עצמו לידי שנאה
ותגר .ולשון רש"י צ"ב ,דהא בפשוטו הל"ת דלא תשנא את אחיך בלבבך היינו
שלא לשנוא ,ולמה נקט רש"י שאסור להביא את עצמו לידי שנאה.
ב .ויש לבאר בזה ,דהנה בפתיחה לספר חפץ חיים )לאוין ז'( כתב ,ולפעמים
עובר המספר ג"כ בלאו דלא תשנא את אחיך בלבבך ,כגון אם בפניו שלום
ידבר את רעהו ושלא בפניו מבאיש את ריחו בפני אחרים וכו' ,עובר על לאו זה.
ולכאורה צ"ב ,מה שייך לאו זה ללאוין שעובר המספר לשה"ר ,שהרי אינו עובר
ע"ז בדיבור הלשה"ר אלא בשנאה שבליבו שקדמה לסיפור הלשה"ר) .ואפשר
דאה"נ ,וכוונת הח"ח שמצוי שמלבד איסור לשה"ר עובר על לא תשנא ,אף
שאינו בעצם הדיבור(.
ונראה מזה דנקט הח"ח שעיקר האיסור שאסרה התורה בלאו דלא תשנא אינו
על עצם השנאה ששונאו בליבו ,אלא האיסור הוא לגרום שיבוא לידי שנאה,
וא"כ נמצא שהמספר לשה"ר בזה גופא עובר על הל"ת דלא תשנא ,שבמעשה
זה מחזק הוא את השנאה כלפי חבירו.
ומה שכתב הח"ח דאיירי בכגון שבפניו שלום ידבר את רעהו ושלא בפניו מספר
הלשה"ר ,והיינו משום דאזיל בשיטת הרמב"ם שהאיסור דלא תשנא הוא דווקא
כששונאו בליבו בלבד ,אבל אם הודיע לו על שנאתו אינו עובר משום לא תשנא,
וכמו שביאר בבאמ"ח ,לפי משנ"ת המכוון הוא דאם ידבר בפניו הרי חבירו ידע
ששונא אותו וממילא אין זה מעשה המביא לשנאה בלב בלבד ,ואין במעשה זה
משום לא תשנא .ולפי זה מדוקדק לשון רש"י כאן ,שאסור להביא עצמו לידי
שנאה ותגר ,שזהו האיסור ,להביא א"ע לידי שנאה ,וכמשנ"ת.
ג .ומצאתי בס"ד שהדברים מבוארים בקהילות יעקב ערכין סי' ד' ,שהביא שם
בשם בנו מרן הגר"ח שליט"א להקשות על שיטת הרמב"ם שרק השונא בלב
עובר בלא תשנא אבל אם מודיע לחבירו ששונא אותו אינו עובר ,והקשה הגר"ח
מהברייתא דסוטה הנ"ל דמשמע דלולי ההיתר לקנא לאשתו היה עובר בלא
תשנא ,אע"פ שמודיע לה האיבה ,שהרי מקנא לה.
וכתב ע"ז הקה"י ,נראה דכ"ז א"ש ,דהא משכח"ל שאינו מגלה לה שנאה שבליבו,
ואפשר שבאמת אינו שונא אותה עכשיו כלל רק שמקנא משום שמקפיד על
המעשה שלא תעשה כן להבא ,וכוונת הגמרא כך הוא ,שהקנאה הזו תביאו
אח"כ לידי קטטות ומריבות ושנאה ,כדפירש"י ז"ל שם ד"ה כלפי כמו אחרי
שאמרה תורה שאסור להביא עצמו לידי שנאה ותגר ,עכ"ל ,ולהסוברים דדווקא
כשאינו מודיע שנאתו קעבר בלא תשנא ,יתפרש הכא שע"י הקנאה יבוא לידי
שנאה שבלב ולא יודיענה בכל פעם שהוא שונאה .והנה לפי"ז מתבאר מתוך
סוגיא זו דסוטה שהעושה מעשה הגורם ומביא לידי שנאה וקטטות הוא בכלל
איסורא דלא תשנא ,ובאמת שבכל עבירות שבתורה אסור כל דבר המגרה יצרו
וגורם לו שיעבור .עכ"ל .וע"ע מה שהביא בזה ממתני' דנדרים ס"ה ב'.
וראיתי שציינו בזה לאדר"נ פכ"ו ה"ד ,ור"ע אומר ,כל הנושא אשה שאינה
מהוגנת לו ,עובר משום חמישה לאוין ,משום לא תקום ומשום לא
מה
תטור ומשום לא תשנא את אחיך בלבבך ומשום ואהבת
לרעך כמוך ומשום וחי אחיך עמך וכו' .ודו"ק.

כתב הרמב"ם בהל' דעות )פ"ו ה"ה(" :כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא
תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך ...ולא הזהירה תורה אלא על שנאה
שבלב ,אבל המכה את חבירו והמחרפו אע"פ שאינו רשאי ,אינו עובר משום לא
תשנא".
עוד כתב )שם ה"ו(" :כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק ...אלא מצוה עליו
להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני ,שנאמר
הוכח תוכיח את עמיתך .ובסה"מ )עשה רה( כתב" :אבל נצטווינו להוכיחו
במאמר עד שלא ישאר דבר בנפש".
ולכאורה הרמב"ם סתר עצמו ,שבסה"מ )ל"ת שב( כתב" :הזהיר משנוא וכו'
ולשון ספרי לא אמרתי אלא שנאה שבלב .אמנם כשהראה לו השנאה והודיעו
שהוא שונא אותו אינו עובר על זה הלאו ,אבל על לא תקום ולא תטור ,ועובר
על עשה והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך .אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר
מהכל".
לפי דבריו כאן ,אם מודיעו שהוא שונאו ,הרי עובר על לא תקום ולא תטור ,ועל
עשה של ואהבת וכו' ,והאיך הוא אומר בהל' דעות שמצוה להודיעו? וכי איזו
מצוה יש כאן ,אמנם יהיה העון של "לא תשנא את אחיך" יותר חמור אם לא
יודיעו )שאז תהיה השנאה "שנאת הלב שהוא חטא חזק יותר מהכל"( ,אבל אם
יודיעו הרי יעבור על לאו ועשה ,ואיזו מצוה היא זו.
ע"כ נראה שמש"כ בהל' דעות ,להוכיחו היינו כמ"ש "למה עשית לי כך וכך,
ולמה חטאת לי בדבר פלוני" ,ויותר כמ"ש בה"ז שם )דאיירי גם "בדברים שבינו
לבינו" וכמשכ"ש( "...בנחת ובלשון רכה ,ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו
להביאו לחיי העולם הבא" ,בכה"ג אינו עובר על לא תקום ועל ואהבת ,שהרי
אינו נוטר לו ואינו שונאו ,אלא מוכיחו לטובתו בלבד.
ומש"כ בסה"מ איירי שאינו אלא מראה לו השנאה ומודיעו שהוא שונאו ,זה לא
הוה בכלל הוכח תוכיח ,אלא שנאה גרידא ונטירת השנאה ומשו"כ עובר) .וזה
מש"כ הר"מ "אבל המכה את חברו והמחרפו אע"פ שאינו רשאי" ,היינו שאינו
רשאי מטעם ואהבת או משום לא תקום(.
ונראה להוסיף ,טעם הדבר ששנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל ,עפ"י מש"כ
הר"מ בסה"מ )ל"ת שיז(" :וזה כי כשהנפש כשהתנועעה לנקום מהמזיק לפי
צורת ההיזק הקיימת בדמיון ,הנה לא תסור מהיות מתנועעת עד שתגמול
למזיק לפי צורת ההיזק הרשומה בדמיון" .ואולי זהו גם עם
למ
הטעם
ש,
שבנפש,
שמצוה להודיעו ולהוכיחו ,כדי שתנוח אותה תנועה
וכלשונו של הרמב"ם "עד שלא ישאר דבר בנפש".

לתרומות בכרטיס אשראי

דרושים חברותות:
שעה

טלפון

דף היומי

גמיש

9.00-10.30

מקום

נושא

0527-180-526

מסכתות ישיבתיות בעיון קל

נאות הפסגה

10.00-11.00

0504-156-695

מסכת שבת

רח' שערי תשובה

17.00-19.00

0527-154-385

מסגרת 'ישיבה על קברו'

כולל רצופות

0527-614-765

למסור שיעור דף היומי

בהכ"נ אהל תורה ריה"נ

22.15 / 6.00

0527-614-765

גמרא גמיש  ,יסודי

גמיש

17.00-19.00

08-6499668

לקביעת חברותא התקשר עכשיו 0533-15-46-95 :והשאר הודעתך

במכשיר "נדרים פלוס"

נושאי הגליונות הקרובים בס"ד

בספריית בית יוסף וכן בכל המכשירים
בתפריט קופות נוספות :עומקא דפרשה
או בטלפון " 03-76-3-0585 :נדרים פון" שלוחה ] 74ע"ד[

דברים – עשיית זכר לחורבן
עקב – מצות ובו תדבק

לקבלת הגליון בדוא"ל בקביעות
בכל ערש"ק ,יש לשלוח בקשה לכתובת:
ad740700@gmail.com

להנצחות
ופרסום בגליון:
052-7678393

ד"ת ]עד  700מילים[ יתקבלו בצירוף שם מלא
בדוא"לa740700@gmail.com :
באותו שבוע ,עד יום שלישי בלילה
בכת"י ,עד יום א' בתיבה שע"י אוצה"ס בצירוף הוצ' הקלדה ) 10ש' לעמ'(

הקופה שגדולי הדור סומכים וממליצים עליה
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

