
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ב"רכ| גליון  קדושים 'פר

 

  ...ר יהודי שלא הכירחּולב 'שרף מבריסק'גתו של האד

 )יט, יח( ני ה'אהבת לרעך כמוך או

שכב  רבי זלמן גרוסמןביו א: בעת שזצ"ל רבי ישראל גרוסמןסיפר הגה"צ 

ש אזצ"ל ר רבי יעקב משה חרל"פון אבבית חולים, בחדר הסמוך לו, שכב הג

. פעם אעובד ישבדידיה הו א, וממנו שמע הסיפור המופל"בית זבולון"ישיבת 

ביו אל א, לקרול"זצ רבי יהושע לייב דיסקיןון אה"שרף מבריסק" הג חת שלחא

 וד לרבו הרב מבריסק.אשהיה תלמידו המובהק ומקורב מ ,רבי זבולון חרל"פ

חת אה לרבי זבולון מכתב שקיבל מבחור הגר בארבי יהושע לייב הר

עומד  אהעיירות הנדחות ברוסיה, הבחור כתב להרב מבריסק: היות והו

ינים לגייסו ולצרפו יהמעונ אבת הקרובה לפני השלטונות הצבלהתייצב בש

נצל מהם י, בקשתו מכבוד הרב, שיעתיר ויתפלל בעדו, שיזכה להאלשורות הצב

 . אולהפטר משירות הצב

ת מנהגו של תלמידו רבי זבולון, שנוהג להתפלל אשידע  –הרב מבריסק 

ביקש מרבי בשבת תפלת ותיקין על יד שריד בית מקדשינו הכותל המערבי, 

מירת ספר תהילים אמנין ל ,חר התפלהארגן אם יוכל לאזבולון בקשה, 

ת בקשתו של מורו א אכן בשבת הקרובה רבי זבולון מילאלהצלחתו של הבחור. ו

 .אירגן מנין מתפללים שהתפללו עבור הצלחת הבחור להפטר מהצבאורבו, ו

ר שסיימו חאבין מנין המתפללים, ול ארבי יעקב משה סיפר שהיה גם הו

וי היה לעלות למעונו של אמר: מן הראביו רבי זבולון ואליו את תפלתם, פנה א

 הרב מבריסק ולהודיעו על קיום השליחות.

ך יאחורי הדלת את קולו הבוקע מאפתן בית הרב, שמעו מכשעמדו על 

ת הליכותיו ומנהגיו של ארבי זבולון שהכיר במקצת  .ת שמעאקרי אקור אשהו

ת שמע, יתכן אכעת קרי אויש שתי סיבות למה הרב קור פשראמר: אהרב, 

 את הקפדתו ודקדוקיו של הרב, הרי הואשמפ אלאת התפלה, אשכבר סיים 

לנכון לחזור שוב  אכתיקונו בשעת התפלה, על כן מצ אקר אל אחושש שמ

 ת שמע.אקרי אולקרו

הלך היום כלל לבית הכנסת, ומתפלל כעת יחידי  אפשר שהרב לאו א

נו סיבת הדבר למה בת שמע. רבי זבולון הסביר לאוחז בשעה זו בקריאבבית, ו

ירע מספר פעמים, כשהגיעו אלפעמים הרב מתפלל יחידי בבית, היות וכבר 

על סף  יההספר תורה, הרב מבריסק ה ארון הקודש להוציאלמעמד פתיחת 

בזוהר הקדוש  אמר: כי מובאחת נענה ואהתעלפות, והיה צריך לעוררו. ופעם 

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 צדיקי הדור זצ"ל מגדולי  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

רון הקודש לומר "ברוך שמיה", נפתחים שערי רחמים את האבעת שפותחין  שרא

ותו של הרב, היתה לפעמים מונעת בעדו אעת רצון... הרבנית שחששה לברי אוהו

 ללכת לבית הכנסת לתפלת שחרית של שבת.

ם הרב ימשיך בתפלה אות ארבי זבולון הציע לבנו להמתין מספר דקות, ולר

ת שמע את קריאחר שעה קלה הרב סיים אכן לאת שמע, ואחר סיום קריאל

ל חדרו של הרב, אבי זבולון הקיש בקלות על הדלת ונכנס פנימה רונשתתק. 

, פניו של אותם רגעים התרחש מעשה פלאו. באוהודיעו על קיום השליחות במלו

נעשה חיוור כסיד, היה מורגש שהרב התנתק  אהרב מבריסק השתנו והו

חזה ברבי זבולון ובנו או בתנועות משונות, פחד ורעדה ת ידיאמהעולם, הרב הניע 

הגה, שקט  אלהוצי אים על מקומותיהם בלאהבחור רבי יעקב משה, נעמדו קפו

רוכה, הרב מבריסק חזר לעצמו אחר שהיה אבחדר, והנה ל וודממה השתרר

ת אומר לכם שדחו אני אמר: אליהם ואחר, היישיר מבט אחזר מעולם  ילואכ

ן חזר א! וכאעומד להתייצב רק ביום רביעי הב אבות הבחור, והוההזמנה להתייצ

נשים אמנין  ,רגן שוב ביום רביעיאיל רבי זבולון לאם יואהרב על בקשתו, 

 שיתפללו להצלחת הבחור.

ומר לכם: א: מה אבאמר לאת סיפורו בהתרגשות וארבי יעקב משה המשיך 

ו את מה שראט ולהבין היינו מסוגלים לקלו אים על מקומותינו, לאעמדנו קפו

ת הרב מבריסק יושב ספון בחדרו בין חומות אות אוזנינו, לראעינינו ומה ששמעו 

ל מעבר אל על, צופה ברוח קדשו אירושלים, ועיניו הטהורות והזכות מרחפות 

 שם בתוך עומק רוסיה. אילו נמצאה כאהים, ורו

ת? אל החרדה הזל מורו ורבו: מהי כאלה אעצר בעדו, ופנה בש ארבי זבולון ל

חר מידידיו ומכיריו? השיב לו או בן לאד הרב, ום הבחור קרוב משפחתו של כבאה

בל כשיהודי פונה אינני מכירו כלל וכלל, אמקצתיה,  אמיניה ול אהרב מבריסק: ל

בבקשה מעומק הלב לעזור לו במצוקתו, מצוה גדולה להושיט לו יד ועזרה במה 

 פשר.אש

חד הימים כששהה רבי זבולון בבית הרב אחר תקופה קצרה, באוהנה ל

מבריסק, הושיט לו הרב מכתב שהגיע מהבחור, ובמכתב הבחור כותב: כשהגיע 

כן אעמד להתייצב, הודיע לו על דחיית ההתייצבות ליום רביעי, ו איום שבת והו

סיבה מיוחדת הודיעו לו  אביום רביעי כשהתייצב בפני השלטונות קרה לו נס, ולל

ת מכתבו, שברור לו אופטרוהו לשלום. הבחור סיים  אשרת בצבפטור מל אשהו

ה אבזכות התפלות של כבוד הרב, הרב מבריסק הר אכשמש שכל מה שקרה הו

מר: עיקר ההצלחה היה בזכות התפלות שערכתם אפנים שוחקות לרבי זבולון ו

 למען הצלתו.

 לב ישראל
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 מנוחת השבת לתורההתורה מתחננת הקדישו 

 ותרגם(. ל, יט) ה׳ אני תיראו ומקדשי תשמרו שבתותי את
 . ע״כ בדחלתי אזלין תהון מיקדשי ולבית :עוזיאל בן יונתן

 אנשים ישנם דהנה שבדבר הרעיון את לבאר ונראה
, לעבודתם או למסחרם הולכים ואינם, בשבת נחים שבאמת
 את מנצלים אבל, וכדין כדת מלאכות הל״ט כל את ושומרים

 מפתן על לדרוך אבל. וכדומה שינה, טיולים על החפשי זמנם
 דכר מאן וכו׳ משניות או גמרא בשעור להשתתף המדרש בית

 .שמיה
, תשמרו״ שבתותי ״את מתחננת התורה שע״ז לומר ויש

 ולבית כתרגומו, תיראו״ מקדשי ״ואת מכם בבקשה אבל
' לה קודש השבת מנוחת את הקדישו, אזלין תהון מקדשי

, העיקר זהו כי, וללמד ללמוד, מעט מקדש לבית ללכת
 וימים שבתות נתנו שלא( ה״ג דשבת פט״ו) בירושלמי כדאיתא

 .בתורה לעסוק אלא ולשתות לאכול לישראל טובים
 בהר' פר - (זצ"ללהג"ר ישראל קיהן ) ישראל מנחת

 

 כיבוד בקימה סגי או צריך למסור מקומו?

אין  )קידושין לב:(ואמרו חז"ל )יט, לב(.  מפני שיבה תקום
 זקן אלא מי שקנה חכמה.

והיינו לכבדו,  צריך להדרותלמיד חכם ומפורש בפסוק ש
 והיינו בקימה לבד, וכן "מפני שיבה תקום"אבל בזקן נקט 

)מצוה  בח"ח שחייכין לגדלו וכמבואר בסה"ממפורש בת"כ 
 (. ר"מ

 שהיושב באוטובוס או רכבת ונכנס :ולפי זה נראה לדינא
ת"ח, לא מספיק שעומד לרגע לכבודו, אלא צריכים לכבדו 

ל זקן שעיקרה רק קיום בעומד, אכם יושב וח שלא יהא הוא
דת החסד ילפניו ודי בכך, רק ממ מצות קימה, מכבדו כקימה

 לפנות לזקן מקומו. הוא גם
ומיהו יש לדון שמצד החסד לבד כשיש לו צער הלוא הוא 

מקום חסרון כיס הוא הדין צער בועוד כשם שאין חיוב  קודם,
דכבוד התורה חמיר ואין להקל  י"ללתלמיד חכם  גופו, ומיהו

 ולתת מקומו. ייבין לעמודחכלל ו
 "אהר"פירש ( כאן) במושב זקניםשוב מצאתי בקדמונים 

כשתראה אדם זקן מאד והוא מיצר מאד בעמידתו  רמייזאמג
וזהו מדת  ,בפניו ותאמר שב במקומי ואתה יושב תעמוד

זקן כ"כ ויש בו כח  דמי שאינו 'והדרת פני זקן' -החסידות 
דרך  לעמוד תהדר אותו ותאמר תרצה לישב במקומי והוא

 ".'ונגד זקניו כבוד'כבוד וזהו 
שמצטער מאד הרבה  נראה מדבריו שאם הוא זקן הרבה

דת חסידות, יממראוי לכבדו לשבת כמקומו וזהו  יותר ממנו
מציע לו אבל אינו מפציר כלל, אבל  אבל אם אינו זקן כ"כ

לתת לו מקומו ולא יהא הוא  "ח נראה כמו שביארנו שחייבתל
 "ח עומד.תיושב ו

  הגר"מ שטרנבוך שליט"א -טעם ודעת 

 נסיעה לצדיק אינה פוטרת משאר מצוות

 ה׳ אני מאלקיך ויראת זקן פני והדרת תקום שיבה מפני
 (.לב, יט)

 שוטים אנשים ישנם דהנה ,צחות בדרך יש לפרש
 או פעם בממונם אותם ומהנים הדור צדיקי אל שנוסעים
 כל לעבור לעצמם התר מורים זה סמך ועל, בשנה פעמיים

 את מהנים שהם מה זה כי שבםבח, כולה התורה כל על השנה
 . עונותיהם כל על כפרה קרבן הוא, מנכסיהם הצדיק

 תקום שיבה ״מפני התורה אומרת כאלו שוטים אנשים ועל
, זקן פני להדר יביםומחו שצריכים הדבר נכון, זקן״ פני והדרת

, אליו ולנסוע, צדיקיינו ההד:(, לב קדושין' עי) ,חכמה שקנה זה
 שבזה תדע - מאלקיך״ ״ויראת אבל, מנכסיך אותו הנותיול

 שאר מכל עוד אותך פוטר אינו זה הצדיק אל נוסע שאתה
 שאתה בזה אלקים מיראת עצמך תפטור שלא, התורה מצות
 וגם זקן״ פני ״והדרת יחד גם שניהם אלא, זקן פני מהדר

 .והבן, מאלקיך״ ״ויראת
אבד"ק קהל זצ"ל להג"ר ישראל קיהן ) מנחת ישראל

 (ת"א דיםיחס
 

 

 מאיזה שיעור שנאה עוברים על 'לא תשנא'

  )יט, יז(.בלבבך  אחיך את תשנא לא
"היה צריך לומר 'לא תשנא בלבבך את אחיך' באור החיים הקדוש:  איתא

שיגמור מקום השנאה שהתחיל לדבר בה, ואחר כך יזכור את מי ישנא, אכן יכוון 
להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצוה עליה שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה אלא 

ה שנאה, לזה שנאה גמורה לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו אבל הרחקה בלב אינה קרוי
נתחכם הכתוב לסמוך לא תשנא עם תיבת אחיך, לומר כי השערת )שיעור( השנאה 
אשר יצוה ה' עליה היא הנרגשת בערך אח, ושיעור זה כל שירחקוהו מלבו קצת, הנה 

 הוא ירד ממדריגת אח, והרי הוא עובר משום לא תשנא" עכ"ל.
השנאה לעבור ולכאורה הוא לפלא שהרחקה קצת ממדריגת אח יכנס בגדר 

 משום לא תשנא, דאם כן לא שבקת חיי לכל בריה ח"ו.
אמנם יש להמתיק דבריו קצת על דרך הש"ס )שבת קה:( שכך אומנתו של 
היצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה 

ו, למחר זרה, והכי נמי בכאן יכול להיות שבאם לא ישמור את עצמו משנאה קלה כז
 יאמר לו היצר הרע להפליג השנאה.

  אהבת שלום
  

 ביאור 'אין רוח חכמים נוחה הימנו'

 נחשים ההורג הונא רב בר דרבא' קמי תנא תני: שבת )דף קכא:( 'איתא בגמ
 חכמים רוח אין חסידים ואותן ל"א, הימנו נוחה חסידים רוח אין בשבת ועקרבים

 מעורבת אינה חסידים של דעתן, הימנו נוחה חסידים רוח אין, י"ופרש .מהם נוחה
', לי אמר, במעשיו מתרצין אין עריבה, נוחה, שעשה מה על בעיניהם הגון שאין עמו
 '.וכו עמהם עריבה חכמים רוח אין כך על אותו השונאין חסידים ואותן, לתנא רבא

. אותו שנאו דהחסידים י"לרש ל"מנ, הקשה( רי' ע) ת"עה יעקב מטעמי ובספר
 .עמו ומעורבת נוחה אינה דדעתן רק נאמר הרי

 אחיך את תשנא לא: פ"עהבפרשתינו  'הק החיים האור דברי בהקדם ומבאר
 שיעור להודיע יכוין אכן, "אחיך את בלבבך תשנא לא כתיב מדלא שמדייק. בלבבך

 גמורה שנאה אלא שנאה קרוי שאינו אדם יאמר שלא', עלי מצוה' ה אשר השנאה
 נתחכם לזה, שנאה' קרוי אינה בלב הרחקה אבל, בכליונו ולחפוץ רעתו לבקש
' עלי' ה יצוה אשר השנאה השערת כי לומר אחיך תיבת עם תשנא לא לסמוך הכתוב

 ממדרגת יורד הוא הנה קצת מלבו שירחיקהו כל זה ושיעור, אח בערך הנרגשת היא
 .כ"ע", תשנא לא משום עובר הוא והרי, אח

 ענין נקראת, הימנו נוחה חסידים של דעתן אין של זו הגדרה דאכן מבואר ז"ולפי
 .ק"ודו אותו שונאים חסידים שאותם י"רש כתב ושפיר, שנאה של

 מפני הימנו נוחה חכמים רוח אין: הלשון ס"בש דאיכא היכא לכל מכאן' וראי
 ומותר, עליו תשנא דלא לאו איסור כאן דאין דהכוונה, כהוגן שלא דבר שעשה

  כ"ד.ע. עמו מיושבת להיות לא דהיינו, המוזכרת ההשנא שיעור לשנאותו
 קטן מתחיל לדבר כשהוא בן ג' שנה

 - היא מאי תורה, ש"וק תורה מלמדו אביו לדבר יודעקטן ה: )סוכה מב.( 'בגמ
 '.וכו משה לנו צוה תורה

 ללמדו מתחיל לדבר דכשיתחיל א"הרמ כותב( ה"ס ה"רמ' סי ד"יו) ע"בשו הנה
'( ח סעיף) להלן א"דברמ, סתירה הקשה( יט אות) בהגהותיו א"והגר'. וכו צוה תורה
 ותמה'. וכו התורה אותיות אותו מלמדין שלימות שנים' ג בן' כשיהי מיד מ"ומ: "כותב

 היא ולכאורה. ל"עכ" ל"כנ חייב לדבר שמתחיל מיד דהא, שיחתו מבין איני: א"הגר
 .עצומה תמיהה

 לדבר דכשמתחיל( א"ה א"פ ת"ת' הל) הרב ע"שוב כ"עפימש בזה אולי ל"וי
 מן זאת אותו מלמדים שלש לגיל וכשמגיע'. וכו צוה תורה פ"בע האבא אותו מלמד
 .היטב ק"ודו א"הגר קושית ש"א כ"א א"הרמ כוונת זה ואם. ש"ע הכתב

 או הספר על יעמידוהו דברביעית: איתא( א"מכ דאבות ה"פ) ויטרי מחזורב אכן
 .ע"וצ פ"בע וגם ספר גם שנקט הנה. ל"עכ לנו צוה תורה פה על קצת ילמדוהו
 לא ערלים לכם יהיה שנים שלש: פ"עה( ג"כ, ט"י ויקרא) 'הק החיים באור' ועי

 שהתחיל הרביעית ובשנה, לדבר יכול התינוק אין שנים שלש שעד: ק"וזלה' וגו יאכל
 וגיל לדבר מתחיל ששיעור נראה כ"וא. כ"ע 'וכו לנו צוה תורה לומר ילמדו לדבר
 .ק"ודו ל"וכנ כן ל"ס לא א"דהרמ יתכן אך, אחד הוא שלש

 את שמינה( ז"מ' סי) ל"זצ מגורהאמרי אמת  ר"אדמו ק"לכ תורה במכתבי וראה
 הפני ר"אדמו ק"כ, בנו עם ללמוד כשליח ד"הי בידרמן דוד יצחק' ר ק"הגה גיסו

. ל"כהנ והיינו, ש"ע לדבר התחיל כאשר משה לנו צוה תורה הפסוקים, ל"זצ מנחם
 (.שליחות בזה דמהני חידוש והוא)

 )שם( דף על הדף
 

 במשנת האור החיים הק'
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 שיטת רס"ג והסמ"ק

 כתב רבינו יצחק מקורביל בספר מצוות קטן
 (: מצוה יז)

( יז דכתיב )ויקרא יט ,לשנא את חבירושלא "
. ואינו בכלל 'אחיך בלבבךאת לא תשנא '
שמזהיר אותנו על אותו שמותר  ',ואהבת'

הכי אסור  לואפי ,כגון אם עבר עבירה ,לשנאותו
 האלא ירא ,לשנאותו בלבו להראות לו פנים יפות

 ."לו שנאתו

שינה כאן רבינו הסמ"ק מדרכו במניין 
מצוה שיש בה הן עשה  המצוות, שבעוד שבכל

והן לא תעשה אין הוא מונה כי אם אחת 
מביניהם, או הלאו או העשה, הנה כאן הגם 

לאהוב את (: "מצוה חשכבר מנה את העשה )
" ( ואהבת לרעך כמוךיח חבירו דכתיב )ויקרא יט

חזר ומנה גם את הלאו של 'לא תשנא את אחיך 
 בלבבך'.

פערלא ועמד על כך הגאון רבי ירוחם פישל 
 (: טיעשין בפירושו לספר המצוות לרס"ג )

אלא שיש לתמוה לכאורה לפי דרכו של "
דכל מצוה שיש בה ל"ת ועשה  ,רבינו הגאון ז"ל

או הלאו או  ,משתיהן תאיננו מונה אלא אח
ואהבת 'העשה. ואם כן אחר שמנה כאן עשה זו ד

שוב לא היה לו לפי דרכו ז"ל למנות  'לרעך כמוך
שמנאו לקמן במספר  'את אחיך לא תשנא'לאו ד
שגם הוא  ,ואמנם כבר ראיתי להסמ"ק .הלאוין

הולך בזה בשיטת רבינו הגאון ז"ל שלא למנות 
 ...ל"ת ועשה שבמצוה אחת אלא במצוה אחת

כאן אף על פי שכבר מנה הסמ"ק  קוםמכל ומ
חזר ומנה גם לאו  'ואהבת לרעך כמוך'עשה ד

יש במה והוא עצמו הרג ,דלא תשנא אחיך בלבבך
כבר הוא בכלל  'לא תשנא'שקשה לזה דלאו ד

ואין כאן מצוה חדשה ואין  ',ואהבת לרעך'עשה ד
אלא נכללת בכלל העשה  צמהעני למנותה בפ

שלא לשנוא ' :שכבר מנה. ועל זה כתב שם וז"ל
דכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך.  ,את חבירו

שמזהיר על אותו שמותר  ',ואהבת'ואינו בכלל 
אפ"ה אסור  ,כגון אם עבר עבירה ,לשנאותו

אלא יראה  ,לשנאותו בלבו ולהראות לו פנים יפות
עיין שם. הרי דלדעת  ,עכ"ל הסמ"ק 'לו שנאתו

מזהיר  'לא תשנא את אחיך בלבבך'הסמ"ק לאו ד
 ',ואהבת לרעך'על ענין חדש שאינו בכלל עשה ד

ואם  צמה,עני ולכן יש למנותו למצוה מיוחדת בפ
כן לומר גם בדעת רבינו הגאון כן לכאורה אפשר 

 ."ז"ל

מבואר כאן דעת הסמ"ק והרס"ג שאיסור 
שנאה בין אדם לחבירו יש בו שני דינים הנפרדים 
וחלוקים זה מזה מיסודם, שאצל כל אדם לא 
נצטווינו אלא בעשה של 'ואהבת לרעך כמוך', 

ביטל מצות עשה זו. ואילו  וכל השונא לחבירו

אצל הרשעים, שהותר לשנוא אותם, נצטווינו 
בדברי הכתוב 'לא תשנא את אחיך בלבבך' 
שלא להסתיר את השנאה כאחד בפה ואחד 
בלב, אלא מחובת השונא להראות את שנאתו 
בגלוי, וכל השונא את הרשע ומסתיר שנאתו 

 בלבו עבר על לאו זה.

 

 יישוב קושית הגר"י ענגיל

אמרתי ליישב בזאת קושיה גדולה בהא ו
האיש מקדש בו "(: קידושין מא אששנינו )
השתא בשלוחו מקדש, "ואמרו עלה:  ."ובשלוחו

איכא דאמרי: בהא איסורא נמי  ...בו מיבעיא
אית בה, כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה 
אמר רב: אסור לאדם שיקדש את האשה עד 

, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה שיראנה
  .'"ואהבת לרעך כמוך'עליו, ורחמנא אמר 

ונתחבט הגאון רבי יוסף ענגיל בספרו 
דייקה 'גליוני הש"ס' על אתר, מהיכי תיתי 

, 'ואהבת לרעך כמוךשל 'והביאה קרא הגמרא 
רה להביא את הלאו לכאובעוד שראוי היה לה 

 הלא לאו, ש'לא תשנא את אחיך בלבבך' של
 ראהגממה עוד, ש .יותר חמור מעשההוא 

לרבות  יכולה הייתה להביא את שניהם יחד, גם
)ויש להוסיף שגם בסדר  עשה והלאוה

המקראות מוקדם הוא הלאו להעשה(, ומפני 
מה מיאנה הגמרא להזכיר את הלאו כי אם את 

 העשה לחודיה.

והנראה כי לשיטת רס"ג והסמ"ק אתי 
רת שאין שפיר להפליא, שכן דעתם מבוא

ר ואמ 'לא תשנא את אחיך בלבבךשל 'האיסור 
 שמותר לשנאם, אשר דווקא ברשעיםכי אם 

 אסור לשנאם בלבושעליהם הכתוב אומר 
אולם כל . בגלוימחויב הוא להראות השנאה ו

אלא  םאיסור שנאתאלו שאסור לשנאם, אין 
ומשכך ברור שלא  .'ואהבת לרעך כמוךמדין '

היה מקום להביא בדין קידושין בשליח את 
הלאו של 'לא תשנא את אחיך בלבבך', שכן 
ממה נפשך: אם אשה כשרה היא, אף אם 
יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו לא יעבור 
אלא בעשה של 'ואהבת לרעך כמוך'. ואם אין 
היא אשה כשרה, שאכן האיסור לשנאה בסתר 

את אחיך בלבבך', גם אין הוא מדין 'לא תשנא 
לחשוש לכך, שהרי בכהאי גוונא הותר לו 

 לשנאה בגלוי ומצוה לו לגרשה מעמה.

 

 יישוב קושית האור חדש

ומעתה שנתבאר כי בכוונה תחילה דייקה 
הגמרא ואמרה שאין חשש האיסור בקידושין 

על ידי שליח כי אם שיעבור בעשה של 'ואהבת 
נא את אחיך לרעך כמוך' ולא בלאו של 'לא תש

בלבבך', היה נראה להוסיף וליישב בזה כמין חומר 
תמיהה עצומה אשר הציב הגאון בעל אור חדש 

 בסוגיא שם: 

בהגהות מרדכי )סוף שבועות, סי'  הנה כתב
  :תשפה(

פסק הר"י בר פרץ, מי שנשבע או קבל בחרם "
שלא יתן דבר או לא ימכור או ימחול חובו או שאר 

או מכר או נתן אין במעשיו דברים, ועבר שבועה, 
( כיון דאמר רבנן ב כדאמרינן בכתובות )פא ,כלום

לא ליזבון, אי זבין לא הוי זביני, ומסתמא אין אמירה 
ל דע ,"כ אין במעשיו כלוםאדרבנן גדולה משבועתו ו

עצמו איבד כוחו וזכותו בנדר. ובפ"ק דתמורה )ו(  דיי
רחמנא לא תעביד אי  אמר אביי כל מילתא דאמר

עביד מהני, ורבא אמר לא מהני והתם בר מיע"ל 
 ".וש"נ( ב קג"ם )ב"מ כב

סמ"ע ושיטת הר"י בר פרץ נקבעה להלכה ב
  :)חו"מ סי' ר"ח סק"ג(

כלל העולה, דברי המרדכי נראין לי שרירין "
וקיימין לדינא, וכן משמע מתשובות מוהר"י וייל )סי' 

י' רל שכתב בהגה"ה קסו( ומור"ם עצמו ביו"ד בס
 . "דברי המרדכי אלו בלי שום חולק, והוא עיקר

קיימא לן : אם אכן מקשה האור חדשומשכך, 
לו אם אין , ואפיאינו חל מקח שנעשה באיסורשכל 

יש בכך בכדי לבטל את  מדרבנןהאיסור אלא 
הנעשים על  קידושיןאם כן כיצד תופסים , המקח

ש את אסרו לקדהם שהלא חכמים ושליח,  ידי
, והוה ליה מקח באיסור שדינו האשה עד שיראנה

 ועיין שם מה שכתב בזה.. להתבטל

והנראה לחדש בזה בהקדם כלל גדול אשר 
דברי : כל גיטין כתהפני יהושע בשלהי מס קבע

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד 'רבא שאמר 
באופן כזה בו  , הם בדווקא'אי עביד לא מהני

דלא תעביד,  ישנארחמנא אפקיה לאיסורא בל
בלאו לעשות כן, ואזל  ה התורה אסרמהיות וש

לא הרי שבזה ועבר ועשה,  התורהאיהו והמרה דין 
אולם אהני מעשיו וכאילו לא עשה ולא כלום. 

'אי שהאיסור נובע מכח עשה, אין שייך דין באופן 
שהמעשה במקומו ואף רבא מודה עביד לא מהני' 

 .עומד

ראו את החידו"ש אב ובנו ובן בנו שומצאתי 
החתם סופר )בשו"ת . הלוא הם והסכימו עמו

שו"ת כתב סופר )ה ,מר בריה ;אהע"ז ח"ב סי' סג(
חתן סופר )ח"ב שער המקנה הונכדו  ,או"ח סי' עג(

ושלשתם מקרא  .סי' ד אות כט( ,והקנין והשטרות
לעולם בהם " :דכתיב )ויקרא כה מו( ,אחד דרשו

כל המשחרר שח( גיטין להוציאו מכך ), ו"תעבודו
רה, מהיכי תיתי שיעבור ולכאו .עבדו עובר בעשה

שכל מעשה ראוי המהמשחרר בעשה, והלא 
אי עביד לא  השחרור לא יועיל ולא כלום, שהרי

כחידוש האמור, מוכח מזה  על כרחנומהני. ו
באם האיסור הוא בבחינת לאו הבא מכלל עשה ש

לכן , ודין זה דאי עביד לא מהנילא נאמר בו 
 .רור חל והמשחרר עובר בעשההשח

גדולי עולם שעינינו הרואות לוהאמת תאמר 
בי בראשם הגאון ר ,זה חידושפקפקו באשר 

)שו"ת סי' צד"ק( והנודע ביהודה  עקיבא איגר

 אחיך בלבבךאת לא תשנא 

      בירור שני הדינים המצויים באיסור השנאה בין אדם לחבירו לשיטת רבותינו הרס"ג והסמ"ק

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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ונשנו הדברים במהדו"ת אהע"ז סי'  ;)שו"ת מהדו"ק אהע"ז סי' עז

מר דהנה בסוגיא דכל מלתא דא ,וטעמם ונימוקם עמם .קכט(
מהא דתנן )תרומות הקשתה הגמרא )תמורה ה(  עבידתא לחמנא ר

, 'אין תורמין מן הרעה על היפה, ואם תרם תרומתו תרומה'פ"ב מ"ו( 
, 'מכל חלבו')במדבר יח(  האמראם כי התורה מהני תרומתו ומוכח ד
, ואילו , דאסור לתרום מן הרעה על היפה'חלבו אין גרוע לא'ודרשינן 

עביד לא מהני היה על המשנה לומר שאם  אליבא דרבא הסובר דאי
  תרם מהרעה על היפה אין תרומתו תרומה.

חידוש זה המבדיל בין לאו לבין לאו הבא אי נימא כלכאורה, ו
לאו ל מא בכל איסור ששלקושיה כאן, יש מה מקום מכלל עשה, 

לאו אכן סובר רבא דאי עביד לא מהני, ושאני הכא שאין זה אלא 
מר 'מכל חלבו' והדרשה היא 'חלבו אין גרוע , שנאעשה ללא מכבה

שעם כל זאת פרכינן חזינן מדמהני. ואי עביד מודה רבא ד לא', ובהא
דאין לחלק בין לאו ללאו הבא א מיניה עליה דרבא, מוכח להדי

 רבא דאי עביד לא מהני.ובר ובכל ענין סמכלל עשה ובכל אופן 

 'לתי תשובהד' ופרמצאתי להגאון רבי יעקב אב"ד פיקעלי, בסו
ב( שתירץ זאת להפליא, שקושיית ג יח"א סי' יא, וילנא תר"נ, )

יה קא קשיא להוא דלשיטתו דווקא, ורבא דרבא  הגמרא היא אליבא
כל היכא ש ,יהודה בידברי רכתמורה ז( יא )רבא המהיות ושיטת 

. והלוא , לימד על הפרשה שהיא בלאו'לאמר'דכתיב בפרשה תיבת 
הרי שבכך איגלאי מילתא , 'לאמרלהדיא 'התם כתיב בפרשה 

נמצא שאף כי רבא סובר את כלאו, והאמור שם הרי הוא עשה שה
שיטתו דווקא בלאו ולא בלאו הבא מכלל עשה, מכל מקום 'מכל 

מודה אף רבא חלבו' הוי ממש כלאו, שהרי נאמר בו 'לאמר', ובזה 
הרעה  התורם מןדין זה של שפיר פרכינן עלה מ, ודאי עביד לא מהני

  שתרומתו תרומה. על היפה

 שיטתבהביאו את  דכימרהות ההגש שים אל לב,עוד יש לה
 ,יסודו על דברי רבא השתיתמקח באיסור לא מהני, שהר"י בר פרץ 

כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא ש שהלכה כמותו,
ונמצא לפי זה  ביטול מקח באיסור.וממנו יתד וממנו פינה ל ,מהני

ופן שבו יודה רבא דאי עביד מהני, אף אנו נאמר בעקבות שבכל א
ומשכך, הרי  אם בטל הטעם בטל הדין.כי , כך שהמקח באיסור יחול

שלחידושו של הפני יהושע, אשר כאמור החזיקו בו רבותינו משפחת 
הסופרים, נמצא שמהיות ורבא מודה שבכל לאו הבא מכלל עשה 

ו הבא מכלל עשה יחול אי עביד מהני, אף כל מקח באיסור של לא
 המקח לכל דבר.

את , במהרה ינתקו אלויסודות  שלושת ,והחוט המשולש
, כיצד תופסים קידושין בשליח, בעוד שהם ת האור חדשיקושי

קידושים הנעשים באיסור חכמים שאמרו אסור לאדם לקדש את 
אינו חל. אולם מהיות מקח באיסור ש וקיימא לן האשה עד שיראנה

ואמרה שהאיסור לקדש הגמרא דייקה לנו שבכוונה תחילה  ונתברר
וכפי שנתבאר , של 'ואהבת לרעך כמוך'עשה המכח רק שליח הוא ב

ורס"ג שבכהאי גוונא אין שייך לומר שיחול  כשיטת הסמ"קלעיל 
הלאו של 'לא תשנא את אחיך בלבבך' שהוא אמור דווקא אצל רשע 

שליח כי אם לאו הבא שמצוה לשנאתו, הרי שאין איסור קידושין ב
דאי עביד מהני, מודה רבא מכלל עשה, שבזה חידש הפני יהושע ש

שהרי הא בהא תבטל, להמקח לומר שדין הלא שייך ומשכך גם 
תליא וכל עוד שאומרים אי עביד מהני אף אומרים שהמקח באיסור 

בשליח הגם טעם חלות הקידושין תי שפיר כמין חומר . ואחל
 שבאיסור נעשו. 

 

 

 

 ברית...'וחות ה'ני ל'ש-בועה בש

 (.בי, טי) לשקר בשמי תשבעו לאו

 נדרש – "חי איש בן"הבעל  הגאון של סבו – בגדד העיר רב, חיים משה רבי
 פשוט יהודי ידי על תורה לדין נתבע בבל של מסוחריה יהודי: מעניין תורה לדין

 איננו וכעת, רב בעמל שחסך כסף סכום העשיר הסוחר אצל שהפקיד הטוען
 .מעולם דברים היו שלא נמרצות הכחיש, כמובן העשיר הסוחר. להשיבו רוצה

 לשמש פנה ,דעתו על עומד הסוחר אך, אמת דברי שניכרים משה רבי ראה
 ולכוון טבילות של מסוים מספר לטבול, טהרה למקווה ללכת לו והורה הדין בית

 הבא, "בקולו חיים משה רבי הרעים", אז או, "מסוימים קודש ושמות בייחודים
 ".הסוחר את בהם שנשביע בכדי הברית לוחות שני את לכאן

 שונה ועניין, תורה בספר לשקר להישבע הוא אחד עניין. כולו החוויר הסוחר
 לא... סיני מהר רבינו משה שהוריד הברית לוחות בשני להישבע הוא לחלוטין

 הלוי ישעיה רבי של" הברית לוחות שני" לספר הרב כוונת כי, זה הארץ עם ידע
  .הורביץ

 והרב, זה קדוש בחפץ להשביעו מתכניתו הרב את להניא הסוחר ניסה
 פי על שם, הסוחר לבית הרב מעוזרי אחד שלחו דבר של בסופו. נחרצות מיאן

 .שהופקד הכסף סכום נמצא הסוחר הנחיית

 
 שנאת חינם...

  .)יט, יז(בלבבך  אחיך את תשנא לא

, היה מפרש את הגמרא אב"ד אויפאלו זצ"ל רבי עמרם בלוםהגאון 
)פסחים דף מט( "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור", ויש לדקדק למה 
צריך 'לתת' לו? ופירש, כי עם הארץ תמיד מפחד לנשוך ברב המקום מחשש, 

, שאולי הוא "בור" ולא תלמיד חכם, ובדבר זה הוא עצמו אינו מסוגל להכריע
 ולפעמים רודפים רב, וזוהי שנאת חינם...

 

 מר...ושל הרבי ר' יהונתן לכ הנתו השנובותש

 (. ל, יט) ה׳ אני תיראו ומקדשי תשמרו שבתותי את

 ר׳ הרבי את שאל אחד שכומר העובדה ידוע דהנה, צחות בדרך לומר יש
 איש, כסדר מתנהל והכל, שקט התפלה בבית אצלנו למה זיע״א אייבשיץ יונתן

, גדול רעש מדרשם בבית היהודים ואצל, ומצפצף פה פוצה בלי מחנהו על
 כי, זצ״ל יונתן ר׳ הרבי לו והשיב, היתכן ומסתובבים וצועקים מדברים כולם
 לעמוד אתם מוכרחים וממילא, למקום עבדים נקראים שאתם בעבור אתם

 אם מקפיד, הקב״ה אין א״כ, למקום בנים דנקראים אנן אבל, מרא קמי׳ כעבדא
, דא כגון על מקפד שאינו בניו עם מתנהג שאב כמו, מדברים לא או מדברים

 .עכ״ד

 הוא ודאי כי, הכומר טענת את לדחות רק הי׳, זה שכל כמובן אמנם
 בבית השיחה את עוד מכשיר זה אין, למקום בנים נקראים דאנן דאעפ״י
 וסגולות מעלות במאמר) יששכר בני בספר דאיתא מה ידוע והנה. המדרש

 אמרו דהנה, השבת הוא למקום בנים שנקראים לישראל העדות כי( השבת
 בדבר הטעם המפרשים וכתבו, מיתה חייב ששבת שעכו״ם:( נח סנהדרין) חז״ל
 השבת א״כ, מלאכתו מכל שבת ובו, מבראשית השבת את קדש שהשי״ת היות
 חייב והמשתמש, מלך של בשרביטו להשתמש ואסור, מלך של שרביטו היא

 בשרביט להשתמש יכולים שפיר למקום בנים שהם ישראל משא״כ, מיתה
  ם.למקו בנים נקראים ושאנ מוכיחה שבת שמצות נמצא, אביהם

 מקדשי ״ואת: ואעפ״כ, תשמרו״ שבתותי ״את: כאן הפסוק לפרש יש ובזה
, למקום בן שאני נמצא שבת על מצווה אני אם בעצמך תדמה אל כי, תיראו״

, שהיא מקדש מעט המדרש בבית ראש בקלות קצת להתנהג אני יכול וממילא
, לשוחח ולבל לדבר לבל, תיראו מקדשי ואת — תשמרו שבתותי שאת אעפ״י רק

 .צחות בדרך וא״ש

 (ת"א דיםיקהל חס אב"דזצ"ל הג"ר ישראל קיהן )בהר  פר' - מנחת ישראל
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