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CHAPTER XII

Loving and Hating   All in One

A. TO HATE OR NOT TO HATE?

I bn Ezra explains that the reason we are obligated to love our fellow 
Jew is because we recognize that we were both created by the same 
Maker. Hence the verse כמוך לרעך   ,concludes with the words ואהבת 

ה' -our love of our fellow man is inextricably linked with our re — אני 
lationship with Hashem.1 However, what happens when one of our 
fellow Jews undermines his relationship with Hashem by sinning? 
The Brisker Rav once claimed about a sinner who professed love for 
the Jewish People, “Perhaps he does love the Jewish People. But for 
sure he hates the Creator.”2 This tells us something about the sinner. 
It does not tell us, however, what our response to the sinner should 
be. Should we love someone who does not show love to Hashem, our 
ultimate Beloved? And if we do not love the sinner, should we go fur-
ther and hate him?

אבן עזרא )ויקרא יט, יח(:  1

"וטעם אני ה' — כי אני אלוק אחד בראתי אתכם".

ועיין בספרא פירוש אחר שגם מתאים למילים אלה של האבן עזרא.

פניני רבינו הגרי"ז )עמוד קכא(:  2

"אמר לי מרן הגרי"ז זצוק"ל: מי שבא מדבר איתי אודות 'אהבת ישראל' — יודע אני מיד בבירור שלשה דברים: א. שהוא שונא 

את השי"ת … ב. שהוא שונא את התורה … ג. שהוא שונא יהודים כשרים … "
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The prohibition of לא תשנא את אחיך בלבבך is written in the same verse as 
the mitzvah of giving tochachah.3 One way of understanding this is that 
one has to be sure that there is no hate in one’s heart before reproving 
others. Rebuke may include elements that could be motivated by ill 
will, and therefore it is important to ascertain that one’s heart is free of 
animosity prior to giving tochachah.4

The Zohar states that if a person would know how much merit he 
earns by benefitting the evildoers with his reproof, he would run after 
the evildoers as one runs after life.5 Yet, the Gemara in Pesachim tells us 
that it is a mitzvah to hate a sinner6 as it states, “Fear of Hashem is to 
hate evil” (Mishlei 8:13).7 The mitzvah of לא תשנא את אחיך בלבבך seemingly 
does not apply to him because he is not אחיך במצוות. The Rishonim and 
Acharonim tell us, however, that the hatred we should have toward a 

ויקרא )יט, יז(:  3

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא אליו חטא".

קרבן אהרן על התורת כהנים )פרשת קדושים פרק ד(:  4

"והכי קאמר קרא לא תשנא את אחיך בלבבך ואחר שלא תשנא בלבבך הוכיח תוכיח בכל דבר שיהיה או בהכאה או בקללה".

וכעין זה כתב הסמ"ע בנוגע למי שמכה חבירו להפרישו מאיסורא ושונאו שאין זה נקרא לאפרושי מאיסורא.

סמ"ע )חושן משפט סימן תכא סעיף קטן כח(:

"דאם זה הבא להציל ולהכות המכה אינו בר הכי דרגיל לאפרושי מאיסורא דכמה פעמים רואה אחד שמכה לחבירו ואינו חושש 

לאפרושי המכה מאיסורא אז אמרינן דאסור להכותו דודאי מכח שנאה בא להכותו ולא בא להפרישו מאיסור".

זוהר הקדוש )פרשת תרומה דף קכו ע"א(:  5

"ואלמלי הוו ידעי בני נשא כמה תועלתא וזכו ]גרמי לצדיקיא[ וזכאן בגינייהו כד זכו להון, הוו אזלו אבתרייהו ורדפי לון כמאן 

דרדיף בתר חיין".

תרגום:

ואם היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות ]נגרם לצדיקים[ וזוכים הם בגללם כשמזכים אותם, היו הולכים אחריהם ורודפים 

אותם כמי שרודף אחרי חיים.

פסחים )דף קיג ע"ב(:  6

"אמר רבי שמואל בר רב יצחק ]רשע[ מותר לשנאתו וכו' רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רע".

משלי )ח, יג(:  7

"יראת ה' שנאת רע".

כלפי  והולך. אבל  כלפיו כמו שמבאר  ולכן מוגבלת השנאה המותרת  איירי במומר לתאבון.  הוכיחו שהגמרא  וכל המפרשים 

מומר להכעיס כתב הרמב"ם שלא מתאבלים על פורקי עול המצוות. ומשמע שעל רשע שעבר עבירות מסוימות כן מתאבלים.

רמב"ם )הלכות אבל פרק א הלכה י(:

ובכבוד  המצות  בעשיית  ישראל  בכלל  נכללין  ואין  צוארן  מעל  המצוות  עול  שפרקו  האנשים  והם  צבור  מדרכי  הפורשין  "כל 

המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן כבני חורין לעצמן כשאר האומות וכן האפיקורסין והמומרים והמוסרין 

כל אלו אין מתאבלין עליהן אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו 

שונאיו של הקב"ה ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא".
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sinner is of a limited nature.8 Some commentaries say that the type of 
hatred one is allowed to have toward a wicked person is merely an exter-
nal expression of hatred designed as a part of one’s tochachah strategy 
to bring him to mend his ways.9

The Gemara is discussing a case where there are witnesses to a de-
liberate transgression. The perpetrator disregarded repeated tochachah 
and continued to sin, leaving us with the presumption that he does not 
plan on changing his way. (See endnote I.)

In the words of the Rambam:

Behold it is a mitzvah to hate him until he does teshuvah and 
returns from his wickedness.10

בהמשך נבאר על סוגיא זו באריכות. וכאן נקצר: בפסוק כתוב "כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו" )משפטים כג, ד(. והראשונים   8

חלקו על איזה שונא הפסוק מדבר. תוספות )פסחים דף קיג ריש ע"ב( כתבו שהתורה דיברה על מי שמצוה לשנאותו והגמרא בבבא 

מציעא )דף לב ע"ב( שאמרה "אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו" באה למנוע שלא ישנא את השונא יותר 

מדאי. אבל התוספות בבבא מציעא )דף לב ע"ב ד"ה לכוף( כתבו "דלא איירי בהך ברייתא ]שצריך להקדים טעינה לשונא[ בשונא 

דקרא אלא בשונא דעלמא ]היינו ביהודי כשר שיש איתו ריב אישי[ עסקינן דעביד ביה איסורא כדסני ליה". ולכן אין לנו דין של 

קדימה בטעינה כלפי עבריין ששונאים אותו מחמת רשעותו. הסמ"ג )בעשה סוף מצוה פ/פא( למד כמו התוספות בפסחים, וכן 

למד הרמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד( כפי שהבינו הב"ח )חושן משפט סימן ערב סעיף י(. וכן פסק המחבר )חושן משפט, 

שם(. אבל הנמוקי יוסף )בבא מציעא, שם( בשם הרמב"ן ובעקבותיהם הרמ"א )בהג"ה חושן משפט סימן ערב סעיף י( נקטו כמו 

התוספות בבבא מציעא שאין דין קדימה של טעינה כלפי רשע שראוי לשנוא אותו. הערוך השלחן )שם( והחפץ חיים )אהבת חסד 

חלק א פרק ד אות ג( הלכו אליביה דהרמ"א. והגר"א )חושן משפט סימן ערב סעיף קטן טו( הבין שכן דעת הרמב"ם.

יש. אבל עצם  ולהמחבר  דין קדימה,  אין  ולהרמ"א  רק להדין קדימה של טעינה לרשע,  נוגע  וסיעתו  אבל הפסק של הרמ"א 

החידוש של התוספות, שהשנאה ששונאים לרשע צריך להיות שנאה מוגבלת — זה דבר מוסכם לכולם.

וגדולה מזו ראינו באבות דרבי נתן )פרק טז( שרק מינים מותר לשנא. וכן פסק להלכה החפץ חיים באהבת ישראל, פרק ד שכל מי 

שמאמין בי"ג עיקרי הדת "הוא אהוב למקום … ואם כן איך יוכל האדם לפעול בנפשו לשנוא את מי שהוא אהוב לה', הלא בודאי 

יהיה להקב"ה תרעומת עליו עבור זה". ועדיין נקרא העבריין "אחיך" בנוגע ללא תשנא.

וכן כתב הרמב"ם פירוש המשניות )מסכת סנהדרין פרק י משנה א בסוף העיקר הי"ג(:

"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה' הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו 

בכל מה שצוה השי"ת איש לחבירו מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע 

הגרוע הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם הבא והוא מפושעי ישראל".

ורק במי שלא מאמין באחד מהעיקרים מותר לשנוא אותו וכמו שמבאר הרמב"ם שם. ונכלל בהיתר השנאה גם כן מומרים מינים 

ואפיקורסים כמו שמביא הרמב"ם )בהלכות אבל פרק א הלכה י(.

ספר יראים )סימן קצה(:  9

ואינה שנאת לב אלא שנאה  אז  נגדך בדבר שהוא ראוי להשנא רשאי את לשנאתו  או  "ואם מבין תוכיחנו שחטא לשמים 

הנראית לעינים".

רמב"ם )הלכות רוצח ושמירת נפש פרק יג הלכה יג(:  10

יז(  יט,  )ויקרא  והכתוב אומר  יהיה לישראל שונא מישראל  והיאך  "השונא שנאמר בתורה הוא מישראל לא מאומות העולם 

לא תשנא את אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה 

תשובה ויחזור מרשעו".
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However, in his commentary to the Mishnah, the Rambam signifi-
cantly limits whom we may hate. It is, he writes, a mitzvah to love all 
sinners and to do acts of kindness toward them so long as they believe 
in the basic fundamentals of the faith, i.e., the Thirteen Principles.11 
The mitzvah to hate evildoers is referring to those who reject one of 
these Thirteen Principles.12 This is what Dovid HaMelech is referring 
to when he declares:

Do I not hate them, O Lord, those who hate You? And, do I not 
feud with those who rise up against You? I hate them with the 
utmost hatred; I consider them my enemies.13

The Gemara draws the obligation to hate the wicked from the verse, 
“Fear of Hashem is to despise evil.”14

However, since the Gemara in Pesachim does not specify the type of 
sinner it is talking about, it is difficult to say that the Gemara is telling 

פירוש המשניות )מסכת סנהדרין פרק י משנה א(:  11

"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה' הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו 

בכל מה שצוה השי"ת איש לחבירו מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע 

הגרוע הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם הבא והוא מפושעי ישראל".

והנה יש עוד סוג יהודי שלא מתאבלים עליו וכו' והיינו המוסרים וכדאיתא ברמב"ם בהלכות אבל.

רמב"ם )הלכות אבל פרק א הלכה י(:

"כל הפורשין מדרכי צבור … וכן מינים והמשומדים והמוסרין כל אלו אין מתאבלין עליהן אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין 

לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקב"ה ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא".

פירוש המשניות )שם(:  12

"וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא צדוקי ואפיקורס וקוצץ בנטיעות ומצוה לשונאו 

ועליו נאמר )תהלים קלט( הלא משנאך ה' אשנא".

אמנם בטל תורה )פסחים דף קיג(:

"והרמב"ם ז"ל גופא פסק כן בפרק ו מהלכות רוצח דמותר לשנאותו אחרי … בהתרה בו ולא חזר בו … בפירוש המשניות מיירי 

ואין  נאמר הלא משנאיך ה' אשנא אף בלי תוכחה דהם אינם בכלל אחיך  בלא הוכיחו לכך צריך לאוהבו אבל בכופרים עליו 

להוכיחם וכמו שכתוב במנחת חינוך מצוה רלט".

תהלים )קלט, כא-כב(:  13

"הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי".

פסוק זה מובא בספר החינוך )מצוה רלח(. והמפרשים הקשו למה שינה החינוך מהפסוק שמביאה הגמרא בפסחים ממשלי )ח, 

יג( "יראת ה' שנאת רע".

משלי )ח, יג(:  14

"יראת ה' שנאת רע".

פסוק זה הביאה הגמרא )פסחים דף קיג ע"ב( כהוכחה למה צריך לשנוא את הרשעים.
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us to hate only evildoers who were deliberate sinners and to say that we 
would not be enjoined to hate a regular 15.מומר לתאבון

Below we will bring several resolutions to this issue. All of them 
involve the idea that our hatred for a מומר לתאבון has to be of a limited 
and specific sort; one that is compatible with loving him at the same 
time — and not a hatred of the same intensity as we should have for a 
more serious sinner.

B. THE DIFFERENCE BETWEEN ואהבת AND לא תשנא
The two mitzvos of ואהבת לרעך כמוך and לא תשנא appear to be two sides 

of the same coin, i.e., where you are allowed to hate you are certainly 
not commanded to love, and where you are commanded to love you are 
not allowed to hate.16 However, we will see below that most commen-

טל תורה )פסחים דף קיג ע"ב(:  15

ולרחם  לאהבו  מצוה  התאוה  התגברות  מחמת  עבירה  שעבר  דמי  הי"ג  בעיקר  חלק  פרק  סנהדרין  המשנה  בפירוש  "ברמב"ם 

עליו … היא לכאורה נגד הש"ס דפסחים פה".

כן משמע מאבות דרבי נתן )פרק טז(:  16

"שנוא את האפיקורסין והמסיתים ומדיחין וכן המסורות … הלא הוא אומר )ויקרא יט( ואהבת לרעך כמוך אני ה' ]מה טעם כי 

אני[ בראתיו ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו וגו'".

יוצא שאם מצוה לשנוא אותו אז פטור מואהבת לרעך כמוך.

וכן משמע מהמשנה ברורה )סימן קנו סעיף קטן ד( ששנאה ואהבה הם שני הפכים ואם מצוה לשנוא עבריין אז גם כן פטור 

מאהבתו וזה לשונו:

"עוד כתב בפרק י הלכה ג מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך … ודוקא רעך בתורה 

ומצות אבל אדם רשע שראה אותו שעבר עבירה המפורסמת בישראל ולא קבל תוכחה מצוה לשנאתו".

וגם מדברי הטל תורה )המובא לעיל( היה פשוט שהאהבה והשנאה שני הפכים שהקשה שבפירוש המשנה )סנהדרין פרק חלק( 

כתב הרמב"ם דמי שעבר עבירה מחמת התגברות התאוה מצוה לאהבו ולרחם עליו ואילו בפרק ומהלכות רוצח כתב דמותר 

לשנאותו בעובר עבירה.

אבל אין הדבר הזה פשוט שהאהבה והשנאה הם שני הפכים ואיפה שמותרת השנאה פטור מן האהבה. שהרי במסכת סנהדרין 

)דף נד ע"ב( כתבה הגמרא שצריך לברור לחייבי מיתה מיתה יפה משום ואהבת לרעך כמוך ומזה רואים שגם חייבי מיתה נכללים 

ב"רעך" של הפסוק של ואהבת.

וכתב יד רמ"ה )שם ד"ה ומקשינן(:

"אמר קרא ואהבת לרעך כמוך וכל היכא דכתיב רעך משמע ישראל ואפילו רשע שנתחייב מיתה אתה חייב לחזר אחר זכותו 

לברור לו מיתה יפה".

וגם מדברי החזון איש רואים שאהבה ושנאה הם שני הפכים.

חזון איש )יורה דעה סימן ב אות כח(:

"ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים".

ואף על פי שבחפץ חיים רק כתוב שיש איסור לשנאותו ושצריך שיבקש רחמים שיעזרהו ה' על התשובה שלימה, מכל מקום 

הבין החזון איש שאם אסור לשנאותו ממילא חייב לאהוב אותו.

הלאו של לא תשנא בא מיד לפני מצות עשה של ואהבת:
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tators separate these two mitzvos. Although we are enjoined to hate 
a מומר לתאבון in some form, we are still required to love him.17 In such a 
case, we are no longer obligated in תשנא  while still obligated in the לא 
mitzvah of ואהבת לרעך כמוך.

ויקרא )יט, יז-יח(:

"לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'".

ולדעה זו — שהתורה גילתה לנו כעין צורה של לא זו אף זו — היינו לא רק שאנחנו מצווים בלא תשנא אלא אנחנו גם כן מצווים על 

אהבתו. אבל יש מצבים שלהיפך — שאנחנו פטורים מאהבתו אבל עדיין חייבים לא לשנאותו. וזה נראה שיטת הסמ"ק שמונה 

גם המצוה של ואהבת לרעך כמוך )מצוה ח( והלאו של לא תשנא )מצוה יז( אף על פי שכשיש מצוה שיש בו לאו ועשה אינו מונה 

אלא אחת. וכתב הסמ"ק שאם אחד עבר עבירה ולכן אנחנו פטורים ממצות אהבתו מכל מקום עדיין אסור לשנאותו בליבנו. 

וכתב הרב ירוחם פישל פערלא )מצות עשה יט( שזו גם שיטת רבינו סעדיה גאון שגם הוא מונה גם המצוה של ואהבת לרעך 

כמוך )מצות עשה יט( והלאו של לא תשנא )מצות לא תעשה נח( אף על פי שכשיש מצוה שיש בו לאו ועשה אינו מונה אלא 

אחת. והיינו בגלל שלדעתו אם עבר עבירה ופטור ממצות אהבתו מכל מקום עדיין אסור לשנאותו בלבו אבל רוב הראשונים 

אינם נוקטים כן שלפיהם ההיפך הוא אמת — היינו במקרה של מומר לתאבון אנחנו חייבים באהבתו אף על פי שמצוה לשנאותו.

ספר פרח מטה אהרן מהרב אהרן סולובייצ’יק )הלכות דעות פרק ו הלכה ג(:  17

"המצוה של אהבת ישראל שייכת לכל ישראל אפילו לישראל רשע שהוא מומר לתיאבון כמבואר ברמב"ם בפירוש המשנה על 

סנהדרין פרק חלק שרק מומר להכעיס ומינים ומוסרים שהם בכלל הדין של מורידין ולא מעלין מופקעים מהמצוה של להחיותם 

ומהמצוה של אהבת ישראל. אבל מומר לתיאבון ואפילו מחלל שבת בפרהסיא שיש לו דין מומר לכל התורה ושחיטתו אסורה 

רוצח  מהלכות  יג  בפרק  הרמב"ם  מלשון  משמע  כן  ישראל  אהבת  של  בהמצוה  נכלל  והוא  להחיותו  אנו  מצווים  מקום  מכל 

ושמירת נפש הלכה יד ומלשונו בפירוש המשנה על סנהדרין וכן מבואר במאירי שמחלל שבת בפרהסיא לתיאבון מחוייבים אנו 

להחיותו. וכן מבואר במהר"ם שיק".

וכבר כתבתי בפנים שלא נראה כן מלשון הרמב"ם שכתב שהחיוב להחיותו הוא בגלל פקוח נפש.

אבל כדעת הרב אהרן סולובייצ'יק גם כתב הרב ירוחם פישל פערלא )על ספר המצות של רבינו סעדיה גאון, חלק א, ריש עמוד 

82	( שלפי התוספות )פסחים דף קיג ע"ב( "ולאו דווקא ]חייבים אנחנו לעזור לשונא[ בפריקה, אלא בכל דבר חייב להתנהג עמו 

כאוהב להטיב עמו בכל אשר יוכל". וכן כתב הרב ירוחם פישל פערלא )שם עמוד 382( לדעת המאירי.

וכן דעת רבינו סעדיה גאון )מצות עשה יט ומצות לא תעשה נח( לפי איך שהסבירו הרב ירוחם פישל פערלא.

וכמו כן כתב יד רמ"ה )סנהדרין דף נב ע"ב ד"ה ומקשינן(:

"ואהבת לרעך כמוך אפילו רשע, רעך לשון רעים שבך".

וזה גם כן דעת הסמ"ק שכתב )מצוה יז( שמצות לא תשנא אינו "בכלל ואהבת שמזהיר אותנו על אותו שמותר לשנאותו כגון אם 

עבר עבירה" — כי אין דרך הסמ"ק להביא עשה ולא תעשה כשהלא תעשה רק בא להזהיר על העשה.

וכן הוא באבות דרבי נתן )טז, ה(:

"ושנאת הבריות כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנוא את התלמידים אהוב את התלמידים ושנוא את עמי 

הארץ ]אלא אהוב את כולם[ ושנוא את האפיקורסין והמסיתים ומדיחין וכן המסורות וכן דוד אמר )תהלים קלט( משנאיך ה' 

אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי הלא הוא אומר )ויקרא יט( ואהבת לרעך כמוך אני ה' ]מה 

טעם כי אני[ בראתיו ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו".

וכדומה כתב הפלא יועץ )ערך אהבה(:

"יחזיק אהבת בני אדם מישראל ואפילו פושעים".

וזה לשון הרמ"ק בספרו תומר דבורה )סוף פרק שני(:

"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו רשעים, כאילו היו אחיו ויותר מזה".

ואף על פי שלשון הרמ"ק קשה מבחינת הלכות ואהבת לרעך כמוך, שהרי אנחנו פוסקים כרבי עקיבא שחייך קודמים, ולכן לא 

בא הרמ"ק לתת הגדרה הלכתית; מכל מקום אינו בא לסתור את ההלכה גם כן, ואם היה ראוי לשנוא את הרשע ולא לאהבו, לא 

היה כותב את דבריו. ועוד נדבר בהמשך על הרמ"ק הזה.
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However, the Rambam rules that we are also enjoined to hate all 
other evildoers who have not accepted tochachah.18 We are com-
manded to help them only because their concern for their own 
property may lead to them to endanger their lives.19 We will return 
to this passage in the Rambam below, as it seems to contradict his 
statements elsewhere.20

Rav Elchanan Wasserman writes that, not only are we still required to 
love him, but, in fact, the sinner remains within the parameters of אחיך 
as far as לא תשנא is concerned as well. However, he states, לא תשנא, like 
many other interpersonal prohibitions, is only forbidden when there 
is hatred without a meaningful purpose. Where there is meaningful 
benefit to the hatred, as in showing the sinner that his sin is unaccept-
able, or in order not to become morally insensitive to his actions, it is 
permissible to hate him. The prohibition of לא תשנא never forbade such 
type of hatred. If any other motivation for the hatred seeps into our 

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:  18

יז(  יט,  )ויקרא  והכתוב אומר  יהיה לישראל שונא מישראל  והיאך  "השונא שנאמר בתורה הוא מישראל לא מאומות העולם 

לא תשנא את אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה 

תשובה ויחזור מרשעו".

]וכן העיר הטל תורה שהבאנו לעיל.[

וכעין זה כתב ספר החינוך )מצוה רלח(:

"אבל בשנאת הרשעים אין בו איסור, אלא מצוה לשנאותם אחר שנוכיח אותם על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזור בהן, 

שנאמר הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט".

ולדברי החינוך בכל מקום שמותר לשנוא רשע מחמת עבירותיו אין חיוב לאהוב אותו גם כן.

רמב"ם )הלכות רוצח שם(:  19

"אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ולא יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה והתורה 

הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת שנאמר )יחזקאל לג, יא( אמור 

אליהם חי אני נאם ה' אלקים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה".

חזון איש )יורה דעה סימן ב אות כח(:

"ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים".

ואף על פי שבספר חפץ חיים רק כתוב שיש איסור לשנאותו ושצריך שיבקש רחמים שיעזרהו ה' על התשובה שלימה ]וכפי 

אסור  שאם  איש  החזון  הבין  מקום  מכל  עד[,  סימן  א  חלק  יוסף  ישא  בשו"ת  דעתו  והובא  אלישיב  שלום  יוסף  הרב  שהעיר 

לשנאותו ממילא חייב לאהוב אותו.

פירוש המשניות )מסכת סנהדרין פרק י משנה א בסוף העיקר הי"ג(:  20

"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה' הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו 

בכל מה שצוה השי"ת איש לחבירו מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע 

הגרוע הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם הבא והוא מפושעי ישראל".

משמע שהוא מדין ואהבת.
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attitude, and we do not hate him only because of the sin, we would be 
transgressing 21.לא תשנא

According to the Rambam, לא תשנא is a prohibition to hate a person 
in one’s heart. We do not transgress תשנא  if we express our hatred לא 
outwardly. The verse specifically uses the word בלבבך, which the Rambam 
understands as internal animosity. If a person expresses the hatred in 
words and does not hate the sinner only in his heart, he does not trans-
gress 22.לא תשנא (See endnote II.) According to this, לא תשנא is forbidden 
toward a sinner as well. The injunction to hate a sinner — which we will 
bring below, directs us to express hatred, or to feel some milder version 
of hatred, as we shall see.

A third approach is to say that, indeed, one is not obligated in לא תשנא 
with respect to an inclination-driven sinner, even though one is still 
obligated in ואהבת. Concerning לא תשנא, such a person is not considered 
במצוות  רעך he is still considered ,ואהבת even though concerning 23,אחיך 
 is a more inclusive ואהבת used in רעך This is because the word 24.במצוות

קובץ הערות )סימן ע אות תרנה יבמות דף צ ע"ב(:  21

" … הותר מכללו, באב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו )מכות דף ח ע"א(, וכן הותר מכללו במילה. ויש לומר דהתם, 

להבא,  על  תיקון  הוא  במילה  וכן  להבא,  על  לתקנו  כדי  הוא  בנו,  המכה  דהאב  כלל,  חבלה  אינו  להנחבל,  תיקון  דהוא  כיון 

זה בבית דין המכין שלא מן הדין, אין בזה כלל משום עקירת דבר מן התורה, דהוי כמו רב הרודה את  שלא יהא ערל … ולפי 

תלמידו … ולכאורה, כיון דמכוין לרפואה אין בזה משום חבלה כלל. ויש לומר הכונה, דילמא חביל יתר מכפי הצורך לרפואה. 

וכן כתב הרמב"ן בתורת האדם שער הסכנה, וזה לשונו: כיון דאיכא אחרינא, לא שבקינן לברא למיעבד הכי, דילמא חביל ביה 

וכו' עכ"ל … דכל האיסורין שבין אדם לחבירו אינן איסורין אלא דרך קילקול והשחתה שלא  טפי ממה שהוא בדרך הרפואה 

לצורך, וכמו בלאו דלא תשנא את אחיך, דאין האיסור אלא בשנאת חנם, היינו שלא ראה בו דבר ערוה, אבל אם ראה עליו דבר 

ואין לומר דשם הטעם משום דאינו בכלל אחיך, הא ליתא, דמבואר בתוספות פרק ערבי פסחים )דף  ערוה מותר לשנאותו. 

קיג ע"ב ד"ה שראה( דאם ישנאהו בשביל טעם אחר עובר עליו בלאו, ולא הותר אלא לשנאתו בשביל דבר ערוה שראה בו. וכן 

בלאו דחובל, כתב הרמב"ם ]חובל ומזיק פרק ה הלכה א[ דהאיסור הוא דוקא אם חובל דרך נציון, והיינו מדחזינן דמותר לרב 

להכות תלמידו … וכן בלאו דאלמנה ויתום לא תענון, כתב הרמב"ם )בהלכות דעות פרק ו, הלכה י( דאם עינה אותן ללמדן תורה 

או אומנות ליכא איסורא. וכן בלאו דלא תלך רכיל, מותר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת כדי להשקיט המריבה. וכן בלאו 

דאונאת דברים, מותר להקניטו בדברים דרך תוכחה, וכן מותר להלבין פנים דרך תוכחה, אם לא חזר בו אחרי שהוכיחו בסתר, 

ומותר גם לקללו בשביל זה, כמו שעשו כל הנביאים בישראל, והוא לשון הרמב"ם בהלכות דעות )פרק ו הלכה ח(. ומוכח מכל 

זה, דכל האיסורין האלו הותרו לצורך תועלת".

רמב"ם )הלכות דעות פרק ו הלכה ה(:  22

"ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב".

שאילתות דרב אחאי גאון )פרשת וישב שאילתא כז(; רמב"ם )הלכות אבל פרק יד הלכה א(; ספר יראים )מצוה קצה(; סמ"ג   23

)מצות עשה ט(; הגהות מיימוניות על הרמב"ם )הלכות דעות פרק ו הלכה ג(; רשב"ם )ויקרא יט, יח(.

מנחת חינוך )מצוה רמג(:  24

"ואף דאם מאמין בעיקר הדת דינו כאח וריע לכל דבר, מכל מקום לענין מצוה זו התורה גילתה דמצוה לשנוא אותו".

ומשמע מלשון המנחת חינוך דנחשב אחיך כלפי כל מצוות התורה חוץ מלא תשנא.
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word than the word אחיך that is used in regard to 25.שנאה (See endnote 
III.) Some commentaries suggest we are commanded in ואהבת even with 
respect to a flagrant Shabbos desecrator.26

In the Tomer Devorah, Rav Moshe Cordovero writes that we have to 
actively work on loving the evildoers just like the obligation we have 
toward every other Jew:

One should train himself to nurture the love of his fellow men 
and even the wicked, as if they were one’s brothers.27

He provides an exercise to help us to love the sinner. If we imagine 
that this sinner were to channel all his energies into goodness and we 
picture this person becoming a great rabbinic leader,28 do you not long 
to help this future great person fulfill his potential?

יד רמ"ה )סנהדרין דף נד ע"ב ד"ה ומקשינן(:  25

"אמר קרא ואהבת לרעך כמוך וכל היכא דכתיב רעך משמע ישראל ואפילו רשע שנתחייב מיתה אתה חייב לחזר אחר זכותו 

לברור לו מיתה יפה".

ספר פרח מטה אהרן מהרב אהרן סולובייצ'יק )הלכות דעות פרק ו הלכה ג(:  26

"המצוה של אהבת ישראל שייכת לכל ישראל אפילו לישראל רשע שהוא מומר לתיאבון כמבואר ברמב"ם בפירוש המשנה על 

סנהדרין פרק חלק שרק מומר להכעיס ומינים ומוסרים שהם בכלל הדין של מורידין ולא מעלין מופקעים מהמצוה של להחיותם 

ומהמצוה של אהבת ישראל. אבל מומר לתיאבון ואפילו מחלל שבת בפרהסיא שיש לו דין מומר לכל התורה ושחיטתו אסורה 

רוצח  מהלכות  יג  בפרק  הרמב"ם  מלשון  משמע  כן  ישראל  אהבת  של  בהמצוה  נכלל  והוא  להחיותו  אנו  מצווים  מקום  מכל 

ושמירת נפש הלכה יד ומלשונו בפירוש המשנה על סנהדרין וכן מבואר במאירי שמחלל שבת בפרהסיא לתיאבון מחוייבים אנו 

להחיותו. וכן מבואר במהר"ם שיק. וכן שמעתי כמה פעמים מאבא מארי הגאון ז"ל שמחלל שבת בפרהסיא לתאבון מחוייבים 

אנו להחיותו, שהפטור להחיותו בנוגע למינים ומוסרים ומומרים להכעיס מבוסס על הפסוק 'משנאך ה' אשנא' )תהלים קלט’ 

בפרהסיא  שבת  למחלל  לא  להכעיס,  ומוסרים  למינים  רק  שייך  וזה  י(  יא,  )משלי  רנה'  רשעים  'ובאבוד  של  הפסוק  ועל  כא( 

לתיאבון ואפילו אינו תינוק שנשבה".

תומר דבורה )סוף פרק ב(:  27

"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו".

תומר דבורה )סוף פרק ב(:  28

"השני, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו. ויותר מזה עד שיקבע בלבו אהבת בני אדם 

כולם. ואפילו הרשעים יאהוב אותם בלבו ויאמר מי יתן ויהיו אלו צדיקים שבים בתשובה ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום 

כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל, שנאמר )במדבר יא( ומי יתן כל עם ה' נביאים וכו' ובמה יאהב בהיותו מזכיר במחשבתו טובות 

אשר בהם ויכסה מומם ולא יסתכל בנגעיהם אלא במדות הטובות אשר בהם וגו'".

ואף על גב דהתומר דבורה איירי במדת חסידות ולא מעיקר הדין מכל מקום מכאן יש תמיכה לשיטת בעל התניא דאף על פי 

דמעיקר הדין מותר או מצוה לשנוא אותו בלב ומכל מקום מדת החסידות היא לאהוב אותו. ועיין עוד בהעמק דבר )הקדמה 

לספר בראשית(.
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C. LIMITED HATRED
There is another sugya affecting the laws of hating a sinner. The Torah 

commands us to help our enemy unload (and load) his animal:

If you see the [the donkey of] your adversary lying under its 
load and you refrain from helping him, you must certainly 
help him.29

The Torah calls this person, your adversary — i.e., only you are allowed 
to hate him. Who is this person that you are allowed to hate, but whom 
others are not allowed to hate? One approach to this is to say that this 
verse is referring to someone who committed a sin to which you were 
the only witness.30

The Gemara in Bava Metzia31 rules that when one has the opportunity 
to assist in the unloading of the animal of a friend or in the loading of 
the animal of an adversary, the latter takes precedence even though the 

שמות )כג, ה(:  29

"כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו".

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:  30

"והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר )ויקרא יט, יז( לא תשנא את אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראהו לבדו 

שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו".

ופירוש הפסוק כמו שפירש הבכור שור )שמות פרק כג פסוק ה(:

"וחדלת מעזוב לו — השנאה שבלבך, בתמיה. עזוב תעזוב — השנאה, כן תרגם אונקלוס".

זאת אומרת אל תתן את השנאה שבלבך לעצור אותך מלעזור לו, אלא תשים את השנאה בצד ]עזוב תעזוב את השנאה[ ותעזור 

לו. וסביר להניח שכן הבין הרמב"ם את הפסוק.

בבא מציעא )דף לב ע"ב(:  31

ואי סלקא דעתך צער בעלי חיים דאורייתא הא עדיף  יצרו  ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את  "תא שמע אוהב לפרוק 

ליה אפילו הכי כדי לכוף את יצרו עדיף תא שמע שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא עובד כוכבים אי אמרת צער בעלי חיים 

דאורייתא מה לי שונא ישראל ומה לי שונא עובד כוכבים מי סברת אשונא דקרא קאי אשונא דמתניתין קאי ]רש"י: אהך מתניתא 

דלעיל, דשונא לטעון הוא[".

תוספות )ד"ה לכוף יצרו(:

"ואם תאמר כיון דבערבי פסחים מוקי לה בישראל שמותר לשנאותו כגון שראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו".

וכן הקשו בתוספות )פסחים דף קיג ע"ב ד"ה שראה( ובחידושי הרמב"ן, הר"ן’ ובנימוקי יוסף )בבבא מציעא שם(.

ותוספות תירצו:

"ויש לומר דלא מיירי בשונא דקרא". ]פירוש — אלא בסתם שנאה שלא כראוי[.

והר"ן כתב:

"מצוה בשונא לכוף את יצרו. פירש הרמב"ן ז"ל דלאו היינו שונא דקרא דהא אוקימנא בפרק ערבי פסחים כגון דחזא ביה דבר 

ערוה יחידי דמצוה לשנאותו ולמה יכוף את יצרו אלא הכא בשונא דעלמא עסקינן דעביד ביה אסורא כי סאני ליה".
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first animal is suffering under its load. This is in order to overcome your 
personal hatred toward this enemy by giving to him.32

The Gemara in Pesachim asks on this verse, “But how could one hate 
another Jew? Is one not then transgressing תשנא  It answers that ”?לא 
one saw this Jew do a sin for which he should be hated.33 Despite the 
fact that this person is a sinner, one is supposed to reverse the normal 
order of unloading before loading in order to overcome his animosity.34

This does not seem to make sense. Should he hate him (for being a 
sinner) or not hate him? Tosafos in Pesachim explain what is going on. 
One may only hate the wicked due to their sins; there may not be any 
element of personal animosity.35

והמפרשים טרחו למצא מקור להוראה זאת.  32

מורה נבוכים )חלק שלישי סוף פרק מב(:

"ראוי לו לאדם לקרב את קרוביו … ואפילו הרע לו קרובו ועשקו, … אמר יתעלה לא תתעב אדומי כי אחיך הוא".

הנה הרמב"ם מביא פסוק שקורא לאדומי 'אחיך', ומזה מוכיח שצריך לקרב את קרוביו, שאם אסור לאדם לתעב אדומי קל 

וחומר כל אלה שהם יותר קרובים לו. ואם אסור לשנוא את אחיך כל שכן שאסור לתעב אותו, ששנאה מראה על הרגשה יותר 

חזקה מתעוב. וחשבתי שאולי זה המקור לגמרא דידן.

פסחים )דף קיג ע"ב(:  33

"אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב מותר לשנאתו שנאמר כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי שונא אילימא שונא 

נכרי והא תניא שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא נכרי אלא פשיטא שונא ישראל ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנא את 

אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה 

איהו דבר ערוה רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רע".

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:

"שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו".

ספר חפץ חיים )הלכות לשון הרע כלל ד, באר מים חיים אות יד(:

"ודע דמה שנקט הרמב"ם והתרה בו ולא חזר ולא נזכר דבר זה בגמרא דפסחים הנזכר לעיל משום דהגמרא איירי כגון מעשה 

דטוביה שבא על ערוה שהיא עבירה מפורסמת … והרמב"ם רצה לכלול גם כן שאר עבירות שאינן מפורסמות שיהא מותר לשנוא 

אותו עבורן, לכן הוסיף שהתרה בו ולא חזר".

והיות שיש סיבה לדבר והוי לתועלת, אין זה נקרא עובר על האיסור של צער בעלי חיים, דצער בעלי חיים הוי איסור רק כשאין   34

תועלת.

תוספות )פסחים דף קיג ע"ב ד"ה שראה(:  35

"ואם תאמר דבאלו מציאות )בבא מציעא דף לב ע"ב ושם( אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו 

והשתא מה כפיית יצר שייך כיון דמצוה לשנאתו ויש לומר כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתיב )משלי כז( כמים הפנים 

לפנים כן לב האדם לאדם ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר".

וכהתוספות כן פירשו תוספות הרא"ש והריטב"א )בבא מציעא שם(.

בשו"ת מנחת אשר )חלק א סימן סד( הסביר:

ומורת רוח על  'מותר לשנאותו' אין בזה היתר לשנאה אישית אלא לגדר מסוים של כעס  כונתם דכשאמרו  נראה  "ולכאורה 

העבירות שבידו ועל עברו על רצון ה'".

וכן פסק השולחן ערוך )חושן משפט סימן רעב סעיף י(:
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According to this, a sinner is still included in the word אחיך of לא תשנא 
 Below in this section, we will offer three different explanations 36.את אחיך
to qualify this limited hatred.

But, Tosafos contend that since the sinner hates him back in turn, one 
could, in turn, come to hate the sinner in a manner that is not allowed.37 
It is to counter this that one has to prioritize loading the animal of an 
adversary over the unloading of that belonging to another person. So, 
we see that one is enjoined to both hate this person for his bad deeds 
(and not at all because he hates you) as well as to show him love (by 
helping him load or unload his animal) simultaneously.38

We see a similar phenomenon in the writings of the Rambam. He 
rules that we are enjoined to hate all evildoers who have not accepted 
reproof. But within that same halachah, the Rambam asserts that we 
are commanded to sustain and support these evildoers.39 According 

"הפוגע בשנים אחד רובץ תחת משאו ואחד פרק מעליו ולא מצא מי שיטעון עמו, מצוה לפרוק בתחילה משום צער בעלי חיים 

ואחר כך טוען, במה דברים אמורים כשהיו שניהם שונאים או אוהבים, אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב, מצוה לטעון עם 

השונא תחילה כדי לכוף את יצרו הרע.

הג"ה:

ודוקא בשונא בעלמא דלא עבד איסורא, אבל אם עביד איסורא ושונאו משום שעבר עבירה, אין צריך לטעון עמו כדי לכוף יצרו 

דהא יפה עושה ששונאו".

ומגן אברהם )אורח חיים סימן קנו סעיף קטן ב( הביא את השתי דעות:

"מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ודוקא רעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע 

שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאותו, בערבי פסחים דף קיג ]הג"מ[ ומשמע שם בתוספות דאפילו הכי מצוה לטעון עמו כדי לכוף 

יצרו שלא יבואו לידי שנאה גמורה ונימוקי יוסף פסק הפך מזה וכמו כן התוספות בבבא מציעא וכך פסק רמ"א בחושן משפט 

סימן ערב סעיף י כותיה".

וכן פסק החפץ חיים בספר אהבת חסד )פרק ד סימן ג ונתיב החסד סעיף קטן ב( שהגמרא איירי במי ששונא את חבירו שלא 

כדין.

וכמו שהבאנו את הרמב"ם לעיל שרשע עדיין נכלל בה"רעך" של "ואהבת לרעך כמוך".  36

מחצית השקל )אורח חיים סימן קנו סעיף קטן ב( הסביר את התוספות:  37

"פירוש שבאים לידי שנאה גמורה, שמוסיף שנאה על מה ששנאו כבר על ידי שעבר עבירה, גם תחלה אלו היה שב בתשובה היה 

חוזר משנאתו, ועכשיו כשבאו לידי שנאה גמורה אפילו כשישוב בתשובה תשאר השנאה בלבו, ולכן שייך שפיר כפיית יצר".

הרב אליהו דסלר הסביר ששנאה גמורה היא שנאה אישית שאינה לגמרי לשם שמים. מכתב מאליהו )חלק ה עמוד 70(:

"ואפילו במי שמותר לשנאתו, היינו להתרחק ממנו, ]שיודע שהוא עבריין[, צריך ליזהר שלא תבוא שנאתו לידי 'שנאה גמורה', 

כמו שכתבו התוספות )פסחים דף קיג ד"ה שראה(, והוא שאף אם שונא אותו לשם שמים בלי מדה רעה כלל, הרי בראות חברו 

שהוא שונא אותו — יהיה מאיזה טעם שיהיה — גם חברו ישנא אותו … ומתוך כך גם הוא יתערב בשנאתו שמץ משנאה אישית 

שאינה לגמרי לשם שמים, והיינו 'שנאה גמורה' שהזכירו בתוספות".

כל החידוש של הגמרא היא שצריך להקדים אפילו טעינה אצל השונא לפני פריקה אצל אדם רגיל — היינו שזה דין קדימה. אבל   38

מהפסוק עצמו רואים עצם החידוש שיש חיוב של חסד כלפי איש כזה.

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:  39
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to several Rishonim and Acharonim, the source of this halachah is 
the mitzvah of כמוך לרעך   Moreover, in his commentary on the 40.ואהבת 

"שונא שנאמר בתורה הוא מישראל לא מאומות העולם והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר )ויקרא יט, יז( לא תשנא את 

אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו".

כוונתנו שאף על פי שאיש זה אינו מוגדר כרשע כי אין שני עדים לחטאתו מכל מקום היות שחבירו ראה שעשה עבירה מותר 

לו לשנאותו.

]והא דכתב הרמב"ם שהתרה בו כוונתו שלא הוכיחו שאם הוא עדיין לפני תוכחה אין לו דין רשע וכמו שהסביר החזון איש יורה 

דעה סימן ב אות כב.[

וכך כתב הרב ירוחם פישל פערלא בדעת התוספות.

הרב ירוחם פישל פערלא על ספר המצוות של הרב סעדיה גאון )חלק א ריש עמוד 82	(:

"לאו דווקא ]חייבים אנחנו לעזור לשונא[ בפריקה, אלא בכח דבר חייב להתנהג עמו להיטיב עמו בכל אשר יוכל".

וכן כתב הרב ירוחם פישל פערלא )עמוד 382( בדעת המאירי.

וכן דעת רבינו סעדיה גאון )מצות עשה יט ומצות לא תעשה נח( כפי שהסבירו הרב ירוחם פישל פערלא )מצות עשה יט(.

וכן הוא באבות דרבי נתן )טז, ה(:

"ושנאת הבריות כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנוא את התלמידים אהוב את התלמידים ושנוא את עמי 

הארץ ]אלא אהוב את כולם[ ושנוא את האפיקורסין והמסיתים ומדיחין וכן המסורות וכן דוד אמר )תהלים קלט( משנאיך ה' 

אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי הלא הוא אומר )ויקרא יט( ואהבת לרעך כמוך אני ה' ]מה 

טעם כי אני[ בראתיו ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו".

וכדומה לזה כתב הפלא יועץ )באלפא ביתא ערך אהבה(:

"יחזיק אהבת בני אדם מישראל ואפילו פושעים".

פירוש המשניות )מסכת סנהדרין פרק י משנה א בסוף העיקר הי"ג(:  40

"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה' הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו 

בכל מה שצוה השי"ת איש לחבירו מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע 

הגרוע הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם הבא והוא מפושעי ישראל".

אמנם במשנה תורה פסק הרמב"ם שחייבים לעזור לו בגלל שמצוה להחיותו ולא כמו שכתב בפירוש המשניות בגלל ואהבת 

לרעך כמוך.

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:

"השונא שנאמר בתורה … כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור 

יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה  מרשעו אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ולא 

והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת".

אמנם הרב אהרן סולובייצ'יק כתב שזה שאנחנו מצווים להחיותו הוא נכלל במצוה של אהבת ישראל.

ספר פרח מטה אהרן מהרב אהרן סולובייצ'יק )הלכות דעות פרק ו הלכה ג(:

"המצוה של אהבת ישראל שייכת לכל ישראל אפילו לישראל רשע שהוא מומר לתיאבון כמבואר ברמב"ם בפירוש המשנה על 

סנהדרין פרק חלק שרק מומר להכעיס ומינים ומוסרים שהם בכלל הדין של מורידין ולא מעלין מופקעים מהמצוה של להחיותם 

ומהמצוה של אהבת ישראל. אבל מומר לתיאבון ואפילו מחלל שבת בפרהסיא שיש לו דין מומר לכל התורה ושחיטתו אסורה 

רוצח  מהלכות  יג  בפרק  הרמב"ם  מלשון  משמע  כן  ישראל  אהבת  של  בהמצוה  נכלל  והוא  להחיותו  אנו  מצווים  מקום  מכל 

ושמירת נפש הלכה יד ומלשונו בפירוש המשנה על סנהדרין וכן מבואר במאירי שמחלל שבת בפרהסיא לתיאבון מחוייבים אנו 

להחיותו. וכן מבואר במהר"ם שיק".

ולא כן כתב המנחת חינוך )סימן רמא(:

"לאהוב כל אחד מישראל: ודוקא אם הוא איש כשר אבל אם ראה שעבר עבירה מצוה לשנאותו כמבואר לעיל )מצוה רלח — לא 

תשנא(, וכן כתב בהגהות מיימוניות פרק ו מדעות, ואף דאם מאמין בעיקרי הדת דינו כאח וריע לכל דבר, מכל מקום לענין מצוה 

זו התורה גילתה דמצוה לשנוא אותו".
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Mishnah, the Rambam himself writes that we are obligated in ואהבת 
 with respect to any Jew who believes in the fundamentals of לרעך כמוך
Judaism, whatever his other sins may be.41 So, again, we see that we are 
commanded to love and to hate the sinner concurrently.

The Rishonim and Acharonim offer several approaches to explain 
this enigma of how we can be commanded to hate and to love someone 
at the same time. We will deal with them below.

However, there is another way of understanding the sugya in Bava 
Metzia that requires us to load the animal of an enemy before unload-
ing the animal of a friend. A number of Rishonim understand that the 
“adversary” spoken of in the verse regarding loading the animal is not 
speaking of an enemy who is a sinner and therefore one whom there is a 
mitzvah to hate (as the aforementioned Tosafos explain it). Rather, the 
verse is commanding us to overcome our inclination with respect to an 
enemy against whom we have a personal grudge so that we should not 
continue to transgress 42.לא תשנא According to this approach, this sugya 
is not a source to tell us to love a sinner.

רואים מזה שלדבריו אצל כל רשע ]מסתמא אחרי תוכחה[ מופקע ממנו החיוב כלפיו של ואהבת לרעך כמוך. שבכל מקום 

שמותר לשנוא רשע מחמת עבירותיו אין חיוב לאהוב אותו גם כן. ואף על פי שלא מרומז דבר זה בספר החינוך עצמו, כבר ראינו 

כשיטת המנחת חינוך בדברי הסמ"ק )סימן יז(:

"ואינו בכלל ואהבת שמזהיר אותנו על אותו שמותר לשנאותו כגון אם עבר עבירה".

"ודוקא  ג(:  הלכה  ו  פרק  דעות  )הלכות  הרמב"ם  על  שכתב  למה  כוונתו  מיימוניות,  ההגהות  את  חינוך  המנחת  שהביא  ומה 

שהוא רעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו" וגו'. משמע שמי שמותר לשנאותו אינו רעך 

במצוות — היינו שפטור מואהבת לרעך כמוך כלפיו.

פירוש המשניות )מסכת סנהדרין פרק י משנה א(:  41

"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה' הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו 

בכל מה שצוה השי"ת איש לחבירו מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע 

הגרוע הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם הבא והוא מפושעי ישראל".

אהבת חסד )פרק ג סימן ב(:

"ואפילו אם פקר באחת מכל המצות האמורות בתורה לתיאבון מכל מקום עדיין בכלל ישראל הוא כל שהוא מאמין בי"ג עקרי 

הדת … ומצוה לרחם עליו ולגמול עמו חסד".

תוספות )בבא מציעא דף לב ע"ב ד"ה לכוף(:  42

"ואם תאמר כיון דבערבי פסחים מוקי לה בישראל שמותר לשנאותו כגון שראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו ויש לומר 

דלא מיירי בשונא דקרא".

וכמו כן בנמוקי יוסף בשם הרמב"ן )שם(.
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D. HOW WE RULE
The Tosafos in Bava Metzia, the Rambam43 (in the Bach’s opinion), and 

the Semag44 all learn that the Gemara is talking about an adversary who 
we are supposed to hate because of a transgression he did. Rav Yosef 
Karo rules this way as well.45 However, the Rema sides with the other 
Rishonim who contend that we have no requirement to give precedence 
to a sinner whom we are supposed to hate.46 Most of the Acharonim 
adopt the position of the Rema.47

But, the Rishonim on whom the Rema is based do not necessarily 

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:  43

"השונא שנאמר בתורה הוא מישראל לא מאומות העולם והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר )ויקרא יט, יז( לא 

תשנא את אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה 

ויחזור מרשעו תשובה".

סמ"ג )חלק מצות עשה מצוות פ ופא(:  44

"מפרש בפרק ערבי פסחים )דף קיג ע"ב( השונא שאמרה תורה היאך יהיה זה והלא כתיב לא תשנא את אחיך בלבבך אלא מדבר 

שנראה בו דבר עבירה שמותר לשנאותו כשהתרו בו ולא חזר שנאמר יראת ה' שנאת רע וכתיב והלא משנאך ה' אשנא ואף על 

פי כן הזהירה תורה לרחם עליהם ולעזרם בשעת הצורך".

שולחן ערוך )חושן משפט סימן ערב סעיף יא(:  45

"השונא האמור בתורה לא מעכו"ם הוא אלא מישראל, והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר )ויקרא יט, יז( לא 

ולא חזר, הרי מצוה לשנאותו עד שיעשה  בו  והתרה  כגון שראהו לבדו שעבר עבירה  תשנא את אחיך בלבבך, אמרו חכמים 

תשובה וישוב מרשעתו".

ומלשון הטור אין ראיה מכאן ולכאן.

טור )חושן משפט סימן ערב(:

"הפוגע בשנים אחד רובץ תחת משאו ואחד פרוק וצריך לטעון מצוה לפרוק תחילה משום צער בעלי חיים ואחר כך יטעון במה דברים 

אמורים בששניהן אהובים או שנואים אבל אם אחד שונאו ואחד אוהבו מסייע את השונא תחילה ואפילו לטעון כדי לכוף את יצרו".

וכן פסק הב"ח )חושן משפט סימן ערב סעיף קטן י(:

"והכי נקטינן דאפילו בשונא שמצוה לשנאותו שנראה בו דבר עבירה והתרה בו ולא חזר אף על פי כן הזהירה התורה לרחם 

עליהם ולעזרם בשעת הצורך".

רמ"א )חושן משפט סימן ערב סעיף י(:  46

"ודוקא בשונא בעלמא דלא עביד איסורא, אבל אם עביד איסורא ושונאו משום שעבר עבירה, אינו צריך לטעון עמו כדי לכוף 

יצרו, דהא יפה עושה ששונאו".

סמ"ע )סעיף קטן יח( הסביר את הרמ"א בלי להכריע.  47

וגם הערוך השלחן פסק כהרמ"א והביא את המחבר רק כיש אומרים.

ערוך השלחן )חושן משפט סימן ערב סעיף קטן יב(:

"אבל אם עשה עבירה ולא עשה תשובה דמצוה לשנאותו אינו צריך לטעון עמו תחלה ויש אומרים דגם בכי האי גוונא מצוה 

בשונא תחלה )ב"ח(. ומרמב"ם שם משמע להדיא כדעה ראשונה מדכתב אחר דין זה השונא האמור בתורה מיירי שעבר עבירה 

משמע דקודם זה מיירי בשונא ממש".

וכן הביא החפץ חיים בספרו אהבת חסד )חלק א פרק ד אות ג ועיין בנתיב החסד שם אות א וב( כמו שכתב הרמ"א ואליביה 

דרמב"ם, ודחה את שיטת הב"ח.
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argue with the approach of the Tosafos in Pesachim, which says that the 
hatred that one feels for a wicked person cannot be driven by personal 
animosity and has to be altruistic. (We will see later that this means that 
one’s hatred has to be limited, because an unrestrained hatred is a sign 
that it is being driven by personal animosity.) These Rishonim are only 
coming to argue that there is a mitzvah to help a sinner with loading his 
animal first in order to overcome your hatred for him.48 The notion of 
overcoming animosity only applies to an enemy who one is not allowed 
to hate at all. However, they would certainly agree with the premise of 
Tosafos in Pesachim who limit the type of hatred that one may feel for a 
sinner.49 These Rishonim only argue against Tosafos in so far as they did 
not consider that this concern warranted a change in the precedence 
of loading and unloading because of it.50 But, all would agree that the 

הגר"א )סימן ערב סעיף קטן טו( העיר שהרמב"ם בהלכות רוצח )פרק יג הלכה יד( כתב "אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק   48

ולטעון עמו". ולא כתב שיש מצוה לכוף את יצרו. היינו שמותר לו לשנוא אותו אבל בכל זאת נכלל עדיין במצות להחיותו וטעינה 

ופריקה אבל אין צריך להקדימו. ולפי דיוק זה הרמב"ם באמת לא הולך לפי התוספות בפסחים ]שאסור לשנוא אפילו רשע 

בשנאה גמורה של הפסוק[ אלא לפי התוספות בבבא מציעא שמותר לשנאותו והערת הגר"א הוא להראות שהרמ"א הולך גם כן 

לפי הרמב"ם שמותר לשנוא את הרשע ומצד שני עדיין חייב בטעינה ופריקה ]ולגמול חסד עמו )חפץ חיים בספרו אהבת חסד, 

חלק א, פרק ד אות ב([ ורק פטור מלהקדימו כדי לכוף את יצרו דבאמת מותר או מצוה לשנוא אותו.

כן העיר גם כן הדברות משה )בבא מציעא הערה עז(:

"וברמב"ם פרק יג מרוצח הלכה יג … הטעם שכתב שם … הוא רק טעם על עיקר מצות פריקה וטעינה מה שאף לשונא חייבה 

תורה, ולא על קדימה לשונא ואם כן אפשר שדין הקדימה לשונא ש]הרמב"ם מביא[ בהלכה יג איירי בשונא שלא כדין שהוא 

באיסור".

ועיין בהערות הבאות שנביא עוד בדברי הדברות משה.

וכן משמע מכל אלה המפרשים שנביא בהמשך שטפלו בהגדרת השנאה ממול האהבה אליביה דהתוספות בפסחים וכגון ספר 

התניא )פרק לב( והאור יחזקאל )עמוד קמג(, והמשך חכמה )דברים פרק כב פסוק ד(, שו"ת מנחת אשר )חלק א סימן סד(, ועוד 

הרבה. ואפילו אלה שהם ספרי חסידות ומוסר, בודאי שחברו הרבנים הענקים האלה אליבא דהלכתא.

דמסתמא לא חולקים על האבות דרבי נתן )פרק טז( שרק מינים מותר לשנא. וכן פסק להלכה החפץ חיים.  49

אהבת ישראל )פרק ד(:

"הנה סתם איש ישראל מאמין הוא בי"ג עיקרי הדת … הוא אהוב למקום … ואם כן איך יוכל האדם לפעול בנפשו לשנוא את מי 

שהוא אהוב לה', הלא בודאי יהיה להקב"ה תרעומת עליו עבור זה".

ולעיל הוכחנו שאפילו שנאה מוגבלת זו מותרת לרוב הראשונים רק אחרי שהוכחנו אותו הרבה פעמים.

וכן הוא בדברות משה כשמביא את התוספות של בבא מציעא האומרים שהסוגיא של קדימה בטעינה לא איירי בשונא שמותר   50

לשנאותו מחמת עבירה אלא מדובר בשונא ששונא אותו אישית ודלא כמו שהסבירו התוספות בפסחים.

ועל זה כתב הדברות משה )בבא מציעא הערה עז(:

"התוספות דסוגיין )בבבא מציעא( נמי לא נחלקו על זה שאסור לשנאותו שלא לשם שמים וממילא אסור להוסיף שנאה ממה 

שהיה שונאו בשביל העבירה אך לא מסתבר להו שנחוש לזה שיותוסף לו שנאה להקדימו שלא כדין ולכן הוצרכו לתרץ דדין 

הקדימה שבברייתא לא איירי בשונא דקרא".
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sinner is still אחיך as far as the mitzvah of לא תשנא is concerned.51 A lone 
opinion — that of Rabi Achai Gaon — declares that a sinner is excluded 
from the verse of לא תשנא because he is not your brother.52

What do the many sources in Chazal which speak about hating the 
wicked person refer to? In some cases, they are speaking about the type of 
hatred we have defined above — where one has to be careful that no personal 
hatred is involved. In other instances, they are referring to someone who 
may be a particularly bad influence on others.53 Alternatively, such hate is 
reserved for someone who is a kofer or a min or an apikorus.54 In another 

ודוגמא טובה לזו שיטת ספר יראים )סימן קצה( שכתב "ואם מבין תוכיחנו שחטא לשמים או נגדך בדבר שהוא ראוי להשנא   51

רשאי את לשנאתו אז ואינה שנאת לב אלא שנאה הנראית לעינים". ומדכתב "שחטא לשמים" היינו שהוא עבריין ואף על פי כן 

עדיין כלול בלא תשנא ורק מותר שנאת הלב הנראית לעיניים. ומקור דבר זה מבאר היראים בהמשך "כדתניא כי תראה חמור 

שונאך רובץ שונא ישראל" שזה החידוש של פסוק זה של "חמור שנאך" שאף על פי שאסור לשנאותו בלב יש להראות לו שנאה 

לתועלת ומביא היראים את הגמרא בפסחים למה נקרא שונאך ולא שונא כולם ומוקמינן לה בפסחים פרק ערבי פסחים )דף קיג 

ע"ב( כגון דחזא ביה איהו דבר ערוה ואחרים לא ראו איהו רשאי לשנאתו ואחרים אינם רשאים לשנאותו לכך נאמר שונאך ולא 

לאחרים ולא עוד שמצוה לשנאותו דכתיב יראת ה' שנאת רע. ואז ממשיך היראים להגיד שאחיך בא למעט מי שלא הוי אחיך 

במצוות: "ומנלן שבאדם שאינו הגון לא הזהירה התורה דכתיב לא תשנא את אחיך ואחוה במצות בעינן". וברור שהיראים בא 

להוציא מומר או מין או אפיקורס וכדומה ולא מומר לתאבון וכל שכן מי שרק עבר עבירה פעם אחת ועדיין לא עשה תשובה 

שאם לא כן הרישא של היראים ]שאומר שרק שנאה בחוץ מותרת בכי האי גוונא[ סותר את הסיפא והארכתי קצת כי ראיתי מי 

שרצה להגיד שהיראים הולך לפי שיטת השאילתות אבל הנראה לפי עניות דעתי כתבתי.

וכן עיין מה שכתב היראים )סימן רכד( שאנחנו רק חייבים "לרעך שהוא כמוך שמכניס עצמו בעול שמים ואוהב מצות כמוך. 

אבל אם הוא רשע אינך מצוה לאהבו כי מצוה לשנאותו כדכתיב יראת ה' שנאת רע וכתיב הלא משנאיך ה' אשנא וגו'". ומשמע 

שכל עוד שבאופן כללי מכניס עצמו בעול שמים נקרא רעך וחייב אתה במצוות האהבה כלפיו ולכן מה שכותב ש"אם הוא רשע 

אין מצוה לאהבו" היינו מי שפורק עול לגמרי.

שאילתות דרב אחאי גאון )פרשת וישב סימן כז(:  52

"ודאסור למשנייא ]לשנאותו[ היכא דקא נהיג כשורה, אבל לא נהיג כשורה שרי למשנייה ולמלטייה ולמעבד ביה מעשה, דכתיב 

ונשיא בעמך לא תאור, בעושה מעשה עמך".

לדעת השאילתות, היות שעבריין לא נכלל באחיך של לא תשנא, אין איסור לשנוא אותו באופן מוחלט וברור שלהשאילתות 

צריך להעמיד את השונא של טעינה כמו שכתבו תוספות בבבא מציעא שאיירי בשונא אישי ולא בשונא ששונאים אותו מחמת 

החטא.

וראיתי מי שהביא גם את דברי הגהות מיימוניות כסיעתא לשיטה זו.

הגהות מיימוניות )על הרמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ג(:

"ודוקא שהוא רעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רע ואומר הלא 

משנאיך ה' אשנא וגו".

אבל לפי דרכינו אין זה ראיה כי כבר הוכחנו שלכל הדעות מצוה לשנאותו במקרה כזה אבל אין זה בגלל שאינו אחיך במצוות אלא 

בגלל שהותר שנאה מיוחדת ומוגבלת כלפיו וכן יש להבין את דעת הסמ"ג )מצות עשה ט(.

צביון העמודים על הסמ"ק )מצוה ח אות ב(:  53

"וזה גופא קשה דאי בעינן דוקא רעך במצות או כמוך במצות אם כן איך דרשינן בסנהדרין שם ברור לו מיתה יפה דאיירי ברשע 

ואהבת[ אלא באופן ששייך התחברות איתו, שהרי למאן  נראה … דלא נתמעט ]רשע ממצות  כן  דין … ועל  מחייבי מיתת בית 

דאמר מצוה לשנאותו ויליף לה מדכתיב יראת ה' שנאת רע, והרי לא כתיב 'שנאת רשע' אלא 'שנאת רע' כתיב" וגו'".

פירוש המשניות )הקדמה לפרק חלק(:  54
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vein, the hatred may be meant for someone who endangers others.55 Rav 
Moshe Feinstein stated that even the death penalty was not carried out 
because of hatred toward the perpetrators of evil. Rather, it was performed 
as a message to people to understand the severity of such transgressions.56 
All of these instances of hatred might be considered an external expression 
of hate rather than real hatred of the heart. (See endnote IV.) Similarly, this 
is often the intention when Torah leadership labels certain individuals of 
particular influence as people to stay away from.57

E. APPROACH I: LOVE AND HATRED ALL IN ONE
One approach to resolving the seemingly contradictory passages in 

the Gemara that imply that one must love and hate the evildoers simul-
taneously is that of the Tanya, who explains that one should not reduce 
the entire person to his sin. One should hate the evil in him58 while 
simultaneously loving the good within him. (See endnote V.)

"וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא צדוקי ואפיקורס וקוצץ בנטיעות ומצוה לשונאו 

ועליו נאמר )תהלים קלט( הלא משנאך ה' אשנא".

וכן באבות דרבי נתן )טז, ה(:

"יש לשנוא את האפיקורסין והמסיתים ומדיחין ומסורות שאין עושין מעשה עמך".

וכן איירי בתניא )פרק לב(:

"ולא אמר 'תכלית שנאה שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלקי ישראל כדאיתא בגמרא ריש פרק טז דשבת".

וכן חילק הטל תורה )פסחים דף קיג ע"ב(:

"ואפשר דבעבר עבירה לתאותו היכי דמי בהתרה בו ולא חזר בו כמו שכתוב רמב"ם שם ובשולחן ערוך )חושן משפט סימן רעב 

סעיף יא(. ובפירוש המשנה מיירי בלא הוכיחו לכך צריך לאוהבו אבל בכופרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא אף בלי תוכחה 

דהם אינם בכלל אחיך ואין להוכיחם וכמו שכתוב במנחת חינוך מצוה רלט".

כגון "מוסר" כמו שכתב הרמב"ם )הלכות חובל פרק ח הלכה י(:  55

"מותר להרוג המוסר בכל מקום ואפילו בזמן הזה שאין דנין דיני נפשות ומותר להרגו קודם שימסור אלא כשאמר הריני מוסר 

פלוני בגופו או בממונו ואפילו ממון קל הרי התיר עצמו למיתה ומתרין בו ואומרין לו אל תמסור אם העיז פניו ואמר לא כי אלא 

אמסרנו מצוה להרגו וכל הקודם להרגו זכה".

שו"ת אגרות משה )חושן משפט חלק ב סימן סח(:  56

"לא היה זה מצד שנאה לעושי דבר הרע … ומצד יראה לקיום העולם דעל זה איתא בגמרא )בבא מציעא דף פג ע"ב( יבא בעל הכרם 

ויכלה את קוציו והלכה כן כדפסק הרמב"ם וכל הפוסקים. אלא הוא שידעו האינשי חומר האיסורים אלו ולא יעברו על זה".

כן העיר לי בני, הרב בנימין אדלשטיין.  57

תניא )פרק לב(:  58

"וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם מצוה לאהבם גם כן ושתיהן הן אמת שנאה מצד הרע שבו 

ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם".

וכן באברבנאל )ויקרא יט, יז(:

"אין ראוי לשנוא אותו בלב רק לשנא מעשיו ולהוכיחו".
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In this vein, Rav Chaim Shmuelevitz explained that Avraham Avinu 
sincerely loved Yishmael as a father loves his son, but simultaneously 
he hated him because he strayed from the proper path.59

The Torah mandates a complex set of feelings we are supposed to 
feel toward such a person,60 because human beings are capable of feel-
ing such emotions in their hearts simultaneously. Human beings are 
complex and multifaceted. We should recognize that in others and draw 
on our own wellsprings of emotional strengths to relate to different 
strengths and weaknesses of another individual differently. And, while 
recognizing a person’s negative behavior or characteristics, still we are 
required to maintain a general feeling of love toward him. For, how else 
are we going to genuinely have his interests at heart?61 And, if we do not 
have the person’s interests at heart, how are we going to reprove him 
properly? The obligation of tochachah is rooted in love. Rabi Yosi Bar 
Chanina explains, “When people correct each other, it brings them to 

שיחות מוסר )עמוד פח(:  59

"וכבר ביארנו במקום אחר שאין כאן סתירה כלל כי אמנם אדם רגיל כשהוא אוהב אינו יכול להיות בו בזמן גם שונא וכן להיפך 

ואין שתי המדות יכולות לדור אצל כל אדם בכפיפה אחת אבל אצל אברהם אבינו שהיו מדותיו על מתכונתן ולא נתערבו בהן 

נגיעות משל עצמו לא היתה סתירה בין האהבה לבין השנאה ושתיהן כאחת נמצאו בו אהבו לישמעאל אהבת נפש כמו ליצחק 

בנו מצד אחד וגם שנאו על שיצא לתרבות רעה".

אקדים הקדמה לבאר את הרקע לסוגיא זו:  60

]עיין  ודרוש.  פשט  יש  טז(  יט,  )ויקרא  עמיתך  את  תוכיח  הוכח  בלבבך  אחיך  את  תשנא  לא  שבפסוק  למעלה  כתבנו  כבר 

רמב"ן — פירושו על החומש שם; רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ו[.

והנה לפי הדרוש לא תשנא הוי לאו בפני עצמו ולא חלק של מצות תוכחה )ערכין דף טו ע"ב ודלא כרש"י שם(.

כתב הסמ"ק )מצוה יז( שבאמת שייך הלאו דלא תשנא גם לעבריינים.

ובאמת ליהודי כשר לא צריך בכלל את האיסור דלא תשנא. דעל יהודי כשר כבר מוזהרים מואהבת לרעך כמוך. ואם חייבים 

אנחנו לאהוב אותו כל שכן שמוזהרים אנחנו מלשנאותו ]ומכל מקום קצת קשה דואהבת רק איסור עשה ולא תשנא איסור לאו 

ואולי באה התורה להוסיף לאו על העשה[.

אמנם מי שפשע כבר לא נכלל בה"רעך" של ואהבת לרעך כמוך. אבל אף על פי שאינו חייב לאהבו, מכל מקום אינו רשאי לשנאו 

גם כן. וזה בא מהחידוש של הפסוק של לא תשנא. וגדר האיסור הוא שלא מותר לשנאו בלב כשמראים לו פנים של אהבה אלא 

יראה לו שנאתו כמו שכתוב הרמב"ם )הלכות דעות פרק ו הלכה ו( וכן נראה מרש"י )ערכין דף טז ע"ב ד"ה לא יכנו(. ולרש"י 

שם האיסור של לא תשנא הוא חלק מהחיוב של תוכחה. כתבה הגמרא שם: תנו רבנן לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו 

לא יסתרנו ולא יקלקלנו תלמוד לומר בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר. ועל זה כתב רש"י "על דבר תוכחה". ולכן לרש"י יוצא 

שהגמרא באה ללמדינו שמותר להראות שנאה לפושע על ידי שיכנו וכדומה אבל אסור לשנאותו — בשנאה שבלב הכתוב מדבר.

דעת תורה מהרב ירוחם ליבוביץ )שמות עמוד קעג(:  61

"הוכח תוכיח בנוי על היסוד של ואהבת לרעך כמוך כי בלי אהבה אין זו תוכחה אלא הקנטה. ושם: יתרו אשר ברך על הצלת 

'ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה', אשר הציל את העם מתחת יד מצרים  ישראל, כפי שנאמר 

)שמות יח י( הוכיח אותם מאהבה. אחרי אהבה כזאת אחרי שעושים ברכה על הצלת ישראל … איך יראה ברעתם אשר תמצא 

אותם אם לא יוכיחם, אם לא יגיד להם האמת".
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love each other … all love that does not include mutual correction is not 
true love.”62 Likewise, we see that Hashem only reproves those whom 
He truly loves, as it states, “For he whom Hashem loves, He reproves.”63 
At best, someone who rebukes insincerely will say the right things, but 
the person being rebuked will recognize that the rebuke is not coming 
from a place of love.64

F. APPROACH II: LOVE THE WICKED, HATE THEIR ACTIONS
The aforementioned approach of the Tanya, teaching us that 

we have to have different feelings about the different behavior or 
characteristics of a person, seems to be quite a challenging direc-
tive. As the Abarbanel states, “Love and hatred of the heart are two 
opposites.”65

In fact, the Chazon Ish writes that it is impossible to love and hate 
at the same time since they require conflicting emotions.66 Hence, the 
Abarbanel proposes an alternative approach. One should love the sin-
ner, period, but hate his evil actions,

Even though he transgressed, it is inappropriate to hate 
him in your heart. Rather you should hate his actions and 
reprove him.67

בראשית רבה )נד, ג(:  62

"והוכיח אברהם את אבימלך וגו' אמר רבי יוסי בר חנינא התוכחת מביאה לידי אהבה שנאמר )משלי ט( הוכח לחכם ויאהבך היא 

דעתיה דרבי יוסי בר חנינא דאמר כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה".

משלי )ג, יב(:  63

"כי את אשר יאהב יוכיח וכאב את בן ירצה".

לפרטי דיני תוכחה עיין מה שכתבנו בפרק ח.  64

אברבנאל )קדושים יט, ד"ה לא תשנא(:  65

"שהם שני הפכים אהבה ושנאה בלב".

ספר אמונה ובטחון )א, יד(:  66

"שני כחות נבראו בנפש האדם, כח אהבה, וכח שנאה, ולעולם אין יחוס האדם לרעהו בקפאון של שני הכוחות יחד אין אפשרות 

לאדם לתת אהבה ושנאה יחד, אך אחד מהם פועל, והשני נאסף בהכרח, שהם שני הפכים מוחלטים, ולא יתכן הויתם יחד".

אברבנאל )ויקרא יט, יז(:  67

"לא תשנא, אף שעבר עבירה אין ראוי לשנוא אותו בלב אלא לשנא מעשיו ולהוכיחו".

וגם כתב הרב שמשון רפאל הירש )חורב, חלק תורות, שנאה, אות ו(:

"שנא את החטא אבל לא את החוטא".
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It emerges from here that we are not supposed to hate the sinner, but 
rather hate his actions.68 The evildoers themselves remain Hashem’s 
creatures, created in the image of the Lord and we may not hate them.69

Some of the Rishonim write that the hatred that we are to have for 
a sinner is not a feeling in one’s heart, but rather an external display of 
hate.70 This hatred serves as an expression of tochachah,71 to show him 
that we disapprove of his actions; as a step toward encouraging him 

אור יחזקאל )מדות — עמוד קמה(:  68

"ודרך העבודה חייבת להיות שישנא את המעשים של הרשעים".

.I ועיין בהמשך מה שנכתוב עוד בסעיף

אור יחזקאל )שם(:  69

"אבל אסור לו לשנוא את הרשעים עצמם, שהרי חביב אדם שנברא בצלם ואי אפשר לשנוא אותו … שאף הרשעים הם מעשי 

ידיו של הקב"ה חייבת למנוע מאיתנו את השנאה עליהם".

סמ"ק )סימן יז(:  70

"על אותו שמותר לשנאותו כגון אם עבר עבירה, אפילו הכי אסור לשנאותו בלבו להראות לו פנים יפות אלא יראה לו שנאתו".

וכן כתב הרב אייזיק שטיין בפירושו על הסמ"ג )מצות לא תעשה ה(:

"משמע שמפרש הא דכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך שלא ישנא אותו בשנאה גמורה שהוא מן הלב, ומיירי באדם כשר, אבל 

בסמ"ק מפרש דאיירי באדם רשע שמותר לשנאותו והכתוב מזהירו שלא לשנאותו בלב ולהראות לו פנים יפות אלא יראה לו 

פנים שישנא לו ואלו ואלו דברי אלקים חיים".

וגם משמע כן בספר יראים )סימן קצה(:

"ואם מבין תוכיחנו שחטא לשמים או נגדך בדבר שהוא ראוי להשנא רשאי את לשנאתו אז ואינה שנאת לב אלא שנאה הנראית 

לעינים".

ואף על פי שבמקומות אחרים נראה שהיראים חולק על דעה זו.

ספר יראים )סימן קצה(:

"ומנלן שבאדם שאינו הגון לא הזהירה תורה, דכתיב לא תשנא את אחיך, ואחוה במצוות בעינן וגו'".

עיין שם שמביא כמה ראיות לדבר.

וכן כתב היראים במצות האהבה )סימן רכד(:

"אבל אם הוא רשע אינו מצווה לאהבו כי מצוה לשנאותו".

אבל יש מפרשים שמבארים שכוונת היראים הוא למעט מאיסור של שנאה אדם שאינו הגון כל כך שיצא מכלל אחוה.

סביב ליראיו בביאורו על ספר יראים )שלהי אות ב(:

"אבל במי שרואה אותו עובר עבירה לפרקים שלא בהתראה כההיא שמיירי בפסחים, דאכתי אחיו הוא ולא נפיק מכלל אחוה, 

עליו קאי אזהרה דלא תשנא שנאה שבלב, ונהי שמצוה לשנוא גם אותו".

ויש לציין שאף על פי שאנחנו מביאים תירוץ זה להסביר את שיטת התוספות )פסחים קיג ע"ב ד"ה שראה(, הנה הריטב"א 

)בשיטה מקובצת על בבא מציעא דף לב ע"ב( הבין שלפי תוספות אסור להראות איבה להשונא בגלוי כי זה יכול להביא לידי 

"שנאה רבה וקטטה גמורה".

ובהשולחן ערוך )חושן משפט סימן ערב סעיף יא(, שמביא לשון הרמב"ם )סוף הלכות רוצח(, לא הוזכר חילוק זה בין שנאה 

גלויה ושנאה שבלב. ובספר עבודת המלך )על הרמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה ה( כתב שהחינוך )מצוה רלח( כתב להיפך 

מן הסמ"ק.

שער התוכחה המיוחס לרבינו יונה:  71

"וחייב אדם להוכיח הרעים בג' דברים … בשנאת הלב".
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to do teshuvah. (Other Rishonim contend that true internal animosity 
should be felt during times of tochachah; presumably because this would 
rouse the sinner to do teshuvah.)72 In our hearts, however, we ought to 
be motivated by love for the sinner, and the display of hatred is only 
tactical for the sinner’s benefit.73

Rav Moshe Feinstein calls this emotion “hatred for the sake of 
Heaven”; it is a deliberate and controlled expression and not some 
feeling that simply wells up from within.74 The hatred is for the sake of 
Heaven in the sense that it serves the purpose of showing the sinner 
that he is doing the wrong thing, and as a message to him that he should 
do teshuvah.75 According to Rav Elchanan Wasserman, such purposeful 
hatred was never forbidden by the verse of 76.לא תשנא

Rav Shlomo Wolbe quotes Rav Yerucham Levovitz, that someone 
who is not capable of properly maintaining this duality of emotions, of 
hating only the evil within the sinner yet not hating the sinner himself, 
is forbidden to hate at all.77

ביאור רב ירוחם פישל פערלא )מצות עשה יט עמוד 287 ד"ה ונראה(:  72

"מצוה לשנאותו … ומשום תוכחה דעל ידי כך אפשר שיחזור למוטב".

וכמו כן בקובץ הערות שהובאו דבריו לעיל שההיתר לשנאת הרשע היא בגלל שזה לתועלת.

ויש לציין שמקורות אלו לא הזכירו את דברי השער התוכחה, שחייב לשנוא אפילו בלב.

כן הסביר המשנת חיים )מסכת תענית סימן יט(:  73

"שכל ההיתר לשונאו אינו אלא בגלוי דכיון שהשנאה הוא כדי שישוב אם כן צריך שיראה ששונאים אותו ועל ידי זה ישוב, אך 

בסתר אסור לשנאותו".

דברות משה )בבא מציעא הערה עז(:  74

תאותו  מצד  בשנאה  ולא  שמים  לשם  אלא  מותר  אינו  לשנאותו  שמותר  ערוה  דבר  בו  שראה  בישראל  דאף  אצלי  פשוט  "הנה 

לשנאותו … לשנאה גם שלא לשם שמים שזה קורין שנאה גמורה שהוא מצד כח היצר הרע שהיא שנאה נוספת על השנאה שלשם שמים".

וכן כתב העמודי ארזים )בפירושו על ספר יראים סימן לח(:

מצד  אלא  מצידו,  אותו  שונא  שהוא  הותר … שנאה  שלא … שלא  שיודע  שמים  כבוד  מפני  קצת  שנאה  אלא  "וליכא 

יהדות … ובתוספות דבבא מציעא … שמע מנה דשונא דקרא ליכא ביה דין קדימה. וכן נראה דעת הריטב"א".

משנת חיים )תענית סימן יט(:  75

"שמה שהגמרא בפסחים התירה שנאה כלפי חוטא, זהו כדי להחזיר למוטב ואינה שנאה אמיתית אלא אהבה נסתרת, שהרי 

רוצה בטובתן".

קובץ הערות )סימן ע אות תרנה, יבמות דף צ ע"ב(:  76

"וכמו בלאו דלא תשנא את אחיך, דאין האיסור אלא בשנאת חנם, היינו שלא ראה בו דבר ערוה, אבל אם ראה עליו דבר ערוה 

מותר לשנאותו. ואין לומר דשם הטעם משום דאינו בכלל אחיך, הא ליתא, דמבואר בתוספות פרק ערבי פסחים )דף קיג ע"ב 

ד"ה שראה( דאם ישנאהו בשביל טעם אחר עובר עליו בלאו, ולא הותר אלא לשנאתו בשביל דבר ערוה שראה בו … ומוכח מכל 

זה, דכל האיסורין האלו הותרו לצורך תועלת".

אבני שלמה מהרב שלמה וולבה )עמוד פא(:  77
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G. APPROACH III: HATE, BUT IN SMALL DOSES
We have suggested two approaches that involve not fully hating 

the sinner. The first is the approach of the Tanya, who states that one 
should both love and hate the sinner simultaneously, loving his good 
and hating his bad. The second is that of the Abarbanel, who states that 
we should not hate the sinner at all, but only his actions.

There is a third solution to the Tosafos; that of Rav Asher Weiss.78 Rav 
Weiss suggests that Tosafos is telling us that we may hate the sinner, but 
only a little. The intensity of one’s hatred is the focus of the discussion 
here and one has to prioritize loading the animal of the evildoer in or-
der to ensure that one’s intensity of hatred does not become too great. 
Just as with the other approaches, the hatred has to remain for the 
sake of Heaven, i.e., hatred only because of the sin without this hatred 
becoming something personal.79

This “mild” hatred for the sinner leaves room for a person to love 
him as well, and hence we understand how they are still included in the 
mitzvah of 80.ואהבת לרעך We are able to balance these two requirements 
(hate and performing kindness), by ensuring that the hate is not a 

"שאלו את רבי ירוחם אם מותר לשנוא את הרשעים ואמר רק אדם גדול יכול לשנוא את הרשעים, כי הוא יכול להבדיל בין 

ה'ֶרשע' ל'ָרשע' מה שאין כן אדם פשוט ששונא את האדם עצמו ולא את הרע שבו".

שו"ת מנחת אשר )חלק א סימן סד(.  78

כן משמע דעת הרב מאיר אריק.  79

טל תורה )פסחים דף קיג(:

"וחכם אחד הראני ברמב"ם בפירוש המשנה סנהדרין פרק חלק בעיקר הי"ג דמי שעבר עבירה מחמת התגברות התאוה מצוה 

לאהבו ולרחם עליו רק בכופר עיקר אחד מן העיקרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעויין שם וסיום דבריו הוא מהש"ס 

דשבת הנזכר לעיל אבל ריש דבריו דמצוה לאוהבו ולרחמו היא לכאורה נגד הש"ס דפסחים פה והרמב"ם גופא פסק כן בפרק 

וסתירת הש"ס משבת  ליישב דברי הרמב"ם בפירוש המשנה  יש לומר  ו מהלכות רוצח דמותר לשנאותו בעובר עבירה … גם 

לכאן דשם משמע דוקא בכופרים דשם היינו תכלית שנאה כדכתיב תכלית שנאה וזה דוקא בכופרים אבל הכא בראה בו דבר 

ערוה שמותר לשנאותו אינו שנאה בתכלית דהרי צריך לרחמו על כל פנים לפרוק ולטעון עמו ושוב ראיתי בתניא לרש"ז פרק 

לב שכתב כן דצריך לשנוא מצד הרע שבו אבל צריך לאהוב אותו מצד הטוב שבו ולרחמו אבל בכופרים נאמר תכלית שנאה 

שנאתים עיין שם".

לעיל בסעיף F הבאנו את הדברות משה )בבא מציעא הערה עז(:

"הנה פשוט אצלי דאף בישראל שראה בו דבר ערוה שמותר לשנאותו אינו מותר אלא לשם שמים ולא בשנאה מצד תאותו 

לשנאותו".

וכותב שם שכל שנאה שהיא לא לשם שמים אלא שבא מכח היצר הרע נקרא שנאה גמורה שהיא שנאה נוספת על השנאה 

לשם שמים.

.I עיין מה שכתבנו בסעיף  80
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burning hatred in one’s heart, but rather a mild expression, appropriate 
to the negative aspects of this person’s deeds.

H. PAIN NOT HATRED
The Gemara in Sanhedrin (39b) states that Hashem does not rejoice 

and the angels do not sing His praises when the wicked people who are 
His creations expire.81 Rabbeinu Yonah tells us that humans are also 
commanded not to rejoice upon the demise of a sinner.82 The verse, “Do 
not rejoice with the fall of your adversaries,”83 applies also to a wicked 
person.84 We can feel joy for the increase of the glory of the Almighty that 
the death causes, but not because of our hatred toward the deceased.85

The Rambam seemingly disputes this in writing that when האפיקורסין 
 ,die, we do not sit shivah for them; rather, we wear white והמומרים והמוסרין
eat, drink, and rejoice.86 However, seemingly, the Rambam would agree 
that, as long as they are alive, we should pray that the evildoers should 
do teshuvah, as will be seen in section J, below. We only rejoice at the 
demise of a sinner who did not do teshuvah.

סנהדרין )דף לט ע"ב(:  81

"ויעבר הרנה במחנה אמר רב אחא בר חנינא באבוד רשעים רנה באבוד אחאב בן עמרי רנה ומי חדי קודשא בריך הוא במפלתן 

של רשעים הכתיב בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו ואמר רבי יונתן מפני מה לא נאמר בהודאה זו כי טוב 

לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים".

רבינו יונה )מסכת אבות פרק ד משנה יט(:  82

"גם בהיות האויב רשע אין לשמוח ברעתו בלתי מפני ה' לבדו רצוננו לומר כי זה הצדיק לא ישמח במפלת הרשעים אך אם 

כוונת שמחתו מפני שמפלתו כבוד שמים הוא לא מפני שנאתו אותו וכל שכן מי שמעשיו מקולקלין כמוהו ואם יגל לבו בהכשלו 

רעתו רבה".

רבינו יונה )משלי כד, יז(:

"ויזהיר בזאת את חברו הרשע שאינו שמח במפלתו לשם שמים ולא ישנאהו מפני רשעו רק מפני שהוא אויבו".

משלי )כד, יז(:  83

"בנפול אויבך אל תשמח".

והעיר בני, הרב בנימין אדלשטיין שמאידך יש לנו פסוק במשלי "באבוד רשעים רנה" )משלי יא, י(, ותירץ שכפי הנראה הרנה   84

אינה שמחה כי אם שבח על גילוי כבוד ה', אמנם גם זה קשה שכבר אמר הבורא "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה" 

)מגילה דף י ע"ב(. ואם כן פירוש המילה רנה צריכה דקדוק רב.

רבינו יונה )מסכת אבות, שם(:  85

"כי זה הצדיק לא ישמח במפלת הרשעים אך אם כוונת שמחתו מפני שמפלתו כבוד שמים הוא, ולא מפני שנאתו אותו".

רמב"ם )הלכות אבל פרק א הלכה י(:  86

"כל הפורשין מדרכי צבור … וכן האפיקורסין והמומרים והמוסרין כל אלו אין מתאבלין עליהן אלא אחיהם ושאר קרוביהם 

הלא  אומר  הכתוב  ועליהם  הקב"ה  של  שונאיו  אבדו  שהרי  ושמחים  ושותים  ואוכלים  לבנים  ומתעטפים  לבנים  לובשין 

משנאיך ה' אשנא".
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All agree that the sins of evildoers cause Hashem great pain.87 In 
Yechezkel (18:23), we read:

“Do I desire the death of the wicked man?” asks Hashem. 
“Rather [I do seek] his repentance from his evil ways, so that 
he might live!”88

Wicked people are still His children.89 Thus, when the time comes to 
punish evildoers, it is not an occasion for Hashem to rejoice.

The Gemara tells us that Hashem stopped the angels from singing 
His praises after the splitting of the sea because the Egyptians were also 
His creations.90 This is not merely true of the angels. The Yalkut declares 
that we recite the full Hallel only on the first day of Pesach and not on 
all seven days of the festival because the Egyptians drowned in the sea 
on the seventh day of Pesach. The Yalkut explicitly compares this to the 
enemy in the verse of loading the animal of one’s enemy, saying that 
when you see such a person in distress, “Do not rejoice at the downfall 
of your enemy” — but rather help him.91

חגיגה )דף טו ע"ב(:  87

"כשרשעים מצטערים אומר הקב"ה קלני מראשי קלני מזרועי".

יחזקאל )יח, כא(:  88

"החפץ אחפץ מות רשע נאם ה' הלוא בשובו מדרכיו וחיה".

מהרש"א )חידושי אגדה, בבא בתרא דף י ע"א ד"ה השיב לו(:  89

"אף בזמן שהם משחיתים מעשיהם נקראים בנים לה'".

פסחים )דף פז ע"א(:

"אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע בניך חטאו … אמר לפניו רבונו של עולם כל העולם שלך הוא העבירם באומה אחרת אמר 

הקדוש ברוך הוא מה אעשה לזקן זה אומר לו לך וקח אשה זונה והוליד לך בנים זנונים ואחר כך אומר לו שלחה מעל פניך אם 

הוא יכול לשלוח אף אני אשלח את ישראל … אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע לא היה לך ללמוד ממשה רבך שכיון שדברתי 

עמו פירש מן האשה אף אתה בדול עצמך ממנה אמר לו רבונו של עולם יש לי בנים ממנה ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה 

אמר ליה הקדוש ברוך הוא ומה אתה שאשתך זונה ובניך ]בני[ זנונים ואין אתה יודע אם שלך הן אם של אחרים הן כך ישראל 

שהן בני בני בחוני בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קנינין שקניתי בעולמי".

סנהדרין )דף לט ע"ב(:  90

"דאמר ר' שמואל בר נחמן אמר ר' יונתן מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה 

לפני הקדוש ברוך הוא אמר להן הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני".

ילקוט שמעוני )משלי רמז תתקס(:  91

"בנפול אויבך אל תשמח, וכן צוה המקום כי תראה חמור שונאך, כי תפגע שור אויבך, אמר האלקים אין אתה טוב ממני, כיצד ראויים 

היו ישראל לקרות את ההלל כל שבעת ימי הפסח כשם שקורין שבעת ימי החג ואין קורין אלא יום ראשון בלבד, ולמה כן, אלא בשביל 

שנהרגו המצרים וטבעו בים שהם שונאי ואני הכתבתי בנפול אויבך אל תשמח, וכן אתה מוצא בנח שאסר עליו תשמיש בשעת המבול".
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In the light of all this, it may be misleading to talk of the animosity 
that one is allowed to demonstrate toward a sinner as being hatred. The 
feeling in our hearts should be as the Mishnas Chaim explains it, “And 
the hatred toward a sinner that the Gemara in Pesachim allowed, is in 
order to return [the sinner] to goodness, and it is not a real hatred, but 
a hidden love, for he is only desirous of their welfare.”92

I. THE SIN, NOT THE SINNER
We have seen three approaches to explaining how, according to 

Tosafos, the Rambam, and others, one can seemingly hate the sinner 
and love him concurrently. The common denominator of these three 
approaches is that although it is a mitzvah to hate the sinner, the 
animosity must be constrained and limited in significant ways. The 
corollary of this is that one is still obligated in the mitzvah of ואהבת 
 toward such a person.93 We may redeem him if he is captured.94 לרעך כמוך
We are required to save his life95 and to return his lost objects.96 It is 

משנת חיים )תענית סימן יט(:  92

"שמה שהגמרא בפסחים התירה שנאה כלפי חוטא, זהו כדי להחזיר למוטב ואינה שנאה אמיתית אלא אהבה נסתרת, שהרי 

רוצה בטובתן".

.A וכבר כתבנו באריכות לעיל בסעיף  93

ועיין שם שהבאנו רשימה של ראשונים ואחרונים האומרים שרשע ]לתאבון[ נכלל בואהבת לרעך כמוך.

שולחן ערוך )יורה דעה סימן רנא סעיף ב(:  94

"אבל עבריין לתיאבון, אין איסור בדבר אם רוצים לפדותו, אבל אין מחויבים בכך".

וכן כתב בבית יוסף )יורה דעה ריש סימן רנא( שכן היא דעת הרמב"ם וכן כתב ספר יראים )מצוה מז( והסמ"ג )מצוה קסב( 

והסמ"ק )סימן רמח(. אמנם תוספות )עבודה זרה דף כו ע"ב( כתבו דחייב לפדותו ]ולא רק שמותר אם רוצה[ והגר"א )סימן רנא 

סעיף קטן א( כתב שכן ההלכה וכן למד הרדב"ז בדעת הרמב"ם )הלכות מתנות עניים פרק ח הלכות יג ויד(.

שולחן ערוך )יורה דעה סימן קנח סעיף א(:  95

"אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד אלא עושה עבירות להנאת עצמו, כגון אוכל נבלות לתיאבון, מצוה להצילו 

ואסור לעמוד על דמו".

מגיד משנה )הלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה יז(:  96

גזילה הלכה ב שמחזירין אבידת  "ומה שכתב רבינו ]הרמב"ם[ ומצוה להחזיר אבידתו הוא ממה שנתבאר בפרק יא מהלכות 

המומר והוא שיהיה מומר לתיאבון כמו שנזכר שם".

]ואף על פי שהבית יוסף חולק שם על עצם המושג של משומד לתאבון, מכל מקום מסכים שבמקרה של מומר לתאבון רגיל 

הכי נקטינן.[

וכן פסק בשולחן ערוך )חושן משפט סימן רסו סעיף ב(:

"חייב להחזיר אבידת ישראל אפילו היה בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון".

והסיבה שחייבים להחזיר אבידת מומר לתאבון היינו בגלל שלשון הפסוק היא "לכל אבידת אחיך" )דברים כב, ג( ודרשינן "לכל 

אחיך אפילו הוא רשע" )עבודה זרה דף כו ע"ב, רא"ש בבבא מציעא פרק ב סימן יב(.
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forbidden to take interest from him.97 Some commentators say that we 
are obligated to sustain him and give him charity.98 (See endnote VI.)

One way of understanding these laws is that every Jew has the pintele 
Yid — the natural, intrinsic sanctity that we inherited from the Avos just 
by being a Jew. (See endnote VII.) In more than one place, the Sefer 
HaTanya notes the fact that often Jews who seemed to have left Torah 
and mitzvos entirely were nevertheless willing to give up their lives 
when commanded by adversaries to publicly denounce and renounce 
Judaism.99 Their intrinsic Jewishness (the pintele Yid) came to the fore. 
For the same reason, Rav Eliyahu Dessler writes that there never was 
and never will be a true heretic. Deep down, at the bottom of his heart, 
every Jew knows the truth.100

וכיון שהשבת אבידה היא אחת משתי המקורות להצלת נפש, מסתמא הוא הדין להציל את נפשו אבל היראים )סימן מז( כתב 

שאין אנחנו חייבים להצילו ובתוספות )עבודה זרה דף כו ע"ב ד"ה אני( למדו מריבוי זה גם כן שאסור להלוותו בריבית ושחייבים 

לתת לו צדקה ]להחיותו[ וגם על זה ]להחיותו[ כתב היראים שאין אנחנו חייבים.

ומשמע מכאן שבכל הני מצוות אחרות איפה שכתוב אחיך אין מומר לתאבון נכלל בתוך גדר אחיך. וצריך עיון כי בנוגע לתוכחה כתב 

הביאור הלכה )סימן תרח ד"ה אבל( שרק מומר להכעיס נמעט בודאות מגדר רעך מה שאין כן מומר לתאבון הוי ספק אם נכלל או לא ועל 

הצד שבאמת נכלל ברעך רואים שלא רק בנוגע להשבת אבידה נוגע דין זה. ואולי אפשר לחלק בין רעך ואחיך וזה חידוש גדול וצריך עיון.

הג"ה )שולחן ערוך יורה דעה סימן קנט סעיף ב(:  97

"ויש מחמירין אף במומר להלוותו. וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנו".

תוספות )עבודה זרה דף כו ע"ב ד"ה אני(:  98

"ומומר לתיאבון אתה מצווה להחיותו".

שולחן ערוך )יורה דעה סימן רנא א(:

"מי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצות האמורות בתורה ולא עשה תשובה, אינו חייב להחיותו ולא להלוותו".

ופשוט שאם חייב להחיותו, חייב להצילו אבל ההיפך גם כן אמת שלפי היראים שאינו חייב להחיותו גם כן אינו חייב להצילו.

וכתב הרב יצחק ברקוביץ:

"מפורש בגמרא )פסחים דף קיג ע"ב( שמצוה לשנוא מי שעבר עבירה ]כל עוד שלא חזר בתשובה[ ואיננו בכלל אחיך שבפסוק לא 

תשנא, ובכל זאת יש מצוה לפרוק את משאו שנאמר בו שנאך וגם אסור לספר עליו לשון הרע ]אלא לרבו אם יקבל את הדברים או 

ירחיקנו[ הרי הוא בכלל עמיתך של לא תלך בו רכיל. אם כן בעל עבירה הוא ישראל לכל דבר והוא בכלל עמיתך אבל אינו בכלל אחיך".

תניא )פרק מא(:  99

נפש  ובכל  ה' להיות לאחדים בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו לגמרי בכל לב  והתכללותה באור  נפשו  יחוד  "אבל 

יתברך  ואחדותו  ושלום מיחודו  ונבדל חס  נכרת  ולהיות  ליפרד  ולא  מאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל לדבקה בה' 

בשום אופן אפילו במסירת נפש ממש".

תניא )פרק כד(:

מושלת  היתה  קלה  שדעתה  המנאפת  אשה  דאפילו  וכו'  עבירה  עובר  אדם  אין  אשתו  תשטה  כי  פסוק  על  רז"ל  אמרו  "ולכן 

ברוח תאותה לולי רוח שטות שבה המכסה ומסתיר ומעלים את האהבה מסותרת שבנפשה האלקית לדבקה באמונת ה' ויחודו 

ואחדותו ולא ליפרד חס ושלום מאחדותו אפילו נוטלים את נפשה ממנה לעבור על זה חס ושלום ואפילו בהשתחואה לבדה בלי 

שום אמונה בלב כלל וכל שכן לכבוש היצר ותאות הניאוף שהם יסורים קלים ממיתה ה' ישמרנו".

מכתב מאליהו )חלק א עמוד 173(:  100
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It is conceivable that a person can become so evil that the evil goes 
to the depths of his soul, and in such a case, it would be permitted to 
totally hate such a person. However, in regard to a normal sinner, one 
would be required to distinguish between his good and bad actions, and 
to reach out to him without providing any affirmation that he supports 
his negative actions. He would still be included in ואהבת לרעך כמוך, both 
for his essential Jewishness and for his good actions (רעך במצוות).101

"וזהו מהלך של כל אפיקורסות — כל אדם יודע את האמת בלבבו, אלא שרצונותיו הרעים מביאים אותו לידי עבירות שאי אפשר 

לו לתרצן לעצמו. ופנימיות לבו דוחפתו ליישב את הסתירה על ידי אפיקורסות".

אגרות הראי"ה קוק )אגרת תקנה, כ"ד סיון תרע"ג(:  101

"ומה שכתב מר לתמוה עלי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי-ישראל, כדי להחזירם בתשובה — וכתבתי לו ברמז כוונתי, 

שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי-תורה הוא מתמלא יותר מאור-החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון 

נפולים ובקירוב רחוקים, ]שבלשון חכמי-הסוד נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות-הקדושה מתוך הקליפות[, ומצא בזה סתירה 

סתרי-תורה,  של  בלשון  לא  לו  ואבאר  לדברי,  לבו  גאונו  כבוד  נא  ולשברם, — ישים  לעקרם  מתפללים  שאנו  לברכת-המינים 

שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, אלא בדברים פשוטים, באמת אלו ואלו דברי א-לוקים חיים.

ידע הדרת גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת-ישראל וההתקשרות האלהית עמהם.

הא' הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור: 'לא בצדקתך וגו'' 'רק באבותיך חשק ה' לאהבה 

אותם ויבחר בזרעם אחריהם', 'והייתם לי סגולה מכל העמים'; והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע-הנפש ברצון ה', כמו 

טבע כל דבר מהמציאות, שאי-אפשר לו להשתנות כלל, 'כי הוא אמר ויהיה', 'ויעמידם לעד לעולם'.

והב' הוא ענין-בחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד-תורה.

החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ערוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית כרותה היא, שהסגולה 

הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כי אם לפי אותה המדה שהבחירה מסייעה את גילויה, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושה 

האמונה ותלמוד-תורה.

והשי"ת, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם: לפעמים כוח-הבחירה מתגבר וכוח-

הסגולה עומד במצב ההעלם ואינו ניכר, ולפעמים כוח-הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה של ברית-

אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות-אבות, הוא בא מצד כוח-הסגולה, ובעקבא-דמשיחא מתגבר ביותר כוח-הסגולה, 

שהוא תוכן 'זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה', כלומר לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים 

הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו, המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות.

להיות  זו  למדה  שבא  במי  אם  כי  אי-אפשר  זה  אבל  כן.  גם  הסגולה  הופעת  את  שמפסיק  כזה  חושך  מתגבר  לפעמים  אמנם 

חס וחלילה שונא את ישראל, ודורש רעה להם בפועל ובצפיית-הלב, כמו המינים שמפרש הרמב"ם בה' תפלה שהיו מצירים 

לישראל, וגם זה היה קשה לחכמים מאד לתקן, על כן הכריז רבן גמליאל: 'כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים', והוצרך 

לתקנה דווקא שמואל הקטן, שהיה נקי מכל מידה של שנאה כמו שהיה מרגלא בפומיה: 'בנפול אויבך אל תשמח', כדי שיכוין 

ביסוד הברכה דווקא על אותם שכבר אבדו את הסגולה כולה. ובדורנו נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאד בענין-

הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאד ה' ישמרנו, מכל מקום אור-הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם 

מחבבים מאד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ויקרים מהמדות שהם באים מסגולת ישראל 

בטבע-נפשם הם מצוינים בהם … 

ועל אותם שכבר אבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, אמר דוד המלך ע"ה: 'הלא משנאיך ה' אשנא', ובדרך כללות מסרו 

לנו חז"ל סימנין על זה. והמינים והכופרים על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית, ומידה זו נוהגת ברוב הדורות, אבל דור של 

עקבא-דמשיחא הם יוצאים מכלל זה, שהם כדברי תיקוני זוהר 'טוב מלגאו וביש מלבר'. והם 'חמורו של משיח' שנאמר עליו 

'עני ורוכב על חמור', והכוונה: כמו חמור, שמבחוץ יש בו שני סימני-טומאה, אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא 

באלה, שיש בהם סימן-טהרה אחד על כל פנים, ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין-קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבכורה, 

ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם 'קדש לי' הוא גדול מאד מאד. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה 
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All three approaches to loving and hating simultaneously agree that 
we are enjoined to have a deep desire for the sinner to do teshuvah, and 
thereby not be punished.102 It is the sin we want destroyed, not the 
sinner.103 In fact, the verse that the Gemara in Pesachim brings to tell us 
to hate a sinner speaks of hating the evil rather than the sinner.104

Similarly, the verse states, “Say to them, ‘As I live, says the Lord God, 
I do not wish for the death of the wicked, but for the wicked to repent 
of his way so that he may live.’”105

As the Gemara explains,

There were once some highwaymen in the neighborhood of 
Rabi Meir who caused him a great deal of trouble. Rabi Meir 

בהם בעקבא-דמשיחא, ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סרחון גדול, וחושך רב וכבד מאוד. אמר על זה רב יוסף: 'ייתי 

ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה', ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות, ותלה גדולתו בגדולת 'ההוא יומא דקא גרים', 

ואמר על אמו: 'איקום מקמי שכינתא דאתיא', ואמר על עצמו: 'לא תיתני ענוה דאיכא אנא', אף על פי שמצד החיצוניות נראה 

הדבר לגאוה חלילה, אבל בעל סגולה נפשית שכמותו ע"ה אמר זה בכל מילוי הקדושה והענוה האמיתית, מעין ענותנותו של 

אדון הנביאים ע"ה, ותלמידיו הם הולכים בדרכיו".

ובאבן עזרא על הפסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה' )ויקרא יט, יח( כתב "וטעם אני ה' — כי אני אלוק אחד בראתי אתכם". ואי 

אפשר להגיד אם כן הציווי חל עלינו לאהוב את כל בר אנוש אלא מסתמא הריבוי הוא כמו שאנחנו כותבים פה — שצריך 

לאהוב אפילו את רעך היהודי שלא נקרא צדיק כמוך אבל דע שגם הוא חלק מעיקר תכלית הבריאה כשברא ה' את עולמו. 

אם כן, למה כתוב רעך? כי לא כל יהודי נכלל וכל דבר ודבר עם החוץ שלו, אבל נשאר סתם רשע בתוך הריבוי. כן נראה לי 

הפשט בדברי האבן עזרא.

קל"ח פתחי חכמה של הרמח"ל )פתח ב(:  102

"כתיב וחנותי את אשר אחון — אף על פי שאינו הגון )ברכות דף ז ע"א(, וגו' הרי שרוצה להטיב גם לרשעים".

ברכות )דף י ע"א(:  103

"דכתיב )תהלים קד( יתמו חטאים. מי כתיב חוטאים חטאים כתיב".

אמנם כתב בשו"ת מנחת אשר )חלק א סימן סד(:

"והא דמסכת ברכות שאמרה ברוריה יתמו חטאים ולא חוטאים אין ענין לאהבה ושנאה אלא שחידשו דאין להתפלל על מות 

הרשעים אלא שישובו מדרכם ויחיו, וזה שכתוב יתמו חטאים ועל ידי זה ורשעים עוד אינם".

פסחים )דף קיג ע"ב(:  104

"אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב מותר לשנאתו שנאמר כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי שונא אילימא שונא 

נכרי והא תניא שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא נכרי אלא פשיטא שונא ישראל ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנא את 

אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה 

איהו דבר ערוה רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רע".

יחזקאל )לג, יא(:  105

"חי אני נאם ה' אלוקים אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה".

ברמב"ם משמע שפסוק זה קאי על מומר לתאבון.

רמב"ם )הלכות רוצח פרק יג הלכה יד(:

"התורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת שנאמר )יחזקאל לג, 

יא( אמור אליהם חי אני נאם ה' אלקים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה".
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accordingly prayed that they should die. His wife, Bruriah, 
said to him, “How do you make out [that such a prayer should 
be permitted]? Because it is written, ‘Let חטאים cease’? Is it 
written חוטאים (sinners)? It is written חַטאים (sins)! Further, 
look at the end of the verse, ‘ … and let the wicked men be no 
more.’ Since the sins will cease, there will be no more wicked 
men! Rather, pray for them that they should repent, and there 
will be no more wicked people.”106 He did pray for them and 
they repented.107

J. PRAY THAT EVEN THE WORST EVILDOERS DO TESHUVAH
All that we have said above applies to a לתאבון  but not to the מומר 

more serious categories of sinners, like a להכעיס  a min, a kofer, or ,מומר 
an apikorus. In these cases, the restraints on our hatred that we apply 

והסביר המאירי )שם(:  106

"תלמיד חכם שהיו איזו מבני אדם מצערים לו אין ראוי לו לקללם אלא יתפלל עליהם שיחזרו בתשובה ומכל מקום יש דברים 

שהוא רשאי עליהם לקלל ולהחרים ולנדות".

ובאמת בהמשך הגמרא שם כתוב שדוד המלך שמח על מפלתן של רשעים.

ברכות )דף י ע"א(:

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כנגד מי אמר שלמה מקרא זה 

לא אמרו אלא כנגד דוד אביו שדר בחמשה עולמים ואמר שירה דר במעי אמו ואמר שירה שנאמר … יצא לאויר העולם ונסתכל 

בכוכבים ומזלות ואמר שירה … ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה … ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה שנאמר יתמו 

חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה נסתכל ביום המיתה ואמר שירה … "

סנהדרין )דף לט ע"ב(:

"אמר ר' יוסי בר חנינא הוא אינו שש אבל אחרים משיש דיקא נמי דכתיב ישיש ולא כתיב ישוש שמע מינה והזונות רחצו וגו'".

ואולי הרשעים האלה הם מלשינים או מהווים סכנה באיזה אופן לכלל ישראל. ולכן בזה שהקב"ה הציל אותנו באבוד הרשעים 

ולא באופן אחר — אף על גב שהיה יותר טוב שהרשעים האלה יעשו תשובה ולא יאבדו — מכל מקום משבחים את הקב"ה שגזר 

בחכמתו בישועה כזאת. ]שמעתי.[

ברכות )דף י ע"א(:  107

"הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה 

ליה 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 עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו 

והדרו בתשובה".

ובדרך זה כתב האברבנאל )ויקרא יט(:

"לא תשנא, אף שעבר עבירה אין ראוי לשנוא אותו בלב רק לשנוא מעשיו … ותאהוב אותו כמוך".

וכן כתב הרמ"ק )תומר דבורה סוף פרק ב(:

"ואפילו הרשעים יאהב אותם בלבו".
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toward a מומר לתאבון do not apply, and we are exempt from ואהבת לרעך כמוך 
toward such sinners.108 Moreover, we are not obligated in the mitzvah 
of tochachah at all toward such a person.109 Despite this, we are enjoined 
to pray for every sinner to do teshuvah.110 It is not just for the spiritual 
well-being of such evildoers that we pray. The Ya’aros Devash tells us 
to include them in the berachah of Refa’einu as well.111 Did we not see 
Yirmiyahu praying for the well-being of those complete and utter evil-
doers who hated him and denied his prophecy?112

This is because all Jews are one body. And if one Jew is ill, it is as if 
one of one’s own limbs is injured. If a person is totally wicked, there is a 
special reason that one should pray for his health, lest he die in a state 

וכמו שבררנו לעיל בפרק זה. ובין היתר הבאנו את האבות דרבי נתן )פרק טז אות ה(:  108

אשנא  ה'  משנאיך  קלט(  )תהלים  אמר  דוד  וכן  המסורות  וכן  ומדיחין  והמסיתים  האפיקורסין  את  ושנוא  כולם[  את  "]אהוב 

ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי הלא הוא אומר )ויקרא יט( ואהבת לרעך כמוך אני ה' ]מה טעם כי 

אני[ בראתיו ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו".

ביאור הלכה )סימן תח ד"ה אבל אם מפורש(:  109

"ודע דמסתברא דמה שפסק הרמ"א דבדבר המפורש בתורה חייב למחות דווקא שהוא באקראי אבל אלו הפורקי עול לגמרי 

כמו מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבלות להכעיס כבר יצא מכלל עמיתיך עיין שם".

וגדולה מזו כתב הרמב"ם )הלכות ממרים פרק ג(:

"הרי זה בכלל האפיקורסין ומיתתו בכל אדם … מי שאינו מודה בתורה שבעל פה …  מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל 

פה מורידין אותו ולא מעלין ואין צריך לא לעדים ולא התראה ולא דיינים אלא כל ההורג אחד מהן עשה מצוה גדולה והסיר 

המכשול".

הרי מותר להורגם כל שכן שאין חייב להוכיחם.

יפה ענף )רות רבה פרשה ג סעיף ב(:  110

"אין הקושיא למה יתפלל על הרשעים שישובו בתשובה כי זו בוודאי תפלה טובה וישרה היא אך הקושיא היא כיון שהם כפרו 

בעיקר או עבדו עבודת כוכבים ולפני פושעים כאלה נועלים שערי תשובה וכשיטת הרמב"ם בהלכות תשובה ולכן מקשה מה 

מועיל להם התפלה אם התשובה לא מועיל להם ומתרץ ר"י ובחר כתיבת )קהלת ט: כי מי אשר יבוחר( כי התשובה מועילה גם 

לאלה שפשטו ידיהם בזבול".

זוהר הקדוש )חלק א דף קה ע"א(:

"אמר רבי, מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים כדי שיחזרו למוטב, ולא יכנסו לגיהנם, דכתיב )תהלים לה יג( ואני בחלותם 

לבושי שק וגו', ואמר רבי, אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם, שאלמלא סלקו קודשא בריך הוא לתרח 

מן העולם כשהיה עובד עבודה זרה, לא בא אברהם אבינו לעולם, ושבטי ישראל לא היו, והמלך דוד ומלך המשיח, והתורה לא 

נתנה, וכל אותם הצדיקים והחסידים והנביאים לא היו בעולם".

ודברי הזוהר הובאו בספר השל"ה )פרשת וירא דרך חיים תוכחת מוסר(.

בזה כראיה שאסור לשנוא את הרשע דהא אמרינן שחייב לשנוא אותו אבל מכל מקום חייב להתפלל  אין להשתמש  אמנם   111

בעבורו גם כן. כן העיר בשו"ת מנחת אשר )חלק א סימן סד(.

יערות דבש )חלק א דרוש א(:  112

"כאשר התפלל ירמיה ע"ה על שונאיו שהיו רשעים גמורים בתכלית וכפרו בנבואת ירמיה הנביא, ואמר )ירמיה יח, כג( בעת 

אפך עשה בהם".
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of culpability.113 Perhaps, when he will return to his good health, he will 
fix what he had corrupted, and one should wait for him to do teshuvah 
until the day of his death.114 Should he die without correcting his sin, 
the body of the Jewish People will lack one limb, and the Shechinah 
does not rest on a body that is deficient.115

The death of such a sinner may cause Divine “anger.” For whenever 
the Almighty passes judgment on any of the Jewish nation — even on a 
sinner — such “anger” is aroused against the nation.116

Therefore, we all have a stake in the teshuvah of the sinner. Certainly, 
Hashem has the biggest stake, so to speak, in the spiritual welfare of 
the sinner. He continues to love him117 and desires to give to him; if only 
the sinner will allow Him to do so.118

יערות דבש )חלק א דרוש א(:  113

"בברכת רפאנו וכו', … ויכלול כל חולי ישראל, … כי הלא הכל נפש אחת וגוף אחד, ואם חלה אחד מישראל הרי קצת מאיבריו 

חולים, … צאו וראו, מה אמר דוד על שונאיו שקמו עליו להדיחו ממש מקהל ה' ואמרו שאסור לבא בקהל )יבמות דף עו ע"ב(, 

אם כן הוציאו דבה על כל זרע קודש, שבט יושר, זרע עמוסים, שרש ישי בית הלחמי העומד לנס עמים, וממש לא ניתן למחילה, 

ומכל מקום אמר )תהילים לה, יג( ואני בחלותם לבושי שק".

יערות דבש )חלק א דרוש א(:  114

"ואם הוא רשע גמור פשיטא שיש להתפלל עבור בריאותו לבל ימות חייב, ואולי כאשר ישוב לבריאותו יתקן אשר שיחת, ועד 

יום מותו יחכה לו אולי ישוב, ופשיטא דיש להתפלל עבורו".

יערות דבש )חלק א דרוש א(:  115

"ואם ימות בלי תיקון חס ושלום, הרי יחסר אבר אחד מגוף גדול, שהוא כללות ישראל שהם כגוף אחד והם גוף גדול, וכל א' בו 

אבר וחצי אבר, ואם ימות בלי תיקון, הרי הגוף פגום חסר אבר או מקצת אבר חס ושלום, ואין השכינה שורה על גוף פגום בעל 

מום".

יערות דבש )חלק א דרוש א(:  116

"ועוד יש טעם להתפלל עבור אדם רשע גם כן, כי יהיה מי שיהיה יש ריתחא במותו למעלה, כי כשהקב"ה עושה דין בישראל 

אפילו ברשעים, יש ריתחא למעלה … ובעידן ריתחא חס ושלום, אף לכשרי ישראל יכול להתגולל מדת הדין חס ושלום, כי מפני 

זעמו מי יעמוד, ודוד צועק )תהילים ו, ג( אל באפך תוכיחני, ולכך יש להתפלל למעט ריתחא".

סידור היעבץ )בברכת ולמלשינים(:  117

"והוא שאמרו האלוקיים הקב"ה אוהב את הרשעים".

]ועיין מהר"ל באר הגולה באר ז אות ו הזהירו חז"ל שלא יהיו תפילותינו אף על הרשעים שימותו וברכת ולמלשינים היא על 

המלשינות והרשעות והאיבה, ורק מלכות זדון מתפללים שתעקר ממש.[

קל"ח פתחי חכמה )פתח ב(:  118

"הרי שרוצה להיטיב גם לרשעים. שמא תאמר, כל זה הוא לאחר אורך הגלות וקבלת ענשם. אשיבך — היא הנותנת, אם כן הרי 

הרצון העליון מסבב דברים שאחריהם יזכו הכל, שמע מינה שהרצון הוא רק להיטיב ממש, אלא שצריך ללכת עם כל אחד כפי 

דרכו, והרשעים צריך להענישם כדי שימחול להם אחר כך. שאם הכונה היתה לדחות הרשעים, היה להם להיות אובדים ממש, 

ולא שיהיו נענשים לזכות אותם אחר כך. וזה ראיה ברורה, כי הרי סוף המעשה הוא הכונה התכליתית בכל חלקי המעשה ההוא. 

אך סוף המעשה בכל בני אדם, בין צדיקים בין רשעים, הוא לתת להם טוב, אם כן הכונה התכליתית הוא לתת טוב לכל. הרי 

שהרצון הוא רק טוב".
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Following this idea, we can understand Avraham Avinu’s approach 
to the inhabitants of Sodom. While the Torah did not reveal to us the 
emotions Avraham Avinu had toward the inhabitants of Sodom, we are 
surely supposed to learn from him that we are never to give up on any-
one. When it came to the Jewish People after the sin of the golden calf, 
Moshe Rabbeinu went even further, stating that if Hashem would not 
forgive His people, He should blot out Moshe’s name from the Torah.119

K. HATRED HAS A MOMENTUM OF ITS OWN
We have seen that the Gemara in Bava Metzia requires us to load the 

animal of the enemy before unloading that of the friend — in order for 
one to prevail over his natural inclination to do otherwise. Rav Yechezkel 
Levenstein pointed out how damaging hatred toward evildoers could be 
to ourselves. We could easily come to sin by despising the sinner too 
much, or by allowing our animosity to flow over to other people whom 
we are not entitled to hate.120 Hatred, once unleashed, has a momentum 
of its own. It is so easy to feel strong, negative feelings for anyone who 
differs from what we feel is the correct outlook or behavior, including 
even those who are Torah-observant. How then, he asked, could the 
Torah expect us to hate the sinner?

This is possibly the explanation for the words of the Rambam in the 
Sefer HaMitzvos. The Rambam states that when one reveals one’s hatred 
to another, one does not transgress תשנא  but does transgress two ,לא 
negative commandments — taking revenge and feeling resentment 
for those who hurt us, and one positive commandment (לרעך  ואהבת 
 Yet, despite this, the Rambam instructs us to reveal our hatred 121.(כמוך

שמות )לב, לב(:  119

"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת".

אור יחזקאל )חלק ד מידות מאמר "שנאת רשע ולא שנאת רשעים"(:  120

סכנתו  זה  וענין  הרשעים,  כלפי  שנאה  הרגשי  מתוך  לחיות  חייב  שתמיד  נמצא  הרשעים,  את  לשנוא  אנו  שחייבים  "וכיון 

מרובה … מאחר שעוסק תמיד בשנאה הרי לבבו נפעל לפי מעשי השנאה שעושה, ואם כן נמצא שישריש מידות השנאה בקרבו".

ספר המצוות לרמב"ם )לאוין שב(:  121

"ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב אמנם כשהראה לו השנאה והודיעו שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל הוא 

עובר על לא תקום ולא תטור ועובר על עשה גם כן והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך".
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to our adversary.122 One would think that surely it would be preferable 
to transgress the one prohibition of לא תשנא (while trying to get rid of 
his hatred) than to be in violation of three commandments! However, 
to explain why it is preferable to express our animosity, the Rambam 
adds a sentence at the end, “But hatred of the heart is stronger than 
everything.” So pernicious is hatred that, in the absence of resolving 
our feelings, we should rather risk facing other transgressions than 
harboring hatred in our hearts!

It is for this reason, writes Rav Levenstein, that the Torah does not 
ask us to hate evildoers,123 but rather their bad actions.124 The evildoers 
themselves remain Hashem’s creatures, created in the image of the 
Lord and we may not hate them.125

In this spirit, the Meshech Chochmah writes that it was only permitted 
to hate a sinner prior to the incident of the golden calf, when it was pos-
sible to be clean of sin oneself. In the absence of such personal purity, 
one may not hate one’s neighbor. Therefore, the language of the verse 
changes. In Parashas Mishpatim — prior to the incident of the golden 
calf — it says, “If you see the [the donkey of] your adversary lying under 
its load and you refrain from helping him, you must certainly help him.”126 
However, in Parashas Ki Seitzei, it states, “When you see the donkey of 
your brother … ”127 (it substitutes “your brother” for “your adversary”), for 

משנה תורה )הלכות דעות פרק ו הלכה ו(:  122

"כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא 

אבשלום את אמנון אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכח תוכיח את 

עמיתך ואם חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים".

אור יחזקאל )חלק ד עמוד קמג(:  123

"שנאת רשע ולא שנאת הרשעים".

אור יחזקאל )שם עמוד קמה(:  124

"ודרך העבודה חייבת להיות שישנא את המעשים של הרשעים".

אור יחזקאל )שם(:  125

"אבל אסור לו לשנוא את הרשעים עצמם, שהרי חביב אדם שנברא בצלם ואי אפשר לשנוא אותו … שאף הרשעים הם מעשי 

ידיו של הקב"ה חייבת למנוע מאתנו את השנאה אליהם".

שמות )כג, ה(:  126

"כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו".

דברים )כב, ד(:  127

"לא תראה חמור אחיך".
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it was no longer permitted to hate someone under these circumstances.128 
Although this is not a halachic ruling, it is an indication of how exception-
ally careful we need to be before unleashing any hatred toward a sinner.

L. TODAY
We explained in this chapter how the Torah only permits the limited 

hatred for a sinner if he has repeatedly rejected tochachah and continues 
to sin. The Chofetz Chaim and the Chazon Ish agree that today we no 
longer know how to reprove effectively, and therefore everyone is consid-
ered to be in a state of not having received tochachah.129 Therefore, writes 
the Chazon Ish, “We are left with no choice but to steer them back with 
chains of love and to sustain them with [spiritual] illumination to the 
best of our abilities.”130 Elsewhere, the Chazon Ish, quoting the Chofetz 
Chaim, writes that for this reason, it is a mitzvah to love the evildoers.131

M. SUMMARY
We have seen three approaches to the seeming contradiction of the 

mitzvah to hate a sinner on the one hand, and the prohibition to hate 

משך חכמה )דברים כב, ד(:  128

"לא תראה חמור אחיך וכו' — ובמשפטים )כג, ד( כתיב אויבך משום דבערבי פסחים )דף קיג ע"ב( אמר מי שרי לשנויי הא כתיב 

לא תשנא אחיך בלבבך, ומוקי בראה בו שעבר עבירה, וזה היה קודם העגל אשר היו כולם ממלכת גוי קדוש, אז הוה שרי לשנויי 

אם ראה בו עבירה, לא כן אחרי כל המסות אשר נכשלו בעונות, אם יראה אדם בחבירו חטא, אם יפשפש במעשיו ימצא כמה 

מכשולים ופקפוקים, זה בפרט זה וזה בפרט זה, לכן אסור לשנוא איש כזה, רק מי שהוא בעצמו סר מרע וצדיק תמים בדרכיו, 

אבל קשה למצא כמותו ועל זה אמרו )סוכה דף מה ע"ב( ראיתי בני עליה והמה מועטים, לכן כתיב אחיך".

חזון איש )יורה דעה, סימן ב סעיף קטן כח(:  129

"ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים מהאי טעמא ]שלא צותה לשנא את הרשעים אלא 

אחרי התוכחה[ והביא כן מתשובת מהר"ם לובלין כי אצלנו הוא קדם התוכחה שאין אנו יודעים להוכיח, ודיינין להו כאנוסים".

ועל אנשים כאלה כתב בעל התניא )חלק א פרק לב(:

"אבל מי שאינו חבירו בתורה ובמצוות ואינו מקורב אצלו הנה על זה אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה וגו'".

חזון איש )הלכות שחיטה סימן ב(:  130

"ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה בכמה שידנו מגעת".

חזון איש )יורה דעה סימן ב אות כח(:  131

"ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים".

ואף על פי שבספר חפץ חיים רק כתוב שיש איסור לשנאותו ושצריך שיבקש רחמים שיעזרהו ה' על התשובה שלימה ]וכפי 

אסור  שאם  איש  החזון  הבין  מקום  מכל  עד[,  סימן  א  חלק  יוסף  ישא  בשו"ת  דעתו  והובא  אלישיב  שלום  יוסף  הרב  שהעיר 

לשנאותו ממילא חייב לאהוב אותו. ובפנים בפרק הזה הסברנו שאפילו כאשר שנאה מסיומת לרשע מותר, מכל מקום עדיין 

נכלל הוא בואהבת לרעך כל עוד שעדיין הוא רק מומר לתאבון ולא מומר להכעיס.



Loving and Hating  All in One 381

any Jew with true animosity.132 The first approach is that of the Tanya, 
who states that we have to embrace the goodness in the sinner and hate 
the evil within him. We must love and hate him simultaneously. The 
second approach, that of the Abarbanel, is that we may not hate the 
individual at all. When Chazal said to hate a sinner, they meant the 
sin. We have to love the sinner, but hate the sin. The third approach, 
suggested by Rav Asher Weiss, is to say that one should hate a sinner, 
but only to some limited degree. One may not feel personal animosity 
toward him, but rather a certain amount of anger and bitterness that he 
has transgressed Hashem’s will is justified.133

וכמו שביארו התוספות בפסחים )דף קיג ע"ב(.  132

שו"ת מנחת אשר )חלק א סימן סד(:  133

'מותר  דכשאמרו  כונתם  נראה  ולכאורה  בחוטאים,  אף  אסורה  גמורה  דשנאה  כתב  ע"ב  קיג  דף  בפסחים  בתוספות  "אמנם 

לשנאותו' אין בזה היתר לשנאה אישית אלא לגדר מסוים של כעס ומורת רוח על העבירות שבידו ועל עברו על רצון ה'".
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Endnotes
כתבתי בפנים שכדי להתיר שנאה לעבריין בעבור מעשיו צריך שני תנאים:  I

א. שעבר על עבירה ]לתאבון[ הרבה פעמים.

ב. שהיו נסיונות להוכיחו על זה פעם אחר פעם ולא קבל.

ושני התנאים האלה מביא לידי מסקנה “שהשחיתו והתעיבו מעשיהם עד שאין תקוה בהם” )לשון החינוך במצוה תסא(.

בנוגע לתנאי הראשון שעבר הרבה פעמים כתב הש”ך )ריש סימן רנא( שאם רק עבר לתאבון פעם אחת, עדיין נקרא אחיך.

ובנוגע לתנאי השני כתב הסמ”ג )מצות לא תעשה ה(: “והוכיחו פעמים רבות ולא קבלו … ” ובמצות עשה ט כתב “אדם רשע ואינו 

מקבל תוכחה מצוה לשנאותו”. וברור מזה שכתב במצות לא תעשה ה “פעמים רבות” שגם כאן כשכתב “אינו מקבל תוכחה” 

כוונתו לפעמים רבות שמה שכתב שם במצות השנאה מברר כוונתו כאן גם כן. ]ולפי הסמ”ג על כרחך הגמרא בפסחים דף קיג 

ע"ב שמתיר לשנוא את הרשע איירי אחרי תוכחה אף על פי שלא הזכיר הגמרא דבר זה בפירוש.[

וכן משמע מספר החינוך )מצוה רלח(: “מצוה לשנאותם על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזור בהם”. שמשמע שהוכחנו אותו רשע 

הרבה פעמים ולא רצה לחזור בו. וכן כתב במצוה תסא: “מותר וגם מצוה עלינו לשנאות גם כן אפילו הרשעים בשאר עברות אחר ראותנו 

שהשחיתו והתעיבו מעשיהם עד שאין תקוה בהם, ולא ישמעו לקול מורים אבל יבוזו דבריהם ולמלמדם לא יטו אזן, אבל להזיקם מגמת 

פניהם, הנה אלה רשעים שהיה דוד אומר עליהם )תהלים קלט, כא( 'הלא משנאיך ה’ אשנא ובתקוממיך אתקוטט'”.

מזה שכתב שברור לנו שלא ישמע עוד לתוכחה, על כרחך שהוכחנו אותו הרבה פעמים ולא קבל.

וכתב היראים )סימן מ(:

“אם תבין כשתוכיחנו שחטא לשמים או נגדך בדבר שראוי לישנא, אז אתה רשאי לשנאותו”. ]עיין ברב ירוחם פישל פערלא על 

ספר המצוות לרב סעדיה גאון עשה יט, הסבר.[

זה מצוה לשנאו עד  יד( כתב “שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי  יג הלכה  אבל ברמב”ם )הלכות רוצח פרק 

שיעשה תשובה ויחזור מרשעו בתשובה” וגו’. ולא הזכיר הרמב”ם כלל את הענין שצריך להוכיחו אלא רק שצריך להבחין שהוא 

מזיד ואז מותר לשנאותו אפילו קודם תוכחה.

וקשה להגיד שלהרמב”ם לא צריך השתדלות של תוכחה אפילו פעם אחת לפני שמותר לשנאותו היות שבפסוק של איסור 

לשנוא גופא כתוב "הוכח תוכיח". אבל לקמן )בהערה כד( נסביר שהרמב”ם לומד שתי משמעות בפסוק “לא תשנא את אחיך 

בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך” וגו’ — היינו הפשט והדרוש. ולהפשט של הפסוק לא איירי הפסוק על שנאה ותוכחת רשע בכלל 

אלא למי שפגע בך אישית. ויש דרוש של הפסוק כשמצות תוכחה לרשע ומצות לא תשנא הם שני חיובים נפרדים. ואם כן אין 

הוכחה מהפסוק עצמו שצריך להוכיח לרשע לפני שמותר לשנאותו.

ובטל תורה )פסחים דף קיג( הקשה שבפירוש המשנה )סנהדרין( כתב הרמב”ם לאהב את הרשע ואילו בהלכות רוצח פרק ו כתב 

דמותר לשנאותו וחילק בין התרה בו ולא הוכיחו, ונראה שהיה פשוט אצלו שפירוש “התרה בו” היינו “הוכיחו”.

אם כן לפי הרמב”ם צריך להוכיח את העבריין רק פעם אחת ודלא כהחינוך. אבל, אם כן לא ידוע לי למה הרמב”ם השתמש 

בלשון “והתרה לו” דמשמע התראה ולא תוכחה, אבל ראיתי שכל המפרשים הבינו את הרמב”ם שכוונתו שהשנאה מותרת רק 

אחרי התוכחה.

ויותר נראה לי שהרמב”ם השמיט את התנאי של תוכחה כי לא בזה איירי הרמב”ם בהלכה זו ואם כן, אפשר שגם הרמב”ם דעתו 

שצריך קודם תוכחה הרבה פעמים לפני שמותר לשנוא אותו ונראה שהחינוך הולך לפי שיטת הרמב”ם שגם הרמב”ם בעי הוכחה 

הרבה פעמים לפני שמותר לשנוא את הרשע כי על פי רוב כן הוא שהחינוך הולך לפי שיטת הרמב”ם. ולשיטה זו הלך גם כן החזון 

איש )יורה דעה סימן א אות ו( שכתב שאין שיעור קבוע למצות תוכחה אלא צריך לדון אצל כל אחד ואחד מה השיעור הדרוש. עד 

כאן ולפי זה פירוש הפסוק "הוכח תוכיח" שצריך לחזור ולהוכיחו אפילו מאה פעמים פירושו עד השיעור הדרוש לכל אחד. ועד אז 

אי אפשר להגיד שקבל תוכחה ועדיין נקרא עמיתך ולא רשע, כמו שהסביר החזון איש )יורה דעה סימן ב סעיף קטן כח(.

ג(: “ודוקא שהוא רעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע שאינו מקבל  ו הלכה  וכן מובא בהגהות מיימוניות )הלכות דעות פרק 

תוכחה מצוה לשנאתו וגו’”. ומסתמא התכוון שצריך להוכיחו הרבה פעמים לפני שמותר לשנאתו וכמו שכתב הסמ”ג שהבאנו 

בראשית דברינו בהערה זו.

וגם הסמ”ג שכתב בפירוש שצריך להוכיחו “פעמים רבות” )מצות לא תשנא — לאוים ה(, כתב במצות פריקה )עשה פ( כמו 

"לא  ובודאי לא התכווין לסתור מה שאמר במצות  ולא חזר”.  בו  בו עבירה …  כשהתרו  הרמב”ם שמותר לשנאותו “כשנראה 

תשנא". וגם בחינוך קיימת הסתירה הזאת ]במצות "לא תשנא" כתב שצריך להוכיח פעמים רבות ואילו במצות פריקה כתב רק 

את התנאי שצריך להתרות לו[ וזה רגליים לשיטת הרמב”ם גם כן. וגם במצות ואהבת )עשה ט( כתב הסמ”ג “אבל אדם רשע 

ואינו מקבל תוכחה מצוה לשנאותו”. וגם שם צריך לומר שפירוש “אינו מקבל תוכחה” היינו שהוכיחו פעמים רבות דאם לא כן 
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יסתור מה שכתב במצות לא תשנא. ולי נראה שזה מפתח להבין את כל הלשונות בראשונים שכולם התכוונו שחייב להוכיחו 

פעמים רבות לפני שמותר לשנאותו.

ולפי זה חידוש הפסוק של "לא תשנא" הוא שלא תשנא אפילו כשתראה אותו עובר עבירה אלא הוכח תוכיח אותו ]וכן פירש 

המהר”ם לובלין )סימן יג( בדעת רש”י, ערכין דף טז ע"ב[ ובא הפסוק להגיד "הוכח תוכיח" — עד מאה פעמים — לפני שהותר 

השנאה. וכן פירש החזקוני והבכור שור על הפסוק שם.

וכן לשון המגן אברהם )סימן קנו סעיף קטן ב( שהכריע שאיירי ב”אדם רשע שאינו מקבל תוכחה” ומסתמא היינו פעם אחר 

פעם. וכמו שמשמע מהחזון איש.

לא קבל את  שהעבריין  במקרה  איירי  לא  פעמים[  ]אפילו מאה  הוכח תוכיח  שהחיוב של  שהרמב”ם אוחז  ולומר  ואין לתרץ 

התוכחה והמשיך לעבור אלא באופן אחר, היינו שקבל העבריין את התוכחה ועשה תשובה ואז חזר ועבר שוב, ובא הפסוק לחדש 

שרק במקרה כזה חייבים לחזור ולהוכיחו שוב. וכמו שהבין ספר היראים. ולשיטת היראים צריך להוכיחו רק פעם אחת ואם לא 

קבל מותר לשנוא אותו. זה אינו. כי הרמב”ם )ספר המצוות עשה רה( הביא את לשון הספרא “מנין אם הוכחתו אפילו ארבעה 

וחמשה פעמים חזור והוכיח, תלמוד לומר הוכח תוכיח”. וברור שמשמעות הספרא שחייב להוכיחו פעם אחר פעם לפני שעשה 

תשובה שאם לא כן הוה ליה להספרא לפרט שאיירי בהוכיחו ועשה תשובה ושוב פשע דאז חייב להוכיחו שוב.

וכו’ שכן נראה מהחזון איש שזה ההלכה למעשה. וגם מסתברא שהמצוה  יותר נראה שהרמב”ם הולך לפי דרך החינוך  אבל 

של שנאה כתוב אצל המצוה של תוכחה באותו פסוק ושם כתוב הוכח תוכיח להגיד שאסור לשנוא אותו עד שהוכחתו בשיעור 

הראוי. ולהיראים המשמעות שהכתובים הוכח תוכיח ולא תשנא זה אחר זה בפסוק אחד זה רק מחדש לנו שצריך להוכיחו לפני 

שמצוה לשנוא אותו אבל מכפילות הלשון — הוכח תוכיח — אין משמעות בזה בנוגע ללא תשנא.

ובשולחן ערוך )יורה דעה סימן רנא סעיף א(: “מי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצות האמורות בתורה ולא עשה תשובה, 

אינו חייב להחיותו ולא להלוותו”.

וכתב שם הש”ך: “לשון עבריין משמע שהוא רגיל לעבור וכן בלשון הטור וסמ”ק הוא מומר לתאבון וכו’, לשון מומר משמע 

שרגיל בכך כדלעיל סימן ב סעיף קטן כ וכן כתב הרב ס”ב אבל מומר לתאבון וכו’ וכן בדין שאם עבר עבירה לתאבון פעם אחת 

לא יצא מכלל אחוה בזה”. הש”ך הוכיח את דבריו מהטור והסמ”ק. וזה גם כן שיטת החינוך שהבאנו בהערה זו לעיל.

ואף על פי שלא כתוב בש”ך שצריך להוכיחו פעם אחר פעם, פשוט שאם ממשיך לעבור צריך לחזור ולהוכיחו.

ואף על פי שדעת כמה ראשונים בדבר הזה אינו ברור, מסתמא כן דעתם, שאין לנו מצוה להרבות מחלוקת בין הקדמונים איפה 

שבנקל אפשר לפרש אותם כמסכימים אחד עם השני. ואביא פה רק דוגמא אחת של השאילתות של רב אחאי גאון )פרשת 

וישב סימן כז( וזה לשונו: “ודאסור למשנייא ]לשנאותו[ היכא דקא נהיג כשורה, אבל לא נהיג כשורה שרי למשנייה ולמלטייה 

ולמעבד ביה מעשה, דכתיב ונשיא בעמך לא תאור, בעושה מעשה עמך”. ומסתמא פירוש “לא נהיג כשורה” היינו שהוא רגיל 

לעבור כהש”ך וקבל הרבה תוכחות כהחינוך וכן פירש הסביב ליראיו )פירוש על היראים אות ב( את היראים )סימן קצה וסימן 

רכד( ואין כאן מקום להאריך.

וכך כתב המשנה ברורה )סימן קנו סעיף קטן ד(:

“ודוקא רעך בתורה ומצות אבל אדם רשע שראה אותו שעבר עבירה המפורסמת בישראל ולא קבל תוכחה מצוה לשנאתו”.

אבל בספר חפץ חיים )הלכות לשון הרע כלל ד, באר מים חיים סעיף קטן יד(, משמע שאם רואה חבירו עובר עבירה מותר 

לשנא אותו מיד אפילו בלי התראה כי תו איננו בכלל אחיך ]אף על פי שאסור לספר עליו לשון הרע כל זמן שלא עבר על זה כמה 

פעמים, וצריך עיון[. אבל בשאר עבירות צריך התראה ותוכחה, וצריך עיון. וגם בספר אהבת ישראל )פרק א ופרק ד( כתב החפץ 

חיים כמו שכתב בספר משנה ברורה שכל מי שמאמין בי”ג עיקרים נכלל באחיך ]ואסור לשנאותו לפני התוכחה[.

וזה לשונו באהבת ישראל שם )פרק א(:

“והנה בכלל אחיך, הוא כל אדם מישראל, וכדאיתא באבות דרבי נתן )פרק טז( אל תאמר לזה ישראל אני אוהב ולזה אני שונא, 

לאהוב את החכמים ולשנא את עמי הארץ, אלא אהוב את כולם ושנא את המינים, וכן דוד הוא אומר )תהלים קלט( הלא משנאיך 

ה’ אשנא וגו’. ומין נקרא, הכופר בתורת ה’ ובהשגחתו”.

ושם באהבת ישראל פרק ד:

כדכתיב  למקום  אהוב  והוא  עמו,  ה’  חלק  כי  הכתוב  עליו  שייך  ובודאי  הדת,  עיקרי  בי”ג  הוא  מאמין  ישראל  איש  סתם  “הנה 

"אהבתי אתכם אמר ה’", ועוד כתיב "כי מאהבת ה’ אתכם", ועוד כתיב "בנים אתם לה’ אלקיכם", ועוד הרבה פסוקים המורים 

יהיה  בודאי  לה’, הלא  מי שהוא אהוב  בנפשו לשנוא את  יוכל האדם לפעול  איך  כן  ואם  ישראל.  יתברך לעם  ה’  גודל אהבת 

להקב”ה תרעומת עליו עבור זה: ולמשל, הנה בטבע כל אב לאהוב את בנו אהבה עזה, וכל עמל האדם אך לטובת בניו אחריו, 

וכשימצא אחד שיהיה שונא לבניו, הלא תהיה לו תרעומת גדולה על אותו האיש. כן הדבר בענינינו, כל מי שיש לו שנאה על 
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חבירו, בודאי יש להקב”ה תרעומת עליו, ומי הוא האיש הסכל והפתי שירצה לשאת עליו תרעומת ה’ יתברך, ומה אם תרעומת 

בשר ודם קשה לשאת, ומכל שכן תרעומת מלך מלכי המלכים הקב”ה שמאד מחוייבים להיזהר מזה”.

והא דכתב המשנה ברורה )שהבאנו לעיל( שעבר בעבירה מפורסמת, כי בכי האי גונא אין צריך התראה ולכן לא הזכיר המשנה 

ולדבריו אתי שפיר שגם הגמרא )פסחים דף קיג ע"ב(  כן שאר עבירות.  ורק צריך תוכחה, מה שאין  דין של התראה.  ברורה 

שמתיר שנאה לרשעים לא מזכיר ענין התראה. אבל קשה, דהגמרא גם כן לא מזכירה שצריך להוכיחו לפני שמותר לשנאותו ]או 

אפשר שקיצר המשנה ברורה בלשונו שהרי כל הסימן הזה — סימן קנו — איירי בסוגיות שלימות והשולחן ערוך רק הזכיר כמה 

פרטים מכל אחד וכן במשנה ברורה. אבל קשה לתרץ הכי כי גם בספר חפץ חיים, (כלל ד, בבאר מים חיים, סימן יד( משמע 

שמותר לשנוא אותו אחרי שחטא פעם אחת אף על פי שאסור לספר עליו לשון הרע[.

וכן כתב החזון איש )יורה דעה סוף סימן ב( שצריך תוכחה קודם שמותר לשנוא את הרשע אבל לא כתב אם סגי בפעם אחת או 

צריך להוכיחו הרבה פעמים כי מכל מקום רצה לחדש שהיום אין אנו יודעים איך להוכיח, ולכן הרשע תמיד לפני תוכחה קרינן 

ביה ואסור לשנאותו.

ועיין עוד בקובץ שיעורים )בבא קמא דף צד ע"ב אות קד( שכתב בשם התוספות והיראים ש”כיון דבידו לחזור בתשובה ואינו 

חוזר תו לא הוי אקראי” ונקרא אינו עושה מעשה עמך. אבל לשיטתו אין בזה נפקא מינה לכאן כי בקובץ הערות )יבמות סימן 

תרנה( כתב שמה שמצוה לשנוא את הרשע, אין זה בגלל שאינו נכלל באחיך אלא בגלל שעצם ההגדרה של לא תשנא כוללת 

בעצמו הכלל שכל שיש תועלת להשנאה, מותרת השנאה, היינו שלא נכלל זה בתוך האיסור מלכתחילה.

וחשוב לציין שנביא בהמשך שאפילו אחרי שמותרת השנאה כלפי עבריין, לא מדובר בשנאה גמורה אלא בשנאה דקרא.

וכן ספר המצוות )לאוין שב(. והעתיקו להלכה המשנה ברורה )סימן קנו סעיף קטן ד(: “השונא אחד מישראל בלבו” וכן למדו   II

החינוך )מצוה רלח( והרשב”ם )ויקרא יט, יז(, והכד הקמח )ערך שנאת חינם(.

וכן המשמעות הפשוטה של הגמרא )ערכין דף טו ע"ב(: “לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו ולא יסרנו ולא יקלננו תלמוד 

לומר בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר”. ובתורת כהנים )פרשת קדושים( הלשון יותר ברורה: “לא אמרתי כי אם בשנאה 

שבלב”.

ונימוקו של האיסור לפי דעת הרמב”ם הוא שאם חבירו לא יודע שהוא שונא אותו אינו יכול לטפל בדבר ]כן הסביר הכד הקמח, 

ערך שנאת חינם; וחפץ חיים, פתיחה לאוין ז בבאר מים חיים שם[ גם ששנאה שבלב מתגברת ונהיית יותר גרועה כל הזמן. )יד 

הקטנה על הלכות דעות פרק ז סימן ד(

וגם זה משמעות הפסוק )ויקרא יט, יז(: "לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" שפירושו "לא 

תשנא"; אלא מה תעשה למנוע משנאה? "הוכח תוכיח את עמיתך" — פירוש: תדבר איתו על מה שגורם אצלך השנאה; "ולא 

תשא עליו חטא" — פירוש: ולא תבוא על ידי זה שלא הוכחת אותו לעבור בלא תשנא. וכן פירש הרמב”ן בפירושו השני ]וכתב 

על פירוש זה “והנכון בעיני”[ על הפסוק בויקרא )שם(.

ו( כשיחטא איש לאיש לא  )בהלכה  ו הלכה ה(, כתב  )פרק  ולכן אחרי שהרמב”ם כתב על האיסור לא תשנא בהלכות דעות 

ישטמנו וישתוק …  אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכח תוכיח את 

עמיתך וגו’ והיינו שלא מספיק שרק מגלה שנאתו לחבירו, אלא שצריך ליכנס איתו בדו-שיח כדי להוציא ממנו כל שריד של 

שנאה שנמצא בלבו.

אמנם השאילתות של רב אחאי גאון )פרשת וישב שאילתא כז( חולק על שיטת הרמב”ם כמו שכתב הנצי”ב )העמק השאלה 

אות ג(, בדעתו, "בלבבך" בא ללמד אותנו שאפילו אם ישנא את חבירו רק בלבו, גם כן עובר, וכל שכן אם מגלה לו שנאתו שעובר. 

אבל אם מגלה לו שנאה ואין לו שנאה שבלב, לא עובר. ]וגם אפשר ללמוד בדוחק ש"בלבבך" מדבר בהוה כי שנאה נמצא בלב 

האדם כפי שהזכיר הרמב”ן בפירושו הראשון )ויקרא יט, יז(.[

ולפי השאילתות פירוש הגמרא )ערכין דף טו ע"ב( “בשנאה שבלב הכתוב מדבר” הוא שצריך להיות בלבו בלבד כתנאי לעיכובא 

יכנו” — היינו  וגם כן מגלה שנאתו כלפי חוץ, עדיין עובר בלא תשנא. ופירוש הגמרא הוא: “יכול לא  אבל אם הוא בלב האדם 

יכול שתורה אסרה רק שנאה הבאה לידי הכאה, “תלמוד לומר בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר” — היינו שהכתוב מדבר גם 

בשנאה שבלב כשאין מעשה בכלל.

אבל התורת כהנים )פרשת קדושים( שאמר “לא אמרתי כי אם בשנאה שבלב” חולק בפירוש על דעת השאילתות. ]ולכן מצטט 

הרמב”ם את התורת כהנים בספר המצוות שלו ולא את הגמרא בערכין.[

ולפלא שגם הכסף משנה )הלכות דעות פרק ו הלכה ה( למד שכן דעת הרמב”ם עצמו. ]ולפי השאילתות יש כמה חקירות להבין 

את גדר האיסור, שאם עובר על כל רגע ורגע שיש לו שנאה שבלב אז מה הוא מוסיף אם אחר כך עושה מעשה של שנאה. ואין 

כאן מקום להאריך.[
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והרא”ש שהם חולקים על  יש מן האחרונים שדייקו מרש”י, היראים, הרמב”ן, הסמ”ק  כי  ודעת שאר ראשונים אינה ברורה, 

הרמב”ם שגם על שנאה גלויה חייב, ולא רק שנאה שבלב. ויש אחרונים אחרים שדייקו להיפך, שהראשונים האלה מסכימים עם 

שיטת הרמב”ם. ובעבודת המלך על הרמב”ם )הלכות דעות פרק ו הלכה א( כתב שחוץ מן השאילתות אין חולקים על הרמב”ם 

כלל וכל ראשון צריך דיון בנפרד ואין כאן מקום להאריך.

והיות שהמגן אברהם )אורח חיים סימן קנו( והמשנה ברורה )שם סעיף קטן ד( העתיק את הרמב”ם להלכה, וכן סתם כהרמב”ם 

בספר חפץ חיים )פתיחה לאוין ז בבאר מים חיים שם( וכן בשו”ת מהרשד”ם )חושן משפט מ( לכן הבאתי רק את הרמב”ם בפנים.

ולדעת הרמב”ם כשמגלה שנאתו, אינו עובר בלא תשנא, אבל עובר ב"לא תטור ולא תקום". )ספר המצוות לאוין שב( ועובר גם 

כן על "ואהבת לרעך כמוך", כמו שהרמב”ם כותב בפירוש בספר המצוות )מצות לא תעשה שב( וכן הוא בספר החינוך )מצוה 

רלח(, והרמב”ן )פרשת קדושים( ואף על פי כן עדיף שיגלה שנאתו כי “שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל” )לשון הרמב”ם 

שם(. והחינוך )שם( הסביר יותר: “ומכל מקום שנאת הלב היא קשה מכל השנאה הגלויה, ועליה תזהיר התורה ביותר”.

אמנם יש הרבה ראשונים הלומדים שהלאוים של "לא תטור ולא תקום" הולכים על דברים שבממון. מלבד כן למד הספר יראים 

)סימן מ( והשערי תשובה )שער ג סימן לח( והסמ”ק )סימן קלא( והסמ”ג )לאוין יג(. והסמ”ק )שם( למד שבדברים אחרים חוץ 

מממון הוי מדת חסידות בלבד.

וחשבתי שההבדל הוא במהות שתי המצוות שלהרמב”ם האיסור של שנאה הוא איסור להרגיש שנאה שבלב וכמו שהסברנו   III

לעיל )בהערות( אבל המצוה של "ואהבת" היא מצוה שצריך ביטוי במעשים וכמו שכתב הרמב”ם )הלכות דעות פרק ו הלכה 

ג(: “מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על 

ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא”. ]ואולי אפילו לדעת 

הרמב”ן )ויקרא יט, יח( שהמצוה היא ש”יחפוץ שיזכה רעהו האהוב לו בעושר ובנכסים וכבוד ובדעת ובחכמה” אפשר שאין 

המצוה הרגשה בלב גרידא אלא צריך להשתדל לטובת חבירו.[ ולכן כלפי רשע לתאבון אנחנו פטורים מהרגשה שבלב אבל 

אנחנו עדיין חייבים להשתדל לטובתו.

והעיר לי בני, הרב בנימין אדלשטיין שמה שנראה מהגמרא בבבא מציעא )דף פג ע"ב( להיפך שרבי יהושע בן קרחה לא הצטער   IV

על מיתת רשע, אך אפשר שמה שלא הצטער היינו על שהרגו שלא כדין, אבל על מיתתו כאדם הצטער והצטער.

ובאופן זה אפשר גם כן לתרץ את הסתירה בין הסוגיא בערכין ובין זו בפסחים שהזכרנו לעיל.  V

והעיר לי בני, הרב בנימין אדלשטיין שזה לכאורה הפשט בתוספות )פסחים דף קיג ע"ב( אין לשנאות מי שעבר עבירה שנאה 

גמורה. וכי מהי שנאה מוגבלת, אלא אם כן נחלק את האדם לשנים ונגביל את השנאה לחלק אחד, היינו מעשיו ועצמו.

וזה לפי ספר היראים )סימן מו(. ]ועיין בהערה הקודמת שכתבנו שחייבים להחזיר אבידת מומר לתאבון בגלל שיש ריבוי של   VI

המילה "כל" בלשון הפסוק "לכל אבידת אחיך" וכיון שהשבת אבידה היא אחת משתי מקורות להצלת נפש, מסתמא הוא הדין 

להציל את נפשו אבל היראים רק למד היתר מזה ולא חיוב.[

ותוספות )עבודה זרה דף כו ע"א( חולקים על היראים וכתב שחייב להחיות עבריין כזה.

והבכור שור )גיטין דף מז ע"ב( החמיר יותר דאפילו אם הוא ספק מומר לתיאבון או להכעיס מחויבים להחיותו או לפדותו.

והגר”א )על השולחן ערוך שם( פסק כהתוספות וכן פסק החפץ חיים בספר אהבת חסד )חלק א פרק ג סימן ב( ומכל מקום 

אפילו להגר”א והחפץ חיים אינו נקרא אחיך ]ורק משום רבוי של "לכל אבידת אחיך" נכלל בהחיוב של להחיותו[.

ולא כן כתב השולחן ערוך )יורה דעה סימן קנח סעיף א(: ]בעל עבירות והעומד ברשעו ושונה בו תמיד[ אין מסבבין להם המיתה 

ואסור להצילם אם נטו למות …  אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד אלא עושה עבירות להנאת עצמו, כגון אוכל 

נבלות לתיאבון, מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו.

וזה אליביה דהרמב”ם )הלכות רוצח פרק ד הלכה יא ויב( ]ומסכים עם שיטת התוספות בעבודה זרה שם[.

הרמ”א )יורה דעה סימן רנא סעיף ב( הלך בשיטה אמצעית. אבל עבריין לתיאבון, אין איסור בדבר אם רוצים לפדותו, אבל אינם 

מחויבים בכך. ]בית יוסף דקדק כן מלשון הרמב”ם וספר יראים סימן מז.[

עוד בענין האמונה הסגולית של עם ישראל ראה את דברי הרמב”ם באגרת תימן על בסיס הפסוק "ויאמר ה’ אל משה הנה אנכי   VII

בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" )שמות יט, ט(. ]עיין במשנה באבות )פרק ה משנה 

כג( ובגמרא בנדרים )דף כ ע"א( לגבי הלשון שאמר “לא עמדו אבות אבותיו על הר סיני”.[ ובסידור בית יעקב )מהרב יעקב 

עמדין בסדר ההגדה על הבן הרשע( ודברי רבי צדוק הכהן מלובלין בכמה מספריו )רסיסי לילה אות כ, רסיסי לילה אות מז, 

צדקת הצדיק רכז ועוד( וכן הראי”ה קוק באגרות )אגרת תקנה, כד סיון תרע”ג( כאשר משיב תשובה לרידב”ז מדוע מקרב הוא 

את הפושעים. יסוד כולם הגמרא בשבת )דף צז ע"א( שישראל מאמינים בני מאמינים. וסוגיא זו רחבה מני ים ועוסקת הרבה 

בנסתרות ואין כאן המקום להאריך.




