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These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the upcoming 

books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” 
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 יז:יט ויקרא( 1
ָנא-לֹא ָבֶבָך ָאִחיָך-ֶאת ִתֹשְֹ לֹא ֲעִמיֶתָך-ֶאת ּתֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ  ִבלְֹ א ָעָליו ִתָשא-וְֹ  :ֵחטְֹ

 
 יב:א עובדיה( 2

ל א  יֹום ֵּתֶרא-וְֹ יֹום ָאִחיָך-בְֹ רֹו בְֹ ל ָנכְֹ א  ח-וְֹ מ  ֵני ִּתֹשְֹ הּוָדה-ִלבְֹ יֹום יְֹ ָדם בְֹ ל ָאבְֹ א  ֵדל-וְֹ גְֹ  ִפיָך ּת 
יֹום  :ָצָרה בְֹ

 
 יח-יז:כד משלי( 3

ֹפל יָך ִבנְֹ ָך] אֹוִיבְֹ ל[ אֹוִיבְֹ ָמח-א  לֹו ִּתֹשְֹ ל ּוִבָכשְֹ ֶאה-ֶפן: ִלֶבָך ָיֵגל-א  ה ִירְֹ ע ָֹוהיְֹ ר  ֵעיָניו וְֹ ֵהִשיב בְֹ  וְֹ
פֹו ֵמָעָליו  :א 

 
 יט:ד אבות( 4

 יראה פן, לבך יגל אל ובכשלו תשמח אל אויביך בנפול( כד משלי, )אומר הקטן שמואל
 :אפו מעליו והשיב בעיניו ורע יי
 
 :ט יומא( 5

 מפני חרב מה מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו שני מקדש אבל
 גלוי זרה עבודה עבירות שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך חנם שנאת בו שהיתה
 .דמים ושפיכות עריות

 
 .לא שבת( 6

 התורה כל שתלמדני מנת על רניגיי לו אמר שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה שוב
 לו אמר גייריה הלל לפני בא שבידו הבנין באמת דחפו אחת רגל על עומד כשאני כולה
 .גמור זיל הוא פירושה ואידך כולה התורה כל היא זו תעביד לא לחברך סני דעלך

 
 רלח מצוה, החינוך ספר( 7

 ואיש באחיו איש חרב תמיד להיות אדם בני בין גדולות רעות גורמת הלב שנאת כי...
ַ..והנמאסת הפחותה המדה והיא האנשים בין הנעשים המסורות לכל סבה והיא ברעהו

 
 יא:ב אבות( 8

 :העולם מן האדם את מוציאין, הבריות ושנאת, הרע ויצר, הרע עין, אומר יהושע רבי
 
 :כח ברכות( 9

 עמד הצדוקים ברכת לתקן שיודע אדם יש כלום לחכמים גמליאל רבן להם אמר
 .ותקנה הקטן שמואל

 
 :טז מגילה( 10

 .לו הכין המן את ששונאים מפני אלא מרדכי את שאוהבין מפני לא רבא אמר
 

 ליוסף יעקב שהוסיף מילת סלעים שני משקל בשביל רב אמר גוריא בר חמא רב אמר
ַ.למצרים אבותינו וירדו הדבר נתגלגל אחיו משאר

 
 



 כג נתן דרבי אבות( 11
 . אוהבו שונא שעושה מי אומרים ויש...  יצרו את שכובש זהו וריםשבגב גבור איזו

 
 יג:יג רוצח הלכות, ם"רמב( 12

 מצוה עמו שיטעון מי מצא ולא מעליו פרק ואחד משאו תחת רובץ אחד בשנים הפוגע
 בשהיו אמורים דברים במה טוען כך ואחר חיים בעלי צער משום בתחילה לפרוק
 השונא עם לטעון מצוה אוהב ואחד שונא אחד היה אם אבל אוהבים או שונאים שניהם
 :  הרע יצרו את לכוף כדי תחילה

 
 ה:כג שמות( 13
ֶאה-ִכי ֲאָך ֲחמֹור ִתרְֹ ת ֹרֵבץ ֹשנ  ח  ָשאֹו ּת  ָּתַ מ  לְֹ ָחד  ֲעֹזב ָעֹזב לֹו ֵמֲעֹזב וְֹ  :ִעּמֹו ּת 
 

 :לט סנהדרין( 14
 הקדוש להן אמר הוא ברוך הקדוש לפני שירה לומר השרת מלאכי בקשו שעה באותה
  לפני שירה אומרים ואתם בים טובעין ידי מעשה הוא ברוך
ַ

 ה:ג סנהדרין משנה( 15
ַ.ַבאיבהַימיםַשלשהַעמוַדברַשלאַכל,ַשונא.ַשושבינוַזה,ַאוהב.ַוהשונאַהאוהב

ַ
 ( אורחות צדיקים, שער השישי "שנאה"16

לאַתשנאַאתַאחיךַבלבבך",ַהשנאהַהמידהַהזאתַישַבהַלאו,ַדכתיבַ)ויקראַיטַיז(:ַ"
ַכמוַ ַהרבה, ַעוונות ַהגורמת ַמידה ַוהיא ַהשנאה. ַמידת ַמנפשנו ַלהסיר ַהוזהרנו ובזה
ַותמידַדורשַרעהַ ַוקובלַעליו, ַכיַהשונאַאתַחבירוַמספרַלעולםַבשנאתו, לשוןַהרע,
עליו,ַושמחַלאידו,ַוגורמתַנזקוַשיזיקַלוַכשיוכלַלהזיקַלו,ַונוקםַונוטרַלו,ַולאַירחםַ

אפילוַהואַדחוקַמאד.ַומחמתַהשנאהַיגנהַאתַמעשיוַהטובים,ַוישניאםַבעיניוַעליוַ
ַהואַנוגשו:ַ-ובעיניַאחרים,ַומונעַטובַמבעליו,ַולאַיודהַלוַעלַהאמת,ַואםַחייבַלוַ

ַ
 יב-משפטי השלום, ב:ח, י'( 17

ַזהוַשנאהַאינוַשואלַבשלוםַחבירוַהאַסמיַשמתוךַהרגשתַכעַַ--ַמהותַהשנאה ַרי
מיםַמחמתַאיבהַהריַזהַבכללַלאַדיברַעםַחבירוַשלשהַיַואםַ",לאַתשנא"עוברַעלַ

ורַלוַסי"אַשאאע"פַשראובןַשונאַאתַשמעוןַאוַבניַביתוַבב"דַופסולַלדוןַאותוַַשונא
ַלשנו ַממנולשמעון ַלהתרחק ַיכול ַאבל ַראובן ַאת ַא ,ַ ַכפיית ַבזה ַיש היצרַַואדרבה

 ...יףַלוַאהבהַבעה"יַעי"זַישליםַעמווכאשרַשמעוןַיוס
ַ

 יז:יט ויקרא( 18
ָנא-לֹא ָבֶבָך ָאִחיָך-ֶאת ִתֹשְֹ לֹא ֲעִמיֶתָך-ֶאת ּתֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ  ִבלְֹ א ָעָליו ִתָשא-וְֹ  :ֵחטְֹ
ַ

 ערכין טז:( 19
ַ)רבנןַתנו ַי״טַויקרא: ַיכנוַלאַיכולַבלבבךַאחיךַאתַתשנאַלא( ַיסטרנוַלא, ַולא,

 .מדברַהכתובַשבלבַשנאה,ַבלבבך:ַת״ל?ַיקלקלנו
 

 ראשית לד:דב( 20
אּוֶַאָחיוִַכי ִירְֹ בֲַאִביֶהםִַמָכל-ו  ָשֹלם:-ֹאתֹוַָאה  רֹוַלְֹ בְֹ לּוַד  לֹאַָיכְֹ אּוַֹאתֹוַוְֹ נְֹ ִיֹשְֹ ֶַאָחיוַו 

  
 פירוש רש"י על בראשית לד:ד( 21

 מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב: - ולא יכלו דברו לשלום
 

 רא יט תריגמדרש, ילקוט שמעוני, ויק( 22
ַבלבבךַַ"לאַתשנאַאתַאחיך" ַלומר ַתלמוד ַולאַתקללנו, ַולאַתסרטנו ַלאַתכנו יכול

 .מדברַבשנאהַשבלבַהכתוב
 

 שב תעשה לא, המצות ספר, ם"רמב( 23
 שהוא והודיעו השנאה לו כשהראה אמנם שבלב שנאה אלא אמרתי לא הספרי ולשון... 

 .תטור ולא םתקו לא על אבל הלאו זה על עובר אינו אותו שונא



 
 ו-רמב"ם, הלכות דעות ו:ה( 24
,ַ"בלבבךַאחיךַאתַתשנאַלא"ַשנאמרַתעשהַבלאַעוברַבלבוַמישראלַאחדַהשונאַכל
ַאבל,ַשבלבַשנאהַעלַאלאַתורהַהזהירהַולא,ַמעשהַבוַשאיןַלפיַזהַלאוַעלַלוקיןַואין

ַ.ַתשנאַלאַמשוםַעוברַאינוַרשאיַשאינוַאע״פַוהמחרפוַחבירוַאתַהמכה
ַלמהַַ...וישתוקַישטמנוַלאַלאישַאישַטאכשיח ַלו ַולומר ַלהודיעו ַעליו ַמצוה אלא

 ...עשיתַליַכךַוכךַולמהַחטאתַליַבדברַפלוני,ַשנאמרַהוכחַתוכיחַאתַעמיתך
ַ
 

 שלח מצוה, החינוך ספר( 25
לאַתשנאַאתַאחיךַ"אחדַמישראל,ַשנאמרַ]ויקראַי"ט,ַי"ז[ַַשנאתַהלבשלאַלשנואַ

ַלא"בלבבך ַספרא, ַולשון ַע"ב[ַַ. ַ]ט"ז ַבערכין ַכן ַוכמו ַאלאַשנאהַשהיאַבלב. אמרתי
בשנאהַשבלבַהכתובַמדבר.ַאבלַכשיראהַלוַשנאהַוידועַשהואַשונאוַאינוַעוברַעלַזהַ
ַועוברַכמוַכןַעלַעשה,ַשנאמרַ]שם,ַ הלאו,ַאמנםַהואַעוברַעלַלאַתקוםַולאַתטור,

ַומכלַמקוםַשנאתַהלבַהיאַקשהַמכלַה ַואהבתַלרעךַכמוך. שנאהַהגלויה,ַשםַי"ח[
 ועליהַתזהירַהתורהַביותר:

 
 בראשית כא:כה( 26

ָרָהםֶַאת בְֹ ַא  הֹוִכח  ל-וְֹ ֵדיֲַאִביֶמֶלְך:-ֲאִביֶמֶלְךַע  בְֹ לּוַע  ִיםֲַאֶשרַָגזְֹ ּמ  ֵארַה  ַֹאדֹותַבְֹ
 

 יח-פירש רמב"ן על ויקרא יט:יז( 27
ַכמַ-ַבלבבך אחיך את תשנא לא ַבלבם ַשנאתם ַאת ַלכסות ַהשונאים ַשדרך וַבעבור

 שאמרַ)משליַכוַכד(ַבשפתיוַינכרַשונא,ַהזכירַהכתובַבהווה:
ַעליוַַ ַ״ולאַתשא ַתוכחתַמוסר, ַללמדו ַמצוהַאחרת, ַתוכיחַאתַעמיתך. ַהוכח ואמר

ַאונקלוסַ ַלשון ַיטה ַולזה ַאותו. ַהוכחת ַולא ַיחטא ַכאשר ַאשם ַעליך ַשיהיה חטא״
ַואח ַשלאַתקבלַאתהַעונשַבחטאַשלו. ַולאַתקבלַעלַדיליהַחובא, ַצוהַשאמר, ַכן רי
 שתאהובַאותו.ַוהנהַהשונאַאתַרעהוַעוברַבלאו,ַוהאוהבַלוַמקייםַעשה:

והנכוןַבעיני,ַכיַ״הוכחַתוכיח״,ַכמוַוהוכיחַאברהםַאתַאבימלךַ)בראשיתַכאַכה(ַ.ַַ
ויאמרַהכתוב,ַאלַתשנאַאתַאחיךַבלבבךַבעשותוַלךַשלאַכרצונך,ַאבלַתוכיחנוַמדועַ

ַולאַתשאַעליוַחטאַ ַכיַבהוכיחךַככהַעשיתַעמדי, לכסותַשנאתוַבלבךַולאַתגידַלו,
אותוַיתנצלַלך,ַאוַישובַויתודהַעלַחטאוַותכפרַלו.ַואחריַכןַיזהירַשלאַתנקוםַממנוַ
ַבלבו,ַ ַהחטא ַיזכור ַאבל ַאותו ַישנא ַשלא ַיתכן ַכי ַלך, ַשעשה ַמה ַבלבבך ַתטור ולא

ַמוהו:ולפיכךַיזהירנוַשימחהַפשעַאחיוַוחטאתוַמלבו.ַואחריַכןַיצוהַשיאהבַלוַכ
ַ

 קהלות יעקב, ערכין ד( 28
אתַאחיךַבלבבךַהוכחַבפירושוַעלַהתורהַפ'ַקדושיםַעלַהכתובַלאַתשנאַַ"ןַז"לרמבה

מבארַשלפיַפשוטוַהכלַדיןַאחדַשלאַתשאַאתַהשנאהַבלבַאלאַַעמיתךאתַַחתוכי
ַיבררַשאינוַ ַאו ַשמאַיתנצל ַאתהַשונאַאותו ַעלַאודותַהדברַשמחמתו תתווכחַעמו

ַחושב ַשאתה ַיבקשַכמו ַ ושמא ַוכ"ד ַע"ש,מחילתך ַל"ט ַבמצוה ַבמַהיראים הַולפ"ז
ענוַעבורַמהַהואַשונאַלוַוישמעַדיעוברַבל"תַזוַעדַשיוַתיוַשנאתוַלחבירוַאכעשמודי

נאוַמחמתַהיכאַששוַדעתַהרמב"ןַז"לַויראיםלענ"דַדלַעומשמַ...מהַשמשיבַלוַעלַזהַ
ַעבורַַאזַעוברַלעולםַאע"פַשהודיעַםקנאהַוכיו"בַאוַשנאתַחנ שנאתוַוהתווכחַעמו

ַ...זה
ַזהַפיול ַלאו ַליכא ַשנאתו ַדכשמודיע ַמקור ַשום ַלנו ַאין ַז"ל ַשכתובַַ,פירש"י דמה
ַמודיעולאַלאפוקיַמודיעַהשנאהַאלאַללמדַשהשנאהַשבלבַאסרהַתורהַביןַַ"בלבבך"

שנאהַשבלבַאלאַשהכ'ַמדברַבמיַשצריךַלהכותוַלשםַתוכחהַדעכ"פַַ,ביןַאינוַמודיעו
עלַפיַשעושהַמעשהַהמורהַעלַשנאהַכגוןַמכהוַמ"מַלאַיהאַשונאוַבאמתַַףאסורַשא

... 
 

 ספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע, פתיחה ופירוש באר מים חיים( 29
ָפָניוַ ַבְֹ ֶשלֹא ַוְֹ ֵַרֵעהּו, ֶַאת ֵבר ד  ַיְֹ ַָשלֹום ָפָניו ַבְֹ ִַאם גֹון ַכְֹ ָבֶבָך", ִַבלְֹ ַָאִחיָך ֶַאת ָנא ִַתשְֹ "לֹא דְֹ

ִאישֶַאת בְֹ כּוַַמ  ֵַילְֹ ֶַשלֹא ֶּוהַָלֶהם, צ  ֵפרּושַמְֹ ָּמהִַאםַבְֹ כ  ָּמהַוְֹ תַכ  ח  לַא  ע  ַוְֹ ֵניֲַאֵחִרים, ֵריחֹוִַבפְֹ
לַָלאוֶַזה: איַעֹוֵברַע  ד  ו  יֹוִדיעּוהּו,ִַדבְֹ  וְֹ



ַשבלבַַ-ַולפעמים עובר המספר וכו' ַדבשנאה ַע"ב( ַ)ט"ז ַדערכין ַבגמרא ַשאמרו ואף
מדעַפ"וַהלכהַה'ַוז"לַוהמכהַחבירוַוהמחרפוַהכתובַמדברַוהובאַדברַזהַברמב"םַב

ַעדַ ַאףַשגברהַשנאתו ַדוקאַמחרפו, ַכוונתו ַעוברַבלאַתשנא. ַאינו אע"פַשאינוַרשאי
שפלטהַלחוץַעכ"פַידעַחבריוַאיךַלהשמרַממנו,ַאבלַבשנאהַשבלבַאףַדלאַידעַאיךַ
ַתרתיַ ַהוא ַהנ"ל ַבעניננו ַוא"כ ַבפרטיות ַזה ַאת ַהתורה ַאסרה ַולכן ַממנו, להשמר

ַלהשמרַל ַאיך ַחבירו ַידע ַשלא ַב( ַלחוץ. ַשפלטה ַעד ַכ"כ ַשנאתו ַשגברה ַא( גריעותא.
ממנוַכיוןַשבפניוַהואַמדברַעמוַבדרךַשלוםַואהבהַואךַשלאַבפניוַהואַמכהוַבלשוןַ

ולשוןַספראַלאַאמרתיַאלאַבשנאהַשבלב.ַאמנםַכשהראהַלוַהשנאהַוהודיעוַַ...פיו
ַועוב ַזה ַלאו ַעל ַעובר ַאינו ַאותו ַשונא ַשהוא ַעל ַתטור"ר ַולא ַתקום ַ"ואהבת"ַ"לא

ַג"כַ ַכתב ַהחינוך ַוכן ַוכו' ַוהודיעו ַוכו' ַלו ַהרמב"םַבפרושַוהראה ַשביאר ַהרי עכ"ל.
ַכלשוןַהזהַשלַהרמב"ם:

 
 , המשפטי השלום, ב:ז( 30

ַוהודיעוַ ַהשנאה ַלו ַכשהראה ַאבל ַתעשה ַהלא ַעל ַעובר ַבלבו ַכששונאו ַדוקא ולפי"ז
"מַלכאורהַלמעשהַאיןַנ"מַבזהַשעדייןַיעבורַעלַשהואַשונאוַאינוַעוברַעלַלאוַזהַומ

לאַתקוםַולאַתטורַועלַואהבתַלרעךַכמוךַשםַ"חַאלאַששנאתַהלבַהיאַחזקהַיותרַ
 והחפץַחייםַנקאוַבדעהַזוַמןַהכלַוהמג"א

ַ ַבלבוַַאסורַ(ייתבארַלקמן)וי"אַשאפילוַאתַהבעלַעבירהַשמותרַלשנאותו לשנאותו
תםַיהודיַסורַלשנואַסוכ"שַשאַשנאתו,ַיגלהַלוַאתולהראותַלוַפניםַיפותַאלאַיראהַו

ַ".ואהבתַלרעךַכמוך"מדיןַ
 
ַ( העמק שאלה על שאילתות כז31 

ַס ַבלא ַכלל...אבל ַלשנאותו ַאסור ַאיסורא ַדעביד ַלהכותוַַ,הדי ַמותר ַכל ַודאי אלא
ַַ...ולקללוַמותרַלשנאותוַוכ"כַרבינוַלהלן

 
 71אשר וייס( דף  הרבבץ ג )( תורת האדם לאדם, קו32

ַ"אף"בשנאהַשבלבַאלאַַ"רק"ובשאילתותַדר'ַאחאיַסי'ַכ"זַנראהַדעוברַבלאַתשנאַ
ַבלבבךַ ַת"ל ַכו' ַיקללנו ַולא ַיכנו ַלא ַיכול ַוז"ל ַצערו ַאו ַכשהכהו ַוק"ו ַשבלב בשנאה
בשנאהַשבלבַהכתובַמדברַועייןַבכלַדבריוַדמשמעַדרבותאַקמ"לַדעוברַאףַעלַשנאתַ

ַהלב...
 

 ה.י על יומא ע( פירוש המאיר33
הואַלעולםַלאַתהאַשנאתַאדםַמונעתוַמלהטיבַלחבירוַבכלַמהַשאפשרַלוַלהיטיבַו

ַ"לאַתשנאַאתַאחיךַבלבבך"שנאמרַ
 

 71אשר וייס( דף  הרב( תורת האדם לאדם, קובץ ג )34
ַמהַ ַבכל ַמלהטיב ַלעולםַלאַתהאַשנאתַאדםַמונעתו ַע"אַכתב ַע"ה ַביומא המאירי

ַומתבארַמדבריוַעוברַלאַתשנאַ"שאפשרַלוַלהטיבַוהואַשנאמרַ אתַאחיךַבלבבך"'
ַומשמעַ ַמחמתַשנאתו ַלזולתו ַמלהטיב ַנמנע ַאלאַא"כ ַעצםַהשנאהַשבלבו ַעל בלאו
ַהנהגהַשלַשנאהַורקַכאשרַהביאתוַ ַעלַהמחשבהַוהרגשתַהלבַאלאַעל ַהלאו דאין
ַשיטה ַוזו ַבלאו ַעובר ַשבלבו ַשנאה ַלולי ַלו ַעושה ַשהיה ַטובה ַממנו ַלמנוע ַלזולתו

 .מחודשת
 

 ורחות צדיקים, שער השישי "שנאה"( א35
ישַכמהַמיניַשנאה:ַישַשונאַאתַחבירוַעבורַשהזיקַלוַבממונו,ַאוַשהכהו,ַאוַעבורַ
שביישהו,ַאוַשהוציאַעליוַשםַרע.ַעלַכלַאלוַוכיוצאַבהןַלאַישנאַאתַחבירוַוישתוק,ַ

ַרעהַ... ַהיא ַושנאהַמחמתַקנאה ַשני. ַבית ַוהיאַהחריבה ַחנם, ַוהיאַשנאת ישַרעה,
ַעבורַשאינוַממ ַוישַשונאַאתַחבירו ַלהתרחקַמהן. ַאתַנפשו ַלאדםַלייסר ַוראוי נה.

גומלַלוַחסד,ַאוַשאינוַנותןַלוַמתנהַכפיַחפצו,ַאוַשאינוַמלוהַלוַבשעתַדחקו.ַראויַ
לאדםַלהתרחקַמכלַזהַומכיוצאַבו.ַאךַיקבלַמאהבהַכלַמהַשיגזורַלוַהבורא,ַברוךַ

ַהי ַויחשוב:ַאילו ַולאַיבטחַבאדם, ַהיהַנותןַהוא, ַברוךַהוא, ַזוכהַמאתַהמקום, יתי
הכלַהבלַורעהַַ-וגםַאומןַשונאַבניַאומנותוַ...ַלידיַזולתיַמתנתַבשרַודםַוהלואתם

ַיחשובַששוםַאדםַלאַיוכלַלהרויחַיותרַממהַשגזרַלוַהבורא. ַכי וישַשנאהַַ...רבה,
לחַתהליםַטובהַורודפיַצדק,ַכעניןַשנאמרַ)ַכגוןַבניַאדםַהשונאיםַעושיַ-רעהַממנהַ



ַטוב". ַרדפי ַתחת ַ"ישטנוני ַכא(: ..ַ ַחברך ַשישנאך ַתרצה ַאם ַהחכם: בקרהוַַ-אמר
ַ...בקרהוַלעתיםַרחוקותַ-צהַשיאהבךַתמיד,ַואםַתר

ַ
 יב-משפטי השלום, ב:ח, י'( 36

אוַַ(כגוןַבחייַהחברה)וכ"שַשלאַמצינוַשוםַהיתרַשנאהַמחמתַקנאהַבהצלחתַהזולתַ
שהאומןַשונאַבןַאומנתוַולפיכךַישַלהיזהרַַשמצויַוידועַ(כגוןַבפרנסה)בתחרותַעמוַ
 .מזהַביותר

ַ ַהחיים ַבתפיסת ַשונות ַוהשקפות ַדעות ַקיימות ַכאשר ַועדותַ)אולם ַחוגים ַבין כגון
ַהזולתַדוחיםַאותוַַ(מפלגותַומשפחות ַמעשי ַמחלותַהנהגותַאו ַכאשרַמומיםַאו או
ַ ַבעיניו ַאו)ונמאסים ַקפידא ַמחמת ַלמַאפילו ַמותר ַבעלמא( ַכלַאיסניס ַבחברתו עט

(ַ ַעושהַמחמתַשנאה ַזא"זַשאינו ַלכבד ַיוכלו ַעי"ז ַכאשר ַכן ַלעשות ולפעמיםַמומלץ
 ישַלהיזהרַבכלַאלוַמביטולַמצוותַ"ואהבתַחרעךַכמוך".ַאולםַַ(יותר

 
 ( פלא יועץ, ערך "אהבת רעים"37

וישַסבותַשעליהםַתתעוררַהשנאהַביןַאישַוביןַאחיוַוהכלַהבלַורעותַרוחַישַשונאַ
ַ...וישַשונאַמחמתַקנאהַ...שכנגדוַחטאַכנגדוַבגופוַאוַבממונוַאוַבכבודוַמחמתַ

ַ
 "שנאה( פלא יועץ, ערך "38
וישַשונאַמחמתַשרואהַאתַחברוַשאינוַהולךַבדרךַטובהַואיַלזאתַהחיַיתןַאלַלבוַ...

ַ.כיַגםַהואַחסרַחסרונות
 

 יב-בראשית יג:ה( 39
ג ם ֹהֵלְךֶַאת-וְֹ לֹוטַה  ָרםַהַָ-לְֹ בְֹ ַֹא  ֹאָהִלים:-אןָיהַצ לֹאַּוָבָקרַוְֹ ָדוַ-וְֹ חְֹ אַֹאָתםַָהָאֶרץַָלֶשֶבתַי  ָנֹשָ
ַֹ-ִכי ל כּוָשםַָרבַוְֹ ָדו:ָהָיהַרְֹ לּוַָלֶשֶבתַי חְֹ ִהיַאַָיכְֹ יְֹ ֵנה-ו  ֵנה-ִריבֵַביןַֹרֵעיִַמקְֹ ָרםַּוֵביןַֹרֵעיִַמקְֹ בְֹ -א 

הַ  ֲעִניַוְֹ נ  כְֹ ה  ִרִזיַָאזַיֵשבַָבָאֶרץלֹוטַוְֹ בְַַֹ:פְֹ יֹאֶמרַא  ל-ָרםֶַאלו  ִריָבהֵַביִניַּוֵביֶנָךַ-לֹוטַא  ִהיַמְֹ ָנאַתְֹ
ַֹרֶעיָךִַכי ַּוֵבין י ַֹרע  ַ-ּוֵבין נּו: ִחיםֲַאָנחְֹ ַָכלֲאָנִשיםַא  ָפֶניָךִַהָפֶרדַָנאֵַמָעָליִַאם-ֲהלֹא -ָהָאֶרץַלְֹ
ִאַ ֵאיִמָנהַוְֹ מֹאלַוְֹ שְֹ ִאיָלה:-םה  מְֹ ֹשְֹ א  ַוְֹ ָיִמין ִיָשאַה  יַ -לֹוטֶַאת-ו  ַו  אֶַאתֵעיָניו ֵדןַ-ָכל-רְֹ רְֹ י  רַה  ִככ 

ֶַאת הָֹוה ַיְֹ ֵחת ַש  |ַ ֵני ִַלפְֹ ֶקה שְֹ ַמ  ַֻכָלּה ֶאת-ִכי ַוְֹ ֹדם ן-סְֹ ג  ַכְֹ ֶאֶרץ-ֲעֹמָרה ַכְֹ הָֹוה ַֹבֲאָכהַַיְֹ ִים ר  ִמצְֹ
ר:ַ רֹצע  ח  ִיבְֹ ִיפַָ-לֹוַלֹוטֵַאתַָכל-ו  עַלֹוטִַמֶקֶדםַו  ִיס  ֵדןַו  רְֹ י  רַה  לַָאִַככ  דּוִַאישֵַמע  ָרםִַחיו:ַרְֹ בְֹ א 

ֶאֶרץ בַבְֹ ד-ָיש  לַע  ֶיֱאה  ִכָכרַו  ָעֵריַה  בַבְֹ לֹוטַָיש  ןַוְֹ ָנע  ֹדם:-כְֹ ַסְֹ
ַ

 'י:יא משלי( 40
טּוב ִדיִקים בְֹ ֲעֹלץ צ  ָיה ּת  ֲאֹבד ִקרְֹ ָשִעים ּוב   :ִרָנה רְֹ

 
 ח:ג קהלת( 41
ֵעת ֶלֱאֹהב ֵעת נֹא וְֹ ָחָמה ֵעת ִלֹשְֹ ֵעת ִמלְֹ  :     ָשלֹום וְֹ

   
 :ז תענית( 42

 איש העז שנאמר רשע לקרותו מותר פנים עזות לו שיש אדם כל הונא רב בר רבה אמר
 .לשנאותו מותר אמר יצחק בר נחמן רב בפניו רשע

 
 א:ח קהלת( 43
ֶהָחָכם-ִמי ת ָדָבר ֵפֶשר יֹוֵדעַ  ּוִמי כְֹ מ  ֹעז ָפָניו ָּתִאיר ָאָדם ָחכְֹ ֻשֶנא ָפָניו וְֹ  :יְֹ
 

 כב-כא:טקל תהילים( 44
ֶאיָך-ֲהלֹוא נְֹ ֹש  ָנא 'ד מְֹ ֶמיָך ֶאֹשְֹ קֹומְֹ קֹוָטט ּוִבתְֹ ִלית: ֶאתְֹ כְֹ ָאה ּת  נְֹ ֵנאִתים ֹשִ ִבים ֹשְֹ אֹויְֹ  :ִלי ָהיּו לְֹ

 
 :קיג פסחים( 45

 רבץ שנאך חמור תראה כי שנאמר לשנאתו מותר רב אמר יצחק רב בר שמואל רבי אמר
 ולא ישראל שונא שאמרו שונא תניא והא נכרי שונא אילימא שונא מאי משאו תחת
ַ. ישראל שונא פשיטא אלא נכרי שונא

ַ
ַ
 



 :נה ברכות( 46
 פוק לשמעיה ליה אמר ואילך מכאן מגלי לא קמא יומא חליש הוה כי דרבא הא כי

 בנפול וכתיב לי לחדי לי דסני ומאן רחמי עלי לבעי לי דרחים מאן חלש רבא אכריז
 .אפו מעליו והשיב בעיניו ורע' ה ראהי פן לבך יגל אל ובכשלו תשמח אל אויבך

ַ
 :מו סנהדרין( 47
 כדרך אותו ממיתין כך ואחר אותו תולין אומר הייתי ותלית חטא נאמר אילו רבנן תנו

 הא אותו תולין כך ואחר אותו ממיתין ותלית והומת לומר תלמוד עושה שהמלכות
 .החמה לשקיעת סמוך עד אותו משהין כיצד

 
 כג-כב:כא דברים( 48
 כי העץ על נבלתו תלין לא: עץ על אתו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה כיו

 אלקיך' ד אשר אדמתך את תטמא ולא תלוי אלקים קללת כי ההוא ביום תקברנו קבור
 : נחלה לך נתן

 
 ח:ג קהלת( 49
ֵעת ֶלֱאֹהב ֵעת נֹא וְֹ ָחָמה ֵעת ִלֹשְֹ ֵעת ִמלְֹ  :     ָשלֹום וְֹ

 
 'י:ג רבה קהלת, מדרש( 50
  .מלחמה בשעת לשנוא ועת

 
 .טז מגילה( 51

 ואתה כתיב בדידכו אבל בישראל מילי הני ליה אמר תשמח אל אויבך בנפל לכו כתיב
 .תדרוך במותימו על
 

 :כב יומא( 52
 אחת נפש ומה אמר עמלק את והכית לך לשאול הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה
 חטא אדם ואם וכמה כמה אחת על הללו הנפשות כל ערופה עגלה הבא תורה אמרה
 תהי אל לו ואמרה קול בת יצאה חטאו מה קטנים חטאו גדולים ואם חטאה מה בהמה
ַ.הרבה צדיק

 
 :קיג פסחים( 53
 שנאמר לשנאתו מצוה אמר יצחק בר נחמן רב ערוה דבר איהו ביה דחזיא גוונא האי כי

 .רע( שנאת( )שונאי' )ה יראת
 

 יד:יג רוצח הלכות, ם"רמב( 54
 שונא לישראל יהיה והיאך העולם מאומות לא מישראל הוא בתורה שנאמר ונאהש

 כגון חכמים אמרו בלבבך אחיך את תשנא לא( ז"י ט"י ויקרא) אומר והכתוב מישראל
 תשובה שיעשה עד לשנאו מצוה זה הרי חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו
 נוטה יניחנו ולא עמו ולטעון רוקלפ מצוה במשאו נבהל מצאו אם תשובה מרשעו ויחזור
 נוטה יניחנו ולא עמו ולטעון לפרוק מצוה במשאו נבהל מצאו אם תשובה שמא למות
 ישראל נפשות על הקפידה והתורה סכנה לידי ויבא ממונו בשביל ישתהה שמא למות
 שנאמר הדת בעיקר ומאמינים' ה אל נלוים שהם מאחר צדיקים בין רשעים בין

 אם כי הרשע במות אחפוץ אם אלהים' ה נאם אני חי אליהם אמור( א"י ג"ל יחזקאל)
 .וחיה מדרכו רשע בשוב

 
 שלח מצוה, החינוך ספר( 55
ועוברַעליהַוקבעַשנאהַבלבוַלאחדַמכלַישראלַהכשרים,ַעברַעלַלאוַזה,ַואיןַלוקיןַ...

ַ ַמעשה. ַבו ַשאין ַלפי ַאלאַמצוהַלשנאותםַעליו ַאיסור, ַבו ַבשנאתַהרשעיםַאין אבל
ַבהןאח ַלחזור ַרצו ַולא ַפעמים ַהרבה ַחטאם ַעל ַאותם ַשנוכיח ַ]תהיליםַר ַשנאמר ,

ַ:"אשנאַובתקוממיךַאתקוטטַד'הלאַמשנאיךַ"קל"ט,ַכ"א[ַ
ַ
ַ
ַ



 טז:ב סימן, שחיטה הלכות, איש חזון( 56
 מצוין נסים שהיו בזמן כמו גלוי' ית שהשגחתו בזמן אלא מורידין דין דאין ונראה
 הורדה במעשה אין העם דלת מן האמונה שנכרתה העלםה בזמן אבל... קול בת ומשמש

 ועלינו תיקון בו שאין בשעה נוהג הדין איו לתקן עצמנו שכל וכיון...  הפרצה גדר
 .מגעת שידינו במה אורה בקרן ולהעידם אהבה בעבותות להחזירם

ַ
 ורש"י שם  :קיג פסחים( 57

דעַעדותַבחבירוַואינוַשלשהַהקדושַברוךַהואַשונאןַהמדברַאחדַבפהַואחדַבלבַוהיו
 ...דברַערוהַבחבירוַומעידַבוַיחידיַמעידַלוַוהרואה

הרואה דבר ערוה בחבירו יחידי, אף על פי שאינו רשאי להעיד, מותר  - מותר לשנוא אותו

 לשנאתו:
 

 ט ופירוש רש"י-דברים יג:ז( 58
ָךַאֹוֵַאֶשתַ ָךַאֹוִַבּתְֹ ָךַָאִחיָךֶַבןִַאֶּמָךַאֹוִַבנְֹ ִסיתְֹ ֵסֶתרֵַלאֹמרִַכיַיְֹ ָךַב  שְֹ פְֹ נ  ֵחיֶקָךַאֹוֵַרֲעָךֲַאֶשרַכְֹ

ֲאֹבֶתיָך: ַו  ָּתה ַא  ָּת עְֹ ַָיד  ַלֹא ֲַאֶשר ֲַאֵחִרים ֱַאֹלִהים ָדה בְֹ ע  נ  ַוְֹ ָכה ֲַאֶשרֵַַנלְֹ ִּמים ַָהע  ֵמֱאֹלֵהי
ֵצהַָהָאֶרץ: דַקְֹ ע  ֵצהַָהָאֶרץַוְֹ ֹחִקיםִַמֶּמָךִַמקְֹ ֹרִביםֵַאֶליָךַאֹוַָהרְֹ קְֹ ִביֹבֵתיֶכםַה  ַַֹסְֹ אַתֹאֶבהַלֹוַל

ֶסהַָעָליו: כ  לֹאַתְֹ ֹמלַוְֹ חְֹ לֹאַת  ָךַָעָליוַוְֹ לֹאַָתחֹוסֵַעינְֹ עֵַאָליוַוְֹ מ  לֹאִַתשְֹ ַוְֹ
 

לא תהא תאב לו לא תאהבנו לפי שנאמר ואהבת לרעך כמוך את זה לא  -לא תאבה לו 

 תאהב:
 

 יח-רמב"ם, ספר המצוות, לא תעשה יז( 59
לדבריוַוהואַאמרוַית'ַלאַתאבהַלוַולשוןַשהזהירַהמוסתַמאהובַהמסיתַאוַלהאזיןַ

 ספריַמכללַשנאמרַואהבתַלרעךַכמוךַיכולַאתהַאוהבַלזהַתלמודַלומרַלאַתאבהַלו:
ַישנאהוַ ַוכשלא ַבהכרח ַאותו ַלשנא ַחייב ַאבל ַהמסית ַלשנא ַמעזוב ַהמוסת שהזהיר
ַובאַהפירושַמכללַשנאמרַ ַולאַתשמעַאליו ַית' עוברַעלַמצותַלאַתעשהַוהואַאמרו

ַזבַעמוַיכולַאתהַעוזבַלזהַתלמודַלומרַולאַתשמעַאליו:עזבַתע
 

 תנח-ספר החינוך תנז( 60
שנמנענוַכמוַכןַשלאַלהטותַאוזןַלדבריַמסיתַולאַלחבבַאותוַבשוםַדבר.ַועניןַמסיתַ
ַפעולתַ ַלו ַשישבה ַכגון ַזרה, ַעבודה ַלעבוד ַללכת ַישראל ַמבני ַאחד ַשמסית ַמי הוא

ַשילךַאחריה ַכדי ַזהַַעבודהַזרהַוישבחנהַלו ַועל ַהשכינה, ויעבדהַויצאַמתחתַכנפי
ַ נאמרַ]דבריםַי"ג,ַט'[,ַלאַתאבהַלו:

 שלאַלעזובַהשנאהַמןַהמסית:
ַכלַ ַעל ַבנטירתַהנקמהַממנו ַשלאַנקל ַכלומר שתהיהַשנאתַהמסיתַקבועהַבלבבנו,
הרעהַאשרַחשבַלעשות,ַועלַזהַנאמרַ]דבריםַי"ג,ַט'[,ַולאַתשמעַאליו,ַכלומרַאלַתהיַ

ַל ַכאן[ַנשמעַאליו ַזכרונםַלברכהַ]ספרי ַאמרו ַוכן ַנטירתַנקמתךַממנו, העבירַמלבך
ַמשבקַ ַאונקלוס ַותרגם ַעמו, ַתעזוב ַעזוב ַבישראל ַשנאמר ַמכלל ַהכתוב, ַזה בפירוש
תשבוקַמהַדיַבלבךַעלוהי,ַיכולַאתהַעוזבַלזהַהמסיתַגםַכן,ַתלמודַלומרַולאַתשמעַ

ַאליו:
ַ

 חפץ חיים, באר מים חיים, ס"ק ט( 61
וראיהַמגמראַהנ"לַבמו"ק,ַוהריַבודאיַהיוַשונאיםַזהַלזה,ַדדתןַואבירםַַַ-ַשונאים

ַכלַהאנשיםַהמבקשיםַאתַ ַמתו ַע"הַמכברַכמ"שַכי ַשונאיםַלמשהַרבנו ַהיו בודאי
נפשךַמשמעַדהםַעדייןַמבקשים,ַוגםַעתהַהיוַשונאיםַלוַכדמוכחיַקראיַבפ'ַקרחַבכלַ

"שַהלאַמשנאיךַה'ַאשנאַוכו'ַוהםַהסיפור,ַומשהַרבנוַע"הַבודאיַהיהַג"כַשונאםַכמ
בודאיַבכללַשונאיַה'ַהםַשרצוַלהדיחַאתַכלַישראלַמתורתַה'ַשהכחישוַאתַנבואתוַ
ַמדועַ ַשאמרו ַפיה ַעל ַהקערה ַאת ַוהפכו ַה' ַידי ַעל ַשהיה ַמצרים ַויציאת הקדושה

ַתתנשאוַוגו':
ַ

 שולחן ערוך, אורח חיים נג:יט( 62
ַמַגרַמונעיםַיש ַדבריהם ַונדחו ַש״צ ַרוצהַלהיות ַאיני ַולומר ַלעכב ַיכול ַיחיד אפילו

ודוקאַשיהיהַלאותוַיחידַ:ַהגהַשפלוניַיהיהַחזןַאםַלאַשכברַהסכיםַעליוַמתחלה:ַ
טעםַהגוןַעלַפיַטוביַהעירַאבלַבלאוַהכיַאיןַהיחידַיכולַלמחותַבש״צַ)מהרי״וַסי׳ַ



ַק״ ַסימן ַפדואה ַ)מהר״ם ַעליו ַקודםַשהסכים ַבו ַלמחות ַיכול ַהואַשונאו ַואם דַס׳(
ַשהואַשונאַלש״צַלאַיעלהַלספרַתורהַכשקוראַהתוכחהַ ַומי ומהרי״קַשורשַמ״ד(

ַ)אורַזרוע(ַ:
ַ

 פירוש משנה ברורה על שולחן ערוך, אורח חיים נג:יט( 63
ַתקנוםַהתמידיםַבמקוםַהתפלותַשהרי(ַמב)ַוהטעםַההתמנותַבעתַ-ַלעכב יכול(ַנא)

ַשכברַלאַאםַמדעתוַשלאַרבנוקַלהקריבַיוכלַומיַבתמידיםַחלקַלהםַישַישראלַוכל
ַשכרוַלוַליתןַרוציםַאפי׳ַלהעבירוַיכוליןַהקהלַחציַוגםַיחידַאיןַואזַעליוַהסכים
ַלוַשכרוַַרובַאבלַכהוגןַשלאַעשהַשלאַכיוןַמשלם הקהלַיכוליןַלהעבירוַאםַנותנין

ַמקוםַ ַכל ַהנבררים ַאו ַהעיר ַטובי ַז׳ ַביד ַרק ַלהעבירו ַהרשות ַועכשיו ַ]א״ז[ משלם
ַהתקנהַ]פמ״ג[:ַַומקוםַלפי

)מג(ַודוקאַשישַש״ץַאחרַשיוכלוַהקהלַלהשכירוַבדמיוַאבלַאםַאינוַַ-ַ( איני רוצה)נב
ַבידינוַ ַאין ַלו ַלומר ַהקהל ַשהואַבנמצאַאלאַשבאַלהוסיףַבדמיםַיכולין בנמצאַאו
להוסיףַאלאַהואַיוסיףַמשלוַואףַאםַיבררַטענתוַשזהַהשניַהואַמעולהַמןַהראשוןַ

סיףַבדמים:ַאפ״הַיכוליןַהקהלַלומרַאיןַיכולתַכ״כַבידינוַלהוַכנגדַתוספותַהדמים
ַ ַתורהַַַ-ַשפלוני יהיה חזן)נג( ַמרביץ ַבחכם ַאפילו ַלמחות ַיכול ַהמינוים ַבכל ה״ה

ַרוצהַשיהיהַמרביץַ ַאםַמוחהַשאינו ַאבל ַאחר ַודוקאַכשרוצהַלקבל ]תופסַישיבה[
ַל ַיכולין ַהמיעוט ַואפילו ַכלום ַבמחאתו ַשאין ַפשיטא ַבקהל ַואפילוַתורה ַלרוב כוף

ברוצהַלמנותַאחרַאםַאותוַשרובַהקהלַמסכימיםַעליוַהואַעדיףַמזהַג״כַאינוַיכולַ
למחותַואפשרַדאפילוַמיעוטַיכוליןַלכוףַלרובַלשכורַמעולהַ]כנה״ג[ַכתבוַהאחרוניםַ
ַמחזיקיןַ ַהרבה ַשבעו״ה ַשידוע ַהיום ַאבל ַבימיהם ַדוקא ַהוא ַדשו״ע ַהדין שזה

ַטעםַוריחַוכו ַויחידַבמחלוקתַבלי ַיחיד ַלכל ַלשאול ַצריכין נתםַשלאַלש״שַאםַהיו
ַלאַהיוַ ַמרביץַתורהַואב״דַבעירַוכלַכה״ג ַהש״ץַאו ַמינוי ַלענין ַהמינוייםַבין בענין
מסכימיםַלעולםַע״כַהולכיןַאחרַרובַפורעיַהמסַואפילוַפסוליַקורביַביניהםַ]מ״א[ַ

ַטוביַהעירַאוַאחרַהנברריםַמןַ הקהלַע״זַכלַמקוםַועכשיוַהמנהגַשהולכיןַאחרַז׳
ומקוםַלפיַמנהגוַ]פמ״ג[ַוהכלַשלאַירבוַהמחלוקתַואיןַמשגיחיןַעלַיחידַוהמ״אַכתבַ
ַהש״ץַ ַבזמניהםַשהיה ַדדוקא ַש״ץ ַלענין ַיחיד ַדעיכוב ַדין ַהיום ַשייך ַדלא ַטעם עוד
ַבע״כַמשא״כַ ַנעשהַשלוחו ַדאין ַלעכב ַיכול ַיחיד ַהיה ַאז מוציאַרביםַי״חַבתפילתו

ַרק ַבקיאים ַשכולם ַכךַַעתה ַכל ַאין ַוברכו ַקדיש ַשאומר ַאע״פ ַלפיוטים ַהוא הש״ץ
ַקפידא:

 
 הןוך, יורה דעה שלח:ב ופירוש שפתי כשולחן ער( 64

ַה״זַהמוסיףַוכלַגילוַבןַואפילוַביוםַפעמיםַכמהַואפילוַהקטןַלבקרַילךַהגדולַאפי׳
ַי״אַדשונאַיכולַלילךַלבקרַחולהַ)מהרי״לַקצ״ז(ַהגהלבדַשלאַיטריחַלו:ַובַמשובח

ולאַנראהַליַאלאַלאַיבקרַחולהַולאַינחםַאבלַשהואַשונאוַשלאַיחשבַששמחַלאידוַ
 ואינוַלוַאלאַצער.ַכןַנראהַליַ)ש״סַפ׳ַכ״ג(ַ:

וכתבַהב"חַדללוותַאתַהשונאַליכאַלמיחשַלשמחַלאידוַבאשרַַ-ַאלא לא יבקר כו'
ַישַלחושַלכךַומ ַלבקרַחולהַשהואַשונאו יהוַהואַסוףַכלַהאדםַאבלַלנחםַאבלַאו

ַהכלַלפיַמהַשהואַהשנאהַולפיַמהַשהםַהשונאים:
ַ
ַ

  :יאשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מ( 65
ַע"יַי ַאבלים ַנחום ַמצות ַמקיים ַאם ַובדבר ַ/הטלפון/ ַהטעלעפאן ַע"י ַאבלים ניחום

ַעניניםַחדאַלטובתַאבליםַהחייםַשהםַ ַבנחוםַאבליםַאיכאַתרתי ַהנה הטעלעפאן,
ביןַלדברַעלַלבוַולנחמוַשבשבילַזהַהריַג"כַמחוייביןַלילךַטרודיםַמאדַבצערםַמחויי

לביתוַלמקוםַשהואַנמצא,ַושניתַלטובתַהמתַכדאיתאַבשבתַדףַקנ"בַא"רַיהודהַמתַ
שאיןַלוַמנחמיןַהולכיןַעשרהַבנ"אַ=בניַאדם=ַויושביןַבמקומוַומסיקַעובדאַדמתַ

בדוכתיהַואיתחזיַליהַַשאיןַלוַמנחמיןַשבכלַיומאַהוהַדברַר'ַיהודהַביַעשרהַותיתבי
ַדכשישַ ַידעינן ַממילא ַהרי ַדעתי, ַאת ַשהנחת ַדעתך ַתנוח ַוא"ל ַיהודה ַדר' בחלמו
מנחמיןַאיכאַבזהַגםַטובתַהמת,ַומטעםַזהַכתבַהרמב"םַבפי"דַמאבלַה"זַיראהַליַ
ַועםַ ַהחיים ַעם ַגמ"ח ַאבלים ַשנחום ַחולים= ַ=לבקור ַלבק"ח ַקודם ַאבלים שנחמת

ַופשוטַשאייריַהרמב"םַ ַהחולהַדאל"כַהמתים, כשידועַלוַשישַשםַמיַשיעשהַצרכי
ַהיהַיותרַמזהַהיהַצריךַלילךַאלַהחולהַ ַואפילו אףַשישַשםַבנחמותַאבליםַתרתי
דפק"נַ=דפקוחַנפש=ַדוחהַכלַהמצות,ַואףַת"תַ=תלמודַתורה=ַשא"רַיוסףַבמגילהַ



ַדףַט"זַשגדולַמהצלתַנפשותַמ"מַדוחיןַת"תַואפילוַשלַרביםַלהצילַנפשַמישראל,
ַקודםַ ַאבלים ַנחום ַהרי ַעצמן ַמצד ַהמצות ַחשיבות ַדמצד ַהוא ַהרמב"ם ַכוונת אבל
מבק"חַשאיתַבהַתרתיַשלכןַכשליכאַעניןַפק"נַשיודעַשישַשםַמתעסקיןַשעכ"פַחייבַ
כלַאחדַלבקרַהחולהַצריךַלילךַלנחםַהאבליםַול"קַכלוםַמהַשהקשהַהרדב"זַמהאַ

חרַדאיכאַלפעמיםַבבק"חַעניןַפק"נַדבק"חַישַבוַעניןַפק"נ,ַואוליַסוברַהרדב"זַדמא
ישַלהאדםַלהקדיםַתמידַבק"חַקודםַנחוםַאבליםַכדיַשלאַיבאַלטעותַאיזהַפעםַ
וגםַאוליַבלאַזהַאלאַכדיַשיתרגלַלידעַדחולהַשהואַחיַקודםַולאַיצטרךַלאמודַבכלַ
פעםַשיזדמןַבזה.ַאבלַמשמעַליַשהרדב"זַסוברַשאףַבידועַשישַשםַמתעסקיןַבצרכיַ

ַהתפלהַמשוםַהחולהַמ" ַיותר ַשםַשמתקבל ַעליו ַשמתפלל ַלבד ַמצותַבק"ח מַמצד
ששכינהַשרויהַלמעלהַממטתוַשלַחולה,ַדהאַאינוַמביאַהרדב"זַהאַדר"עַאלאַהאַ
ַבגמ'ַ ַומפרש ַשיחיה ַלו ַגורם ַהחולה ַאת ַהמבקר ַכל ַדאמר ַמ' ַדף ַבנדרים ַדימי דרב

עליוַנחשבַגורםַהגרמאַשיחיהַהואַבזהַשמבקשַעליוַרחמיםַשיחיהַהריַדזהַשמתפללַ
שיחיה,ַאבלַהרמב"םַאינוַסוברַשזהַיכריעַהעדיפותַדאיכאַתרתיַבנחוםַאבלים,ַל"מַ
ַלקייםַאלאַאחתַמהןַשנמצאַ ַבעלמאַאלאַאפילוַכשא"אַלו כשהואַרקַקדימתַזמן
ַועדיפותַ כשילךַלנחוםַהאבליםַלאַיוכלַלילךַלבק"חַמ"מַהאַאפשרַלהתפללַבביתו

ַןַבזהַלהכריעַהתרתיַדאיכאַבנחוםַאבלים.התפלהַאצלַהחולהַפשיטאַלוַשאי
ומשמעַליַשמצדַהאבלַהחיַשייךַלקייםַגםַע"יַהטעלעפאן,ַאבלַהמצוהַשמצדַטובתַ
ַואףַמצדַ המתַלאַשייךַאלאַדוקאַכשיבאַלשםַבמקוםַשמתנחמיןַאוַבמקוםַשמת,
ַעניןַ ַג"כ ַהוא ַעצמו ַשזה ַמכבדו ַגם ַשהוא ַלשם ַכשבא ַעדיף ַודאי ַנמי ַהחי האבל

וןַר"עַבמו"קַדףַכ"אַכשמתוַבניוַוהספידוםַכלַישראלַעמדַר"עַואמרַתנחומיןַכלש
אחבנ"יַשמעוַאפילוַשניַבניםַחתניםַמנוחםַהואַבשבילַכבודַשעשיתם,ַועניןַהכבודַ
ַלילךַלביתַהאבליםַשהואַקיוםַ ַדלכןַלמעשהַאםַאפשרַלו לאַשייךַע"יַהטעלעפאן,

ַאךַקצתַמצוהַישַ גםַע"יַהטעלעפאןַשלכןַמצוהַשלמהַלאַשייךַשיפטרַבטעלעפאן,
אםַא"אַלוַללכתַלביתַהאבליםַכגוןַמחמתַחוליַאוַשהואַטרודַבטירדאַדמצוהַישַ
עליוַחיובַלקייםַמהַשאפשרַלוַישַלוַלנחםַע"יַהטעלעפאןַדג"כַאיכאַבזהַמצוהַולאַ
ַוכה"גַ ַשובַשוםַחיובַכלל. ַעליו ַלילךַלביתַהאבליםַאין ַיכול ַמאחרַשאינו ַכי יאמר

 ו"דַח"אַסימןַרכ"גַלעניןַבקורַחוליםַעייןַשם.כתבתיַבתשובהַבי
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ַהאגרותַמשהַ ַשונאַבהקדםַדברי ַניחוםַאבליםַעלַידי ַבענין או"חַח"דַ)ונראהַלדון

טובתַאבליםַהחייםַשהםַטרודיםַַ(א)שבניחוםַאבליםַישַשניַענייניםַַ(סימןַמַאותַיא
ייביןַלדברַעלַלבוַולנחמוַשבשבילַזהַהריַג"כַמחוייביןַלילךַלביתוַמאדַבצערםַמחו

ַ ַנמצא ַשהוא ַַ(ב)למקום ַכדאיתא ַהמת ַקנב)לטובת ַדף ַידעינןַַ...בשבת ַממילא הרי
דבריַהאגרותַמשהַנסבוַאודותַהשאלהַאםַ דכשישַמנחמיןַאיכאַבזהַגםַטובתַהמת

והרמ"אַַהמהרי"חלוקתַיכולַלקייםַמצותַניחוםַאבליםַבטלפוןַוהנהַפשוטַוברורַשמ
ַהמנחםַוהמנוחמיםַהאםַצריךַהשונאַללכתַלנחםַ ופשרתַהש"ךַשאםַישַשנאהַבין

הַנחלקוַהאםַזהחייםַובנאמרהַביחסַלעניןַהראשוןַשלַמצותַהניחוםַטובתַהאבליםַ
ַמצותַ ַשל ַהשני ַלענין ַביחס ַאולם ַלא ַאו ַלנחמם ַללכת ַמחוייב ַהאבלים ַטובת מצד

ַז ַמה ַלכאורה ַהמת ַטובת ַהחייםַהניחום ַוהמנחם ַהאבלים ַבין ַשנאה ַשיש ַמשנה ה
לעניןַטובתַהמתַשעדייןַמחוייבַבהַהגםַשהחיַשנאויַעליוַובעניןַניחוםַאבליםַכשמתַ
 שונאוַישַללמודַמדבריַהש"ךַהנ"לַבשםַהב"חַשבליוויַהמתַאיןַלחשושַמשוםַשמחהַ
ַלא ַכי ַצריךַלנחםַאבליםַכשמתַשונאו ַבאשרַהואַסוףַכלַהאדםַשבוודאי חרַלאידו

םַאבליםַחומכלַמקוםַיתכןַשכאשרַבאַלנשמתַודאיַאיןַלחשושַמשוםַשמחהַלאידַ
ַכיַ ַטובתַהמת ַטובתַהאבליםַהחייםַולאַאתַענין ַמקייםַרקַאתַענין כשמתַשונאו

ומהַלענייןַדואינוַיתכןַשאםַהמנחםַהואַשונאוַשלַהמתַאיןַלמתַהנחתַהדעתַמאותוַ
 ...הנחתַהדעתלוויתַהמתַשהואַלצורךַכבורַואינוַעניןַשלַ

ונראהַשהסברותַשכתבוַהשבטַיהודהַוהמטהַמשהַמדועַשונאַצריךַלקייםַמצותַ...
יַשונאַהלַלעניןַהחלקַשלַדקיוםַמצותַנחוםַאבליםַעלַיביקורַחוליםַשייכותַגםַלעניןַ

ַַ"טובתַהחיים" ַַ",טובתַהמת"ולכאורהַגםַלענין ַמובאַבשו"ע ַתרוַ)שכן או"חַסימן
להַשייךַלאַרקַלגביַאנשיםַחייםַאלאַאףַבמתיםַעבירותַשעניןַבקשתַמחיַ(ב-סע'ַא

 ַ...שביןַאדםַלחבירוַאיןַיוםַהכפוריםַמכפרַעדַשיפייסנו
ַכדיַ ... ַחולה ַלבקר ַמצוה ַיותר ַיש ַלשונא ַשאדרבה ַמשה ַהמטה ַגםַסברת ולכאורה

ַביןַ ַאו ַובינו ַהמת ַבין ַשנאה ַהיתה ַשאם ַאבלים ַבניחום ַגם ַשייכת ַיצרו ַאת לכוף
 .דאיַשעליוַללכתַלנחםַולכוףַאתַיצרוהאבליםַובינוַו


