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מתוארי , בי אש זרהירהמק, אהרו�בני 
  כמי,י מפרשני התורהבמשנת של רב

עוד לצ, שרצו להגביה במעלת הרוחנית
מעלה אחת נוספת בסול הקדושה 

להתקרב אליו ולהיות ', וההתקרבות לד
  . דבקי בו

אש שלא נצטוו , אש זרהעדיי� א� הייתה זו 
דרגה נוספת שכנראה לא הייתה , להעלות

 ראויה לה ולא במסגרת הציווי שנמסר לה
  . מפי הגבורה

 העושי אלו ה הקרובי, בקרובי אקדש
קרבי תמפניו ומקריבי ל, לכאורה' דבר ד

 ולהתקד במעלות  להתעלותמבקשי, אליו
העובדה שג. המקודש' בית ד  לאחר חטא

  הרי היא הוכחה כי ',קרובי'נקראי ה בש
    .כוונת הייתה רצויה

 מקו  אי� –ר הירש "הרש מבאר –אול
כלשהי של  בבית המקדש לעבודה או עשייה

אד אי� . במסגרת מצווה שאינה' קירבת ד
ולהחליט על דעת עצמו יכול ולנדב מעצמו 

  . 'רב לדכיצד יתק
 וכל הרוצה 'אי� מקו לשרירות לב בבית ד

ללא , עת עצמוד ליטול יבוא ויטול על
שהצטווה על כ� ושלא במסגרת ציווי ברור 

  . או שליחו' שאותו שמע מפי ד
ההבדל בי� עבודת  מהות –ר "הרש אומר –זו 
 מהותה שעבוד היהדותכי . לעבודת אלילי' ד

למע� יקבל את עול ' האד לעבודת ד
הקרבנות וג קרבנות  משו כ� כל. מצוותיו

 במסגרת מצווה ועל פי יהנדבה עשוי
  . כלליה הברורי

מות של בני אהרו� בשעת חנוכתו הראשונה 
הני ו המקדש הוא אזהרה לכל הכשל

פעולת תתבטא לא בהמצאת , תידשלע
חידושי בתחו העבודה כי א במת� תוק� 

  . 'למצוות ד
יכול לא כי , וכ� ה הדברי לדורי דורות

' אד לעשות כל פעילות שהיא למע� דה
לשכנע את עצמו כי שליחות קודש , ותורתו

ולצאת '  לשגור על פיו את ש ד,הוא עושה
כביכול בש שמי למלחמת קודש שעליה 

  . לא נצטווה
כי רק תורתינו ומצוותיה והנהגותיה שבכתב 

, ה על פי הדרכת גדולי כל דור ודורושבעל פ
ה המה הדברי שיש על האד לעשות 

  . למע� כבודו יתבר�
למרות שארוגה ' ד' העשייה שלא על פי צו

היא בכוונות טהורות שכל מהות� חיזוק 
 מקו  לה מקו כי אי�הרי שאי�, הקדושה

  . לשרירות לב בזה
כי בכל דבר אשר יעשה , לידע יקפיד האד

עליו , מתו� רגשות עזי לקנא קינאת קודש
שא , וא על כ�לבדוק היטב כי אכ� מצווה ה

  . וה מצו ולאו"ח הוא נורא הרי חטא, לא כ�
  

éåìä ÷çöé äîìù  

ïééèùðæåø   

  פוטו

 סטודיו

áîøä"ôá í"ãî åä úåò" éåàøù äî÷ð øåñéà ïéðòá áúë æ
 ìëäù íìåòä éøáã ìë ìò åéúåãéî ìò øéáòî úåéäì íãàì
íäéìò íå÷ðì éàãë íðéàå éàáäå ìáä éøáã íéðéáîä ìöà ,

ëò"ã .áîøä éøáãî äàøðå" éðôî àåä äî÷ð øåñéà ãåñéã í
 éàãë íðéàå ìáä íìåòä éøáãã äî÷ð åðéà íòô ìëáã

íäéìò íå÷ðì .öî êåðéçáå 'îø" àåä øåñéàä ãåñéã áúë à
 åéìà àåáúù äáéñ àåä íãàä ãéì àåáéù òø ìëù úîçî

ä úàî 'á åðåöø éúìá øçà ãéî øáã íå÷é àìå"åëå ä' .
â øàåáîå"ñã ë" àìù úîçî àåä øåñéàä ãåñéã êåðéçì ì

äî÷ð àåääì òéâî .éôìå" íé÷ìçî àìã àä øéôù øàåáî æ
áîøä" óåâä øòö åøòéö ïéá êåðéçäå íïåîî øòö åøòéöì ,

 éëäì äî÷ð àåääì òéâî àìù úîçî øåñéàä ãåñéã ïåéëã
ïåîî øòöì óåâä øòö ïéá ùøôä àëéì.  

îñä ìáà      " øòö ìò äî÷ð ïéá íé÷ìçîù íéàøéäå â
óåâä øòö ìò äî÷ðì ïåîî , øåñéàã íéøáåñù éðôî åðééä

ùîëå åì òéâî úîàáù äî íå÷ðì àåä äî÷ð"ð , ùé éëäìå
÷ìçì íå÷îïåîî øòö åøòéöá ÷ø íéé÷ øåñéàäù øîåìå  .

áîøä úòãì íâ íðîà" ìëá äî÷ð øåñéà ùéù êåðéçäå í
ïôåà , àåä øåñéàä ãåñéã úîçî åðééäã íäéøáãá øàáúðå

äî÷ð åì òéâî àìù úîçî , ìë íúèéùì íâã ïëúé ïëà
 åøöé ÷øôîùë ìáà äî÷ðá ïåáùç ùéùë ÷ø àåä øåñéàä

éà ïåáùç àìá éðùä ìò"î÷ð æùîëå ä"ð] .îã ïëúé ìáà" î
÷î øåñà"å.[  

â íãàì íãàä úøåú õáå÷á éúéàøå       ') óãá181 ( ïãù
úìòåúì äî÷ðá , ùèùèåáî íäøáà ìùà íùá íéàéáîå

äî"åà ú"éñ ç 'ð÷" àìù èôùî êøãá í÷åð íàã áúëù å
ìé÷ éìåà åãâð åúìåàá äðùé . íùá ãåò íù åàéáäå

ùøäî"â ÷ìç â 'éñ éäìù 'ã áúëù âð àì äîé÷ðä øåñéà
 ìéáùá äîöò äî÷ð ìéáùá äîé÷ðá åúðååë íà ÷ø øîàð
äáåè åì äùò àì åà åúåà øòéöù úîçî åøéáç úà øòöì ,

 àì àáäìå ïàëîù àáì ãéúòä úà ï÷úì éãë åúðååë ïéàå
ììë åúåà øòöé ,ééò"ù . ïëåùî íù íéàéáî" íäøáà áì ë

éñ 'ë÷"éò è"ù .ùîìå"ôìã äàøð ð" äî÷ðù íéðåùàøä ã
 ïéà èôùî úøåúá åäùåò àìùëã èåùô éøä èôùî àåä

äî÷ð ïàë .ùî éôì íâå"áîøá ð" éðôî àåä äî÷ð øåñéàã í
èôùî åðéàù ,é"â ì"äëáã ë"äî÷ð ììëá åðéà â.  

                                                                                  )äñ"ãçàì øð æ   (

  'להיות חזק ואמיץ'
  

מתעורר אצל� באופ� טבעי רגש של שנאה , או מזיק ל�מעליב , כאשר מי שהוא פוגע ב�
כי האד� '. להחזיר לו כמידתו, להראות לו. מעורר אצל� רצו� עז לנקמהזה . כלפיו

 כי היא מנוחתו . מתוקה מדבש והנקמה לו.ומצטער צער גדול, מרגיש מאד בעלבונותיו
  . כותב המסלת ישרי� כ� ' לבדה

  
 לא לשנוא את מי שעורר .להעביר על מידותי�, א� אתה מצליח להתגבר על רגשות אלו

וג� א� נופלת ליד� הזדמנות להשיב לו כגמולו ולנק� .  הגדולה הזאתבלב� את השנאה
שכיח מלב� את מה להוסיר אתה מצליח לה .לא נוק� וא� לא נוטר, מבליגאתה וממנו 
דבר ת ועשהצלחת לכי . 'חזק ואמי�'אומר המסלת ישרי� שזה מראה שאתה . שהיה

, אנחנו, אלו שיש לנומו שהוא מתאי� למלאכי השרת שאינ� קרוצי חומר ובעלי מידות כ
  . 'שוכני בתי החומר אשר בעפר יסוד�'
  

חבר� מבקש שתשאיל לו א� . 'לא תיקו� ולא תיטור' התורה דורשת מאתנו ,בכל זאת
זו היא '  איני משאיל� כדר� שלא השאלתני את של�': את קרדומ� ואתה אומר לו

אני לא 'רק אתה לא מתאפק ומוסי� ואומר לו , וא� אתה מסכי� להשאיל לו. נקימה
  .זו היא נטירה, ' אתה לא רצית להשאיל לי ואני כ� משאיל ל�,כמו�

  
שישאיל , מה בס� הכול בקשתי, ' פגיעה ועלבו�לא הצלחת להתגבר על הרגש הטבעי של

ואתה מנצל הזדמנות שהוא בא ומבקש ממ� לשאול איזה חפ� ואתה לא . 'לי את קרדומו
נכשלת . או כשאתה כ� משאיל אתה זורק לו מילה שיבי� שאתה לא כמוהו. משאיל

  . ועברת על לאו
  

פיק שאתה חושב ככה מס, כדי לעבור על האיסור הזה אתה לא צרי� להגיד את זה בפה
כ� ' אלא על נטירת הלב, ואי� העונש בזה על הדיבור'. בליב� וכבר עברת על האיסור

צרי� 'והחפ� חיי� כותב שכדי לא להיכשל בזה . 'שערי תשובה'כותב רבנו יונה ב
  . אפילו לא לחשוב על זה. 'שימחה הדבר מלבו

  
 ל� איזה טובה והוא לא בספרו שא� בקשת ממי שהוא שיעשה' חפ� חיי�'לכ� כותב ה

ועכשיו אתה רואה עליו איזה ' נוטר לו שנאה בלב�'נענה לבקשת� וכתוצאה מכ� אתה 
לא 'אתה עובר קוד� כל על הלאו של . דבר גנאי ואתה מפרס� אותו בפני אנשי� אחרי�

ואחר כ� כאשר אתה נוק� בו ומספר לאחרי� . זאת מפני נטירת השנאה בלב�' תיטור
  . 'לא תיטור'ובר ג� על הלאו של מה שעשה אתה ע

  
של עגמת נפש ועלבו� ממי שפוגע בנו עלול להיווצר ג� כאשר , הרגש הטבעי הזה של צער

הוא ששנוזפי� בו על זה יכול להיות אצל תלמיד . הפגיעה והעלבו� מגיעי� לנו ביושר
 וזה, זה יכול להיות ע� בחור ישיבה שמעירי� לו כשנתפס בקלקלתו, מפריע בכיתה

במקו� בו אפילו , יכול להיות ג� אצלי ואצל� א� מעירי� לנו על שיחה בעת התפילה
  . מותר להפסיק בדיבור

  
ג� א� עושי� את זה מתו� . כשמטיפי� לו מוסר, א� אחד לא אוהב כשמעירי� לו

על אחת כמה וכמה כאשר זה נעשה ברבי� בפרהסיה וכפי שנראה . התחשבות ובעדינות
וזה קשה לנו מאד לקבל . חנו מאד אוהבי� מחמאות ודברי שבחאנ. מתו� כעסג� ל� 

  .נזיפה
. להטי� לנו מוסר, אנחנו צריכי� לדעת שזה מתפקידו ומחובתו של הרב להעיר לנו

 אצלו זה ,מה שאצלנו זה אסור בלאו. 'נוק� ונוטר'ובשביל זה הוא אפילו צרי� להיות 
' ית� ולא תשא עליו חטאהוכח תוכיח את עמ'התורה הסמיכה את הפסוק . מצווה

שאינו נושא , רמז לתלמיד חכ�: וכותב בעל הטורי�' לא תיקו� ולא תיטור'לפסוק 
  . ' א� נוק� ונוטר,חטא

  
כל תלמיד חכ� שאינו נוק� '. אצלו זה מילוי החובה המוטלת עליו, אצלו זה לא חטא

� חיות "רהמה. הוא לא ממלא את תפקידו כתלמיד חכ�. 'ונוטר כנחש אינו תלמיד חכ�
מה הנאה יש 'מביא ששמע לפרש את הדימוי לנחש  על פי הגמרא ששואלי� את הנחש 

וכ� התלמיד חכ� צרי� להתנהג במידה זו דנקימה '. 'לו בנשיכתו לאד� אחרי דעפר לחמו
  .' ולא לצרכו ולהנאת עצמו,ונטירה רק לכבוד התורה

  
של המלמד . ותו של הרב� בהלכות תלמוד תורה מגדיר את תפקידו ודר� התנהל"הרמב

, א� אתה יושב בשיעור והרב מסביר פשט בגמרא ואתה לא מבי�. תורה לתלמידי�
בקש מהרב תשאל ות' לא יהיה התלמיד בוש מחבריו, 'והחברי� של� כול� מביני�

שא� נתבייש מדבר זה נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש והוא אינו '. �שיחזור ויסביר ל
  .'למד כלו�

  
אתה . זה הדדי. 'ו חכמי� הראשוני� אי� הבייש� למד ולא הקפד� מלמדלפיכ� אמר'

' במה דברי� אמורי�'. התלמיד אל תתבייש לשאול ואתה הרב אל תקפיד עליו כששאל
בזמ� שלא הבינו התלמידי� הדבר מפני עומקו או מפני דעת� שהיא '� "כותב הרמב

ל א� ניכר לרב שה� אב'. על זה נאמר אי� הבייש� למד ולא הקפד� מלמד' קצרה
חייב לרגוז עליה� ולהכלימ� , מתרשלי� בדברי תורה ומתרפי� עליה� ולפיכ� לא הבינו

  . 'בעניי� זה אמרו חכמי� זרוק מרה בתלמידי�. בדברי� כדי לחדד�
  

 כשהוא רואה שהתלמיד חול� באמצע השיעור ו כשהמורה נוז� בהתלמיד נפגעלמה 
� "לשו� זה של הרמב. 'יה� ולהכלימ� בדברי�לרגוז על'זה תפקידו . ואינו מקשיב
. 'חייב להראות עליה� רוגז ולהכלימ� בדברי�'תוספת קטנה ע� ע הרב "נמצא ג� בשו

אלא לעשות עצמו כאילו הוא מתרגז ', שהרי כל הכועס כאילו וכו, לא שהרב יתרגז
  . ולהכלימ� בדברי�

  
א� . כחת הרב כראויהרבה מאד אנשי� הפסידו טובה הרבה כשלא השכילו לקבל תו

המשגיח או ראש הישיבה נוזפי� ב� וא� מכלימי� אות� ברבי� זה כנראה מה שמגיע 
מה שנדרש ממ� זה . עד כמה זה מעליב ופוגע. כולנו יודעי� עד כמה זה לא נעי�. ל�

  . קבל את תוכחת המוסרלכמו שמתאר המסלת ישרי� ו' חזק ואמי�'להיות 
  

א� תלמיד חכ� ': הגמרא בשבת אומרת. כיח אות�אתה חייב להכיר תודה למי שמו
וודאי אד� ירא לחגור ': א"אומר המהרש. 'תני�ו חגרהו על מ,נוק� ונוטר כנחש הוא
 חגרהו והידבק , אל תירא.אבל מנטירת תלמיד חכ� שהיא כנחש. ולכרו� נחש על מותניו

  '  בו
  

ת� להכרת תודה היא צריכה להביא או, א� היא נעשית כדי�, תוכחה של רב, אדרבא
אוהבו 'אהבת הרב שבאה לידי ביטוי ב. 'חגרהו על מתני�'לחזק את הקשר של� אליו 

חזק 'תהיה . 'כמי� הפני� לפני�. צריכה לעורר בליב� רגשי אהבה לרב' שוחרו מוסר
  .א� תיעלב ותיפגע רק אתה תפסידכי ' ואמי�

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

 

èéìù áåù ïåìåáæ éáø ïåàâä"à  

úîà éøáã úáéùé ùàø  
  

  בגדר איסור נקמה
  

    çä  "ç ïéåàì íééç õôç øôñì äçéúôá ç 'è ' áúë
äùì øôñîä øáåò íéîòôìã"øåèú àìå íå÷ú àìã åàìá íâ ø ,

 äáåè åì úåùòì åðîî ù÷áù øáã ìò åéìò äàðù åì ùéù ïåâë
åéëå ïåîî úìéàù øáãá"åáéèä àìå á , äàðù åì øèåð äæ øåáòå

åáìá ,çà äàåøùëå" éðôá åîñøôî éàðâ øáã íù åéìò ë
ùðàíé , àìã åàì ìò áìáù äøéèðä ìò äìéçúî øáåò àåäå

øåèú ,çàå" úåðâä éøáã äæ øåáò åéìò øôñå åðîî í÷åðùë ë
åéìò äàøù ,íå÷ú àìã åàì ìò øáåò ,ëò"ã.  

ìéã äàøðå      "äæá ã ,ùî íéã÷ðå" øñåî úåçéù øôñá ë
øâäì"öæ õéáìàåîù ç" ì)é øîàî"ìùú á"â ( àúéàã àä ìò

ì úåëøáá"ò â"â à úåéúåà éúù ïéá äðúéðù äî÷ð äìåã
ä úåî÷ð ì÷ øîàðù ,'åàëìå 'ö" äáåè äãî äðéà äî÷ð àäã á

äî÷ð ìù äúåìãâ äîå . äúåäî ïéà äî÷ðã íù åøåàéá ãåñéå
äòø úçú äòø úøæçä , ãçà ìëù ïéãä éåöéî äøåàéá àìà

åì òéâîä åéùòî éôì ìá÷é , àåä äùòð ÷ãöä ïåáùçù ïåéëå
íìåòá íéîù ãåáë .åééò"îâä éøáã àéáäù ù ' úåî÷ð éúù

åëå äòøì úçàå äáåèì úçà äîì åììä ,' ïåòøô óàù éøä
äî÷ð éåø÷ äáåèì , ïåáùç áùçì àåä äî÷ðä ìù äúéìëú éë

áèåîì ïéáå áåèì ïéá íìåòá ÷ãöä ,ééò"ù.  

éôìå      " ïéãä éåöéî àåä äî÷ðá øåñéàäù øîåìå ïåãì ùé æ
éâî àìù äî åì úúì àì éðåìô íòåúéà åéùòî éôì åì ò . ïëå

îâä ïåùì àåä 'ë àîåéá"ò â"à äîé÷ð åæéà à" éðìéàùä ì
à êìâî"åàì ì ,à øçîì"à êîåãø÷ éðìéàùä ì" éðéà ì

äîé÷ð àéä åæ éðúìàùä àìù êøãë êìéàùî . äè÷ðù éøä
îâä 'åîò âäðúîù êøãë åúéà äâäðä äî÷ð úøåöì , íà ìáà

øåùå êìåä åîåãø÷ åì ìéàùä àìù úîçîéà åúéá úà ó" æ
äî÷ðì úåëééù , éåöéî àø÷éì ìåëé åúéá úôéøù äùòîä ïéàã

åîò âäðúîù åîë ïéãä , øåñéà àìà äî÷ð ìù åàì äæá ïéàå
àîìòá ÷éæî .ôìå"ä æ" êìåä åì ìéàùä àìù úîçî íà ä

éà éàðâ éøáã åéìò øôñîå"àîìòá òùô äùòî àìà äî÷ð æ.  

áîøä äðäå      "äò ï" ú)é àø÷éå"é è"æ (áúë , äîé÷ðä ïéðòå
 ïåîî áåéç åá ïéàù øáãá àåäù åðéúåáø åäåùøô øáë äøéèðäå

êîåãø÷ éðìéàùä êìâî éðìéàùä , åøéáç åì áééçúðù øáãá éë
åéëå ïé÷éæðá ïåâë ïåîî" åðòáúé ìáà åì çéðäì áéåçî åðéà á

éáá"åðåîî íìåùéå ã ,åëå åì åùòé ïë äùò øùàë ÷åñôî' .
ééò"ù .éøáãî øàåáîåáîøä " àéä ïé÷éæð éîåìùú úòéáúã ï

äî÷ð éàäë äøéúä äøåúäù àìà äî÷ð úòéáú ,åàëìå ' äî
äòø äãî àéäù äî÷ðì åúåëééù ,òå"ùîë ë" äî÷ð úåäîã ð

åì òéâî úîàáù éôë äâäðäå íåìùú àåä , äúøñàù àìà
äøåú.  

çä äðäå      "îáá íù ç"éù àéáä ç 'îñäå íéàøéä" ìëã â
á ÷ø àåä äî÷ð øåñéàïåîî øòö åøòéö , øòö åøòéö íà ìáà
äî÷ð øåñéà àëéì óåâä ,ëå 'çä íù" øòö åøòéöá íâ éàãåã ç

ç åìæåâì øúéä ïéà óåâä"å , íéìë úìàùî òðîäì ÷ø àìà
îâå ä÷ãöå"åãëå ç' .åàëìå 'ö"î äî÷ð øåñéà ïéàã óàã á" î

îî åúåà øèåô äî"îâã ò"ç .òáå" éúéîà ïåáùç àåä äî÷ðã ë
ì íãàì òéâîùäøåú øåñéà àåäù àìà åéùòî éô , éëäìå

åãëå äàåìä åðîî òåðîì øúåî äøåú äøñà àìù íå÷îá' .
éôìå"é æ" ÷ø àåä óåâä øòö åøòéöá äî÷ð ìù øúéääã ì

"äî÷ð "åéùòî éôì ÷ãåö ïåáùç åðééä , åøòöì øúéä ïéà ìáà
åøöé úà òéâøéù ãò àîìòá , úòéðî ïéàù íå÷îá ïëìå

åòì ÷ãåö ïåáùç äàåìää äàåìä úúì áééç åøòéöù äî úî
åëì"ò.  

çä äðäå      "ñã êåðéçä éøáãî àéáä íù ç" åøòéöá íâã ì
äî äîé÷ð øåñéà ùé óåâä øòö"ú ,éòå 'ðîá" íâã àéáäù ç

áîøä éøáã úîéúñî" ùé óåâä øòö åøòéöá íâù òîùî í
äîé÷ð øåñéà .âåìô ãåñé øåàéáá äàøðå 'äæá íéðåùàøä , äðäã

  לעילוי נשמת  

אליהו ' בן ר רבי יצחק 
  ואסתר זר

 

  תאות הניצחון
  
לא "וכדכתיב  -א ו לאו מפורש ה-" נקימה ונטירה"

 במקרים אמנם, )יח, ויקרא יט" (תיקום ולא תיטור
 להשתמש במידת הנקימה והנטירהל "מסוימים התירו חז

כל תלמיד חכם שאינו .) "יומא כג(' כגון האי דאמרו בגמ
במאמרינו , ש"יעו" נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם

ח בפרטותיה " נתמקד בהאי נטירה ונקימה של התהלןל
   .קיהוודקד

ביאר , בין תלמיד חכם לנחש ל"הא דהשוו חכמינו ז
י מאמרם "ל עפ" זציהונתן אייבשיץ' רבי רהק "הגה

" הישוך נחש בלי לחש"על הפסוק :) ערכין טו(ל "ז
, שהכל אצלו טעם עפר, שהנחש אינו נהנה בנשיכתו

. שלוחשים לו באזנו, של מקוםאלא נושך הוא בשליחתו 
ח בלי "וכמו כן צריך להיות נקימתו ונטירתו של הת

כדי שלא , תו של מקוםורק בשליח, הנאה ונגיעה עצמית
 ד" עכתבקרן זוויובזויה  עלובההיה התורה מונחת ת
  .)א דרוש טו" חיערות דבש(

החתם ק בעל "שבישיבתו של הגה, ובענין זה מסופר
י מתנגדיו "שנגרם ע, קשהל אירע מקרה " זצסופר

והדבר חרה מאוד , שרצו להפריעו במלאכת הקודש
בדרשה שעמד לדרוש נעמד ואמר . 'חתם סופר'לבעל ה

פעמים : וכה היו אמרותיו, דברים נוקבים בענין זה
ה להכניע את הרשע המפריע ומתנגד "הרבה צריך הקב

ת חושש אולי יהנה הצדיק "אך השי, לדרכי הצדיק
ו את כל חלקו ועמלו "ובכך יפסיד ח, ממפלת הרשע

ה "לפיכך מרוב אהבתו אל צדיקיו נמנע הקב, ב"בעוה
  . מלשפוט את הרשע לעיני הצדיק

יודע , ע"רבש ":למרום וסיים'  עיניו הקס"החתנשא 
ואכן לאחר זמן קצר , !"אתה את האמת של אהנה כלל

ראה באריכות בספר (נחלו מתנגדיו מפלות גדולות 
 יהודה גרינוואלד' רצ " אבות להגהס"עמחסדי אבות 

  ).ד משנה יט"ל פ"זצ
 -תאות הניצחון  - דבר של מה בכך אלא ,ואין דבר זה
 האהבת ישראלק "וכמו שסיפר הרה,  היאתאוה גדולה

שהוא הצטרף פעם בנסיעה במרכבה אל , ל" זצמויזניץ
, ל" זצהאמרי ברוך ואל אביו הצמח צדיקק "זקנו הרה

וגם , שבת היא מעין עולם הבא: בדרך אמר אחד מהם
ומבין שניהם , בניצחון מרגישים טעם מעין עולם הבא

שהיא טובה יותר מתאוות , אני בוחר לי את השבת
  ".הניצחון

? ולמה לא לקח לו את שניהם: והסביר האהבת ישראל
מי שהוא בעל ; כנראה אין אלו השנים עולים בקנה אחד

-כי שבת, קודש-בשבת' להרגיש טעם'אינו יכול , ניצחון
ואילו , דלית ליה מגרמיה כלום, קודש היא מקור הענוה

מרגלא כן  ו).שרפי קודש(תאות הניצחון מקורה בגאוה 
א יוד : "ל" זצ מבעלזארבי אהרןק "בפומיה דהרה

  ). יהודי אינו צריך לנצח-" (דארף נישט אויס פיהרען
החידושי ק "ונסיים בעובדא מאלפת שהיתה אצל הרה

רבי ק "שביקר פעם אחת אצל הרה, ל" זצם"הרי
שהציע אחד שם פגש גאון . ישעיה מושקאט מפראגה

ותירץ את , ם עיין בסוגיה"הרי,  חריפהקושיהלפניו 
וטען שהיא , האורח סירב לקבל את התשובה. השאלה

המארח רבי ישעיה ניסה . מגמרא מפורשתנסתרת 
ופלפל , אך האורח דחה את דבריו, ם"להצדיק את הרי

כל . עד שרבי ישעיה הסכים עמו, שך שעתייםעמו מ
  .ם ושתק"משך הזמן ישב הרי

ונוכח , למחרת למד רבי ישעיה בעיון את הסוגיה
ושאל מדוע , נסע אליו וסיפר לו זאת. ם צדק"שהרי

  : ם כך"השיבו החידושי הרי. שתק ולא הסביר את דבריו
אך אם . מיד ראיתי שהאורח טעה בפירוש הגמרא

אבל , הייתי מפלפל עמו, וד על האמתשאלתו היתה לעמ
חששתי שיצר ", בראותי כי תאוות הניצחון היא מטרתו

ואהיה מתכבד , תאוות הניצחון יתגנב גם ללבי
 שהלה –גם במחיר זה , לכן העדפתי לשתוק, מהתורה

   ).  תסג'  עממאיר עיני הגולה" (יחשוב שניצחני
  

 

  

  

  ·¯‰¯‚¯·�ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ 

  לעילוי נשמת
' מרת שפרה בת ר

  ה"ישראל אפרים פישל ע

 ה.ב.צ.נ.ת

  ראש ישיבת סלבודקה 	ברו� רוזנברג רבי 
  ומכתב יד]  ד"תשס 	 ד"תרפ[

  

טעם שהזהירה תורה על ב
  נקימה ונטירה ולא על כעס

  
 ושורשו ,יש חמימות הלב ויש חמימות הנפש

  .בכבד כדאמרינ� כבד כועס
 והטע� ,ימות הלב יותר גרועונראה דחמ

 וזהו מטבעי ,דחמימות הנפש היינו תאוה או כעס
 להיות ג� תאוה לעבודת הש� ה ויכול,הנפש

וכעס בעניני� של עבודת הש� שבאמת ראוי 
ז נאמר " וע, אבל חמימות הלב היינו רצו�,לכעוס

באבות עשה רצונו כרצונ� ובטל רצונ� מפני 
אסור והוא היפ�  ופירושו דכל רצו� עצמי ,רצונו

  .העבדות
ולכ� חזינ� דהזהירה התורה בפירוש על נקימה 

על אילו  ו,ונטירה ועל לא תשנא משו� שה� בלב
 מפני שאפשר להשתמש ,הכעס אי� איסור מפורש

מפני שאינו בלב ואינו רצו� ' בו במקו� עבודת ה
  .עצמי

ל שמענו "וג� בש� מר� הגאו� בעל חזו� איש זצ
 ולא אמר כ� על ,הקפידאשאמר שהוא שונא את 

 וחמימות הלב , מפני שקפידא היא בלב,הכעס
  .אי� בה צד טוב

ל כותב במאמריו שרצו� עצמי "ח זצוק"וג� מו
כ עדיפי אלה המתחממי� בעת " וע,היינו יצר הרע

 מאלה ,לת� בהתלהבות ורגשת הנפשיתפ
 דרגשת ,לת�יהמחממי� את לב� בשעת תפ

ב יכול להיות  וחימו� הל,דר� העבדות הנפש הוא
 ומהו ,רצו� שהוא הכל לעצמו ולא בשביל העבודה
 וזהו ,פירוש לב טוב היינו שאי� בלבו רצו� כלל

 � באמת שרש כל המדות כמו שאמרו באבות
  . שבכלל דבריו דבריכ�

 

 עורך הרב הלל מן
  ם אהכיצד זכתה 

  ? גאון שכזהלבן
  
אירע מקרה , שני� לא רבותירושלי� לפני ב

  . ברחובה של עיר
בימי� ו ,הבית אשה אחת תלתה כביסה בחצר

� שהיה נקרא יו, הה� היה יו� מיוחד בשבוע
עובר מתו� מאמ� ועבודה  יו� זה היה, ביסהכ

נשות החיל היו עסוקות בכביסת הבגדי� , מפרכת
והיה הדבר קשה מאד , באמצעי� של אות� ימי�

  . בעבור�
שלא  בחצר שכנהלאחר תליית הכביסה עברה 

 ליד היתה מרוצה מכ� שהכביסה תלויה בחצר
את החבל  חתכה,  היא הוציאה מספריי�,ביתה

  .וכל הכביסה נפלה ארצה ונתלכלכה
אותה אשה שהכביסה היתה שלה הבליגה על 

 במקו� לריב ,שנגרמה לה כאבה ועל עוגמת הנפש
מה שלבטח היה מצית את , ולתבוע את עלבונה

היא החליטה לכבס , האש המחלוקת באיזור
למרות הטירחה המרובה , כל הכביסה שנית את

  .  שכרו� בדברוהעבודה הקשה
עמדה בעוז בציווי , מבלי אפילו לומר לה מילה

ובלב של� כיבסה , המקרא לא ליקו� ולא ליטור
הכביסה בחצר ת תלתה א, לאחר מכ�ו, בשנית

  .ולדלמרות הכאב הג, הסמוכה ולא אמרה דבר
חפצה האשה , המדרש יתבמה לב בעכששבערב 

  בפניו ולשפו�,עבר עליה לספר לבעלה את אשר
א� א� לבסו� התגברה על עצמה ו,  לבה צקו�את

 לו דבר בכדי שלא להגיע לידי חטא לא סיפרה
  . לשו� הרע

לפתע דפקה השכנה בדלת וביקשה ממנה סליחה 
, כבר קבלתי את ענשי: אמרה לה היא. בלב מר

, פשעי  אנא סלחי נא על, מחו�חבני הקט� קוד
אני הוא שקרעתי את חוט הכביסה ברגע של 

  . חסרו� שליטה
לת לה בלב חהאשה הצדקנית אמרה לה שהיא מו

וודאי , ולמרות צערה לא הקפידה עליה כלל ,של�
, אי� היא חושבת שמחמתה יגר� לה כל צער ונזק

  .רפואה שלימה לילד החולה א� איחלההיא 
הפקד לשנה הבאה אשה צדקנית זכתה ל האות
איר את גדול שהתלמיד חכ� שגדל לימי� ל ,בב�

הלא הוא רבינו רבי יוס� , עיני ישראל בכל העול�
  .א"שלו� אלישיב שליט

  הרב הלל מןעורך  

 



 

  

 ואהבת ,ר את בני עמ�וטי� ולא תוקילא ת'  יחויקרא יט נאמר בפרשת קדושי�
אסור לאד� לא תיקו� דהיינו ש. א"ע. סורי לאווי�וה� שני אי. 'הלרע� כמו� אני 

 'השאילני קרדומ�'מר ראוב� לשמעו� כיצד א. להשיב לזולתו רעה תחת רעה
א� ראוב� אמר  ',השאילני מגל�'מר שמעו� לראוב�  אתלמחרו ,ולא רצה
תורת  נקימהראוב� עבר על איסור ', איני משאיל� כדר� שלא השאלתני'לשמעו� 

לא . ב"ע.  ח�ז"ז ה"דעות פ' 
 הל"רמב. א"וראה ברייתא ביומא כג ע, ב"שה עכהני
 קדושי
 פר
דהיינו א� . למי שעשה לו רעה, תיטור דהיינו שאסור לאד� לנטור איבה בלבו

מר שמעו� לראוב�  אתלמחרו , ולא רצה'השאילני קרדומ�'מר ראוב� לשמעו� א
עבר , יני כמות�הריני משאיל� וא' א� ראוב� אמר לשמעו� ',השאילני מגל�'

ק מלבו ומחל וכדי שלא יעבור על איסור זה עליו ,נטירהראוב� על איסור 
תורת כהני
 ש
 יומא ש
   כללרנוולא יזכ, ששמעו� לא רצה להשאיל לו את כליו

לאו דוקא שאלת כלי
 דהא לאו כלי
 קצחש�קצז' ספר היראי
 סיוכתב רבינו אליעזר ממי� ב. 
 ש
"ורמב
ילו שאר ממו� דלאו כלי
 נינהו למדנו שמוזהרי
 ישראל שלא למנוע לעשות צדקה כתיב בקרא אלא אפ

הלאווי� הללו נמנו במני� .  עיי� ש
,'ח בממו� בשביל שלא עשה הוא עמו שזו היא נקימה וכו"וגמ
, רמב�חינו� רמא, שה�ת שד"
 ל"רמב, קצח�יראי
 קצז, נד�ג לאוי� נג"רס, קכא�ג לאוי� קכ"בה המצוות

דעות ' 
 הל"דיני האיסורי
 הללו הובאו ברמב. זוהר הרקיע לאוי� מד ומו, קלא�ק קל"סמ, יב�ת יא"ג ל"סמ
  .    מאמר זה נכתב בעזרת מפעל תריג מצוות. ד"ומשנה ברורה ש
 סק, ב"קנו סק' א סי"וראה מג. ח�ז"ז ה"פ

  
כלומר איסור לגרו� , הוא כאמור איסור להשיב רעה תחת רעה" נקימה"איסור 

 אבל הגור� רעה  .או לנקו� בו מחמת שנאה אחרת, לאד� שגר� לו רעהרעה 
אלא מסיבות , שלא כתגובה על מעשיו ושלא מחמת שנאה, למי שפגע בו

אינו , שנמנע מלהשאילו את כליו משו� שחושש מהפסד הכלי�, וכגו�, אחרות
ספר ,  כהני
 ש
ד על תורת"ראב, ב"ש על תורת כהני
 קדושי
 פרשה ע"רראה עובר על איסור זה 

ז אות "דעות פ' יד הקטנה הל, ת יב"ג ל"יוס� מקרמני� על הסמ' וראה ביאור ר. חזקוני ויקרא יט יח, החינו�
מתו� שתי הכונות , הגור
 רעה למי שהרע לו. גנ' ב סי"ג ח"ת מהרש"שו, ח"ז ה"דעות פ' סדר משנה הל, יא

וג
 משו
 שמעוני� , ו
 שחושש מהפסד הכלי
ג
 מש, שנמנע מלהשאיל לחבירו את כליו, כגו�, ג
 יחד
, ג ש
"יוס� מקרמני� על הסמ' בביאור ר, ת יב"ג ל"ל על הסמ"לנקו
 בו על מעשיו ראה בביאור המהרש

   .ח"ז ה"דעות פ] מכו� ירושלי
[וביד המל� , בספר מודע לבינה קדושי
 יט יח
  

 לו שעושה ורק אומר, יש אומרי� שהעושה רעה לחבירו שלא מתו� כונת נקמה
המסרב , לדעה זו". נקימה"עובר א� הוא על איסור , כ� מתו� כונה לנקו� בו

ואומר לחבירו שמסרב הוא , להשאיל לחבירו כלי משו� שחושש להפסד הכלי
י �ט' דעות סי' משנת חכמי
 הלעובר א� הוא על איסור זה , להשאילו כנקמה על מעשיו

ג "ל על הסמ"בביאור דברי המהרש, א"ביבי� שמועה אות עה משנת חכמי
 ש
 אור. ב�צפנת פענח אות א

  . ת יב"ג ל" נתיבות עול
 על הסמ,]נט' עמ[קדושי
 ' ה תורה שבכתב פ"של, ת יב"ל
  

אלא א� כ� עושה זאת מתו� , "נקימה"הנוק� בחבירו אינו עובר על איסור 
הנוק� בחבירו עובר א� על , לפיכ�. מחשבה ורצו� להשיב לחבירו כגמולו

נוטר הוא ג� בלבו את הרעה , שהרי מלבד שנוק� הוא בחבירו, "נטירה"סור אי
, ובדר� מצוותי� ש
 אות ג, נקימה ונטירה אות ג' מצות הלבבות הל, יד הקטנה ש
 אות יטשעשה לו 

  . נד�ת נג"ג ל"פ פערלא על הרס"רי, קכח�יא סו� אותיות קכז' וראה נר מצוה סי. ד' קהלות יעקב ערכי� סי
  

וכגו� על ידי שמכהו או , ה� על ידי עשיית רעה, לאד� לנקו� בחבירואסור 
ראה וכגו� על ידי שמסרב להשאילו את כליו , וה� על ידי מניעת טובה, מבזהו

ת "צ ל"ז ובסהמ"ז ה"
 דעות פ"רמב, ה על"י ש
 ד"ורש, ב"משנה בנדרי
 סה ע, א"ברייתא ביומא כג ע
ואפילו . אי� משו
 איסור זה" צער הגו�"קמה הגורמת שיש סוברי
 שבנ, ד רכח י"ע יו"טוש, שד

עובר ,  מתו� כונה לנקו� בו�הנמנע מלעשות ע� חבירו צדקה וגמילות חסדי� 
ט בבאר �וחפ� חיי
 פתיחה לאוי� ח, ק ד"ח קנו ס"ב או"וראה מ. קצז' יראי
 השל
 סיעל איסור זה 


  .ח"ז ה"דעות פ' הל] מכו� ירושלי
[וראה יד המל� . מי
 חיי
 ש
  

המספר לשו� הרע , כגו�, א� הנוק� בחבירו שלא באותו אופ� שפגע בו חבירו
, רעג' 
 סי"ת הרמב"ראה שועובר על איסור זה , על מי שנמנע מלהשאיל לו את כליו

כגו� שנמנע , על הנוק
 בחבירו באופ� חלקי. ט�חפ� חיי
 פתיחה לאוי� ח, פ' ד סי"ד ח"ת חקרי לב יו"שו

כנקמה על כ� שחבירו לא השאיל לו כלי זול , שיש חשש רב שיתקלקל, ו כלי יקר ועדי�מלהשאיל לחביר
הואיל משה באר , משכיל לדוד קדושי
 יט יח, ת יא"ג ל"ראה עיר הצדק על הסמ, שאינו מתקלקל, יותר


  .מודע לבינה קדושי
 ש
, שפתי חכמי
 קדושי
 ש
, היטב קדושי
 ש
  

ה שינקו� "ומבקש מהקב, כלומר, נו לשמי�הנפגע על ידי חבירו ומוסר את די
ק "שטמ, ק ש
"מאירי ב, א"ק צג ע"ראה ב" נקימה"אינו עובר על איסור , בחבירו עבורו

א "וראה גיטי� ז ע. פרשת חיי שרה דרשה יא] א"לתלמיד הרשב[תורת המנחה , ר יהונת�"ק ש
 בש
 ה"ב
  .מ תכב א"א חו"רמראה , על האופני
 בה
 מותר לעשות כ�. ה השכ
"ש
 ד' ותוס

    
, לכ�. "נקימה"עובר א� הוא על איסור , הנוק� בחבירו בלא ידיעתו של חבירו

ואינו מגלה לו את , המסרב להשאיל לחבירו את כליו מתו� כונה לנקו� בו
עובר הוא על ,  אלא אומר לו שכלי זה אינו ברשותו�הסיבה האמיתית לסירובו 

ת "
 ל"צ לרמב"וכ� משמע מסתימת סהמ, ב"דושי
 פרשה עד על תורת כהני
 ק"ראה ראבאיסור זה 
ז אות "דעות פ' יד הקטנה הל, וראה גבורת ארי יומא ש
". אמירה"שד וספר החינו� שלא התנו איסור זה ב

אלא א� כ� , שאי� הנוק� עובר על איסור זה, יש שכתבו, אכ�. ה"ד ס"אהבת חסד פ, יד
, שמנה מצוה זו כמצוה התלויה בפה, קל' ק סי"ראה סמאומר הוא לחבירו שכונתו לנקו� בו 

, קכח�יא אותיות קכז' וראה נר מצוה סי. ת יא"ג ל"דינא דחיי על הסמ, ת יב"ג ל"ל על הסמ"ביאור המהרש

  .נד�ת נג"ג ל"פ פערלא על הרס"רי, נקימה ונטירה דר� מצוותי� אות ג' מצות הלבבות הל
  

עובר על איסור , או מחמת שנאה, רק הנוק� בחברו מתו� כונה להענישו
אינו עובר על , מסיבות אחרות, אול� העושה רעה למי שפגע בו". נקימה"

 �משו� שמעוני� הוא , הנוהג להשאיל כלי� יקרי� לחבריו, כגו�. איסור זה
ולאחר שמסרב חבירו ,  שא� ה� ישאילוהו כלי� כאלו בעתיד�בסתר לבו 

משו� שיודע שלא יקבל �מסרב א� הוא להשאילו את כליו , השאילו כלי� אלול
א� על פי שאד� זה נוק� בחבירו כתגובה על . את התמורה בעבור השאלת�

מכיו� שאי� הוא , "נקימה"מכל מקו� אי� הוא עובר בכ� על איסור , מעשיו
אלא מחמת שיקולי� , עושה זאת מחמת שנאה או רצו� להעניש את חבירו

כ "וכ. וראה חזקוני ויקרא יט יח. ב בהגהותיו על ספר החינו� מצוה רמא"חלקת יואב סו� חאחרי� 
כדי להניאו מעשיית , כגו�, לש� הבאת תועלת, מותר לאד� לנקו� במי שהרע לו

ח "ת או"מהדו] בוטשאטש[ראה אשל אברה
 מעשי� כאלו בעתיד ואינו עובר על איסור זה 
וראה תורת המנחה . יב�נקימה ונטירה אותיות יא' מצות הלבבות הל, נג'  סיב"ג ח"ת מהרש"שו, קנו' סי
שיש הסוברי
 שהנוק
 בחבירו , וראה לעיל. ע' קוב� הערות יבמות סי, פרשת ויגש] א"לתלמיד הרשב[

, יש שנראה מדבריה�, אכ�. עובר א� הוא על איסור זה, שלא מתו� שנאה או מתו� רצו� להענישו
עובר א� הוא , ושלא מתו� כונה להענישו, א מחמת שנאהשהנוק� בחבירו של

' סדר משנה הל, וראה רבינו יונה משלי כ כב. נד�ת נג"ג ל"פ פערלא על הרס" רי"נקימה"על איסור 
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   כרכים2

ÂÁ‡" ˜-‰ÓÈ˜� ¯ÂÒÈ‡ ,  ח"י, ט"י(לא תקו�( 
 ¯ÂÓ‡-ÂÎÚ ˙·„�Â ‰˜„ˆ "Ì , איש איש מבית

� שנודרי� "לרבות את העכו) ח"ב י"כ(ישראל 

  )'ב' תמורה ב(ונודבי� כישראל 

‰·" ·-‰˜ÒÙ‰  
„Ó· ¯· -˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á È‚‰�Ó  ,ענינא דיומא  

 )'אכילת מאכלי חלב וכו, קריאת מגילת רות(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש
  

 תלמיד כל יהוצדק ב
 שמעו
 רבי משו יוחנ
 רבי אמר) א"ג ע"כ(יומא ' בגמ
, תטר ולא תק לא והכתיב ,חכ תלמיד אינו כנחש ונוטר נוק שאינו חכ

 ', וכונטירה היא ואיזו נקימה היא איזו דתניא, דכתיב הוא בממו
 ההוא
 משיבי
 ואינ
 חרפת
 שומעי
 עולבי
 ואינ
 הנעלבי
 תניא והא לא דגופא וצערא

 עבירי
מ מדותיו על המעביר כל רבא והאמר, בליביה ליה דנקיט לעול', וכו
  .ומפייס ליה דמפייסו, פשעיו כל על לו

ו אפילו מסקנת הסוגיא דלעול לנקו ולנטור עצמ' ולכאו
ח "והא דכל ת, פ הוה בכלל הנעלבי
 ואינ
 עולבי
"ועכ, בצערא דגופא אסור

שא "י "כ רש"והיינו כמש, היינו דנקיט ליה בליביה' שאינו נוק ונוטר וכו
וא , דזהו מצד הדי
, "רואה אחר בא לנקו נקמתו בקיו המשפט ישתוק

  .ח"ויתר בזה אינו ת
בואר ש דאדרבה מה תמוה הוא מכמה שמעתי
 דמ' ולכאו

וכדאיתא בשבת לא מזגינא רישי אבי סדיא , ששותק ומוותר בזה טפי שפיר
ועוד איתא כהנה וכהנה , הרי שמחל לה, עד דמחילנא לכל מא
 דמצערי לי

, רבות דחזינא דאדרבה איכא בזה מעלה שמוחל ולא נקיט ליה בליביה
 מא
 לכל ליה שרי ראמ לפורייה סליק הוה כי זוטרא מר) א"ח ע"כ(ובמגילה 

א ותיר� דהיינו נמי כד מפייסו ליה וקאמר ג "וכבר עמד בזה המהרש. 
דצער
' אמנ לכאו. מ באותו היו קוד שכיבה נתפייסתי"כשלא נתפייסתי מיד מ

  .אי
 הלשו
 משמע כ
 שכבר פייסוהו
פ שיש "אע) ג"ת הי"ת' ז מהל"פ( "ונראה דהנה כתב הרמב

ח להנהיג עצמו בדבר זה אלא " אינו שבח לתרשות לחכ לנדות לכבודו
מעלי אזניו מדברי ע האר� ולא ישית לבו לה
 כעני
 שאמר שלמה בחכמתו 

וכ
 היה דר� חסידי הראשוני שומעי חרפת ואינ
 משיבי
 ולא עוד ' וכו
 אלא שמוחלי למחר� וסולחי לו וחכמי גדולי היו משתבחי במעשיה

 לא נידו אד ולא החרימוהו לכבוד
 וזו היא דרכ
 הנאי ואומרי שמעול
  .ח שראוי ליל� בה"של ת

ח שבזהו "אבל ת, במה דברי אמורי כשבזהו או חרפוהו בסתר
וא מחל נענש שזה בזיו
 , אסור לו למחול על כבודו, או חרפו אד בפרהסיא

  .אלא נוק ונוטר הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו, תורה
 להאי ענינא בסכינא חריפא וכתב דיש "סקיה הרמבהרי דפ
ח לוותר לו ולמחול לו "ח בינו לבי
 עצמו שאז דר� הת"לחלק בי
 ביזהו לת

שש כבר איכא בזיו
 התורה וש , לבי
 בזהו ברבי, וראוי לעשות כ
, מעצמו
ואז , אסור לו למחול מעצמו אלא נוק ונוטר כנחש עד שיפייסנו המבזה

דהכא איירי , כא
 דנקיט ליה בליביה עד שיפייסנו' ו כונת הגמוז, ימחול לו
  .בביזהו ברבי שאז אסור לו למחול עד שיבוא ויבקש ממנו מחילה

ח "ז שפיר כל הנ� דמבואר שא דאדרבה מעלה היא לת"ולפ
כל הנ� מילי איירי שביזהו ביחיד , שיהא ר� במידותיו ולא יקפיד על בזיונו

 מבואר "ומתו� דברי הרמב, ראוי לו למחול דודאי "ז כתב הרמב"שע
  .וזה מה שבא ליישב, שעמד בסתירות אלו

מה ' ח שאינו נוק וכו"והנה בשפת אמת הקשה מה� דכל ת
כ השיב לו הלל "בעובדא דהלל שבזהו אותו אחד ואעפ.) לא(דמבואר בשבת 

  .ולדברינו מיושב דהת נמי לא הוה ברבי אלא ביחיד. ש"עיי, ברכות
 דביזהו ברבי אסור לו למחול מעצמו"כיו
 שכתב הרמבוהנה  ,

ולכאורה מה הואיל בזה א יבוא לבקש , שלא ביזו רק אותו אלא את התורה
והא יש כא
 עני
 של כבוד ,  שצרי� למחול לו"שאז כתב הרמב, מחילה

וצרי� לומר דודאי בקשת מחילתו מתק
 הוא . התורה והיא� יכול הוא למחול
כ נראה דכי היכי דביזה "וא, וכגמול שבא לשל, רה שעשהאת בזיו
 התו
, ה אי
 כא
 תקנה"דאל, הוא הדי
 דלהחזיר כבודו צרי� ברבי, התורה ברבי

כ בקשת המחילה צריכה "וא, וזו היא עיקר האי מילתא דבקשת המחילה
  .ואז ימחל לו, להיות נמי ברבי באותו סוג מעמד שביזה אותו

" בדברי הרמבאמנ כל מה שנתבאר הוא , 
אבל סתימת לשו
ולעול , מ בי
 צינעא לפרהסיא"וכ
 בראשוני מבואר דליכא נפק, י כא
"רש

  .נקיט ליה בליביה עד שיפייסנו
 )הערות במסכת יומא(

   איסור נקימה ונטירהגדרי

  מקור האיסור
שמעו '  ואמר רבי יוחנ משו� ר	ב "ב ע"יומא כ' מובא בגמ

נוטר ) את נקמתו(ב יהוצדק כל תלמיד חכ� שאינו נוק� 
וכתב המאירי . כנחש אינו תלמיד חכ�) שומר איבה בלבו(

. כלומר אי מדתו מדה שראויה לתלמיד חכ� לכבוד תורתו
ההוא בממו הוא , )ט"ויקרא י" (טרלא תק� ולא ת"והכתיב 

כלומר הפסוק מדבר רק בנקימה ונטירה על דברי� , דכתיב
הנוגעי� בממו כגו סירוב להשאיל כלי� ולא על דברי� 

בכמה מקומות מצינו החילוק . הנוגעי� בגופו או בכבודו
 שבי דבר שבממו שנית למחילה לבי צער הגו� שלא נית

ה דבר שבממו "ב ד"ט ע"י יי קידוש"רש' עי(למחילה 
א "ג ע"וביומא כ). ט"ה ה"� הלכות חובל ומזיק פ"וברמב

נקימה אמר לו ? שנינו איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה
) השני לראשו(למחר אמר לו , השאילני מגל� אמר לו לאו
איני משאיל� כדר� ) הראשו(השאילני קרדומ� אמר לו 

מר לו השאילני קרדומ� ואיזו היא נטירה א. שלא השאלתני
למחר אמר לו השאילני חלוק� אמר לו היל� , אמר ליה לא

איני כמות� שלא השאלתני זו היא ) קח אותו בהשאלה(
, יוצא מזה דנקימה היא כשאד� גומל רעה תחת רעה. נטירה

והנטירה היא כשאד� רק שומר את כעסו לאור� זמ כלפי 
 לא והתניא הזולת שפגע בו בלא שיקו� בו וצערא דגופא

 הרי (הנעלבי ואינ עולבי שומעי חרפת ואינ� משיבי
שהברייתא משבחת את מי ששותק ואינו מגיב אפילו על 

ח "ש ב יהוצדק לת"כ אי� מחייב ר"פגיעה בכבודו וא
, לעול� דנקיט ליה בלביה, )שיהא נוק� נוטר על צער עצמו

ח "ח מחזיק ושומר הדבר בלבו א� אי הת"דהיינו שהת
ח למחול על "א שאי ראוי לת"ז. משיב בעצמו לפוגעי� בו

, עלבונו מכל וכל מפני שעלבונו הוא עלבונה של התורה
מ יש לו לגרו� באופ "י שאי לו לנקו� במעשה מ"אעפ

עקי� שיבא עונש על מי שבזהו לפיכ� יש לו לשמור הדבר 
 בלבו כ� שהוא נשאר בצערו ומפני כ� יבוא עונש מ

ח "ש יהוצדק מחייב ת"כ מה שר"וא. שביזהוהשמי� על זה 
ח לזכור את הבזיו שנתבזה "לנקו� ולנטור פירושו שעל ת

 כדי שיבוא עונש מ השמי� על מי שבזהו וא� אינו עושה כ
אינו תלמיד חכ� כלומר דמראה שאינו מקפיד על כבודו 
שהוא כבוד התורה מראה הוא שאינו מחשיב כראוי את 

דנקיט "ל "א וז"ג ע"א יומא כ"ריטבבחידושי ה' עי. תורתו
ליה בלביה פירוש הוא אינו עושה מעשה נקימה ונטירה 

ÌÂ˜ÓÏ Â�Â·ÏÚ ÁÈ�Ó ‡Ï‡."  

  גדר האיסור
א שורש האיסור להכנע ליצר "לדעת המסילת ישרי� בפרק י

בבחינת איזהו גיבור הכובש את יצרו כפי שאד� מישראל 
השנאה  "ל"מצווה להתגבר על יצרו ג� בתחומי� אחרי� וז

והנקמה קשה מאד להמלט ממנה כי האד� מרגיש מאד 
בעלבונתיו ומצטער צער גדול והנקמה לו מתוקה מדבש כי 

על כ כשיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו , היא מנוחתו לבדה
מכריח אותו ויעבור על מידותיו ולא יקו� ולא יטור אלא את 

 ".הכל ישכיח ויסיר מלבו כאילו לא היה חזק ואמי� הוא
דעתו של ספר החינו� היא שמונח כא עיקרו גדול באמונה 

שידע האד� וית אל לבו כי "ל "א וז"וכפי שכתב במצוה רמ
על כ , מבר�' כל אשר קרהו מטוב ועד רע מאת ה

' כשיצערהו או יכאיבהו אד� ידע בנפשו כי עוונתיו גרמו וה
יתבר� גזר עליו בכ� ולא ישית מחשבותיו לנקו� כי הוא 

יש מפרשי� ".  סיבת רעתו אלא כי העוו הוא המסובבאינו
כי איסור נקימה ונטירה בא לגונ על שלימות קיומו של ע� 
ישראל וכפי שמופיע הסבר בספר מצות הלבבות בפתיחה 

ורקב "בתחילה מציי את הפסוק , להלכות נקימה ונטירה
 –ד "ל שבת ד� קנ"ואת דברי חז) ד"משלי י" (עצמות קנאה
מכא עובר .  לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבי�כל מי שיש

המחבר למשל כללי על ע� ישראל כמו שאד� מורכב מכמה 
, וגידי�) כלי ד�(איברי� וחלקי� שביניה� מחברי� צינורות 

כ� כלל ישראל מחובר מחלקי� שוני� א� נחשב לגו� אחד 
ומה שמחבר בי החלקי� ה� , שהרי ישראל ערבי� זה לזה

 הצינורות הללו והגידי� המחברי� ה� רשפי ,צינורות וגידי�
האהבה ואחוה מאחד לחבירו כשהע� שרוי באחוה המה 

י "כמו איל צומח ומשגשג שכל חלקיו ניזוני� כאחד ע
ל על הכתוב "צינורות ומצד� הוא כאש אחד ההגדרה של חז

אול� א� אחד מפר ברית ". ויח ישראל"במעמד הר סיני 
ה הוא בדר� כלל מסיבות  ועיקר ההפר–האהבה לישראל 

את " מקלקל ומייבש" אותו אחד –של קנאה ונקימה ונטירה 
ועל ידי זה , הצינורות והגידי� שמחברי� את חלקי הע�

לעצ� (ו "נמשכת השפעה של קלקול לעצמות ישראל ח
ה כלי מחזיק ברכה "שהרי לא מצא הקב, )קיומו של ישראל

 מהות וזוהי. רק השלו�] לקיומו של ע� ישראל אלא[
שהנקמה ": לא תקו� ולא תטור בני עמ�"האיסור של 

ומונעות מע� , והנטירה מקלקלות את האחדות והשלו�
  . ואת שלומ�–ישראל את שלמות קיומ� 

על כ העונש המר של האד� השטו� קנאה הינו מדה כנגד 
של אהבת " צינורות"כש� שהחריב וקלקל את ה: מדה

כ� יתייבשו גידיו של , ישראל על ידי נקימה ונטירה בקנאתו
וזוהי משמעות הפסוק , האיש ויתפרקו עצמותיו וירקבו

בדומה לכ� מבאר ספר פרדס יוס� ". רקב עצמות קנאה"
כתוב לא : "הוא מציי את דברי הירושלמי). קדושי�' בפ(

תק� ולא תטר הי� עבידא הוה מקטע קופד ומחת סכינא 
� והנוטר הנוק: פרוש הדבר". לידוי תחזור ותמתי לידיה

הא� . והיכה הסכי על ידו, דומה למי שמחת� בשר בסכי
יעלה על דעתו לחזור ולהכות ליד שהיכתה בסכי על ידו 

והרי התורה אמרה ? ולנקו� נקמת היד שהוכתה, האחרת
כל ישראל גו� אחד ונמצא כי , כלומר, "ואהבת לרע� כמו�"
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  ג אליקום דבורקס"הרה

וכש� שאד� לא ! � מזיק לעצמ�וא� אתה נוק� בו הנ, היהודי השני הוא בעצ� חלק ממ�
  .כי חברו חלק ממנו,  כ� ג� לחברו לא יעשה–יעשה לעצמו רע 

  מתי מותר לנקום
ח תלוי במחלוקת תנאי� בקידושי "השפת אמת כתב דמה שמבואר דא� אינו נוק� ונוטר אינו ת

א "שבת ד� ל' ז ביאר דהנה מצינו בגמ"ועפי, א דא� הרב שמחל על כבודו כבודו מחול"ב ע"ל
ל דרב שמחל על כבודו כבודו מחול "י שזלזלו בכבודו מחל משו� דס"דהלל לא נק� אעפ

ד שצרי� לנקו� זוהי רק נקמה קטנה ולא "א שביאר דג� למ"במהרש' ועי. צ לנקו�"וממילא א
פירוש דג� שהוא " הוא ישופ� ראש ואתה תשופנו עקב"גדולה כמו שלומדי� מ הנחש שכתוב 

  .זיר לו מכה קטנה בעקבמכה חזק בראש אתה תח

  נקימה בצער הגוף
א "הארי� בשיטת ספר החינו� מצוה רמ' וט' בפתיחת ספר חפ� חיי� בבאר מי� חיי� אות ח

שסובר שלאו שלא לא תק� ולא תטר נאמר אפילו א� חבירו ציערו צער הגו� ולא רק בעניני 
 תק� ולא תטור הוא � השמיט די זה שלאו של לא"וכ הרמב, ב"וכ� משמע במצוה רמ, ממו

ל שמחלקת בי "ביומא הנ' ולכאורה קשה מדברי הגמ, רק בממו משמע שסובר כדעת החינו�
מ "ונדחק לתר� דאולי סברת הר, א"ח במצוה רמ"וכ� תמה המנ, צער הגו� לדבר שבממו

והא תנא הנעלבי ומה שמתרצת ' בצער הגו� נדחה בקושיית הגמ' והחינו� דמה דמתירה הגמ
ח משו� דרק בפרהסיא ויש משו� בזיו "מסקנה דנקיט ליה בליביה לא מדובר רק על תב' הגמ

ת חקרי לב "וכ� תירצו בשו, א אי הבדל בצער הגו� לדבר שבממו"התורה אבל בסת� בנ
  .'והחפ� חיי� בפתיחה באר מי� חיי� אות ס' ב סימ פ"ד ח"יור

� שגרס כהגירסא המובאת בספר "בא מתר� דעת הרמ"ת נ"ג ל"י פערלא בפירושו על הרס"הגר
הא במילי דאוריתא הא במילי דעלמא דהיינו דבכל עניני ) �"א ב הרמב"להר(מעשה ניסי� 

� סו� "דעלמא עובר על לא תק� ולא תטר ורק במילי דאוריתא אי איסור ודי זה מובא ברמב
� ולא תלוי רק ג דג� למסקנא אי איסור לא תק"אמנ� דעת היראי� והסמ. הלכות תלמוד תורה

ג מדות במה העני מדבר "ל דבממו דבר הכתוב צא ולמד מי"בממו והיראי� מוסי� דמנ
  .בממו פעולת שכר שכיר עושק וגזל

כתב דא� ציערו ' וט' החפ� חיי� בספר שמירת הלשו בפתיחה ללאוי בבאר מי� חיי� אות ח
 לנקו� בו ולגלות גנותו בפני אמנ� א� רצונו, צער הגו� מותר לשו� הדברי� על לבו ולזכרו

ר עובר על הלאו דלא תשיא "א זה אסור כי לו יהיה דאינו עובר על הלאו של סיפור לה"בנ
ר דהרי אד� "שמועות חיי� דמדוע אינו עובר על הלאו של לה' וכתב להעיר בס, משו� השומע

או דלא תק� זה א� שציערו עדיי הוא מכלל ישראל שאסור לדבר עליו לשו הרע אלא דעל הל
? ר"ג ומותר לו לנקו� ממנו אבל מי התיר לו את הלאו של לה"ותטר לא אסרה התורה בכה

ר הוא משו� דמצער או מזיק לחבירו ואסרה זאת התורה בכמה "ונראה דכל איסור של לה

  . קדושי אות ז' שפתי צדיק פ, ז"ז ה"דעות פ
  

אול� , "נקימה"שרק המונע טובה מחבירו שפגע בו עובר על איסור , יש סוברי�
משו� שכאשר , זאת.  אינו עובר על איסור זה	ובה מאד� זר שפגע בו המונע ט

אול� כאשר מונע , ברור הדבר שעושה כ משו� נקמה, מונע אד� טובה מחבירו
שהרי יתכ , לא ברור שעושה כ משו� נקמה, הוא טובה מאד� זר שפגע בו

, ת יב"ג ל"מל על הס"מהרשראה ביאור השהיה נוהג כ� א� א� לא היה אד� זה פוגע בו 
 דעות "על הרמב] מכו� ירושלי[יד המל� , ג ש"יוס� מקרמני� על הסמ' ביאור ר, ג ש"על פי לשו� הסמ

 ש"על פי לשו� הרמב, ח"ז ה"פ .מדברי ראשוני� רבי� נראה שא� המונע טובה , אכ
א� רק , זאת. ספר החינו�, ת שד" ל"צ לרמב"ראה סהמ "נקימה"מאד� זר עובר על איסור 

וראה משנת . ח"ז ה" דעות פ"סדר משנה על הרמב בסתר לבו כונתו היא באמת לש� נקמה
על כ� שרשאי אד   [.נד�ת נג"ג ל"פ פערלא על הרס"רי, א"י יבי� שמועה אות ע�ט' דעות סי' חכמי הל

י "ר,  יחת ויקרא יט"� עה"ראה רמב, "נקימה"ואי� בזה משו איסור ,  בבית די��לתבוע את מי שהזיק לו 

ח "ז ה"יד הקטנה דעות פ, ד"ט ה"יפה מראה על הירושלמי נדרי פ, ג ויקרא ש"רלב, בכור שור ויקרא ש
  .]אות ט

  
שמותר לאד� לנקו� במי שפגע , ]יומא כג א 'על פי גירסת בגמ [יש ראשוני� הסוברי�

י ורק הנוק� במי שפגע בו בענינ, "]מילי דשמיא["בו בעניני תורה ויראת שמי� 
 ת "שו, ה לא תרצח"ד" שבועות"כד הקמח ער� עובר על איסור זה "] מילי דעלמא["חולי

 א "ראה ריטב, "על אריכות אפי"במאמר ' ובהמספיק לעובדי ה, יג' סי] "א ב� הרמב"לר[מעשה ניסי
אול� לדעת רבי� מ . ד"ה מי"� פ"מג� אבות לתשב, א"א ובמגילה כח ע"א יומא כג ע"ה יז ע"ר

וה על , ה על פגיעה בעניני חולי, נאסרה נקמה על כל פגיעה שהיא, וני�הראש
בי� ' לפיה לא חילקה הגמ, יומא ש' ראה הגירסה שלפנינו בגמפגיעה בעניני תורה ויראת שמי� 

. וכ� נקטו רבי מ� הראשוני, "נקמת ממו�"ל" צערא דגופא"אלא בי� " מילי דשמיא"ל" מילי דעלמא"
  ."מילי דשמיא"שלא הזכירו היתר לנקו על , שאר הראשוניוראה ג סתימת 

  
, "נקימה"שרק הנוק� במי שנמנע מלעשות לו טובה עובר על איסור , יש סוברי�

אינו עובר על , במי שהזיק את ממונו, וכגו, אול� הנוק� במי שעשה לו רעה
' ב סי"ג ח"ת מהרש"שו, ז"ז ה"פיד המל� דעות , כב, כ, ז אותיות י"דעות פ' ראה יד הקטנה הלאיסור זה 

שהעושה רעה לחבירו , ת יב"ג ל"ק על הסמ"וראה ביאור תלמידי מהרי. קדושי אות ו' שפתי צדיק פ, נג
שאסור לאד� לנקו� במי , אול� יש שנראה מדבריה� .נקרא רשע ומותר לנקו בו

צ "ראה סהמכש� שאסור לו לנקו� במי שנמנע מלעשות לו טובה , שעשה לו רעה

מצות , א"מסילת ישרי מידת הנקיות פי, ת יא"ג ל"י מקרמני� על הסמ"וראה ביאור הר. ת שד" ל"לרמב
  .נקימה ונטירה אות יב' הלבבות הל

  
,  את כליו	 או השכיר לו 	שרק הנוק� בחבירו על כ� שלא השאילו , יש שכתבו

, קהאול� הנוק� בחבירו על כ� שלא נת לו מתנה או צד. עובר על איסור זה
 	משו� שהנוק� מבי ללבו של חבירו , זאת". נקימה"אינו עובר על איסור 

ואי הוא מתכוי ,  ומשו� כ� אי בלבו עליו	שאינו רוצה להוציא את ממונו 
אול� .  ש"בדעת הרמב, ח"ז ה"דעות פ' הל] מכו� ירושלי[יד המל� באמת לנקו� בו על כ� 

, שהנוק� במי שנמנע לתת לו צדקה, וכתבו, יש מ הראשוני� שלא חילקו בכ�
  .קצח�קצז' יראי השל סיעובר א� הוא על איסור זה 

  
א� א� גר� לו חבירו , אסור לאד� לנקו� בחבירו, לדעת חלק מ הראשוני�

 ראה דיבר עליו רעות או הכהו, אסור לאד� לנקו� במי שביישו, לכ". צער הגו�"
פ פערלא על "ט ורי�פ וחפ� חיי פתיחה לאוי� ח' ד סי"ד ח"ת חקרי לב יו"ושו, ת שד" ל"צ לרמב"סהמ

ג עשה יט "פ פערלא על הרס"רי, וראה מנחת חינו� אות א בדעתו, ספר החינו�, בדעתו, נד�ת נג"ג ל"הרס
  . � ויקרא יט יח"בדעת הרמב

  
צער "וסוברי� שהנוק� במי שגר� לו , רבי� מ הראשוני� חולקי� על כ�, אכ

ראה מאה  "נקימה"אינו עובר על איסור , ק� במי שביישו או הכהוהנו, כגו, "הגו�

ת "ושו, קלא' ק סי"סמ, ת יב"ג ל"סמ, קצח�קצז' יראי השל סי, תשובה' � גיאות סו� הל"שערי לרי
' וראה קרית ספר הל. �"ב בדפי הרי"ה ד ע"� ר"ר, ב"מאירי יומא כב ע, פ בדעתו' ד סי"ד ח"חקרי לב יו

צער "על הגדרת . [ג"ח קנו ס"ע הרב או"שו, י בצפנת פענח אות ג�ט' דעות סי' חכמי הלמשנת , ז"דעות פ
  .]כ, ז אותיות י"דעות פ' יד הקטנה הל, נג' ב סי"ג ח"ת מהרש"ראה עוד שו, "הגו�

  
, כתבו ראשוני�, ]לדעה זו" [צער הגו�"בטע� היתר נקמה על פגיעה שיש בה 

, כגו, העוסקת ברובה באיסורי ממונמצא בפרשה " לא תק�"שמכיו שהכתוב 
נית ללמוד שא� ,  ועוד]מצוה רל[איסור הלנת שכר שכיר , ]מצוה רכט[באיסור גזל 

ולא בנקמה על פגיעה , עוסק בנקמה על פגיעה בעניני ממו" לא תק�"הכתוב 
 מידת �באחת מ� המידות שהתורה נדרשת בה�  ולמד כ�, יראי השל ש" צער הגו�"שיש בה 

צער "שהגור� לחבירו , ויש שביארו. מ' וראה ֵש חדש על היראי סי". בר הלמד מענינוד"
ומשו� כ� מותר לנקו� בו , "עושה מעשה עמ�"ואינו נחשב ,  רשע הוא	" הגו�

. ת יב"ג ל"ק על הסמ"ביאור תלמידי מהרי" את בני עמ�... לא תק�"שהרי אי הוא בכלל 
   .נג' ב סו� סי"ג ח"ת מהרש"וראה שו

  
לא הותר לאד� לנקו� במי שגר� לו , שא� לדעת ראשוני� אלו, יש שצידדו

 אסורה 	" נקמת ממו"אול� ". צער הגו�"אלא באופ שא� בו יש , "צער הגו�"
". צער הגו�"וה על פגיעה שיש בה , ה על פגיעה ממונית, בכל האופני�

� שחבירו כנקמה על כ, "]צער הגו�["המבייש את חבירו או מכהו , לדעת�
אול� הנוק� , "נקימה"אינו עובר על איסור , "]צער הגו�["ביישו או הכהו 

אפילו א� גר� לו חבירו קוד� לכ , עובר על איסור זה" נקמת ממו"בחבירו 
ת יב אות ד ומעשה "ג ל"וראה ברית משה על הסמ. ט�ראה חפ� חיי פתיחה לאוי� ח" צער הגו�"

" נקמת ממו�"ו, מותרת בכל האופני" צער הגו�"שנקמה שיש בה , זתקנ' בצלאל על פסקי ריקנאטי סי

     .אסורה בכל האופני
  

,  מחמת איבה ושנאה שביניה�	 או מונע ממנו טובה 	העושה רעה לחבירו 
ואי , אפילו א� לא הרע לו חבירו קוד� לכ, "נקימה"עובר א� הוא על איסור 

משו� שא� בכ� יש , זאת. רוהוא עושה זאת כנקמה על מעשיו הרעי� של חבי
. ד על תורת כהני ש"ראב, ב"ש על תורת כהני קדושי פרשה ע"רמעי השבת רעה תחת רעה 

ת שב ובדעת ספר החינו� מצוות רלח "צ ל" בסהמ"בדעת הרמב, פ' ד סי"ד ח"ת חקרי לב יו"וראה שו
 ש והראב"בדעת הרמב, ד' קהלות יעקב ערכי� סי, ורמא"  . ד ש

  
, כ� אסור לו לנקו� במי שפגע בחבירו, שאסור לאד� לנקו� במי שפגע בוכש� 

ת ויקרא יט יח לעני� נקמת גואל "� עה"ראה רמבמשו� שנוק� הוא בו מחמת שנאה ואיבה 

שהסתפק , קדושי אות ז' וראה שפתי צדיק פ. וראה לעיל הסוברי שאסור לאד לנקו מחמת שנאה. הד
  . ה דנקיט"א ד"י יומא כג ע"בדעת רש, ה ונטירה אות ג ובהערה שנקימ' המדרש כהלכה הל, בזה
  

ה ונקימה הם בין האם נטיר
  אדם לחבירו או למקום

  

עבירות שבי� אד� למקו� יו�  :)ה"פ(יומא 
 עבירות שבי� אד� לחבירו ,הכפורי� מכפר

 אי� יו� הכפורי� מכפר עד שירצה את
נקימה ונטירה ה� עברות , ובפשטות. חבירו

  .וצרי� לפייס את חברו, שבי� אד� לחברו
) ט"פ' שער ז(אבל בחובת הלבבות 

, יו בלבדקבי� האד� לאלשעוונות בש, כתב
. באה בקל משו� דדי בתשובה לבדהתשובה 

א� יהיה החטא בחובות הלבבות כלב וכגו� 
 והקנאה והנטירההרע והמחשבה הרעה 

אבל מה שיהיה . 'וכווהשנאה והדומה לזה 
יקשה על , י� ולבני אד�קמ� העוונות לאל

האד� התשובה שהעשוק שמא לא ימחל 
אר מדבריו דנטירה היא מבו. כ"ע, לעושק

מעוונות שבי� אד� למקו� ואי� תשובתו 
וביאור הדברי� דהא . תלויה במחילת חבירו

א� לעני� שנאה שהיא בודאי בי� אד� 
כתב ש� דלעני� תשובה הריהי , לחבירו

. כעוונות שבי� אד� למקו� וכל שכ� נטירה
והיינו משו� דלא הזיק לחבירו ואי� העוו� 

  .  של החוטאבליבואלא 
, )ב"אות י' כלל ד(והנה בחפ� חיי� 

ר על חבירו ובא לעשות "וא� עבר וסיפר לשה
תלוי בזה א� לא נתגנה בעיני , תשובה

לא נשאר , השומעי� שדחו את דברי המספר
תיקנו , עליו אלא העוו� שבי� אד� למקו�

. שיתחרט ויתודה ויקבל על עצמו על להבא
 'אבל א� חברו נתגנה בעיני השומעי�  וכו

הריהו ככל עוונות שבי� אד� לחבירו שאי� 
  . ד"עכת, כ מכפר עד שירצה את חברו"יוה

, כתב) ז"רט( והנה בשערי תשובה
הנזק , עוונות' נכללי� ב לשו� הרע שבאיסור

ובחירתו לחייב , והבשת אשר יגרו� לחבירו
, כ" ע,ולהרשיע את חבירו ושמחתו לאיד�

� ח שאי"ואפילו הכי כתב ח). ח"והביאו הח(
ר א� "מחילת חבירו מעכבת בתשובת לשה

והיינו . י שבחר לגנותו"לא הזיק לחברו אעפ
ל שעל עוונות שבי� "כהמבואר מדברי חוה

  .צ לפייס"אד� לחבירו שה� בלב אי
ל לא הזכיר אלא "והנה בחוה

ומשמע דבנקימה אי� נמחל לו עד , נטירה
 .שיפייסנו

, כתב) א"רכ(והנה בשערי תשובה 
ר על מי שעובר עברות "השמותר לספר לש

, שבי� אד� לחבירו כדי לעזור לחבירו
והארי� בפרטי ) 'כלל י(ח "והובאו דבריו בח

  .די� זה
) 'אות א' כלל ה(ח "ולאיד� בח

שמי שראה שחבירו נוק� או נוטר , כתב
אסור לו ליל� ולספר הדברי� לבני אד� 

וביאר . ר"והעושה כ� עובר על איסור לשה
יונה בעניני� ' א התיר רדל) בבאר מי� חיי�(

דבי� אד� לחבירו רק א� עשה לו רעה 
  ש.ממש

 של בי� גדרי איסור' גנמצא שיש 
שאז אי� ,  א� מזיק לחבירו.א: אד� לחבירו

 .ב. ובזה נכלל א� נקימה. נמחל עד שיפייסנו
שאז , כגו� גזל' רעה ממש'א� עושה לחבירו 

. ר כדי לעזור לחבירו"מותר לספר עליו לשה
 א� עובר .ג. י� נכללי� נקימה ונטירהובזה א

כגו� שנאה , במחשבת הלב, בבי� אד� לחבירו
שאז נמחל לו א� בלי שיפייס , או נטירה

  .חבירו

   ג אלחנן פרץ"הרה

  חתונה
 òéôåä àì äìäå åéàöàö úðåúçì åøáç úà ïéîæäù éî

úãòåéîä äðåúçì , úà ïéîæîå åúá úà éðùä ïúéç íéîéì
åæ äðåúçì åøáç .ì íà ïðåáúäì ùéäðåúçì àåáé à , íàä

 òðîð íãà íà äîé÷ð åæ ïéà àîù åà ïàë ùé äîé÷ð
 úáéñ ïéàù íåùî åìöà àá àìù äæ úðåúçì àåáìî

åì äùòé ïë äùò øùàë äòéðîä , åáùåçù íåùî àìà
 éî úðåúçì íéàá àìù àåä âåäðäå éúéîà øáç àìë

éúéîà øáç åðéàù .ãåòå úàæ , óñë úúì õôç àåä ïéà
äðåúçì úåðåìáñäîåàî äæî ìáé÷ àì àåäù ãåòá  .  

  

  צער גוף
 äîé÷ð øåñéà ùé íàä íéðåùàøä ú÷åìçî úîñøåôî
 åá òâôù éîì äîé÷ð øåñéà ùé íà åðééäå óåâä øòöá

åôåâá . íà ïä øåñéà ïéà äùòî úòùá éë èåùô äàøðå
åâøåäì íëùä êâøåäì àáä úðéçá åîöò ìò ïâî , ïäå

ò äøåúä äúååéö àì äùòî úòùáù íåùî ïåùìë äî÷ð ì
ïáàë åîöò íãà äùòéù äøåúä äúååéö àì êåðéçä .  

  

  בממון
 úà äîìéù àìå úåéðò é÷åã÷éãá äâäðù çåèéá úøáç
 íéðè÷ íéôéòñá ìåôìô ììâá çèåáîì çåèéáä éîã

ììë øáúñä àì øáãä øùàë íééããöå , êôäúä íéîéì
 úøáçî ìåãâ íåëñ àéöåäì äöåø çèåáîäå ìâìâä

ã÷éã éô ìò çåèéáäíéðè÷ íéôéòñá úåéðò é÷å . ïåâëå
êë øîåàå åðëùì áëø ìéàùîù ,ç äðåàú äéäú íà" å

 ïàë ùé äìàùä)äìàùä ìò úéàøçà çåèéá úøáç ( íàå
ïàë ùé äøëùä ï÷åúî øåæçé áëøä . àéä äìåáçúù óà

åæ , øùàë ìù ììëä éô ìò äúåùòì øúåîù íéøîåà ùé
åì äùòé ïë äùò .î äæá ïåãì ùéù óàå" èåùô î

 ïéãî äî÷ð äæá ïéàå åðîî åç÷ìù øéæçäì íãàì øúåîù
äéùôðì àðéã ãéáò.  

  

  לצורך
êåðéç êøåöì éðùá íå÷ðì íãàì øúåî íà éú÷ôúñä ,

 åéìë ìéàùî åðéà íìåòìå ïöî÷å éàìë åðëù íà åðééäå
ïåîî äååìî àìå , åéìà äðåô ïëùäå ìâìâä êôäúä äðäå

úà òåðîì äöåø äúòå éìë ìåàùì äôåçã äù÷áá 
ììë äî÷ðä øöé ììâá àìå åðëù úà êðçì éãë äìàùää .

 ããöì äù÷ äøåú ìù øåñéàá øáåãîù ïååéë èåùô äàøðå
ì÷äì äæá .  

  

  קללה לתועלת
éñ úåîáé ìò úåøòä õáå÷á 'ò ' ìì÷ì øúåîù áúë

úìòåúì åøáç , íéðåîã÷ íéøôñ ìù úåîëñäá äàøå
 íåùî íù úàæ øàéáå ÷éúòîù éîì äìì÷ ïåùì íù ùéù

ì÷ùàéä åøáçì íãà ïéá ìù øåñéà äì , åìà íéøåñéàå
úìòåúì íéøúåî . úååöî úà àîâåãì àéáä ïë åîë

 úà åòîåùá íìëð åøáçù óà àéä úøúåîù äçëåú
îå äçëåúä"äæáù úìòåúä íåùî àéä úøúåî î .

íãå÷ä ÷ôñá áåù ïðåáúäì ùé äúòîå , úîàá øùàë
 åì ïéàå åðëù ìù íåãñ úãéî úà úåðùì åúøèî íãà

ììë äî÷ð ìù ïééðò , ïééðò úà øéúú åæ úìòåú íàä
åàì íà äî÷ðä .  

  ברגג ישראל וינ"הרה             

דרושים 

  אברכים

  לפרויקט לימוד גמרא
   עם צעירים מתחזקים

   באמצעות הטלפון
  לזיכוי הרבים

 050-4133270 –לפרטים 

ר "ג אי לאוי של לה"אבל באד� שהותר לו לצערו בכה, לאוי
  . חבירודהרי כל יסוד הלאוי כדי שלא יזיק ויצער

� "ח מסביר דעת החינו� והרמב"ת לב אברה� סימ קכ"בשו
' הקשתה והא תניא הנעלבי ואינ עולבי וכו' דאחרי שהגמ

מ בי דבר שבממו לצער הגו� וג� "הכוונה להוכיח שאי נ
ח שווה "בצער הגו� שיי� לא תק� ולא תטר וממילא בשניה� ת

ח "וצדק כל תש ב יה"כ נשאר הקושיא מדברי ר"לכל אד� וא
ז תירצו לעול� דנקיט ליה "וע, ח"שאינו נוק� ונוטר אינו ת

בלביה והיינו שעיקר לאו דלא תק� ותטר אינו עובר אלא א� 
ז בלבד עובר על לא תטר וא� "האד� נוקט השנאה בלבו וע

אבל העושה , מחמת הרגש זה נוק� נקמתו עובר על לא תק�
 בדר� חינו� מעשה נקמה בלא כל הרגש של שנאה בלב אלא

ללמדו דעת ולהראות לו אי� מרגישי� א� צריכי� לשאול טובה 
מאחר והאחר מסרב א� באמת זה כוונתו אי כא לאו לא תק� 
ותטר וזהו די באמת בכל אד� כמו אב המכה את בנו ורב המכה 
את תלמידו אינו עובר על לאו דלא יוסי� להכותו כ משו� 

אלא שזו אחת , � בלאוי אלוחינו� בלא הרגשת נקמה אי עוברי
מעובדות הקשות שידע אד� בעצמו שרק טובת חבירו והדרכתו 

ח שאינו "כל ת' וזהו כוונת הגמ, מניעו לעשות מעשה נקמה
ת אינו ונטר ת"נוק� ודרגת מעלת עיקר כי לבב"ח בר שיהיה ח
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