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נתנדב ע״י מו״ה שמואל ענגעל
לע״נ ר׳ אברהם אהרן ב״ר מנחם מנדל 

נתנדב ע״י יחיאל טויבער
לע״נ בנציון בן אשר ע״ה

Champion Locksmith
B Route 59 #B, Monsey NY, 10952 112

845-352-8733

לע״נ הרה״צ שרגא שמואל בן הרה״צ 
ברוך יהודה אבדק״ק מטשאבא זצוק״ל

נתנדב ע''י משפחת ניימאן
לרפואת שרה פערל בת פריידא 

מלכה עמו"ש

שנאת עכו''ם לישראל
שאלה: בשיעור הקודם דיבר מורינו הרב שליט''א אודות העניין המובא בחז''ל שהעכו''ם בעצמיותם שונאים את ישראל עד למאוד ורוצים תמיד לרוצחם נפש, וזה שהם 
אינם עושים כן, הרי זה משום שהמה יראים מהרשויות והממשלה, או מפני שרוצים לעשות ביזנע''ס ועסקים עם היהודים, ויש להם סיבות המונעות אותם מלהרוג ולשנוא 

 את היהודים, אך בלעדי הסיבות הם היו הורגים את היהודים.
ודבר זה קשה עלי מאוד, כי אני מכיר כמה וכמה משכיני הנכרים וגם בביזנע''ס יש לי ידידים גוים שאני עושה אתם עסקים רבות בשנים, ואני רואה בהם שהמה אנשים 
טובים והגונים וישרים וכלל לא רוצים ברעתי, אלא אדרבא הם מאירים לי פנים ומסייעים לי תמיד בכל עת אשר אני מצטרך, ואכן ודאי שיש גם גויים רשעים החפצים 
תמיד ברעותינו, אך לכלול ולומר זאת על כל הגויים זה מאוד קשה לי להעלות על הדעת. )וחס וחלילה שאיני בא לסתור ולהקשות על דברי חז''ל הקדושים אלא אני תמה ושואל, תורה 

היא וללמוד אני צריך ומה הכוונה בדבריהם הבהירים(.

תשובה – חלק א'

השנאה קיימת אך כבושה עמוק בלבם 
משום סיבות של ביז'נעס וכדומה 

בין  שנאה  יש  דתמיד  הדבר,  כן  האמת 
עכו''ם לישראל והשנאה כל כך עזה עד כדי 
רואים  שאנו  זה  אכן  ז''ל,  וכמאמרם  רציחה 
הכל  ובכבוד,  בידידות  אלינו  שהם מתנהגים 
לא  מסוימת  סיבה  להם  שיש  מפני  נובע 
לשנוא אותנו ולא לרצחינו אלא להיות בטוב 
אתנו, וממילא הם מאירים לנו פנים וחפצים 
הנאה  טובת  להם  שיש  מפני  רק  בקרבתנו 
בביזנע"ס  להם  שייטב  מבינים  והם  זה,  מכל 
וכדומה להיות חבר וידיד עם היהודי, אמנם 
בלעדי כל זה, טמון עמוק עמוק בלבו שנאה 
כדי  עד  הישראל,  לבין  הנכרי  בין  כבושה 

ולרצחו נפש. שרוצה להורגו 
הראיה לזה מהדייטש'ן בשנות 

המלחמה

שעבר  ממה  הזה,  לדבר  הברורה  והראיה 
השניה  העולם  מלחמת  בשנות  עמנו  על 
דהרי  ימ''ש,  הגרמנים  ידי  על  ה''י  האיומה 
והיה  מכובדים  אנשים  היו  המה  הדייטש'ן 
מאוד,  במאוד  ואחד  אחד  כל  מכבדים 
לכל  הכבוד  ביותרת  התנהגו  המה  ותמיד 
רואים  אנו  בזמנינו  ואף  ליהודים.  ואף  אדם 

הדייטש'ן,  של  המיוחדת  התנהגותם  את 
ולפעמים יוצא לאדם שמגיע לבקר במדינת 
שוייץ  מדינת  להרי  שנוסע  או  דיישטלאנ''ד 
כמו  בנימוסיהם  מתהלכים  שמה  שהדרים 
למאוד  עד  מתפעל  הוא  והרי  הדייטש'ן, 
ורואה  שמה,  שרואה  האנושי  הכבוד  מגודל 
נוצר  יצור  וכל  נברא  כיצד המה מכבדים כל 
באופן  עצום  ארץ  ובדרך  הכבוד  ביותרת 

למאוד. מופלא עד 
הכי  בחלום  חלם  היה  לא  אחד  ואף 
השפלים  הרוצחים  יהיו  הם  שדווקא  גרוע 
עמים  על  ובאמת  רח''ל,  ביותר  והאכזרים 
רוצחים  שהמה  תמיד  ידועים  שהיו  אחרים 
אלו  בדברים  מאמינים  היו  יותר  ורשעים, 
הדרך  ובעלי  החכמים  הדייטש'ן  על  מאשר 
שהיו  מאותם  כששומעים  וביותר  ארץ. 
 , ה'  חסדי  ברוב  משם  וניצלו  הבכא  בעמק 
עם  את  ועינו  רצחו  הם  איך  מספרים  והם 
עד  ונוראה  עצומה  אכזריות  בכזה  ישראל 
בשכל  ולהשיג  להבין  אפשר  אי  שממש 
אנושי גודל הזוועות שעברו על כלל ישראל 
הדייטש'ן  ידי  על  היה  והכל  הללו,  בשנים 
אחד  לכל  והתנהגו  דברו  אשר  המכובדים 
ואחד בכבוד וכהוגן. וזה ראיה אמיתית לדבר 
וכהוגן  יפה  מתנהג  שהגוי  שאפילו  הזה 

ליהודי, באמת בתוך תוכו הרי הוא שונא את 
רק  אם  רציחה,  כדי  עד  עזה  בשנאה  היהודי 

בידו. אפשרות  יש 
השנאה כבושה כל העת כשיש טובת 

הנאה

שאין  ולומר,  לבאר  צריך  זאת  אמנם 
לחשוב על הגוי שחי ביחד אתי וגר בשכנותי 
חושב  הזמן  כל  שהוא  פנים  לי  ומאיר 
 – להרגני  ורוצה  אותי  ששונא  במחשבתו 
טובת  לו  שיש  עת  שכל  ומשום  אינו,  זה 
הוא  הרי  הישראל,  של  ידיד  להיות  הנאה 
וזה  ההלו,  כדברים  במחשבתו  מעלה  אינו 
ורק  וכבושה,  יושנת  שהשנאה  משום  הוא 
מתחיל  אז  ונעלמת  הולכת  שהתועלת  מתי 
להיכנס בהם מחשבות שנאה עד כדי רציחה.

עדות נאמנה בשנאה הכבושה

גויים  עם  שעבדו  אנשים  הרבה  ואכן 
מעידים  בשנים  רבות  ובמסירות  בנאמנות 
נאמנה שראו עד כמה צדקו דברי חז''ל בזה, 
הנוכרים  עם  שעבדו  ביותר  רב  זמן  שאחרי 
מקרה  ויארע  אמתית,  ובאהבה  בידידות 
לריב  נכנסו  המה  מסוימת  סיבה  שמשום 
עד  התגבר,  כך  כל  זה  הרי  עמוק,  וסכסוך 
הישראל  את  לרצוח  רציחה  של  רצון  כדי 

הבעל"ט[ בשבוע  ה''י. ]המשך התשובה 

כוונה בתפילה


