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נתנדב ע"י מו"ה ברוך לייפער
לע"נ אביו חיים מאיר בן משה צבי ע"ה

נתנדב ע"י נפתלי בינעט
לע"נ שאול בן מנשה 

נתנדב לרפואת מלכה בלומה בת אסתר 
לרפו"ש

נתנדב לזכות משה יהושע בן פייגה

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

מלכה עמו"ש

שנאת עכו''ם לישראל ]ב[
תשובה – חלק ב'

הענין  אמיתת  ביארנו  שעעל"ט  בשבוע 
שיש  הכבושה  השנאה  אודות  בחז"ל  שמצינו 
עיי"ש.  ישראל,  בן  כל  נגד  בעצמיותו  גוי  בכל 

בביאור הענין ועתה נמשיך עוד 

טעם השנאה - מהר סיני 

ניתן  לישראל  עכו''ם  שנאת  ענין  בביאור 
"דרב  )פט.(  שבת  במס'  אמרו  חז''ל  דהנה  לומר, 
חסדא ורבה ברי' דרב הונא דאמרי תרווייהו מאי 
הר סינ"י, הר שירדה שנאה לעכו''ם עליו". והיינו 
עזה  שנאה  העולם  האומות  קיבלו  סיני  שמהר 

ישראל.  לכלל 
שנקרא  דהטעם  הדבר,  בביאור  לעיין  ויש 
סינ''י דייקא הוא לרמז על העניין  הר   – הר סיני 
סיני  בהר  הלוא  לישראל,  עכו''ם  שנאת  של  הזה 
היה כל כך הרבה מאורעות נשגבות בכל העניין 
מוטב  היה  ושפיר  והמסתעף,  התורה  קבלת  של 
וכדומה,  המובחר  ההר  או  הקדוש  ההר  לקראו 
לרמז  סיני'  'הר  שמו  את  ההר  קיבל  טעם  ומה 
לכאורה  שזהו  לישראל  עכו''ם  שנאת  עניין  על 

של הר סיני. בכל העניין  קטן  פרט 
דמהו  הדבר,  הוא  הוא  דאכן  בזה  לומר  ויתכן 
זה  הרי  היהודי,  את  כך  כל  שונא  שנכרי  הטעם 
נמצא  שהיהודי  מרגיש  שהוא  משום  דווקא 
מהעם  בא  והיהודי  ממנו  יותר  גבוה  במדרגה 
וכאשר  למאוד,  עד  הוא  ונכבד  וחשוב  הנבחר 
עד  פנימיותו  את  צורב  זה  הגוי  זאת  מרגיש 

למאוד. 
להם  יש  בטבעם  דלישראל  דידוע  וביותר, 
לו  דיש  ה',  בדרכי  לבו  ויגבה  של  מסוימת  גאווה 
ומגיע  ממעל  אלוקי  חלק  שהיא  קדושה  נשמה 
הנכרי  מרגיש  זאת  וכל  ונעלה,  גבוה  ממקור 
ואינו יכול לסבול זאת, ומזה נובע שנאתו העזה 

לישראל. 
נובע  לישראל  ההעכו''ם  ששנאת  יוצא 
העם  המה  ישראל  שכלל  והרגשתם  מידיעתם 
ה'  עם  והם  ומצוות  תורה  להם  ויש  הנבחר 

לישראל  הגיע  הזאת  הגדולה  כל  והרי  ונחלתו, 
התורה  את  ישראל  קיבלו  ששמה  סיני  בהר 
כך  ובשל  ה',  לעם  להיות  והסתפחו  והמצוות 
מהר  שהגיע  לישראל  עכו''ם  של  השנאה  עניין 
סיני זה גופא מרמז ומסמל על כל עניין המהות 
התורה  את  קיבלו  ישראל  ששמה  סיני,  הר  של 

לישראל. שנאת העכו''ם  נבע  ומזה 

נגע ההשכלה שרצו המשכילים להתגבר 
על השנאה

שנתפשטה  ההשכלה  בעניין  עוד  וידוע 
שנים,  כמאתיים  לפני  הקודמים  בדורות  מאוד 
ומשנתם הסדורה הייתה, שמכיון שהיה אז צרות 
במדינות  לישראל  הגויים  שהרעו  ורעות  רבות 
המשכילים  טענו  כסדרם,  תמידים  אייראפ''ע 
באופן  מתנהגים  שאנו  מזה  מגיע  השנאה  שכל 
שונה מהגויים, אך כשנפסיק להתבדל ביננו ובין 
כיהודים  הבית  בתוך  בפנים  רק  ונתנהג  הגויים, 
לגויים  להדמות  נתחיל  בחוץ  אמנם  כשרים, 
וכדומה  מלבושיהם  וללבוש  כמותם  להתנהג 

לנו. ירעו  ולא  שנאתם עלינו  הרי תרד 

ההשכלה התפשטה ביותר

דייטשלאנ''ד  במדינת  ביותר  התחיל  וזה 
מבהיל  באופן  המדינות  לשאר  משם  ונתפשט 
של  הגדולות  מהחורבנות  אחד  היה  וזה  ונורא 

היהדות בימים ההם.
שהיתה  העיר  בפראקנפורט  שהיה  וכמו 
חכמים  מלאה  בישראל  ואם  עיר  דנא  מקדמת 
המרא  שם  היה  זי''ע  הפלאה  הגה''ק  וסופרים, 
הגה''ק  נולד  גם  שמה  רבות,  שנים  דאתרא 
ונתגדל שמה, גם בבית החיים  זי''ע  החתם סופר 
כמו  עולם  גדולי  שטומנים  לראות  ניתן  שם 
שם  והיו  ועוד,  זי''ע  יהושע  הפני  בעל  הגאון 
מישראל  כשרות  משפחות  של  אלפים  אלפי 
רבות  לא  שנים  כעבור  אמנם  ושלמים.  יראים 
הירש  שמשן  רפאל  רבי  הגאון  לשם  הגיע 
בעיר  מצא  ולא  ואב''ד,  רב  שם  להיות  זצוק''ל 
שומרי  בלבד  אחדות  משפחות  אלא  לב  לדאבון 

תורה ומצוות, והכל מכח נגע ההשכלה שהכתה 
ללא רחם. בהם 

)וזה היה מה שהובא לה"טיילונג" באונגארין, שכשגדולי 
אייראפ''ע  מדינות  ברחבי  שאירע  מה  ראו  אונגארין  ומנהיגי 
בגדר  אינם  שהם  המשכילים  עם  טיילאנג  לעשות   החליטו 
כן  לעשות  נכון  האם  רבתי  מחלוקת  בזה  והיה  ישראל,  כלל 
תלמידי  ולמעשה  ישראל,  מגדר  אחד  אף  להוציא  שאין  או 
זה  כי  ה"טיילונג  לעשות  יש  שכן  רבות  צדדו  סופר  החתם 
המדינות,  בשאר  ראו  כבר  אשר  וכפי  ליהדות  מזיק  כך  כל 
וכך אכן עשו, ולמעשה כשזו עלתה בידם, זו הייתה הצלתה 
כמו  בהם  נתפשט  לא  ההשכלה  שנגע  אונגארין,  מדינת  של 

בשאר המדינות(.

ההשכלה לא הורידה כלל את השנאה

זה  ידי  שעל  חשבו  המשכילים  ולמעשה 
למעשה  אמנם  שנאתם,  תרד  לנכרים  שיתדמו 
וכלל,  כלל  השנאה  את  הסיר  לא  ההשכלה 
והצרות  יותר,  אותם  שנאו  הם  ואדרבא 
מכן,  לאחר  ביותר  נתגברו  רח''ל  והפאגראמע''ן 
היהודי  את  יותר  שנאו  הגויים    - מזה  ויותר 
הכשר,  היהודי  את  ששנאו  מאשר  המשכיל 
וכמו שראינו שהשחיטה הכי גדולה שהיה לבנ"י 
במשך גלותינו נעשו מלפני שמונים שנה דייקא 

ימ"ש. ע"י הדייטש'ן 
מכיוון  מאוד,  פשוט  הוא  לזאת  והסיבה 
דבמתנהג כיהודי עוד יכול לסבול הגוי במשהוא 
לו  ויש  הנבחר  העם  שהוא  הרבותא  כל  לו  שיש 
גאוה  לו  ויש  כנכרי  במתנהג  אך  יהודית,  הגאוה 
והתרוממות שהוא העם הנבחר, הרי כועס עליו 
הנכרי ביותר, הרי אתה מתנהג ממש כמוני ומה 
שאתה  ממני  יותר  ונעלה  מרומם  אתה  טעם 
מהעכו''ם  שנאה  ליותר  גרם  וזה  הנבחר,  העם 

לישראל.
אותם  כל  הרגו  במלחמה  הדייטש'ן  גם  ואכן 
שנים  ואפילו  הגויים  כמו  שהתנהגו  האנשים 

הנ''ל.  זה מהסיבה  וכל  רבות, 
ששומר  ליהודי  החילוני  היהודי  שנאת  עניין  גם  )וזהו 
היהודי  ליד  דרגא  נחות  בנפשו  מרגיש  שהוא  ומצוות,  תורה 

זאת(. לסבול  יכול  ואינו  הכשר 

שנאת עכו"ם לישראל - ב'


