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שנאת עכו"ם לישראל  -ג'

שנאת עכו''ם לישראל [ג]  -ביאור עניין חסידי אומות העולם
תשובה – חלק ג'
האיך יתכן הדבר שגויים מסרו את נפשם
למען הצלת ישראל
הרבה תמהים ושואלים בעניין זה של שנאת
עכו''ם לישראל דחזינן בחז''ל ששנאתם לישראל
הוא כל כך חזק עד כדי רצון של רציחה וכמו
שביארנו ,אם כן מה טעם וההסבר לזה שהיו
בשנות המלחמה הנוראה ה''י הרבה מקרים של
גויים שנקראים בשם 'חסידי אומות העולם',
אשר מסרו את עצמם במסירות רבה ועצומה
למען הצלת יהודים ,ופעמים רבות זה גם היה
תוך כדי חירוף וסיכון נפשם ,וכלל לא היה להם
שום רווח וטובת הנאה מכל זאת ,ומה טעם
הם עשו את המעשים הנאצלים האלו כשקבוע
בעצמיותם שנאה עצומה ליהודים.
הרב מבריסק לא היה רגוע כשהיה נראה שגוי
מסייע לו

ודבר זה היא תימה רבתי ,דאין זה כלל
מדרכם הטבעי של הגויים לעזור סתם ליהודים,
וכמו שמספרים על מרן הגרי''ז מבריסק זצוק''ל
כשברח מהדייטש'ן מאדמת אייראפע הבוערת
בשנות המלחמה ועלה לארץ הקודש בספינה,
ובעת הנסיעה בספינה היה לו צמצום גדול
באכילתו ,וביותר שהיו לו גם חששות רבות
בענייני כשרות ובישולי עכו''ם והמסתעף.

יש הקפדות שונות בענייני האוכל והכנתו ,אי
לכך הוא שואל את הרב מבריסק האיך הוא
יכול לעזור להם להכין ולבשל את האוכל כדת
וכראוי ,והוא גם הזמין אותו למטבח להדליק
את האש בכל פעם שהוא מבשל להם אחר
שנתוודע שיש להם חשש מבישול עכו''ם ,והיה
מסור אליהם מאוד ,וזה היה להרב מבריסק
ולמשפחתו לעזר ולסיוע רב ולהצלה ממשית
בכל משך זמן שהותם בספינה.
אמנם הרב מבריסק היה מאוד לא רגוע
מהתנהגותו של הנכרי ,וכל העת היה תמה
ושואל באוזני סובביו ,האיך יתכן כזאת בגויים
שיהיו מסורים כל כך ליהודים ,ודבר זה טרד
את מנוחותו עד למאוד .ואכן באחד מן הימים
בתוך כדי שיחה בין הרב מבריסק לנכרי נתוודע
שבאמת הרי הוא יהודי ,רק לדאבון לב התנהג
כמו נכרי רח''ל ,ונרגע הרב מבריסק.
והרי זה כדברינו ,שבאמת אין לו כלל לגוי
ברצונו הטבעי לעזור ולסייע וליהודי ,וצריך
להבין ולהשכיל בזה מה הטעם בחסידי אומות
העולם שחירפו את נפשם למען הצלת היהודים.
דברי הרמב''ם כל מה שגוי עושה  -הרי זה
יהיה בסוף לטובת הישראל

אלא דהרמב''ם בהקדמתו על פירוש המשניות,
אומר על מאמר חז''ל (ב''ר א' א') 'בראשית',
שהעולם נברא בשביל התורה שנקראת (משלי ח'
ולפלא גדול היה ,שבאחד הימים ניגש אל כ"ב) ראשית דרכו ,ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה
הרב מבריסק אחד מעובדי המטבח בספינה ב' ג') ראשית תבואתו .ומבאר הרמב''ם ,שכל דבר
שהיה נראה כגוי גמור לכל דבר ועניין ,ואמר לו ,שגוי עושה בעולם ,וכגון שבונה בית לעצמו
שהוא יעזור לו ולמשפחתו שיהיה להם אוכל בתוך היער ,הכל הוא משום שיהיה ליהודי
נתנדב ע''י משפחת
ניימאןאיזהו עזר וסיוע מהדבר ההיא ,וכגון שיקלע
יותר בהרחבה ,גם הוסיף שיודע שליהודים

לרפואת שרה פערל בת פריידא
מלכה עמו"ש

נתנדב
לרפואת ברוך נחום בן זיסל רחל לרפו"ש
נתנדב לע"נ
ר' מיכאל ב"ר שמואל ע"ה

למקום ההיא כעבור שנים רבות ויהיה לו הבית
למקום מחסה וכדומה ,וכל דבר שהגוי עושה
בעולם הכל הוא בעבור הישראל ולטובתו ,וכך
מתנהג ההנהגה בעולם ,וזהו 'בשביל ישראל',
שכל מה שנעשה בעולם ואפילו על ידי גוי הכל
הוא בעבור הישראל שיהיה לו טובת הנאה
מהדבר הזה ,עכת''ד .וכדברים הללו ישנם כמה
עובדות ממרנא הבעש''ט הקדוש זיע''א ,האיך
הראה לתלמידיו שפעולותיו ומעשיו של הגוי
עבור עצמו ,בסופו של דבר היו לטובת היהודי.
יש יוצא מן הכלל באופן מסוים למען טובת
הישראל

ולכך נוכל לומר ,דודאי נאמנים עלינו דברי
חז''ל הקדושים שהגויים בעצמיותם שונאים
את היהודים ,אמנם ישנו מצב ומציאות בעולם
בהשגחה פרטית מדוקדקת ,שבורא הקב''ה
את הגוי ומכוון אותו לעשות מטרה ושליחות
מסוימת לטובת בן ישראל ,ומכניס הקב''ה
בדעתו של הגוי רצון להציל את היהודי בעת
צרה וכדומה ,וכל זאת בהשגחה פרטית עליונה
שהקב''ה מונע ממנו את ההרגשה של השנאה
בעבור מטרה מסוימת שיהיה לטובת היהודי,
וזה באופן יוצא מן הכלל רק למען הצלתו של
הישראל .אך בכלליות תמיד יש שנאה כבושה
בין הגוי לישראל.
וכדברי הרמב''ם ,שבעצם כל מעשה ומעשה
שעושה הגוי בעולם הרי זה למען הישראל
ולטובתו ,ולפעמים אנו גם רואים בעיניים
גשמיות שלנו את ההשגחה העליונה האיך
שהגוי ממש חפץ להיטיב ליהודי וכאותם חסידי
אומות העולם ,אך באופן כללי יש שנאה תמידית
בין הגוי לישראל [המשך יבוא בשבוע הבא].

נתנדב לע"נ מינדל בת יקותיאל צבי ע"ה

נתנדב לרפואת נחמה בת שיינדל
לרפו"ש
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