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  'וכי יש שנואה לפני המקו� וכו
  
שואלת . ו"א ט"דברי� כ" הב� הבכור לשניאה כי תהיינה לאיש שתי נשי� האחת אהובה והאחת שנואה והיה"

וכי אהבתו או , כלומר: "י"רש" ?וכי יש שנואה לפני המקו� ואהובה לפני המקו�: "א"ח ע"הגמרא בקדושי� ס

? "'הנחלה בשבילה שהוצר� הכתוב לכתוב לא יוכל לבכר וכו שנאתו של בעל חשובה לפני המקו� לשנות די�

שנישואיה שנואי� לפני : "י"רש". שנואה בנישואיה –שנואה , אהובה בנישואיה –אלא אהובה : "ועונה הגמרא

והיה עולה על דעת� לחשוב שב� מ� הנשואי� , דובר כא� על נשואי� שה� בנגוד להלכה". המקו� כגו� חייבי לאוי�

  .קדושי� של חייבי לאוי� תופסי� וצריכי� גט –" תהיינה"יפסיד לכ� אומרת התורה הפסולי� 

ל שכ� מתפרשת ג� "ר". אותיות לנשיאה לומר ששנואה בנשואיה שה� פסולי�, לשניאה: "בעל הטורי� מעיר

נראה שאינו מוסי! בפירושו כי ג� א� היה כתוב . אשר אי� לה אח במקרא" לשניאה"הצורה יוצאת הדופ� 

יתכ� שכוונתו היתה לומר שאפשר יהיה ". לנשואה"לקרא  –י המרת האותיות "ע – היינו יכולי�' ע� ו" לשנואה"

  ).בסגול' א –בשורוק ' ש(לקרוא לנישאה 

  .ללא שו� שנוי" שניאה"ל בצורה "א� לדעתי טמו� רעיו� הדרש הנ

אד� המקבל פקודה בדר� זמני הוא : ההבדל הדקדוקי בי� בינוני הפעול פקוד ובי� ש� העצ� פקיד הוא בזה

א� השכור , בשכר, כ� ג� שכיר הוא פועל קבוע. א� אשר נבחר למלא פקודות דר� קביעות נקרא פקיד. פקוד

הגבעוני� נקראי� נתיני� כי ה� ניתנו על ידי . הוא אד� אשר נשכר במקרה לתפקיד אחד בלבד) ג"י' נחמיה ו(

נתוני� נתוני� המה ) "'ט' במדבר ג(אבל על הלויי� נאמר . לעול� ק הפחותות"יהושע לעבוד את עבודות ביהמ

ני� כי ה� תוני� ה� נתנו לו ולא כנתיהראשו� הוא תואר מצב� כנ" נתוני�"ואי� זאת הכפלת פועל אלא , "לו

ובדר� זאת יש להבדיל בי� שניאה לבי� . שרתו בבית המקדש רק לעת מצוא ולאחר זאת היו אנשי� חפשיי�

לב בעלה יוכל ליהפ� אליה לטוב כדר� . אומר שאשה היא שנואה אי� פירושו שתהיה שנואה תמיד א�. שנואה

כי , כי שנואה אנכי' ראה ה: "כ"ודבריה ה� אח, "כי שנואה לאה ויפתח את רחמה' וירא ה: "שנאמר על לאה

סבות אחרות יכולות לשנות דעת בעל על ג� . אהובה –העקרה היתה שנואה א� רבת הבני�  ."עתה יאהבני אישי

והכניסוה ) שלא רצה לשאתה כי היתה כעורה(ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנאה : "א"ו ע"בנדרי� ס. אשתו

לאו : אמר לו? )שלא לשאתה(בני מזו נדרת : ישמעאל' אמר לו ר) קשטוה והלבישוה(ישמעאל ויפוה ' לבית ר

)�בנות ישראל נאות ה� אלא : ישמעאל ואמר' באותה שעה בכה ר, עאלישמ' והתירה ר, )שהרי השתנתה כל כ

  ".שהעניות מנוולת�

כי ע� השתנות התנאי� תוכל שוב למצא , אשה כזאת יכולה להיות שנואה על בעלה א� לא תהיה שנואה לעול�

� לא יוכל אלא א� תפריד בינה לבי� בעלה תהו� אשר שו� גשר שבעול" שניאה"אי� לכנות אשה כ. ח� בעני בעלה

אז אשה היא שניאה כי לפי משפט התורה על הבעל . תהו� כזאת היא הנשואי� האסורי� מ� הדי�, לגשר ביניה�

  .לגרש את האשה

אי� ". שנואה בנישואיה"כדי לרמוז על האשה אשר נקראת בפי חכמי� , התורה משתמשת כא� בבטוי מיוחד זה

  .יה ה� שגרמו לה ורק התרת� תביא לבטול השנאהנשוא; כי זה דבר עובר, היא שנואה בגלל אישיותה

  ]מגק�קמב' עמ, ל ובלשונ�"וני� בדברי חזעי, הרב חנו� ארנטרוי: מתו�[
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תנה ל דלכוונה זו נש"ונ, כגו� שהיא אחת מחייבי לאוי�' ושנואה בנשואי' אהובה בנשואי) ג"יבמות כ(לרבותינו 

כי , כור לשניאהבוהיה הב� ה, ד"ובמקו� אחד קראה שניאה ביו, ו"דבכל הפרשה קראה שנואה בוי, לישנא דקרא

ד הוא "אבל שניאה ביו, שבעלה מתנהג עמה שלא בדר� חבה כראוי לאיש ואשתו, ו הוא תאר לאשה"שנואה בוי

ונמצא עני� שנאה בלי עצ� , הכש� מופשט כלשו� ירידה ידיעה סמיכה כאילו השנאה מופשטת מ� עצ� האש

וא& שהאשה באמת , כי רק אנחנו נשפוט בשכלנו על מושג השנאה לא כפי מה שנמצא בפועל, נושא אותה

שהיא אסורה לבעלה , ישנה כא� שנאה מצד הדת, במופשט ממה שיש בינה לבעלהמ "מ, אהובה לבעלה בפועל

  .מצד הנשואי�


