
 מסילת   ישרים  
 פרק   י"א   –    בפרטי   מדת   הנקיות.  

 11.7  

 וכדי   להודיענו   שלא   הבהמות   הטמאות   או   השקצים   בלבד   הם   הטמאים   אלא   גם   הטריפות   שבמין   הכשר   עצמו   הם   בכלל   טומאה,   אמר   הכתוב   (ויקרא  
 יא):   להבדיל   בין   הטמא   ובין   הטהור,   ובא   הפירוש   לרבותינו   ז"ל   (תורת   כהנים   שמיני   פרק   יב):   אין   צריך   לומר   בין   חמור   לפרה,   למה   נאמר   בין  

 הטמא   ובין   הטהור?   בין   טמאה   לך   ובין   טהורה   לך,   בין   נשחט   רובו   של   קנה,   לנשחט   חציו.   וכמה   בין   רובו   לחציו?   מלא   השערה,   עד   כאן   לשונם.  
 ואמרו   לשון   זה   בסיום   מאמרם:   וכמה   בין   רובו   וכו',   להראות   כמה   נפלא   כח   המצוה,   שחוט   השערה   מבדיל   בין   טומאה   לטהרה   ממש.  

 והנה   מי   שיש   לו   מוח   בקדקדו,   יחשוב   איסורי   המאכל   כמאכלים   הארסיים   או   כמאכל   שנתערב   בו   איזה   דבר   ארסי.   כי   הנה   אם   דבר   זה   יארע,   היקל  
 אדם   על   עצמו   לאכול   ממנו   אם   ישאר   לו   בו   איזה   בית   מיחוש,   ואפילו   חששא   קטנה?   ודאי   שלא   יקל.   ואם   יקל,   לא   יהיה   נחשב   אלא   לשוטה   גמור   אף  

 איסור   המאכל   כבר   בארנו,   שהוא   ארס   ממש   ללב   ולנפש.   אם   כן   מי   איפוא   יהיה   המיקל   במקום   חששא   של   איסור   אם   בעל   שכל   הוא.   ועל   דבר   זה  
 נאמר   (משלי   כג):   ושמת   סכין   בלועיך   אם   בעל   נפש   אתה.  

 ונדבר   עתה   על   החטאים   המצויים   הנולדים   מחברת   בני   האדם   וקיבוצם,   כגון   הונאת   דברים,   הלבנת   הפנים,   הכשלת   העור   בעצה,   רכילות,   שנאה  
 ונקימה,   שבועות,   דבר   שקר   וחילול   השם,   כי   מי   יאמר   נקיתי   מהם,   טהרתי   מאשמה   בם,   כי   ענפיהם   רבים   ודקים   עד   מאד   אשר   ההזהר   בם   טרח   גדול.  

 הונאת   הדברים   בכללה,   הוא   לדבר   בפני   חבירו   לבד,   שיבוש   ממנו,   כל   שכן   האמירה   בפני   רבים   דבר   שיבוש   בו,   או   לעשות   לו   מעשה   שיגרום   לו  
 שיבוש,   והוא   מה   שאמרו   בפרק   הזהב   (ב"מ   נח):   אם   היה   בעל   תשובה,   לא   יאמר   לו,   זכור   מעשיך   הראשונים   וכו'.   אם   היו   חלאים   באים   עליו,   לא  

 יאמר   לו   כדרך   שאמרו   חבריו   לאיוב   (איוב   ד):   זכר   נא   מי   הוא   נקי   אבד   וגו'.   אם   היו   חמרים   מבקשים   הימנו   תבואה,   לא   יאמר   להם,   לכו   אצל   פלוני  
 שהוא   מוכר   תבואה,   ויודע   בו   שלא   מכר   תבואה   מימיו.   וכבר   אמרו   ז"ל   (שם):   גדול   אונאת   דברים   מאונאת   ממון   וכו'.   וכל   שכן   אם   הוא   ברבים,  

 שבהדיא   שנינו   (אבות   פ"ג):   המלבין   פני   חבירו   ברבים,   אין   לו   חלק   לעולם   הבא.   ואמר   רבי   חסדא   (ב"מ   נט):   כל   השערים   ננעלו,   חוץ   משערי   אונאה.  
  ואמר   רבי   אלעזר,   הכל,   הקדוש   ברוך   הוא   נפרע   על   ידי   שליח,   חוץ   מאונאה.   ואמרו,   שלשה   אין   הפרגוד   ננעל   בפניהם,   ואחד   מהם,   אונאה.   

 ואפילו   לדבר   מצוה   אמר   הכתוב   (ויקרא   יט):   הוכח   תוכיח   את   עמיתך,   ואמרו   ז"ל   (ערכין   טז):   יכול   אפילו   פניו   משתנות?   תלמוד   לומר,   ולא   תשא  
 עליו   חטא.   מכל   אלה   המאמרים   תראה   עד   היכן   מתפשטים   ענפי   האזהרה   הזאת   וכמה   עונשה   קשה.  

 בענין   נתינת   העצה,   שנינו   בתורת   כהנים   (ויקרא   יט):   ולפני   עור   לא   תתן   מכשול,   לפני   סומא   בדבר.   אמר   לך,   בת   פלוני   מהי   לכהונה?   אל   תאמר   לו,  
 כשרה,   והיא   אינה   אלא   פסולה.   היה   נוטל   בך   עצה,   אל   תתן   לו   עצה   שאינה   הוגנת   לו   וכו',   ואל   תאמר   לו   מכור   שדך   וקח   לך   חמור,   ואתה   עוקף   עליו  

 ונוטלה   ממנו.   שמא   תאמר,   עצה   יפה   אני   נותן   לו,   הרי   הדבר   מסור   ללב,   שנאמר,   ויראת   מאלקיך.   נמצאנו   למדים,   שבין   הדבר   שיכול   להיות   נוגע   בו,  
 בין   בדבר   שאינו   נוגע   בו   כלל,   חייב   אדם   להעמיד   את   הבא   להתיעץ   בו   על   האמת   הזך   והברור.   ותראה   שעמדה   תורה   על   סוף   דעתם   של   רמאים,   דלאו  

 בשופטני   עסקינן,   שייעצו   עצה   שרעתה   מפורסמת   ונגלית,   אלא   בחכמים   להרע,   אשר   יתנו   עצה   לחבריהם   שלפי   הנגלה   בה   יש   בה   מן   הריוח   אל  
 חבירו   באמת,   אך   סוף   הענין   אינו   לטובתו   של   חבירו   כי   אם   לרעתו   ולהנאתו   של   המיעץ.   על   כן   אמרו,   שמא   עצה   יפה   וכו',   והרי   הדבר   מסור   ללב  

 וכו'.   וכמה   נכשלים   בני   האדם   באלה   החטאים   יום   יום   בהיותם   קרואים   והולכים   לתוקף   חמדת   הבצע.   וכבר   התבאר   גדל   עונשם   בכתוב   (דברים   כז):  
 ארור   משגה   עור   בדרך.  
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