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 11.8  

 אך   זאת   היא   חובת   האדם   הישר,   כאשר   יבוא   איש   להתיעץ   בו,   ייעצהו   העצה   שהיה   הוא   נוטל   לעצמו   ממש,   מבלי   שישקיף   בה   אלא   לטובתו   של  
 המתיעץ,   לא   לשום   תכלית   אחר,   קרוב   או   רחוק   שיהיה.   ואם   יארע   שיראה   הוא   היזק   לעצמו   בעצה   ההיא,   אם   יכול   להוכיח   אותה   על   פניו   של  

 המתיעץ,   יוכיחהו.   ואם   לאו,   יסתלק   מן   הדבר   ולא   ייעצהו.   אך   על   כל   פנים,   אל   ייעצהו   עצה   שתכליתה   דבר   זולת   טובתו   של   המתיעץ,   אם   לא   שכונת  
 המתיעץ   לרעה,   שאז   ודאי   מצוה   לרמותו,   וכבר   נאמר   (תהלים   יח):   ועם   עקש   תתפתל,   וחושי   הארכי   יוכיח.  

 הרכילות   ולשון   הרע,   כבר   חומרו   נודע   וגודל   ענפיו   כי   רבו   מאד,   עד   שכבר   גזרו   אמר   חכמים   ז"ל   במאמר   שכבר   הזכרתי   (ב"ב   קסה):   "וכולם   באבק  
 לשון   הרע".   ואמרו   (ערכין   טו):   היכי   דמי   לשון   הרע,   כגון   דאמר   היכא   משתכח   נורא   אלא   בי   פלניא,   או   שיספר   טובתו   לפני   שונאיו,   וכל   כיוצא   בזה,  

 אף   על   פי   שנראים   דברים   קלים   ורחוקים   מן   הרכילות,   הנה   באמת   מאבק   שלו   הם.   כללו   של   דבר,   הרבה   דרכים   ליצר.   אבל   כל   דבר   שיוכל   להולד  
 ממנו   נזק   או   בזיון   לחברו   בין   בפניו   בין   שלא   בפניו,   הרי   זה   בכלל   לשון   הרע   השנאוי   ומתועב   לפני   המקום,   שאמרו   עליו   (שם):   כל   המספר   לשון   הרע  

 כאילו   כופר   בעיקר,   וקרא   כתיב   (תהלים   קא):   מלשני   בסתר   רעהו   אותו   אצמית.  

 גם   השנאה   והנקימה   קשה   מאד   לשימלט   ממנה   לב   הותל   אשר   לבני   האדם,   כי   האדם   מרגיש   מאד   בעלבונותיו   ומצטער   צער   גדול,   והנקמה   לו   מתוקה  
 מדבש,   כי   היא   מנוחתו   לבדה.   על   כן   לשיהיה   בכחו   לעזוב   מה   שטבעו   מכריח   אותו   ויעבור   על   מדותיו,   ולא   ישנא   מי   שהעיר   בו   השנאה,   ולא   יקום  
 ממנו   בהזדמן   לו   שיוכל   להנקם,   ולא   יטור   לו,   אלא   את   הכל   ישכח   ויסיר   מלבו   כאילו   לא   היה   חזק   ואמיץ   הוא.   והוא   קל   רק   למלאכי   השרת   שאין  

 ביניהם   המדות   הללו,   לא   אל   שוכני   בתי   חומר   אשר   בעפר   יסודם.   אמנם   גזרת   מלך   היא,   והמקראות   גלויים   באר   היטב,   אינם   צריכים   פירוש,   (ויקרא  
  יט):   לא   תשנא   את   אחיך   בלבבך,   לא   תקום   ולא   תטור   את   בני   עמך   (שם).   

 וענין   הנקימה   והנטירה   ידוע,   דהיינו:   נקימה,   לימנע   מהיטיב   למי   שלא   רצה   להטיב   לו   או   שהרע   לו   כבר.   ונטירה,   להזכיר   בעת   שהוא   מטיב   למי  
 שהרע   לו   איזה   זכרון   מן   הרעה   שעשה   לו.   ולפי   שהיצר   הולך   ומרתיח   את   הלב   ומבקש   תמיד   להניח   לפחות   איזה   רושם   או   איזה   זכרון   מן   הדבר   ואם  

 לא   יוכל   להשאיר   זכרון   גדול,   ישתדל   להשאיר   זכרון   מועט,   יאמר   דרך   משל   לאדם:   אם   תרצה   ליתן   לאיש   הזה   את   אשר   לא   רצה   הוא   לתת   לך  
 כשנצרכת,   לפחות   לא   תתנהו   בסבר   פנים   יפות,   או   אם   אינך   רוצה   להרע   לו,   לפחות   לא   תטיב   לו   טובה   גדולה   ולא   תסייעהו   סיוע   גדול,   או   אם   תרצה  

 גם   לסייעו   הרבה,   לפחות   לא   תעשהו   בפניו,   או   לא   תשוב   להתחבר   עמו   ולהיות   לו   לריע,   אם   מחלת   לו   שלא   תראה   לו   לאויב,   די   בזה,   ואם   גם  
 להתחבר   עמו   תרצה,   אך   לא   תראה   לו   כל   כך   חיבה   גדולה   כבראשונה,   וכן   כל   כיוצא   בזה   ממיני   החריצות   שביצר   מה   שהוא   משתדל   לפתות   את   לבות  

 בני   האדם.   על   כן   באה   התורה   וכללה   כלל   שהכל   נכלל   בו,   (ויקרא   יט):   ואהבת   לרעך   כמוך,   כמוך   בלי   שום   הפרש,   כמוך   בלי   חילוקים,   בלי  
 תחבולות   ומזימות,   כמוך   ממש.  
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