
 ד  -עשין 

ְוִאם ַעל ְיֵדי ִסּפּורֹו ַהָלׁשֹון ָהָרע אֹו ָהְרִכילּות ִהְׁשִּפיל ֶאת ֲחֵברֹו, ַעד ֶׁשִאֵבד 
ֵסם  )ד(  ִמְחָיתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה,  ָבבֹו ִפרְּ ֵני ֹרַע לְּ ִמפְּ גֹון שֶׁ ֵאינֹו ִאיש  כְּ ַעל ֲחֵברֹו, שֶׁ

ָלאָכה ַהִהיא,   ֵאינֹו ָראּוי ַלמְּ ֵסם ָעָליו שֶׁ ָלאָכה, ִפרְּ ֵהיָמן, אֹו ִאם הּוא ַבַעל מְּ מְּ
ֱאַמר )ויקרא כ"ה ל"ה(: "ֵגר   נֶׁ ַות ֲעֵשה, שֶׁ ָכל ַכּיֹוֵצא ָבּה, עֹוֵבר ַגם ֵכן ַעל ִמצְּ וְּ

ֱאַמר )שם ל נֶׁ תֹוָשב ָוַחי ִעָמְך" וְּ ה וְּ ַטֵּוינּו ָבזֶׁ ִנצְּ ֵחי ָאִחיָך ִעָמְך", שֶׁ "ו(: "וְּ
ָתפּות   ָוָאה אֹו ַלֲעשֹות ִעמֹו שֻׁ ִלֵתן לֹו ַמָתָנה אֹו ַהלְּ ָמְך, וְּ ָרֵאל שֶׁ ַיד ִישְּ ַהֲחִזיק בְּ לְּ

ִרּיֹות, ָטֵרְך ַלבְּ ִיצְּ לֹא ִיֹפל וְּ ה וְּ ַחֵזק ָבזֶׁ ִּיתְּ ֵדי שֶׁ ָלאָכה, כְּ ִציא לֹו מְּ ַהמְּ ַעל    אֹו לְּ וְּ
ָיתֹו.  ַאֵבד ִמחְּ ּיְּ ֹרם לֹו שֶׁ לֹא ִלגְּ ִּוין ָאנּו, שֶׁ צֻׁ ַכָמה ִדמְּ  ַאַחת ַכָמה וְּ
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)ד( ואם על ידי סיפורו וכו' שמפני רוע לבבו. דבאופן זה בודאי אסור. אבל  
אם איננו ראוי לזה, וזה המספר מכוין לתועלת ולא מצד שנאה, יש בזה  

אופנים שונים. ועיין בחלק השני בהלכות רכילות כלל ט' שם הארכנו  
הרבה בעזה"י לברר הדין בענינים אלו לאמיתו. ומה שכתבנו בפנים הכל  

מקורו מהרמב"ם בפרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה א' ובפרק י' הלכה 
ז' וז"ל שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, המעלה הגדולה שאין  

למעלה ממנה, זו המחזיק ביד ישראל שמך, ונותן לו מתנה או הלואה או  
עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו שלא יצטרך  

אול ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך )וגם וחי אחיך  לבריות לש
עמך רק שסמך על מה שכתב בריש פרק ז' הלכה א' דיש על מצות צדקה  

עוד פסוק וחי אחיך דלדידיה ענין זה נכלל במצות צדקה כמו שכתב שמנה  
מעלות וכו' והרמב"ן חלק זה לשתים מצות צדקה לחוד ומצוה זו לחוד  

רמב"ן בספר המצות במצוה ט"ז שלו וע"ש במגילת  כמבואר כל זה ב
אסתר אבל לכולי עלמא היא מצות עשה דאורייתא( כלומר החזק בו עד  

שלא יפול ויצטרך לבריות עכ"ל הטהור וכן איתא ביורה דעה בסימן  
 רמ"ט. 

 

ומ"ש בפנים דעובר היינו בד' אופנים הראשונים ובפניו ושלא בפניו ורק  
 המרגל לבד.

 

ידע את תוכן הדברים מה שאסרנו לגלות דבר זה אפילו על  ואם תרצה ל
אמת אי אפשר לברר כאן כי יש בזה חילוקים רבים ואיה"ש כשנגיע  

 בהלכות רכילות שם נבאר היטב עי"ש בכלל ט'. 


