
השלישי ר:שןבךןשעוקףהשער
 יראו: עול עליהם שאין האנשים הם כי תאמר . ה' לליבי כה עמן נפרש עתהקסם(

 היצר יתגבר וכאשר * טלומדה אנשים מצוה המצות את מקיימין והםשמקם
 פיו וגאוה יאכל . לחמאו ידאג ולא יאנח לא . ואשם ויעבור רוה חלף ועליו ההוא האישש

 אין לבי בנדב %" פא נאם לו( )תהלים שנאמר כענין . ]און[ פעל לא כאלו בעיניווהוא
 : עימו לנגד אלהיםפחד

 חק הלפו כי . חרדנה לבשו לא אשר להם רב לא כי . ההיא הרעה הכת גן ריפטקע(
 והמנאצים המכעסם והם . תאותם במלאותם נפשם ויברכו יהללו אבל .ועדות

 ישעיה ודיבר * % נאץ ברך ובוצע נפשי תאות ש רעוע הלל כי י( )שם שנאמר השםלפני
 . יכלו ה' ושצבי יחדיו והסאים פושעימ ושבך א( פסי' שנאמר ההיא הכת אבדן עלע"ה

 שאין יכלו השם עוזבי כי ואבך . שארית ש"ט הנשבר לכלי והחוטאים הנערדיםהמשיל
 : וענף שרש להם יעזוב לא אשר ג( )טיאגי שנאמר כענין לעוה'ב חלקלהם

 מףרכיהם שבו אם אבל * תשובה עשו שלא בזמן * הנזכרות הכתות ראברןקעא(
 בנים עכבו ג( )'יגיה שנאמד כענין . האבדון מן נפשם נמלטההרעים
 : משובותיכם ארפאשובבים

 פני מקבלים אין כמטע ארבע ז"ל רבותינו אביו . כתית ארבע עיטת דביי לתיאורקעב(
 * הרע לעמן מספרי כת . חנקים כת . שקיש כת . ליצנים כת .השכינה

 דוייך קא( )תהלים דכתיב שטרום כת . לוצצים את ידו ממטך ז( )הושע דכתיב ליצניםכת
 מסטי כת . יבא הנף לפניו לא כי נ( )איוב דכתיב חנפים כת . עיני לנגד יכון לאשכךש

 : רע ינורך לא אתה רשע ren אל לא כי ה( )תהלים דכתיב הרעלשון
 * ושכדהם מבחר בינת להשכילך . אופנאים ותכונת עניניהם. תכונת עד נאזין ערלהקעו(

 ותענג . ננעלות עלילות עונשי חוכך טף ונחשוף . לחלקיהם אותםונחלק
 מעם טוב בחטע לא דברינו על עמדת מים אולי כי . תועלות הרבה הה"םבמערכי
 * הוית לא מהם *ט,ר בכל אשר העובט וחומר קשה והטת . מחלקיהם הלק כל פשעכובד

 ומתוך . השני גן חטו הוא ראשין נסדר ח11ר הלק וכל . ראית גיא וכלו ראית קצהוואו*
 * מהע דרכי אפייתם כי ותדע . צלמות בליאת תכיר נזכיר אעם הקלים כחלקים גםדברינו
 * מהשוהם קניהם נכהיב כי ועתה * לפניך יעטר דרך כמו והיו . אזנך פתחה לא מאזואולי
 אעידה כי בראותך . הנכונים המוכרים . רוחך החי יבואו גם . ברעיוניך . מטרחםתביא
 . ולאות לעד ודתו . הנפואות וחדותם חכמים ודברי * והמכייסת השכל . נאמנים עדיםלי
 . מקרבך דמעות הסדות ובערת . וע רוה ממהום עמך ויערה * יבון אליך האמתובזה

 : תתבר( נבר עם )מלשון לבך נברים דבריםויתמך

 . חלקים ארבעה על הליעזת נחלק לצים. כת דברוזה
 באחיך תשב ג( )אלים שנאבס  כשין . אדם בבני דופי הנותן ישט איש הא' החלקקער(
)

 קהה 4ך נא( )שיי שנאתך לץ תקיא . דופי תחן אמך בבן תדבר

 ונתהברו נקבצו וכמאווז הזדת שהם הרעות המדות שתי פי' . זדון בעברת עושה שמילץ
 ינפיש אשר לחבריו עצום נזק גורם הוא ברבר שיעלת לו חיור: סבלי כי . הלץבאדם
 . ממק 6 לחרבות הועלטה והחומס התזל מן יוחד הזדון תכלית וזה האדם.  בעיני ריחםאה
 . אדם בם על יתלוצץ לא ומומע עצמו כשרעת יכיר כאשר והנכנע השפל כי יהיר. הואוגם

וארזי
 דחקם ארי לו וכימרות הנחש אצל התיטען כל ]כמהבצות "'"( ,מקנטת לבא לעתיר

 שנאמר הלשה לבעל הערק ומה להם אמר . לך יש הנאה מה nra ואוכל טורף זאבואוכל
 סהלגך ריא גם ההזק וזה . הכשון לבעל יתרון ואין לחש בלא הנחש ישיר אם י()קהלת
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 אי במעלגן הנגהם לעוצר בלבו להם יבוז כי ארם לבני שלוענ כצי הב' רוקקקעה(
 הירעה וריע'סי לענאם אוחם יבוז ש% ובעורה. בכבוד העץבהציתה

 שבעה רבת קנג( )תלים שנאמי כעגין . והתעגונ השלוה רב או הזאת המיה אלהביאתו
 כענין ודצכיאים הקדושים על הלץ ילעיג ופעמים לגאיונים. הבוז ה.שאננים הלעג נפשנולה

 נאמר עוד . חומא לרעהו בז יר( )משלי דגשיה ומלמה ואמד . לי לועג כלו כ( )יזמיהשנאמר
 . ינכול לא לאיד שמח עושהו חרף לרעו לועג י,( )"ם ונאמר לב חסר לרעהו בז)שם,יא(
 נצתן ישיטן השנ אדם, בני ביד ההצלחות אשר הדמה, כי נפשו את הראה לרש לועגפי'

 הזה רגזיל את לי עשה ידי ועצם כדר לבבך ואמרן; ח( )יסיים שנאסר כענין .בהכמתם
 כי לרש לוען ?ה ובעבור 1 נבונותי כי ובחכמתי עשיתי ידי בכה אכה כי .( ),איהזנאכם
 והעשיר הרש עושה חרף והנה . ידיו ושפלות דעתו מחוסר לעושי השיג שלא נלבבויאמר
 השמח וש * % כלם עושה נפגשי ורש שיר ככ( )משלי שנאמר כענין . הש"י מאת הכלבי

 הששח רעת  אין אך * ינקת לא ברבכי  ולא כסעפה הזיק שלא אע"פ כי ינקה לא אמרלאיר
 אמר הענוה הפך שהיא הגאוה בסבת הליצנות כי ומפני . לרש הלועג מרעת משטסלאיר
 הלצים באמת  לפצים אם פי . דע  יתן ולענוים יליץ הוא ~צום  אם  ג( ומשלי  הם;"השלמה

  'Syi ישק% בשכנם יושב ב( )תהלים שנאמר כענין . להם ילעג הש"י . אדם לבניהלועגש
 : אחרית יש אפ 3י כג( )מש5. גלן לנער יהיה אם נזי כג( )תיבר וכן הדבר. לאמת אם ולשוןלמו*
 מדבוק אך . בעליהן להבזות דעתו ואץ ולפעולות לדבררם תמיד שלועכ בפי הל החלקקעו(

 תקש שש הפעולות תועלת ומשהיק להרחיקם שאיןהרברש
 ואל ארם לכל בז תהי אל ואמרו , לו יחבל לדבר בז יג( גש נאמר יה וש . לתועלותם..

 הפה והלץ . מנקם לו שאין דבר לר ואין שעה לו שאין אים לך שאין דבר לכל מפליגתהי
 * נסרתי לא התורתך מאד עד הקצות זמם קיט( )פעים לא' כענין . מצנע על להלעעשעות 4וי הארם את  הזאת מדה שהביאה ופעמם . בעיניו חכם היותו הרעה למדתוהביאהו
 פן רץ הרכה אל פ(  )משלי שנאבד . תוכחת מקבלת ששעה הגה היא  הזה האלחשיוהחלק
 אל ותגורם , יערים ופתי תכה לץ יט( )ש  תאמר  ל11 לי ליקה , עמר )שם( ינושךישנאו
 הינע מרת היא הזה הלץ אל המביאה שהמדה מפני מוסר. שמוע לבלתי הזאתדגת
 הסרה והיא צלתו לדעת  שהמלוצץ עד הזאת הסדה בו משלה כך וכל . בעיניו חכםהאדם

י : ממנו מכסיל תקוה בעיניו וגם איש ראיה נ~( )ישי שנאסר תקוה להשאין  
 קרצת יושבי כדרך בטלים ודברים במלה לזריחה תמיד עצמו רזקדבע הר' דוזלקקעו(

  מביא דברש הסיבה כל כי . האחת . בדבר יש רשתושתש
 זכר לא איך כי . מות דרכי החי בדבר ויש . התורה מדברי בטל הוא כי . והשניקן .חפ8
 עולם ררי יוה הנעימות להשיג יוכו משררתם הוא אעם ההם  בערכים כי לבו על נטםולא
  כן על .  מעליו שמים ממלאכת מהם פנוי אשדהוא .  להכנה  המזומנים  העהים יקבעאם
  מהחכירם .  סומריכם יוזזקו  פן  שגושר עליו באים יסורים הטתלוצץ כל ז"ל ואמרו .מוסריכם יחזקו פן תתלוצצו אל ועתה כח( )'שיה שנא' . מדה כצד מדה היסורים  עול לשאתיענש

 rwn דולק ועל . ועראי טקרה  דרך על QS ואתלוצץ שלש  להלטיריהם  טזהירים  .היוך
 : מקרה דרך על בו יכשלו רבים כי להזהירהוצרכו

 . חלקים לתשעה נחלק הוו הכת עניו וטקסים. כ"ז דברוזוג,'
 וזמכהש כמו . פיו במענה וישחית וירע .  עזב אשיתורה י נוב אילןקצח(ר*רא'

 'ט( לייא שנא' . שכיר בשכר או יד בתשומת או בפקדוןבעמיתו
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השלישי שכשדבהשעריהשער
 ג(לא. )שטת ונאמד . עדשקר ברעהו העונה וכן . בעמיתו איש תשגךו ולאלאהכההטו

 .. ובשותפות בסוהרים והאונאות התרמית בכלל הזה . החלק ומן . שק- עד ברעךתטה
 *. ומרסה תוך מרחובה ימיש ולא גה( )תהלים ונאמר אחיו את איש תונו אל גה( )ייראונארך

 שנאסר כמו . באצבעותיו ומוש בעיניו קורץ שהוא האון איש זה ומדות . חטאיאת בשערי חק-מנו כאשר הרשעים בכתות עון כבד והוא . בליעל ונקרא און אשונכלא
 : וגו' בעטיו קורץ וגוי און איש בליעל אדם ו()ושלי

 הב' החלקקדט(

 הבטשי
 לומיותו' בו יתכן אך * לחבירו והפסד נזק השקי בעצם יאין
 כי בו שיאמין חברו את המתעה כמו הרע. ואל הנזק אלסכה

 להדית ויוכל ממנו שמר ולא בו שיבטח כדי בזה ומתכוין . עמו נאמו וריע אוהבהוא
 ונאמ- . ארבו ישים ובכרסו ידבר רעהו את שלום בפיו ט( )יזמיה שנאמר כענק . רעהעפיו
 שני ואלה * נפזרי התנקם לא כזה אשר בגוי אם י נאם בם אפקר לא אלה העלאחריו
 צד מלבד השקר כי . בכנפיו הצרור הנזק ועל השגך על . דברים שני על ענפיםהחלקים
 ]ונו'ן עגך לשון רמות ימם ]וגי[ % שנא הנה שש 1( )משי שנאמר ה' תועבת הואהנזק
 נתעב כי אף ט~( סייג ונאמך שנאתי תהפוכות ופי ה( )ש ]ונאמך[ . און מהשבות דורשלב

 תועבת יי( )מ%' שנאמר להם השגך נתעב ודם בשר ואף . עולה כמש שותה אשונאלח
 ונאמר שנאתי. תהפוכות ופי ונאמר וכצ"ל הדפוס טעות כאן ."ויש )נ"ל . שקר שפתיק'

 . ונר ונאלה נתעב כי אף שנארך להם השגך נתעב ודם בשר ואף שקר. שפתי ה'הועבת
 שאט בעצם ונאלה נתעב הוא עולה כמים שותה שאיש הוא הפסוק לשון שיטמטמעותורגל

 : ונאלח( נתעב הוא ודםלבשר
 . אקו הטובה להעביר מבעליו. טוב ימניע , מימה ידביי , בעממה דזבנא הג' וצדיקקפ(

 בטובה עינו יתן אבל . להמסו ולא שלו שהוא דבר מחבירו לנזוללא
 לד בשגריו יסבב או . מליו בשקי אליו. לקחתה אותה וצודה הבירו ליזי לבאהעתידה
 יסבב כאשר השקר עונש יגדל אכן . השקי על ענשי ועיק- . מתת לו חברו יתןאשר
 דבר ממנו הפסיד לא כי ההפטר על העונש עיקל שאין פי על אף . לזולתו הפסדמטנו
 שנאמר כוכבם עבודת עובד באלו בדבורו המהליף כל רז"ל שאמרו כענין . בושיזכה
 הבל י( )'הטיה כוכבים עבודת על 31אמך כמתעתע בעיתו והייתי אני 1מו11נו אי נו()שאשית
 קצה על הדמיון הביאו . כוכבם עבודת עובד כאלו רז"ל ואמרו . תש-a~Y1r מעשיהטה
 כח( )ישניה הכתוב ומלשון "נסתר" )צ"ל )נסחר( הוא כי אחרק( קצה על שחיל )נ"לואדד

 הזה ההדוש הספר מפניני אשר . ה'טגך שער צדיקים בארחות הוא וכן . נסתרנווכשקך
 : ב.שהש ונעזר בשנך ב'( י' . שעריוהעמיד

L~aPהך' החלק 
~pwDn 

 לו ואין . במתכוין קצתם ומהליף שסע אשר הדברים בסיפור
 מאהבתו משפטו כה אבל . לזולתו הפסד ולא בשגריותועלת

 ענשר יקל הזה והאיש . כלו הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים . סלה צדק טדברשפר
 ואהבת פניו בעז ענ'טו מאד גדול אבל ופחזותו ב.שקייו לאיש הפסד אין בי על . אחרמצד
 עד בזכים יפיה :( )מש,. המע"ה שלמה ואמר , תועלת לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד .השקר
 המדה תביאהו כי תדע . דבריו וסיפור בשיחתו כזבים יפיח אשר אדם תראה אם פי' .שקר
 לקיום התירוחו החלק וזה . השקר אהבתו אחרי כרה בו ולענוה באחיו עגך להעידהזאת
 נאה שהיא ולאמר ההתן לפס הכלה לשבח מותר כי ואמרו . ושלום סובה ודרישתמצות
 צוה אביך נ( )ייאש.ת שנא' . שלום בדברי לשנות מותר ואמרו . בן שאינה אע"פוהסודה
 הדברים מקצת יחליפו אנשים ויש . וגו' נא שא אנא ליוסף תאמרו. כה לאמר מותולפני
 ואמרי . רעה זאת מדה בם . שמעם בעת לחק-ו לבם ישיתו לא כי דעת. בבלי שמעואשר



להשרישי ךץגןויעךוזvw-~השער
 ער ולהאזין לשמוע לב נוהן איש פיט . ידבר לנצה שומע ואיש כא' משלי המע"השלמה
 תרשת, לעין בפיו ימצא ולא נכון. על אותם יספר לטען במזיו ידברו אשר הדבריםורכונת
 : דבריך עוד הדבר למה לעולם לו יאמרו ולא . דבריו לשמוע אדם בני  יתיבבו כי ידבר.לנצח
 לבבו  עם . מדבר ועודנו , מתת לו ויתן עמו ייטיב כי להברו ולאומך הה' ההלקקפב(

 ושפתיך מסע לשונך נצור לד( )תהלים ונאמר . לתת שלאישיח
 בהו יש דברים אמרו ועוד . בלב ואחד בפה אהד ידבר שלא  רז'ל ופי . מימה:'מדבר
 לפרש )נ"ל ביעת וגומר בפה אומר שיהא ובלגד מדבריו יחזור אם אמנה מהומיימשום
 אומר שיהא בענין אלא אדם של דבורו יהא שלא ור"ל "אלא" מלת במקום שהוא "ובלבד"גללת

 : בלב( ואחד בפה אחר הפך שהוא . בדעתו וגומרבפה
 כי . מלתו לאל  וישים דבריו וישקל עמו לרזטיב תבירו את ךזכןבפןיה הו' ההלקקפג(

 לב בו ובטח הבטחה ]בלשתן )עי( עמו להטיב אמר אשראחרי
 ג( )צמ"ה שנאמר ברגע עבר כאדם והוא . שקר דרך זה כי דזבטחתו להלל לו אין *חברו
 האוטר וכן * תרמית לשון נפיהם  יטולא ויא כזב ידברו ולא עולה יעשו  %% יישאלשארית
 בו ]יש[ כי רבותינו ואמרו . הבטחה לשון הזכוי שלא אע"פ מועטת מרבה לחכרולרעע

 נתון כי מועטת שהמתנה אחרי בו ובומה עליו מומך חבירו לב כי . אמנה טחובת'ןמשום[
 נדף נדר כי . רבה רעתו בו יחזור אם . מרובה שהמתנה אע"פ הוא עני איש ואם . לויתן

 הוא והנה . לאדם מתנה לתת רבים בפני שיתפאר מי וכן . דברו יהל לא ל( )במדברינאמר
 שדעזכבד אחרי מדבריו שישוב נכון ולא הבטחה כמו זאת הנה . בזה נדיבתו עלבמתהלל
 . שק- במתת  מחשיי איש אין וגשם ורוח ועראים כה( )טש5' שכתוב כענין , בדבריהתהלל

 מתהלל איש ענין כן הנשם בא ולא הנשם סימת בוא אחרי אדם בם שיצמערו כמויפי
 שהבטיחהו האיש יצטער כן על הדבר. קיום פיסן הוא בדבר שהתהלל כה כי , שקר.כמתת

 : תוגבהו בהכזיב תמתנהעל

 ולא  עליו טוב דיבר או טובה עמו עשה כי לאמר חברו את שמתעה כמי הו' החלקקפד(
 חכור הוה החטא והנה . הבריות דעת לגנוב אסור רז"ל אמרו .עממן

 נדרי ש וגתהייבנו . רבה אשמה שקי שפת כי וביען יען מנזל יותר ישראל הכמי.אצל
 : הנפש מיסודי הוא כיהאמת

 'ו( )משלי המע"ה שלמה אמר . בו נמצאות שאינן במעלות שטשועבה כמי הול החלק,קפה(

 בנש ותפארת )שם( מזה שלמעלה במגךא אסרו כי . אבותיו כמעלת ולהתנשאלהתגאות לנבי אין פירוש . שק4 שפת לנדיב כי אף יתר שפת לנבל נאוהלא
 , עשה כן ולא ונתתי ופזרתי עשייני כה ולאמר בשקר. להתכבד לנדיב אין כי אף .אבותם

  של* מה על נפשו חלל כי עשה אשר נדבותיו וננה . לנדיב שכן וכל אדם לכל גנאיוזה
 ואסרו . ולתהלה ל.שם ]אך[ ערוה אשר צדקותיו בכל לבו כי לעדה תהיה זאת כי .עשה
 ממכהות שתי יודע שהוא לסו לתת הראויות הככור במקרנות אותו שמכבדים מי כירז"ל
 אסור כי שכן כל . יודע אני לבדה אחת להם שיאמר עליו . אחת זולתי יודע אינו'ההוא

 : רבות באלה שמענו לאמר ולהתפארלכזב
 יהנדת '1YCW אשי דביים בסיפור ישישי לא עננים הס' החלקקפו(

 ן
 יאכל . מאורעות

 אך בדבר. לאדם הפסד מאין חפציהם אודות על דבריםיחליפו
 גם כי רבותינו ואמרו . בכך סמק מ4וירדם שאינם אע"פ בשגךותם הנאה כטעטימצאו

 המשיש כעתש' ענשם אין  %ך * שי דבר לש31ם למדו פ( )יידה שנאמר הוא אסור.זה
 : הרביעי( )צ"ל ההכישי בחלק ענינם זכרנו  אשר דברללא



השלישו שכשדבהשערוהשדו
 כתו חלל א5הדצה

 וכי * צמתים איש בדרכי . עיקרים לך דקרמנו יכבר * שקיים ש5
 : לנפש יסודותדמשק
 . חלכןם לתשעה נחלק דכאת כנת 1ין . החנפים כת דברוא

 החזיק וכי הברו בכף עול יש כי ידע או ראה או הכיר אשי ומהנת הא' ההלקקפו(
 דבריי. באונאת או הרע בלשון לאיש איש יחטא כי אובתרמית.

 שגא" . התוכחה מן הנמנע עון ממנו המעט . און פעלת לא ]לאמר[ הרע לצון לויחליק
 לא אמדו על . לחטוא ויוסיף * חמא עליו ת.שא ולא עצותך את תוכיח הוכח "()יי1"
 * פ~1 עון האולט ההע ביד זה והנה , מרעים יד1 ותזקן כג( )'נטיה שנאמר כענין .חטאת

 נם . יאור חשד וישים * מוב לרע ויאסר . השגך אהרי יעזור אבל . לאמת יקנא לאבי
 ישנה כי . והשני * רעתו על נהם איננו כי . האהד . פנים משני החוטא לפני מכשולנתן

 על 1נש ישא כי מלבד . נפשו תאות על אותו ההנף רשע הלל כי , מרד ביוםבאולתו
 ע5 יענש כי מלבד . לו חטא אשי מי צדקו על * הוצמא לו אשם לאשר הזיק א.שרדגש
 צדיק ומרשיע רשע מצדיק יז( )מ~י יונאמר כזב. דוברי תאבד ה( )תהלים שנאמר , שקידבר

 אלו ביחמור כי . לרבים נלוי תבירו רשע בכך אשר העול אם כיש . שניהם גם ה'רצעבת
 : ודין דת ובזה הלל . פשע מבלי אתה זך אדם בני לפניהחנף

 ואמרו . כזאת אשטה עון נפשו אע: ישיא ואל . לסכנה עצמו למסור האדם וון5יבקפח(
 י'( )יעים זה לפסוק וכשהגיע בתורה גמרא שהיה אגריפס ענין עלרבותינו

 נתהיץבר שעה באותה אתה אחינו לו ואמדו דמעות עיניו זלנו נכרי איש עליך לתת תוכל5א
 לפדחי לו אין המשפט על היושב כי אף . לאכריפס לו שחנפו כליה ישראל שלשונאיהם
 ממפז: החקף בם אשר . חנפים כת בחלקי ויש . אירט מפני תנורו לא שנאמך . יבצתמאנוש

 : יתבאר כאשד . לבד ההניפה בעון .ואבד
 * בפתו שלא אם בפניו אם אדם בני לפני רשע יהלל אשר ןןוןדנף דצן רעשלקקפמ(

 יאסר אבל בסמפטו. על יכזב ולא חמסו על יצדיקנו שלאאע"פ
 אשר לולא ני . רעוע והללן תורה עוזבי נח( )משלי נאמר זה ועל . הוא מוב איש כיעליו
 הרשע 114 ישבח לא כי ונם . מצותיה ומפר . דבריה על העובר הלל לא . דיבורה 4צ:עזב
 רעה זו גם . שטרו לאדם להגיד אדם בני בפני עליו ולקן . הטוב מן בו שנמצא במהזולתי
 אצל יחשב צדיק יכסה. פשעיו כל ועל . יזכור לא הרע ואת . הטוב את בהזכירו כי .דצלה

 והשיתות המכשולות להודיעך הקדמנו וכבר . וגבר ידו וירים יקר לו ויתנוהשומעים
 . וכסלם רשעם יזכור אם בלתי צדקתם להזהיר נכון לא כן על . הרשעים בכבודהכמצאתן

 מעשיך ואת צדקתך אניד אני נו(  )ידויה ונאמר . יקב רששם ושם י( )משלי שנאמרכמו
 בערכי . למשפט בקומי מדעתך להצילך הטובים מעשים יועילוך לא פירוש . יועילוךולא

 רבותינו שאמרו וכמו . מהם נברו עונותיך דברי כי . תעתועיך ומעשה פשעיך רבלעוכרכם
 ורגדגתפ בערחחס נכרים והרשעים . למיתה ונחתם נכתב מזכיותיו מרובין ששנותיו מיכי

 : דשא ירוצע בשערי לך דקדמנוכאשך
 : עול איש צדיןם ותעבת כט( )משלי שנאמך כמו . הרשע יתעבי הצדיקים דך:3ך1קצ(

 . יקבנו לא קב וגם . יתעבנו לא תעב אם . יהיה לא הצדיקים בסודואשר
 : יברכנו לא ברך ]3סן)~גם(

 טוב לשבה אומר הפתי כי . פתיות מררך הרשע את המשבח מקרה יקר כי דישכןקצאן
 שבת הדער, ומבלי תמורתו. שהיה ואם . אמת דבר על יהיה היו אם)הוא(

 * קרויים ומתים . בהיש יחשבו רפאים רושעים על רבותינו אמרו כי . המתים אתהוא



לאהשלישי רעשך2נוקשעריהשער
 העבד יאהב לא כי זדון עולה הזאת והשגנה . מאומה יורעים אינם והמתים ט( )קי"שנאמי

 ונאמר . כו כי הדעת מדרך לדעת להם הלא . רחוקיו ויקרב מלונאיו יאהב אם *האדון*
1

 : פירושו הקדמנו וכבר יון. מריס וכסלטים ( של,)
 יאובחנו לא כי . לו עמדה הכמתו אף . בפניו הרשע את המשבה ולהבת הג' ר1קלקקצב(

 כי . עונו גדול ההנף זה גם . למוקש להם יהיה פן אדם בניבפני
 וכל . בעימו הוא צדיק כי . לעוניו ידאג ולא הרע מררכו ישוב ולא . בעיניו עליוהחליק
 שנא' כענין . כן כי ירעתי אמנם , בלבו יאסר ישבהוהו אם . הצריקים מעדת אינואשר
 כי . נפיו רעודו משהית החנף פי' . יחלצו צדיקים ובדעת רעהו ישחית חנף בפה ש()ט

 )כי[ )את( יבין ולא ביקר נפשו את ויראה . רוחו את ויקשה . לדבייהם ויאמיןיתבחנו
 והנה . נאותו במכמורת ויפול לבבו ירום נם . ידו תחת הזאת והמכשלה . נפשועפלה
 השהותו השחתכי

 בהו"
 מנזקי בדעתם יחלצו הצדיים . יחלצו צדיקים ובדעת שפתיו'(.

 העלם כל אפילו רבותינו שאמרו כמו . זאת למען לבבו ירום לא ישכחנו אם כי .החנף
 משכהים מק.בתם ריעים עליך יש אם ואמרו . כרשע בעיניך הוי אתה צדיק עליךאומלט.

 * יביאור  עולם לחיי אלה כי . הלשבחים את ושנא המוכיחים את אהוב *ומקצתק4וכיהים

 כי . רעיהם , יהלצו צדיקים ובדעת לפרש ע"כ והזכן . ישבחוך כי . ישמחוף ברעתךואלה
 נו( )משלי ונאמר . דרך לא בתהו בתעותם . בררך איזם ויורו יוכיחו אבל . להם יחניפולא

 וידאה האדם יפול כאשר כי ואמר . חלקלקות לדרך חלק פה המשיל . טיחה יעשה חלקופה
 דרכם יהי דוהה ה' ומלאך וגומר כמוץ יהיו לה( )תהלים שנאמר כענין חלקלקות בדרךנלכתו
 בארנו אשר הענין ועל . חנף פה והוא חלק בפה וידחה הארם יפול כן וחלקלקותחושך

 כי חלק פה יל . גדולות מדברת לשק חלקות שפתי כל דל יכרת יכ( (rw המע"ה דוד אמר4
 החנפים מן וקט , הרע לשון והוא . ההלק הפך שהוא הקיטה והלשון . רעהו בושיהית

 המהניף כל רבותינו ואמרו . וינשאום אותם שיכבדו כדי זרוע לאנשי להחניףוכמתכוונים.
 : בלון סטנו נפטר לסוף . כבוד לשםלחברו

 * ירררקהו והרחק פיו בשבט יוכיההו לא אשר דיו ולא . ~yuin המתחבך הר' החלקקצב(
 פרץ ונו' בהתחברך ( כ )יה"כ ונאסר : יקריבהו חבר כסואבל

 בשניו נבזה טי( )תרים שנאמר כמו . הרשע את ימאמוהו מאום והצדיים . מעשיך את%
 למינו עוף כל ואומר . מינו שהוא מפני אלא עורב אצל ירזיר חלד לחנם לא וארז"ל .נטאם
 לולי ג( )מינ שנאמר . רשע אדם בדמות להסתכל אסור ואמרו . לו לדומה אדם ובןישכון
 בדמות המסתכל כל ואמרו . אראך ואם אליך אביט אם נושא אני יהודה מלך יהושפטפני
 מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויחי גז( )וראשית שנאמר זקנתו לעת כהות עיניו רשעאדם
 הנמצאים מות דרכי רבו כי היטב באר להודיעך הקדמנו וכבר עשו. בדמות שהסתכלספני

 : לרשע המתחבראל
 ויתכוון דבריו. על השומעים כל וסמכו בדבריו. אדם בני יאמינו כי איש הה' החלקקצר(
*ף  

 ויאמר . אותו באהבתו אליו הקרוב גואלו או העם אהד לנשא

 סיסיו, מוריגס 53י1ס ימיו סי:1)ס 3ס)י כ) 16 סמיים ר1ג :י כגירור, סרגל זס ומרקס )פ:'ג( יסריס המסייס 1"י*(
 )חגר,6ו )1 )קגוס1 סריס יי כמעטי ויעיין יוכל נן1:6,י1תר סעיגי1 %' ע"כ מסותיסס, מגופת כעכור ,גכהת'ס סטג:ט)יס

 . סכו )גופו )כזיק י1ג) וסו,סתס כמ6כ) כי . ltncn$l גמ6ייו ויטיין מיוסר ממס 'והר גיפף. ע) )מקיל 16 .)יוטן*
 ,ס: )5 . 'ס-תזי 610 למיס גררך סטן 15מר ודסמפ'ס . כג1ד1 וכי ומ16ו1 גפפו )סטמית יזכרו ססקיויט 116סמגריס
 ויי:יה1ס1 גו עור סס61 ג%: עטיו 0י5'ר1 תסממיט מגריס )1 0יגק: 6)6 )6דט ט1כ 61ין רמ'ס. ע1טס פיסיגקרכ

 ו'ג.:1 ירו. סם . לפתו פ1גס רולס ס6ימ לסי .  לר,יפ יכיל ~olh  :,ין פס כי . רי פכן פסו מעליס  יגפ"וג6סגחס
 . יעפרי',סיריסו

~Uwl 
 : סערות  טכ"ן יזין גריג והמוטס כד(  )פסלי גיפר

------------ 



השלישי שכשדבהשעריהשער
 עז יסטרו כי מכשול וצור לפוקה והיה . הכם לא בן והוא . חכם איש הוא כיעליו

 על יאסך כי וכן . יחריב העולם ואת משפט ויעוות . ריב כל יהיה פיו ועל ,הוראותיו
 ישמע ואוי . בו אמון לא בן או . אמונים איש הוא אם הגירו ולא רוה נאמן הוא כיאיש

 ואסרו . ראיתיך לא ]לאמרן בו וכהש בידו יתן לו יש וכל ביתו על ויפקידהוהשומע
 נטע כאלו הכם תלמיד ובטקום , אשיה נטע כאלו הנון שאיני דיין המעמיד בלרבותינו
 עלט וק-או . להורות ראוי שאינו מ* הראשונים בימים לראש שהקים פי והיה . סיבהאצל
 הפוט הו14 הנה יורה הוא דומם לאבן עורי הקיצה לעץ אוברי דוי ב( )הבקיק שכתובמגמא
 וה' שנאמר . ממעמידיו להפרע הוא ברוך הקדוש ועתיד . בלךבו אין רוה וכל וכפהזהב

 הארץ: כל מפניו הם קדשוברוכל
 מעשה ועל . תוכחות בפיו ואין . מוחה ואינו למהוה כידו שיש כלר הי ההלקקצה(

 והנה מוכיח* לאיש להם יהיה ולא . ישגיח ולא עין ילמוש לאההמאס
 רבותינו ואסרו . מקרבך המע ובערת יג( )יבי'ם שנאכף . עמנו סק-ב הרע לבערנציצינו

 לכדורו בידו יש . ביתו אננני על נתפש מוהה ואינו ביתו באנ.עף למחות בידו שיש סיכל
 מוהה ואינו העולם בכל למחות בידו חט . עירו אנש* על נתפש מוחה ואינו עירובאנשי
 . אחיו בעון איש ז"ל בו ודרשי באחיו איש וכשי כו( )ייבוא ונאמי . העולם כל עלנתפש

 : לזה זה ערבים ישראל כלואמדו
 יקיטיבו לא אולי בלבו ואומר .  עורף קשה עם מימו אנשי את ןאן4דאה הז' ההלקקצו(

 . פיו יחשוך כן על . תוכחות אמלא ופי . נכוחות להם אדבראם
 מעבה יעסו , העיר רוחם אם ]אולי[ )%8ם( , ולהזהיר להוכיח . נסה לא כי . ישא עונווהנה
 תיו יהרנויו; ס( )'היק", שכתוב כה בענין רז"ל ואמרו . משוגתם אתם תלין ולא .אולתם
 צדיגדם שהללו אע"פ הדין מדת אסרה . וגו' והנאנקים הנאנחים האנשים מצתותעל

 יידוע גלוי הוא ברוך הקדוש אמר מיהו ולא למחות להם היה התוה את וקיימוגמורים
 לפניר אם עולם של רבונו הדין מדת אמרה . מהם סאחלין היו לא מוחין שאסוריולפני
 )"ם( כן אדות העברך השם וצוה . יחדלו ואם לכללם העם ישמעו אם ידעו לא הםנעי

 ט( )ייורא ונאמר . מיהו שלא דבר על נענשו כי המקודשים. הצדיקים והם . יקהלווממקדשי
 . ונחכר ונבדק וידוע * לכל נווי הדבר ואם . חמא עלט תשא ולא עמיתך אה תוכיחהוכה
 נאמר זה על . אזנו ימה לא ולמלמדיו י מוריו לקול וטמע ולא מוסר שונא הלעמאכי

 שלא מצוה כך . הנשמע דבר לומד שמצוה כשם ואמרו . ישנאך פן לץ תוכח אל ט()משל'
 : מזידין יהיו ואל שוננין שיהיו מוסב ואמרו . נשמע שאינו דברלומד

 ישמע כי או , הרע לשון מדברים אדם בני דברי את שסע אשך איעץ דוק' ההלקקצז(
 . ומצות הורה בוזים משחכים בסוד יושב או . נברה דובר פהכל

 . פה על יד ישים כן על . דבריו אל יקשיבו לא ככיחם ואם וסלונים סרבנים הם כיויודע
 ש הודה וכי . הם כמו הוא כי לו יאמרו פן . באולהם כסלים יענה לא כי יענש זהגם

 לענו בזו אשר ולמצוה לתורה נודל להת בהם ולנעור לענוה יתחייב כי אף .דבריהם
 : בו ישיחו אשר וצדיק נגן לכבוד ויל~א .להם

 יענש כי . הרשע חברת בעבורם לעזוב האדם יתהייב אשר הדברים מן אהד דזףןקצת(
 שלכרע בדברי אפורש הדבר וזה . לענשם וילאה הרעים דבריהםבשסעו

 ועמל לנם יהגה שוד כי . אתם להיות תתאו ואל רעה בארשי הקנא אל כד( )משישנאבד
 המיד הרשם דבריהם תשמע כי . בהטאהם שן תעדך כי ר"ל . תדברנהשפחיהם

 : כמהריש~תהיה
 . הרשע על מוב ידבר לא אמנם . שלום מדרך הרשעים 4ען וץכמ:בבבוי רח' החלקקצם(

 יככדנו כו אדם בני יחשבו איטר דרך על בכבודו יתנהגולא



לבהשלישי ף2שררוקשעריהשער
 את האדם בני שמכבדים כדרך זולתי כבוד לו יחלוק לא כי . נכבד בעימו יקרטאשר
 . ערכם וזין מפת ולא דרכם אהה כי בעכור . תועלת ולתקות , פלסול מדרך ,העטיים

 . הרשופם כן לא , העשירים לכבד הזהר אם כי . הזה בדבר ואשמה חטא יש זאת גםואף
 . תחו!מ רשעים והרוך . הכניעהו גאה כל ראה . והשפלתו גאה כל וראה מ( )איובש%
 תורפה* הרשע שיי בזמן הפסד ויגרום הרשע יזיק פן מדבר מדאגה . הוהר הזה החלקאך

 כה*ך לכבדו הותר כן על . להניעו ]ובחילנו[ )יבוליו( להכניעו בירינו ואין . הצופהושעונו
 לא אך , להם ודומה וחרור בלימה . ויאימה מפחד * רמה זרוע אנשי האדם בנישמכבדים
 רושעים 4אע להחניף מותר ז"ל רבותיע אמרו וכן . אדם לבני עליו מזב ידבר ולא*שבהנו

 : הזהבשש
 כופר כאלו הרע לשון המספר כל ז"ל רבותינו אמרו . הרע לשון ממפרי כת דבר רזהו(

 . לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשי 'ב( );הלי שנאמר .בעיקר
 . לחביריו רבה ורעה גדול נזק וגורם מסבב הוא כי . בעינך כפר כאלו חשבוהו כןלעל

 להבירו אדם יכיז אשר יתכן ולא . הפסר דרכי כשאר או . העם בעיני ריחם אתבהבאישו
 לכד אם בלתי . מסון וריוח תועלת בזה לעצמו שיועיל מבלי . ממות מר ונזק מלוחיתכלי
 העיפים בבוא במזמור שנאמר כסו . המוסרות ונתק מעלו שמים עול p~e1 נפשו אתיצרו
 כקו זרים כי מאמר ושם . שנר :,צת יש ז"ל המחבר שהביא המזמור שבזה , הוא)טעם
 הפסוק ולהעמיד להניה וצריך . י"ר פסוק פ"ו במזמור הוא כאן שכתב הפסוק וזה וגו''עלי
 ועד, יעלי קמו זרים אלהימ' . וגו' לשאול ויאמרו ה( פסוק נ"ד במזמור עגם שכתובכסו

 ויברך, נתכונו כי לננדם שטוך ונא רז.'ל ופירשו * לנגדם שמזך ולא נפ.ער בב-1עריצים
 שמו %א . אדוניכם על המכהם כי לה' אתם גברוכימ בג( )שיא להם שאמי כמו * שא%אוחם
 ומה י( )קדית ונאמר , בסתר רעהו מכה ארור גו( )סנרים בתורתו שכתוב . לנגדםאלהים
 מטוב רע אהבת וגו' לשונך ר2השוב וזוווע נב( )תהלים דואג על ונאנצי הלשון. לבעליתרון
 לשון ספרת כי בצע ומה לך יתרון מה ההקם כמדרש ופטישי . סלה צדק מדברשקי
 הרועים אביר כא( )ש"א עליו שנא' כמו . עשרת אך . צריך אטעה היית לא לממק הלא .הרע
 . עורי פרוקך כי צדק. מדבר ושקי הטוב מן הרע את אהבת 014 כי זה אין . לשאולאשר
 הוא כי ר"ל וגו'. לב הסר אשה נואף אחריו ונאמר וגו' יגנוב כי לגנב ובוזן " ו( )כשליינאטר
 . רע סשניהמ הרע, לשון בעל כי רז"ל ואמרו ירעב. כי נפשו למלא צריך שהוא הננכ מןרע
 : רכיה "ון לך יוסיף ומה לך יתן נווה קכ( )תהל'ם כש"ש הנאה מבלי גדולה המאה יחמאבי
 שפועו כי בלבבו שאומד לפי בעירך, כפר כאלו לה"ר הטספר נחשב כן על וףן,טנירערא(

 * בדעתו ונמר . לשונו ;ל השלים הוא וכי מעשה בה שאין ומפניברשותו
 אינם לבדם המה האיברים וכי . רוחו על העולה מדבר שפתיו רוח את לכלוא לו איןכי

 איה יאשי ולא . לנו אדון מי אתנו שפועינו ,נ( נתהל'מ שנא' כענין . בהם לדיכואברשותו
 כלם . נעדרה לא מהנה אחת . לו המה נהונות יצירותיו תנועות כל אשי  ;ושיאלהי
 ההוטאט תישעים כן לא . ברשיתנו שפה וארתיע . דבר אין רק משועבדות* רצונולעשות
 ויצרם תאותם אחר נם.שכים אך . השם את עזבם ומ* רע כי הם יודעים כי . עבירותבשאר

 * עז הן ואלו , עבירות שלש כנגד לה"ר שקול רבותינו ואמש , יה ש להם יצר .דגטענבר

 . גדתה חטאה הזה העם חטא אנא יב( )שטת נאמר בע"ג . דמים ושפיכת . עריותונישי
 נאמר דמה בשפיכות . דשאת הגדולה הרעה אעשה ואיך לפ( )ייאש'ת נאמר עריותבנלוי
 לשון הלית שקתי כל ה' יכרת '3( )תהל'ם נאמר לה-ר על ואלו . טנשוא עוני נדזל ד()"ם

 : נדוליתמדברת

- . ---. -- --- - -



השלישי התשדנהשייהשעו
 האלה. השלש 5 יתר הרע לשון עון יהיה כי יתכן היאך . לך לפרש צריכין אנו דיקנהרב(

 ע"נ המורה ואמרו . עליהם יעבור ואל אדם יהרג רז"ל אמרו מהן אחת כלהלא
 = כולה התורה לכל מומר לע"ג המומר כי ואמדו . התורה בכל ככופר בה המודהשכר

 : פנים וכמה שרשים כטה לו תמצא ז"ל למאמרם לבך תשיםוכאשר
 . ויחפי ויבאיש יכלים ביום פעמים עשר . באולתו שונה הוא הלשון בעל כי ועאהךרנ(

)
 ישים לא ~שק בש כי . לענשו קץ יתן ומי . בסתר ויכה . יתר שפת וידבר

 . הקדמנו כאשר רבות פעמים האולת השנות על מאד כבדה יה עבירה בשגם לטרלין,יצי
 כננד ר"ל עבירות. שלש כנגד הרע לשון שקול רז"ל וכאמרם חולה. ורעה גדולה. חמאה כיאף

 : עת בכל עליהן לעכור הכלל מן והיוצא המומר כנגד לא יצרו. שיוזקפו לעת אותןעובר
 שלח ופיו . שקר דבר לשונו למד אשר אהדי . קשה חשיבתו הלש71 בעל כי וןזשנירר(

 . במחשבה בורם לשינו וכאלו . ברוחו שליט אענו ההרגל מרוב .ברעה
 . תבלענו כסיל ושפתות '( )קלת ונאמר . לשונר תחשוב הוות נב( )תחייב שנאמרכענין
 סיעם ויגור יירא הכסיל כי ר"ל , ומנור יראה 5 מחתה . לו מרועה כסיל פי .א( ,משי'שאטי

 : ברשותו שפתנו אין כי . מאויבו יירא כאשר . בו יוקש פןלשונו
 פנה ולא הוא שפתים דבר אך יאמר כי . בעיניו נקל חטאו הישיז בעי דהשלישירה(

 אין ישוב שוב ואם . הרעה טדרכו ישיב לא כן על . הרבים נזקיואל
 כ5 . רב טפשע להנקות השלימה הת.שובה כי . חטאו גודל יכיר לא כי . שלמהתאיבתו

 : אש כיוקד . בנפשו היגון יקודיקר
 כי תאמר אל . וחרונו ועברתו . ונאונו בגאותו . בלשונו להכות . זדונונבר אשי הלץ פ"י * זדון בעברת עושה שמן " יחיך זך נא( )משלי המע"ה שלמה ד84כמךיו(

 אם. כי ר"ל . זדון בעברת עושה הוא כי . תרע ידוע כי . במעשה ולא . יכה לבדבלשונו
 . יחמול %א בעברה יכה , במעשה בו הכות ויוכל . בלשונו אויביו את להכות יוכללא

 להכותם. אנשיו וימאנו בכהנים. להכות שאול צוה כאשר כי דואנ. בענין רז"ל אמרוכאשר
 : בכהנים ופגע אתה סוב כב( (NPr שנא' בחרב. תכה אתה בלשון הכית אתה לדואגאמר.
 מזעם לו מוצק לאשר מחילה לבקש צריך . בתעיבה הלשון בעי ישוב אם והרביעייי(

 וכמה . הכאיב מכאובש רבים כ5 . כלם מספר יזכור לא והוא *לשונו
 את שיש הדיח כי ידעו לא והם .  עכר אותם כי . זכר טאשר רבים נם . אדאיבנפשות
 . ידועה מכתו ואין מכה הוא כי , רעה גמלם אשר על אזנם ולגלות להודיעם יתבייש .הרעה
 ומה לך יחן מה קנ( )תלים עצךכעמן

 יום"
 נמרפק כן על . שענים נבור חצי רמיה לשון לך

 : הכהו מי נודע ולא באדם חציו ישלח רבות פעמים בקשת המושר כי . לחץ דעיעלשון
 בהתחננו האדם על רחפנו נכמרו אם החרב שולף כי לחץ. נמשל אחר ענין על דערךרה(

 בע5 כן . להשיבה בידו אין כי החין זורק כן לא . נדנה אל חרבו ישיב .אליו
11WSמשפחה פגם על שידבר ופעמש . לתקף יוכל לא מפיו הדגר יצא אשר אחר . חיע . 
 המדבר כי רזעל אמרו כן על , טזה מהילה אליו תניע ולא אחריו. הכאים הדורות כ5והזיק
 בארץ אשר הקדושים על 3מ לשונו. המשלח והנה . עולמית כפרה לו אין משפחהבפגם
 לר אין האפיקהרום כי רזי אמרו וכבר . תברד רעתו עברה לא מי ש כי . ידברהמה

 : לעוה'בחלק
 במ"ש תועה הישם על לדבר פיו את לתת בעשו את יביא הכע לשון כי . וכלהמישירם(

 העברות בכל ואין * באריו תהלך ישונם פיהם בשמש שתו ענ(ותהלים
 ובכלם, אבותינו נסו נסינות עשר רבותעו ואם-ו . דברים המטיח לעונש ענשם יעוגאשר
 באזני דברתם כאשי לא 014 'ד( )בנדבר שנאמר * דדע לשון על אלא דינם גזר נתורעםלא



לגהשיישי ת*1רבהשעליהתהי
 ונאמר, לאמר ישבע ויקצוף דבריכם קול את ה' ישמע א( )יטע ונאמר ונוי לכם אעשהטן

 לך מה אלהים אבך ואע נ( )יהלים הטע"ה דוד ואמר * בדבריכם ה' דימעתם ב()~אבי
 ולשתך ברעה שלחת פיך וט' עמו ותרץ ננב ראית אם פיך עלי בריתי ותשא חקילמפרז

 לה"ר בעלי על כלינה ההורה אין כי 0זה לסדת הנה . תדבר באחיך תשב טרמהתצמיד
 .שיסיפר כיון דואג רז"ל חומרו . בתורה לעסוק ראויים אינם וכי ולנאוף. לננוב המלומדועל
 מצוה מכבה עבירה רזי למשסיו ומה תורתו. עליו הגינה ולא לו עמדה לא הכמתו אףלהי
 דרך עבירה העובר על . אור ותורה מצוה נר כי ו( )משיי שנאמד . תורה מכבה עביהואק

 : מעליו העבירה אזהרת עול הפורק על ולא אמרו.מקרה
 כי הגדול עונם מהם המעט . הרע לשין המספרים אדם( בני עין יגדל כמה וד4עברנןרי(

 ישהיתון ד,טהת עוד כי . וערה בדברי מדבר לשונם וחשכו שפתיהםיכלו
 ישיח עבדך 3דבךו בי שדים ישבו גם ק"מ( )תהלים המע"ה דוד ואמר . הרע בלשוןלדבר
 אשיק אשי בעוד ש. ונדברים הרע לשון ומדברת בחקיך מלשיה במלים הם פי' *בחקיך
 טו( )משלי שנאמר בתורה אדם שיעסוק ממנו להנצל לה"ר מרפא רבותינו ואמרו .בהקיך
 הכמגצם כי רז"ל ופירשו וגו' חהסום לפי אשמרה למ( )תהלים שנאמר וזהו חיש. עין לשוןמהפא
 בקולה . שנואה ובכילה אהובה בקולה ישראל כנסת רבותינו ואמרו . בתורה העסקהוא

 ,3( ).ימ'" שנאמי שנואה ובכללה ערב. קולך כי קולך את השמיעיני י( )שיי שנאמראהובה
 יאכל ואוהביה לשון ביר וחיש מות 'ח( )משלי שנאמר וזהו . שנאתיה כן על בקולה עלינתנה
 הנכונה העצה תמיד. לדבר החפץ האיש והוא הלשון אוהב פריה יאכל ואוהביה פי' .פריה
 ., במלה בדברי ידבר שלא פריה שיאכלאליו

 שלום והבאת ומומר וחכמה תורה בדברי אך
 כי . היאמת אל ולקנא הרע את ולגנות הטוב ולשבח הרבים להצדיק . להבירו אדם בין1.

 : בלשון חיים כי הקדים וכאשר . בלשונו לנפשו לקנות יוכל קץ איןזכיות
 . חלקים לששה נחלק . הרע לשון מספרי כתוהנה

 יתן * יופי ההת כי פעמת . בו יהיה לא והמום כאדם מום יתז כאשך הא' החלקריא(
  הכתות שתי ממדת[ און ]וקיץ טרה( ט'ו )יקיץ לבו זה והנה .ו81י

 לשק לקמל שלא התורה מן הוזהרנו והנה . לה"ר מספרי וכת שקרים כת  שהם .הרעות
 שלמה ואמר . שיא שמע תשא לא כנ( )שטות שנאמר . כזב ודבר שוא הוא הנה אוליהרע

 כתות שתי פי' הוות. לשון על מזין ש9*  אס שפת על מקשיב מרע "( )שייהמע"ה
 * ומרע וצף כלו כי ט(  )ישמה מלשון *  זדון ובעל מרע איש האחת . הרע לשוןמקבלות

 כשמש והיה . כבודו על ויון חברו על ואשם פגם למצוא ואוהב . בכשרים חישד הואכי
 . השגית והכת . כנים הדברים כי להאמין השיאו לבו זדון , הרע לשין ריעו ,עליו יגידכי
 . שקר נא-בר ירחק לא אשי ארוי כי . הוות לשון על ומאמין מאזין הוא נם . שלךאיש
 9 מזין שקר .  לה"ר לקבל ימהר כן על . שוא שמע תשא ואח . כזכ נפשו תקבל 044 יחושלא

 קט( "ה5" ]וכן[ 4 מרמה חששי בתוך . מימה  בחוך  שבתך  ט(  )עמיה  וכן . שקר אישכמו

 : ועפלה איש . תפלהואני
 הכתוב ]מליצת מדיו ומנת דתו אדמע . הרע לטון על השומע  יודה  באשי כי וזרעריב(

 הנח. . אטור יאמרו כי * הרע לטון המספר עם מדיך[ ומנור גורלך יג()ארמיה
 השומע אזן הטה אם נם . נכת הנה אמת הנה כי הוא ואות . הדבר את השומעיםקבלו

 עוד יה גם . אדם בני בפני ]ההם[ לדברה ומאמין קשב כמקשיב נפשו את,והראה
 שלמה ואסר . הבריות אל רעה רבתו את  הטביא ירי  ומתיק . לחבירו יון וגורם .לרעה
 תפזר צפון רוח כיישר פי' . סחר 14ן נזעמים ד38ים גשם תהולל צפון רוח כהן )כשליהמע"ה

. .



*
השלישי הלשרבהשערי השער

 השומע פני את המניד בראויה כי . הרע לשון ימנעו נזעמים פנים כן . הנשם ותמנעהעבים
 ישו2ד2 . לו ישמע השומע כי יראה אם אבל . דבריו גשם הטון קול קקדל * זועפיםוהנם
 תטי לספר באולתו ישנה כי . מהר יום כזה והיה . משקייו פיו יחשוך ולא . עולהכסים

 יחל לא 5נ( )במדת וכן . חלילה מלשון החולל . כזביו גשם אחר לשונו ושב .לשון.'5?ך
 : נמנע אז . לקרוא הוחל אז ד( )גיאש'ת וכן . יבטל לא .דברו

 ידנא השיי האיש פירוש . דביו ישנץ, שק- ט(5שון )טשי המע"ה שלמה אמר עדךריג(
 העניו כי . אליו ישמע ולא לו יאבה לא . שנך לשון את ישנא . רוהושפל

חפי
 . עניו כויץ . ה.שורש ה"א בכרעם דכיו י'ו * וקלונם עלבשהם לו וצי הבריות ביקר

 אדם בני דבת אליהם להביא יוסיף ולא ומוכיחיו. מדכיו ישנא שקר לשון בעל מפרשהועם
 ספור בלבנו נאמון שלא . שוא שמע תשא לא כנ( )שטית שכחוב במה הוזהרנו והנה .רעה
 : עלו שניאמרו מי את בעינינו להבזות . אכת הדברים כי בטהשבהנו להחזיק רדעלשון
 כת באמרם כוונו זה ואל . שגך כדבר בו וירחק . הרע לשון וקכהספר השני החלקריר(

 והנה . שקךים של הכת מן שאינם אע"פ . הרע לשו;ממפרי
 שכתוב מה על עובר הוא הנה הרעים* אבותיו מעשה עצמו לבץ בינו להבירו אדם יזניאם

 . שהקדמנו כמו הכחוב דבר דברים באונאת . עמיתו את איש ועונו לא נה( )ייק-אבתורה
 . אחתם בפני אבותיו מעשה על יכלימהו ואם . האב בעון ישא לא בן .ח( )לגאלונאמר
 ויודיע יספר ואם עולין. ואינן לגיהנם היורדין מן חבשו פני המלבין כי רבותינו אמרו זהעל
 בני בשני ולהבזותו . ריחו את להבאיש בפניו שלא אדם בני בפני אבותו תועבותאת
 בעל היה אם וכן . השכינה פני מקבלין אין הרע לשו; כספרת כת אשי אכוו זה על .עמו

 : ראשונים עונות עליו טספר והוא .תשובה
 חמאותיו על נלה והוא * בסהר תורה דבר על הברו עבר כי איש יראה אם כי דדערטו(

 דמעה, מדרכו שב ההוא החוטא אולי כי זה. על אשם אאדם רבים, בת שערעל
 לא אשר . צנוע לחכם זולתי לגלותם נכון ולא . נפשו מרת יודע ולב . ברעיוניוויגוניו
 . נזדעף מדרכו שב כי אליו יודע אשר עד . מהכרתו ירחיק הרחק רק . ההמון ליהרשפר
 . תשובה עשה באמת כי עליו לחשוב ראוי חטא יא ואיש חכם תלמיד היצמאואם

 : כן אחרי לו מרה נפשו . אחת פעם יצרו יתל-וואם
 . לחבירו ינרומ אשר והבושת הנזק . קוראותיו הנה עשש * ח-ע לשין דוקמטגטארמז(

 ינרל א' צד ועל * לאידם ושסילעו הבריו 4צע ולהיארע לחייבובחירתו
 דברים הברו על בספרו Dyn יאורן כי . שקר ון'ד המטפר מן . ~עצז עזך לה"ר הט20רעק
 תסלח רעתו על נחם אשר אדד . בעיניהם לבוז ויהיה . לפנירס באשו ויעלה .כנים

 : מחמאותיולו
 מרת יודע לב . רצון ישרים ובין אשם ליץ איילים י( )טלי המע"ה שימה יאמרפיז(

 בני מונד יחפש כי . חובה יליץ האויל פי' . זר יתערב לא ובשמחתונפשו
 והמשל . בם הנמצא מוב ודבר ביטבה לעולם ידבר ולא . דופי בהם ויתן וא':מתסאדם
 יחיד לשף יליץ אוילים ואסר . הלכלוך מקומות על כולם ונחו באו לעולם הזבובים כי זהעל
 כל רבהעינו ואמרו . שוי עלי צעדה בנות מם( )מאשית כס . האוילים מן ואהד אחד כלעל

 יעדים ובין . במומו אדם בני לפסול ודרכו . עולם של בשבדי מדבר ואתו ?וסלהמסול
  וזנרו .  טוב דבר בו נמצא כי היגדמ ולשבח מששם כל על לכסות הישרים דרך כי .רצון

 אמד . זו נבלה מוסרחת כמה האדם אמך . הנבלה על עברו וחכם אהד אדם כי .במוסר
 ואסי . עציה לכנים כסההחכם

 אוש-
 לא כי יודע החכם וכל . נפעם מרת יודע לב זה



לף"הבלישי רנשןבהשעריהשער
 דבר ש הענין בא אבל . מועיל בם אין דברים הנבהרים המופרים בתור שלמההביא
 ונפשו . מדרכו שב שי;חוטא יתכן כי . אשם המקיץ האויל רעת להגיד . הראשיןהפסוק
 עקיי כי . עון נשוא והוא . זולתו שמתהו ולא האדם נפש מרת יודע ואין . לומרה

 : עונו המזכיר האו"( ואשם יחמא כן על . הלב מרירות לפיהתשובה
 חטא ירא באיש דופי יתן כי זולתי איננו אשם המליץ האול עובט כי דיעת דעליךריח(

 וכ"ש . חטאיו ע5 ו"קתחרמ ודרכו טנהט כי * ואשם ויעבור יצרו יתקפו אשרי
 שחד אין כי דרכו את ובקנת תדע אשר הקיש אבל . בתשובה הזר כי הדבר נודעאם

 . המאותיו על ולנלוה כגנותו למפר מצוה טוב. לא דרך על יתיצב ותמיד עיניו. לנגדאלהים
 . הרעים המעשים את השומעים נפש תגעל ולמען . אדם בני בעיני עבירות בעליולהבאיש
 רשע ואמרו . רע שנאת ה' יראת ה( )שם ונאמר . עול איש צדיקים ומועבת כט( )מש"יונאמך
 * צדיק בן צדיק לקרותו מותר רשע בן צדיק . YW1 בי רשע לקרותו מותר צדיקבן

 לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש מעשה. יעשה או דבר ידבר אשר אדם תראה כיוהנה
 דרך על זכות לכף אותו לדון נתחייבת . אלהים ירא ההוא האיש אם . הזכות ולצדחובה
 הבינונים מן הוא ואם . חובה לכף הדעת אצל יותר ונומה קרוב הדבר יהיה כי 3ם .אמת
 . הזכות 5כף ולרגריעו הספק להטות שיד "ט , בו יכשלו ופעמים החמא מן יזהרואשר
 מן עישה מצות והיא . זכות לכף ידינהו המקוס זכות לכף הבירו את הרן שארזאכמו

 היבר יהיה חובה לכף נומה הדבר ואם . עמיתך תשפוט בצדק 'ט( )ייקרא שנאמר .התורה
 בחנתו או לרוע מעשיו רוב ההוא האיש ואם . חובה לכף תכריעהו ואל * מפק כמואצלך
 צדיק משכיל שנאמר . הובה לכף ודבריו מעשיו תכריע . בלבבו אלהים יראת איןכי

 רשעלבית
 מס"

 : פירושו לך הקדמנו וכבר * לרע רשע
 תאמר אל . כשפתיך והפתית ברעך חכם ער תהי א5 נר( :טשי המע"ה שלמה לאמךריס(

 לאמר להיסיר הוצרך לא פי כפעלו. לאיש אשיב לו אעשה כן לי עשהכאשר
 עליו תעיד אל בחטא רעך נוקש אם כי . דגם עד תהי אל אמר אבל שק4 עד תהיאל
 חייב עמיתו את עשק או האדם גזל אם האמנם כי . תוכרע ללא הנם הט"ו על תגלהואל

 עד אלתי שם אין ואם . עדים שנים פי על . נזל אשר הגזלה שישיב כדי זה עללהעיד
 באחת או ערוה בדבר הבירו נכשל כי ראה אם אבל . שניהם בין תהיה שבועה .אהד
 להקים שבי עד "ע;ו יש כי גם . תוכחת ללא ר"ל חנם זה ע5 שישד ראוי אין העבירותמן
 ]כי[ גם . תעיבה עשה באמת כי . לבו על לדבר לו ראוי המא ירא החוטא ואם .דבר
 מעונותיו. מרובין זכיותיו ואולי שמים, ירא האיש כי אחרי . ביבו ייאמנו לנפשו שייראראוי
 אמנם . צדיקים שדת הוא חנה מעונותיו מרובים זכיותיו אשר האיש כי רנותינווישמרו
 מקוד לבדו האדם היות מוב לא . אחר עד הוא אס אבל . האיסור מן להפרישולשרו השפמיפ" אי יגידו כי טוב . באולתם לשנות משפטם אשר האוילים מן הוא החוטאאם
 אחד עד ילעס לא 'פ( )יכר'ם שנאמר * עליו טומכיז שאין לפי . הנם עדותו כי . חבירועל

 ר"ל . הככד בשק," והפתית ומלת . יחשב רע שם מוציא לכן * חטאת ולכל עון לכלכאיש
 ארך; טעבירה נזהר ואינו . שמים מלכות עול מעליו הפורק כמו . האלהים מלפנייא איננו אשר איש החומא ואם היראה[. ומעיק-י נכבד מוסר ]וזה . לך עשה כאשר לולעשית תטור ולא תקום לא . וחטאיך על גלה אם כי . לי אעשה כן לי עשה כאשי תאמר אלכן אהדי ואמר . עונו מסתר בגלותך פתיסן אותה פתות נמלשון פניו מוחן אתה כשפתירכי

 רבותינר אמרו כך . בגנותו ולספר להכלימו מותר . עבירה היא כי יודע עמו שער כלאשר
)יירא
 נ"

 ואשר . בדברים תונחו א5 ובמצות כתורה שאתר עם .  עמיתו את איש תונו אל



השלישי שלשרבהשעריהשער
 וע"ר . עליו בוז ולשפוך תועבותע ולהודיע במערדע להכלימו מותר % דבר אל לבו שתלא

 ורוב . מקנה דרך ע5 בחטא נכשל אם אבל . הלצם חלול מפני החנפים יען מפרסמיןאמרו
 תהי אל לפרש ויתכן . ביארנו כאשר חטאו על לגלות אין . מעונו להשיזמר דרכוהימים
 ייא כן ש . כטוצ בהם חלת אתה גם אשר עכירות על עליו להעיד . גרעך וגםעד

 שהיא אע"פ כי . לו אעשה כן לי עשה כאשר תאמך אל כן אחרי אומרו זה על ויורה .רעהו
 רשעו כמוהו לאיש אם . הדיטא אבל * ההנקש ואת בנפשותם החטאים את לפרסםמצוה
 לשמוח אם כי . לסובה ממהויו בגלותו כונתו אין כי . לפרסמו אין . חטאותיו אדםילבן
 אוחז והוא ההם המעשים דופי זולתו על להזכיר יבוש לא בוש איך כי והשנית .לאיד
 שעשה אע"פ כי הנה . יהוא בנע על יזרעאל דמי את ופקדתי א( )הי"" ונינסך .בהם

 : v~e רב היה הוא נם כי . עונו נשא . אחאב בזע בהכריתומצוה
 אך כררות מכת אותו מלון עבירה בדבר חברו על ההידי המעיד כי רבותינו ראכטרךוכ(

 כדכוי דבריו יקטעו כי ידע אם . שדו ולאאצ לרכו בהצנע הדבר לגולתיוכל
 לביט ולא בהצנע החוטא ליטר דכריהם השופטים ישמעו עסו .שני עד יש ואם . עדיםשני

 : המא שיי תשא ולא עטיתך 4צז ושכיה הוכח י6( )יישא שנאמך כמו . ברביםפכו
 דברים ואונאת ובושת וצער ונזק ועושק גזל כמו להברו ארם שבין בדברים כי ורערכא(

 אעשם. לתשר  לעזור כדי עיד ירוטה אשר היחיד נם . אדם לבני הדברימ לספריכת
 אוז לטייב ממק תביעת ש בע"ד אהד עד שישד התורה אמדה והנה , לאורע ותקאלו

 : תחלה האיש את להוכית עליו יש אמנם . שבועההותב?
 רכיל תלך לא )שם( שנאמר התורה מן זה על והיזהרנו * יכיל מצלך הג' החלקרכב(

 הרע מצון מספרי כת בכלל והוא . הרע לשון נקיא זה ונם בעמךי
 דוד בא לו ויאמר לשאול הניד כי הרע לרטון בעל וההיה האיימי דואג על רז"ל שזכרוכמו
 בש"מ שניאה מרבה הוא כי מספר אין כי לספור הדל דוכילווע ונזק . אחימלך גיתאל

 ורנה בלבבך. אררך את תשנא לא )שם( בתורה שכתוב כיה על לעבור אדם בני אי:ומכשיל
 ופעמים . רקדמנו כאשר יושביה וכל ארץ נמוגים העלאה ומפס השלום על קייםהעולם
 בך היו רכיל אנפני כ( )'תיקול שכתוב כסו רעהו את להרוג הבירו ביד חרב שיכיל יתןרבות
 משהיתש כולם וברזל נחשר: רכיל הולכי סוררים כרי כולם י( )יידה ונאמר . דם שפךלמען
 האומרו . שלשה הורג שההר מפני שלישי לשון התכלות את רכותינו וקראו .הטה

 ונושט היכותת* בסבת שנטרד דואג מענין שידעת כמו , עליו שנאמי ומיוהמקבלו
 : הרכילות את אעיזקנל שאול ונענש .הכדגים

 אבל * בגללו חברו אוז ולשנוא לקבלו שאטר אע"פ * הרכילות עניז על ך4טאז"לרכג(
 של דורו ז"ל ואמרו * לדברים ויחיש ישטר נפשו את אך לדבר בז יחיאל

 . ונופלים למלחמה יוררין היו כן ידי ועל והזימים דואנ כנב דילטורין ברים היושאול
 )יא שכתוב כמואיזבל מפני מרעזכאט שהיו הנביאש מענין שידעת ככה דילמהיין בהם היו לא אחאב וטלדורו

 נביאים מאה מהם ההביא ועובדיה . לבדי לה' נביא סתרתי א"י י"
 למלחמה יורדין היו ועיט . אליהו זולתי בישראל נביא יש כי אדם גלה%א

 ונוצחיי
 אע"פ

 : כוכבם עבודת עובד אחאבעודיה
 )רל ה.שניעות כי רבותינו ואמרו . אחים בין מדנים ומשלה ו( )ושליי שנא' . הרע לשון הלכך מכל קשה ביניתם שנאה ומביא ואוהבש ארום דוץכטכ:כסךרכך(
 ושבע % aw" הנה שש למעלה שאמר ממח השביצת הסדה היא ונר מדנים משלחטות

 כאשר מכולן קשה נפשו(תועבת
 הקדמני

 : דושא היאת בשערי לך
 הטור בגלוי שאין אע"פ סחר דדך חברו אייו יגלה אשר רבוד להסתיר האדם דךץייבנויכה(



לההשלישי לקשובהשעריהשער
 כמו מחשבתו להפר וסבה לבעליו נזק הסור בגלוי יש כי . רכלנה עניןהבוא

 הצניעות מדרך יצא אך הסוד מנלה כי והשמת 1 סוד באין מחשבות הפר a?) )שהינאמי
 רל . רכיל הולך סוד מנלה המעוה שלמה ואמר . הסוד נעל דעת על מעביר הואירכה
 במחשקו שאין אע"פ הסוד מנלוי לשונו לשמור ברוחו מושל שאיננו איש תראה064

 הסה-
 שהואווארבע רכיל הולך להיות הזאת המדה תביאהו . לחברו אדם בין רכבות עניןדזדעא
 מנלה רכיל הולך יא( )שם אמי עוד . לשמרן ברשותו שפתיו אין אשי אחרי הרעותבתות
 רוכילות מן שפתיו שומר איננו אשר אהדי כי רכיל. שהולך למי סודר תפקיד אל ר"ל .סוד
 מן והוזודט . וסתר כגד דרך בידו דבריך שמסרת אע"פ סודך בהסתר עליו תבמהאל

 הרע ל'זאע מקבל המושל כאשר רז"ל ופירשו . רשעים משרתיו כל שקר דבר עלמקשיב כץ* כט( )משלי וכאטר . שוא שמע תשא לא כג( )"מית שנאסר הרע לשון לקבל שלאהתוה
 לאלה והנה . אדוניהם בעיני חן למצוא רכיל והולכי רשעים משרתיו יעשו רכישתודברי

 הרע לשון מספרי כת ז'ל בזנרם כוונו זכרנו אשי החלקוםשלשה
 ומיעוטם..בעייות בנזל נכשלים העקם רוב רבותינו אמרו הרע. לשון אבק הר' החלקרכו(

 כאשר הרע לשון אבק ענין כי ואמרו . הרע לשון באבקוכופם
 בסחבתו אדם יספר אל לעולם ואמרו . הרע לשון אדם בני שיספרו בדבריו האדםיסבב
 מ . הזה המאסר לבאר צריכים אנחנו והנה . ונותו לידי בא טובתו שמתוך תבירוש-
 יונקר כח( )"ם שנאמר כמו והצדיקים ההבסים בשבה לספר הנאות המדות כימן הדברידוע
 הענץ תכונה זאת אבל . עולם של בשבחו מדבר שאינו האויל על ואמרו . כבויכבודם
 כקחת ולא רעדי אל איש ידבר כאשר ר'ל . בנד בד זולתי הארם בטובת למפר אין כיהשה
 היבר אשו לאהד ומקנא שתא ההוא במעמד אין כי אליו יודע אשר עד . רבם ובמושבעם
 כעת אים הוא *אשך ונודע עמו לבני הוחזק כבר אשר אדם לשבח יחפוץ ואם . עליוטוב
 * לציתו יוכל לא כי לשבחו יש ומקנא שונא פני על גם . ואשמה רעה בו תמצאגיא

 : לנפשו מוקש לימונו וראוי שוא דבר פיו אשר הכל ידעו יינהוואם
 אש להפצת משכנתה אשה שאלה אם הנה ואמרו הרע לשון עגין על ז"ל זכרו ערךוכז(

 יצלה תסיר אשר פלוני בבית אם כי שלש גחלי איפה איה היאסם ותע .מיקוד
 השכם בבוקר גדול בקול רעהו מברך כז( )שם ונאמר . להאר אבק לו והדומה זה . ויאכלבשי
 * הפסד לידי הבא בשבח חבירו את המשבח על הזה המקרא רבותינו ופי לו. תחשבקללה
 צית בש נמלו אשר את ויספר גדול בקול ויקיא העיר רחוב אל יצא אשר האורהכשין
 אגשש יז"טו האוח יבר בהשמע ויחי * אליו הבא לאורח והכין טבח טבח ביטונה
 ולא בדברם יחשד שלא ולשונו פיו לשמור האדם וחייב , הבית בעל בית אל ויסורוויקים
 ויחשב מוסרו השהית הנה בזה. החשד לידי עצטו יביא ואם . הרע לשון כמספר אותויתנו

 : הרע לשון אבק הזהלאיש
 ש לעמוד בכליותיך השחונן רעלנהיכח(

 ע-

 למפר מותר כי הכרטנו הנה * הזה הרבר
 כמו . דרכו עזב לא כי הדבר נודע אם בכפיו אשר חמם על החוטאבננות

 הרע לשץ והמספר . ימחפיר ומבאיש פנים המלבין או * והטציק המזיק או . והרומסהגוזל
 המטיבים ואמנם עונו. את להעביר חבירו פני בקש ולא נזקו שלם ולא הגזלה את השיבולא
 המדכו להשם תוכהה בדרך הועל יוכלו אולי החוטא. את בראשונה ידברו דברדרכם
 על אדם יחפש כאשר ועתה . ומעשיו דרכיו את לרבים יודיעו אז ימאן מ"מ ואם .הרעה
 הטומא חובה ויגלה אדם לבני מעשהו ויספר . יעהו ש הזיד אשר דבר על חברותעשה
 . הרע לשון כטספר אותו ויתן בזה המספר יחשד הנה * רבות מטענות מעקהוויננה
 1 בתחקה למום- החומא אזן לגיות ראוי דרה הדבר היה אמת אם גם . אמורויאמרו

. -.----- .
- - - . -



השיישי תשובהשעריהמל
 בפני אלה כל אומר היה לא כי . לאמר שומעו יחרמנו תוכחות לו קדם לא אשר דברוע4

 ונהנה . איש יוכה ואל ירב אל איש אך ד( )ה.שע שנאמי כענין . לו מחניף הוא וכיהבירו
 זדוסהלבש . בפלחם שלא יתכבד וביונם ישמח בהעוותם אשר העם באשמתלדבר
 הוא ומלבו כמם הדברים אין אדם בני יאמרו ועוד . האבק מן . דבק ובו . הרעלשון
 אמרו כן על . ממנו והעלים ראשינה בפניו עונו על גלה לא טדוע איפוא לא ואם .בודאם
 ר לחביר הקדים אס כי ר"ל . הרע לשון דרך בו אין בעליו בפני יאסם אשר דבר כלרבותינו
 אשמת אדם לבני להודיע יוכל כן אהרי . דבריו על הקשיב ולא מעשהו על מנולההוכחת
 לרבצם מוחזק המספר א2 וכן . בהברו דופי לתת יהפוין כי יה'שד ולא . מוסרו ורועדיאיש
 אותר . הבירו בפני שלא יאמר אשר כל ואת . יכנה לא אדם ואל איש פני ישא לאכי

 אין * אמת רק ידבר לא אשי עמו בתוך מכ והוחזק . איש מפני יגור ולא בפניוידבר
 בדבריהם זכרו וכן . בפניו שלא להברו אדם אשמה על בדברולהרצדו

~ur 
 הזה הענין על

 שלא אדם על דבר אסרתי לא ר"ל , לאחורי והזרתי דבר אמרתי לא מימי יוסי א"ר .ואמרו

 בו אין שלשוק בפני יאסר אשר דבר כל אסרו עוד . בפניו בהיותי אותי וכבשתיבפני
 הדבר נודע אכן . הדברים ספר אשר בעת עסו היו ברבים כי אהרי ר"ל * הרע לשוןדרך

 : בפניו הדברים אמר כאלו זה והנה.נחברו
 של דין נזר עליו ננזר אפילו פיו את המנבל כל ארז"ל * הפה נבלותן הי רוחקקרכס(

 על מ( )ס"1 ישעיה ואמר . לרעה עליו נהפך לטובה שנהשבעים
 פה וכל שרע חנף כלו כי ירחם לא אלמנותיו ואת יתומיו ואת ה' ישטח לא בחוריו עלכן

 עזן כבד פיו את המנבל זאת ובעבור . נטויה ידו ועוד אפו שב לא זאת בכל נבלהדובר
 והלך * הקדש לזרע הידועות המרות שהם והצניעות הבושה והניה עזב כי . ונאלחונתעב

 שנאנ44. ישראל קדש את הלל כי והשנית . הרעים הנבלים מדת שהיא פנים שורו שביליוגי

 הנסאסימ הסכלים דרך על נהג וזה . הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו ד(~ברים
 ונבון הכם וכל צחנתם ותעל באשם ועלה . נעים אף יפה שכלו השכל סדרךהמרוחקים

 המדה כני טבל יקר הוא אשר השכל כי סומל הוא והנה * יתעבם ותעב ישקצםשקץ
 אזנו יאטם לא כי נדול ענשו הפה נבלות דבר והשומע דער** שפתי יקי וכלי נ( )ושלישנאיר
 : שם[ יפו: ה' )זעום ורות פי עסוקה שוהה כב( )ש[ נאמי ועליו . נבלה דברי מתוך יבדלולא
 שמנה הכחוב עקם שהרי מפיו סנונה דבר אדם יוציא אל לעולם רבותינו וכלכפרךיל(

 אשך הבחטה נטן ו( נני"'מ'ת שנאסר טפיו סנונה דבר תוציא ולאאותיות
 טהורת: היתה 5א אך באכילה מותרת הטמאה בהמה היתה ההיא בעת כי . טהורהאיננה

 חייב והנה . אדם למאכל הם אשד הדברים אדם יגנה אם מגונה לשון נחשב כן על .לקרבן
 דבריו להאריך מנונה לשון הנחתו יביאנו כי גם כצונח. דבר מפיו יוציא שלא להזקקהאדם
 ונם . החמרות העבירות מן שהוא הפה מנבלות להזהר גדר כמו וזה . סאמייוולהרחיב

 הדבור הרהרך; על רז"ל שאמרו כמו . בבריות דופי ונתינת הרע לשון מספור להשכרגדר
 לפני אמר הכהנים מן אחד כי רבותינו ואמרו . הכתוב דבר לא טמאה בהמה בגנותאפילו
 בו ומצאו אחריו ובדקו הלטאה זנב כשיעפי הפנים מלחם לחלקי הגיע זכאי בן יוחנןרבן
 שאינך לשון ולהניה כבוד לשון בדבריו חור לב האדם יריב כי רבותינו אסרו ועוד פסול.יקמץ
 שלא ובלבד . העולם עסקי בשיחת ובין התורה בדברי בין . כגונה איננה כי כבודנםשל

 . קצרה בדרך לתלמידיו לשנות האדם חייב כי . תורה כדברי בדברו זה בעבור דבריויאריך
 והם . צחות ומדברי הדעת נקיי בה דרכו אשר והשיחה הדבור דרך הוא כבוד לשוןוענין

 לשון וכזבחך ט~( )איוב שנאמר כמו תמורתו זה ואי כבוד לשון זה אי ומכיריםשוקלים
 : צדיק לשון נבחר כסף '( ;tWD' ונ4011 מללך ברוך שפחי ודעך* לג( 3ש[ ונאמרערומים
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 יתוחח" והם כסטלגים נתן דתי "( המלהייי "למה אמר * ,צלן וי [שיקד06
 ולהתרעם עדדש1ק וחוקו דרכו עיטר הו*ן,א"ט זשצ:ן וש' *נטן

 בתומו שחברו ואע'פ * דבריו ועל מעשיו על תמיד חברו על ןתנואות( )תעשת(ושנצא
 . קרון "2ים שגנה וכל לזכות ולא להובה דבר כל וידון . בדבש יגליד זד ולא עמומתהלך
 כי וההולם המכה והוא . עליו הברו חטאת כבר וכאלו והלום עשוק כמו עצמו יתןוהנה
 עמו עשה וכאשר נגעו לא כאשר חברו על תלונות שילין מי כי . בטז חדרי יורדיםדברו
 כמתלהמים מלת בטן* הדרי יורדים זיקש כיורה הוא והנה הלב( על מתח4 סער זה טוברק

 וכאלו . ידעתי בל הלמוני כג( )מ4י ולשון שלמה שמלה ]וכמו[ מתהלמש כמושיפוכה[
 כמו 1 הנרכנים כולל נרגן כי . רבים לשון מתלהמים ואמרו . כמתהלך נרגן דבריאמר
 )טשלי המע"ה שלמה אמר עוד ישע 11שרו " )ישגיה . מעליך יעברו קודש ובשך יא()ירמיה
 ואשיו . הברתו שאת יוכלון לא כי וריע אוהב מעליו יפריד כי ר"ל . אלוף מפריד ונרגןפו(

 נם סובה כפוי הנרנן רבות ופעמים 4 חבא לידי תבא שלא בתרעומות תרבה אלרבותינו
 רעה תטוש לא מובה תחת רעה מחויב יו( )ש ונאמר טובה. תחת רעה וישיב לרעהידהעבה
 ותרגנו יא( עיברים שנאמר כענין . ושלם לנקם הם כי ה' חמדי על יחשוב ופעמים .מכיתו

 נתיבות"קם כ4 הנרננש מדדך התרחק כן ונוי*על הוציאה אותנו ה' בשנאת ותאמרובאהליכם
 מתנך: א1ד צדק והיה לסינר. למד זכות לקף ולדון שלום. ידע לא בה דורך כל לתם.עקשו

 . הכפרה בצלוקי . מהביעיהעג48
 דמעות מישתיה הקליה הנפש ומדוה . לנפש יש כן ומדחה ח4 לניף ש"1 כררךא(

 כמו . החוטאת הנפש ח4 השץ יפא היעה מירכו רשע ובשוב .וחטאיה
 ול 1 לו נרפא ושב ו(  )ישעיה ונאטך לר חם4עעי כי נפשי רפאה הנני וקן מא( )תמיםשגאסד
 ועוד . המדוה רוב ארוכת ועלתה מעליו החלי שהקל דגוף בתחלואי פעמים שרבתאדרך
 מכל נפשו בענף הצער שיסבול ושד . המרים המשקץ במשתה זולתי ממנו הגוף ינקהלא

 חלכך סרבית וסר החולי רוב שנרפא ואע"פ . רב מעון הוגה נפש יש כן . תאוהמאכל
 נרצה ולא החולי מן עדנה דגפש תנקה לא * אפו מחרון הש"י ושב התשבה אדריהעונש
 כענין וצרות רעות אותו ותגךאנה במכאוב והוכה בעצרקם החוטא יוסר אשר עד .עונה

 אסחב ומפניך האדמה פס מעל היום אותי גרשת הן מניבוא עוף גדול ד( )וכאשיתוכנאמר
 עיקר וסר עונו רוב נסלח שעשובה ידי ועל . יהרגני מוצאי כל והיה בארץ ונד נעוהייתי
 לל אותו הכות לבלתי אות לקין  ווי וישם )שם( שנאמר כמו דשות. מן ונמלטהעונש
 ואמדו . עדן קדמת נוד בארע וישב )ש( שנאמר כמו הגלות עונש עליו ונשאר :מוצאו
 נזרת עליו נכפלה זה לפני כי . התשובה אחרי מע4ו הקל הוא גם הטלטול עונשרז"ל.כי
 ואדיי הלשון בכפל הטלטול הזכיר הנה . בארץ ונד נע והייתי )"ם(  שנאמך .הטלטול

 : נוד בארץ וישב )ש( נאמרהתרעבה
 בשננה תחטא אחת נפש ואם י( )ייורא בתורה שנתוב סמה עוד התברר הזה דהענוןב(

 הורע או ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותה הארץ מעםי
 על שהייבק בדבר השננה על תבא החטאת כי רז"ל ואמרו . וגו' חמא אשר חטאתואלו
 שיביא עד השטה גם בו החוטא כפרת תעלם לא הוא רב כי הכרת עק ומפני . כרתזדונו
 בקרבן עונו יתכפר לא והתשובה הוידוי מבלתי כי . חטאו על שהתודה ואע"פחטאת
 כמו עונו יכופר והקרבן הוידוי ואחרי . תועבה רשעים זבח כא( )אשלי שנאמר .החטאת
 הוא טהור בלתי השוגנ אם מזה ודירבונן . לו ונסלח הכהן לין וכפך ד( )יי9-אשנאמר
 שנאמר כמו ביסורע עונו ואכפר אכן המזיד. עונש עז מה תיבן שיביא עד שעשובה.אחרי




