
 
 
Chofetz Chaim, Preface 

(1) Blessed is the L–rd, the G–d of Israel, who has separated us 
from all the peoples and given us His Torah and brought us to 
the holy land so that we merit fulfilling all of His mitzvoth. His 
sole intent was for our good alone, so that through this we 
become holy unto Him — viz. (Numbers 15:40): "So that you 
remember and do all of My mitzvoth and be holy unto your 
G–d" — and so that it be in our power to receive the effluence 
of His good and the abundance of His lovingkindness in this 
world and in the world to come, as it is written (Devarim 10:12- 
13): "What does the L–rd your G–d ask of you, but… to keep 
the mitzvoth of the L–rd and His statutes which I command you 
this day to do good unto you?" (See the Ramban there to the 
effect that "to do good unto you" reverts to "What does the L–rd 
your G–d ask of you.")  
(2) And not only has He given us His special treasure, but He 
has also commanded us not to forsake it, as it is written 
(Mishlei 4:2): "For a goodly acquisition have I given you; do 
not forsake My Torah" — unlike the way of flesh and blood, 
who, if he gives his friend a fine gift, and the other does not 
deport himself with it correctly, and it is not beloved in his eyes, 
he pines for the day that his friend will abandon it altogether, so 
that he can take it back for himself. Not so is the way of our 
G–d. For He established for us prophets in all the generations of 
the first Temple to return us to the good. And even in the days 
of the second Temple, when (in our many sins) Israel descended 
from its pristine holiness, and when they lacked five things 
which obtained in the first Temple [ark, ark-cover, and 
cherubim; the Heavenly fire; the Shechinah; prophecy; and the 
urim vetumim (viz. Yoma 21b)] — notwithstanding this, when 
we were on our land and had a Temple, we could fulfill all the 
mitzvoth of the Torah, and thereby bring to perfection all of the 
spiritual components within us (the soul [like the body] 
possessing 248 "organs" and 365 "sinews" [see Sha'arei 
Kedushah of R. Chaim Vital, Chapter One]).  
(3) But in the end of the days of the Second Temple, sinath 
chinam [vain hatred] and lashon hara [slander] increased among 
us (in our many sins), for which reason the Temple was 
destroyed and we were exiled from our land (viz. Yoma 9b and 
Yerushalmi 1:5). [Though the Gemara calls it "sinath chinam," 
lashon hara is included, proceeding, as it does, from sinah. If 
this were not the case, they would not have been punished so 
severely; as the Gemara there concludes: "This is to teach you 
that sinath chinam is equivalent to idolatry, illicit relations, and 
the spilling of blood." And we find the same in Arachin 15b in 
respect to lashan hara, and, likewise, in the discussion in Yoma 
itself (viz. 9b and 23a).] And from then until now, every day, 
we hope and pray before the Holy One Blessed be He that He 
draw us near [to Him], as He assured us in His holy Torah and 
through His prophets many times. But our prayer is not 
accepted by Him, as Chazal [our sages of blessed memory] 
have said (Berachoth 32b): "From the day of the destruction of 
the Temple, a wall of iron separates Israel from their Father in 
heaven."  

 
 חפץ חיים, הקדמה

 (א) ָּברּוְך יי ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ִהְבִּדיָלנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוָרתֹו
 ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּים ָּכל ִמצֹוָתיו. ְוָכל ַּכָּוָנתֹו הּוא

 ַרק ְלטֹוָבֵתנּו, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְהֶיה ְקדֹוִׁשים ֵאָליו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב
 (במדבר טו, מ): "ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהיִיֶתם ְקֹדִׁשים
 ֵלאֹלֵקיֶכם", וְִיְהֶיה ִּביָכְלֵּתנּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהְׁשָּפַעת טּובֹו ְוֹרב ַחְסּדֹו ָּבעֹוָלם
 ַהֶּזה, ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (דברים י' יב-יג): "ָמה יי ֱאֹלֶקיָך ׁשֹוֵאל

 ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְוגֹו' ִלְׁשֹמר ֶאת ִמְּצֹות יי ְוֶאת ֻחּקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַּצְּוָך
 ַהּיֹום ְלטֹוב ָלְך". (ְוַעֵּין ָׁשם ְּבֵפרּוׁש ָהַרְמַּב"ן ְּדַהאי "ְלטֹוב ָלְך" ַאְּתִחַּלת

 ַהָּפסּוק ְּד"ָמה יי ֱאֹלֶקיָך ׁשֹוֵאל ֵמִעָּמְך" ָקֵאי).
 (ב) ְוֹלא ַּדי ָּבֶזה, ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ְּכִלי ֶחְמָּדתֹו, ַאף ַּגם ִּצָּוה אֹוָתנּו ֶׁשֹּלא

 ַנַעְזֶבָּנה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (משלי ד, ב): "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל
 ַּתֲעֹזבּו", ְוֹלא ְּכִמּדת ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשִאם ִיֵּתן לֲחֵברֹו מָּתָנה טֹוָבה, ַוֲחֵברֹו

 ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ָּבּה ּכּׁשּוָרה ְוֵאיָנּה ֲחִביָבה ְּבֵעיָניו, הּוא חֹוֵמד ּוְמַּצֶּפה, ָמַתי
 ַיְפִקיָרּה ֲחֵברֹו ִמֹּכל ָוֹכל ְוהּוא ַיֲחֹזר וְִיְזֶּכה ָּבה. ֲאָבל ֹלא ֵכן ֵחֶלק ֱאֹלֵקינּו,
 ִּכי ֵהִקים ָלנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִּביֵמי ַּבִית ִראׁשֹון ְנִביִאים ְלַהֲחִזיֵרנּו ְלמּוָטב,
 ְוַאף ִּביֵמי ַּבִית ֵׁשִני, ֶׁשָּיַרד ַמַּצב ַהִּיְׂשְרֵאִלי, ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ִמּקֻדָּׁשתֹו
 ָהִראׁשֹוָנה, ְוָחְסרּו ָלֶהם ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבַבִית ִראׁשֹון (יומא
 כא, ב), ִעם ָּכל ֶזה ִּבְהיֹוֵתנּו ַעל ַאְדָמֵתנּו ְוָהָיה ָלנּו ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ָהיִינּו
 ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ָּכל ִמְּצֹות ַהּתֹוָרה, ּוָבֶזה ָהיִינּו ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִלים ָּכל ֶחְלֵקי

 ַהְּנֶפׁש הִּנְמָּצִאים ָּבנּו, ִּכי ַּבֶּנֶפׁש ֵיׁש ַּגם ֵּכן ְרַמ"ח ֵאיָבִרים ּוְׁשָס"ה ִּגיִדים
 רּוָחִנִּיים, ְוַעֵּין ְּבַׁשֲעֵרי ְּקֻדָּׁשה ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ַחִּיים וִיַטאל ֶּפֶרק א'.

 (ג) ַאְך ִלְבסֹוף ְיֵמי ַּבִית ֵׁשִני ָּגְבָרה ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוָלׁשֹון ָהָרע ֵּביִנינּו,
 ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ּוַבֲעבּור ֶזה ְנֱחַרב ַהַּבִית ְוָגִלינּו ֵמַאְרֵּצנּו ִּכְדִאיָתא

 ְּביֹוָמא (דף ט') ּוִבירּוַׁשְלִמי (פרק א' הלכה יי דיומא) (ֲהַגם ֶׁשַהְּגָמָרא
 ָנקָטה ִׂשְנַאת ִחָּנם, ַהַּכָּוָנה הּוא ַעל ָלׁשֹון ָהָרע ַּגם ֵּכן, ֶׁשּיֹוֵּצאת ִמַּצד

 ַהִּׂשְנָאה, ְּדִאי ָלאו ָהִכי ֹלא ָהיּו ְנעָנִׁשים ָּכל ָּכְך, ְוַהְינּו ְּדִסֵּים ָׁשם ְלַלֶּמְדָך,
 ֶׁשָּקָׁשה ִׂשְנַאת ִחָּנם ְּכְנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוֶזה
 ָמִּצינּו ַּבֲעָרִכין (דף ט"ו) ַּגֵּבי ָלׁשֹון ָהָרע. ְועֹוד ִמּגּוָפא ִּדְׁשַמְעָּתא ְּדיֹוָמא
 מּוָכח ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו, ִמְּדָפִריְך ָׁשם ּוְבִמְקָּדׁש ִראׁשֹון ְוכּו' ְודֹוְקִרים ֶאת

 ַחְבֵריֶהן ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם). ּוֵמָאז ְוַעד ַעָּתה ְּבָכל יֹום ָאנּו ְמַצִּפים ּוִמְתַּפְלִלים
 ִלְפִּני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשְּיָקֵרב אֹוָתּנּו, ַּכֲאֶׁשד ִהְבִטיָחּנּו ְּבתֹוָרתֹו

 ַהְּקדֹוָׁשה ְוַעל ְיֵדי ְנִביָאיו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְוֵאין ִמְתָּקֶּבֶלת ְּתִפָּלֵתנּו ְלָפָניו,
 ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ִּבְבָרכֹות (דף ל"ב): ִמּיֹום ֶׁשְּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמָּקָּדׁש,

 חֹוָמה ֶׁשל ַּבְרֶזל ַמְפֶסקת ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים.
 (ד) ּוֶבֱאֶמת ֹלא ָעָליו, ַחס ְוָׁשלֹום, הּוא ְּתלּוָנֵתנּו, ִּכי ִאם ַעל ַעְּצֵמנּו, ִּכי
 ִמִּצּדֹו ֹלא ִיָּבֵצר, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּביַׁשְעָיה (ישעיה נט, א): "ֵהן
 ֹלא ָקְצָרה ַיד יי ֵמהֹוִׁשיַע ְוֹלא ָּכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשֹמַע ִּכי ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם, ְוגֹו'.
 ּוִביֵמי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלוִי ִנְמָּצא ִּבְגָמָרא ַסְנֶהְדִרין ְּבֶפֶרק ֵחֶלק (סנהדרין
 דף צ"ח) ֶׁשֵהִׁשיבּו לֹו ֶׁשַהּיֹום ִאם ְּבּקֹולֹו ִּתְׁשָמעּון ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ַאף ֶׁשֹּלא
 ִנְׁשַלם ָאז ֲעַדיִן ְזַמן ַהָּגלּות ֶׁשִּנְגַזר ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְהיּו ֶאֶלף ָׁשִנים ַּבָּגלּות
 ְּכִמְניַן יֹומֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכמֹו ֶׁשָּמִּצינּו ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, ִעם ָּכל ֶזה

 ָהָיה ֹּכַח ַהְּתׁשּוָבה ְמַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְזַמֵּננּו ֶׁשֶּזה יֹוֵתר
 ִמְּׁשמֹוְנה ֵמאֹות ָׁשָנה ֶׁשָּכָלה ַהּיֹום ַהַּנ"ל, ְוֵאין ַהִסָּבה ִּכי ִאם ִמִּצֵּדנּו,

 ֶׁשַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֵאין ָאנּו ַּמִּניִחים לֹו ֶׁשַּיְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹוֵכנּו.
 (ה) ְוַכֲאֶׁשר ַנְחְּפָׂשה ְּדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה, ֵאיֶזה ֲעֹונֹות ֵהם ֵמָהִעָּקִרים

 ַהּגֹוְרִמים ַלֲאִריַכת ָּגלּוֵתנּו, ִנְמָּצֵאם ַהְרֵּבה. ַאְך ֵחְטא ַהָּלׁשֹון הּוא ַעל ּכִֻּלֹו
 ִמְּפִני ַּכָּמה ְטָעִמים. ֶאָחד, ֵּכיוָן ֶׁשֶּזה ָהָיה ָהִעָּקר ְלִסַּבת ָּגלּוֵתנּו, ְּכמֹו

 ֶׁשֵהֵבאנּו ִמְגָמָרא יֹוָמא ּוִמירּוַׁשְלִמי ַהַּנ"ל. ִאם ֵּכן ָּכל ַּכָּמה ֶׁשֹּלא ִנְרֶאה
 ְלַתֵּקן ֶזה ַהֵחְטא, ֵאיְך ּתּוַכל ִלְהיֹות ְּגֻאָּלה, ֵּכיוָן ֶׁשֶּזה ַהֵחְטא ָּפַגם ָּכל ָּכְך,

 ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָּגִלינּו ֵמַאְרֵּצנּו, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֵאינֹו ַמִּניֵחנּו ָלבֹוא
 ְלַאְרֵּצנּו.

 (ו) ְועֹוד ֲהֹלא ָידּוַע הּוא ֶׁשִּנְגַזר ָעֵלינּו ָּגלּות ִמְּכָבר ֵמֵעת ַמֲעֵׂשה
 ַהְמַרְּגִלים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְתִהִּלים {פרק ק"ו, כ"ו-כ"ז}: "וִַּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם
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(4) And, in truth, not against Him (G–d forbid) is our plaint, but 
against ourselves; for it [the redemption] is not beyond His 
powers, viz. (Isaiah 59:1-2): "Behold, the L–rd's hand is not too 
short to save, and His ear is not too heavy to hear. But your sins 
have made a separation between you and your G–d, and your 
transgressions have hid [His] face from you, from hearing." 
And we find (viz. Sanhedrin 98a) that in the days of R. 
Yehoshua ben Levi he was told (viz. Tehillim 95:6) that the 
Messiah would come "today, if you hearkened to His voice" — 
even though the time of the exile decreed for Israel (one 
thousand years, corresponding to the one thousand year "day" 
of the Holy One Blessed be He, had not yet passed [viz. Chida, 
Petach Eiynayim, Sanhedrin, Ibid.]) In spite of this, the power 
of repentance would have annulled the decree. How much more 
so, more than eight hundred years after the end of that 
[one-thousand-year] "day", [should the Messiah come if we 
repented]! The fault is ours alone — that with our many sins we 
do not allow Him to repose His Shechinah in our midst.  
(5) And if we carefully searched our ways — which of the sins 
have primarily caused the length of our exile? — we would find 
them to be many; but the sin of lashon hara above all, for 
several reasons. First, for it was the major cause of our exile (as 
related in the aforementioned Gemaroth). This being so, as long 
as we do not undertake to correct this sin, how can there be a 
redemption, the sin being so severe as to have caused us to be 
exiled from our land! How much more so will it not allow us to 
return to our land!  
(6) Furthermore, is it not well known that exile had already 
been decreed upon us because of the act of the spies (viz. 
Tehillim 106:25-27): "And they murmured in their tents 
[against the land]. They hearkened not to the voice of the L–rd. 
And He lifted up His hand [in oath] against them… to scatter 
them in the lands," as Rashi and the Ramban explain there 
(Bamidbar 14). And the sin of the spies — was it not that of 
lashon hara! (viz. Arachin 15a). Therefore, it is imperative that 
we correct this sin before the redemption can take place.  
(7) And we find it explicitly stated that it was this sin which 
caused the Jews to be worked [by the Egyptians] with 
back-breaking labor (viz. Shemoth 2:14 and Rashi there). And 
(Devarim Rabbah 6:14): "The Holy One Blessed be He said: 'In 
this world, because there was lashon hara among you, I 
removed My Shechinah from you, but in the next world, etc.'" 
And (Devarim 33:5): "And He became a King in Yeshurun 
when the heads of the people were gathered together as one, the 
tribes of Israel," which Rashi interprets (as per Sifrei): "When is 
He a King in Israel? Specifically, when the tribes of Israel are 
united and not divided into factions" — which (factions) are 
well known to be the result of lashon hara.  
(8) And, aside from this, how can the hoped-for blessings of the 
Holy One Blessed be He repose upon us when, in our many 
sins, we have become habituated to this sin? Is there not an 
explicit curse on this in the Torah, viz. (Devarim 27:24): 
"Cursed is he who strikes his neighbor in secret," which refers 
to lashon hara, as Rashi explains there (aside from the other 
curses which are superadded to this, as will be shown at the end 
of this preface)?  

 ְלַהִּפיל אֹוָתם ְוגֹו' ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות", ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִּׁש"י ָׁשם
 ְוָהַרְמַּב"ן ְּבֻחָּמׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, (במדבר יד, א) ְוֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ֲהֹלא
 ָהָיה ֲעֹון ָלׁשֹון ָהָרע, ּוְכמֹו ְּדִאיָתא ַּבֲעָרִכין {דף ט"ו} ִאם ֵּכן ָאנּו ֻמְכָרִחין

 ְלַתִּקן ֶזה ַהֵחְטא ֹקֶדם ַהְּגֻאָּלה.
 (ז) ְועֹוד ִנְמָצא ְמֹפָרׁש, ֶׁשָעֹון ֶזה ּגֹוֵרם, ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ִנְרִּדים ְּבָפֶרְך,
 ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְׁשמֹות (שמות ב, יד): "ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר" ְוַעֵּין

 ְּבֵפרּוׁש ַרִּׁש"י ָׁשם. ְועֹוד ִנְמָּצא ְמֹפָרׁש ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת ֵתֵּצא
 {דברים רבה ו' י"ד}: ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַעל ְיֵדי
 ֶׁשָהָיה ָלׁשֹון ָהָרע ֵּביֵניֶכם ִסַּלְּקִּתי ְׁשִכיָנה ִמֵּביֵניֶכם ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא

 ְוכּו'. ְועֹוד ִמְקָרא ְמֹפָרׁש ְּבָפָרַׁשת ְּבָרָכה {דברים ל"ג ה'}: "וְַיִהי
 ִביׁשּורּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵסף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל", ּוֵפֵרׁש ַרִּׁש"י

 ָׁשם, (ְוהּוא ַמֲאַמר ַהִסְפִרי), ֶׁשֵאיָמַתי הּוא ֶּמֶלְך ִּביׁשּורּון? ַּדְוָקא ְּכֶׁשֵהם
 ְּבַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ֲאֻגּדֹות ֲאֻגּדֹות, וְָידּוַע ְּדָדָבר ֶזה ָרִגיל ָלבֹוא ַעל

 ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע.
 (ח) ּוְלַבד ֶזה, ַהֵאיְך ְיכֹולֹות ָלחּול ָעֵלינּו ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך

 הּוא, ֶׁשָאנּו ְמַקִּוים ָלֶזה, ֵּכיוָן ְּדַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ָאנּו ֻמְרָּגִלים ְּבֵחְטא
 ֶזה, ֲהֹלא ֵיׁש ַעל ֶזה ָארּור ְמֹפָרׁש ַּבּתֹוָרה, (דברים כז, כד): "ָארּור
 ַמֶּכה ֵרֵעהּו ַּבָסֶתר" ֶׁשהּוא ָקֵאי {עֹוֶלה} ַעל ָלׁשֹון ָהָרע, ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש
 ַרִּׁש"י ָׁשם, ּוְלַבד ְׁשָאר ֲארּוִרין ֶׁשֵּיׁש ָׁשם עֹוד ַעל ֶזה, ַּכְמֹבָאר ְלַקָּמן

 ְּבסֹוף ַהְּפִתיָחה, ַעֵּין ָׁשם.
 (ט) ּוְלַבד ֶזה ֲהֹלא ָידּוַע הּוא ִמְּגָמָרא ַּדֲעָרִכין {דף ט"ו:} ַהַּנ"ל, ֶׁשֹּגֶדל

 ֶהָעֹון ַהֶּזה הּוא ַעד ֵאין ִׁשעּור, ַעד ֶׁשָאְמרּו ָעָליו ֶׁשהּוא ְּככֹוֵפר ָּבִעָּקר,
 ַחס ְוָׁשלֹום. ְוָאְמרּו ִּבירּוַׁשְלִמי ְּדֵפָאה {פרק א הלכה א'}, ֶׁשִּנְפָרִעין ִמן

 ָהָאָדם ֲעבּור ֶזה ֶהָעֹון ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת ָלעֹוָלם ַהָּבא.
 (י) ְוֵעֵּין ְלַקָּמן ַּבְּפִתיָחה ּוְבִסְפִרי ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון, ָׁשם ֶהְעַּתְקנּו ָּכל

 ַמַאְמֵרי ַהַּׁש"ס ְוַהִּמְדָרִׁשים ְוַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְזָּכִרים ְּבִעְניַן ֶזה, ּוִמי
 ֶׁשְּיַעֵּין וְִיְתּבֹוִנן ֵהיֵטב ָּבֶהם, ִּתְסַּמר ַׂשֲערֹות ֹראׁשֹו ִמֹּגֶדל ֶהָעֹון.

 (יא) ְוִנְרֶאה ָּפׁשּוט ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשֶהְחִמיָרה ַהּתֹוָרה ָּכל ָּכְך ְּבֶזה ֶהָעֹון,
 ִמּׁשּום ֶׁשְמעֹוֵרר ָּבֶזה ַהְרֵּבה ֶאת ַהְּמַקְטֵרג ַהָּגדֹול ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל

 ְיֵדי ֶזה הֹוֵרג ַּכָּמה ַאָנִׁשים ְּבַכָּמה ְמִדינֹות. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
 ָּפָרַׁשת ְפקּוֵדי {דף רס"ד}: * ִאית רּוָחא ֲחָדא, ְּדַקְּיָמא ַעל ָּכל ִאּנּון

 ָמאֵרי ְּדִליָׁשָנא ִּביָׁשא, ְּדַכד ִמְתָעֵרי ְּבִני ָנָׁשא ְּבִליָׁשָנא ִּביָׁשא, אֹו ַההּוא
 ַּבר ָנׁש ְּדִמְתָעֵרי ְּבִליָׁשָנא ִּביָׁשא, ְּכֵדין ִאְּתַער ַההּוא רּוָחא ִּביָׁשא

 ְמָסֲאָבא ִּדְלֵעיָלא, ְּדִאְקֵרי ַסְכסּוָכא, ְוִאיהּו ָׁשאֵרי ַעל ַההּוא ִאְתָערּוָתא
 ְּדִליָׁשָנא ִּביָׁשא, ְּדָׁשארּו ֵּבה ְּבִני ָנָׁשא, ְוִאיהּו ָעל ְלֵעיָלא ְוָגֵרים ְּבַההּוא

 ִאְתָערּו ְּדִליָׁשָנא ִּביָׁשא מֹוָתא ְוַחְרָּבא ּוְקָטָלא ְּבָעְלָמא, וַי ְלִאּנּון ְּדִמְתָעֵרי
 ְלַהאי ִסְטָרא ִּביָׁשא ְוָלא ָנְטֵרי ּפּוַמְיהּו ְוִלְׁשַניהֹון ְוָלא ָחְׁשׁשּו ַעל ָּדא ְוָלא

 ַיְדֵעי ְּדָהא ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ַּתְלָיא ִאְתָערּו ִּדְלֵעיָלא ֵּבין ְלָטב ֵּבין
 ְלִביׁש כּו', ְוכּוְלהּו ֵּדָלטֹוִרין ְלִאְתָעָרא ְלַהאי ִחוְָיא ַרָּבא ְלֶמֱהֵוי ֵּדָלטֹוָרא

 ַעל ָעְלָמא, ְוכּוְלהּו ְּבִגין ַהאי ִאְתָערּו ְּדִליָׁשָנא ִּביָׁשא, ַּכד ַקְּיָמא
 ִאְתָערּוָתא ִּדיֵליה ְלַתָּתא.

 (יב) * תרגום: יש רוח אחד, שעומד על כל אלו בעלי לשון הרע. כי
 כשבני אדם מתעוררים בלשון הרע, או אדם אחד שנתעורר בלשון

 הרע, אז נתעורר רוח הרע הטמא ההוא שלמעלה, בכאן נקרא
 סכסוכא, והוא שורה על התעוררות ההיא של לשון הרע שפתחו בני

 אדם, והוא נכנס למעלה, וגורם בהתעוררות ההיא של לשון הרע
 מות וחרב והרג בעולם. אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה ואינם

 שומרים פיהם ולשונם ואינם דואגים על זה, שאינם יודעים,
 שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות של מעלה, בין לטוב ובין
 לרע וכו'. וכלם דוברי רכיל על העולם לעורר על הנחש הגדול הזה
 לדבר רכילות על העולם. והכל הוא בשביל התעוררות לשון הרע,

 כשנמצאת התעוררות שלו למטה. (הגהה)
 (יג) ְונּוַכל לֹוָמר ֶׁשֶּזהּו ַּכָּוַנת ַהְּגָמָרא ַּדֲעָרִכין ַהַּנ"ל: ָּכל ַהְמַסֵּפר ָלׁשֹון

 ָהָרע, ַמְגִּדיל ֲעֹונֹות ַעד ַלָּׁשַמִים ֶׁשְּנֱאַמר {תהלים ע"ג ט'}: "ַׁשּתּו
 ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם ִּתֲהַלְך ָּבָאֶרץ" ֵּפרּוׁש: ַאף ֶׁשְּלׁשֹונֹו הּוא ְמַהֵּלְך

 ָּבָאֶרץ ֲאָבל ִּפיו ָׁשת ַּבָּׁשַמִים. ְוֵכן ִאיָתא ְּבָתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו {פרק י"ח},



(9) In addition, is it not seen from the aforementioned Gemara 
in Arachin that this sin is of infinite severity, so much so that 
they have branded its practitioners as heretics! And in 
Yerushalmi Peah 1:1, it is stated that punishment is exacted for 
this sin in this world, with the "principal" remaining (for 
punishment) in the world to come!  
(10) (See the end of this preface and my book Shmirath 
Halashon [Guarding One's Tongue], where we have transcribed 
all the relevant citations from the Talmud, the Midrash, and the 
holy Zohar. If one scrutinizes them carefully, the hairs of his 
head will stand on end!)  
(11) And it seems clear that the Torah was severe with this sin 
because he [the speaker of lashon hara] arouses the Great 
Adversary against Israel and thereby kills many people in many 
lands. Consider the language of the holy Zohar in (Shemoth) 
Pekudei 264b: "There is a certain spirit appointed over all these 
speakers of lashon hara, which, when men are aroused to lashon 
hara, there is likewise aroused that malevolent, unclean spirit 
above, which is called sachsusa ["contention"]. Presiding over 
that arousal of lashon hara initiated by men, he rises on high 
and causes — by that arousal of lashon hara — death, sword, 
and slaughter in the world. Woe unto those who arouse this 
malevolent force by not guarding their mouth and their tongue, 
giving no thought to it, not knowing that on this lower arousal 
depends the higher arousal, both for good and for evil. And all 
of them arouse this Great Serpent to be an adversary against the 
world. And all this, because of the lashon hara arousal initiated 
below."  
(13) And we can say that this is the intent of the aforementioned 
Gemara in Arachin, viz.: "All who speak lashon hara magnify 
transgression until the heavens, as it is written (Tehillim 73:9): 
'They set their mouth in the heavens, and their tongue walks the 
earth.'" That is, even though his tongue walks the earth, he sets 
his mouth against Heaven. And thus do we find it in Tanna d'bei 
Eliyahu (Rabbah Zuta 18) — that the lashon hara that he speaks 
rises against the Throne of Glory. We can hereby derive some 
idea of the greatness of the destruction wrought against Israel 
by the "men of the tongue."  
(14) Another reason for the severity of this transgression: When 
a man taints his tongue with forbidden things, he prevents all 
expressions of sanctity which leave his mouth thereafter from 
rising on high. As stated by the holy Zohar in Pekudei: "And 
upon this malevolent spirit there are contingent other inciters of 
din [judgment, punishment], which are designated to seize upon 
expressions of evil or of foulness which issue from a man's 
mouth, which are followed by expressions of holiness. Woe 
unto them! Woe to their lives! These men cause those other 
arousers of din to prevail and to taint the Holy Place. Woe to 
them in this world and woe to them in the world to come. For 
these other spirits of uncleanliness take this evil expression that 
has issued from his mouth, and sully the expression of holiness 
which follows, so that it is not ascribed to him, and the power of 
holiness has been, as it were, attenuated." Is it not evident from 
the holy Zohar that [in such an instance] all our words of Torah 
and prayer stand suspended in the air and do not arise on high? 
Whence, then, will they come to our aid for the coming of the 

 ֶׁשַהָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר, הּוא עֹוֶלה ַעד ְּכֶנֶגד ִּכֵסא ַהָּכבֹוד, ּוִמֶּזה
 נּוַכל ֵליַדע ֶאת ֹּגֶדל ַהֻחְרָּבן, ֶׁשַּמְחִריִבים ַּבֲעֵלי ַהָּלׁשֹון ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.
 (יד) ְועֹוד ַטַעם ַאֵחר ְלֹגֶדל ַהְּפָגם ֶׁשָּבא ַעל ְיֵדי ָעֹון ֶזה, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם
 הּוא ּפֹוֵגם ֶאת ְלׁשֹונֹו ְּבִדּבּוִרים ֲאסּוִרים, הּוא מֹוֵנַע ַאַחר ָּכְך ָּכל ִּדּבּוִרים

 ֶׁשל ֹקֶדׁש ְׁשהּוא ְמַדֵּבר ִמַּלֲעלֹות ְלַמְעָלה. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
 ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי: * ּוְבַהאי רּוָחא ִּביָׁשא ָּתְליָן ַּכָּמה ַּגְרִדיִנין ָאֲחָרִנין, ְּדִאּנּון

 ְמֻמִּנין ַלֲאָחָדא ִמָּלה ִּביָׁשא אֹו ִמָּלה ִטּנּוָפא, ְּדַאִּפיּק ַּבר ָנׁש ִמֻּפֵּמיה,
 ּוְלָבַתר ַאִּפיק ִמִּלין ַקִּדיִׁשין. וַי לֹון, וַי ְלַחֵּייהֹון, ְוכּו' וַי לֹון ְּבַהאי ָעְלָמא, וַי

 לֹון ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְּבִגין ְּדִאֵּלין רּוִחין ְמָסֳאִבין ָנְטִלין ַההּוא ִמָּלה
 ְמָסֲאָבא, ְוַכד ַאִּפיק ַּבר ָנׁש ְלָבַתר ִמִּלין ָּקִּדיָׁשא, ַאְקִדיִמי ִאֵּלין רּוֵחי

 ְמָסֲאָבא ִמֵּלי ַההּוא ְמָסֲאָבא, ּוְמָסֲאִבי ְלַההּוא ִמָּלה ַּקִּדיָׁשא, ְוָלא ָזֵכי ֵלה
 ַּבר ָנׁש, ְוִכְבָיכֹול ָּתְׁשָׁשא ֵחיָלא ַקִּדיָׁשא. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ֲהֹלא ִנְרֶאה

 ַּבֲעִליל ִמֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֶׁשָּלנּו ֵהם עֹוְמִדים
 ַּבֲאוִיר ַהָּׁשַמִים, ְוֵאיָנם עֹוִלים ְלַמְעָלה, ּוֵמַאיִן ָּתבֹוא ֶעְזָרֵתנּו ְלִביַאת

 ַהָּמִׁשיח, ְוַכּיֹוֵּצא ָּבֶזה.
 (טו) * תרגום: ומרוח הרע הזה תלויים כמה מעודרי דין אחרים,

 שהם ממנים לאחז בדבר רע או בדבר טנוף, שהאדם מוציא מפיו,
 ואחר כך מוציא מפיו דברים קדושים. אוי להם, אוי לחייהם, אלו בני
 אדם גורמים לאלו מעוררי דין האחרים לשלט ולפגם מקום הקדוש.
 אוי להם בעולם הזה, ואוי להם לעולם הבא, כי אלו רוחות הטמאה
 לוקחים דבר טמאה הזה שהוציא מפיו, וכשהאדם מוציא אחר כך

 מפיו דבר קדשה, מקדימים אלו רוחות הטמאה, ולוקחים דבר טמאה
 ההוא ומטמאים את דבר הקדשה ההוא. והאדם אינו זוכה בה, בדבר

 הקדשה, וכביכול נחלש כח הקדשה. (הגהה)
 (טז) ְוַכֲאֶׁשר ַנֲעִמיק ְּבֶזה ָהִעְניָן ִנְמָּצא עֹוד יֹוֵתר, ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשהּוא ָעֹון

 ְּפִליִלי ְּבַעְצמֹו ְוַכַּנ"ל, עֹוד הּוא ַמְגִּדיל ַהִּקְלקּול ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוַמְחִׁשיְך
 ּוְמַמֵעט אֹוָרן, ַעל ְיֵדי ֶׁשְרִגילּות הּוא ְלַכָּמה ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים, ֶׁשּכֹוְפִלים ֶאת
 ַהָּלאו ַהֶּזה ַּכָּמה ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ְּפָעִמים ִּביֵמי ַחֵּייֶהם, ִּכי ֲאִפּלּו ָעֹון ָקָטן,
 ְּכֶׁשַּיְכִּפיל ַהְרֵּבה ְּפָעִמים הּוא ַנֲעָׂשה ְלַבסֹוף ַּכֲעבֹות ָהֲעָגָלה, ְּכמֹו ֶׁשָּצַוח

 ְיַׁשְעָיה {ה' י"ח}: "הֹוי מֹוְׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה
 ֲחָטָאה". ְוַהָּמָׁשל ֵמחּוט ַהֶּמִׁשי, ְּכֶׁשִּיְכְּפֶלּנּו ַּכָּמה ֵמאֹות ְּפָעִמים, ְוָכל ֶׁשֵּכן

 ַּבֵחְטא ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָחמּור ִמַּצד ַעְּצמֹו ַעד ְמֹאד, ּוְרִגיִלין ַלֲעֹבר ָעָליו
 ַהְרֵּבה ְוהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְּבַכָּמה ֲאָלִפים ְּפָעִמים ִּביֵמי ַחֵּייֶהם, ְוֵאין ְמַקְּבִלין

 ַעל ַעְּצָמן ְּכָלל ְלִהָּׁשֵּמר ִמֶּמּנּו, ֶׁשְּבַוַּדאי הִּקְלקּול ְלַּמְעָלה הּוא ְלֵאין
 ִׁשעּור.

 (יז) וֲאַחְּׁשָבה ָלַדַעת ֹזאת, ֵמַאיִן ַנֲעָׂשה ַהָּלאו ַהֶּזה ֶהְפֵקר ָּכל ָּכְך ְלֵעיִני
 ַהְרֵּבה ְּבִני ָאָדם. ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי ֶׁשֶּזה הּוא ִמַּכָּמה ִסּבֹות, ֶלָהמֹון ִמַּצד ֶאָחד

 ּוְלַהּלֹוְמִדים ִמַּצד ַאֵחר. ֶהָהמֹון ֵאיָנם יֹוְדִעים ְּכָלל ֶׁשִאסּור ָלׁשֹון ָהָרע
 הּוא ֲאִפּלּו ַעל ֱאֶמת, ּוְלַהַּבֲעֵלי ּתֹוָרה ַאף אֹוָתם ֶׁשִּנְתָּבֵרר ָלֶהם

 ְוִנְתַאֵּמת ָלֶהם ֶׁשִאסּור ָלׁשֹון ָהָרע ֲאִפּלּו ַעל ֱאֶמת, ֵיׁש ֵמֶהם ַּכָּמה ֶׁשֵּיֶצר
 ָהָרע ַמְטֶעה אֹוָתם ְּבָפִנים ֲאֵחִרים. ֶאָחד, ֶׁשֵּתֶכף ַמֲחִׁשיב ַהֵּיֶּצר ָהָרע

 ְּבַרֲעיֹוָניו ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר ָעָליו ְלחֹוֵנף, ְואֹוֵמר לֹו ִמְּצָוה ְלַפְרֵסם
 ֶאת ַהֲחֵנִפים ְוָהְרָׁשִעים. ּוְפָעִמים אֹוֵמר לֹו: ֲהֹלא ְּפלֹוִני הּוא ַּבַעל

 ַמְחֹלֶקת ּוִמָּתר ְלַסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע ָעָליו. ְוִלְפָעִמים הּוא ְמַפֵּתהּו ְּבֶהֵּתָרא
 ְּדַאֵּפי ְּתָלָתא {בפני שלושה}, ּוְפָעִמים ְּבֶהֵּתָרא ְּדַאֵּפי ָמָרא {בפני

 המדובר}, ֶׁשַּמְסִּכים ְּבַעְּצמֹו ְּבֵעת ַהִסּפּור ֶׁשָהָיה אֹוֵמר לֹו ַאף ְּבָפָניו,
 ּוְמַגֶּלה לֹו ַהֵּיֶּצר ָהָרע ֶאת ַהַּמֲאָמִרים ַהַּׁשָּיִכים ָלֶזה, ְוַעֵּין ְלַקָּמן ִּבְכָלל ב'
 ג' ח'. ּוְפָעִמים הּוא ְמַפֵּתהּו ְּבֵאיכּות ַהָּדָבר, לֹוַמר ֶׁשֵאין ֶזה ִנְכָנס ִּבְכַלל
 ָלׁשֹון ָהָרע ְּכגֹון ַמה ֶּׁשְרִגיִלין ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים, ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ְלַפְרֵסם

 ַעל ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ָחָכם, ּוֵבַאְרנּו ֶזה ְלַקָּמן ִּבְכָלל יי.
 (יח) ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר: ַהֵּיֶּצר ָהָרע ְּפֻעָּלתֹו ַאַחת ִמְּׁשֵּתיֶהן, אֹו ֶׁשְמַפֵּתהּו,

 ֶׁשֵאין ָּדָבר ֶזה ִנְכָנס ִּבְכַלל ָלׁשֹון ָהָרע, אֹו ֶׁשַעל ִאיׁש ָּכֶזה ֹלא ִּצְּוָתה
 ַהּתֹוָרה ְּבִאסּור ָלׁשֹון ָהָרע.

 (יט) ְוִאם רֹוֶאה ַהֵּיֶּצר ָהָרע, ֶׁשְּבֵאּלּו ִעְנָיִנים ֹלא ְיַנַּצח ָלָאָדם, הּוא ְמַרֶּמה
 אֹותֹו ְּבֶהֶפְך, ֶׁשַּמְחִמיר ָעָליו ָּכל ָּכְך ְּבִעְניַן ָלׁשֹון ָהָרע, ַעד ֶׁשַּמְרֶאה לֹו

 ֶׁשַהּכל ִנְכָנס ִּבְכַלל ָלׁשֹון ָהָרע, ְוִאם ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ַחֵּיי ֵּתֵבל ְּבִעְניַן



Messiah and the like?  
(16) And when we delve more deeply into this matter, we find 
that in addition to its being a grave transgression in itself, it 
undermines all the [upper] worlds and darkens and lessens their 
light. For it is the habit of many men to redouble [violation of] 
this negative commandment many hundreds and thousands of 
times in the course of their lives. For even a small sin, when it is 
repeated many times, becomes like [thick] cart-ropes, as Isaiah 
exhorted (Isaiah 5:18): "Woe unto those who draw forth 
iniquity with cords of deceit and [who draw forth] sin as [thick 
as] cart-ropes." This is analogous to the instance of a silken 
strand which is redoubled hundreds of times. How much more 
so is this sin [of lashon hara], which is extremely grave in itself 
and which countless men tend to repeat many thousands of 
times in the course of their lives without taking it upon 
themselves to guard themselves against it — how much more so 
is the [corresponding] undermining [of the worlds] above 
without limit!  
(17) And I sought to understand this: Why is it that this negative 
commandment has become insignificant in the eyes of so many 
men? And I reflected that this must be so for several reasons, 
[affecting] the common people on one hand and the [Torah] 
scholars on the other. The common people do not even know 
that the prohibition of lashon hara applies to what is true [as 
well as to what is untrue]; and the Torah scholars, even though 
they know for a certainty that it applies to what is true as well 
— some of them are misled by the yetzer hara [the evil 
inclination] in a variety of ways. One of these: The yetzer hara 
puts it immediately into his head that the one he is speaking of 
is a flatterer, and says to him: "It is a mitzvah to expose the 
flatterers and the evil-doers." At other times it says to him: 
"Isn't that man [you are speaking of] a stirrer-up of strife, about 
whom it is permitted to speak lashon hara?" And sometimes it 
tempts him with the [halachic] permit of apei telata [lashon hara 
spoken in the presence of three], and, sometimes, of apei mara 
[convincing him that he would speak thus even to his (the 
victim's) face]. And the yetzer hara provides him with the 
relevant citations (see below, Principles II, III, and VIII). And 
sometimes he appeals to the nature of what is being said, i.e., 
that it is not in the category of lashon hara (e.g., what many, in 
our many sins, are prone to do), publicizing one as not being 
wise (as will be explained in Principle III).  
(18) In sum, the yetzer hara [in respect to lashon hara] acts in 
one of two ways: It convinces the speaker that what he says is 
not lashon hara, or that the Torah did not forbid speaking lashon 
hara against such and such a man.  
(19) And if the yetzer hara sees that in these ways he cannot 
prevail over the man, he deceives him in reverse, being so 
stringent with him in the area of lashon hara until he sees 
everything as entering into the category of lashon hara, to the 
extent that he sees it as impossible to live life thus constrained 
unless he separates entirely from the affairs of the world — as 
per the device of the [primal] subtle serpent, who said [to Eve] 
(Genesis 3:1): "Did G–d really say do not eat from all the trees 
of the garden"? [(when, in reality, he had interdicted only the 
Tree of Knowledge)]  

 ֶזה ִאם ֹלא ֶׁשִּיְפרש ְלַגְמֵרי ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְּכֵעין ִּדַּבת ַהָּנָחׁש
 ֶהָערּום ֶׁשָאַמר (בראשית ג, א): "ַאף ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים ֹלא ֹתאְכלּו ִמָּכל

 ֵעץ ַהָּגן".
 (כ) ּוְלבד ֶזה ֲחֵסָרה ְלַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְיִדיָעה ְּבִעְניַן ִאסּור ַּקָּבַלת ָלׁשֹון

 ָהָרע, ֶׁשִאסּורֹו הּוא ֲאִפּלּו ְלַהֲאִמין ַּבֵּלב ְלַבד, ַרק ָלחּוׁש ִמָּבֵעי {צריך}
 {נדה ס"א}. ְועֹוד ַהְרֵּבה ִעְנָיִנים ַּכּיֹוֵּצא ָּבֶזה ְּבִעְניַן ַקָּבַלת ָלׁשֹון ָהָרע

 ּוְרִכילּות ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֲאָרם ֹּפה. ְוַאְך ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵאיְך ְלַתֵּקן ֶאת
 ַהָּדָבר, ִאם ָעַבר ַעל ִאסּור ִסּפּור ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ְוקָּבָלָתם.

 (כא) ּוִמּצד ֵאּלּו ַהִסּבֹות ִנְתמֹוֵטט ָהִעְניָן ִמּכּל ָוֹכל, ִּכי ִמֵּמיָלא ֻהְרַּגל
 ָהִאיׁש ְלַדֵּבר, ְּכִפי ֶׁשִּיְזַּדֵּמן ֶׁשֵּיֵּצא ִמִּפיו, ְוֹלא ְלִהְתּבֹוִנן ּבֹו ִמְּתִחָּלה ֶּפן

 ָּדָבר ֶזה ִנְכָנס ִּבְכַלל ִאסּור ְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהָרע. ְוֻהְרַּגְלנּו ָּכל ָּכְך ְּבָעֹון ֶזה,
 ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַעד ֶׁשִּמְּפִני ֶזה ְּבֵעיִני ַהְרֵּבה ְּבִני ָאָדם ֵאין ָּדָבר ֶזה
 ֶנְחָׁשב ְלָעֹון ְּכָלל, ְאִפּלּו ִאם ְיַדֵּבר ָּדָבר ֶׁשִּנְרֶאה ַלֹּכל ֶׁשהּוא ָלׁשֹון ָהָרע

 ּוְרִכילּות ְּגמּוָרה, ְּכגֹון ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ַרע ַעל ֲחֵברֹו ּוְמַגֵּנהּו ְּבַתְכִלית
 ַהְּגנּות. ְוִאם ִיְׁשָאֵלהּו ֶאָחד: ָלָּמה ִּדַּבְרָּת ָלׁשֹון ָהָרע אֹו ְרִכילּות? ַיְחֹׁשב
 ְּבִלּבֹו, ֶׁשהּוא ָּבא ַלֲעׂשֹותֹו ַּצִּדיּק ְוָחִסיד, ְוֹלא ְיַּקֵּבל ֶאת ִּדְברי ַהּמֹוִכיַח

 ְּכָלל, ַּבֲאֶׁשר ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשַהָּדָבר ַהֶּזה ֶהְפֵקר, ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים.
 (כב) ְוָכל ֵאּלּו ַהִסּבֹות ִעָּקָרם הּוא ִמַּצד ֶׁשֹּלא ִנְתַקֵּבץ ְּבָמקֹום ֶאָחד ִעְניַן
 ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות, ֶׁשִּיְתָּבֵאר ּבֹו ֵאיכּוָתם ְוִעְנָיָנם ִּבְכָלֵליֶהם ּוְפָרֵטיֶהם,
 ֲאָבל ֵהם ְמֻפָּזִרים ַּבַּׁש"ס ְוִראׁשֹוִנים. ַוֲאִפּלּו ָהַרְמַּב"ם ְּבֶפֶרק ז' ֵמִהְלכֹות
 ֵּדעֹות ְוַרֵּבנּו יֹוָנה ְּבַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה, ֶׁשֵהם ָעׂשּו ָלנּו ֶּדֶרְך ְסלּוָלה ַּבֲהָלָכה

 זֹו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִקְּצרּו ְמֹאד, ְּכַדְרָּכן ֶׁשל ִראׁשֹוִנים, ְוַגם ֵיׁש ַהְרֵּבה ְוַהְרֵּבה
 ִּדיִנים ֶׁשֹּלא ָּבא ְּבִדְבֵריֶהן, ַּכֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֹוֶאה ִּבְפִנים ַהֵסֶפר.

 (כג) ַעל ֵּכן ָאַזְרִּתי ְּכֶגֶבר ֲחָלַצי, ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַהחֹוִנן ְלָאָדם
 ַּדַעת, ְוִקַּבְּצִּתי ָּכל ִּדיֵני ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ֶאל ֵסֶפר, ְוִלַּקְטִּתי אֹוָתם ִמָּכל

 ַהְּמקֹומֹות ַהְמֻפָּזִרים ַּבַּׁש"ס ּוַבּפֹוְסִקים ּוִבְפָרט ֵמָהַרְמַּב"ם ְוַהְסָמ"ג
 ְוַהַּׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ְלַרֵּבנּו יֹוָנה ַז"ל, ֶׁשֵהם ֵהִאירּו ָלנּו ָהֵעיַנִים ַּבֲהָלָכה זֹו,

 ְוַגם ִלַּקְטִּתי ֵאיֶזה ִּדיִנים ִמַּמה ֶּׁשָּמָּצאִתי ִּבְתׁשּוַבת ַמֲהִרי"ק ּוְׁשָאֵרי
 ְּתׁשּובֹות ַהַּׁשָּיִכים ְלִעְניָן ֶזה.

 (כד) ְוִחַּלְקִּתי ֶאת ַהֵסֶפר ִלְׁשִני ֲחָלִקים. א. ִהְלכֹות ִאסּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע. ב.
 ִהְלכֹות ִאסּוֵרי ְרִכילּות *. (ְוַכֲאֶׁשר ְיַזֵּכִני ָהֶעְליֹון ֶאְרֶאה ְּבִלי ֶנֶדר ְלַחֵּבר
 ֶאל ֵאּלּו ַהְּׁשֵני ֲחָלִקים עֹוד ֵחֶלק ְׁשִליִׁשי, ֲאֶׁשר ּבֹו ְיֵקַּבץ ָּכל ַהַּמֲאָמִרים

 ַהִּנְזָּכִרים ַּבְּגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ְוֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵמִעְניָן ֶזה, ִּכי ִמּתֹוְך ֶזה ְיֹבַאר
 ֹעֶּצם ַהָּׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ְלִמי ֶׁשִּנְזָהר ֵמָעֹון ֶזה ְוֹגֶדל
 ָהעֶֹנׁש ְלִמי ֶׁשעֹוֵבר ַעל ֶזה), ְוַאַחר ָּכְך ִחַּלְקִּתי ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהַּנ"ל

 ִלְכָלִלים, ְוָכל ְּכָלל ְלַכָּמה ְסִעיִפים, ְּכֵדי ֶׁשָּירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו, ְוִכְמַעט ְּבָכל
 ְּכָלל ִצַּיְרִּתי ֵאיֶזה ִּצּיּוִרים ַהַּׁשָּיִכים ִלְכָלל ֶזה, ְּכֵדי ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְתּבֹוֵנן ַהּקֹוֵרא,

 ֵאיְך ִלָּזֵהר ָּבֶזה ְלַמֲעֶׂשה.
 (כה) * ובאמת יש הרבה דינים בהלכות רכילות, שנוכל ללמד אותם

 מדיני אסורי לשון הרע, אך אמרתי ההכרח לחזר עוד כל דין ודין
 בפרטיות מחמת גדל המכשול המצוי בזה החטא, חטא הלשון,

 רחמנא ליצלן, ואין לסמך בענין כזה על המעין, שכאשר יהיה צריך
 לאיזה דבר למעשה, יחפש ללמד דבר מתוך דבר, וכולי האי ואולי.
 גם שכמעט בכל ענין וענין יש איזה התחדשות, אשר לא נוכל ללמד
 זה מדיני אסורי לשון הרע, וכבר אמרו חז"ל בכיוצא בזה: כל פרשה

 שנאמרה ונשנית, לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בה.
 (הגהה)

 (כו) ְוָקָראִתי ֶאת ֵׁשם ַהֵסֶפר ַהֶּזה ִּבְכָללֹו "ָחֵפץ ַחִּיים" ַעל ֵׁשם ַהָּכתּוב
 (תהלים לא, יג): "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים" ְוכּו'. ּוִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָיּקּוץ ַהּקֹוֵרא
 ִּבְּקִריָאתֹו ָּכל ִּדין ּוְמקֹורֹו ֵמֲחַמת ֹרב ָהֲאִריכּות ֶׁשִּנְמָּצא ּבֹו ִלְפָעִּמים, ַעל
 ֵּכן ִחַּלְקִּתיו ִלְׁשַנִים. ַהְּפִנים, ְוהּוא ַהְהָלָכה ְּבִקּצּור ַהּיֹוֵּצאת ַאַחר ֵּברּור
 ָּכל ַהְּדָבִרים ִיָּקֵרא ְּבֵׁשם ְמקֹור ַהַחִּיים, ִּכי ַהִּדּבּור ֶׁשָּבָאָדם הּוא יֹוֵצא

 ִמֹּכַח ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּבֹו ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב (בראשית ב, ז): "וְַיִהי ָהָאָדם
 ְלֶנֶפׁש ַחָּיה", ְוִתְרֵּגם אּוְנְּקלּוס ְלרּוַח ְמַמְלָלא. ּוֵבאּור ָסִביב לֹו ִיָּקֵרא

 ְּבֵׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים, ִּכי הּוא ַהְּבֵאר ֶׁשָּדִליִתי ִמֶּמּנּו ֶאת ְמקֹור ַהַחִּיים
 ַהְּפִניִמי.



(20) Add to this that many men lack a fundamental 
understanding of the prohibition of receiving lashon hara — 
that it applies even to believing it in the heart [and not only to 
repeating it (though one is permitted to "suspect" it to be true, 
viz. Niddah 61a). The same is true of many similar instances in 
the area of receiving lashon hara and of rechiluth [talebearing], 
which cannot be specified here. And they also do not know how 
to make amends if they have transgressed the prohibition of 
speaking lashon hara and of receiving it.  
(21) Because of these reasons things have come to such a pass 
that one says whatever enters his mouth to say, without first 
considering that it might enter the category of rechiluth and 
lashon hara. (In our many sins), we have become so habituated 
to this sin that in the eyes of many men it is not considered a sin 
at all — even if he would say something which is apparent to 
everyone as absolute lashon hara and rechiluth, as when he 
would speak of his friend and demean him to the very ends of 
degradation. And if one asked him: "Why did you speak lashon 
hara and rechiluth?" he would think in his heart that he [his 
chastiser] thought to make him a ["fanatic"] tzaddik or chasid, 
and he would not accept his words at all, regarding this [(lashon 
hara and rechiluth)], in our many sins, as completely 
insignificant.  
(22) And all this proceeds — for the most part — from the laws 
of lashon hara and rechiluth not having been gathered into one 
spot, where there could be elucidated their nature and 
application, in principle and in practice. Instead, they are 
scattered in the Talmud and in the Rishonim (the early 
authorities). And even the Rambam in the seventh chapter of 
Hilchoth Deoth and Rabbeinu Yonah in the Sha'arei Teshuvah, 
who have paved the way for us in this area, have, nonetheless, 
been very terse, as is the way of the Rishonim. And there are 
also many dinim [laws] that are not mentioned in their words, as 
will be seen within.  
(27) And let the reader, my brother, know that for even the 
simplest thing found therein, I have indicated its source in the 
Be'er Mayim Chayim, so that it be clear before the eyes of all 
that I have not written this book according to the parameters of 
chasiduth [saintliness], but according to the parameters of din 
[Law].  
(28) For the din flows from them [these sources]. "And all who 
judge me by the scales of merit, may the Source [of life] judge 
them by the scales of merit." I have also written for this book a 
long, extensive foreword, explicating several negative and 
positive commandments frequently transgressed by those who 
do not guard themselves against this bitter sin of lashon hara 
and rechiluth. May the L–rd grant that the yetzer be smitten, 
when he [the transgressor] realizes the extent of the havoc and 
the harm wrought by his speech. Aside from this, the following 
(Midrash Rabbah 14:4) is well known: "If you have labored 
much in their [the sages'] words, the Holy One Blessed be He 
removes the yetzer hara from you" — whereupon I said to 
myself: "Possibly, if they study this book, which is gathered 
from all the words of the Rishonim on this subject, and reflect 
upon them, the yetzer hara for this sin will not prevail so much 
over them." And, as a mater of course, if one starts to remove 

 (כז) וְֵיַדע ָאִחי ַהּקֹוֵרא, ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ָּדָבר ָּפׁשּוט ֶׁשִּנְמָצא ִּבְפִנים, ֶהְרֵאיִתי
 ֶאת ְמקֹורֹו ִּבְבֵאר ַמִים ַחִּיים. ְלַמַען ְיֹבַרר ְלֵעיֵני ַהֹּכל, ֶׁשֵסֶפר ֶזה ֹלא

 ִחַּבְרִּתי ַעל ִּפי ִמַּדת ֲחִסידּות, ַרק ַעל ַּצד ַהִּדין.
 (כח) (וֲאַחֶּלה ְלַהּקֹוֵרא ַהָּנִעים, אּוַלי ִיְמָצא ֵאיֶזה ָּדָבר, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִנְרֶאה

 לֹו ְּבַהְׁשָקָפה ִראׁשֹוָנה, ִאם ְּבֶעֶצם ַהִּדין, ִּכי ֹיאַמר ֶׁשהּוא חּוְמָרא
 ְּבָעְלָמא אֹו ֲאִריכּות ַהָּלׁשֹון ְלֹלא ֹּצֶרְך אֹו ִקּצּור ָלׁשֹון, ַּבל ְיַמֵהר ְלַהְחִליט
 ֶאת ַהָּדָבר לֹוַמר ְׁשָגָגה ִהיא, ַעד ֲאֶׁשר ְיַעֵּין ֵהיֵטב ְּבַהְּבֵאר ַמִים ַחִּיים

 ּוְבָכל ַהְּכָלִלים ַהִּנְּצָרִכים ַלֲהָלָכה זֹו, ִּכי ַאף ִאם ֶיְחַסר לֹו ְּכָלל ֶאָחד
 ֵמֲהָלָכה זֹו, ֹלא ָיִבין ְׁשָאר ַהֲהָלָכה ַלֲאׁשּורֹו. ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ָסִעיף ְוָסִעיף
 ִמֵסֶפר ַהֶּזה ִעַּיְנִּתי ּבֹו ַהְרֵּבה (ּוְבִדּבּוק ֲחֵבִרים ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה), ְוִחַּפְׂשִּתי
 ִחּפּוׂש ַאַחד ִחּפּוׂש, ֶׁשֹּלא ִיָּמֵּצא ַּבַּׁש"ס ְסִתיָרה ִלְדָבֵרינּו. ְוַכָּמה ְּפָעִמים
 ִעַּיְנִּתי ְּבִעְניָן ֶאָחד ַּכָּמה ָיִמים, ַעד ֶׁשֵּבַרְרִּתי ַהֲהָלָכה ַלֲאִמָּתה ְּבֶעְזַרת
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ַוֲאַּקּוְָה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַהּקֹוֵרא ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ִלְדָבֵרינּו
 ֵאֶּלה וִיַעֵּין ֵהיֵטב ְּבָכל ְּכָלֵלי ַהֲהָלָכה, ֵעיָניו ֶיֱחזּו ֵמיָׁשִרים, ִּכי ָּכל ִמָּלה

 ּוִמָּלה, ֶׁשִּבְפִנים ַהֵסֶפר, ִנְכְּתָבה ְּבִדְקּדּוק ַהִּדין. ְוִלְפָעִמים ָהָיה ִּביָכְלִּתי
 ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהָּלׁשֹון ְלַקֵּצר אֹו ְלַהֲאִריְך, ְלַמַען ִיְהֶיה ָנֵקל ְלָהִבין ַהְמֻכָּון ּבֹו.

 אּוָלם ֹלא ָרִּציִתי ְלַׁשּנֹות ְלׁשֹון ָהַרְמַּבם ּוְׁשָאֵרי ּפֹוְסִקים ֶׁשהִּדין נֹוֵבַע
 ֵמֶהם. ְוָכל ֲאֶׁשר ְידּוִני ְלַכף ְזכּות ַהָּמקֹום ְיִדיֵנהּו ְלַכף ְזכּות) *.

 (כט) * ואל יפלא בעיני הקורא, כיון שכל הספר הזה הוא מיסד על
 עקרי ההלכה, למה אני מביא בכמה מקומות ראיות מספר שערי

 תשובה לרבנו יונה, שהוא מכלל ספרי מוסר, כי באמת נראה לעינים
 להמתבונן היטב במאמריו הקדושים בכמה מקומות, ששמר ודקדק
 את דבריו שלא יצא מגדר הדין, ובפרט בדיני לשון הרע שלו, בכל

 ענין וענין שכתב יש על זה מקור מן הש"ס, וכאשר נבאר, אם ירצה
 השם, בפנים הספר, אך הוא קצר מאד, ולא הביא את המקורות

 כדרכן של ראשונים, ובכל זאת על פי הרב לא סמכתי עליו לבד, רק
 במקום שנשמע מדבריו איזה קולא (וכן כהאי גונא משאר ספרי

 מוסר), אבל לחומרא כמעט רבו ככלו הבאתי עוד איזה ראיות, כאשר
 יראה המעין בפנים.

 (ל) ויודע אני כי יוכל להיות, שימצאו אנשים, שרצונם ותשוקתם לתן
 דפי בחבריהם, והרגילו את עצמם בעון המר הזה, עד אשר לא יועיל
 להם שום דבר להשיבם מדרכם הרעה, ואנשים כאלו, כאשר ימצאו
 בספרי זה איזה קלא, לא ידקדקו כלל בפרטים הנצרכים לזה, ויתירו
 על ידי זה כמה דברים אשר לא עלתה על לבי, ולא יהיה גם כן לבם

 נוקפם על זה, כי יתלו בספר הזה, אך אמרתי, לא אמנע טוב
 להולכים בתמים בשביל אנשים כאלו, כמו שאמרו חז"ל באפן כזה
 בבבא בתרא (בבא בתרא פט, ב): אמרה ומהאי קרא אמרה "כי

 ישרים דרכי יי צדיקים ילכו בם" וכו'.
 (לא) וידעתי גם ידעתי כי ימצאו אנשים, אשר ירצו להמעיט את

 מעלת הלמוד בענין זה, ויתלו את עצמן במאמר חז"ל: מוטב שיהיו
 שוגגין, ואל יהיו מזידין, אך באמת הדין אתי משני צדדים. א. בדבר

 המפרש בתורה, אין אומרים מוטב וכו', כמו שפסק בארח חיים
 בסימן תר"ח סעיף ב' בהג"ה, ולשון הרע ורכילות הוא דבר המפרש
 בתורה ועוד, אם כן לא נלמד לרבים הלכות גזל, דגם זה קשה מאד
 לקים, כמו שאמרו חז"ל בבבא בתרא דף קס"ה. (ואף שבלשון הרע

 אמרו שם, שכלם נכשלין, הלא לא אמרו רק באבק, כמו שהקשה
 הגמרא שם: בלשון הרע סלקא דעתך (עלתה בדעתך). ויהיה תועלת
 על כל פנים מלמוד ענינים אלו להנצל מעצם העון, ואפלו מאבק לשון

 הרע יוכל להנצל, אם יתן לבו ורעיוניו לזה, דלא אמרו אין אדם וכו',
 רק בסתמא) וכן לא נלמדם הלכות שבת, שהם כהררים התלוים

 בשערה, והרבה דינים יש בהם, שקשה מאד לקים אותם. ועוד היאך
 העתיקו לנו חז"ל בערכין (דף ט"ו: ודף ט"ז) העקרים בענינים אלו,
 כגון, מה שאמרו שם: היכי דמי לישנא בישא, נורא בי פלניא (איך

 נקרא לשון הרע? אש אצל פלוני) וכדומה. ועוד מגופא דקרא נוכיח,
 הלא כתיב בתורה: "זכור את אשר עשה יי אלקיך למרים" וכו',

 והביא הרמב"ן בבאורו בשם הספרי, שצריך לזכר תמיד בפה מעשה



himself from this sin, he will come to remove himself from it 
entirely. For in this sin, habit plays a great part, and (Yoma 38b) 
"One who comes to purify himself is assisted [by the L–rd]." 
And in this merit, may the Redeemer [the Messiah] come to 
Zion," (Isaiah 50:29), speedily, in our days, Amen!  

 מרים כדי שעל ידי זה נתבונן את גדל העון המר, ולדבריהם, אדרבה,
 לא נזכר, ונוכל להיות שוגגין בזה, אלא ודאי דהתורה ירדה לסוף

 דעת האדם, שבכחו להיות נזהר מזה העון, דאי לאו הכי אין הקדוש
 ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, וכאשר יתבונן תמיד בזה, יהיה

 לו בודאי לתועלת גדולה להנצל מעון זה.
 (לב) עוד ימצא תועלת גדולה מלמוד ענינים אלו, שעל ידי זה לא

 יהיה דבר זה בעיניו כהפקר, ואז אפלו אם יהיה, חס ושלום, נכשל
 בזה לפרקים, איננו בכלל בעלי לשון הרע, שעל זה אמרו חז"ל

 בערכין, ששקול כנגד ג' עונות החמורות, ואינם מקבלין פני שכינה,
 וכיוצא מענשין החמורין, כמו שמוכח מדברי רבנו יונה ב"שערי

 תשובה" ומדברי ה"כסף משנה" ברמב"ם בפרק ז' מהלכות דעות
 רק כשאר לאו דעלמא. גם על ידי זה ידע בנפשו שחטא לפני יי, וכמו

 שאמר הכתוב (ירמיה ב, לה): "הנני נשפט אותך על אמרך לא
 חטאתי", ויראה לפיס את חברו עבור זה, או לפחות שלא לדבר עליו

 עוד הפעם, מה שאין כן אם ישליך, חס ושלום, את הדבר אחר גוו,
 ואינו חושבו לעון כלל. (הגהה)

 (לג) ַּגם ִחַּבְרִּתי ֶאל ַהֵסֶפר ַהֶּזה ְּפִתיָחה ֲאֻרָּכה ּוְרָחָבה, ָׁשם ְמֹבָאר
 ַּכָּמה ָלאוִין ַוֲעִׂשין ָרִגיל ַלֲעֹבר, ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ֵמִאסּור ַהַּמר ֶׁשל ָלׁשֹון
 ָהָרע ּוְרִכילּות (ּוְכַהאי ַּגְוָנא ָמִצינּו ְּבִמְׁשָנה ְנָדִרים {דף ס"ה} ַעֵּין ָׁשם

 ּוִבְמָנחֹות {ּדף מ"ד} ַעֵּין ָׁשם) אּוַלי ִיֵּתן יי, ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכְך ִיָּנֵגף ַהֵּיֶצר
 ִּבְראֹותֹו ֶאת ֹּגֶדל ַהְּמהּוָמה ְוַהַּמְכֵׁשָלה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַעל ְיֵדי ִּדּבּורֹו.
 (לד) ַּגם ְלַבד ֶזה ָידּוַע הּוא ַמה ֶּׁשהּוָבא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת ָנׂשא

 {י"ד ד'}, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִאם ָיַגְעָּת ַהְרֵּבה ְּבִדְבֵריֶהם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
 ֵמִסיר ֵיֶצר ָהָרע ִמְּמָך. ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ֶאל ִלִּבי, ֶאְפָׁשר ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַעְּינּו

 ַּבֵסֶפר ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ְמֻלָּקט ִמָּכל ִּדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים ְּבִעְניָן ֶזה וְִיְתּבֹוְננּו ּבֹו,
 ֹלא ִיְׁשֹלט ָּכל ָּכְך ַהֵּיֶּצר ָהָרע ְּבָעֹון ֶזה. ּוִמֵּמיָלא ְּכֶׁשִּיְמֹׁשְך ִמְּתִחָּלה ֶאת
 ַעְּצמֹו ֵּמָעֹון ֶזה ְּבִמְקָצת, ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּזַמן ִיְמֹׁשְך ֶאת ָידֹו ִמֶּמּנּו ְלַגְמֵרי, ִּכי
 ְּבָעֹון ֶזה ַהְרֵּבה ִמֶּמּנּו ַהֶהְרֵּגל עֹוֶׂשה, ְוַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו (יומא

 לח, ב), ּוִבְזכּות ֶזה ּוָבא ְלִּצּיֹון ּגֹוֵאל ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן. ְּפִתיָחה
 ְלִהְלכות ִאּסּור ָלשון ָהָרע ּוִרִכילּות.
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