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 11.9  

 אולם   השבועות,   אף   על   פי   שמן   הסתם   כל   שאינו   מן   ההדיוטות   נשמר   מהוציא   שם   שמים   מפיו   לבטלה   כל   שכן   בשבועה.   יש   עוד   איזה   ענפים   קטנים  
 שאף   על   פי   שאינם   מן   החמורים   יותר,   על   כל   פנים   ראוי   למי   שרוצה   להיות   נקי,   לישמר   מהם,   והוא   מה   שאמרו   (שבועות   לו):   אמר   רבי   אלעזר,   לאו  

 שבועה   והן   שבועה.   אמר   רבא,   והוא   דאמר   לאו   לאו   תרי   זמני,   והוא   דאמר   הן   הן   תרי   זמני.   וכן   אמרו   (בבא   מציעא   מט):   והין   צדק,   שיהא   לאו   שלך  
 צדק   והן   שלך   צדק.  

 והנה   דבר   השקר   גם   הוא   חולי   רע   נתפשט   מאד   בבני   האדם,   ואולם   מדריגות   מדריגות   יש   בו   –   יש   בני   אדם   שאומנותם   ממש   הוא   השקרנות,   הם  
 הולכים   ובודים   מלבם   כזבים   גמורים   למען   הרבות   שיחה   בין   הבריות   או   להחשב   מן   החכמים   ויודעי   דברים   הרבה,   ועליהם   נאמר   (משלי   יב):   תועבת  
 ה'   שפתי   שקר.   ואומר   (ישעיה   נט):   שפתותיכם   דברו   שקר,   לשונכם   עוולה   תהגה.   וכבר   גזרו   חכמים   ז"ל   (סוטה   מב):   ארבע   כתות   אינן   מקבלות   פני  

 השכינה,   ואחת   מהם   כת   שקרנים.  

 ויש   אחרים   קרובים   להם   במדריגה,   אף   על   פי   שאינם   כמוהם   ממש,   והם   המכזבים   בספוריהם   ודבריהם,   והיינו,   שאין   אמנותם   בכך   ללכת   ולבדות  
 ספורים   ומעשים   אשר   לא   נבראו   ולא   יהיו,   אבל   בבואם   לספר   דבר   מה,   יערבו   בהם   מן   השקרים   כמו   שיעלה   על   רוחם,   ויתרגלו   בזה   עד   ששב   להם  

 כמו   טבע,   והם   הם   הבדאים   אשר   אי   אפשר   להאמין   לדבריהם,   וכמאמרם   ז"ל   (סנהדרין   פט):   כך   הוא   עונשו   של   בדאי,   שאפילו   אומר   אמת,   אין  
 שומעין   לו,   שכבר   הטביעו   בהם   הרעה   הזאת   שלא   יוכלו   לצאת   דבריהם   נקיים   מן   הכזב   מתוך   פיהם.   הוא   מה   שהנביא   מצטער   ואומר   (ירמיה   ט):  

 למדו   לשונם   דבר   שקר   העוה   נלאו.  

 ויש   עוד   אחרים   שחליים   קל   מחולי   הראשונים,   והם   אותם   שאינם   קבועים   כל   כך   בשקר,   אלא   שלא   יחושו   להתרחק   ממנו,   ואם   יזדמן   להם   יאמרוהו,  
 ופעמים   רבות   יאמרוהו   דרך   שחוק   או   כיוצא   בזה   בלא   כוונה   רעה.   ואמנם   החכם   הודיענו,   שכל   זה   הוא   היפך   רצון   הבורא   ברוך   הוא   ומדת   חסידיו,  

  הוא   מה   שכתוב   (משלי   יג):   דבר   שקר   ישנא   צדיק.  

 והוא   מה   שבאה   עליו   האזהרה   (שמות   כג):   מדבר   שקר   תרחק.   ותראה   שלא   אמר   משקר   תשמר,   אלא   מדבר   שקר   תרחק,   להעיר   אותנו   על   ההרחק  
 הגדול   והבריחה   הרבה   שצריך   לברוח   מזה.   וכבר   נאמר   (צפניה   ג):   שארית   ישראל   לא   יעשו   עולה   ולא   ידברו   כזב   ולא   ימצא   בפיהם   לשון   תרמית.  
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