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 כוחה של השבועה  –  מסעי מטותפרשת 

ר שנאמר " של האדם שבועתולהיזהר בקיום התורה מצוה את ישראל  ה ַהָדָבר ֲאשֶׁ אֹמר זֶׁ ל לֵּ י ִיְשָראֵּ י ַהַמּטֹות ִלְבנֵּ ל ָראשֵּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ר לה' אֹו  ִצָוה ה': דֶׁ ל ְדָברֹו  ִהָשַבע ְשֻבָעהִאיש ִכי ִיֹדר נֶׁ ְאֹסר ִאָסר ַעל ַנְפשֹו לֹא ַיחֵּ הלֶׁ א ִמִפיו ַיֲעשֶׁ  צוו ישראל גםובני  .ג( –)במדבר ל, ב " ְכָכל ַהֹיצֵּ

יָך ַלָשְוא ִכי " שנאמר על השבועהבהר סיני  ם ה' ֱאֹלהֶׁ ת שֵּ ת ְשמֹו ַלָשְואלֹא ִתָשא אֶׁ ר ִיָשא אֶׁ ת ֲאשֶׁ ה ה' אֵּ נאסרו שכלומר  )שמות כ, ז(" לֹא ְיַנקֶׁ
 .(ט ע"א. ראה גמ' שבועות דף לרש"י שמות כ, זעפ"י ) ת שוואושבוע ישבעלה

 ?או 'שבועת שקר' 'שבועת שווא'חלילה שלא תהיה עליה  מוזהריםאשר האדם שבועת חה וחשיבותה של כוי מהויש להתבונן, 

 הזה לעולם בואהשלוש פעמים לפני  נשבעה נשמהכל 

לקיים את בפעם הראשונה משביעים אותה  –בעוד היא יודעת את כל התורה ונמצאת בעולם הנשמות  ,טרם בואה של הנשמה לעולם
ר " נאמר בפסוקוזה  .התורה י ָהָעם ַויֹאְמרו ֹכל ֲאשֶׁ ר ַהְבִרית ַוִיְקָרא ְבָאְזנֵּ פֶׁ רַוִיַקח סֵּ ה ה'  ִדבֶׁ  סדר התיבותשהרי , )שמות כד, ז(" ְוִנְשָמעַנֲעשֶׁ
ה היה צריך להיות " בפסוק ר  ְוִנְשָמעַנֲעשֶׁ רֹכל ֲאשֶׁ ר " ואמר את הסדר הכתוב אך שינה ,"ה' ִדבֶׁ ר ה' כֹּל ֲאשֶׁ בֶׁ ְשָמעדִּ ה ְונִּ כי  – "ַנֲעשֶׁ
ר"תיבות בהכוונה  בֶׁ ר דִּ )'דבש לפי' להחיד"א מערכת נ' אות יא ד"ה  'עולם הנשמות'בהיותם ב בעברלמדו ונשבעו  שעם ישראל כבר למה היא" כֹּל ֲאשֶׁ

ר "לכן נאמר בלשון עבר  ,בשם 'המגיד מישרים' פרשת יתרו מהדורא קמא ד"ה אבל רזא דמילתא('נעשה ונשמע'  רכֹּל ֲאשֶׁ בֶׁ ר "ולא בלשון עתיד  "דִּ ריכֹּל ֲאשֶׁ בֶׁ , כי "דִּ
ה" ה'איתם שם דיבר ששכל מה  ועליה אמרו, שנשמתם שמעה בתורה קודם שבאה לעולם הזההכוונה למה  הוסיפו . ומה ש"ַנֲעשֶׁ

 .מגיד מישרים' פרשת יתרו מהדורא קמא ד"ה אבל רזא דמילתא()'במעמד הר סיני שהיתה להם אז השבועה על  הוא "ְוִנְשָמע"

אמרו רבותינו ועל זה   ,לקיים את התורה ביעאז ה' שב והש .נשמה ביחד עם כל נשמות ישראל במעמד הר סיניההושבעה  שניהפעם 
נמצאות באותו המעמד היו  .כב ע"א(דף מכות גמ' ח ע"א, דף נדרים  גמ' עג ע"ב,דף יומא  גמ' כא ע"ב,דף )ראה גמ' שבועות שבע ועומד מהר סיני" "מו כבר איש ישראלכי 
םְולֹא " לישראליתברך כפי שאמר אז ה'  הדורותכל הנשמות שעתידות להיות בעם ישראל משך גם  ת ַהְבִרית  ִאְתכֶׁ ת אֶׁ ם ָאֹנִכי ֹכרֵּ ְלַבְדכֶׁ

ת ָהָאָלה ַהזֹאת: ִכי  ר יְֶׁשנֹוַהזֹאת ְואֶׁ ת ֲאשֶׁ ד ַהיֹום  אֶׁ י הֹפה ִעָמנו ֹעמֵּ ּנו ֹפה ִעָמנו ַהיֹוםקֵּ ' ֱאֹלִלְפנֵּ ינֶׁ ר אֵּ ת ֲאשֶׁ ת ִכי ", יד( –)דברים כט, יג  "ינו ְואֵּ אֶׁ
ר יְֶׁשנֹו י ה' ֱאֹל ד ַהיֹוםֹפה ִעָמנו ֹעמֵּ  ֲאשֶׁ ָמנּו ַהּיֹום"אלו נשמות עם ישראל שעמדו בגופם בהר סיני,  – "ינוקֵּ ִלְפנֵּ ּנּו פֹּה עִּ ר ֵאינֶׁ  –" ְוֵאת ֲאשֶׁ

 'נעשה ונשמע'"ה מערכת נ' אות כט ד להחיד"א פרשת ניצבים אות ג( )'דבש לפי' 'מדרש תנחומא'ראה ) גוף ןאלו נשמות ישראל שעתידות לבוא לעולם ועדיין לא נברא לה

 .'מראית העין' להחיד"א מסכת נדרים דף ח ד"ה והלוא מושבע( ,עפ"י המגיד מישרים

ולפני  את כל התורה, התינוק את מלמדיםאז  .ומהתינוק במעי אבפעם השלישית משביעים כל נשמה כאשר היא נכנסת לתוך גוף 
 אינו יוצא משם לפני שמשביעים את הגוף והנשמההוא ו ומשכיח ממנו את כל התורה. ולאויר העולם מלאך סוטר על פי יוצא שהוא
והוי יודע שהקב''ה  ,בעיניך כרשעֱהיֵּה תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה " ואומרים כאחד שלו

)'דבש  ע"ב( נידה דף לראה גמ' ) "ב ואם לאו הריני נוטלה ממךטהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוט

ה יֵ ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה ה  אומרים לו "ומה ש. (ועיי"ש בסיבת שלושת ההשבעותלפי' מערכת נ' אות כט ד"ה 'נעשה ונשמע' עפ"י המגיד מישרים. 
)'מראית העין' להחיד"א  כרשע לכן צריך שיהיה עתה בעיני עצמו לחטוא ולהרשיעשמא בגלגול קודם הוא הפליא היא הכוונה  "בעיניך כרשע

 .מסכת נדה דף ל' ד"ה כי לך תכרע(

 השלישיתהשבעה ה הרי צה ד"ה ובאמת אשבועת התורה( -מצוה צד  על טעמי המצוות )'נחלת בנימן'בשונה משתי ההשבעות הראשונות שהן לנשמה בלבד 
משום  ,צה ד"ה ובאמת אשבועת התורה( -מצוה צד מן' )'מראית העין' מסכת נדרים דף ח ד"ה והלוא מושבע, 'נחלת בני גוףהעם יחד נעשית לנשמה  לעולם טרם צאת התינוק

ִתְכַרע ָכל ִכי ִלי נאמר " הזאתשבועה העל ו .צה ד"ה ובאמת אשבועת התורה(-מצוות צד מן')'נחלת בני בעולם הזה הן חובת הגוףשהאדם עושה המצוות ש
ְך ִתָשַבע ָכל ָלשֹון רֶׁ ְך, ")ישעיה מה, כג(" בֶׁ רֶׁ )גמ' נידה דף ל ע"ב( זה יום הלידה  –" ִתָשַבע ָכל ָלשֹוןזה יום המיתה של האדם, " –" ִכי ִלי ִתְכַרע ָכל בֶׁ

)'מראית העין'  לעולם בעת לידתוצא קודם שהוא יי אמוביעו אותו בנפש וגוף יחד בבטן כאשר האדם יבוא בגלגול אחרי מותו, אזי ישכלומר 

לא השבועה שהרי לעולם השפל,  מחמת דאגתה על ירידתהת לצאת מהבטן של האם האדם נאנסנפש . ואף שמסכת נדה דף ל' ד"ה כי לך תכרע(
 .צה ד"ה ובאמת אשבועת התורה( -בנימן' מצוה צד  )'נחלת הנפשישראל קיבלו אותה עליהם ברצון ם שלה השבועה בהר סיני ש מהכי כבר קד ,נסאֹו נחשבת

 שבועתםנשבעים ונזהרים מלהפר את  בני האדם היו מימות עולם

אלא  'סעיר יבו'שבניו לא יירשו את  לבני היבוסי נשבעהוא  רצה שהיבוסי יסכימו למכור לו את מערת המכפלה, לכן אברהם אבינו
ים השבועה על  כתבו אתס ששמעו את שבועת אברהם אבינו, העם היבוסי. אנשי יבו בהסכמת והעמידו אותם  העשויים מנחושתְצָלמִּ

של אברהם אבינו שהיתה  ברית השבועהלארץ היבוסי, לא יכלו מפני אות  . וכשבאו עם ישראל לארץ ורצו להיכנסברחוב העיר
מפני  היה יכוללא  הואלבנות שם את בית המקדש,  על מנתרצה לכבוש את עיר היבוסי ובא דוד המלך  וכך היה גם כאשר. חקוקה שם

אֹמר לֹא שנאמר "כוח השבועה של אברהם אבינו ונאלץ לשוב לאחוריו  ר ְלָדִוד לֵּ ץ ַויֹאמֶׁ ב ָהָארֶׁ ל ַהְיֻבִסי יֹושֵּ ְך ַוֲאָנָשיו ְירוָשַלִם אֶׁ לֶׁ ְך ַהמֶׁ ַויֵּלֶׁ
ָּנה ִכי ִאם ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהפִ  ָּנהָתבֹוא הֵּ אֹמר לֹא ָיבֹוא ָדִוד הֵּ ים" )שמואל ב' ה, ו( "ְסִחים לֵּ ְסחִּ ים ְוַהפִּ ְורִּ אלו היו הפסלים שעליהם  – "ַהעִּ

 .(עיי"שו פרק לו אליעזר הגדול '' לרפרקי דרבי אליעזר') אבינו אברהם שעשה בריתהחקוקה היתה 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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בשם ברכת  ה' פרשת תולדות דף יג ע"א ד"ה 'בטרם כל'-)'מתתי ולכובשם להילחם בהםלירושלים כדי שלא יוכלו ישראל עתם' את 'שבו והביא יושבי הארץ

את  'פרצו היבוסים שהריפקעה לפני כן כבר עה עם היבוסי לפנים משורת הדין, כי השבוזה היה כל ודוד המלך חש להם. אך , שמואל(
)פירוש היה רשאי לכובשם אז וצריך להביא ראיה גמורה וברורה שהם פרצו תחילה היה רק ודוד המלך  הגדר' ונלחמו ראשונים בישראל,

)עפ"י דברי הימים א'  ירושליםכבש את שר צבאו של דוד המלך אשר  יואב בן צרויהולכן אחר כך . פרק לו ד"ה 'עד שתסיר כל הצלמים'( 'פרקי דרבי אליעזר'מהרז"ו ב

דוד המלך ביקש  העיר,אז נכבשה כבר ש . ואף על פיפרק לו(לר' אליעזר בן הורקנוס )'פרקי דרבי אליעזר'  'הצלמים' והסיר את אותם לעירנכנס  ו( –יא, ד 
ר שפרץ בעם בעקבות בֶׁ על מנת להקריב שם קרבן לה', ועל ידי כן לעצור את הדֶׁ  יִס היבוֲאַרְוָנה מ לקנות את שטח המקדש בכסף מלא

  .פרק לו סוף ד"ה ויסיר את הגילולים( 'פרקי דרבי אליעזר'ביאור הרד"ל על  עפ"י( )דברי הימים א' פרק כא)ראה  מנית עם ישראל

שנאמר  פרשת תולדות דף יז ע"א ד"ה ואשר אני אחזה( )'דברי שלמה' לר' שלמה שלםעד שלשה דורות  שלא יזיק לצאצאיו אבימלך השביע את אברהם אבינו
אֹל ְוַעָתה ִהָשְבָעה ִלי" רִק בֵּ ץ ֲאשֶׁ ה ִעָמִדי ְוִעם ָהָארֶׁ ר ָעִשיִתי ִעְמָך ַתֲעשֶׁ ד ֲאשֶׁ סֶׁ ְכִדי ַכחֶׁ ָּנה ִאם ִתְשֹקר ִלי וְלִניִני וְלנֶׁ ר  ים הֵּ ַגְרָתה ָבּה: ַויֹאמֶׁ

עַ  בשם הקדוש אברהם  –נשבע באלוקיו  ל אחד מהםאשר ככ )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת י' אות נה ערך יוסף( כד( –)בראשית כא, כג  "ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָשבֵּ
י שנאמר "כפי  ואבימלך כנגדו באלוהיו םכִּ ְשְבעּו ְשֵניהֶׁ וכן היה אצל יצחק  .פרשת וירא ד"ה ואמר כי שם(לר' אברהם סבע )'צרור המור'  )בראשית כא, לא( "ָשם נִּ

קודמת של אברהם אבינו השבועה לחיזוק  למעשה שהיה, פרק לו( 'פרקי דרבי אליעזר')שתים יושבי הארץ יברית עם הפל כרת כאשר אבינו
ע"א ד"ה ואשר  )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם פרשת תולדות דף יז כדי שתתקיים לעולם פרק לו ד"ה יצחק כרת ברית( ' לר' אליעזר בן הורקנוספרקי דרבי אליעזרעל ')ביאור הרד"ל  לאבימלך

ָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָמְך:" מיצחק אבינו צבאו ל שראבימלך ופיכֹ  ביקשוש כפי ,אני אחזה( ינֶׁ ינו ובֵּ ינֵּ ינו בֵּ ינֹותֵּ ר ְתִהי ָנא ָאָלה בֵּ ה  ַוּנֹאמֶׁ ִאם ַתֲעשֵּ
ר ָעִשינו ִעְמָך ַרק טֹוב  ר לֹא ְנַגֲענוָך ְוַכֲאשֶׁ ֲחָך ְבָשלֹום ַאָתה ַעָתה ְברוְך ה'ִעָמנו ָרָעה ַכֲאשֶׁ  .כט( –)בראשית כו, כח  "ַוְּנַשלֵּ

ביאור המספיק'  –)ביאור 'בית הגדול  מרדע העשוי מעץא שהו )פרקי דרבי אליעזר פרק לו( החמור 'מתגשל 'לקח אמה אחת יצחק אבינו שהסכים לשבועה, 

דוד שנים רבות אחר כך כאשר ו. פרק לו ד"ה 'ולא היה יכול'( 'פרקי דרבי אליעזר' על )ביאור הרד"לעה לאות ברית שבּו אותה ונתן להם ,על פרקי דרבי אליעזר פרק לו(
ג ָהַאָמה" אותה נמנע מכך בגללהוא רצה לבוא בארץ פלישתים,  המלך תֶׁ היה  ה עדיין בידםתהיהיא כל זמן ש , כישל יצחק אבינו "מֶׁ

את  מצידם אף שהם כבר הפרו עלוזה  ,פרק לו ועל פי ביאור הרד"ל שם( 'פרקי דרבי אליעזר') לבוא ולכובשם 'השםחילול 'גנאי לישראל וכעין  בה
ַוִיַקח ָדִוד שנאמר " ד המלך התאמץ והצליח להשיגו מידם. לכן דו)ביאור הרד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לו ד"ה 'ולא היה יכול'( השבועה ונלחמו בישראל

ג תֶׁ ת מֶׁ ת ְפִלְשִתים " שנאמר הכניע את הפלישתים לגמרי אחר כך הואו )שמואל ב' ח, א(" ָהַאָמה ִמַיד ְפִלְשִתים אֶׁ ן ַוַיְך ָדִוד אֶׁ י כֵּ ַוְיִהי ַאֲחרֵּ
ם   .פרק לו ועל פי ביאור הרד"ל שם( 'פרקי דרבי אליעזר') )שמואל ב' ח, א(" ַוַיְכִניעֵּ

ְך ָלמות ְוָלָמה שנאמר "השביע את עשו על הבכורה יעקב אבינו  וכן ה ָאֹנִכי הֹולֵּ ָשו ִהּנֵּ ר עֵּ ת ְבֹכָרְתָך ִלי: ַויֹאמֶׁ ר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכיֹום אֶׁ ַויֹאמֶׁ
ר ַיֲעֹקב ִהָשְבָעה ִלי ַכיֹום  ה ִלי ְבֹכָרה: ַויֹאמֶׁ ת ְבֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב ַוִיָשַבע לֹו ַוִיְמֹכרזֶׁ יפר עשו הרשע לא חשש שיעקב אבינו  .לג( –)בראשית כה, לא " אֶׁ

גם יעקב . להחיד"א פרשת תולדות אות יב ד"ה השבעה לי כיום()'פני דוד'  לקיים את שבועתוילחצו וישפיעו עליו אומות העולם כי ידע ש את השבועה
ר לֹו ִאם ָנא שנאמר " ביע את יוסף שיעלה את עצמותיו ממצרים לאחר פטירתוהש ף ַויֹאמֶׁ ל ָלמות ַוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוסֵּ י ִיְשָראֵּ ַוִיְקְרבו ְימֵּ

ִני ְבִמְצָרִים: ת ַאל ָנא ִתְקְברֵּ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ִכי ְוָעִשיָת ִעָמִדי חֶׁ יָך ִשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ ינֶׁ ן ְבעֵּ ְצַרִים ְוָשַכְבִתי ִעם ֲאֹבַתי וְנָשאַתִני ִמִמ  ָמָצאִתי חֵּ
ָך: ה ִכְדָברֶׁ ֱעשֶׁ ר  וְקַבְרַתִני ִבְקֻבָרָתם ַויֹאַמר ָאֹנִכי אֶׁ ל ַעל רֹאש ַהִמָּטה ִהָשְבָעה ִלי ַוִיָשַבע לֹוַויֹאמֶׁ  .לא( –)בראשית מז, כט " ַוִיְשַתחו ִיְשָראֵּ

פות בעים ששפרעה ידע ש היא לשון הקודש. לפי – וממנפה אחת יותר שלא יגלה כי הוא יודע ש ביע את יוסף הצדיקפרעה השגם 
ביע והש פרעה פחד שיחליפו אותו ביוסף. לכן במצרים היה שמי שיודע יותר שפות הוא המלך והמנהגויוסף ידע שבעים ואחת שפות, 

, מוות-דבריו אזי הוא היה בןוכן היה מנהג קדום במצרים שאם היה אדם נשבע בחיי המלך ולא קיים . ע"ב( סוטה דף לוגמ' ) אותו על כך
)'רבינו בחיי' פרשת יתרו פרק לא היו משאירים אותו בחיים על שביזה את המלך ברבים  –ואפילו אם היה נותן כ'כופר נפש' את משקל גופו בזהב 

 וזה מה את עצמותיו ממצרים להעלות ישביעו את בניהם אחריהםהם את אחיו שביע הש לפני מותויוסף  .כ, ז ד"ה 'וכן כתב' בשם האבן עזרא(
ף שנאמר " ר יֹוסֵּ ָחיוַויֹאמֶׁ ל אֶׁ ר ִנְשַבע ְלַאְבָרָהם לְ  אֶׁ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ץ ַהזֹאת אֶׁ ם ִמן ָהָארֶׁ ְתכֶׁ ֱעָלה אֶׁ ם ְוהֶׁ ְתכֶׁ אֹלִהים ָפֹקד ִיְפֹקד אֶׁ ת וֵּ ִיְצָחק ָאֹנִכי מֵּ
ת וְלַיֲעֹקב:  ף אֶׁ לַוַיְשַבע יֹוסֵּ י ִיְשָראֵּ אֹמר ְבנֵּ ה לֵּ ת ַעְצֹמַתי ִמזֶׁ ם אֶׁ ם ְוַהֲעִלתֶׁ ְתכֶׁ סוף פרשת  לר' אברהם חזקוני )'שתי ידות' (כו, כח בראשית)" ָפֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים אֶׁ

 .(ויחי דף לט ע"א ד"ה וישבע יוסף

לא גם את ארץ ארם ובצאצאיו לרשת לא ילחמו ישראל ש תו ברית שבועהשיכרות א שביקש מיעקב אבינו הארמי היה עם לבן כך
כפי  שותפים לברית השבועהעם בניו שהיו  ביחד מצבת אבנים הציבהסכים ויעקב אבינו ו. ארץ כנעןלכבוש את  על מנת דרכהיעברו 

ָחיו ִלְקטו ֲאָבִנים ַוִיְקחו ֲאָבִנים ַוַיֲעשו ָגל ַויֹאְכלו ָשם ַעל ַהָגלשנאמר " ר ַיֲעֹקב ְלאֶׁ ר ַיֲעֹקב , "פרק לו( 'פרקי דרבי אליעזר') )בראשית לא, מו(" ַויֹאמֶׁ ַויֹאמֶׁ
ָחיו ָחיו" נוכוהם ו ,בניולשאמר  הכוונה –" ְלאֶׁ בני ארם הפרו את  פהגם אמנם  .)רש"י בראשית לא, מו(כי היו לו לעזרה בעת צרה ומלחמה " אֶׁ

כשבא אך . 'פרקי דרבי אליעזר' סוף פרק לו ד"ה עד ששבר את המצבה()ביאור הרד"ל על לכן הותר לישראל להילחם בהם ולכובשם  ,השבועה ונלחמו ִעם ישראל
 וזה, )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לו( דוד המלך להילחם בארץ ארם הוא מנע את עצמו כל עוד מצבת האבנים היתה קיימת עד לאחר ששיבר אותה

כבש  הואואחר כך . ושלא יהיה כעין חילול ה' בדבר ד"ה עד ששבר את המצבה()ביאור הרד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' סוף פרק לו  על מנת לקדש את שמו יתברך
ראת ארץ ארם שנאמר " זֶׁ ת ֲהַדְדעֶׁ לֶׁ  ַוַיְך ָדִוד אֶׁ ן ְרֹחב מֶׁ ְכתֹו ְלָהִשיב ָידֹו ִבְנַהר ְפָרתבֶׁ  .)שמואל ב' ח, ג( )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לו(" ְך צֹוָבה ְבלֶׁ

על מנת  באו מארץ רחוקהשהם כאילו  התלבשוהגבעונים יושבי הארץ פחדו מפניהם לכן , כנעןיהושע ועם ישראל נכנסו לארץ כאשר ו
ם ְונֹאדֹות ַיִין ָבִלים וְמֻבָקעִ ַוַיֲעשו שנאמר " שיכרתו עמהם ברית שלום יהֶׁ ְלכו ַוִיְצַטָירו ַוִיְקחו ַשִקים ָבִלים ַלֲחמֹורֵּ ָמה ְבָעְרָמה ַויֵּ ים ַגם הֵּ

ש ָהָיה ִנקֻ  וְמֹצָרִרים: יָדם ָיבֵּ ם צֵּ חֶׁ ם ְוֹכל לֶׁ יהֶׁ ם וְשָלמֹות ָבלֹות ֲעלֵּ יהֶׁ  . יהושע ונשיאי ישראלה( –)יהושע ט, ד " ִדיםוְנָעלֹות ָבלֹות וְמֻטָלאֹות ְבַרְגלֵּ
ָדה"מהם ברית שנאמר כרתו עו האמינו להם י ָהעֵּ ם ְנִשיאֵּ ם ְבִרית ְלַחיֹוָתם ַוִיָשְבעו ָלהֶׁ ם ְיהֹוֻשַע ָשלֹום ַוִיְכֹרת ָלהֶׁ אך . )יהושע ט, טו(" ַוַיַעש ָלהֶׁ

נשבעו הם ש את השבועה יהושע לא הפרואף על פני כן  .שהם מיושבי הארץ ניםועלתה התרמית של הגבלאחר שלשה ימים התג
ל ִכי ִנְשְבעו לָ שנאמר " בעיני ישראלכאילו שאין השבועה חשובה  לא יהיה חילול ה'כדי ש להם בטעות, י ִיְשָראֵּ י ְולֹא ִהכום ְבנֵּ ם ְנִשיאֵּ הֶׁ

ָדה בה' ֱאֹל ל ַוִיֹּלנו ָכל ָהעֵּ קֵּ ָהעֵּ ל ְוַעָתה לֹא  ָדה ַעל ַהְּנִשיִאים:י ִיְשָראֵּ י ִיְשָראֵּ ם בה' ֱאֹלהֵּ ָדה ֲאַנְחנו ִנְשַבְענו ָלהֶׁ ל ָכל ָהעֵּ ַויֹאְמרו ָכל ַהְּנִשיִאים אֶׁ
ם  .הרד"ק('וכן אית' ברד"ק' בשם ד"ה טור ב )'ארבע חרשים' בחלק כסא דוד פרק ג דף ח ע"ב  יט( –)יהושע ט, יח " נוַכל ִלְנֹגַע ָבהֶׁ

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_8_35.htm%23E149,0,שמואל%20ב%20פרק-כד%5e%5e98136!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_8_35.htm%23E149,0,שמואל%20ב%20פרק-כד%5e%5e98136!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_16_4.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כא%5e%5e66905!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_16_4.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כא%5e%5e66905!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_8_9.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כה%5e%5e83911!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_8_9.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כה%5e%5e83911!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_8_4.htm%23E149,0,שמואל%20ב%20פרק-ח%5e%5e26653!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_8_4.htm%23E149,0,שמואל%20ב%20פרק-ח%5e%5e26653!


 

 ~3 ~ 
 

 הנשבע שבועת שקר מביא את העולם לסכנת תוהו ובוהו

ר ֱאֹלִהים שנאמר " כפי כיסו אותהר שא מיםכל הלאחר שברא ה' את הארץ הוא ציווה שתתגלה הארץ מחוץ ל ַהַמִים ִמַתַחת  ִיָקווַויֹאמֶׁ
ָחד  ל ָמקֹום אֶׁ ה ַהַיָבָשהַהָשַמִים אֶׁ ָראֶׁ ן ְותֵּ  עולים על מנת לכסותה כבראשונהיו ההם  ,וכאשר ראו המים את היבשה. )בראשית א, ט(" ַוְיִהי כֵּ

זון: ַיֲעלו  ִמן ַגֲעָרְתָך ְינוסוןְתהֹום ַכְלבוש ִכִסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדו ָמִים: שנאמר " עד שגער בהם הקב"ה והם נסו בחזרה ִמן קֹול ַרַעְמָך יֵָּחפֵּ
ם:  ה ָיַסְדָת ָלהֶׁ ל ְמקֹום זֶׁ ץַבל ַיֲעֹברון  ְגבול ַשְמתָ ָהִרים יְֵּרדו ְבָקעֹות אֶׁ ואף שהמים היו נסים מפני . ט( –)תהלים קד, ו " ַבל ְישובון ְלַכסֹות ָהָארֶׁ

   .)'זוהר חדש' מדרש רות דף צג ע"א ד"ה בשעה שנקפאה( את הארץ כבתחילהרועשים כי רצו לשוב ולכסות  גערת ה', הם לא היו שוקטים אלא

הצרור כאשר ו. (ד"ה בשעה שנקפאה צג ע"אדף )'זוהר חדש' מדרש רות  והשליך לתוך המים שמותיו הקדושים חקק בו את ,חרסנטל צרור של הקב"ה  אז
יֹוןהנמצא בְ  (ד"ה לא תשא דף צא ע"ביתרו פרשת )זוהר הושלך לתוך התהום  )'זוהר חדש' מיד עמדו המים ושקטו  (ד"ה ובאיזה מקום ע"א דף צג)'זוהר חדש' מדרש רות  צִּ

של ה'  את שמו הקדושרואים לעלות ולשטוף שוב את העולם, הם  רוצים שבתהום כל פעם שהמים ומאז. (ד"ה ואף על פי צג ע"אדף מדרש רות 
וכשדוד המלך חפר את יסודות בית המקדש הוא  .(ד"ה לא תשא יתרו דף צא ע"בפרשת )זוהר  חזרה לאחוריהם וקעיםוש יםושב הצרור,גבי יתברך על 

הרים אותו על אף שהחרס פתח את ו )גמ' ירושלמי סנהדרין דף נב ע"ב פרק י הלכה ב. ראה 'אגדת שמואל רבתא' פרשה כו(את החרס על התהום שם בתחתית ראה 
עד אז המים עלו וביקשו להציף את העולם  .רמז קמב ד"ה ויוסף עוד( ק י ה"ב, 'ילקוט שמעוני' שמואל ב')גמ' ירושלמי סנהדרין דף נב ע"ב פרפיו והזהירו לא להזיזו 

 .מכות דף יא ע"א. עיי"ש את המעשה( סוכה דף נג ע"א, גמ'גמ' ) חזרו לאחוריהםשזרק לתוך המים ואת ֵשם ה' כתב דוד המלך ש

פורחות לתוך התהום ומתפזרות,  החרס שחקוקות על גבי צרור 'השם הקדוש'אותיות של אדם אומר 'שבועת שקר' אז הוהנה אם 
להחזירו לתוהו ו( ד"ה ובשעתא דאומו ע"ב יתרו דף צאפרשת )זוהר  ולשטוף את העולם כבראשונה על מנת לכסותוהמים שבתהום הולכים ועולים 

ת לֹא ישראל " . ועל זה נצטווובוהו יָך ַלָשְואִתָשא אֶׁ ם ה' ֱאֹלהֶׁ ת ְשמֹו שֵּ ר ִיָשא אֶׁ ת ֲאשֶׁ ה ה' אֵּ צג דף )'זוהר חדש' מדרש רות  )שמות כ, ז(" ַלָשְוא ִכי לֹא ְיַנקֶׁ

)עיר מקלט' פרשת יתרו אות  "ַלָשְואהוא מלשון 'לא תרים', כלומר שלא תהיה גורם להרים את אותה האבן שבתהום " –" לֹא ִתָשא", (ד"ה רבי פדת בע"

ת ְש " כי לא ינקה ה' את מי ל' ד"ה שלא לישבע לבטלה( ר ִיָשא אֶׁ . תשא( ה' פרשת יתרו דף כז ע"ב ד"ה לא-מתתי')מעל גבי הצרור שבתהום  הגבהתה על ידי" מֹוֲאשֶׁ
ְך ַעל ְפֵניז בפסוק "ורמה, (ד"ה עד דזמין )זוהר פרשת יתרו דף צא ע"באז הקב"ה מזמין מלאך אחד הנקרא יעזריא"ל ו כי  )בראשית א, ב( "ְתהֹום ְוחֹּשֶׁ

ְך"התיבה  ם ורד אל אותו הצרור שבפתח התהום חוקק בו שי והוא, רשת בראשית ד"ה וחשך על פני תהום()'אגרא דכלה' פ 'א גימטריא 'יעזריא"להי "חֹּשֶׁ
  .(ד"ה עד דזמין )זוהר פרשת יתרו דף צא ע"בהעולם מתקיים על ידי כן המים חוזרים למקומם וו – כמקודםש קדֹו

והמים  ,כי גורם שיימחק השם הקדוש שחוסם על פני התהום ,הוא מכניס את כל העולם בסכנה לכן כאשר האדם נשבע לשקר
בשעה שאמר הקב"ה בהר סיני את הדיבר המזהיר מפני וזה הטעם ש. הכל עד שיחזור העולם לתוהו ובוהו לשטוף אתו לעלותיכולים 

יָך ַלָשְואשבועת שווא ושבועת שקר " ם ה' ֱאֹלהֶׁ ת שֵּ ת ְשמֹו ַלָשְוא לֹא ִתָשא אֶׁ ר ִיָשא אֶׁ ת ֲאשֶׁ ה ה' אֵּ העולם הזדעזע כל  )שמות כ, ז(" ִכי לֹא ְיַנקֶׁ
וא ושבועת שכי  .)'פני דוד' להחיד"א פרשת יתרו אות ז ד"ה אנכי ה' אלקיך( גמ' שבועות דף לט ע"א( ראה) מהדיברות האחרות תמה שלא הזדעזע באף אח ,כולו

ֹ אפילו אדם כאשר ישבע שחשב  'העולם'ו, )'זרע שמשון' על התורה פרשת עקב דף קלא ע"א טור א ד"ה את ה' אלקיך( משחיתה את העולם אבד אחד לשוא כבר י
את מי  ולעצורם קדוש ידע שהקב"ה ברחמיו רומז למלאך לכתוב שֵּ כבר 'העולם' כש ,לאחר מכןרק ו עוד תקומה.לו  ולא יהיההעולם 

 .(העולםל ע"א ד"ה שכל פרק ו דף ט )'פתח עינים' להחיד"א שבועותא וולש אדםהבני ממש  נשבעושהוא לא נע ולא זע אפילו התהום, 

םוכן האדם נברא " לֶׁ ָאָדם ְבַצְלמֹו ִק ַוִיְבָרא ֱאֹלכפי שנאמר " "יםִק ֱאֹל ְבצֶׁ ת ָהָֽ םים אֶׁ לֶׁ , וכאשר החיֹות )בראשית א, כז(" ים ָבָרא ֹאתֹוִק ֱאֹל ְבצֶׁ
םרואות את ה" לֶׁ םהם יראות ליגע בו כפי שנאמר " " שעליויםִק ֱאֹל צֶׁ ץ ְוַעל ָכל עֹוף ַהָשָמִים ְבֹכל  ומֹוַרֲאכֶׁ ם ִיְהיֶׁה ַעל ָכל ַחַית ָהָארֶׁ ְוִחְתכֶׁ

ר ִתְרֹמש ָהֲאָדָמה גם  אך כאשר האדם עובר על שבועת שווא וגורם לסלק את השם הקדוש הנתון על התהום, אזי. )בראשית ט, ב(" ֲאשֶׁ
םולא מתקיים בו עוד " ת והבהמות,מסתלק ממנו 'צלם האלקים' שבו והוא נדמה לחית השדה כמו שאר החיֹו ְהיֶׁה  ומֹוַרֲאכֶׁ ם ִיָֽ ְוִחְתכֶׁ

ץ )ראה פרקי אבות ה, ט( )'חסדי דוד ראשי אבות' להחיד"א על פרקי אבות פרק ה, ט " באה לעולם על שבועת שוא חיה רעה". ועל זה אמרו רבותינו "ַעל ָכל ַחַית ָהָארֶׁ

ממי התהום  ראוי לכל עונש שיפרעו ממנו וממשפחתו, כי הוא מסכן את כל העולם שיכול להישטף באותה שעה ואדם זה. ד"ה חיה רעה(
 .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ב' שבת תשובה דף קה ע"א ד"ה ובזה נבין פסוקי הסדר(מאחר שהגביה בשבועתו את שם ה' מעל פי התהום 

  את כוחה של הסטרא אחרא ותמחזק וא ושבועות שקרושבועות ש

יהָ  ֲחָלִליםִכי ַרִבים "נאמר  ועליהם 'הרי הם מחללים את שם ה שקראלו המוציאים מפיהם שבועת   .)משלי ז, כו(" ִהִפיָלה ַוֲעֻצִמים ָכל ֲהֻרגֶׁ
כופר הרי הוא שהנשבע לשקר  ,(ד"ה אבל אחרנין וד"ה בההוא שמע תיקון סט תחילת דף קיח ע"ב 'תיקוני הזוהר')לעולם אותם אנשים טוב היה אם לא היו באים ו

יָך ַלָשְוא לֹא ִתָשאלכן נסמך ציווי " .כעובד עבודה זרה והוא ד"ה לא תשא( כ')'רבינו בחיי' פרשת יתרו  בתורה או במי שנתנה ם ה' ֱאֹלהֶׁ ת שֵּ )שמות כ, ז( " אֶׁ

ם על איסור עשיית עבודה זרה "לציווי  ה ָלהֶׁ םלֹא ִתְשַתְחוֶׁ ִשים ְוַעל  ְולֹא ָתָעְבדֵּ ד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָבִנים ַעל ִשלֵּ ל ַקָּנא ֹפקֵּ יָך אֵּ ִכי ָאֹנִכי ה' ֱאֹלהֶׁ
ִעים ְלֹשְנָאי נותן כוח לקליפות להיאחז  אדם ,שבועת שקר על ידיו .עזר מגרמייזא( לך' בשם רבינו אל )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת יתרו ד"ה 'לא יהיה )שמות כ, ה(" ִרבֵּ

יָנם נאמר "ש כפי 'נשבע'ו 'יםשקר'טוען  בעצמו שהוא ל'אל אחר'ונותן כוח  ג(ע)'יונת אלם' להרמ"ע מפאנו פרק  שהבקדּו ימִּ ר ָשְוא וִּ בֶׁ ם דִּ יהֶׁ ר פִּ ֲאשֶׁ
ר ין ָשקֶׁ כאילו עובד נחשב שקר  אדם שרגיל בשבועות שווא ובשבועותלכן  .)מצודת דוד' להרדב"ז מצוה תקכט ד"ה ס' התיקונים על לא תשא'תהלים קמד, יא( )) "ְימִּ
 .)'תנא דבי אליהו' אליהו רבא פרק כו, אות טז ד"ה דבר אחר( עבודה זרה

ואין שבועת  (בשם השל"ה מסכת יומא עמוד התשובה ד"ה 'מצאתי כתוב', 'מדרש תלפיות' ענף דחיות 'של"ה הקדוש') דוחה מאה זכויותנשבע, האדם שבועת שקר אחת ש
 בכל אופן – , בבית או בשדה בהר או בעיר, ביבשה או ביםקרוב או רחוקשל הנשבע בזמן שקר שלא תעשה רושם בגופו או בממונו 

ה"כמו שנאמר  חוזרת ריקםלא היא  ת ְשמֹו ַלָשְוא ִכי לֹא ְיַנקֶׁ ר ִיָשא אֶׁ ת ֲאשֶׁ פרק סגולה לדרך ארץ ד"ה 'כתבו המק' לר' זכירה סימנר )שמות כ, ז( )ספר 'הזכירה' " ה' אֵּ

 ר'לר' יהודה ליב פוחוביצ )'דעת חכמה' וא או לשקר הוא מרעיש את העולם ומקללים אותו בבית דין של מעלהוובכל עת שהאדם נשבע לש .('שלא יקלל
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שר' סוף פרק )'קב היותמיד מזכירים אותו לרעה  ,הרקיעיםת בכל ת ושמתֹוחרמֹוומכריזים עליו  שער התשובה ד"ה 'ואפי' באמת אסור לישבע' מהג"ה בשם המקובלים(

 .וד"ה על כן צריך האדם( נו ד"ה אמרינן בגמרא

כמצחק עם  ואההרי וא, ושבועת ש הנשבעו )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק מג דף קט ד"ה וחומר השבועה( הונורא הא גדולת השבועה היחומר
)'סמוכים לעד' לבעוט בכל המצוות  ביאוועתיד הדבר לה ,בכבוד שמים מקלהוא  , ועל ידי שבועתוסוף סימן תמז('שבט מוסר'  למחבר)'ידו בכל'  שמו יתברך

)'סמוכים לעד' פרשת  שהלל הוא מהקדּותהיה יראת אלוקים לנגד עיניו, ומשּושאדם זה אין מציאות ו .פרשת יתרו ד"ה לא תשא את שם( 'שבט מוסר' למחבר

של שבועת  ולחומרת העוון. להרדב"ז מצוה רח( על טעמי המצוות )'מצודת דוד' על עצמו שאין לו חלק בעולם הבאבמעשהו  מעידו ,משפטים ד"ה עד י"ד דסמך(
מעיד על אותו ש הוא זה בעצמו והקב"ה (לט ע"בדף גמ' שבועות ) משפחתו ומכל העולם מבנילא רק מהאדם שנשבע, אלא גם נפרעים  שווא
ואף שאין בו כרת או מיתת בית דין אך יש בו חילול  שהרי עוון זה הוא מהחמורות. ,)'תנא דבי אליהו' אליהו רבא פרק כו, יז ד"ה 'כל העברות שבתורה'( האדם

  .(רמב"ם הלכות שבועות פרק יב, ב)נות ועוההשם המקודש שהוא גדול מכל 

 מהיל מלכות שמים שלואינו מקבל עליו עֹו רוח לפני מי שאמר והיה העולם, ורתובשבועות שקר, אינו עושה ק בשבועות שוואוהרגיל 

 המכונה בכל מקום בשם אשת הס"מ ' הרשעהשהליליגם גורם  לשווא ולשקר נשבעכשהוא ו .אות טז ד"ה דבר אחר( אליהו' אליהו רבא פרק כו)'תנא דבי 
 שנרמז בפסוקים כפי ת לבני הבית ולבני העיר,הקטנים ומביאה עניּוה לבניו וחלילה מזיק יהיה לה מדור וחלק בביתו ,'חיה רעה'
ת " ם אֶׁ הְוִהְשַלְחִתי ָבכֶׁ ם: ַחַית ַהָשדֶׁ יכֶׁ ם ְוָנַשמו ַדְרכֵּ ְתכֶׁ ם ְוִהְמִעיָטה אֶׁ ְמְתכֶׁ ת ְבהֶׁ ם ְוִהְכִריָתה אֶׁ ְתכֶׁ הְוִאם  ְוִשְכָלה אֶׁ לֶׁ )ויקרא " לֹא ִתָוְסרו ִלי ְבאֵּ

ה" ,(כג –כו, כב  ה"באה בגלל ש היא הלילי' –" ַחַית ַהָשדֶׁ לֶׁ כלומר ְבָאָלה"  ְוִאםלהיקרא כאילו כתוב "כאשר התיבות הללו יכולות  ,"ְוִאם ְבאֵּ
  .פרק נו ד"ה והנה אמרינן בגמרא( ע"א( )'קב הישר' שבת דף לגגמ' )ראה  שקר ושבועת אושבועת שו באה בעבורהיא ללמד ש ,'עהשבו'לשון 

 או בחיי משפחתו בחיי אביו ואמו ייולהישבע בח איסור חמור

ְנִקי ַכַפִים " הפסוקוזה כוונת  ,(ד"ה גם יזהר שלא )'שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת וילך אמתדבר על צריך האדם להיזהר שלא להישבע בחיי נפשו אפילו 
ר לֹא  ָבב ֲאשֶׁ  הוא הכתיבלמרות ש 'יִ נפש' הקריאה היא –ו" ַנְפִש  ָנָשא ַלָשְואלֹא , ")תהלים כד, ד(" ְולֹא ִנְשַבע ְלִמְרָמה וַנְפִש  ָנָשא ַלָשְואוַבר לֵּ

הכוונה זה ו – יתברך בשמו משבח את האדם שלא נשבעשה'  היא אחתכוונה  .שיש שתי כוונות בפסוק לפי ע"ב( 'ל דף גמ' נידה )ראה 'ֹונפש'
פרשת וילך ד"ה 'גם  להאר"י ז"ל 'שער המצות') 'נפשו' כתיבב וזה הכוונה –את מי שלא נשבע בחיי עצמו  הוא משבחש השניההכוונה ו .בקריאה 'נפשי'

 .שבועה ד"ה ולא זו בלבד()'פלא יועץ' ערך  חֹובל את נפשו ואם אדם עובר על כך ונשבע, הרי הוא. להחיד"א מזמור כד, ד( על התהלים 'יוסף תהילות'יזהר שלא', 

י 'ְבַחַייאדם שנשבע ואומר 'לכן  ת ְשמֹו ַלָשְוא" בפסוקאיסור זה  נרמזו .ןועו וכדומה, יש לו 'ַנְפִשי 'ְבַחיֵּ ר ִיָשא אֶׁ ת ֲאשֶׁ ה ה' אֵּ " ִכי לֹא ְיַנקֶׁ
ת ְשמֹו", )שמות כ, ז( ה" – שמושהוא  בנפש שלוכלומר הנשבע  –" אֶׁ ֹּא ְיַנקֶׁ  לפי שהנפש היא חלק אלוק, (פרק יט ד"ה לא תשא)'לב דוד' להחיד"א  "ל
'דעת חכמה' שער התשובה ד"ה ועתה נדבר מחומר נדרים  אות פד ד"ה לא יושיט, למהר"מ פאפירש זצ"ל סימן כד)'אור צדיקים'  וכאילו נשבע בשם ה' ('קב הישר' פרק נו ד"ה על כן) ממעל

ת' להישבעאסור ומטעם זה גם  ושבועות( מֶׁ א  כפי  אות פד ד"ה לא יושיט(סימן כד )'אור צדיקים'  )ראה דברים רבה א, י( חותם של הקב"ה שאמת הוא' לפי בֶׁ
 .ושבועות()'דעת חכמה' שער התשובה ד"ה ועתה נדבר מחומר נדרים  כי תשא דף קפח ע"א ד"ה וקרא דא, ברכות דף יד ע"ב(פרשת )ראה זוהר  'אמת'ה' אלקיכם  בתפילה שאומרים

ישבע בחיי כך אין לו לה, )'קב הישר' פרק נו ד"ה על כן(בגופו או בנשמתו  ,)'שער המצוות' פרשת וילך סוף ד"ה ענין כלאי הכרם( וכשם שאסור לאדם להישבע בחייו
 פרשת וילך ')'שער המצוות אפילו על דבר אמתואות פד ד"ה לא יושיט(  סימן כד)'אור צדיקים'  מותםגם לא אחרי  )'שער המצוות' פרשת וילך סוף ד"ה ענין כלאי הכרם( אביו ואמו

 .(, 'קב הישר' פרק נו ד"ה על כןסימן תטז 'ספר חסידים') שבע בחיי בניולא להי וגם. אות פד ד"ה לא יושיט( סימן כד)'אור צדיקים'  היא עבירה גדולהכי  (סוף ד"ה ענין כלאי הכרם
כי כל אלו  –חלק עולם הבא שלו נשבע בשהוא שתבוא שריפה בביתו או  הרג אוישיאז נשבע ואם לא הוא שעל עצמו יגיד  לאאדם כן ו

 .(, ספר 'זכירה' ענין דרך ארץ ד"ה 'כתבו המק' שלא'קב הישר' פרק נו ד"ה על כן) ם הדברייקּושחס ושלום  השעה או המזל אז יגרום לכךש ויתכןיש בהם סכנה, 

כי גם הנשבע על  שער האותיות אות ש' ד"ה חומר שבועות ונדרים( 'של"ה הקדוש')שו"ע אורח חיים סימן קנו סעיף א,  אמת על דבראפילו  מלהישבעהיזהר אדם לוראוי ל
רק ו .ונדרים()'של"ה הקדוש' שער האותיות אות ש' ד"ה חומר שבועות  אפילו אם יש בו תורה ומעשים טובים ואוי לו שנברא ,ואנו מנשגדול עֹו דבר אמת

יָך ִתיָרא ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד וִבְשמֹושנאמר " ו הקדושים הותר להישבע שבועת אמתלאדם עם יראת ה' כמו של אבותינ ת ה' ֱאֹלהֶׁ עַ  אֶׁ " ִתָשבֵּ
יָך ִתיָרא, ")דברים ו, יג( ת ה' ֱאֹלהֶׁ שתהיה  –" ֹאתֹו ַתֲעֹבדוְ אם תהיה כמו אלו שנקראו בשם 'יראי אלוקים' שהם אברהם איוב ויוסף, " –" אֶׁ

עַ  וִבְשמֹועוסק רק בתורה ומצוות ואין לך עבודה אחרת, אזי " אחרת אסור לך להישבע אפילו הותר לך להישבע שבועת אמת, ש –" ִתָשבֵּ
 .כב, א( 'במדבר רבה') על דבר אמת

)'צרור המור'  הם כמו חרבֹות לגוף ְשבּועֹותשה (צריך האדם וד"ה וכן לך הכלל)'קב הישר' סוף פרק נו ד"ה על כן  ְשבּועֹותשומר נפשו ירחיק ממכשול זה של לכן 

 וירחיק. )'קב הישר' סוף פרק נו ד"ה על כן צריך האדם וד"ה וכן לך הכלל(ואז יהיה בטוח שה' ימלא אותו בברכות הצלחות וישועות  פרשת מטות ד"ה ואמר איש(
שער האותיות אות ש' ד"ה  'של"ה הקדוש') ין בה הזכרת השם, אך יש בה לשון שבועהשאאף ת שבקלֹומלהוציא מפיו כל ימי חייו אפילו שבועה קלה 

)'חסד אסורה בשפה לועזית שבועה ואפילו  שם ה' הרי זה שבועה.את אם לא הזכיר  כי כל האומר "אני נשבע ש.." אפילו ,חומר שבועות ונדרים(

ה' יצילנו  .אות ג( י הלכות' חושן משפט א הלכות עדות)'ליקוט עה בשם ה'מרמזת ומכוונת לשבּו עה'כי סתם 'שבּו הלכות ְשבועות אות ב( לר' אליעזר פאפו לאלפים'
 , אמן.שקרשבועות מלהיכשל בשבועות שווא ו
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