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 איסור אמירת שקר  –  משפטיםפרשת 

ההרחקה בה שעל מנת שיהיה גדר ומשמרת לא לבוא לידי עבירה, למעט עבירת השקר  רבותינוכל ההרחקות מהעבירות נעשו על ידי 
ָחק" נאמרש )'שם משמואל' פרשת צו ושבת הגדול שנת תרעח דף פז ד"ה 'ונראה עפ"מ שהגיד' בשם הרבי מפרשיסחא(היא מהתורה  ר ִתרְּ קֶׁ ַבר שֶׁ )'פלא יועץ' ערך שקר ד"ה  )שמות כג, ז(" ִמדְּ

 .'כתיב דבר שקרים'(

 ?איסור אחרמה שלא הרחיקה בשום  'אמירת שקר' איסוראת ישראל מהרחיקה כל כך התורה הקדושה ויש להבין, מדוע 

 קיום לשקר' כדי לא לתת שקרלא רצה לברוא את העולם באותיות 'ה' 

שלא אך הקב"ה אמר  .את העולם , על מנת שיברא בהןכל אחת לבדה –כאשר ה' יתברך ברא את העולם, באו לפניו אותיות ש' ק' ר' 
ה' גם ו .()זוהר פרשת ויגש דף רה ע"ב ד"ה עאלו תלת 'שקר' ואין ראוי לשקר לעמוד לפניוהתיבה את הצירוף של  יחדיו הן יוצרותכי  ,כדאי לברוא בהן

דמת הזוהר דף ב )'אור החמה' על הקתחזק השקר בעולם שמתקיים ומיהיה על ידי אותיות אלו אז זה יורה גילוי המציאות חלילה  ידע שאםיתברך 

אך  שד"י, הנקרא ה'אמת כפי שהיא פותחת את שם המן  גם טובה ויש בהוראויה מצד עצמה האות ש' אמנם  .(טענה' מהרמ"ק ע"ב ד"ה 'והנה ש'
ומקיימת אותן כאשר היא יוצרת את התיבה 'שקר', לכן לא רצה הבורא יתברך לברוא בה את  מתחברת עם אותיות ק' ור' היאשכיון 

)'ילקוט חדש' ערך אמת והיפוכו אות ה ד"ה צד הטומאה  יונקת ןומה קמיה( 'עאלת את ש ד"ה הזוהר דף ב ע"ב)הקדמת  על הזיוף והשקרמורות אלו אותיות העולם כי 

 .'בזוהר תצוה' מהמגלה עמוקות(

א ֱאֹל"בפסוק הראשון של הבריאה זה מטעם  רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ֶרץקִׁ בְּ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ רֹויש את כל  )בראשית א, א( "ים ֵאת ַהשָּ מהברת חוץ  ת הניקודֲהבָּ
, 'פדה את אברהם' לר' 'כד הקמח' לרבינו בחיי אות א' ערך אמונה ד"ה ואם כן יסוד התורההנראה מ' עם תיקון עפ"י שקר')'אגרת הטיול' לאחיו של המהר"ל מפראג מערכת ש' תיבה  ק'ּור  'שהניקוד 

למחבר 'שבט מוסר' 'מדרש האיתמרי'  )'אגרת הטיול' לאחיו של המהר"ל מפראג מערכת ש' תיבה שקר, מאותיות 'שקר'בנוי  ניקוד זהשמו של כי  (אברהם פאלג'י מערכת הנון אות טו

)'מדרש האיתמרי' דרוש כב ד"ה בראשית  כי הקב"ה ברא וייסד את העולם במידת האמת ואין השקר עומד לפניו ללמד ובא, דרוש כב ד"ה בראשית אמר ר' שלמיה(

'מדרש האיתמרי' דרוש כב ד"ה בראשית  )'אגרת הטיול' לאחיו של המהר"ל מפראג מערכת ש' תיבה שקר, היא תורת אמת ורחוקה היא מן השקרכל התורה שוגם  .אמר ר' שלמיה(

ָרָהם – האבות והאמהות יהם שלבשמותגם ומעין זה הוא  .אמר ר' שלמיה( ָחק, ַאבְּ ָקה, ָשָרה, ֲעֹקביַ , ִיצְּ ָהה, הֵלאָ , ָרֵחל, ִרבְּ ָפה, ִבלְּ  בהם ישש – ִזלְּ
לר'  'אגרת הטיול''כד הקמח' לרבינו בחיי אות א' ערך אמונה ד"ה ואם כן יסוד התורה, ) 'אמת'ללמד כי כולם זרע ', קּור  ש' הברת הניקודלמעט  ת הניקודהברֹוכל  את

 .(מערכת הנון אות טו , 'פדה את אברהם' לר' אברהם פאלג'יאחיו של המהר"ל מפראג מערכת ש' תיבה שקרחיים 

 מורגל בוה שקרההנחש הקדמון שהוא הס"מ פיתה את אדם וחוה על ידי 

)'לקוטי  והטומאה (ד מקח וממכר א, שן משפט א'ו, 'לקוטי הלכות' לר' נתן חלק חחלק א דרוש ה ד"ה וכן תמיד האיש ההולך תמים לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'השקר הוא תכלית הרע 

' בשם במד"ר מלכות הרביעית')'שם משמואל' פרשת שמיני שנת תרעב דף קסג ד"ה  מן הקצה אל הקצה 'קליפה'והוא מבריח ב ד( מקח וממכר א, שן משפט א'ו' נתן חלק חהלכות' לר

הש'הקליפה' עצמה נקראת 'שוא' ו'שקר' בסוד " ,(אביו ים ֶהֶבל ֵהמָּ עִׁ ת  . (' מהזוהרגם זהו סוד'פרשת ויצא ד"ה  ר' חיים ויטאל)'עץ הדעת טוב' ל )ירמיה י, טו( "ַמֲעֵשה ַתעְּ
)הרמ"ד וואלי  הם מצד השקרש 'החיצונים' כלעמו ו )הרמ"ד וואלי שמות כג על הפסוק 'ולא תענה על ריב'(ו בשקר וחותמו שקר וכזב הסטרא אחרא מקור וכך

דף ד ע"ב ד"ה ליקוטים סוד תחום שבת(   )'מחברת הקודש' למהרח"ו 'שקר'בעצמם נקראים ו מעין שביעי נהר ו תחילת ד"ה דע כי כמו( 'חסד לאברהם'שמות ד על הפסוק 'ויאמר ה' אל משה', עפ"י 

עומדים נגד ו ,משם הוא מקורםש שקרהנאחזים בבחינת ו 'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא תחילת פרשת חיי שרה ד"ה 'ויהיו חיי שרה'(עפ"י )כמו הסטרא אחרא 
 .פרשת עקב ד"ה והנה כל בחינת החיצונים( ץ'רנובילר' חיים מצ מים חיים' )'בארגדול מזה  'שקר'ואין  ,בבחינת 'אל אחר'שזה " !שה ואומרים "אני ואפסי עודהקדּו

'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא תחילת פרשת חיי שרה ד"ה 'ויהיו חיי )'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף צה ע"א, 'חסד לאברהם' מעין רביעי נהר לה ד"ה ענין זה מורה,  הוא הס"מ בעצמו 'השקר'

)'פרקי דרבי אליעזר' פרק יג ד"ה  אשר היה רוכב על גבי הנחש הקדמון בימי אדם וחוה (' רעיא מהימנאלא תהיה אחרי רבים'פרשת משפטים דף קיז ע"א סוף ד"ה עפ"י זוהר שרה', 

ממש  היה צד השקר אז וכיון שהנחש. בן הקנה בסוף הספר אות ר' ד"ה שאלו תלמידיו, זוהר פרשת בראשית דף לה ע"ב והנחש רבי יצחק( 'ספר הבהיר' לר' נחוניה ,הקנאה והתאוה והכבוד
)הרמ"ד וואלי  ושורש השקריורה דעה א' סימני בהמה וחיה טהורה ד, כג( בחלק )'ליקוטי הלכות' לר' נתן  עצם השקר, )הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים'(

 משקריםכל הראש לההיה  הוא על כן ,ד"ה אפשר לרמוז(כה ע"ב טור ב )'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת בא דף  ובעל לשון שקר בראשית ג על הפסוק 'על גחונך תלך'(
מתחילה ועד סוף בשקרים בדבריו ובא  )הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'על גחונך תלך'( בעולם פרשת בראשית ד"ה אמנם נראה לפרש( 'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות' חלק א' 

 .יורה דעה א' סימני בהמה וחיה טהורה ד, כג(בחלק )'ליקוטי הלכות' לר' נתן  וחוה אדםרבים על 

שנאמר ין של שקר יבעננכנס לפתותה הוא )'מגלה צפונות' חלק א' לבעל שבט מוסר פרשת בראשית ד"ה אמנם נראה לפרש(  חוהעם  של הנחש הדיבורבהתחלת כבר 
ל" ר אֶׁ לּו ִמֹכל ים ִק ָהִאָשה ַאף ִכי ָאַמר ֱאֹל ַויֹאמֶׁ , 'ליקוטי הלכות' לר' נתן )הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים' )בראשית ג, א(" ֵעץ ַהָגןלֹא תֹאכְּ

ַצו ה' ֱאֹלהרי הקב"ה לא אמר כך אלא רק "שקר שהיה זה ו( יורה דעה א' סימני בהמה וחיה טהורה ד, כג : לָאֹכל תֹאכֵ  ִמֹכל ֵעץ ַהָגןָאָדם ֵלאֹמר ַעל הָ  יםִק ַויְּ
ּנּו פרשת בראשית ד"ה אמנם  'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות' חלק א' ליהם רק את עץ הדעת אסר עכלומר ש יז( –)בראשית ב, טז " ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִממֶׁ

ל ָהִאָשה לֹא מֹות שנאמר " בשקרהיו של הנחש וכן סוף דבריו  .נראה לפרש( ר ַהָּנָחש אֶׁ תּון:ַויֹאמֶׁ מ  ּנּו ִק ִכי ֹיֵדַע ֱאֹל תְּ ם ִממֶׁ כֶׁ יֹום ֲאָכלְּ ים ִכי בְּ
ח קְּ ִנפְּ ם ֵכאֹלוְּ ִייתֶׁ ם ִוהְּ ֵעי טֹוב ָוָרעִק ּו ֵעיֵניכֶׁ  ואמר לאדם וחוהשיקר , כלומר )'ליקוטי הלכות' לר' נתן יורה דעה א' סימני בהמה וחיה טהורה ד, כג( ה( –)בראשית ג, ד " ים ֹידְּ

םאז " הםאכלו גם מעץ הדעת וכך ברא את העולם, ואם יכי ה' בעצמו אכל  ִייתֶׁ  .)רש"י בראשית ג, ה(יוצרי עולמות  "יםִק ֵכאֹל ִוהְּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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'נזר הקודש' על בראשית רבה סט, ז ד"ה והנה )המשיך את השקר לעולם ו )'נזר הקודש' על בראשית רבה כ אות ח ד"ה שנאמר קולה כנחש(הנחש הקדמוני הוא שורש השקר 

ֶקרנקרא "הוא  .שם בזוהר( שֹון שָּ ּפּוכֹות לְּ יש ַתהְּ )ראה הקדמת הזוהר דף ה ע"א ד"ה תא חזי ההוא דלאו ארחיה( )'נזר הקודש' על בראשית רבה סט, ז ד"ה 'והנה שם בזוהר' בשם האר"י " אִׁ

יין , ובו תלוי שורש המוות כי הוא הביא מיתה לעולם בלשונו לשון שקר כענ'נזר הקודש' על בראשית רבה כ אות ח ד"ה 'שנאמר קולה כנחש' בשם חכמי האמת(, ז"ל
שֹוןשנאמר " ַיד לָּ ים בְּ ַחיִׁ ֶות וְּ ומחמת שהמוות בא לעולם על ידי השקר של הנחש  .)משלי יח, כא( )'נזר הקודש' על בראשית רבה סט, ז ד"ה והנה שם בזוהר(" מָּ

יֶתם ֵכאֹל"באומרו לחוה  יִׁ הְּ עקִׁ וִׁ רָּ ֵעי טֹוב וָּ )'זרע שמשון' פרשת ם המיתה קרובה לבוא ש ,, לכן נגזר שבכל מקום בו השקר יהיה)בראשית ג, ה(" ים ֹידְּ

. פס את אומנותו של הנחשואשר ת )'שמו אברהם' מערכת ז' ערך זקנה אות ח עפ"י רבותינו(ומתקצרים ימיו של המשקר  תולדות דף כט ע"א ד"ה גמ' פרק יא דסנהדרין(
ה ָארּור ַאָתה"התקלל הנחש שכמו   "ָארּור"מתקלל בהמשקר גם ו ֵהָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשדֶׁ )בראשית ג, יד( )'זרע שמשון' פרשת תולדות דף כט ע"א ד"ה " ִמָכל ַהבְּ

 .(גמ' פרק יא דסנהדרין

 ממנושירדו לנקום  )'בראשית רבה' כ, ה( על ידי מלאכי השרת, )רש"י בראשית ג, יד( שהיה הולך עליהם הרגליםאת  וקצץהקב"ה העניש את הנחש 
)'נזר  לא רצו שיהיה למדת השקר קיום והעמדהועל כן הם אף בעולם המלאכים  'שפע'רם מיעוט של וג 'מדת השקר'כי  .את נקמתם

ר ה' ֱאֹל" על הנחש מה שגזר ה' יתברך . ובזה התקייםיחיאל מיכל על 'בראשית רבה' כ אות ח ד"ה שנאמר קולה כנחש(הקודש' ר'  ל ַהָּנָחש ִכי ָעִשיָת זֹאת ִק ַויֹאמֶׁ ים אֶׁ
ה  ֵהָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשדֶׁ ָך ֵתֵלְךָארּור ַאָתה ִמָכל ַהבְּ ֹחנְּ ֵמי ַחיֶׁיָך ַעל גְּ ָעָפר תֹאַכל ָכל יְּ  'לשקר אין רגלים'סוד שהוזהו . )רש"י בראשית ג, יד( )בראשית ג, יד(" וְּ

 נקצצוכבר , כי הם (תחילת הספר ד"ה אחר כך נכנס שי'ןב'אותיות דרבי עקיבא' נוסחא ב' לפי דפוס קרקא ואמשטרדם ראה , )ראה 'תיקוני הזוהר' תיקונא עשרין ותרין דף סו ע"א ד"ה שימני כחותם
'חבל נביאים' מכתבי הרמ"ע מפאנו ליקוטים מעניני שבת דף יד ע"א בפרק 'סוד 'תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' בחלק 'תשובות לחסיד ר' יצחק לוריא ז"ל' ד"ה זה ימים רבים, ) רשםבשֹו אצל הנחש

פרשת ויצא ד"ה וישא לר' נתן נטע שפירא , 'מגלה עמוקות' 'מדרש לפירושים' חלק שני דרוש אמת ד"ה ומעתה נאמר איך עשו ,גחונך תלך'הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'על  ,הקידוש' ד"ה בקדושא דבי שמשא

 .(יעקב את רגליו

יש רק רגל אחת  כך שלכל אות ואות)'אותיות דרבי עקיבא' נוסחה ב' ד"ה ומפני מה ידו(  ןדָּ בה עומדות על חֹושכל האותיות  בתיבה 'שקר' רמזלזה ויש 
 .קד ע"א(דף )גמ' שבת  לא יכול לעמודהשקר  לכן )'אותיות דרבי עקיבא' נוסחה ב' ד"ה ומפני מה ידו( 'רגלים'שתי  ולא קד ע"א ד"ה אחד כרעא(דף )רש"י גמ' שבת  לעמוד עליה

ובשעה  .(קד ע"אדף )גמ' שבת האמת יכולה לעמוד ו )'אותיות דרבי עקיבא' נוסחה ב' ד"ה ומפני מה ידו( 'רגלים'יש בה אותיות ה מהתיבה 'אמת' שלכלבשונה וזה 
היווה סימן על העתיד לבוא שכאשר דבר זה  ,)'בראשית רבה' כ, ה( היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו הקדמון שקצצו את רגליו של הנחש

ביטולו העתידי  ונרמז. שנקצצו רגליו שנשמע קולו בכל העולם בשעהכמו  בכל העולם ביטולויתפרסם אז  'השקר'יתבטל יגיע העת ו
יָך גֹוִים ָיֹבאּו " בפסוקשקר השל  רּו ַאְך ֵאלֶׁ יֹאמְּ ץ וְּ ֵסי ָארֶׁ רֵמַאפְּ קֶׁ ֵאין ָבם מֹוִעיל שֶׁ ל וְּ בֶׁ ביטול השקר  ואל מול. )ירמיה טז, יט(" ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתינּו הֶׁ

ָמח" אז יתקיים ץ ִתצְּ רֶׁ ת ֵמאֶׁ  .)'נזר הקודש' על בראשית רבה כ אות ח ד"ה שנאמר קולה כנחש( )תהלים פה, יב(" ֱאמֶׁ

 נקמה את מותו של נבות היזרעאליהיא זו ששטן השייכת ל 'רוח השקר'

ָך ִויִהי ואמר לו " ת היזרעאלי את כרמובֹוקש לקנות מנָ בימלך ישראל אחאב  מְּ ת ַכרְּ ָנה ִלי אֶׁ ל ֵביִתיתְּ ַגן ָיָרק ִכי הּוא ָקרֹוב ֵאצֶׁ )מלכים א' " ִלי לְּ

 בעקבות סירובו של נבות איזבל אשתו של אחאב ראתה את הצער של בעלה. נחלת אבותיו כרמו שהיתה נבות סירב למכור אתאך  .כא, ב(
ַוָיֹבאּו שנאמר " סקלו את נבות והרגוהו עדותם פי עלוכך  .ואת המלך את ה'לל יקודאגה שיבואו שני אנשים להעיד עדות שקר כי נבות 

ד הָ  גֶׁ ת ָנבֹות נֶׁ ִלַיַעל אֶׁ ֵשי ַהבְּ הּו ַאנְּ ִעד  דֹו ַויְּ גְּ בּו נֶׁ ִלַיַעל ַוֵישְּ ֵני בְּ ֵני ָהֲאָנִשים בְּ ל הּו ִק ָעם ֵלאֹמר ֵבַרְך ָנבֹות ֱאֹלשְּ קְּ הּו ִמחּוץ ָלִעיר ַוִיסְּ ְך ַוֹיִצא  לֶׁ ים ָומֶׁ
)ראה כות שניתנים למלך לאת כרמו כדין נכסיהם של הרוגי מ ושילך לרשתלאחאב כי נבות מת  ההודיעאיזבל . כא, יג( ')מלכים א" תָבֲאָבִנים ַוָימֹ 

ָאב ִכי ֵמת ָנבֹות ַוָיָקםשנאמר "כפי היה אכן וכך . רש"י מלכים א' כא, יד( ֹמַע ַאחְּ ִהי ִכשְּ תֹו ַויְּ ִרשְּ ֵעאִלי לְּ רְּ ם ָנבֹות ַהִיזְּ רֶׁ ל כֶׁ ת אֶׁ דֶׁ ָאב ָלרֶׁ )מלכים א' כא, " ַאחְּ

 .טז(

יהושפט ביקש לדרוש  צירף אליו את יהושפט מלך יהודה.ו ,'ת גלעדרמֹו'כדי לכבוש בחזרה את  אחאב ביקש לצאת למלחמה נגד ארם
ַיד לו "ענו כולם הם בעל ושאל האם יעלה והנביאי מאחאב קיבץ את ארבע מאות לכן בדבר ה' האם לצאת למלחמה.  י בְּ ֵתן ֲאֹדנָּ יִׁ ֲעֵלה וְּ

האם יש עוד נביא אחד, היות שכולם התנבאו בלשון אחת ואין  לדעת יהושפט ביקש .כלומר שהוא ינצח במלחמה )מלכים א' כב, ו( "ַהֶמֶלְך
מה היה קודם לכן בשמים למלכים  שסיפר ,בן ימלהמיכיהו ת נביא האמ. לכן קראו ל)ראה רש"י מלכים א כב, ז(להתנבאות כך  הנביאיםדרך 

ָעדה' ישב על כסאו ושאל "בשעה ש ָרֹמת ִגלְּ ִיֹפל בְּ ַיַעל וְּ ָאב וְּ ת ַאחְּ ה אֶׁ ַפתֶׁ אז יצאה רוח אחת ואמרה שהיא תפתה אותו על , כב, כ( ')מלכים א "ִמי יְּ
ר"ידי שתכניס  קֶׁ ּנּו שנאמר " וייהרג על פיהם למלחמה אחאב שייצאכדי פי כל נביאיו ב "רּוַח שֶׁ ר ֲאִני ֲאַפתֶׁ ֵני ה' ַויֹאמֶׁ ַוֵיֵצא ָהרּוַח ַוַיֲעֹמד ִלפְּ

ר ה' ֵאָליו ַבָמה: ַגם תּוָכל ֵצא ַוֲעֵשה ֵכן ַויֹאמֶׁ ה וְּ ַפתֶׁ ר תְּ ִביָאיו ַויֹאמֶׁ ִפי ָכל נְּ ר בְּ קֶׁ ָהִייִתי רּוַח שֶׁ ר ֵאֵצא וְּ  .(בכ - כב, כא ')מלכים א" ַויֹאמֶׁ

בין העומדים לפניו  לעמוד ולהיות זוכה)זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה אלא ודאי נבות(  לעלות לפני ה' צדיקה על מנתמספיק רוחו של נבות לא היתה 
למעלה בעולם  תה תובעתהיא לא הי ,היתה צדיקה שאם כן, אחאבעל  ולתבוע דין על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק(לר' שמעון לביא )'כתם פז' 
גם לא היה כל כך רשע על מנת להפוך להיות מלאך רע  נבות ,ומצד שני. )זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה אלא ודאי נבות( 'שקר'למטה  לעשות האמת

ועל  מלמטה על אחאב,דין  היתה צועקת ותובעתשל נבות  רוחושאלא  )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק( בנביאי השקרהמשולח 
)עפ"י  שהוא הס"מ בעצמו )'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"ק( החיצוני של השטן 'רוח השקר' יתברך עלה לפני ה'ידי צעקתה 

ומטעה את עומד תמיד  והוא )'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"ק( ה'יש לו כניסה לפני אשר  'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה וירא כי לא יכול לו(
 ועל ידי שקר כל פעולה שאפשר ל ופועל)זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה אלא ודאי נבות(  תמיד בשקר ומשתדל תמיד בשקר ורגילבני האדם בשקר, 

  .)'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק( ויורד ומפתה את בני האדם ה 'ודא חמא' מהרמ"ק()'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף קצב ע"ב ד"

יו" לה' אמרה רוח השקר יאָּ בִׁ ל נְּ י כָּ פִׁ י רּוַח ֶשֶקר בְּ יתִׁ יִׁ הָּ הקב"ה ששונא דובר ו )זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה אלא ודאי נבות( כב, כב( ')מלכים א "ֵאֵצא וְּ
 )זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה אלא ודאי נבות( כב, כב( ')מלכים א" ֵצא ַוֲעֵשה ֵכן" לרוח השקר ענה 'וישכם אברהם' לר' אברהם פאלג'י על התהלים טו ד"ה כי בא שש(עפ"י )שקרים 

יםכי ")גמ' שבת דף קמט ע"ב, סנהדרין דף פט ע"א, סנהדרין דף קט ע"ב(  צא ממחיצתווכוונתו שת רִׁ קָּ י ֹדֵבר שְּ ֶנֶגד ֵעינָּ כֹון לְּ דף קמט ע"ב, סנהדרין  )תהלים קא, ז( )גמ' שבת "לֹא יִׁ

כלומר שאין  (וביאורו ב'עבודת הקודש' חלק ד פרק ו ד"ה ובבראשית רבה ר' עקיבאעשה מ. וראה גמ' חגיגה דף יד ע"ב מסנהדרין דף קט ע"ב, זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה אלא ודאי נבות, דף פט ע"א
)'כתם פז' על זוהר פרשת  ין באחאב על עניין שפיכת דמו של נבות היזרעאליה בשליחות רעה, כפי שהתחייב הדתנדחועמידה תמידית לפניו  לה
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 אחאב כדי להטעותם ולפתות את המלך ,בשווהנביאי השקר של אחאב אז יצאה רוח השקר והתלבשה בכל . וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק(
י אמרו "ו בסגנון אחדכל הנביאים שם התנבאו  מטעם זהייצא לקראת הרעה שנגזרה עליו מפי עליון. ו שישמע לדבריהם ֵתן ֲאֹדנָּ יִׁ ֲעֵלה וְּ

ַיד ַהֶמֶלְך  .)הרמ"ד וואלי מלכים א' כב על הפסוק 'אצא והייתי רוח שקר'( )מלכים א' כב, ו( "בְּ

כוונתם סנהדרין דף קט ע"ב( גמ' סנהדרין דף פט ע"א,  גמ' )ראה גמ' שבת דף קמט ע"ב, עמדה לפני ה'ר שא אמרו רבותינו כי היה זה רוחו של נבות היזרעאליומה ש
)'אור החמה' על הקדמת הזוהר  שקר באמצעות של נבות שהתעורר לנקום את נקמתו 'החיצוני רוח השקר'יצא  נבותרוחו של על ידי צעקת ש היא

לשפוך את לא הותר לאחאב הרי ש דין אמת שתביעת רוחו של נבות היתהוכיון  .לפני הדיין שהוא ה' יתברךמ דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"ק(
והיא  'רוח שקר'נקראת את בני האדם בדברי שקר ההמפתה ומטעה  'אחרת'רוח אותה לכן הזדמן שם למעלה  דמו של נבות היזרעאלי,

 היזרעאליאך מכל מקום לא היה זה רוחו של נבות . ד"ה והנה ר' אלעזר חזק( ' על זוהר פרשת וישב דף קצבלר' שמעון לביא מחבר פיוט 'בר יוחאי )'כתם פז רוחו של השטן
על זוהר פרשת  'נצוצי אורות' להחיד"אוב אות רנו 'סוד נבות היזרעלי'לתלמיד הרמב"ן ב'שושן סודות'  לרוח השקר אחריםוראה תירוצים  .)'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"ק

 .(וישב דף קצב ע"ב אות ה

היא . )זוהר פרשת וישב דף קצב ע"ב ד"ה ותא חזי כמה אינון( מטעה הרבה בני אדם לשקר ושולטת בעולם בכמה אופנים ובכמה מעשים 'רוח השקר'
ר . וזה מה שנאמר "על אחיהם אותם להעיד עדות שקר ה, ומביא'עדי שקר' הנקראיםבעדים זוממים  תמתלבש קֶׁ ר ָהֵעד שֶׁ קֶׁ ִהֵּנה ֵעד שֶׁ וְּ

ָאִחיו ָאִחיו" הגשמי שבא להעיד וזה גרם לו ש"ֵעד" רוחני מצד השקר הוא זה שהתלבש ב"ֵעד"שכלומר  )דברים יט, יח(" ָעָנה בְּ ר ָעָנה בְּ קֶׁ ", כי שֶׁ
תלמיד )הרמ"ד וואלי ביטוי של שקר לו  שגרמה היא זו בו שקרהמה שטמון בלבו, וההתלבשות של את להוציא מפיו אלא העד הגשמי אינו יכול 

מצוה קעט ד"ה וע"ד  בביאור מצוה קט )'עץ החיים' על טעמי המצוות בספר 'עץ החיים ואשל אברהם'עדי השקר הם סוד הס"מ ובת זוגו . דברים יט ד"ה ודרשו השופטים היטב(חבר להרמח"ל 

לּוחָּ הם ו האמת( בצד השקר  יםנדבק םהים משקר , וכשהם)'עץ החיים' על טעמי המצוות בספר 'עץ החיים ואשל אברהם' מצוה קי בביאור מצוה קפ ד"ה וע"ד האמת( בארץ םשְּ
ֵר "ישראל וזהרו על כן ה .כוח שםונותנים  )הרמ"ד וואלי שמות כ על הפסוק 'לא תענה ברעך עד שקר'( )שמות כ, יג( )הרמ"ד וואלי שמות כ על הפסוק  "ֶקרֵעד שָּ ֲעָך לֹא ַתֲעֶנה בְּ

  .'לא תענה ברעך עד שקר'(

)'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה  ולהתרחק מטומאתה ומשקריה)זוהר פרשת וישב דף קצב ע"א ד"ה ותא חזי כמה אינון(  רצה להישמר מהרוח שקר דוד המלך

הֹור"אמר ו והנה ר' אלעזר חזק( י ֱאֹל ֵלב טָּ א לִׁ רָּ יקִׁ בְּ בִׁ רְּ קִׁ כֹון ַחֵדש בְּ רּוַח נָּ שאם יתכן כלומר )זוהר פרשת וישב דף קצב ע"א ד"ה ותא חזי כמה אינון(  )תהלים נא, יב( "ים וְּ
תרחק כדי שה, יחדש בקרבי" רּוַח ָנכֹוןוְּ " מחדשה'  ", אז יהי רצון שכעת יברכניֵלב ָטהֹורם "שלא נבראתי מתחילת ברייתי בטבעי להיות עִ 

ִשיה' ועל זה גם ביקש דוד המלך " .)'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק( 'רוח שקר' תהרוח הנקרא המאות ר  ַהִציָלה ַנפְּ קֶׁ ַפת שֶׁ ִמשְּ
ִמָיה רשאם עושים את התיבה " בו הרמזו .)תהלים קכ, ב(" ִמָלשֹון רְּ קֶׁ תיבות יוצא 'שקר' הי"ש אזי ראשי רו"ף קי"ן ש" במילוי אותיות כך שֶׁ

ַפת "שם 'הויה' הנמצא באמצע יציל את 'נפשו' ביקש כי  כלומר –'נפש' והאותיות האמצעיות גמטריא שם 'הויה' יוצא תיבות הוסופי  ִמשְּ
ר קֶׁ  .להאר"י ז"ל תהלים אות קכ( ')'לקוטי כתובים "שֶׁ

 היו אומרים דבר המשתמע לשני פניםכן א לשקר אך רבותינו הקפידו ל

 לשנותמותר לו לאדם "כי אמרו ו היה.איזה טעם או סיבה שתוציא דבר שקר מפיהם חס ושלום מרבותינו היו מקפידים מאוד לא לה
כלומר יכולים בשלשה דברים,  ע"ב בשם שמואל( בבא מציעא דף כגראה גמ' )" במלייהּו משנּוחכמים "שאמרו וכן  )ראה גמ' יבמות דף סה ע"ב(" בדבר השלום

ואם ווה, בתשמיש המיטה משום צניעות, הש"ס משום ענ בידיעת מסכתות – בשלשה דבריםאם שואלים אותם את דבריהם  לשנות
 רקזה לא לשקר ממש אלא  מה שהתירואך מכל מקום שלא יבואו אליו אנשים שאינם מהוגנים.  בכדיֹו מארח קיבל אותו נשאל איך

)'בן  סובל שני פירושים שסגנון הדברים)'באר מים חיים' פרשת וירא אות טו ד"ה ותכחש שרה לאמר(  בלשונם, כלומר להגיד דבר הנשמע לשני פנים לשנות

וירא אות טו ד"ה ותכחש שרה לאמר, 'בן יהוידע' בבא  )'באר מים חיים' פרשת כאשר המדבר מכוון בלבבו על האמת, ה'בן איש חי' בבא מציעא דף כג ע"ב ד"ה בהני תלת מילי( למחבריהוידע' 

)'באר מים חיים' פרשת  ויטעה בכך)'בן יהוידע' בבא מציעא דף כג ע"ב ד"ה בהני תלת מילי(  ואילו השומע יבין הדברים במשמעות השקר מציעא דף כג ע"ב ד"ה בהני תלת מילי(

 .וירא אות טו ד"ה ותכחש שרה לאמר(

ָשָרה ֹאַרח שנאמר " להוליד בן עתידההיא שעל  התבשרה כאשרהיה עם שרה אמנו כך  יֹות לְּ ֵקִנים ָבִאים ַבָיִמים ָחַדל ִלהְּ ָשָרה זְּ ָרָהם וְּ ַאבְּ וְּ
ָנה ַואֹדִני ָזֵקן: ַכָּנִשים: דְּ ָתה ִלי עֶׁ ֹלִתי ָהיְּ ָבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי בְּ ִקרְּ ַחק ָשָרה בְּ ָרָהם ָלמָ  ַוִתצְּ ל ַאבְּ ר ה' אֶׁ ָנם ַויֹאמֶׁ מְּ ה ָצֲחָקה ָשָרה ֵלאֹמר ַהַאף א  ה זֶׁ

ִתי: ִתי ִכי יָ  ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקנְּ ַכֵחש ָשָרה ֵלאֹמר לֹא ָצַחקְּ ָשָרה ֵבן: ַותְּ יָך ָכֵעת ַחָיה ּולְּ תְּ ֲהִיָפֵלא מה' ָדָבר ַלמֹוֵעד ָאשּוב ֵאלֶׁ ר לֹא ִכי ָצָחקְּ " ֵרָאה ַויֹאמֶׁ
שצחקה באומרה על עצמה אך ה' לא אמר כדבריה בפני אברהם אלא רק אמר  ,"ַואֹדִני ָזֵקןתחילה שרה צחקה ואמרה "ב. טו( –)בראשית יח, יא 

ִתי" ַכֵחש ָשָרהלהטיל שלום בין איש לאשתו. אז נאמר על שרה אמנו " כי רצה "ַוֲאִני ָזַקנְּ לא שכיחשה על שצחקה שזה אי אפשר  – "ַותְּ
ִתישהרי ודאי צחקה ואיך תכחש לה' יתברך, אלא כוונת שרה היה להכחיש שאמרה " שהרי ראתה שחזרה לימי  " כי לא כך היהַוֲאִני ָזַקנְּ

'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל תחילת פרשת וירא על הפסוק 'ותכחש  ,צחקתי)'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה ותכחש שרה לאמר לא " ַואֹדִני ָזֵקן", ורק אמרה ופירסה נדה עידונה

 .(אף שאמרה דבר אחר . וראה 'באר מים חיים' פרשת וירא אות טו ד"ה 'ותכחש שרה' שביאר כי ה' לא שיקר חלילה אלא באמת הצחוק של שרה התייחס גם לזקנותהשרה לאמר' וכו'

ִתי ִכי ָיֵרָאהלפרש דבריה משום " הטעם ששרה כחשה בסתם בליוהכתוב גילה את  יחשוב שהיא שאברהם רצתה מר כלו" ֵלאֹמר לֹא ָצַחקְּ
יבין שהכחישה  כאשר)'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה ותכחש שרה לאמר לא צחקתי(  החיסרון בואת ולא יריב עמה על שתלתה  ,מכחישה את הצחוק

ִתי" שאמרה  לכן .היתה יראה מפני בעלה אברהם וכל זה עשתה כי, ()'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל תחילת פרשת וירא על הפסוק 'ותכחש שרה לאמר' וכו'" ַוֲאִני ָזַקנְּ
ה תהכחשת שרה הי נמצא כיכי היא לא צחקה כלל.  הכחשתהעל פי  יאמרעל אברהם שהוא  ונתמכּו בפסוק המיותרת "ֵלאֹמרתיבת "

על מה הכחישה, אך לעומתו אברהם יחשוב בדעתו כי  דומצ כאשר כוונתה שה' יתברך יודע הלבבות יכיר ,ואמת אמרה דרך סתם
על  הרע עם שרהוה' יתברך מרוב ענוותנותו לא גמל  .)'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה ותכחש שרה לאמר לא צחקתי( הכחישה לגמרי את צחוקה

שלא תיפול ביניהם קנאה כדי  )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל תחילת פרשת וירא על הפסוק 'ותכחש שרה לאמר' וכו'(עלה הכחשתה ולא גילה מה באמת אמרה על ב
תְּ , ורק אמר ")'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה ותכחש שרה לאמר לא צחקתי(ומחלוקת  " כדי שיבין אברהם ששרה הכחישה את בחינת לֹא ִכי ָצָחקְּ

 .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל תחילת פרשת וירא על הפסוק 'ותכחש שרה לאמר' וכו'(הצחוק בלבד 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_32_0.htm%23E31,0,שמות%20פרק-כ%5e%5e73724!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_34_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-נא%5e%5e62942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_34_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-נא%5e%5e62942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_34_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-נא%5e%5e62942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_34_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-נא%5e%5e62942!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_35_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-קכ%5e%5e167452!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_35_0.htm%23E311,0,תהילים%20פרק-קכ%5e%5e167452!


 

 ~4 ~ 
 

ִּני ִמי ַאָתה " נאמר מיצחק אביו ו של עשווכן היה אצל יעקב אבינו כאשר בא לקבל את ברכותי ר ִהּנֶׁ ר ָאִבי ַויֹאמֶׁ ל ָאִביו ַויֹאמֶׁ ַוָיבֹא אֶׁ
ִני: ל ָאִביו ָאֹנכִ  בְּ ר ַיֲעֹקב אֶׁ ָלה ִמֵציִדי בַ ַויֹאמֶׁ ָאכְּ ָבה וְּ ָת ֵאָלי קּום ָנא שְּ ר ִדַברְּ ָך ָעִשיִתי ַכֲאשֶׁ ֹכרֶׁ ָךי ֵעָשו בְּ שֶׁ ָבֲרַכִּני ַנפְּ  ,(יט –)בראשית כז, יח " ֲעבּור תְּ

ֹכֶרָך" יעקב ענה ,שכאשר שאל יצחק את יעקב מי הוא ו בְּ י ֵעשָּ ֹנכִׁ י" כי כוונתו באומרוולא שיקר בזה,  ."אָּ ֹנכִׁ ואילו , עצמועל " הוא אָּ
ו" ֹכֶרָך" " הואֵעשָּ יבין התיבה "בטעמי המקרא יש הפסק קל  מטעם זה ".בְּ ֹנכִׁ ו"לתיבה  "אָּ י " יעקב ". וכן אמרֵעשָּ יתִׁ שִׁ תָּ כַ עָּ ַברְּ ֲאֶשר דִׁ

י במה  היהוכן  .)'שער הפסוקים' פרשת תולדות סימן כז על הפסוק 'ויאמר יעקב אל אביו'( אלא לעשו ת אליברי" בכ' הדמיון, כלומר כאילו דברת אלי אף שלא דֵאלָּ
ר ָאִני" ששאל אותו יצחק ִני ֵעָשו ַויֹאמֶׁ ה בְּ ר ַאָתה זֶׁ ִני ֵעָשו"יצחק אביו כאשר שאל אותו ש (בראשית כז, כד)" ַויֹאמֶׁ ה בְּ לא יעקב אבינו  ?"ַאָתה זֶׁ

  .)רש"י בראשית כז, כד(עשו בנך אך לא  ,יעקבהוא " כלומר אני ָאִני" אמררק אני עשו" אלא " ואמרשיקר 

ִניהתיבה "על היה רק לענות  "ָאִני"וכוונתו של יעקב אבינו בתשובתו  ה בשאלה "" בְּ ִניַאָתה זֶׁ דבר כך וכי הוא אכן בנו.   )בראשית כז, כד(" ֵעָשו בְּ
 .)'שער הפסוקים' פרשת תולדות סימן כז על הפסוק 'ויאמר יעקב אל אביו'( לא שיקר כלל בדבריוו פרשת תולדות ד"ה אמנם נראה שמצא( 'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  אמת היה בפיו

שלא יכיר  על מנת שיהיה דומה לעשו בשעה שבא לקבל את הברכה מאביוכך וזה גם הטעם שיעקב אבינו לא שינה את קולו ודיבורו 
ו ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקבַויֹאֶמר "יצחק  ועליכפי שאמר ו ,בו אביו כלל ֵדי ֵעשָּ ם יְּ ַדיִׁ ַהיָּ אכן שאם באותה השעה . ועל זה תמה יצחק )בראשית כז, כב( "וְּ

התיבה על וזה הטעם שלא הכירו וברכו. לכן  !הברכות הרי היה לו גם לשנות את קולואת בגדיו כדי לקבל את יעקב שהחליף  וזה
ָמה" ִמרְּ ָךפסוק "ב" שבְּ ָכתֶׁ ָמה ַוִיַקח ִברְּ ִמרְּ ר ָבא ָאִחיָך בְּ ָתאתרגם אונקלוס " )בראשית כז, לה(" ַויֹאמֶׁ מְּ ָחכְּ כי לא היתה זאת מרמה ושקר , "בְּ

 .פרשת תולדות דף כט ע"א ד"ה גמ' פרק יא דסנהדרין(לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' חלילה וחס 

לֹא ָמָצא ַוֵיֵצא שנאמר " התרפיםכאשר לבן חיפש אחר רחל אמנו גם כך עשתה  ֲאָמֹהת וְּ ֵתי ָהָֽ ל שְּ ֹאהֶׁ ל ֵלָאה ּובְּ ֹאהֶׁ ל ַיֲעֹקב ּובְּ ֹאהֶׁ ַוָיבֹא ָלָבן בְּ
ַמשֵ  ם ַויְּ ב ֲעֵליהֶׁ ַכר ַהָגָמל ַוֵתשֶׁ ִשֵמם בְּ ָרִפים ַותְּ ת ַהתְּ ָחה אֶׁ ָרֵחל ָלקְּ ל ָרֵחל: וְּ ֹאהֶׁ ל ֵלָאה ַוָיבֹא בְּ ת כָ ֵמֹאהֶׁ ל ש ָלָבן אֶׁ ר אֶׁ לֹא ָמָצא: ַותֹאמֶׁ ל וְּ ל ָהֹאהֶׁ

ְך  רֶׁ יָך ִכי דֶׁ ֵעיֵני ֲאֹדִני ִכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָפנֶׁ ָרִפים ָנִשים ִליָאִביָה ַאל ִיַחר בְּ ת ַהתְּ לֹא ָמָצא אֶׁ ַחֵפש וְּ לא רצתה שייצא רחל , לה( –)בראשית לא, לג  "ַויְּ
י ֶדֶרְך אמרה "שקר מפיה לכן כש יכִׁ ים לִׁ שִׁ )ראה משנה שבת ט,  נדהמו טומאת מטמאה כש הנמצאת תחתיההעבודה זרה על בליבה כיוונה  "נָּ

וכן היה אצל משה  .פרשת ויצא ד"ה כי דרך נשים לי(על טעמי המצוות לר' דוד לידא )'עיר מקלט' שהיא בטומאת נדה הבין את הדברים כפשוטן  אביה ואילו לבן ,א(
שנזהר  , כלומר"?תן לי הקב"ה תורהייענה משה רבינו "מה אני ש "התורה שנתן לך הקב"ה?היכן "רבינו שכאשר שאל אותו השטן 

השטן הבין  אך ,בדי והרי לישראל נתנה ואני בכללם'תן לי ה' לימה אני שי'י פנים, כאשר כוונת ליבו היה נמשתמע לשלהשיב דבר ה
ה'בן איש חי' בבא מציעא דף כג ע"ב   מחברר' יוסף חיים ל על הגדות הש"ס )'בן יהוידע' לא דיבר שקר חס ושלום משה רבינו ועל ידי כןבאותה שעה שלא נתן לו כלל. 

 .ד"ה בהני תלת מילי(

 שקר וכזב בשום אופן שיהיהמהפה צריך להיזהר לא להוציא 

)'תקוני הזוהר' תיקון סט באותה השעה כמה מלאכי חבלה לוקחים ו בשולחן ערוך( מאור עינים' חלק ליקוטים ד"ה איתא)' אדם שאומר שקרים נותן כוח לקליפה

את ההבלים היוצאים מדברי  )'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"א ד"ה וכמה הבלים( בכנפיהםדף קד ע"ב ד"ה ויש הבל דרשיעיא, 'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"א ד"ה וכמה הבלים( 
י שנאמר " (פרק לא ד"ה ויש שבעה משמאל 'שפת אמתבחלק ', 'מעבר יבק'  ע"ב ד"ה ויש הבל דרשיעיא, 'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"א ד"ה וכמה הבלים)'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קד  שקרה כִׁ

ם  ַמיִׁ יְך ֶאתעֹוף ַהשָּ ועושים על ידיהם כמה רקיעים וארצות רוחניים של שקר  )'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"א ד"ה וכמה הבלים( )קהלת י, כ( "ַהקֹול יֹולִׁ
)'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח ע"א בניינים רוחניים  כמה בהם בוניםו ע"א ד"ה וכמה הבלים( )'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קד ע"ב ד"ה ויש הבל דרשיעיא, 'תקוני הזוהר' תיקון סט דף קיח

'דעת חכמה' לר' יהודה לייב פוחוביצ'ר שער השבת פרק ) אדם המשקר מחריב את העולםבעולם. כך נמצא ש הס"מ שולט'השקר' שהוא ואז  ד"ה וכמה הבלים(

 .(שנים עשר ד"ה וז"ל זוהר בשלח

קאדם להרחיק את עצמו מן השקר כל ימי חייו שנאמר "כל צריך  חָּ רְּ ַבר ֶשֶקר תִׁ דְּ ג ד"ה  )'שער המלך' לר' מרדכי מווילקאטש שער החמישי פרק )שמות כג, ז( "מִׁ

)'דברים נחמדים' למהרצ"א מדינוב  בשום אופן )'מדרש האיתמרי' דרוש כג בנושא 'אלו הדברים שיזהר האדם בהם' אות קכט( דבר שקר וכזב ולא להוציא מפיו יקרב האמת וירחיק השקר(

אותו עד ש עבירה גדולההשקר הוא ו מערכת א אות מא אמת( )'דבק מא"ח' לר' אברהם חמוי שהמשקר גדול עוונו מנשוא בחלק הנהגות האדם אות כו ד"ה לדבר אמת(
ָרֵאלאדם אינו בכלל ישראל שעליהם נאמר "ה ֵאִרית ִישְּ לֹא  שְּ ָלה וְּ רּו ָכָזבלֹא ַיֲעשּו ַעוְּ ַדבְּ ִמית יְּ שֹון ַתרְּ ם לְּ ִפיהֶׁ לֹא ִיָמֵצא בְּ )צפניה ג, יג( )'דברים " וְּ

 ולא ישקר לאף אחד מישראל וגם לא לגוי )'דעת חכמה' שער השבת פרק שנים עשר ד"ה וז"ל ר"ח( לכן יקדש את עצמו. אחדים' להחיד"א דרוש א ד"ה יסוד הרוח ממנו נמשך(
)'ערבי  ו ולבו על דיבוריו שיהיו נשמרים מכל נדנוד שקר וכזביוישים עינ (, 'מדרש תלפיות' ענף אמת ד"ה הנהגת האדםשנים עשר ד"ה וז"ל ר"ח 'דעת חכמה' שער השבת פרק)

 .נחל' פרשת נח דרוש ב ד"ה והנה יש מיני דברי הרשות(

מה הם מדברים שמא  אותם סוד לא ישאלביניהם איזה לכן אם רואה שניים שמדברים  ם גם לא להביא אחרים לידי שקר.האדיזהר 
)'פלא יועץ' ערך  וכן יעמוד על המשמר שלא ילמדו בניו לשקר. דף נ ע"ב ד"ה וכן כשאדם( )'ספר זכירה'ו שקר שיאמרלהם לא ירצו לגלות ועל ידי כן גורם 

ולא יחליף מקצתם אף שאין  ד"ה ומזה יראה כמה צריך להתרחק(ש לא )'דברים אחדים' להחיד"א דרובו דברים  יוסיףלא ואם הוא מספר סיפור . שקר ד"ה וכמעט השקר(
וכל , )'דעת חכמה' שער השבת פרק פרק שנים עשר ד"ה 'וז"ל זוהר בשלח' ממנורת המאור( פניו ומשקר בטבעו הרע שמעזהפסד לאחרים בדבר הזה, כי עונשו גדול על 

)הרמ"ד וואלי  , כי זרע יעקב צריך להתרחק לגמרי מהשקרולא יטה אזנו לשמוע שמועות של שקר יפורים של שקרסלא לספר שכן שיזהר 

ועל ידי שירחיק מן השקר וידבק  .)'קדושת הלוי' על מסכת אבות ד"ה במשנה בפרק שני דאבות( מהפהשקר  חס ושלום ולא להוציא שמות כג על הפסוק 'מדבר שקר תרחק'(
  , כן יהי רצון.)'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סעיף פב( ושניםיזכה לאריכות ימים באמת 
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. וכן ניתן 052-7675933לעילוי נשמת בטל'  

לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  
tora.haim@gmail.com 
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 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
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 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

 העלון גם לעילוי נשמת 
א שָּ ֵסל חּומְּ יז ַמרְּ נִׁ  ז"ל   יהודה בן דָּ

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       ת. נ. צ. ב. ה.
 

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור ושאלה בעולם על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

לגבי העלון ניתן ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל 
 מכל כל!

הפצת העלון גם 

 להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ובת מסעודה 
 !להצלחתה בכל מכל כל

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

ָהר  אליהו בן גֹובְּ
 הי"ו

 

 ידידי לזווג הגון בקרוב של השבוע הפצת העלון

 הי"ו הגָּ לְּ בן אֹושמואל 

בישראל בית נאמן  בקרוב להקים יתברך יזכה אותו שה'

 וזיכוי הרבים בהפצת העלון רתוועז תמיכתובזכות 
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