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 שמות כ"ג ז .1

ַבר ר ִמדְּ קֶׁ ָחק שֶׁ ָנִקי ִתרְּ ַצִדיק וְּ ִדיק ֹלא ִכי ַתֲהֹרג ַאל וְּ  : ָרָשע ַאצְּ

Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not; for I will not 

justify the wicked. 

 

 ספר החינוך מצוה ע"ד .2

 כל בבית והקללות והמארה, ממנו מאוס דבר אין, הכל בעיני ונאלח נתעב השקר כי, ידוע המצוה שורש
 אליו במתדמים אלא וחלה מצויה הברכה ואין, אמת אתו אשר וכל אמת אל יתברך שהשם מפני, אוהביו

 גומלי ולהיותם, רחום שהוא שידוע כמו מרחמים ולהיותם, אמת אל שהוא כמו אמיתיים להיותם, במעשיהם
 מדותיו בהפך שהם השקר בעלי והם, הטובות מדותיו בהפך שמעשיו מי כל אבל, החסד רב שהוא כמו חסדים

, והקללה המארה היא בו שהיא הברכה מדת והפך, מדותיו הפך שהוא מה לעולם עליהם תנוח כן כמו, ממש
 , והצער והקטטה הדאגה הוא אתו שהם והתענוג והשלום שמחה והפך

 שאר בכל כן הזכירה שלא מה מיאוסו לרוב ריחוק לשון בו הזכירה והנה, תרחק שקר מדבר שכתוב כמו
 אנו ןשאי פי על ואף, שקר שהוא שנחשוב דבר לשום כלל אוזננו נטה שלא הזהירתנו הריחוק ומצד, האזהרות

 הכיעור מן הרחק[ ב"ע ד"מ דף הולין] לברכה זכרונם שאמרו מה וכעין, שקר הדבר אותו שיהא בבריא יודעין
 .לו הדומה ומן

The root of this mitzvah is known, that lying is abominable in everyone’s eyes, nothing is more 

corrupt, and it brings curses, because God is a Power of Truth and everything connected to God 

is truth, and there is only blessing found when one imitates the ways of God, to be truthful as 

God is truthful, to be merciful as God is merciful, but anyone who acts in the opposite way of 

God, like a liar, so too that person will become antithetical to God and be filled with curses, and 

his life will be filled with worry and strife instead of happiness and peace. 

The Torah speaks of “distancing” ourselves from lying to indicate how despicable lying is, this 

usage of “distancing” is only used here with lying, and this distancing commands us not to listen 

at all to lies, even if we don’t know for certain that it is a lie. 

  

 בראשית פרק י"ח י"ב,י"ג .3

ַחק ָבּה ָשָרה ַוִתצְּ ִקרְּ ֹלִתי ַאֲחֵרי ֵלאֹמר בְּ ָתה בְּ ָנה ִלי ָהיְּ דְּ  :ָזֵקן ַואֹדִני עֶׁ

ר ֹהָוה ַוֹיאמֶׁ ל יְּ ָרָהם אֶׁ ָנם ַהַאף ֵלאֹמר ָשָרה ָצֲחָקה זֶׁה הָלמָ  ַאבְּ ִתי ַוֲאִני ֵאֵלד ֻאמְּ   :ָזַקנְּ

12 And Sarah laughed within herself, saying: 'After I am waxed old shall I have 

pleasure, my lord being old also?' 
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13 And the LORD said unto Abraham: 'Wherefore did Sarah laugh, saying: Shall I of 

a surety bear a child, who am old? 

 

 ס"ה ע"ב יבמות בבלי .4

 כתיב ולבסוף זקן ואדוני כתיב דמעיקרא בו שינה הוא ברוך הקדוש שאף השלום גדול תנא ישמעאל רבי דבי
 זקנתי ואני

At the School of R. Ishmael it was taught: Great is the cause of peace. Seeing that for its sake 

even the Holy One, blessed be He, modified a statement; for at first it is written, My lord being 

old, while afterwards it is written, And I am old. 

 

 בבלי כתובות י"ז ע"א .5

 וחסודה נאה כלה אומרים הלל ובית שהיא כמות אומרים כלה שמאי בית הכלה לפני מרקדין כיצד רבנן תנו
 והתורה וחסודה נאה כלה לה' אומרי סומא או חיגרת שהיתה הרי הלל ביתל אומרים שמאי בית להן אמרו
 השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם אומרים שמאי לבית הלל בית להם אמרו תרחק שקר מדבר אמרה

 אדם של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו מכאן בעיניו ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו
  הבריות עם מעורבת

Our Rabbis taught: How does one dance before the bride? Beth Shammai say: The bride as she 

is. And Beth Hillel say: ‘Beautiful and graceful bride!’ Beth Shammai said to Beth Hillel: If she 

was lame or blind, does one say of her: ‘Beautiful and graceful bride’? Whereas the Torah said, 

‘Keep thee far from a false matter’. Said Beth Hillel to Beth Shammai: According to your words, 

if one has made a bad purchase in the market, should one praise it in his eyes or depreciate it? 

Surely, one should praise it in his eyes. Therefore, the Sages said: Always should the disposition 

of man be pleasant with people. 

  א עמוד יז דף כתובות מסכת א"הריטב חידושי .6

 .תרחק שקר מדבר משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא דכל פירוש. בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו

The explanation is that anything which promotes peace has no prohibition of lying. 

 

 ב עמוד טז דף כתובות תמסכ אגדות חידושי א"מהרש .7

 נ"ה טוב המקח דבעיניו כיון שקר זה דאין ל"ר בעיניו ישבחנו אומר אתה אי' כו רע מקח שלקח מי ה"ב והשיבו
  נושאה היה לא ודאי כ"דאל היא בעיניו וחסודה נאה כלה
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Beit Hillel’s rational is that this is not lying since subjectively in his eyes it is a good purchase or 

a lovely bride, because if it were not so of course he would not be marrying her. 

 א הלכה ט פרק רבתי כלה מסכת קטנות מסכתות .8

 בית אמרו, וחסודה נאה כלה אומרים הלל ובית, שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית, כלה לפני מרקדין כיצד
 מדבר אמרה והתורה, וחסודה נאה כלה לה אומרין, סומא או חיגרת שהיתה הרי לדבריכם, הלל לבית שמאי
 יגננו או בפניו ישבחנו, השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם, שמאי לבית הלל בית להם אמרו, תרחק שקר

 .הבריות עם מעורבת אדם דעת תהא אומרים הלל בית לפיכך, בפניו ישבחנו אומר הוי, בפניו

 לא בבישותא דאחזוקי, במעשיה וחסידה אבות תימב נאה דילמא, במעשיה נאה הכא ליכא נמי, הלל ובית
 שקר מדבר רחמנא קאמר כי, הילל ובית; סתם אפילו, מדבר, תרחק משקר כתיב מי, שמאי ובית; מחזקינן

 .דמי שפיר לקומי היא, תהרג אל וצדיק ונקי משום, תרחק

 שאפילו, השלום לגדו דתניא, מדאורייתא ליתבוה, השוק מן רע מקח מלקח דמותבי שנא מאי, הלל ובית
 שרה צחקה זה למה אברהם אל י"י ויאמר כתיב ולבסוף, זקן ואדוני כתיב מעיקרא, בו שינה הוא ברוך הקדוש
 שפיר לבראיתא אף אלא, דמי שפיר דמדאורייתא מיבעיא לא, קאמרי הכי, זקנתי ואני אלד אומנם האף לאמר

 .איפוך, איליא כלפי, דמי

 94ראה מכתב אליהו ח"א עמוד  .9

 

 

 

 


