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1. Genesis 32:29
And he said: Your name shall no longer
be called Jacob [connoting gaining of the
blessings by deception (akvah)], but
Yisrael; for you have contended (saritha)
with elohim (the angel of Esau) and with
men [Esau and Lavan] and you have
prevailed.

בראשית ל״ב:כ״ט
ר עֹו֙ד ִׁשְמ֔� אֶמר ֤�א יֲַעקֹ֙ב יֵָאֵמ֥ ֹ֗ וַּי

יָת ל ִּכֽי־ָׂשִר֧ י ִאם־יְִׂשָרֵא֑ ִּכ֖
ים וַּתּוָכֽל׃ ים וְִעם־ֲאנִָׁש֖ ִעם־ֱא�ִה֛

2. Rashi on Genesis 32:29:1

יעקבלא [THY NAME SHALL] NO MORE
BE CALLED JACOB [BUT ISRAEL] (literally,
“not Jacob — supplanting — shall any more
be said to thee”) — It shall no longer be said
that the blessings came to you through
supplanting and subtlety but through noble
conduct (שררה) and in an open manner.
Because later on the Holy One, blessed be
He, will reveal Himself to you at Bethel and
will change your name. There He will bless
you, and I shall be there and admit your right
to them (the blessings). It is to this that the
passage refers (Hosea 12:5), “And he strove
with an angel and prevailed; he wept and
made supplication unto him” — it means the
angel wept and made supplication unto him
(Jacob). What was the subject of his
supplication? This is stated in the next verse:
“At Bethel He will meet us and there He will
speak with us — implying the request. “Wait
until he will speak with us there, and then I
will admit your right to the blessings.” Jacob,
however, would not agree to this, and
against his own wish he had to admit his
right to the blessings. That is what is meant
when it states (v. 30) “And he declared him
blessed there”, that he begged him to wait
and he did not agree to do so (cp. Genesis
Rabbah 78:2).

רש"י על בראשית ל״ב:כ״ט:א׳
�א יֵָאֵמר עֹודלא יעקב.

ֶׁשַהְּבָרכֹות ָּבאּו ְל� ְבָעְקָּבה
ּוְרִמּיָה ִּכי ִאם ִבְׂשָרָרה וְִגּלּוי ָּפנִים,
וְסֹוְפ� ֶׁשַהָּקָּב"ה נְִגֶלה ֵאֶלי� ְּבֵבית

ֵאל ּוַמֲחִליף ִׁשְמ� וְָׁשם הּוא
ְמָבֶרְכ�, וֲַאנִי ָׁשם ֶאְהיֶה וְאֹוֶדה ְל�

ֲעֵליֶהן, וְֶזה ֶׁשָּכתּוב וַּיַָׂשר ֶאל
ַמְלָא� וַּיָֻכל ָּבָכה וַּיְִתַחּנֶן לֹו (הושע

י"ב) – ָּבָכה ַהַּמְלָא� וַּיְִתַחּנֶן לֹו,
ּוַמה ּנְִתַחּנֵן לֹו? ֵּבית ֵאל יְִמָצֶאּנּו

וְָׁשם יְַדֵּבר ִעָּמנּו, ַהְמֵּתן ִלי ַעד
ֶׁשּיְַדֵּבר ִעָּמנּו ָׁשם; וְ�א ָרָצה

יֲַעקֹב, וְַעל ָּכְרחֹו הֹוָדה לֹו ֲעֵליֶהן,
וְֶזהּו וַיְָבֶר� אֹתֹו ָׁשם, ֶׁשָהיָה

ִמְתַחּנֵן ְלַהְמִּתין לֹו וְ�א ָרָצה:
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3. Exodus 23:1-19
You must not carry false rumors; you
shall not join hands with the guilty to act
as a malicious witness: You shall neither
side with the mighty to do wrong—you
shall not give perverse testimony in a
dispute so as to pervert it in favor of the
mighty— nor shall you show deference
to a poor man in his dispute. When you
encounter your enemy’s ox or ass
wandering, you must take it back to him.
When you see the ass of your enemy
lying under its burden and would refrain
from raising it, you must nevertheless
raise it with him. You shall not subvert
the rights of your needy in their disputes.
Keep far from a false charge; do not
bring death on those who are innocent
and in the right, for I will not acquit the
wrongdoer. Do not take bribes, for bribes
blind the clear-sighted and upset the
pleas of those who are in the right. You
shall not oppress a stranger, for you
know the feelings of the stranger, having
yourselves been strangers in the land of
Egypt. Six years you shall sow your land
and gather in its yield; but in the seventh
you shall let it rest and lie fallow. Let the
needy among your people eat of it, and
what they leave let the wild beasts eat.
You shall do the same with your
vineyards and your olive groves. Six
days you shall do your work, but on the
seventh day you shall cease from labor,
in order that your ox and your ass may
rest, and that your bondman and the
stranger may be refreshed. Be on guard
concerning all that I have told you. Make
no mention of the names of other gods;
they shall not be heard on your lips.
Three times a year you shall hold a
festival for Me: You shall observe the
Feast of Unleavened Bread—eating

שמות כ״ג:א׳-י״ט
ֶׁשת וְא ַאל־ָּת֤ ַמע ָׁש֑ א ֵׁש֣ ֥�א ִתָּׂש֖
ד ָחָמֽס׃ ת ֵע֥ ֹ֖ ע ִלְהי ָיְֽד֙� ִעם־ָרָׁש֔
ת ֹ֑ ים ְלָרע י־ַרִּב֖ ֽ�א־ִתְהֶי֥ה ַאֲחֵרֽ

י ת ַאֲחֵר֥ ֹ֛ ב ִלנְט וְ�א־ַתֲעֶנ֣ה ַעל־ִר֗
ר ל ֥�א ֶתְהַּד֖ ת׃ וְָד֕ ֹֽ ים ְלַהּט ַרִּב֖

ע ׁ֧שֹור י ִתְפַּג֞ ְּבִריֽבֹו׃ {ס}         ִּכ֣
ב ה ָהֵׁש֥ יְִב֛� ֥אֹו ֲחמֹ֖רֹו ּתֶֹע֑ ֹֽ א

ה ּנּו ֽלֹו׃ {ס}         ִּכֽי־ִתְרֶא֞ ְּתִׁשיֶב֖
ַחת ַמָּׂש֔אֹו ֲח֣מֹור ׂשֹנֲַא֗� רֵֹב֙ץ ַּת֣

ב ֹ֖ ב ַּתֲעז ֹ֥ ב ֑לֹו ָעז ֹ֣ וְָחַדְלָּת֖ ֵמֲעז
ט ה ִמְׁשַּפ֥ ִעּֽמֹו׃ {ס}         ֥�א ַתֶּט֛

ֶקרֶאְביֹנְ֖� ְּבִריֽבֹו׃ ִמְּדַבר־ֶׁש֖
י ג ִּכ֥ ֹ֔ י וְַצִּדי֙ק ַאֽל־ַּתֲהר ק וְנִָק֤ ִּתְרָח֑

ע׃ יק ָרָׁשֽ ח�א־ַאְצִּד֖ ַחד ֣�א ִתָּק֑ ֹ֖ וְׁש
ף ים ִוֽיַסֵּל֖ ר ִּפְקִח֔ ַח֙ד יְַעֵּו֣ ֹ֙ י ַהּׁש ִּכ֤
ץ ר ֣�א ִתְלָח֑ ים׃ וְֵג֖ י ַצִּדיִקֽ ִּדְבֵר֥
ר ם יְַדְעֶּת֙ם ֶאת־ֶנֶ֣פׁש ַהֵּג֔ וְַאֶּת֗

יִם׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ְּבֶא֥ ים ֱהיִיֶת֖ ִּכֽי־ֵגִר֥
� ע ֶאת־ַאְרֶצ֑ ים ִּתְזַר֣ ׁש ָׁשִנ֖ וְֵׁש֥

ת וְָאַסְפָּת֖ ֶאת־ְּתבּוָאָתּֽה׃ וְַהְּׁשִביִע֞
י ְכלּ֙ו ֶאְביֵֹנ֣ ּה וְָאֽ ּנָה ּונְַטְׁשָּת֗ ִּתְׁשְמֶט֣
ה ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ם ּתֹאַכ֖ � וְיְִתָר֕ ַעֶּמ֔

ֶׁשת ה ְלַכְרְמ֖� ְלֵזיֶתֽ�׃ ֵׁש֤ ֵּכֽן־ַּתֲעֶׂש֥
י� ּוַבּ֥יֹום ה ַמֲעֶׂש֔ יִָמי֙ם ַּתֲעֶׂש֣

ַען יָ֗נּוַח ֽׁשֹוְר֙� ת ְלַמ֣ ֹ֑ י ִּתְׁשּב ַהְּׁשִביִע֖
ׁש ֶּבן־ֲאָמְת֖� וְַהֵּגֽר׃ � וְיִּנֵָפ֥ וֲַחמֶֹר֔

ם ְרִּתי ֲאֵליֶכ֖ ל ֲאֶׁשר־ָאַמ֥ ֹ֛ ּוְבכ
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unleavened bread for seven days as I
have commanded you—at the set time in
the month of Abib, for in it you went forth
from Egypt; and none shall appear
before Me empty-handed; and the Feast
of the Harvest, of the first fruits of your
work, of what you sow in the field; and
the Feast of Ingathering at the end of the
year, when you gather in the results of
your work from the field. Three times a
year all your males shall appear before
the Sovereign, the LORD. You shall not
offer the blood of My sacrifice with
anything leavened; and the fat of My
festal offering shall not be left lying until
morning. The choice first fruits of your
soil you shall bring to the house of the
LORD your God. You shall not boil a kid
in its mother’s milk.

ים ֲאֵחִרי֙ם ֣�א ם ֱא�ִה֤ רּו וְֵׁש֨ ִּתָּׁשֵמ֑
ע ַעל־ִּפֽי�׃ ָׁש֣�ׁש ירּו ֥�א יִָּׁשַמ֖ ַתְזִּכ֔

ג י ַּבָּׁשָנֽה׃ ֶאת־ַח֣ ג ִל֖ ֹ֥ ים ָּתח ְרָגִל֔
ת יִָמי֩ם ַהַּמּצֹו֮ת ִּתְׁשמֹ֒ר ִׁשְבַע֣

� ְלמֹוֵע֙ד ר ִצּוִיִת֗ ל ַמּ֜צֹות ַּכֲֽאֶׁש֣ ּתֹאַכ֨
אָת יב ִּכי־֖בֹו יָָצ֣ ֶדׁש ָהָֽאִב֔ ֹ֣ ח

ג ם׃ וְַח֤ י ֵריָקֽ יִם וְ�א־יֵָר֥אּו ָפַנ֖ ִמִּמְצָר֑
ע ר ִּתְזַר֖ י� ֲאֶׁש֥ י ַמֲעֶׂש֔ ַהָּקִצי֙ר ִּבּכּוֵר֣
ה את ַהָּׁשנָ֔ ג ָהָֽאִס֙ף ְּבֵצ֣ ה וְַח֤ ַּבָּׂשֶד֑
י� ִמן־ַהָּׂשֶדֽה׃ ְּבׇאְסְּפ֥� ֶאֽת־ַמֲעֶׂש֖

ים ַּבָּׁשָנ֑ה יֵָרֶא֙ה ָׁש֥�ׁש ְּפָעִמ֖
ן ׀ יְהָֹוֽה׃ ֹ֥ י ָהָאד ׇּכל־ְז֣כּוְר֔� ֶאל־ְּפֵנ֖

י ץ ַּדם־ִזְבִח֑ ח ַעל־ָחֵמ֖ ֽ�א־ִתְזַּב֥
ֶקר׃ ֹֽ י ַעד־ּב ין ֵחֶֽלב־ַחִּג֖ וְֽ�א־יִָל֥

ית יא ֵּב֖ ְת֔� ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ ֵראִׁש֗
י ל ְּגִד֖ י� ֽ�א־ְתַבֵּׁש֥ ה ֱא�ֶה֑ יְהָֹו֣

ב ִאּֽמֹו׃ {פ} ַּבֲחֵל֥

4. Leviticus 19:1-18
The LORD spoke to Moses, saying:
Speak to the whole Israelite
community and say to them: You shall
be holy, for I, the LORD your God, am
holy. You shall each revere his mother
and his father, and keep My
sabbaths: I the LORD am your God.
Do not turn to idols or make molten
gods for yourselves: I the LORD am
your God. When you sacrifice an
offering of well-being to the LORD,
sacrifice it so that it may be accepted
on your behalf. It shall be eaten on
the day you sacrifice it, or on the day

ויקרא י״ט:א׳-י״ח
ר ר׃ ַּדֵּב֞ ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָֹו֖ וַיְַדֵּב֥

ל וְָאַמְרָּת֥ ת ְּבנֵי־יְִׂשָרֵא֛ ֶאל־ׇּכל־ֲעַד֧
י י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖ ים ִּתְה֑יּו ִּכ֣ ם ְקדִֹׁש֣ ֲאֵלֶה֖

יׁש ִאּ֤מֹו וְָאִבי֙ו יְהָֹו֥ה ֱא�ֵהיֶכֽם׃ ִא֣
י רּו ֲאִנ֖ ֹ֑ י ִּתְׁשמ אּו וְֶאת־ַׁשְּבתַֹת֖ ִּתיָר֔

יְהָֹו֥ה ֱא�ֵהיֶכֽם׃ ַאל־ִּתְפנּ֙ו
ה ֥�א ם ֵוֽא�ֵה֙י ַמֵּסָכ֔ ֱאִליִל֔ ֶאל־ָה֣

י י יְהָֹו֥ה ֱא�ֵהיֶכֽם׃ וְִכ֧ ם ֲאִנ֖ ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכ֑
ה ים ַליהָֹו֑ ַבח ְׁשָלִמ֖ ִתְזְּב֛חּו ֶז֥

ם ם ִּתְזָּבֻחֽהּו׃ ְּב֧יֹום ִזְבֲחֶכ֛ ְרצֹנְֶכ֖ ִלֽ
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following; but what is left by the third
day must be consumed in fire. If it
should be eaten on the third day, it is
an offensive thing, it will not be
acceptable. And he who eats of it
shall bear his guilt, for he has
profaned what is sacred to the LORD;
that person shall be cut off from his
kin. When you reap the harvest of
your land, you shall not reap all the
way to the edges of your field, or
gather the gleanings of your harvest.
You shall not pick your vineyard bare,
or gather the fallen fruit of your
vineyard; you shall leave them for the
poor and the stranger: I the LORD am
your God. You shall not steal; you
shall not deal deceitfully or falsely
with one another. You shall not swear
falsely by My name, profaning the
name of your God: I am the LORD.
You shall not defraud your fellow. You
shall not commit robbery. The wages
of a laborer shall not remain with you
until morning. You shall not insult the
deaf, or place a stumbling block
before the blind. You shall fear your
God: I am the LORD. You shall not
render an unfair decision: do not favor
the poor or show deference to the
rich; judge your kinsman fairly. Do not
deal basely with your countrymen. Do
not profit by the blood of your fellow: I
am the LORD. You shall not hate your
kinsfolk in your heart. Reprove your
kinsman but incur no guilt because of
him. You shall not take vengeance or
bear a grudge against your
countrymen. Love your fellow as
yourself: I am the LORD.

ת וְַהּנֹוָת֙ר ַעד־֣יֹום ׇּמֳחָר֑ ל ּוִמֽ יֵָאֵכ֖
ל ֹ֥ ם ֵהָאכ ף׃ וְִא֛ ׁש יִָּׂשֵרֽ י ָּבֵא֖ ַהְּׁשִליִׁש֔

י ִּפּ֥גּול ֖הּוא ל ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑ ֥�איֵָאֵכ֖
א ְכָלי֙ו ֲעוֺ֣נֹו יִָּׂש֔ ֹֽ יֵָרֶצֽה׃ וְא

ה ל וְנְִכְרָת֛ ה ִחֵּל֑ ֶדׁש יְהָֹו֖ ֹ֥ ִּכֽי־ֶאת־ק
יָה׃ ּֽוְבֻקְצְרֶכ֙ם וא ֵמַעֶּמֽ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖

ת ה ְּפַא֥ ם ֧�א ְתַכֶּל֛ יר ַאְרְצֶכ֔ ֶאת־ְקִצ֣
ֶקט ְקִצֽיְר֖� ֥�א ר וְֶל֥ ֹ֑ ָׂשְד֖� ִלְקצ

ֶרט ל ּוֶפ֥ ט׃ וְַכְרְמ֙� ֣�א ְתעֹוֵל֔ ְתַלֵּקֽ
ב ֹ֣ י וְַלֵּג֙ר ַּתֲעז ָעִנ֤ ט ֶלֽ ַּכְרְמ֖� ֣�א ְתַלֵּק֑

י יְהָֹו֥ה ֱא�ֵהיֶכֽם׃ ם ֲאִנ֖ ֖�אאָֹת֔
בּו וְ�א־ְתַכֲחׁ֥שּו ֹ֑ ִּתְגנ

יׁש ַּבֲעִמיֽתֹו׃ וְֽ�א־ְתַׁשְּק֖רּו ִא֥
ֶקר י ַלָּׁש֑ וְֽ�א־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖

י� ֲאִנ֥י ם ֱא�ֶה֖ וְִחַּלְלָּת֛ ֶאת־ֵׁש֥
ֲע֖� וְ֣�איְהָֹוֽה׃ ק ֶאת־ֵרֽ ֹ֥ ֽ�א־ַתֲעׁש

יר ִאְּת֖� ת ָׂשִכ֛ ין ְּפֻעַּל֥ ל ֽ�א־ָתִל֞ ֹ֑ ִתְגז
י ׁש וְִלְפֵנ֣ ל ֵחֵר֔ ֶקר׃ �א־ְתַקֵּל֣ ֹֽ ַעד־ּב

אָת ל וְיֵָר֥ ֹ֑ ן ִמְכׁש ר ֥�א ִתֵּת֖ ִעּוֵ֔
וֶל֙ י� ֲאִנ֥י יְהָֹוֽה׃ �א־ַתֲעׂ֥שּו ָע֙ ֵּמֱא�ֶה֖

ל וְ֥�א א ְפנֵי־ָד֔ ט �א־ִתָּׂש֣ ַּבִּמְׁשָּפ֔
ט ֹ֥ ֶדק ִּתְׁשּפ י ָג֑דֹול ְּבֶצ֖ ר ְּפֵנ֣ ֶתְהַּד֖

י� ֥�א � ָרִכיל֙ ְּבַעֶּמ֔ ֲעִמיֶתֽ�׃ �א־ֵתֵל֤
י יְהָֹוֽה׃ � ֲאִנ֖ ם ֵרֶע֑ ד ַעל־ַּד֣ ֹ֖ ַתֲעמ
� י� ִּבְלָבֶב֑ ֽ�א־ִתְׂשָנ֥א ֶאת־ָאִח֖

� יַח֙ ֶאת־ֲעִמיֶת֔ ַח ּתֹוִכ֙ הֹוֵכ֤
ם ֹ֤ יו ֵחְֽטא׃ ֽ�א־ִתּק א ָעָל֖ וְ�א־ִתָּׂש֥
ַהְבָּת֥ � וְָאֽ י ַעֶּמ֔ וְֽ�א־ִתּטֹ֙ר ֶאת־ְּבֵנ֣

י יְהָֹוֽה׃ ְלֵרֲע֖� ָּכ֑מֹו� ֲאִנ֖
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5. Bekhor Shor, Exodus 23:7:1
Distance yourself from a false matter -
put distance between yourself and those
who speak lies, and gossipers, since on
this the text already warned: 'you must
not carry false rumors' (Exodus 23:1)
and then 'do not bring death on those
who are innocent and in the right' (Ex.
23:7) because liars cause the killing of
the ones in the right and of the innocent.

בכור שור, שמות כ״ג:ז׳:א׳
הרחקמדבר שקר תרחק.

מעליך דוברי שקרים ורכילים
שעליו כבר הזהיר לא תשא
שמע שוא ואז נקי וצדיק אל
תהרוג כי השקרנים גורמים

להרג צדיקים ונקיים:

6. Ketubot 16b:12-17a:1
§ The Sages taught: How does one dance
before the bride, i.e., what does one recite
while dancing at her wedding? Beit
Shammai say: One recites praise of the
bride as she is, emphasizing her good
qualities. And Beit Hillel say: One recites:
A fair and attractive bride. Beit Shammai
said to Beit Hillel: In a case where the
bride was lame or blind, does one say with
regard to her: A fair and attractive bride?
But the Torah states: “Keep you from a
false matter” (Exodus 23:7). Beit Hillel
said to Beit Shammai: According to your
statement, with regard to one who
acquired an inferior acquisition from the
market, should another praise it and
enhance its value in his eyes or condemn
it and diminish its value in his eyes? You
must say that he should praise it and
enhance its value in his eyes and refrain
from causing him anguish. From here the
Sages said: A person’s disposition
should always be empathetic with
mankind, and treat everyone courteously. In
this case too, once the groom has married
his bride, one praises her as being fair and
attractive.

כתובות ט״ז ב:י״ב-י״ז א:א׳
תנו רבנן כיצד מרקדין לפני

הכלה בית שמאי אומרים כלה
כמות שהיא ובית הלל אומרים

כלה נאה וחסודה אמרו להן ב"ש
לב"ה הרי שהיתה חיגרת או

סומא אומרי' לה כלה נאה
וחסודה והתורה אמרה (שמות
כג, ז) מדבר שקר תרחק אמרו

להם ב"ה לב"ש לדבריכם מי
שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו

בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר
ישבחנו בעיניו מכאן אמרו

חכמים לעולם תהא דעתו של
אדם מעורבת עם הבריות

7. Yevamot 65b:7-9
And Rabbi Ile’a further said in the name of

יבמות ס״ה ב:ז׳-ט׳
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Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon: It is
permitted for a person to depart from the
truth in a matter that will bring peace, as it
is stated: “Your father commanded before
he died, saying: So you shall say to
Joseph: Please pardon your brothers’
crime, etc.” (Genesis 50:16–17). Jacob
never issued this command, but his sons
falsely attributed this statement to him in
order to preserve peace between them and
Joseph. Rabbi Natan says: It is a mitzva to
depart from the truth in order to preserve
peace, as it is stated: “And Samuel said:
How can I go, and Saul will hear and kill
me” (I Samuel 16:2). God responded in the
next verse that Samuel should say he went
to sacrifice an offering, indicating that God
commands one to lie in order to preserve
peace. It was taught in the school of Rabbi
Yishmael: Great is peace, as even the
Holy One, Blessed be He, departed from
the truth for it. As, initially it is written that
Sarah said of Abraham: “And my lord is
old” (Genesis 18:12), and in the end it is
written that God told Abraham that Sarah
said: “And I am old” (Genesis 18:13). God
adjusted Sarah’s words in order to spare
Abraham hurt feelings that might lead
Abraham and Sarah to quarrel.

וא"ר אילעא משום רבי אלעזר
בר' שמעון מותר לו לאדם

לשנות בדבר השלום שנאמר
(בראשית נ, טז) אביך צוה וגו

כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו'
ר' נתן אומר מצוה שנאמר

(שמואל א טז, ב) ויאמר שמואל
איך אלך ושמע שאול והרגני וגו'

דבי רבי ישמעאל תנא גדול
השלום שאף הקדוש ברוך הוא

שינה בו דמעיקרא כתיב
(בראשית יח, יב) ואדוני זקן

ולבסוף כתיב ואני זקנתי:

8. Genesis 31:26-27
(26) And Laban said to Jacob,
“What did you mean by keeping
me in the dark and carrying off my
daughters like captives of the
sword? (27) Why did you flee in
secrecy and mislead me and not
tell me? I would have sent you off
with festive music, with timbrel and
lyre.

בראשית ל״א:כ״ו-כ״ז
יָת ה ָעִׂש֔ ב ֶמ֣ ֹ֔ אֶמר ָלָב֙ן ְליֲַעק ֹ֤ (כו) וַּי
י י וְַּתנֵַה֙ג ֶאת־ְּבנַֹת֔ ב ֶאת־ְלָבִב֑ ֹ֖ וִַּתְגנ
אָת֙ ָּמה נְַחֵּב֙ ִּכְׁשֻב֖יֹות ָחֶֽרב׃ (כז) ָל֤
י ְדָּת ִּל֔ י וְ�א־ִהַּג֣ ב אִֹת֑ ֹ֖ ַח וִַּתְגנ ֹ֔ ִלְבר
ף ֹ֥ ים ְּבת ה ּוְבִׁשִר֖ ָוֲֽאַׁשֵּלֲח֛� ְּבִׂשְמָח֥

ּוְבִכּנֹֽור׃

9. Chullin 94a:5
And if you wish, say that there is an

חולין צ״ד א:ה׳
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entirely different reason why one may not
send a gentile a cut-up thigh without
removing the sciatic nerve: Because he
thereby deceives the gentile. The gentile will
think that the Jew has exerted himself to cut
up the leg and remove the sciatic nerve and
that although the Jew could have eaten the
meat himself he decided to send it to the
gentile. The gentile will therefore be more
appreciative of the gift than he would be if he
realized that the sciatic nerve had not been
removed. This is as Shmuel said: It is
prohibited to deceive people, and even to
deceive a gentile.

ואי בעית אימא משום דקא גניב
ליה לדעתיה דאמר שמואל אסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו

של עובד כוכבים

10. Chullin 93b:21
MISHNA: Although it is prohibited for Jews
to eat the sciatic nerve, a Jewish person
may send the thigh of an animal to a
gentile with the sciatic nerve in it, without
concern that the gentile will then sell the
thigh to a Jew and the Jew will eat the sciatic
nerve. This leniency is due to the fact that
the place of the sciatic nerve is
conspicuous in the thigh.

חולין צ״ג ב:כ״א
שולח אדם ירך לעובדמתני'

כוכבים שגיד הנשה בתוכה מפני
שמקומו ניכר:

11.Chullin 94a:5
And if you wish, say that there is an entirely
different reason why one may not send a gentile
a cut-up thigh without removing the sciatic nerve:
Because he thereby deceives the gentile. The
gentile will think that the Jew has exerted himself
to cut up the leg and remove the sciatic nerve
and that although the Jew could have eaten the
meat himself he decided to send it to the gentile.
The gentile will therefore be more appreciative of
the gift than he would be if he realized that the
sciatic nerve had not been removed. This is as
Shmuel said: It is prohibited to deceive
people, and even to deceive a gentile.

חולין צ״ד א:ה׳
ואי בעית אימא משום דקא גניב

ליה לדעתיה דאמר שמואל אסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו

של עובד כוכבים

12. Chullin 94b:13-14
The Gemara cites proof that it is permitted to
allow others to mislead themselves. It is like
this incident when Mar Zutra, son of Rav

חולין צ״ד ב:י״ג-י״ד
כי הא דמר זוטרא בריה דרב
נחמן הוה קאזיל מסיכרא לבי
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Naḥman, was going from the city of Sikhra
to the city of Bei Meḥoza, and at the same
time Rava and Rav Safra were going to
Sikhra. They met each other, and Mar
Zutra thought they were coming out to
greet him. He said to them: Why did the
Rabbis exert themselves and come all this
way to greet me? Rav Safra said to him:
We did not know that the Master was
coming; if we would have known we
would have exerted ourselves more. Rava
said to Rav Safra: What is the reason that
you said this to Mar Zutra? By telling him
that we were not coming to greet him you
upset him. Rav Safra said to Rava: But if I
would not have said so we would have
misled him. Rava responded: Mar Zutra
misled himself, since we never said we
were coming to greet him.

מחוזא ורבא ורב ספרא הוו קא
אתו לסיכרא פגעו אהדדי הוא
סבר לאפיה הוא דקאתו אמר

להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו
כולי האי א"ל רב ספרא אנן לא
הוה ידעינן דקאתי מר אי הוה

ידעינן טפי הוה טרחינן א"ל רבא
מ"ט אמרת ליה הכי דאחלישתיה
לדעתיה א"ל והא קא מטעינן ליה

איהו הוא דקא מטעי נפשיה

13. Shevuot 30b:13-31a:13
The Sages taught: From where is it
derived that a judge should not
engage in advocacy [saneigeron]
for his own statements and devise
various pretexts to justify his
erroneous rulings? It is derived as the
verse states: “Distance yourself
from a false matter” (Exodus
23:7)...[The sugya goes on to list 12
other cases whose source is Exodus
23:7]

שבועות ל׳ ב:י״ג-ל״א א:י״ג
"ר מנין לדיין שלא יעשה סניגרון
לדבריו תלמוד לומר (שמות כג,

ז) מדבר שקר תרחק ...

14. Mishneh Torah, Human
Dispositions 2:6

It is forbidden for man to demean himself
by the use of the language of flattery and
allurement; and he shall not be one thing
with his mouth and another with his
heart; but his inner and outer being must
be the same, for the subject of the heart
is the matter of the mouth. And, it is

משנה תורה, הלכות דעות ב׳:ו׳
ָאסּור ָלָאָדם ְלַהנְִהיג ַעְצמֹו ְּבִדְבֵרי

ֲחָלקֹות ּוִפּתּוי. וְ�א יְִהיֶה ֶאָחד
ַּבֶּפה וְֶאָחד ַּבֵּלב ֶאָּלא ּתֹוכֹו ְּכָברֹו

וְָהִענְיָן ֶׁשַּבֵּלב הּוא ַהָּדָבר ֶׁשַּבֶּפה.
וְָאסּור ִלְגנֹב ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות וֲַאִפּלּו
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forbidden to steal the mind of people,
even the mind of the alien. For example?
One shall not sell to an alien meat of a
beast that died of itself or that was
improperly slaughtered (Nebelah) and
represent that it was meat of an animal
that was slaughtered properly; or shoes
of the hide of a beast that died of itself
and represent that it was of a
slaughtered beast; one shall not urge his
friend to dine with him, when he knows
that he would not eat; nor over-burden
him with offerings when he knows that
he would not accept; nor open a barrel,
which he must open for his trade, to talk
in his friend that he opened it in his
honor, and so other like deceptions.
Even one word of allurement and
stealing of mind is forbidden. But man
must be of true lip, steadfast spirit, and
pure heart, free from all travail and
clamor.

ַּדַעת ַהּנְָכִרי. ֵּכיַצד. �א יְִמּכֹר
ְלנְָכִרי ְּבַׂשר נְֵבָלה ִּבְמקֹום ְּבַׂשר

ְׁשחּוָטה. וְ�א ִמנְָעל ֶׁשל ֵמָתה
ִּבְמקֹום ִמנְָעל ֶׁשל ְׁשחּוָטה. וְ�א

יְַסְרֵהב ַּבֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו וְהּוא
יֹוֵדַע ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל. וְ�א יְַרֶּבה לֹו

ְּבִתְקרֶֹבת וְהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵאינֹו
ְמַקֵּבל. וְ�א יְִפַּתח לֹו ֲחִבּיֹות

ֶׁשהּוא ָצִרי� ְלָפְתָחן ְלָמְכָרן ְּכֵדי
ְלַפּתֹותֹו ֶׁשִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו ָּפַתח וְֵכן

ָּכל ַּכּיֹוֵצא ּבֹו. וֲַאִפּלּו ִמָּלה ַאַחת
ֶׁשל ִּפּתּוי וְֶׁשל ְּגנֵַבת ַּדַעת ָאסּור,

ֶאָּלא ְׂשַפת ֱאֶמת וְרּוַח נָכֹון וְֵלב
ָטהֹור ִמָּכל ָעָמל וְַהּוֹות:

15. Tosefta Bava Kamma 7:3
There are seven types of thieves and the
foremost of them all is he who deceives
people (lit. “steals the minds of the
creations”)... Moreover, they claim that if
he had the chance to deceive Hashem,
he would do so, for anyone who
deceives people is categorized as a
thief, as it says (2 Samuel 15:6), “And
Avshalom deceived (lit. “stole the hearts
of”) the people of Israel.”

תוספתא בבא קמא ז׳:ג׳
(ג) שבעה גנבין הן הראשון

שבכולן גונב דעת הבריות... ולא
עוד אלא שמעלין עליו שאילו
היה יכול לגנוב דעת העליונה

היה גונב שכל הגונב דעת
הבריות נקרא גנב שנא' (שמואל
ב ט״ו:ו׳) ויגנב אבשלום את לב

אנשי ישראל.

16. Mishnah Sanhedrin 7:11
The warlock is also liable to be executed by
stoning. One who performs a real act of
sorcery is liable, but not one who
deceives the eyes, making it appear as

משנה סנהדרין ז׳:י״א
ַהְמַכֵּׁשף ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ַחּיָב, וְ�א

ָהאֹוֵחז ֶאת ָהֵעינָיִם. ַרִּבי ֲעִקיָבא
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though he is performing sorcery, as that is
not considered sorcery. Rabbi Akiva says
in the name of Rabbi Yehoshua: For
example, two people can each gather
cucumbers by sorcery. One of them
gathers cucumbers and he is exempt, and
the other one gathers cucumbers and he is
liable. How so? The one who performs a
real act of sorcery is liable, and the one
who deceives the eyes is exempt.

אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע, ְׁשנַיִם
לֹוְקִטין ִקּׁשּוִאין, ֶאָחד לֹוֵקט ָּפטּור
וְֶאָחד לֹוֵקט ַחּיָב, ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה
ַחּיָב, ָהאֹוֵחז ֶאת ָהֵעינַיִם ָּפטּור:

17. Rambam on Mishnah
Sanhedrin 7:11:1

...They said that one who deceives the
eyes is exempt, and they meant exempt
but the action is still forbidden just like
those who violate specific prohibitions on
Shabbos who are exempt from lashes
according to the Torah, but are
obligated in lashes according to the
Rabbis.

רמב"ם על משנה סנהדרין
ז׳:י״א:א׳

המכשף העושה מעשה חייב
אמרו פטורולא האוחז את כו':

הוא פטור אבל אסור כגון פטורי
שבת וחייבי מלקות [דרבנן]:

18. Shulchan Arukh, Orach
Chayim 696:8

It is permitted to get married on
Purim. Rama: This refers to both the
fourteenth and the fifteenth of the
month, and one can certainly perform
Pidyon Haben too. As to the custom
of wearing 'faces' on Purim, and men
who wear women's dresses and
women wearing men's attire - this is
not forbidden, for they have no
intention other than pure pleasure. So
too the practice of wearing kilayim,
rabinically forbidden mixtures of
clothes. And although some say it is
forbidden, we follow the first opinion.
So too, the custom of stealing from
each other in a happy way - this does
not fall under the prohibition of 'Do

אורח חיים תרצ״ו:ח׳
מותר לישא אשה בפורים: הגה
בין בי"ד בין בט"ו וכ"ש שמותר

לעשות פדיון הבן (תוס' פרק
קמא דמועד קטן) מה שנהגו

ללבוש פרצופים בפורים וגבר
לובש שמלת אשה ואשה כלי

גבר אין איסור בדבר מאחר שאין
מכוונין אלא לשמחה בעלמא וכן

בלבישת כלאים דרבנן וי"א
דאסור אבל המנהג כסברא

הראשונה וכן בני אדם החוטפים
זה מזה דרך שמחה אין בזה

משום לא תגזול ונהגו כך ובלבד
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not steal', and this is what is done, as
long as one does not transgress what
is considered acceptable by the
elders of the town.

שלא יעשה דבר שלא כהוגן ע"פ
טובי העיר: (תשובת מהר"י מינץ

סי' י"ז):

19. Taanit 22a:4-7
§ The Gemara relates another story about
the righteousness of common people. Rabbi
Beroka Ḥoza’a was often found in the
market of Bei Lefet, and Elijah the Prophet
would often appear to him. Once Rabbi
Beroka said to Elijah: Of all the people who
come here, is there anyone in this market
worthy of the World-to-Come? He said to
him: No... In the meantime, two brothers
came to the marketplace. Elijah said to
Rabbi Beroka: These two also have a
share in the World-to-Come. Rabbi Beroka
went over to the men and said to them:
What is your occupation? They said to
him: We are jesters, and we cheer up the
depressed. Alternatively, when we see
two people who have a quarrel between
them, we strive to make peace. It is said
that for this behavior one enjoys the profits
of his actions in this world, and yet his
reward is not diminished in the
World-to-Come.

תענית כ״ב א:ד׳-ז׳
ַרִּבי ְּברֹוָקא חֹוָזָאה ֲהוָה ְׁשִכיַח

ְּבׁשּוָקא ְּדֵבי ָלָפט ֲהוָה ְׁשִכיַח
ֵאִלּיָהּו ַּגֵּביּה ֲאַמר ֵליּה ִאיָּכא ְּבַהאי
ׁשּוָקא ַּבר ָעְלָמא ְּדָאֵתי ֲאַמר ֵליּה
ָלא ... ַאְּדָהִכי וְָהִכי ֲאתֹו ָהנָ� ְּתֵרי
ַאֵחי ֲאַמר ֵליּה ָהנָ� נֵָמי ְּבנֵי ָעְלָמא

ְּדָאֵתי נִינְהּו ֲאַזל ְלַגַּביְיהּו ֲאַמר
ְלהּו ַמאי עֹוָבַדיְיכּו ֲאַמרּו ֵליּה

ִאינֵָׁשי ָּבדֹוֵחי ֲאנַן ְמַבְּדִחינַן ֲעִציֵבי
ִאי נֵָמי ִּכי ָחֵזינַן ֵּבי ְתֵרי ְּדִאית ְלהּו
ִּתיְגָרא ַּבֲהַדיְיהּו ָטְרִחינַן וְָעְבִדינַן

ְלהּו ְׁשָלָמא:

20. Mesilat Yesharim
11:89-100

LYING: Lying is also an evil disease
that has spread out far among
people. There are various levels
therein. There are some people
whose profession is lying. Namely,
those people who go around and
make up complete lies in order to
increase social conversation or to be
considered among the intelligent and
knowledgeable. On this type it is
written "lying lips are an abomination

מסילת ישרים י״א:פ״ט-ק׳
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
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to G-d" (Mishlei 12:22). And also
"your lips speak lies, your tongue
mutters perverseness" (Isaiah 59:3).
Our sages, of blessed memory, have
already pronounced their judgment:
"four classes of people do not receive
the divine presence" (Sanhedrin
103a, Sota 42a), and one of these is
the class of liars. There are other liars
close to the first group in level [of
lying] but not exactly like them.
Namely, those who lie in their reports
and statements. These peoples'
profession is not to go around and
make up stories and deeds that never
were nor will be. But when they come
to tell over something, they mix in
whatever lies they happen to think of.
They habituate in this until it becomes
part of their nature. These are the
liars whose word is impossible to
believe. This is as what our sages, of
blessed memory, said: "it is the
penalty of a liar, that even when he
tells the truth, he is not listened to"
(Sanhedrin 89b). For this evil has
ingrained itself in their nature such
that their words are unable to leave
their mouths free of falsehood. It is
about this that the prophet grieved
and said: "they have taught their
tongue to speak lies, they weary
themselves to commit iniquity"
(Yirmiya 9:4). There are others still
whose illness is milder than that of
the first [two]. Namely, those who are
not so entrenched in falsehood, but
are not concerned to distance from it.
They will lie when the opportunity
presents itself, often in a joking
manner or the like without evil intent.

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
(ירמיהו ט׳:ד׳): למדו לשונם דבר
שקר העוה נלאו. ויש עוד אחרים

שחליים קל מחולי הראשונים,
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But the wisest of men (Shlomo) has
taught us that all of this is contrary to
the will of the Creator, blessed be He,
and the attributes of His pious ones
as written: "the righteous man hates a
false word" (Mishlei 13:5). This is also
what the Torah commands us: "keep
far from a false matter" (Shemot
23:7). Notice that the verse did not
say "guard against falsehood" but
rather "keep far from a false matter",
to rouse us on the great extent one
must distance and flee far away from
falsehood, as scripture says: "The
remnant of Israel shall not do iniquity
nor speak lies, and a deceitful tongue
shall not be found in their mouths"
(Tzefania 3:13). And our sages, of
blessed memory, said: "the seal of the
Holy One, blessed be He, is truth"
(Shab.55a). If "truth" is what the Holy
One, blessed be He, selected as His
seal, then undoubtedly, how great of
an abomination must its opposite be
to Him! The Holy One blessed be He
exhorted us greatly on speaking the
truth, such as: "let each man speak
the truth to his neighbor" (Zech.8:16).
And "in mercy the throne shall be
established; and he shall sit upon it in
Truth" (Isaiah 16:5). And "for He said,
surely they are My people, sons that
will not lie" (Isaiah 63:8) - which
teaches you that the one depends on
the other. And "[I have returned to
Zion, and will dwell in the midst of
Jerusalem:] and Jerusalem shall be
called the City of Truth" (Zecharia 8:3)
- to magnify its importance. And our
sages of blessed memory said (Makot
24a): "'who speaks truth in his heart'

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׳:י״ג): שארית

ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו
כזב ולא ימצא בפיהם לשון

תרמית. וחכמים זכרונם לברכה
אמרו (שבת נה): חותמו של

הקדוש ברוך הוא אמת. ובודאי
שאם האמת הוא מה שבחר בו

הקדוש ברוך הוא לקחתו לחותם
לו, כמה יהיה הפכו מתועב

לפניו. והזהיר הקדוש ברוך הוא
על האמת אזהרה רבה ואמר

(זכריה ח): דברו אמת איש את
רעהו. ואמר (ישעיה טז): והוכן
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(Tehilim 15:2), like Rav Safra..." To
teach you just how far-reaching the
obligation of truth extends. The sages
forbade a Torah scholar to alter his
word except for three things. Truth is
one of the pillars upon which the
world stands (Avot 1:18). Therefore,
one who speaks falsehood is as if he
removes the foundation of the world,
and conversely, one who is
scrupulous on the truth, it is as if he
upholds the foundation of the world.
Our sages of blessed memory
reported (Sanhedrin 97a) of a certain
town whose inhabitants were so
heedful of truth that the angel of
death had no dominion over them.
But because the wife of a certain
Rabbi changed her word, even
though her intention was good, the
angel of death began to prevail over
them. They expelled her from there
due to this and their former tranquility
was restored. There is no need to
elaborate further on this topic for
reason dictates this and knowledge
forces it.

בחסד כסא וישב עליו באמת,
ואמר (שם סג): ויאמר אך עמי

המה בנים לא ישקרו. הא למדת,
שזה תלוי בזה. ואמר (זכריה ח):

ונקראה ירושלים עיר האמת,
להגדיל חשיבותה. וכבר אמרו

ז"ל (מכות כד): ודובר אמת
בלבבו, כגון רב ספרא וכו',

להודיעך עד היכן חובת האמת
מגעת. וכבר אסרו לתלמיד חכם

לשנות בדבורו חוץ משלשה
דברים. ואחד מן העמודים

שהעולם עומד עליו הוא האמת,
אם כן מי שדובר שקר כאלו נוטל
יסודו של עולם, וההפך מזה, מי
שזהיר באמת כאילו מקיים יסודו
של עולם. וכבר ספרו חכמים ז"ל

(סנהדרין צז): מאותו המקום
שהיו זהירים באמת שלא היה

מלאך המות שולט שם, ולפי
שאשתו של רבי פלוני שינתה

בדבריה אף על פי שהיה לכונה
טובה, גירתה בהם מלאך המות

עד שגירשוה משם בעבור זה,
וחזרו לשלותם. ואין צריך

להאריך בדבר הזה שהשכל
מחייבו והדעת מכריחו.
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  קובץ תורני

  מה טובו

  אהליך יעקב
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  לזכרו של הרב הנכבד והיקר

  אוהב תורה ולומדיה 

  זצ"ל טלי סקוצילסרבי 
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יעקב  אהליך טובו  זצ "ל|מה קליין  מנשה  רבי  נה הגאון 

זצ"ל  קליין  מנשה  רבי  הגאון 

אונגוואר  אב "ד  הלכות , משנה מח"ס 

ושקר  אמת  בהלכות  הלכות  משנה  פסקי 

ספר  וקרית בירושלים מו "צ  שליט"א שוב  הגר"י של רשימות מתוך 

דוקא ‡ . לאו  היינו  לשנות  שמותר  במקום 

אדם  לכל  גם  אלא  מרבנן  לצורבא 

לשנות . מותר 

לו·. ואין  מעות  סכום  לעני  שהלוה  מי 

לפרעון להתרים  למלוה  מותר  לשלם 

עצמו שהוא  לגלות  צריך  ואין  עני  חוב 

המלוה .

כספים ‚ . מעשר  או  עני  מעשר  לו  שיש מי 

לעני לומר  מותר  אחד  לעני  לתת  ורוצה 

אף  לביישו  שלא  כדי  מתנה  סתם  שזה 

בחינם . טובה  לו  שיחזיק 

בחו "ל „. ניתוח  לעבור  שהוצרך  חולה 

ולאחר  דולר  אלף  מאה  של  בהוצאות 

לקבל  המשפחה  הצליחה  מרובים  מאמצים 

לחמישים  ירד  שצריכים  והסכום  הנחות 

חצי לתת  שמוכן  נדיב  ויש דולר  אלף 

לו לומר  מותר  שצריכים  מהסכום 

שיתן כדי  דולר  אלף  מאה  הם  שההוצאות 

דולר . אלף  חמישים 

לזכות ‰ . בשביל  חבירו  לרמות  מותר 

במצוה .

.Â מצוה לעשות  רוצה  אינו  אחד  אם 

מותר ה  לעשותה  עליו  מוטלת 

יעשה  אם  כסף  ולהבטיחו  להטעותו 

לו . לשלם  ולא  עליו  לשחק  ואח "כ  המצוה 

.Ê עם כשלומדים  מהאמת  לשנות  אין 

להם . יפה  הצניעות  אשר  דברים  קטנים 

. Áאפילו לומר  אפשר  שלום  דרכי  מפני 

גמור . שקר 

. Ë יכול וכדו ' סיגריה  ממנו  כשמבקשים 

בשבילך . לי  אין  והכוונה  לי  אין  לענות 

.Èמהשני למנוע  בכדי  לשנות  מותר 

שאינו דבר  לו  שנותנים  כגון  טירחא 

לא  בכדי  שאוהב  יאמר  לאכול  אוהב 

מאכל  לעשות  הבית  בעל  את  להטריח 

אחר .

. ‡È לכתוב לו  אין  וכדו ' עיתון  של  סופר 

בו שיש שם  לכתוב  ויכול  בדוי  שם 

בן יכתוב  יעקב  לאביו  שקורים  כגון  אמת 

יעקב .

.·È עם לדבר  ורוצה  לביתו  אחד  בא  אם 

לקבלו זמן  לו  אין  ועכשיו  בעה "ב 

להגיד  הבית  מבני  לאחד  לומר  אסור 

דרכי משום  וכדו ' בבית  נמצא  שאינו 

עמו ליפגש רוצה  שאינו  יפגע  שלא  שלום 

ואם  כעת  טרוד  שהוא  לומר  יכולים  רק 



יעקב |גנוזות  אהליך טובו  מה נו

דבר  מכזה  שנפגע  שלו  בעיה  זה  מזה  יפגע 

טרוד . שהוא  זמנים  יש איש לכל  שהרי 

. ‚È וביקש שהתארס  ידיד  לו  סיפר  אם 

אינו כי  בסוד  הדבר  את  שישמור 

שאלו ואח "כ  עדיין  הדבר  שיתפרסם  רוצה 

יודע . איני  יענה  התארס  פלוני  האם  אחד 

ÔÎÂ כשנשאל יודע  איני  לענות  מותר 

רעה . בשורה  על 

ÔÎÂ כשנשאל יודע  איני  לענות  מותר 

איזה  מפני  לענות  רוצה  ואינו  שאלה 

סיבה .

.„Èשאינו אחד  חכם  בשם  הוראה  השומע 

שמעולם  לומר  יכול  בעיניו  חן  מוצא 

זה . דבר  אמר  לא 

.ÂË הרב ואין  הלכה  לברר  שרוצה  מי 

למעשה  הלכה  איננו  כי  לענות  רוצה 

למעשה . הלכה  שזה  ולומר  לשקר  אסור 

.ÊË כך לו  שיש נכון  האם  שנשאל  עשיר 

אם  לשנות  מותר  ונכסים  כסף  וכך 

אחר . באופן  להשתמט  יכול  אינו 

.ÊÈ בדברים אף  בשידוכים  לשנות  אין 

על  וכשנשאל  אח "כ  יקפידו  שלא 

לענות  יכול  הוא  כמה  בן  מבוגר  בחור 

את  מלומר  ולהתחמק  עשרים  מעל  שהוא 

שלו . במעלות  להגזים  מותר  אולם  הגיל 

. ÁÈכגון לזרזה  כדי  לאשה  לשקר  מותר 

נשאר  זמן  כמה  שואלת  כשהאשה 

אף  שעה  שנשאר  לה  לומר  אפשר  לשבת 

המנחה  מפלג  דהרי  זמן  יותר  שנשאר 

שבת . לקבל  אפשר 

. ËÈכדי תוך  ואח "כ  שקר  דבר  אמר  אם 

בזה  תיקן  האמת  והגיד  חזר  דיבור 

שקר . האיסור  את  למפרע 

.Î על לתורה  לקרותו  יכולים  מאומץ  בן 

שמא  לחשוש ואי "צ  המאמץ  אביו  שם 

השמות . בכתיבת  ויטעו  גט  יתן 

. ‡Îבין שלום  לעשות  כדי  לשנות  אסור 

תועלת  לו  יש אם  אולם  לחבירו  גוי 

לשנות . מותר  מזה 

.·Î מסוים עניין  עבור  כסף  אספו  כבר  אם 

לגבאי מותר  פלוני  במקום  צדקה  של 

כסף  פעם  עוד  מקום  באותו  לאסוף  אחר 

שכבר  להם  לומר  מבלי  עניין  אותו  עבור 

זה . עבור  כאן  אספו 

. ‚Î להגזים מוסדות  למנהלי  היתר  אין 

להם  שיש התלמידים  במספר 

סומכים  מי  ועל  מה  על  וצ "ע  בישיבה 

בזה . המקילים 

.„Î15 לו  שיש אחד  עבור  צדקה  האוסף 

לו ואין  מהם  כמה  חיתן  וכבר  ילדים 

בשעה  לומר  אין  מנשואיהם  חובות 

מעורר  שזה  ילדים  15 לו  שיש שאוסף 

שאינו כיון  דעת  גניבת  דזה  רחמים  יותר 

ילדים . ה 15 כל  את  לפרנס  צריך 

. ‰Î חגר לא  שאינו  מי  במשנה  דאיתא  הא 

עצמו ועושה  פסח  ולא  סומא  ולא 

שיהיה  עד  הזקנה  מן  מת  אינו  מהם  כאחד 

ועושה  עני  הוא  אם  אף  זה  מהם , כאחד 

יותר . לו  שיתנו  כדי  וכדו ' סומא  עצמו 

.ÂÎולכן הבושה  מפני  לשנות  היתר  אין 

רוצה  שאינו  גר  או  תשובה  בעל 

באיזה  שנשאל  עברו  על  ידעו  שכולם 
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ישיבה  של  שם  לומר  לו  אין  למד  ישיבה 

רק  אפילו  למד  אם  אולם  שם , למד  שלא 

לענות  יכול  ישיבה  באיזה  אחד  שבוע 

ישיבה . באותו  שלמד 

.ÊÎ מותר בו  חפץ  שאינו  שידוך  לו  הציעו 

אחר . בדבר  עוסק  שעכשיו  לומר 

. ÁÎ איסור בזה  דיש בגוזמאות  לדבר  אין 

להגזים . הקילו  בשידוכים  רק  שקר 

. ËÎחבירו עבור  לעשות  רוצה  אם 

שמזמינו לו  לשקר  מותר  הפתעה  מסיבת 

השני דלטובת  אחר  דבר  עבור  לביתו 

לשקר . מותר 

ÔÎÂ מותר לנסוע  שצריך  עצלן  אדם 

שעה  רבע  יוצא  שהאוטובוס  לו  לשקר 

ויהיה  האוטובוס  את  יאחר  שלא  כדי  קודם 

בזמן . בתחנה 

.Ï דבר איזה  לקנות  רוצה  שמאד  מי 

אינו כאילו  עצמו  את  לעשות  לו  מותר 

את  לו  יוזיל  שהלה  כדי  לקנות  כך  כל  חפץ 

המסחר . דרכי  הם  דכך  המחיר 

. ‡Ï אחרת לעיר  וכדו ' לחתונה  המגיע 

אליו הגיע  האם  המחותן  אותו  ושואל 

כדי בחיוב  לו  לענות  לו  מותר  במיוחד 

שבלי אף  אליו  גם  שהגיע  כיון  לכבדו 

לא  העיר  באותו  לסדר  שהיה  הדברים  שאר 

מגיע . היה 

.·Ï לאדם ותיווך  בתיווך  העוסק 

אסור  תיווך  דמי  לו  לבקש ומתבייש חשוב 

יקר  יותר  הוא  שהמקח  לו  ולומר  להערים 

דזה  שלו  התיווך  דמי  גם  במחיר  ויכניס 

לו עושה  שהמתווך  שחושב  דעת  גניבת 

טובה .

. ‚Ï חסד לעשות  כדי  לשנות  מותר 

מותר  פלוני  למקום  הולך  אם  שנשאל  כגון 

היה  שלא  אף  לשם  שהולך  לומר  לו 

את  לו  לעשות  דכוונתו  לשם  לילך  בדעתו 

שרוצה . הטובה 

.„Ï סיבה לו  ויש שמו  מה  הנשאל 

אף  שמו  את  לומר  רוצה  אינו  למה  אמיתית 

מ "מ  שמו  מה  בזה  נפק "מ  לשואל  שאין 

יש  אלא "כ  אחר  שם  ולומר  לשקר  לו  אסור 

ועונה  לוי  או  כהן  שהוא  כגון  אמת  בזה 

קוראים  לאביו  או  לוי  או  כהן  ששמו 

וכדו '. שמעון  בן  הוא  ששמו  אומר  שמעון 


