
PARSHAT	  MISHPATIM	  2016	  –	  SOURCE	  SHEET	  
	  
1.	  Shemot	  23:6-‐9	  –	  a	  selection	  of	  laws	  regarding	  honesty,	  integrity	  and	  justice	  
	  

ק אַל ַתֲהֹרג ּכִי לֹא אַצְִדיק ָרָשע: (ח) (ו) לֹא ַתֶטה ִמְשפַט אְֶבֹינְָך ְבִריבֹו: (ז) ִמְדַבר־ֶשֶקר ִתְרָחק וְנִָקי וְצִַדי
וְֹשַחד לֹא ִתָקח כִי ַהֹשַחד יְעַוֵר פְִקִחים וִיַסלֵף ִדְבֵרי צִַדיִקים: (ט) וְגֵר לֹא ִתלְָחץ וְאֶַתם יְַדעְֶתם אֶת נֶפֶׁש 

ַהגֵר כִי גִֵרים ֱהיִיֶתם ְבאֶֶרץ ִמצְָריִם:  

	  
2.	  Some	  other	  references	  to	  ‘sheker’	  in	  Tana”ch	  
	  

וְלֹא־ְתַשְקרּו אִיׁש ַבעֲִמיתֹו (ויקרא י''ט, י''א)  

ֹדֵבר ְשָקִרים לֹא יִּכֹון לְנֶגֶד עֵינָי (תהלים ק''א, ז')  
	  
3.	  Rashi	  –	  these	  pesukim	  are	  discussing	  laws	  about	  dayyanim	  and	  beit	  din	  
 

ליו זכות, שמחזירין אותו ונקי וצדיק אל תהרג: מניין ליוצא מבית דין חייב ואמר אחד יש לי ללמד ע  
. . . ומניין ליוצא מבית דין זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה, שאין מחזירין אותו לבית דין לחייבו   
	  
4.	  Masechet	  Shavuot	  30b/31a	  –	  what	  are	  the	  practical	  implications	  of	  this	  law?	  
	  
ת"ר: מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק. ומנין לדיין שלא ישב תלמיד בור 

לפניו? ת"ל: מדבר שקר תרחק. מנין לדיין שיודע לחבירו שהוא גזלן, וכן עד שיודע בחבירו שהוא גזלן, מנין 
דין שהוא מרומה, שלא יאמר: הואיל שלא יצטרף עמו? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק. מנין לדיין שיודע ב 

והעדים מעידין, אחתכנו ויהא קולר תלוי בצואר עדים? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק . . . . . . . מנין לתלמיד 
שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר, מנין שלא ישתוק? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק. מנין 

שלא יאמר: אמתין לו עד שיגמרנו, ואסתרנו ואבננו משלי כדי שיקרא לתלמיד שרואה את רבו שטועה בדין, 
הדין על שמי? ת"ל: מדבר שקר תרחק. מנין לתלמיד שאמר לו רבו: יודע אתה בי שאם נותנין לי מאה מנה איני 

מבדה, מנה יש לי אצל פלוני ואין לי עליו אלא עד אחד, מנין שלא יצטרף עמו? תלמוד לומר: מדבר שקר 
תרחק.  

	  
5.	  Yevamot	  16b/17a	  –	  what	  lying	  is	  *NOT*	  sheker?	  
	  

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 

ם ב"ה לב"ש: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו אמרה: אמדבר שקר תרחק! אמרו לה
ר: ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומ

מעורבת עם הבריות.  
	  

: חוט של חסודה: לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה. כמות שהיא ?: מה אומרים לפניהכיצד מרקדים  

: תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות: מדברי ב"ה שאמרו ישבחנה. מכאן אמרועליה. חסד משוך 
לעשות לאיש ואיש כרצונו.  



	  
6.	  Tosafot	  –	  saying	  nice	  things	  about	  someone,	  even	  when	  it’s	  not	  true,	  is	  not	  ‘sheker’!	  
	  

כלה כמות שהיא: ואם יש בה מום ישתקו ולא ישבחוה אי נמי ישבחוה בדבר נאה שיש בה כגון 
בעיניה או בידיה אם הם יפות וב"ה אומרים ישבחוה לגמרי דכשמזכירין מה שיש בה לשבח מכלל 

אין להם לחכמים לתקן דשאר לגנאי. ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו: וב"ש סברי אע"ג דישבחנו בעיניו 
להזקיק לומר שקר דהתורה אמרה מדבר שקר תרחק.  

	  
7.	  Mahari	  Perla	  on	  R”SG	  (Asei	  22)	  -‐	  Why	  does	  the	  Torah	  only	  prohibit	  ‘sheker’	  for	  dayanim?	  
	  

הרי מבואר בהדיא דטעמא . . . דמדבר שקר תרחק . . . . דהיינו בדיינין, ומשום דעי"ז יוכלו לבוא להרוג נקי 
וצדיק, וה"ה בדיני ממונות לחייב את הזכאי ולזכות את החייב. אבל בשאר אינשי בדברי שקר דפטומי מילי 

בעלמא נינהו אע"ג דדבר מגונה הוא לשקר, מכל מקום לא הזהיר עלה הכתוב . . . . .כלומר בעלמא דאין חשש 
לא דמדה רעה היא ואסרוה רבנן שיבוא להרוג נקי ולשפוט שלא בצדק . . . כלומר דמדאורייתא לא איתסר, א

משום הרחקה. 	  
	  

8.	  Rambam,	  Hilchot	  Sanhedrin	  24:3	  -‐	  The	  extent	  to	  which	  a	  dayyan	  must	  avoid	  lies	  
 

ומנין לדיין שהוא יודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו ויהיה הקולר תלוי בצוארי העדים? 
תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. כיצד יעשה? ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה ובחקירה . . . אבל 

אם היה לבו נוקפו שיש בו רמאות או שאין דעתו סומכת על דברי העדים אע"פ שאינו יכול לפסלן, 
ו שדעתו נוטה שבעל דין זה רמאי ובעל ערמה והשיא את העדים אף על פי שהם כשרים ולפי א

תומם העידו וזה הטעם, או שנראה לו מכלל הדברים שיש שם דברים אחרים מסותרין ואינן רוצים 
לגלותם . . . אסור לו לחתוך אותו הדין אלא יסלק עצמו מדין זה וידיננו מי שלבו שלם בדבר.   

	  
9.	  Mechilta	  –	  even	  ‘sheker’	  that	  has	  no	  practical	  implication	  is	  still	  wrong	  .	  .	  .	  .	  	  
	  

היה חבר יושב ומדבר הלכה כראוי ושמע חבירו ואמר הרי אני סותר הרי אני פורכה וסותרה מידו, וחוזר ומונה 
!אותה, בשביל שיקרא חכם, לכך נאמר מדבר שקר תרחק, דובר שקרים הוא זה 	  

	  
10.	  Sha’agat	  Aryeh	  (introduction)	  –	  the	  extent	  to	  which	  one	  must	  avoid	  ‘sheker’	  
	  

אמר אריה המכונה ליב באמ"ו הגאון המנוח מוהר"ר אשר זלה"ה, תחילת כל חיבור וראשית כל דיבור 
לבקש רחמים מאת ה' שלא אכשל בדבר הלכה כמאמר הכתוב גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ונאמר 

ואדעה עדותיך, והנה ראוי לכל אדם לתור ולדרוש בחכמה עד מקום שיד שכלו מגעת עבדך אני הבינני 
והנה דרך זה אחזתיו מנעורי וגם עד זקנה ושיבה לא אעזבנה ולא ארפנה ללון בעומקה של הלכה, והנה 

כל מה שכתבתי מנעורי והיה רשום אצלי הוא ממה שחידשתי על גפ"ת ופוסקים כי זולת זה מה 
את התלמידים או דרך דרוש לא העליתי על ספר כי את הכל ישא רוח ואין זה אלא הבל שפלפלתי לחדד 

ורעות רוח אף שנזהרתי בכל מה דאפשר שיהיה עיקר הפלפול באמיתה של תורה מכל מקום אי אפשר 
שלא יתערב בו דברים שאינן לאמיתה.  

	  


