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 לא תשא

עשרת , ברות חמש כנגד חמשעשרת הדפעמים בעשרת הדברות בכללותן, בדברינו  ארבעמים ראשונים: זכינו כבר לדון 

כמו כן . עשרת הדברות בפרשת קדושיםראה גם דברינו . למה לא התחילה התורה בעשרת הדברותוכן  הדברות בסידור

לא השישי בדיבר , לא יהיה לך אלהים אחריםבדיבר השני , פתח באנכיבדיבר הראשון זכינו כבר לדון באופן פרטני 

. ובעזרת הנותן ליעף לא תשאבדיבר השלישי  . והפעם נדרושלא תחמודובדיבר העשירי  לא תגנובבר השמיני יבד ,תרצח

 1.דלאח דאח ם,כוח והחונן לאדם דעת, נזכה להשלים עשרת הדברות כול

ם־ א ֶאת־שֵׁ ְוא ִכי לֹא ְיַנֶקה  ה'לֹא ִתשָּׂ ְוא ה'ֱאֹלֶהיָך ַלשָּׂ א ֶאת־ְשמֹו ַלשָּׂ ת ֲאֶשר־ִישָּׂ  2.(זשמות כ ) :אֵׁ

ֶקר ְוִחַלְלתָּׂ ֶא  ְבעּו ִבְשִמי ַלשָּׂ ם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְולֹא־ִתשָּׂ  3(.פרק יט יב יקרא)ו :ה' ת־שֵׁ

 פסוק אשמות פרק כ הפירוש הארוך, אבן עזרא 

ועדותם, שכתוב בדבור  4אמר השם. . אמרו רבים, כי השנים הדברים לבדם... יש שאלות קשות בפרשה הזאת

ובשלישי כתוב את השם  .ראשון, אנכי ה' אלהיך )שמות כ ב(, ובשניה, כי אנכי ה' אלהיך אל קנא )שמות כ ה(

וברביעי כי ששת ימים עשה ה'  .ה' אלהיך )שמות כ ז(, גם את אשר ישא את שמו לשוא )שם(, ולא אמר שמי

. והנה אנחנו קראנו זו .. ישי אמר אשר ה' אלהיך נותן לך )שמות כ יב(וגו' על כן ברך ה' )שמות כ יא(, ובחמ

לת אנכי ועד סוף, את יהפרשה, שהיא פרשת וישמע יתרו, ראשונה, ופרשת ואתחנן שניה. והנה ראינו, כי מתח

לת זכור עד סוף עשרת הדברים, שנוי יאשר ישא את שמו לשוא )שמות כ ז(, אין שנוי בין שתי הפרשיות. ומתח

 5בכל מקום.

 רס"ג על הפסוק

 6לא תשבע לשוא, לבטלה. –לא תשא 

 על הפסוק רש"י

 8ואיזהו שבועת שוא? נשבע לשנות את הידוע, על עמוד של אבן שהוא של זהב. 7חינם, להבל. –לשוא 

                                                      
אינה הוכחה שהרי ברבים המילה "דברות" "דיבר" או "דיבור" ולא "דברה".  רת" משמע שדברות הוא לשון זכר וביחידמהמילה "עש 1

אשדות, שהן כולם לשון זכר. בתורה כתוב "עשרת הדברים"  –חלונות, אשד  –שולחנות, חלון  –מקלות, שולחן  –יש לנו מקל 
"עשרת הדברות". ראה הסבר בערך עשרת הדברות באנציקלופדיה המקראית.  )דברים ד יג, י יד, שמות לד כח( ולשון חז"ל הוא

 אנו נשתדל להיצמד למונח דיבר או דיבור ביחיד ואם ניגרר בטעות אחר לשון העם 'דברה', יסולח לנו. 
א ֶאת־ש  יא: "דברים ה וכך גם חוזרים הדברים במדויק בעשרת הדברות שבספר דברים, פרשת ואתחנן,  2 ְוא  ה'ם־ֹלא ִתשָּׂ ֱאֹלֶהיָך ַלשָּׂ

ְוא ה'ִכי ֹלא ְיַנֶקה  א ֶאת־ְשמֹו ַלשָּׂ ת ֲאֶשר־ִישָּׂ ְוא". מאידך, שם יש עוד "לשוא", בדיבר התשיעי: "א  ד שָּׂ ֲעָך ע  ", בעוד ְוֹלא־ַתֲעֶנה ְבר 
ֶקרשאצלנו, בפרשת יתרו כתוב בדיבר זה: " ד שָּׂ ֲעָך ע   לשקר. קיפין את השאלה מה בין שוא ", מה שאולי מעורר בעֹלא־ַתֲעֶנה ְבר 

כאן, בספר ויקרא פרשת קדושים: "לא תשבעו" ו"לשקר" ואילו בפסוק בפרשתנו: "לא תשא" ו"לשוא"; ולמרות הבדלים ברורים  3
כמו למשל מדרש  .אלה, מקשרים המדרשים והפרשנים את שני הפסוקים האלה, כהשלמה וכתוספת, אבל גם בהשוואה ישירה

אני כנגד "להיך" -אנכי ה' א, פרשת קדושים, המציין שבציוויים שבראש פרשת קדושים רמוזים עשרת הדברות: "ד הויקרא רבה כ
 (שם"אל תפנו את האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם" )כנגד "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" ; יט ב(ויקרא ה' אלהיכם" )

 .עשרת הדברות בפרשת קדושים. ראה דברינו ו בשמי לשקר""ולא תשבעכנגד "לא תשא את שם אלהיך לשוא"  וכן:
 (.א"עע"א, הוריות ח מכות כד " )אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםשאומרים חז"ל: ", כמו יםי הדברות הראשוננש 4
בפרשת  זכור ושמור, בדברינו דברות ספר שמות ודברות ספר דבריםכבר הארכנו לדון באבן עזרא זה, העומד על ההבדלים שבין  5

הדברות  תכקו פרשת המים בין שלוש ",הפעם, הוא המעמד המיוחד של הדיבר השלישי "לא תשא לעניינינוואתחנן. מה שחשוב 
 בגוף ראשון מצווה םה: אנכי, על פני וכו', י הדברותנ, רק ש. בהיבט של לשון הדיבוריםהדברות האחרונ תושבע יםהראשונ

יכולות להתפרש לכאן  יםהאחרונ הכאילו משה מדבר ומצווה )חמש ,"לא תשא" מתחיל דיבור בגוף שלישיהשלישי בר יומהד
 םבה ,יםים הראשונני"לא תשא" לשך הדיבר ולכאן(. אך בהיבט של הבדלי הלשון בין דברות ספר שמות ודברות ספר דברים, שיי

"המלות הן כגופות והטעמים -ש ךמקורם בכאבן עזרא שעפ"י אין כל שינוי בין דברות ספר שמות ודברות ספר דברים. כל ההבדלים, 
ההבדל הידוע בין זכור לשמור. והרי זה כאילו  הבר זיבר הרביעי "זכור" ואילך. ולא בכדי, נמצא בראש דיהם כנשמות", הם מהד

  א בגוף שלישי. וא מפי הגבורה למרות שהוא" נאמר גם הבר "לא תשיהד
. בכך אולי מתכוון רס"ג לקשר את "לשוא" עם הדין שלא להוציא או להזכיר שם שמים לבטלה, כפי "באטלא" -במקור בערבית  6

תה נשבע. שנראה בגמרא ברכות ובמפרשים אחרים להלן. אבל שים לב שהוא מדבר על שבועה. לא תשא את שם ה' לשוא, כשא
 ומה באמת עם אזכור שם שמים בשגרת הדיבור סתם שלא לצורך, כפי שמאד מקפידים בימינו, גם זה בבחינת לא תשא?

 ואונקלוס מתרגם "למגנא", שהוא חינם בארמית.  7
אלא לשון  אין ישא: "א"שבת קכ עוכמו שאומרת הגמרא בדיבור סתם )ברכה, קללה, איחול וכו'(. בגם כאן מדובר בשבועה, לא  8

איננה שבועת שקר, אלא שבועת שוא. הכל יודעים שזה עמוד של אבן ומי שאומר שזה של זהב  , אומר רש"י,שבועה כזו ".שבועה

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%9E%D7%A91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%9E%D7%A91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%9E%D7%A91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%9b%d7%991
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%a8%d7%a6%d7%97
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%a8%d7%a6%d7%97
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%93
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%97%D7%931
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 זפסוק רמב"ן שמות פרק כ 

שבע י( שהוא אוסר להכבר נתפרש זה הכתוב בדברי רבותינו )שבועות כא א -לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא 

בשם הנכבד לריק, כגון הנשבע על הידוע לאדם לשנותו או לקיימו, על עמוד של שיש שהוא של זהב או שהוא 

של שיש, והוא עומד לפניהם ומכירים בו. ועל דרך הפשט יאסור עוד שלא ישא על שפתיו השם הנכבד על חנם, 

שמותם על שפתי )תהלים טז ד(, כי הדבור יקרא כן )להלן כג א(, ובל אשא את  "לא תשא שמע שוא" :כלשון

 ובאמת שגם זה אסור, ונקרא בלשון חכמים מוציא שם שמים לבטלה )תמורה ג ב(.  ... 9בעבור שישא בו קול.

, כי כאשר ראוי ליראה את ה' הגדול והנורא שלא לתת כבודו לאחר, עבודה זרהר זו המצוה אחר אזהרת ד  וס  

ללת את יולא תשבעו בשמי לשקר וח" :כענין שכתוב .מחללו ,והנושא אותו לשוא .כן ראוי לתת כבוד לשמו

וכתב העונש כי הוא אל קנא פוקד עון אבות על בנים,  עבודה זרהוכמו שהחמיר ב 10)ויקרא יט יב(. "שם אלהיך

הנשבעים  כן כתב בזה העונש כי לא ינקה אותו. ואמר בלשון הזה, ולא אמר כי יפקוד עליו, בעבור שאינו אצל

 11.על הכתוב הזה כהוגן בי אברהםעבירה גמורה ויחשוב שראוי למחול לו, אמר כי לא ינקה כל הנוגע. ודבר ר

 על הפסוקחזקוני פירוש 

לא תשא לשוא כי לא  ,ואעפ"כ .אין יכולת לישבע רק בשמו ,מאחר שלא ראית שום תמונה - לא תשא את שם

 12לחנם כתרגומו. ,שבון. לשואישבון וזה לא ניתן להיזה ניתן לה - אבל הגוזל והחומס יכול לנקות עצמו .ינקה

א לישא את שמו לשקר ואז לא ושמתוך הרגילות תב ,באמת לואפי ,נםיאל תרגיל עצמך לישא את שמו בח

 13תנקה. כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא ולשקר.

 כ זשמות בן אשר, רבי בחיי 

לשוא לא עבר עבירה גדולה, ואני אראה לו כי הוא קשה מכל לאוין הבאים  ורבים חושבים כי הנושא ה' יתברך

ואשר הרגיל עצמו  .אחריו, כי הרוצח והנואף שהם עברות קשות לא יוכל לרצוח ולנאוף בכל עת שירצה כי יפחד

ומרוב רגילותם לפני הדבור יקדימו השבועה והוא  .שבע לשוא ישבע ביום אחד כמה שבועות בלא מספרילה

ואני  .וואילו לא היה בישראל רק עבירה זו תספיק להאריך הגלות ולהוסיף מכה על מכותינ .ם לשון צחותלה

                                                      
מדבר דברי הבל וזו נשיאת שם ה' לשוא. ומה באמת עם שבועה בשם ה' לשקר? זה מושלם  ,)ומזכיר את שם ה', לא סתם אומר(

 -ולא תשבעו בשמי יב: "ויקרא יט לפסוק, רש"י . ראה פירוש : "ולא תשבעו בשמי לשקר"ויקראמספר  ,ע"י הפסוק השני שהבאנו
למה נאמר, לפי שנאמר )שמות כ ז( לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד, מנין לרבות כל 

ן הסתם לשמות שאינם נמחקים )שאסור למחוק והכוונה מ ".הכנויין, תלמוד לומר ולא תשבעו בשמי לשקר, כל שם שיש לי
 .סעיף ט שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רעואותם(, ראה שבועות לה ע"א, מסכת ספר תורה פרק ד, 

", אבל "אין מקרא יוצא מידי פשוטו", אומר רמב"ן ולשאת אין ישא אלא לשון שבועה: "א"שבת קכ עהבאנו לעיל את לשון הגמרא ב 9
 גם לדבר דיבור פשוט, כמו לשאת דברים. הוא

שוב ושוב נראה את הקשר בין שני הפסוקים שהבאנו בראש הדף. נראה את ההבדלים, אבל גם את ההשוואה. אפשר כבר כאן  10
 א רחב ונדרש בפנים רבות: כשבועה וכדיבור פשוט. כשקר ולא כשקר. בשם ה' ובכינוייו.ובר "לא תשא" הילומר שהד

שם הוא  .לא תשא את שם ה' אלהיךים לאיזה קטע בדברי אבן עזרא חולק רמב"ן כבוד ושבח, אולי לדברים הבאים: "איננו יודע 11
והנה טעם לזכור השם, כי כאשר הוא השם אמת, כן יהיה דברו אמת. והנה אם לא יקיים דברו כאילו מכחיש את השם.  ... כמו ז ֶכר

ש המלך ולא יקיים את דברו הוא בן מות. ואלו נתן כופר משקלו זהב לא יחיה, ומנהג אנשי מצרים עד היום, אם ישבע אדם ברא
שמר שלא תכשילהו לשונו ילמלך בשר ודם, כמה אלף אלפי פעמים חייב אדם להם כן בעבור כי הוא בוזה את המלך בפרהסיא. א
לה עם דבריו שהבאנו בראש הדף נראה שניתן בהחלט לחבר את דברי אבן עזרא א ."לתת את פיו לחטיא את בשרו לזכרו לשוא

ובלשון רכה יותר, ראה דברים דומים בהקבלה שעושה הירושלמי בין  ים.הדברות הראשונ תהראשון. הקשר האמיץ שבין שלוש
לא תשא הלכה ה: "ירושלמי מסכת ברכות פרק א "ואהבת את ה' אלהיך" שבקריאת שמע ובין "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא". 

 ."ואהבת את ה' אלהיך. מאן דרחים מלכא לא משתבע בשמיה ומשקר -לשוא  את שם ה' אלהיך
נָּׂאראה תרגום הפסוק כולו ע"י אונקלוס: " 12 י בשמא דיי אלהך לַמגָּׂ ימ  י יי ית דיימי בשמיה לשקרא ,לא ת  י לא ְיַזכ  ". פעמיים יש ֲאר 

מתרגם "לשיקרא". ומכאן אולי סמך לכל הקשר  ואת השני הואחינם,  –"לשוא" בפסוק. את הראשון מתרגם אונקלוס "מגנא" 
 "לשוא" השני. -שקר שראינו ועוד נראה, ה –שוא 

כי אף על פי  .כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא. להבל ובלתי צורך : " ...על הפסוק ספורנוראה אולי בדומה פירוש  13
כי אין כבודו שישא האדם את שמו, זולתי לקיים  .לשקרכל שכן כשישבע  .לא ינקה ה' אותו מאלת השבועה ,שישבע על האמת

איזה אמת אשר לא יקויים בלעדיו. אמנם השבועה בשמו כשתהיה לשקר, שאומר הנשבע זה אמת, כמו שהאל יתברך אמת, הנה 
יט, ללת את שם אלקיך )ויקרא יהוא כופר ומחלל את שמו, כאומר שאין האל יתברך אמת, כאמרו ולא תשבעו בשמי לשקר, וח

שנאמרו מפי הגבורה, יכול להביא את האדם לרצות להישבע  יםהדברות הראשונ ני". ההתלהבות של מעמד הר סיני, הקשר לשיב(
עַ  ה'ֶאת־: "יג דברים ובשם ה' מתוך להט אמונה. ראה גם דברי התורה עצמה,  ב  א ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד ּוִבְשמֹו ִתשָּׂ ". זאת ועוד, ֱאֹלֶהיָך ִתירָּׂ

 ,שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם"התקינו  :משנה ה שבעקבות בעז, ודוקא בהקשר עם המינים ת ברכות פרק טמסכראה 
וש בשם ה' מהתלהבות, מ". אבל החשש של שי והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכך ה': שנאמר

ול, נראה שהולכים לקיצוניות כובימינו, שהקו"ף מקלקלת ה .דרך אמירת האמת, אל האמירה בחינם ועד לשקר, כנראה גברה
 השנייה.
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כי הרוצח אם רצח אויבו מלא תאותו ונקמתו, וכן הנואף לשעתו, והגונב להנאתו לשעתו,  ,אראה להם שגעונם

 14.ה שיש לואבל הנשבע לשקר מחלל ה' יתברך בפרהסיא בלא הנא .ועד שקר להרצח או להנקם

 מסכת שבועות דף כא עמוד א 

אימא: נשבע  16נשבע להחליף! -שבועת שקר  15מיתיבי: אי זו היא שבועת שוא? נשבע לשנות את הידוע לאדם,

לא תשבעו "שקר, ואזהרתיה מ -ומחליף. כי אתא רבין א"ר ירמיה א"ר אבהו א"ר יוחנן: אכלתי ולא אכלתי 

 17ואי זו היא שבועת שוא? נשבע לשנות את הידוע לאדם. ".לא יחל דברו"ר בל עובכ  ל ולא אֹוכ  אֹו ".בשמי לשקר

 מסכת שבועות דף לח עמוד ב 

שכל העולם כולו נזדעזע בשעה  אומרים לו: הוי יודע, 18.: שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרהנו רבנןת

הן ונקה, וכאן נאמר לא בסיני לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא. וכל עבירות שבתורה נאמר ב הקב"השאמר 

וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן ממנו וממשפחתו, שנאמר: אל תתן את פיך לחטיא את בשרך,  19ינקה.

 20ואין בשרו אלא קרובו, שנאמר: ומבשרך לא תתעלם.

 מסכת ברכות דף לג עמוד א 

 21שום: לא תשא!עובר מ -רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו: כל המברך ברכה שאינה צריכה 

 רמב"ם הלכות שבועות פרק א 

שבועת שוא נחלקת  ... 22ארבעה מיני שבועות הן: שבועת ביטוי ושבועת שוא ושבועת הפקדון ושבועת העדות

  :לארבע מחלוקות

כגון שנשבע על האיש שהוא אשה, ועל האשה שהוא איש, ועל עמוד ...  שנשבע על דבר הידוע שאין כן ,האחת

 ל זהב, וכן כל כיוצא בזה. של שיש שהוא ש

שנשבע על דבר ידוע שאין בו ספק לאדם שהוא כן, כגון שנשבע על השמים שהוא שמים, ועל האבן זו  ,השניה

שהיא אבן, ועל השנים שהם שנים וכן כל כיוצא בזה, שזה הדבר אין בו ספק לאדם שלם כדי לצדק הדבר 

 בשבועה. 

                                                      
לא השוואה עם עבודה זרה כרמב"ן לעיל שניתן לתשובה, ולא גזל וחמס כחזקוני לעיל שניתן להישבון. שבועת שוא חמורה מרצח,  14

ל'צחות הלשון' היא בעיני רבי  מניאוף ואפילו משבועת שקר שנעשית לצורך מסוים. שבועת שוא שאדם מרגיל עצמו בה והופכת
בחיי בן אשר האיסור החמור ביותר בעשרת הדברות ולא בכדי באה לפני חמשת הלוואים: לא תרצח, לא תנאף וכו'. היא לבדה 

 ."ורק עבירה זו תספיק להאריך הגלות ולהוסיף מכה על מכותינגורם מספיק לגלות הארוכה: "
 נכון", שטיינזלץ שם."שנשבע על דבר שאנשים יודעים שאיננו  15
 "שנשבע לשנות מן האמת. ודבר זה ייתכן רק בשבועה על העבר". שטיינזלץ שם. 16
כי אתא רב דימי אמר ראה דף קודם בשם רב דימי שגם הוא בא לבבל מארץ ישראל ומביא בשם ר' יוחנן שיטה בדיוק הפוכה: " 17

שוא, ואזהרתיה מהכא: לא  -עו בשמי לשקר; אכלתי ולא אכלתי שקר, ואזהרתיה מהכא: לא תשב -רבי יוחנן: אֹוַכל ולא אוכל 
הגענו להשוואה בין שני הפסוקים שהבאנו בראש הדף, מה בין שבועת שקר לשבועת  , שוב". עכ"פתשא את שם ה' אלהיך לשוא

לפי שהוא  ?לא תשא למה נאמר: "מסכתא דבחדש פרשה ז -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו שוא. ראה בעניין זה גם את דרשת 
עד שלא  - לא תשא את שם ה' אלהיך :ת"ל ?שבעילא תשבעו בשמי לשקר, אין לי אלא שלא ישבע, מנין שלא יקבל עליו לה: אומר

, שנאמר: כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו שבע, הריני לך לדייןישבע, הריני לך אלהים, משקבלת עליך להיקבלת עליך לה
 ,לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא :לפי שנאמר ?לא תשבעו בשמי לשקר מה תלמוד לומר: "ב ו ספרא קדושים פרשה". עוד בלשוא

". ואם נזכה כל שם שיש לי -בשמי  :תלמוד לומר ?מנין לרבות את כל הכינויים ?שיכול אין לי חייבים אלא על שם המיוחד בלבד
 ן.לפרשת קדושים נרחיב שם בפסוק: "ולא תשבעו בשמי לשקר" והפעם, עד כא

היינו בכל לשון שהנשבע מבין ולאו דווקא בלשון הקודש. ראה משנה סוטה ראש פרק ז. שבועת הדיינים היא שבועה של מודה  18
 פטור מלשלם את שאר החוב שתובעים ממנו. ,ואם נשבע .במקצת שבית הדין משביעים אותו שלא חייב יותר

תא שמע:  ... חוץ מלא תשא ...  רות קלות על עשה ועל לא תעשהתשובה מכפרת על עבי: "יומא דף פה עמוד ב ראה גם גמרא 19
 ."לא ינקה :תלמוד לומר - ?ונקה, יכול אף לא תשא עמהן: לפי שנאמר בחורב תשובה

בר השלישי "לא תשא", יתר על הזעזוע הכללי של מתן תורה )או השקט ששרר בו יאמר הדנלא ברור היכן הזדעזע העולם כאשר  20
נאמר:  הבר זיכך שבתוך דם(. ואכן הגמרא במשך הסוגיה שם שואלת את השאלה הזו, ותשובתה היא שוב מלפי מדרשים אחרי

בר יבדבר חשיבות הדשהבאנו לעיל ראה שם. ואנו מציעים לחזור לדברי אבן עזרא כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא". "
הלכה ה שכורך את ירושלמי סנהדרין פרק ג רה. ראה גם שנאמרו מפי הגבו יםי הדברות הראשוננלש ו"לא תשא" והקשר של

אנכי יי' אלהיך  :שאמר לי בסיני ,אני פי מלך מלכי המלכין אשמור ,אני פי מלך שמור :אמר רבי יוסי בי רבי בוןשלושתם כאחד: "
 ".לא תשא את שם יי' אלהיך לשוא םועל דברת לא יהיה לך אלהים אחרים על פני שבועת אלהי

הלכה א ששואל איך בשבע ברכות )שתחת החופה( אנחנו מברכים קודם פרי הגפן ואח"כ שבע סכת כלה רבתי פרק א מראה גם  21
 .לא תשא את שם י"י אלהיך לשואהברכות שכיון שלא שתה מיד, יוצא שהברכה על הגפן, הייתה בבחינת 

 .באתר דעתראה סיכום מפורט של כל דיני השבועות השונים  22

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2489
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ן שנשבע שלא יתעטף בציצית, שלא ילבש תפילין, ושלא ישב שנשבע לבטל את המצוה, כיצד כגו ,שלישית

 בסוכה בחג הסוכות, ולא יאכל מצה בלילי הפסח, או שיתענה בשבתות ובימים טובים וכן כל כיוצא בזה. 

שנשבע על דבר שאין כח בו לעשות, כיצד כגון שנשבע שלא יישן שלשה ימים לילה ויום רצופים, או  ,רביעית

 .עה ימים רצופים וכן כל כיוצא בזהשלא יטעום כלום שב

ואם  .לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" :כל הנשבע שבועת שוא מארבע שבועות אלו עובר בלא תעשה שנאמר

  23היה מזיד לוקה ואם היה שוגג פטור מכלום.

  )פסיקתא רבתי פסקא כב עשרת הדברות( ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמ

 .הרי כבר אמור ולא תשבעו בשמי לשקר ,שא, אם בשבועת שוא הכתוב מדברלא ת :ר' זעירא מייתי לה מן הדא

אני נקראתי  :אמר רבי אבהו .שלא תקבל עליך שררה ואין אתה ראוי לשררה ?לא תשא למוד לומרומה ת

 24.לא תקבל עליך שררה ,הא אם אין בך כל המדות שיש בי ,קדוש ואתה נקראת קדוש

 שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
שבועות.  ניגם איסורים וסייגים אחרים, מעבר לדי , כפי שראינו,בהלכות שבועות כך הוא. אבל בראייה רחבה יותר, יש בלא תשא 23

לאישתבועי  אלישר תבישאילתא דאסר להון לדבלשון חדה: " שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נגבראה לסיכום הנושא 
לא תשא את שם יי' אלהיך  ב:דכתי .לית ליה מחילה לעולם ,וכל מאן דמשתבע בשיקרא בשמא דקב"ה .בשיקרא בשמא דקב"ה

ולא כתיב  "לא תשא"מדאפקיה קרא  ,לבטלה אסור םאלא אפילו אפוקי שם שמי ,ולא מיבעיא אישתבועי בשיקרא .לשוא וגו'
ליהוי  :מיבעי ליה למימר ליה ,ומאן דשמע ליה לחבריה דאפיק שם שמים לבטלה .לבטלה םם שמידאפילו אדכורי ש ".ולא תשבע"

 .הוא בעצמו יהא בנידוי ,לא נידהו .צריך לנדותו ,כל השומע הזכרת השם מפי חבירו :דאמר רב חנן אמר רב .ההוא גברא בשמתא
דמברך נמי ברכה שאינה צריכה הוה ליה כמוציא שם שמים ומאן ...  לבטלה םואין עניות מצויה אלא בבית שמזכירין בו שם שמי

דרב וריש לקיש דאמרי תרוייהו כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא את שם יי' אלהיך  .לבטלה וקאים בלא תשא
 ."לשוא

ת הדבש וכמובן התמקדנו הפעם במדרשי ההלכה, בהלכה מורכבת המתפצלת לסעיפים רבים. ולא באנו אלא לטעום מעט מיער 24
לא להורות שום דבר להלכה. נסיים במדרש אגדה הקושר את "לא תשא" עם האזהרה החמורה שלא ליטול שררה, בוודאי לא 

דעה קנית מה חסרת, דעה קרח. ראה גם דברינו בפרשת  שררהראה דברינו לא תתנשא.  –שררה בקרדומה של תורה. לא תשא 
 13הדברים קשורים להערה במיוחדים. בהיבט של התנשאות ושררה דתיים,  טרחא דציבוראבפרשת ויקרא וגם  סרת מה קניתח

א ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד ּוִבְשמֹו  ה'ֶאת־: "יג דברים ולהישבע בשם ה', ככתוב בתורה עצמה, לעיל. יש רצון לגעת בקדושה ואף  ֱאֹלֶהיָך ִתירָּׂ
עַ  ב  ". ובוודאי לברך בשם ה' כתקנת בעז ובית דינו. אבל החשש של שימוש בשם ה' מהתלהבות, דרך אמירת האמת, אל האמירה ִתשָּׂ

 בחינם ועד לשקר, גוברת.

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A8%D7%A8%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa
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