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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ב"עתשויצא  לפרשת

  "ְוָעִ!יָת ַהָ�ָ�ר ְוַה��ב"
  

  יעקב מתנהג בישרות ג� ע� לב� הרמאי
�י ,ְו�ֵ�ָנה ְיַדְעֶ�� ":לאהליעקב אבינו אומר לרחל וִ 

עבד את  יעקב .)ו, אשית לאבר( "ְ"ָכל �ִֹחי ָעַבְדִ�י ֶאת ֲאִביֶכ�
לב�  אחרי ש. רמאויותובלי" חכמות" בלי ,בכל כוחולב� 

 ע�דַ(ֲעבֹד ִע)' וַ  ":אומרת התורה, רחל את יעקבנות� ל
שהיו שמע מ -" ע'ד" .)ל, כטש* (" ֲאֵחר�תֶ+ַבע ָ+ִני* 
 שונותשהיו  משמע -" ֲאֵחר'ת". ראשונותדומות ל

 יעקב ו שלמצדש, ובה היאהתש? אי. יתכ� .מהראשונות
 א1 ,ה ראשונות באמונהמ".  ה� שוות לראשונות-

 ה� -מצד לב� אבל  .)י ש*"רש(" האחרונות באמונה
י "רש' עי(  והשניות ברמאות,הראשונות היו ביושר. אחרות

  .)ש*
יעקב עובד אצל לב� , האחרות, אלורי שבע שני* אח

לב� 1  מחלישני* אלהוב, )מא, ש* לא(שש שני* נוספות 
י כבר "רש .)ש*(" ֲע4ֶֶרת מִֹני*"  של יעקבומשכורתאת 

 עשר פעמי* עשר -פירושו  "ֲע4ֶֶרת מִֹני*"ש ,מסביר
לב� את  פעמי* מחלי1 מאה , כלומר.)ז, ש*י "רש(

ויעקב ממשי. להיות , )י ש*"רש( של יעקב ומשכורת
 .צרי. להיות ישר אני .רמהשי -  מרמהלב�מה ש .נאמ�

 , ִמָ(ִדי ְ�ַבְקֶ+6ָה, 8נִֹכי ֲאַח6ָ7ֶה, ֵהֵבאִתי ֵאֶלי.ָ ְטֵרָפה לֹא"
ָהִייִתי ַב('* ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח . ְ>נ9ְבִתי י'* ;ְגנ9ְבִתי ָלְיָלה

.  נאמנות עד הסו1.)לט, ש*( " ַוִ�ַ<ד ְ+ָנִתי ֵמֵעיָני,ַ"ָ=ְיָלה
+ ִע* ִע?ֵ " אומרי* שיעקב אמר על לב� ל"חזלמרות ש

 ול מותר ג* ,שא* לב� מרמה, )כז, ב כב"שמו( "ִ�ַ�ָ@ל
אבל , )א, ב קכג"ב(  ובדר. פתלתלה ברמאותעמולהתנהג 

 . של לב�מר רק כדי למנוע את הרמאותאיעקב זה את 
 במקו*  לאהלתת לו אתואת יעקב כשלב� רוצה לרמות 

ֶאֱעָבְדָ. ֶ+ַבע ָ+ִני*  "-למרות שההסכ* ביניה* היה [רחל 
יעקב מתיר לעצמו , ])יח, בראשית כט(" ְ"ָרֵחל ִ"ְ�ָ. ַהְ?ַט6ָה

' עי(לעשות כ� כדי למנוע מלב� , להתנהג ע* לב� ברמאות

עליו לא הצליח להתגבר למרות זאת אלא ש. [)ב ש*"ב
 אי� להתנהג -רמאי אד* ע* ג* , .אבל סת* כ]. זהעני� ב

 .1יותר בע* הרמאי הגדולג* צרי. ללכת ביושר . ברמאות
 בישרותיעקב מתנהג  2 הארמי והרמאיג* ע* לב�, ואכ�

  .ועובד אותו בנאמנות, נפלאה

  "ישרי�"האבות נקראו 
ז "ע(" ישרי*"נקראו הרי , שלשת*הקדושי* האבות 

ֵסֶפר "שית נקרא אר ספר ב,לפי דעה אחת בגמרא. )א, כה

האבות מעשי ר על  מפני שהוא מספ,)יג, יהושע י( "ַהָ(ָ+ר
מדוע נקראו האבות  ."ישרי*" שנקראו ,י*הקדוש
ֲאֶ+ר ָע4ָה ָהֱאלִֹקי* ֶאת ": אומר שלמה המל. - ?ישרי*
. )כט, קהלת ז(" ְוֵהָ)ה ִבְק+; ִחEְבֹנ'ת ַרִ"י*, ָיָ�רָה8ָד* 
 ? ומה היתה ישרותו.ישרהאד* הראשו� נברא , כלומר

בלא , בטבעו' שהיה עושה את רצו� ה, ישרותו היתה
אי� לה* במעשיה* . " משיכה אל הטוב או אל הרעשו*

)ט, � בראשית ב"רמב( "אהבה או שנאה
 מיד ,ואול*. 3

 ."ִחEְבֹנ'ת ַרִ"י*"האד* ביקש  , בו ביו*,לאחר שנברא
,  זהשלא להשאר במצב - בעצת הנחש -שהעדי1 , היינו

להכניס רצה אלא , באופ� טבעי' שהוא עושה את רצו� ה
 במה  האד*כ� חטאמחמת . 4בחירהאת עצמו למצב של 

האבות . )י ש*"רש' עי( 5 ואיבד את ישרותו,שחטא
זור והצליחו בעבודת* לח, 6זוהקדושי* עבדו על נקודה 

 על ישרות זו שמרו !למדרגת הישרות של אד* הראשו�
 - אברה* יצחק ויעקבולכ� נקראו , כל ימי חייה*

  .)א, ז כה"ע( 7"ישרי*"
את כל לקיי* ה* אבינו אברהצליח מכח ישרות זו 

 �וכ[ ,)א, קדושי� פבמשנה ( התורה כולה עד שלא ניתנה
 קיימו את כל התורה כולה עד יצחק אבינו ויעקב אבינו

ידע מני� ]. )ה ברו. המקו*"ו ד" פנא דבי אליהות(שלא ניתנה 
נעשו : "ל"אמרו חז? אברה* את התורה קוד* שניתנה
" נובעות תורהוהיו , שתי כליותיו כשתי כדי* של מי*

כיו� שהתורה היא חכמת  :פירוש הדברי*. )ג, ר צה"ב(
 - אברה* אבינו הוא צל* אלקי* מושל*ו, אלקי*

וכפי שנתבאר עני� (כפי שנברא אד* הראשו� " ישר"
להיות " צל*" עד כמה שיכול ה, על כ�-) ישרות זו לעיל
ה* כחכמתו " צל*"חכמתו ורצונו של ה, דומה למקור

לדעת אברה* אבינו היה כ� יכול ל. ראורצונו של הבו
הוא מקיי* את  .מתו. עצמו -  בכוחות עצמו'את רצו� ה

  ].ל"כנ, וכ. ג* יצחק ויעקב[. בטבעו' רצו� ה
איננו משיגי* אנו מדוע ? למה אצלנו זה לא קורה

הרי ג* ? כמו אבותינו הקדושי*, את התורה מעצמנו
� את שלנו אי,  התשובה היא!אנו נבראנו בצל* אלקי*

אנחנו נמצאי* . מידת הישרות של אברה* יצחק ויעקב
מדרגת  -טא במדרגה של אד* הראשו� לאחר הח

 מי שמחפש חשבונות ."ְוֵהָ)ה ִבְק+; ִחEְבֹנ'ת ַרִ"י*"
מי שישר  רק . מעצמולא יכול לדעת את התורה, רבי*

  .ויכול לדעת את התורה מתו. עצמ
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ְ+ֵני ה ה* כמ: "ששאלו פע* סוחר אחד, מספרי*
 זה -א* אני קונה ! תלוי: "ענה הסוחר? "ְ+ַנִי*פעמי* 
זוהי דוגמא "!...  זה חמש-א* אני מוכר ; שלוש

" חשבו�"ו, אחד לקניה" חשבו�"! "ִחEְבֹנ'ת ַרִ"י*"ל
, כשמנהלי* את החיי* ע* חשבונות כאלו... אחד למכירה

יע אי אפשר להג, מתו. כוונה להגיע לתוצאות שנוחות לי
הוא רק זה שעושה חשבו� בלי " ישר". "ישר"מדרגת ל

כי , "ישרי*" נקראוש,  המעלה של האבותהיזו. נגיעות
. אינ* כאלושאר בני אד*  .'חפשו בישרות מהו רצו� ה

אלא מחפשי* ', ה* אינ* מחפשי* בישרות מהו רצו� ה
ולכ� ה* אינ* מגיעי* , "מה נעי* לי"ו" מה כדאי לי"

  .* להגיע לידיעת התורה מתו. עצמ*ואינ* יכולי, לאמת

  ? לא� יכול להגיע
ההול$ ישר 
, אשר בקשו בני האד*בעני� החשבונות הרבי* , והנה

 ֲאֶ+ר ,ָ�ל ִאי+ ָוִאי+ ִמָ�ל ָ"ֵאי ָהע'ָל*" : כ.*"הרמבתב וכ
' ֶוֱהִבינ' ַמָ<ע' ְלִהָ"ֵדל ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה, ָנְדָבה ר;ח' א'ת'

ָ+ר ְ�מ' ֶ+ָע4ָה; ְוָהַלְ. יָ ',  ;ְלָעְבד' ָלַדַעת ֶאת הְלָ+ְרת'
;ָפַרק ֵמַעל ַצָ;אר' עֹל ַהֶחְ+"'נ'ת ָהַרִ"י* ֲאֶ+ר , י*ִק ָהֱאלֹ

' ְוִיְהֶיה ה,  ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵ<+ קֶֹד+ ָקָדִ+י*-ִ"ְ?+; ְ"ֵני ָה8ָד* 
 ְוִיְזֶ�ה ל' ָ"ע'ָל* ,ֵמי ע'ָלִמי*ְלע'ָל* ;ְלע'לְ ֶחְלק' ְוַנֲחָלת' 

* "רמב(" ְ�מ' ֶ+Mָָכה ַל�ֲֹהִני* ְוַלְלִוִ(*, ַהMֶה ָ<ָבר ַהַ)ְסִ@יק ל'

את רק מעליו ומי שפש, הרי .)ג" היג" שמיטה ויובל פי'הלכ
,  בלבד'ועוסק בתורה ובעבודת ה, עול החשבונות הרבי*

וכה לעזר אלקי  ז-אחר עניני עול* הזה בלי לרדו1 
  .מיוחד

פרק מעליו "אד* אשר , עד היכ� יכול להגיע בעבודתו
יש דוהק, "עול החשבונות הרבי* אשר בקשו בני האד*

 :*" אומר הרמב-?  בלבד'את חייו לתורה ולעבודת ה
להיות צדיק ... לכל אד* נתונה) אפשרות(=רשות "

א "ה ה"תשובה פ' הלכ("  או רשע כירבע*,כמשה רבינו

אד* יכול להגיע בעבודתו אפילו למדרגתו , כלומר. )ב"וה
אי אפשר להיות עניו כמו משה אמנ* ! של משה רבינו

ָעָנו ְמאֹד ְוָהִאי+ מֶ+ה  ":התורהעליו שכבר העידה , נוירב
וג* נביא , )ג, במדבר יב(" ִמ�ֹל ָה8ָד* ֲאֶ+ר ַעל ְ@ֵני ָהֲאָדָמה

 :ה אומרתשכ� התור, כמו משה רבינו אי אפשר להיות
ָ@ִני* ֶאל ' ֲאֶ+ר ְיָדע' ה, ְולֹא ָק* ָנִביא ע'ד ְ"ִי4ְָרֵאל ְ�מֶ+ה"

 -אפשר  ,ובצדקות ביראת שמי*אבל , )י, דברי* לד(" ָ@ִני*
מצדו א* אד* . להיות כמשה רבינו - *" הרמבעתלד

 ,הרי הכלל הוא,  לכ.עושה את כל ההשתדלות הנדרשת
ה יעזור לו "הקב. )א, שבת קד( שהבא ליטהר מַסְ(עי* אותו

או כמו , להיות צדיק כמשה רבינו, לממש את שאיפותיו
  .האבות הקדושי*

   אפילו ע� גוי�
לנהוג בישרות 
 ְוָע4ִיָת ַהָ(ָ+ר ְוַה7'ב ":ונו בתורהנצטַ , ישרותבעני� הַ 

 יש דברי* שהתורה מבקשת .)יח, דברי* ו(" 'ְ"ֵעיֵני ה
,  כמו האבות.שרו היואכ. ה מפני ש,*ממ. לעשות

  .תהיה ג* אתה ישר,  ישרי*היוש
המתחייבות מ� ל קבעו לנו הלכות מסוימות "חז
 הדי� של , למשל."ְוָע4ִיָת ַהָ(ָ+ר ְוַה7'ב"של ,  הזההצווי

לפניו  ושני קוני* ,הבא למכור את שדהוש, אבר מצר
 מה* יש לו שדה הצמודה לשדה ואחד, השרוצי* לקנות

בעל השדה הצמודה  למכור את השדה ל יש-הנמכרת 
הרבה  יוכל למצוא -השני יהודי ה .לשדה הנמכרת

 לא צרי. דווקא את הוא. במקו* אחרלמכירה  ותשד
ששתי שדותיו , נוח הרבה יותרשכ�  לַ אבל. השדה הזאת

לכ� . נכסיו חלוקי* בכמה מקומותואי� , יחדצמודות 
ולא , שכ�למכור את השדה ל, "ַהָ(ָ+ר ְוַה7'ב" וזה

ל קבעו " שחז יש עוד הלכות.)א, מ קח"ב( למישהו אחר
התפקיד כי  .)א, ש* לה'  עי-למשל ( לנו בגלל הישר והטוב

לחזור אל המדרגה , להשתדל להיות ישרהוא של האד* 
  .של אד* הראשו� לפני החטא

 מה שנשאלתי כמה ,מ� העני� להזכיר כא�אולי 
ר. חוזה  שעור. די� הא* מותר לרמות עו,פעמי*

ששכר ,  סוכ* ע* עור. הדי�, למשל.למכירת דירה
: למשל(טרחתו יהיה אחוז מסויי* מער. הדירה הנקנית 

אבל ,  הדירה נקנתה במאה אל1 דולר.)שני אחוזי*
ד אני מצהיר שהדירה נקנתה בשמוני* אל1 דולר "לעו
קונה מהמשול* , ההפרש בס. עשרי* אל1 דולר(

הא* מותר ). זהבלי חו, "מתחת השולח�" למוכר
אבל כ. נשאלתי כבר כמה ,  בושה לסֵ@ר-? כ�לעשות 
  .פעמי*

שיהיה מותר לעשות " הוה אמינא"מה ה: ניותמה
וכי מפני שהוא עור. די� מותר לרמות ? דבר כזה

זהו גזל גמור , ד זה הוא יהודי"א* עוהרי  !?אותו
,  יהודישאינוא* מדובר בעור. די� ג* ! לעשות כ�

ע "שו(! גזל נכרי אסורג*  ש,שלח� ערו.הרי כבר פסק ה

אות*  וג* א* נאמר שמקרה זה הוא מ)א"ט ס"שנ' מ סי"חו
 ,)א"ב ברמ"ח ס"שמ' ש* סי(מקרי* שבה* גזל נכרי מותר 

ג* א* אי� כא� ,  ממילא! אי� כא�-ישרות , בכל זאת
ְוָע4ִיָת " מצד יתכ� מאד שאסור לעשות כ�, ר גזלוסאי

  ".ַהָ(ָ+ר ְוַה7'ב
גזל נכרי שג* באופני* שבה* ,  כותב הריג"הסמ
: ג" וזה לשו� הסמ.אי� ראוי לגזול את הנכרי, מותר

ת ירושלי* אשר בספרד ולשאר ל;גָ כבר דרשתי לְ "
 יש , כי עתה שהארי. הגלות יותר מדאי,גלויות אדו*

 ולאחוז בחותמו של ,לישראל להבדיל מהבלי העול*
ראל ולא  ושלא לשקר לא ליש,ה שהוא אמת"הקב
 ולקדש עצמ* א1 , ולא להטעות* בשו* עניי�,לגוי*

ְ+ֵאִרית ִי4ְָרֵאל לֹא ַיֲע4; ַעְוָלה " : שנאמר,במותר לה*
צפניה ("  ְולֹא ִיָ)ֵצא ְ"ִפיֶה* ְל+'� ַ�ְרִמית,ְולֹא ְיַדְ"ר; ָכָזב
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 בדי� : יאמרו הגוי*,ה להושיע*"א הקבווכשיב .)יג, ג
 אבל א* ! ותורת אמת בפיה*, אמת כי ה* אנשי!ה4ָ עָ 

 מה עשה א; רְ :)הגוי* ( יאמרו,יתנהגו ע* הגוי* ברמאות
. ד"ע ע"ג מ"סמ( ...8! גנבי* ורמאי*ק'לְ חֶ  שבחר לְ ,ה"הקב

 הגאולה הרי צריכה .)'ת מצוה ב" במצוות לג* מה שכתב' ועי
כמו , לעיני כל הגוי*, להביא לקידוש הש* בעול*

ִקַ<ְ+ִ�י ֶאת ְ+ִמי וְ ": שאומר יחזקאל על זמ� הגאולה
ָ=ל ַ">'ִי* ע* ו "חא* נהיה ו. )כג, יחזקאל לו(" ַהָ>ד'ל ַהְמח9
בכל , היתר הלכתי לזהג* א* יש , של רמאי* וגזלני*

ילול הש* ולא קידוש ו ח"הגאולה תהיה חהרי , זאת
  .נכרי לכ� צרי. להמנע ג* מגזל .*הש

 ,שמעתי עוד טע*ל "צ ז]ז אויערבא."הגרש [מהרב
 , והוא.מלרמות גוי אפילו במקו* היתרראוי להמנע למה 

ועלול לבסו1 , לשקר ולגזוליתרגל , שירמה את הגוי י"עש
ע* ג*  להיות ישרכדאי , לכ�. 9לנהוג כ. ג* ע* בני ברית

  .ולא לנהוג כלפיה* ברמאות, גויי*

  רמאות בשידוכי�
שיש קצת היתר לשנות מ� האמת , ג* בעניני שידוכי*

, בכל זאת, בדברי* שאי� דר. העול* להקפיד עליה*
לא לעשות שידו. על  , עד כמה שאפשר,בדר. כללכדאי 

בעניני*  או ,הגילבעני�  לא לרמות .בסיס של רמאות
וי על בסיס של יושר כדאי שיהיה בנ - שידו.  כי;אחרי*

א* אי� בסיס של יושר  . ולא על בסיס של שקר,אמונהו
עלולה להיות קפידא של הצד המרומה כלפי , לשידו.

, לכ� . מי ישורנה-וסופה של קפידא זו , הצד המַרמה
 להיות ישר עד כמה .לא לרמות בשידוכי*כדאי מאד ש

  .שאפשר
מר אשא* י,  מובהקי*ות שיש לאד* חסרונ,יש מצב

 לא יהיה מי שמוכ� להמשי. -אות* בשלב הראשו� 
עד שיעשו אפשר להמתי�  , במקרה כזה.ולהפגש איתו
 אז יש .יוחסרונותאת ואז יגלה לצד השני , כמה פגישות

 אבל .השידו. לא יפולו,  ישפיעוסיכוי שהחסרונות לא
 .ילא כדא -עד לאחר הנישואי�  להעלי* את החסרונות

אד* שנשא אשה גידמת מעשה בהגמרא מביאה אמנ* 
, בו היתהמרוב צניעות ש כי, הה עד יו* מותולא הכיר ב

 בני .ב זה לא כ.אבל לרו - )ב, שבת נג( לדבר* לב לא ש
 ה* יבחינו א* יש לאד* יד אחת .ל כ.צנועי* כאינ* אד* 

 אל ו,אמתהדני אכדאי להקי* בית על , לכ� .י*דאו שתי י
  .שקרהדני אעל 

ברא ' שהכ.  מברכי* על אנו ,כשחת� וכלה מתחתני*
כל  רוצי* להפסיד אתיננו א .ה ושלו* ורעותאהבה ואחו
ה ושלו* שלא תהיה ביניה* אהבה ואחו, האלההדברי* 
 אולי היא ,אולי הוא מרמה אותי,  א* יהיו חשדות.ורעות

 הדר. הנכונה היא דר. של .זה לא טוב, מרמה אותי
 ,י*ִק לֹ אֱ ָרא ִליֵלב ָטה'ר ְ" . "דר. של רמאות ולא ,ישרות

 שהרוח תהיה .)יב, תהלי* נא( "ְור;ַח ָנכ'� ַחֵ<+ ְ"ִקְרִ"י
לא של  ,של אמתרוח , )מצודת דוד ש*' עי(נכונה וישרה 

 שא* מכבדי* אד* כי הוא יודע שתי ,ל אמרו"חז. שקר
צרי. ,  יודע רק מסכת אחת שהואאיההאמת ו, מסכתות

שביעית ' ירו(  אחתמסכתאלא דע ו יאינושלה* לומר הוא 

כל את החסרונות מיד מר  כדאי לאד* לו.)ג"י סו1 ה"פ
דבר ה , כשדיבר ע* לב� ובתואל, אליעזר.שיש בו

בראשית ( "ֶעֶבד �ְבָרָה* 8נִֹכי "- לה* מרוראשו� שהוא א

שבשידו.  נכו� .אני סת* עבד, חשובאד* ני ינ א.)לד, כד
 פיכ, בהתחלהכבר את כל החסרונות לומר לא כדאי 

 צרי. לגלות -מאוחר יותר  אבל בשלב, שאמרנו קוד*
 .שהשדו. לא יתבסס על שקרי* וטעויותכדי , אות*

שדר. בני אד* להקפיד , חסרונות משמעותיי*ב, והיינו[
  ].עליה*
  מפני דרכי שלו* שמותר לשנות דברי*,ל אמרו"חז

 , מפני דרכי שלו*משני* אבל ג* כש.)ב, יבמות סה' עי(
 עד .צרי. לשקול עד כמה לשנות,  השידו.וכדי שיצליח

 ישנ* . לשנותכדאי ועד כמה , לשנותמותרכמה 
 אבל .שלא יקרה שו* נזק א* יעלימו אות*, דברי*

אסו� א* אד* לקרות יכול לפעמי* , דברי* יותר רציניי*
  .ודאי צרי. לספר, דברי* כאלו.  אות*לא מספר

ו  רמאית אנו איז.רמאיתאשה נו משבחי* בחנוכה א
 שהרגה את אוליפרנוס ,תאת יהודי -? משבחי*
ב "משנ' עי( ע* ישראלביאה תשועה גדולה לוה, ברמאות

כדי ,  היה מותר לשקר-במקרה ההוא  .)י"ע סק"תר' סי
א* יעקב אבינו אומר על לב� .  כלל ישראללהציל את

מותר  רנוס היהאוליפע* אז ג* , "ִע* ִעֵ?+ ִ�ַ�ָ@ל"
 אבל בדר. כלל לא .ע* ישראלהציל את כדי ל, ל@ָ �ַ ִה לְ 

  . ולא בדרכי שקר, ללכת בדרכי אמתצרי.. לרמותכדאי 

  בטיחות בדרכי�הרמאות בחוקי 
על  ,על שלשה דברי* העול* קיי*", המשנה אומרת

 נכו� .)ח"א מי"אבות פ( "הדי� ועל האמת ועל השלו*
� מותר לשנות כ לאשר ע, שהשלו* עדי1 על האמת

  צרי.,כשעני� זה אינו קיי*אבל , )ל"כנ (ו*שלהמפני 
,  לשמור על הישרות שבנפש.לשמור מאד על האמת

יש  . ולא להיות עיקש ופתלתול, ישרלהיות אד*
 ועד כמה דינא , עד כמה דינא דמלכותא דינא,ויכוחי*

ני חושב ינא, יש צדדי* לכא� ולכא�, דמלכותא לא דינא
אד* אבל עד כמה ש, בשאלה זו להכריע תייכוליש בש

 כל שכ� בנוגע . להשתדל לנהוג במדת האמתצרי., יכול
 ,לבטיחות בדרכי*החוקי* הנוגעי* . לבטיחות בדרכי*

ה* נוגעי* ". דינא דמלכותא דינא" אשר יותר מה*
  . אי� שו* התר לרמות בזה.יקוח נפשפב

 , כדי להגיע בזמ� לשבת, שבערב שבת,חושבי*יש 
* בערב שבת ג .חוקהפ "מותר ליסוע בצורה האסורה ע
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 אל תיסע , א* אתה מאחר.אסור להזיק לבני אד*
, רוצה או תעשה מה שאתה ,תר על הנסיעהוַ  ת.במכונית

 הרבה תאונות נגרמות .אחראד* אבל לא על חשבו� 
 לכבוד . למהר לכבוד שבת"תריה"בגלל ה ,בערב שבת

ג* בזה .  אי� שו* התר- שבת שיהודי אחר ישכב פצוע
תר לעצמו כשאי� ילנסות למצוא הלא , ות ישריצרי. לה

תרי* מוצא ה,  אד* מרמה את עצמו הרבה פעמי*.תריה
עצמו כלפי ג*  .כ מותרי*"לעצמו בכל מיני דברי* שלא כ

, צרי. להיות ישר ע* כל אחד ואחד .להיות רמאיאסור 
ָ�ִמי* " .ה"וג* ע* הקב, ג* ע* עצמי, ג* ע* אחרי*

 צריכי* להיות ישרי* .)יג, חדברי* י( "י.ָ קֶ לֹאֱ ' הִ�ְהֶיה ִע* 
 אתה . לרמותי אפשראודאי ה " את הקב.ה"ג* ע* הקב
ומנסה לשכנע את , תר לעצמ. במה שאסוריממציא ה

 א* .צמ.עאבל אתה רק משכנע את , תר של.יה בה"הקב
מה שלי , מה שמותר מותר ומה שאסור אסור, רשתל. ביו

ֵרֲעָ. ְו8ַהְבָ� לְ ", ומה ששיי. לחברי של חברי, שליש
 אלא ,טובלא לרצות שרק לי יהיה , )יח, ויקרא יט( "ָ�מ'.ָ 

 , נל. בדר. ישרה.טובלאחרי* יהיה ג* שלרצות 
  .הישר והטובאת נו תמיד לעשות כ ידריה"הקבו

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                           

 לאזדהורי מרמאותא , דשרי להו לצדיקי למיעבד טצדקי דאפשר להו,רוש פי-ִע* ָנָבר ִ�ָ�ָבר ְוִע* ִעֵ?+ ִ�ַ�ָ@ל : "א"וכמו שכתב הריטב. 1
, )ה הצדיקי*"ב ש* ד"ב(וכעי� זה כתב ג* המאירי ). ה ִאי�"א ד, ב קכג"א ב"הריטב' חי" (אסור -מויינהו במידי אחריני  אבל לרַ .דרמאי

 א* יש לה* ,מ" ומ.אי� בו גזל או גנבה או רמאות גמורהפ ש" אע,דר. שיהא בו שו* צד של רמאותאסור לה* ליל. ְ" , הצדיקי*: "ל"וז
 א1 ה* יכולי* להראות - יראי� מה* שא* יהו הולכי� עמ* בתמימות תהא יד רמאות* גוברת עליה* ומְת ,עסקי* ע* בני אד* הרמאי*

ב "ב (אחיו אני ברמאות - והוא שאמר יעקב אבינו ע* לב� . עד כדי שיעור שבו יהו נשמרי* מה*,עצמ* כמתירי* את הרצועה מעט
  . אסור לרמות ג* את הרמאי-שיותר מזה , ומשמע)". ש*
בעל הטורי* בראשית (בהיפו. אותיות " רמאי"הוא " ארמי"ו. [בגלל שהיה רמאי" לב� הארמי"שלב� נקרא , )ד, ר סג"ב(במדרש ' עי. 2

  )].כ, כה
 לטוב או להיפ. ,כח הבחירה לעשות כפי רצונו ובחירתולו ית� נ - עוד קוד* שחטא בעQ הדעת -פ שמתחילת יצירתו של האד* "עאו. 3

 וכמו . א* לא בהסתה ופיתוי של אחרי* שמחוQ לגופו, לא היה לו התשוקה להמש. להרע מצד עצמובעצמו בטבעואבל , חלילה
ֲאֶ+ר ָע4ָה "ר שנאמ וזהו .לא היה לו תשוקה להרע יותר מלהטוב - עצמו אבל באד* .הנחש פיתה והטעה אות*ש , באמתשהיה

  .!)ו, ג* מש. חכמה ש* לב' ועי. כה, בית הלוי בראשית ג(' ועושה בטבעו את רצו� ה, ישרהיה ש, דהיינו ;"ָהֱאלִֹקי* ֶאת ָה8ָד* ָיָ+ר
 . לא תהיה במדרגה חשובה כל כ. האד*של'  עבודת ה- י אכילה מעQ הדעת"שנכנס אל האד* ע -שבלי יצר הרע ,  היתההנחשטענת . 4

הוא  ובכל זאת ,א* יהיה לאד* יצר הרע, לעומת זאת.  שלא לקיימ� את האד*כשאי� יצר הרע שמנסה לפתות, לקיי* מצוות" לא ָחְכָמה"
בהתעלמו מ� ,  והאד* טעה וקבל את טענתו-כ. טע� הנחש . שלו תהיה במדרגה הרבה יותר גבוהה וחשובה'  עבודת ה- יקיי* מצוות

שאינו שקול כנגד החשיבות היתרה שיש , הוא חילול ש* שמי* נורא, א* לבחור בטוב או ברעהוקל שעצ* המצב שאד* ש, העובדה
ש* נתבאר העני� , ט"א לפרשת שלח תשס"ובשיחת הרב שליט,  ואיל.137' ב עמ"ח" מכתב מאליהו"' עי(מתו. בחירה ' בעבודת ה
  .)בארוכה

אלא כמו , "ישרי*"נולדי* לא ה* ). ג, בראשית ה' עי(שו� לאחר החטא נולדי* בדמותו ובצלמו של אד* הראבאי עול*  כל -ומאז . 5
ָריו: "שנאמר בתורה , וכ� נאמר). י ש*"רש" (משננער לצאת ממעי אמו נת� בו יצר הרע). "כא, בראשית ח" (ִ�י ֵיֶצר ֵלב ָה8ָד* ַרע ִמ6ְע9

אבל לאחר ; זהו מצד הנשמה לבדה, "נשמה שנתת בי טהורה היא, ֱאלַֹקי ":*ומה שאומרי* בכל יו). [יב, איוב יא" (ַעִיר ֶ@ֶרא 8ָד* ִיָ;ֵלד"
  ]. כל זמ� שלא חינ. את עצמו להכניע את הגו1 אל הנשמה,האד* נמש. יותר אל עניני הגו1 ותאוותיו, שהיא מתחברת אל הגו1

  ).בהערה הבאה' עי(שסילקו מתוכ* את יצר הרע לגמרי , היינו. 6
בסידור ' ועי. דישרי* היא מדרגה גבוהה יותר מצדיקי*, )ג לא הכל"ה ה"א ד, טו(תענית ' י על מס"חס לרשומבואר בפירוש המיו. 7

א. יש לו מלחמה , הוא המקיי* את התורה" צדיק"ד, ")ובכ� צדיקי* יראו וישמחו("ה "על תפלת ר" שיח יצחק"א בפירוש "הגר
. כי התגבר על יצרו לגמרי וסילקו ממנו, שטבעו נוטה רק לטוב ולא לרע כללהוא זה " ישר"אבל . וצרי. עַדי� לכבוש את יצרו, פנימית

' והיה עושה את רצו� ה, שלא היה לו יצר הרע כלל, שזו היתה ישרותו של אד* הראשו� קוד* החטא, וזהו כפי העני� שנתבאר כא�
  . בלי מלחמה פנימית- בטבעו

, פסחי* פז( " אלא כדי שיתוספו עליה* גרי*,את ישראל לבי� האומותה "הקבלא הגלה ", ל"שהרי אמרו חז, טע* אחר כתב ש*ועוד . 8
  ...??? מי ידבק בה*,מתנהגי* ברמאותא* ישראל  ו.)ב
. שטוב לאד* שלא לקבל מתנות, )כז, משלי טו" (ְו4'ֵנא ַמָ�נֹת ִיְחֶיה" נאמר - שהיא מותרת לגמרי מצד הדי� -ואפילו בקבלת מתנה . 9

כל שכ� שראוי להתרחק , וא* במתנה כ.. שאינו נוטל ממו� של אחרי* בשו* אופ�, שזהו מצד הרחקה מ� הגזל, )ש*(י "ומשמע ברש
  .אפילו במקו* שהוא מותר, מגזל ממש

  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העור.

  .יש לתלות בעור. בלבד) א* ישנ*(וכל טעות או חסרו� 


