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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  תשע"הויצא  לפרשת

  זהר בכבוד אשתולה - ""ואנא אוקיר יתיכי
  

  רחל מוסרת סימניה ללאה
ַוֹּתאֶמר  ,ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבןהתורה מספרת על לאה: "

(בראשית כט, " ְיהּוָדה ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמוֹ ה', ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת 

ועמדו  ,לאה תפסה פלך הודיה. אומרים על כך חז"ל: "לה)
 ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני -יהודה  .הימנה בעלי הודיה

 -, דניאל (תהלים קלו) ִּכי טֹוב ה'הֹודּו לַ  :אמר -דוד  .), כולחשם (
אָל ֱאָלּה ֲאָבָהִתי  :אמר ֵד הוֹ  .), כג(דניאל בַּבח ֲאָנה ּוְמׁשַ  ְמ

, ליעקב שלבן מרמה אותוגילתה לא ( רחל תפסה פלך שתיקה
ועמדו כל בניה  וכן גנבה את התרפים בלי לספר לבעלה),

יודע במכירתו של  ,הּפֶ  ׁשיֵ  ,2הפֵ ְׁש יָ  - בנימין  .1בעלי מסטירין
 ְוֶאת ְּדַבר ַהְּמלּוָכה א ִהִּגיד לוֹ  -שאול  .יוסף ואינו מגיד

 ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה -אסתר  .), טזא י"(שמו

  .(ב"ר עא, ה)" ), כ(אסתר ב
מיום שברא הרי, שעבודת ה' של לאה היא בהודאה. "

ה אתָ ּבָ עד ׁשֶ קב"ה, לא היה אדם שהודה ל ,את עולמוהקב"ה 
. ואילו עבודת ה' של רחל היא (ברכות ז, ב)לאה והודתו" 

גם כשנולד לה בן אחרי שנים רבות של עקרות,  בשתיקה.
(בראשית " ִלי ֵּבן ַאֵחרה' ֹיֵסף "היא מבקשת  היא לא מודה לה'.

מידת . כי עבודת ה' שלה היא בלא מודהאבל , ל, כד)
  שתיקה.ה

 ֶאֱעָבְד ֶׁשַבע ָׁשִנים " :יעקב אומר ללבן ְּת ִּב ל  ֵח ָר ְּב
ה ָ ּנ ַט ְּק כל הסימנים הללו "רש"י: אומר  .כט, יח)שם ( "ַה

לאעבדך  :אמר לו .דע בו שהוא רמאילפי שי ?למה רח  .ב
ךושמא תאמר רחל אחרת מן השוק, תלמוד לומר  ת ושמא  .ב

תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל, תלמוד לומר 
ה נ ט ק אמנם ". שהרי רמהו ,ואף על פי כן לא הועיל לו .ה

אם ו, "ב כב, כז)(שמו "ִעם ִעֵּקׁש ִּתַּתָּפל"הסביר לרחל שיעקב 
ובדרך  ברמאות עמולהתנהג לו מותר גם  מתנהג ברמאותלבן 

כל זה אבל  ,(ב"ב קכג, א) 3פתלתלה כדי למנוע מלבן לרמותו
  לבן מצליח לרמות את יעקב.לא עזר, ו

ריחמה על לאה לרחל, אבל רחל יעקב אבינו מסר סימנים 
(עי' רש"י  לה את הסימנים כדי שלאה לא תתבישומסרה 

היא  .שרחל עושה כאןמה דבר גדול מאד זהו  .שית כט, כה)ברא
לחופה ה אועכשיו מכניסים את ל ,מחכה שבע שנים ליעקב
מוסרת לה  ,אלא להפך ,לא מעכבתבמקומה והיא לא מוחה ו

רחל עומדת  את הסימנים כדי שלא תתביש. הזכות הזאת של
שהלכו " ,ל אומרים"כפי שחז ,החורבן זמןבאח"כ לישראל 

ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות אבות 
רבונו של  :אמרה לפניוונכנסה רחל  .ולא נתפייס ,בהיכל
הוי  שר ושם?י ברחמיך או רחמֵ  ?י מי מרוביםרחמֵ  !עולם
 ,והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי !רחמיך מרובים ,אומר

 ,שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי

ולא די  .לחופה הכניסו את אחותיכשבאתי ליכנס ו
אם הכניסו  ,אף אתה .אלא שמסרתי לה סימני ,ששתקתי

יפה למדת  :אמר לה !שתוק להם ,בניך צרתך בביתך
יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך  .סנגוריא
ה'... ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵת ְנֻאם . "(רש"י ירמיהו לא, יד)" לאחותך

הזכות הזאת היא  .טז)- (ירמיהו לא, טו" ָלםְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּו
 ,תה ליעקביתה ליעקב ורק רחל הילא הלאה עצומה. אם 

מרחל, וכיום עיקר בנין בית יוצא היה כלל ישראל כל 
אהרן הכהן  ,משה רבינו מלאה .מלאההוא דוקא ישראל 

 . עלן בית ישראלקר בנידוד המלך מלאה, היא עי ,מלאה
  מנוע בושה מאחותה.רחל ויתרה בשביל ל כל זה

  תשותקושוב רחל 
באה  רחלכש ר כך שוב תופסת רחל פלך שתיקה.אח

(בראשית  "ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנ" מבקשת ממנה:אל לאה ו

ַהְמַעט ַקְחֵּת ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם " :לאה אומרת לה ,ל, יד)
ני לוקחת את א" :רחל יכלה לענות לה !...?"ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני

ה להיות יעקב רצ !לוקחת את אישישזו  ּתְ אַ הרי אישך?! 
 לאושותקת רחל ובכל זאת  !"רק אישי, ואני ויתרתי לך

ש ילא לבי ,הכח הזה .מגיבה כך, והזכות שלה היא עצומה
זה היה כל למעשה  .זו מסירות נפש עצומה ,את אחותה

יקר מלאה, וכל עיצאו ה' רצה שמשה ואהרן ודוד  .מאת ה'
מלאה, אבל הזכות של רחל יהיה בית ישראל בנין 

  היא זכות עצומה.זה סכימה עם הש
והשתיקה, יש דבר אחד  ובכל זאת, עם כל הויתור

ַוֹּתאֶמר  ,ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה"שקשה לרחל, וזו העקרות. 
ד . כיצ(שם, א)" ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי ,ָהָבה ִּלי ָבִנים :ֶאל ַיֲעֹקב

 :ַוֹּיאֶמר ,ַוִּיַחר ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל" -מגיב יעקב לבקשה הזו? 
 (שם, ב)"?! ֲהַתַחת ֱאִהים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמ ְּפִרי ָבֶטן

מוסרים לנו, שהיתה תביעה גדולה על יעקב אבינו חז"ל 
כך עונים את  :הקב"ה מר לוא" על התגובה הזו.

(ב"ר  "לעמוד לפני בנה חייך שבניך עתידים ?!המעיקות

היא תולה  ,כואב לה שאין לה בנים ,בצרה . רחלעא, ז)
אתה עונה כך ותקוות בתפלתך, מבקשת שתתפלל עליה, 

מחר הבנים שלך בפני יעמדו לכן, מדה כנגד מדה,  -לה? 
ואת אי הנעימות וירגישו את הקושי  ,הבן שלה, בפני יוסף

  להיות תלויים בו ובחסדיו.

  כבוד האשה
עדינים ולאשה הם מורכבים מאד חסים בין איש הי

 ,יהלא לכעוס על שה,הבעל צריך לדעת להתחשב בא .מאד
אם לא נוהגים  .להתחשב בבעלכ "גצריכה והאשה כמובן 
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להתפתח עלולים לפעמים  מתחשבים,לא כך ולא מבינים ו
צריך בעל  .דבר הזהמהמאד שמר צריך לה .גדולות מריבות

ובכל מה  ה, בבגדים שלהביופי של לשבח את אשתו
על זה שהבעל אמר רק יכול להפתח רושין יתיק ג שאפשר.

את  ?!שוב את לובשת את השמלה הכחולה" :לאשתופעם 
במקום לומר , "יודעת שאני אוהב יותר את השמלה הירוקה

 .משהו כזה, או "כמה נחמדה השמלה הכחולה שלך"לה 
כל את ה, חכמת, את מכינה לשבח את המאכלים שהיאצריך 
, אבל את בעלהצריכה לשבח האשה ה. גם עוׂשָ היא מה ש

, לא למתוח יותר מדי ביקורת לשבח אותהיותר הוא חייב 
  .בעדינותיאמר אותה יקורת, אם יש לו ב .עליה

לאשתו ל כך אמיתי מותר לומר אפילו שבח שהוא לא כ
כביכול שינה (שבת נה, א) שחותמו אמת הקב"ה  .מפני השלום

, (בראשית יח, יב)" ַואֹדִני ָזֵקן"ששרה אמרה  מפני השלום,
 .(שם, יג)" ַוֲאִני ָזַקְנִּתי"אמרה  שרהוהקב"ה שינה ואמר ש

שאמרה  למרות שבודאי אברהם לא היה מגרש את שרה בגלל
שלא תהיה פגיעה כדי  ,הקב"ה משנה, בכל זאת "ַואֹדִני ָזֵקן"

א כי מאד צריך להזהר של. הכי קטנה בשלום בית ביניהם
  שום פגימה ביחסים בין איש לאשה. תהיה

רוש מגן יכל הג .ה גרמה את המכשול הכי גדול בעולםחו
הכל בא כתוצאה מחטא עץ הדעת  עדן וכל הצרות בעולם,

שאדם הראשון מתקוטט איתה לא מצינו בכל זאת, ו של חוה.
 יט)- (שם ג, טז עץ הדעת מיד אחרי שנענשו על חטא .בגלל זה

, (שם, כ) "ִּכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָּכל ָחי"וה ח הוא קורא לאשתו
צריך לדעת  .א מצינו שום תגובה של אדם הראשוןיותר לו

גם אם יש פעם סכסוך ביניהם,  .שה כמו שצריךלהתייחס לא
ת אפילו אם הבעל חושב שהוא צודק, שידע לא למתוח או

אברהם גניחובסקי  הג"רהחבל. קראתי על אחד הגדולים, 
היה אומר לה  -לו עם אשתו כל ויכוח שהיה ש ,"ל, שאמרצז
היה אומר לה  ,שונה מדעתה היתהגם אם דעתו  ."את צודקת"
 , אםלמשל .גם זה צריך לדעת מתי לעשותו[ ."את צודקת"

 את חכמה :הבעל אומר לאשתו ,יש ויכוח בין הבעל לאשתו
: מר להאשלא י ממני!אתה חכם  : לא,והיא אומרת לו ממני!

  ...]!תאת צודק נכון,

  להזהר מאונאת אשתו
 - נו עליהן בתורה היאאחת מתרי"ג מצוות שנצטוֵ כידוע, 

. (דברים כח, ט)" ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיוללכת בדרכי ה', שנאמר: "
להדמות אליו ית' "בפעולותיו  ,הואשל מצוה זו ענינה ו

(ספר ל יתעלה" -הטובות והמידות הנכבדות שיתואר בהם הא

  .ח') "עמ, לרמב"םהמצוות 
על שלוש עשרה המידות מדבר דבורה"  הרמ"ק ב"תומר

ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ֹנֵׂשא ָעֹון ל ָּכמֹו -שבסוף נבואת מיכה, "ִמי אֵ 
. הוא מסביר מה עניינה של כ)-(מיכה ז, יחִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו" וגו' 

. המידה , וכיצד עלינו ליישם אותה בהנהגתנוכל מידה ומידה
. מה ענינה של מידה זו? (שם)יא "ִמיֵמי ֶקֶדם" האחרונה שם ה

 מסביר הרמ"ק, שענינה של מידה זו הוא, שלפעמים אין
לאדם שום זכות שהקב"ה יכול להתחשב בה, ואז הקב"ה 

קדם", הוא היה זוכר לו בכל זאת זכות אחת: שפעם, "בימי 
הוא של כל אדם זאת אומרת, שהשורש  תינוק בלי עבירות.

לרחם ולהתחשב בחוטא ולהאריך לו אף, טוב, וזו סיבה 
והשורשים הטובים שלו יבואו  ,כי אולי עוד יעשה תשובה

  לידי ביטוי.
את המידה הזו אפשר ליישם גם בין איש לאשתו. 

ר את ושיזכ ,כשלבעל יש לפעמים טענות על אשתו
האהבה  היתהאיך ביום החתונה  שלה. "מימי קדם"ה

את הקב"ה ָּבעגל, הכעיסו ישראל הרי גם  .ביניהם
במרגלים, בעבודה זרה זו ובעבודה זרה אחרת, מזמן 
יציאת מצרים ועד זמנו של ירמיהו, ובכל זאת אומר 

ם ֵלאֹמר: ֹּכה הקב"ה לירמיהו: " ָה ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִ
ֶלְכֵּת ,ָתִיַאֲהַבת ְּכלּו ,ֶחֶסד ְנעּוַרִי ָאַמר ה'! ָזַכְרִּתי ָל 

. לפני כתשע (ירמיה ב, ב)" ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ א ְזרּוָעה
עשיתם עמדי חסד: ִקדשתם את שמי, האמנתם  4מאות שנה

(שמות יב, מדבר בלי לקחת אפילו צדה לדרך בי, ויצאתם לַ 

. אני זוכר לכם את החסד הזה עד היום, לט ורש"י שם)
נהוג גם כך צריך ל למרות כל חטאיכם מאז ועד היום!

בשר ודם. גם אם יש לפעמים איזה מתח בין איש לאשתו, 
צריך לזכור את האהבה שהיתה ביניהם בהתחלה. 
כשאשתך התחתנה איתך, הרי עוד לא ידעה מה ֵיֵצא ממך 

ובכל זאת  - אם תהיה אדם גדול, או לפחות עשיר גדול  -
היא התחתנה אתך. במידה מסויימת, יש כאן הליכה בארץ 

ומכח זה את החסד הזה, לאשתך צריך לזכור לא זרועה. 
  להתגבר על כל הטענות שיש לך נגדה.

, הניקה ךילדיאת  ךלגם ילדה אז הרי  ,אם זכו לילדים
לא  ., יש הרבה מה להכיר טובה לאשהאותם, גידלה אותם

חסרה הכרת  .שזוגות מתגרשים יודע למה בכל זאת קורה
ל מה לאשה בלי סוף על כצריך להכיר טובה  .טובה

יכולים להתחיל מהדברים הכי סכסוכים  .בשבילך שעושה
ך שוב עשית לי גזר יא"הבעל מעקם את האף,  .קטנים

הב יותר תפוחי את יודעת שאני אוהרי לארוחת צהרים, 
 !לא מאדפנ עשית גזר"במקום לומר  ולא גזר". אדמה

כשעמדו  .מזה יכולים להתפתח סכסוכים "!תודה רבה
יהודי "היו מודעות ברחובות  ,קטיףגוש תושבי את לגרש 

ב שצריך פעם לכתולעצמי, חשבתי  .לא מגרש יהודי"
מי שמגרש את אשתו  .מודעות "יהודי לא מגרש יהודיה"

התורה הרי  .מה שכ"כ אסור ,הרי גורם לה שברון לב
 (ויקרא כה, יז) "ְוא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתוֹ "ציותה אותנו 

והרי  .יהודילא לצער ש ,י שם)(רש"והכונה לאונאת דברים 
גם אם לא ו בשבילה. צער איום ונורא וזהאשה לגרש 

גורם לה צער זה גם  ,רק מתקוטט איתה ,מגרש אותה
  .לעשות כדבר הזה אסור .ושברון לב

 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו" ,חז"ל אמרו
אונאתה  - , שמתוך שדמעתה מצויה ](רש"י)[שלא לצערה 

[כלומר, פורענות אונאתה ממהרת  ., א)(ב"מ נט" קרובה
 ,היא קרובה לבכותאשה בטבעה הרי  ].(רש"י שם)לבא 

 .הקב"ה מקבל את הדמעות .והקב"ה לא שותק על דמעות
ונאת דברים אלאו של  .שהאאת הצריך להזהר לא לצער 

 ,עליב את אשתומעל כל דבר שאדם  .לאו חמור מאדהוא 
ונאה אהקב"ה על ו ונאת דברים,אהלאו של הוא עובר על 

כל השערים ננעלים "חז"ל הרי אמרו,  לא עובר בשקט.
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. שהצועק לשמים על אונאות (ב"מ שם)" חוץ משערי אונאה
אם ממילא,  תפלתו מתקבלת יותר מכל תפלה אחרת. -דברים 
בשמים ימהרו  ,אותהמצער תצעק לה' על שבעלה אשה 

  .לעשות איתו משפט

  ךגם את אשת - "ואהבת לרעך כמוך" 
 ."ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"על גם עובר המצער את אשתו 

קדש את האשה עד שיאסור לאדם  ,הגמרא הרי אומרת
יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, והתורה שמא  ,שיראנה
לא טוב שאדם . (קדושין מא, א) "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"אמרה 

ים שלה כחולות, העינ .ישא אשה שלא כ"כ מוצאת חן בעיניו
והוא אוהב שיער  ,השיער שלה כזה .והוא אוהב עינים חומות

אנו רוצים שתהיה אהבה מלאה ביניהם, שלא ימצא בה  .אחר
אמנם יש אנשים שמקפידים לקיים  רק מעלות. ,חסרונות

"ָּכמֹו ר לו רוֹ ּבְ באופן של "בדרך אחרת,  "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע
 "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"פסוק שגם זה נלמד מה, "מיתה יפה

הדרך היחידה לקיים "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע אינה אבל זו , (סנה' מה, א)
"יש דרכים מוצלחות יותר. אם באמת מקיימים  .ָּכמֹו

רושין, אפילו אם יש י"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו", לא יבואו לידי ג
"ַעל ָּכל  ,כמתובח שלמה , כמו שאמרלו איזו טענה אליה

את  באמת אוהבהוא אם  .(משלי י, יב)ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה" 
איזו לו גם אם יש ו .לא צריך למצוא בה חסרונות אשתו,

. להשתדל ביניהם רודילהביא לפ כהלא צריהיא טענה נגדה, 
, תורהוכמו שאמרו על הות של אשתו, לתמיד לראות את המע

, כך צריך (עי' רש"י דברים ו, ו)ה דשבעיניך כחתהיה בכל יום ש
תמיד מעלות חדשות, או בה למצוא  להיות גם בנוגע ָלאשה.

על  להכיר טובהו ,אשה חדשההיא לפחות לשמוח בה כאילו 
בניהול עניני , בכל יום מחדש מה שהיא טורחת עבורוכל 

איך בכל  ,קשה מאד להבין הבית ובלידת הילדים וגידולם.
 טובה לאשהלהכיר צריך  .ומתגרשים זאת אנשים מתקוטטים

טובה אדם להכיר אין גבול עד כמה צריך  .עד אין סוף
  לאשתו.

מי ששותק  ,אנשים שאם יש ריב בין ,כבר אמרוחז"ל 

אה"ע סי' ב' סע' רמ"א ; קדושין עא, ב( ראשון הוא המיוחס יותר

אם יש  .תמיד להשתדל להיות המיוחס יותר .)ד' בסוף דבריו
גם לא לעשות  .לא לאחוז בריב ,ובין אשתו ריב בינוח"ו 

לשמור על השלום ועל האהבה בגלל המריבה.  "ברוגז"
 ,כל שכן אם יש ילדים .רודישח"ו לא יהיה פ ,ביניהם

הילדים צריכים לראות את  .לילדיםמאד רוד מזיק ישהפ
לא להראות סימני אהבה בפני  .ההורים אוהבים זה את זה

שיראו יחס  .י שנאה וקטטהאבל בודאי לא סימנהילדים, 
 ,בזה הוא בונה את נפש הילד בין ההורים.כבוד הדדי של 

זה הורס את  ,ח"ו להפך . ואםאם חי בשלום עם אשתו
עם יתקוטטו גם הם בבוא היום שהם לגורם  .הילדים

, כי זו ה"גירסא דינקותא" שלהם ממה שראו נשותיהם
 ותמאד שלא יהיו קטטלהזהר לכן צריך  .בבית הוריהם

  .ומריבות בבית בין ההורים
שלא התקוטטה גם היא גדולה שלה הזכות ה ,רחל
לא רק שלא  .כניס אשה אחרת הביתהה כשיעקב

גם כשלאה אומרת לה  .אלא עוד עוזרת ללאה ,התקוטטה
לקחת  ּתְ אַ ""המעט קחתך את אישי" היא לא מגיבה על זה 

אין קטטה בבית  .הזכות של רחל היא עצומה ".את בעלי
 .אפילו על חרון אף של יעקב ברחל הקב"ה מקפיד .קביע

אם יעקב אבינו איש האמת נכשל  .שלצריך להזהר לא להכ
 ,לא להכשלשו צריכים להזהר כל שכן שאנ ,אצל הקב"ה

כך נזכה  .ולחיות תמיד בשלום ובאהבה עם האשה
 ים,אחרי אלפים שנשהקב"ה ג"כ יחזיר כבר את גרושתו 

וישלח לנו משיח בן דוד  ת המקדשיויבנה לנו את ב
  אמן. ,במהרה בימינו

  
  
  
  
 
  
  

  
                                                           

  . שותקים ומסתירים את הידוע להם.=מסתוריןמסטירין. 1
והיא כלולה מגוונים הרבה: אדומה, שחורה,  ,היא הנקראת ישפי"זָיְׁשֵפה היא אחת מי"ב אבני החושן (שמות כח, כ), ואבן זו ". 2

ר הדםסגולת האבן הזאת ו .ירוקה לגוונים הרבה, וחשב מחשבות במכירתו של יוסף אם יגלה  וֹ ּבלפי שנשתנה לִ  ,תנה לבנימיןי. ונלעצו
ונקראת  .תנה לו האבן הזאתילה הדבר לאביו, ולכך ניולא ג ,מעצור לרוחוהדבר לאביו אם לא, ואף על פי כן נתגבר על יצרו והיה 

[ומנין  ." (רבינו בחיי שם)להשתק ולא ּגִ  -שאע"פ שהיה לו פה והיה לו לגלות הדבר  ,, וזה יורה על מעלתוהּפֶ  ׁשיֵ  -  לותשתי מִ  ,"ישפה"
  נודע לו ברוח הקודש (רבינו בחיי בראשית לז, לג)]. - ידע בנימין על מכירתו של יוסף? 

ִעם ָנָבר ברמאות, וכמו שכתב הריטב"א: " אין להתנהגרמאי עם גם  -ך אבל סתם כורק משום כך מותר להתנהג עם הרמאי ברמאות. . 3
מויינהו במידי אחריני אבל לרַ  .לאזדהורי מרמאותא דרמאי ,דשרי להו לצדיקי למיעבד טצדקי דאפשר להו רוש,פי - ִּתָּתָבר ְוִעם ִעֵּקׁש ִּתַּתָּפל 

דרך אסור להם לילך ּבְ , הצדיקיםיקים), וז"ל: "" (חי' הריטב"א ב"ב קכג, א ד"ה ִאין). וכעין זה כתב גם המאירי (ב"ב שם ד"ה הצדאסור - 
יראין ומתְ  ,אם יש להם עסקים עם בני אדם הרמאים ,ומ"מ .אע"פ שאין בו גזל או גנבה או רמאות גמורה ,שיהא בו שום צד של רמאות

עד כדי  ,הרצועה מעטאף הם יכולים להראות עצמם כמתירים את  - מהם שאם יהו הולכין עמם בתמימות תהא יד רמאותם גוברת עליהם
אסור לרמות גם את  -(ב"ב שם)". ומשמע, שיותר מזה  אחיו אני ברמאות - והוא שאמר יעקב אבינו עם לבן  .שיעור שבו יהו נשמרים מהם

  הרמאי.
עד שגלו שמונה מאות וחמישים שנה (עי' רש"י דברים ד, כה),  - . לאחר יציאת מצרים היו ישראל ַּבמדבר ארבעים שנה, ובארץ ישראל 4

  מיציאת מצרים עד זמנו של ירמיהו.קרוב לתשע מאות שנה בימי ירמיהו הנביא (עי' ירמיהו א, ג ורש"י שם). הרי שעברו ממנה 

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


