
  

  

תשע"ז - יתרופרשת 

  "שמיעת הלב" לעומת "שמיעת האוזן" גרידאמעלת 
"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל 

ופירש"י 'מה שמועה שמע ובא, (י"ח א'). עמו כי הוציא ה' את עמו ממצרים", 
מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל   קריעת ים סוף ומלחמת עמלק', ע"כ. 

וכי רק יתרו שמע על קריעת ים סוף, והרי כולם שמעו וכפי  היה שואל,
"שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת וגו'", (שמות ט"ו י"ד) שהכתוב מעיד 

א נתעוררו לבוא לישראל וא"כ להיכן נעלמו כל האומות ששמעו, ולמה הם ל
     לישראל. ולבואוכפי שיתרו התעורר משמיעתו והחליט  -ולהתגייר 

והשיב מו"ר זצ"ל, שכוונת לשון "וישמע יתרו" אינו מתפרש על שמיעת האוזן 
דה שמיעת יתרו משמיעת כל גרידא אלא על "שמיעת הלב", ובזה נתייח

שכל העמים שמעו רק שמיעת האוזן גרידא ולא לקחו מוסר  - האומות 
משמיעתם אלא מיד לאחר השמיעה המשיכו הלאה במרוצת חייהם, אבל 

ולא המשיך הלאה במרוצת החיים,  - רו לא הסתפק בשמיעת האוזן גרידא ית
  ליבו, עד שבא לידי מעשה והלך להתגייר. והפנימם להתבונן בדברים אלא 

רבינו החזו"א זצ"ל בביאור פסוק ראשון דקריאת שמע, וכעין זה שמעתי מ
ת ש"שמע ישראל" אין הכוונה לשמיעת האוזן גרידא, אלא הכוונה ל"שמיע

עול להבין ולקבל את הדברים, שזהו המצווה של קריאת שמע לקבל  -הלב" 
  הלב.מלכות שמים ולהפנים את הפסוק ראשון דקריאת שמע לתוככי 

  אדם יכול להישאר כופר גמור גם לאחר שרואה ניסים גלויים

 פירש"י 'מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת(י"ח א'). "וישמע יתרו", 
יש לתמוה למה יתרו התבונן רק ב"קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"      .עמלק'

ומכוחם החליט לבוא לישראל, והרי הרבה ניסים ונפלאות נעשו לאבותינו  –
ניסים לא עוררו אותו וד ענן ועמוד האש ומן, ולמה שאר במדבר וכגון עמ

ונראה שמה שמצא יתרו ב'קריעת ים סוף ומלחמת          לבוא לישראל.
מלק' הוא שעמלק כפר בקב"ה גם לאחר קריעת ים סוף, שהרי בקריעת ים ע

"שמעו עמים ירגזון, חיל (שמות ט"ו י"ד) סוף פחדו כל האומות מהקב"ה וכמוש"כ 
 השגחתאחז יושבי פלשת", ומ"מ עמלק בא לאחר קריעת ים סוף והכחיש את 

ר ה', ולא פחד להילחם בעם ה', ומזה הבין יתרו שאפשר להישאר כופ
במציאות ה' גם לאחר שרואים ניסים גלויים, ולכן כדי להחזיק באמונה עליו 

ין הצדיקים כמשה ואהרן לבוא למדבר ולחיות יחד עם ישראל ולהיות ב
כל אדם צריך רבי, וליתרו לא "ק האדמו"ר מקאצק זצ"ל, "עי"ז אמר כוכוהזקנים. [

  .]רבינו שיהיה רבו" היה רבי ולכן היה צריך לבוא למדבר כדי להיות סמוך למשה

, וכדי דעות כוזבות משתוללות בחוצותווזהו רמז לזמנינו, הרחוב מלא פריצות, 
להימלט מפרצות הרחוב צריך להתבדל מאנשי הרחוב ולחיות בסביבת בני 

במה שהם קלקול המזרחי היה  ותיסודמבאמת ו        וזהו שמירה מעולה. ,תורה
, ובזה יחד עם החופשייםבוביא וערדגלו בשיטה לחיות בקירוב לבבות ובאהבה 

  ם.נתקלקלו ונתערבו יחד עם החופשיישדורותיהם אחריהם הם הרסו את 
, והרי יהמזרחבתנועת כל כך הוא לוחם מדוע רבינו החזו"א זצ"ל נשאל פעם ו

גם אם הוא חולק על שיטתם עכ"פ ראוי לו לקרבם כשם שהוא מקרב הרבה 
  .ןחים תפילישומרי שבת ומניהרי  המזרחי רחוקים, ובפרט שאנשי יהודים

להתחבר לפושעים דוגלים בשיטה המזרחי שרבינו החזו"א זצ"ל, והשיב 
להם שאנחנו שומרים יותר מהם על חומת מפריע ולהתפשר בענייני דת, ו

כדי צריך להיזהר מהם ולהתרחק מהם ההתבדלות בינינו לבין הפושעים, ולכן 
וסיף גדרים בא להשאנו רואים מי אם אצלינו גם  , שהרישיטתםנושפע משלא 

אנו  , אלא אדרבהאיננו מתנגדים לזהיותר מאתנו, וסייגים בחומת ההתבדלות 
מי שמוסיף גדרים דווקא ב כל זהכמובן ו[. שיש מי שמתבדל יותר שמחים בזה

  ולא במי שפועל על דעת עצמו]. לדעת תורהוסייגים על פי דעת רבותיו ובכפיפות 

  לתקן ולא רק לצעוק על זולתו מה לא טובגם המעלה הוא עיקר 

שבע שמות נקראו לו רעואל, יתר, יתרו, חובב, פירש"י "(י"ח, א'). ", יתרו"וישמע 
  ", וכו'.ואתה תחזה - יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה  ,וכו'חבר, 

והרי יש לתמוה למה הפרשה שהוסיף יתרו בתורה היא רק "ואתה תחזה", 
אשר אתה עושה נובל "לא טוב הדבר מתחילים כבר מקודם לזה ביתרו דברי 

הטעם פירש"י שמדוע "ואתה תחזה", ואמר הוסיף יתרו וורק אח"כ , תיבול"
אמצע דבריו  שזהו רק – שייתר פרשת "ואתה תחזה"על שם זהו יתר נקרא ש

בזה כ"ק האדמו"ר מגור ופירש     ."לא טוב הדבר" - והשמיט את תחילת דבריו 
ל ה"אמרי אמת" זי"ע, שמה שאמר יתרו "לא טוב הדבר" אין בזה חכמה בע

מיוחדת, שכל אחד יודע להעביר ביקורת על זולתו ולומר עליו "לא טוב הדבר 
ועיקר מעלתו וחכמתו של יתרו הוא שלא הסתפק רק אשר אתה עושה", 

 בלומר ביקורת ולצעוק על המצב, אלא דאג למצוא פתרון הוגן ותיקן את המצב
 –נקרא "יתר" על שם פרשת "ואתה תחזה" ולכן באומרו "ואתה תחזה" וכו', 

ודבריו הם יסוד גדול לדידן, שאף שצריכים אנו למחות    שזהו עיקר מעלתו.
גם כים אנו אלא צרי ,לאחרים ב"להתנגד"רק אבל אין מספיק בעושי רשע, 

ד לצמצם את השפעתם, ולטכס עצה איך להוסיף ולהרבות עולפעול למעשה 
  .ועוד פעלים למען קיום התורה ומצוותיה

  מעלת גדולי ישראל שצופים למרחק

והרי בעיקר הדבר יש לתמוה מהו גדלותו של יתרו בכך שנתן עצה כזאת, ו
לכאורה כל בר דעת מבין דבר פשוט זה שאם משה רבינו עמוס בעבודה יש 

וסד לסייע לו ולהעמיד לו שרי אלפים ושרי מאות, וכשם שבכל מפעל או מ
  .לבדו גדול יש תחת המנהל פקידים רבים ואינו מנהל את כל המלאכה

ונראה שיסוד עצת יתרו היתה מתוך התבוננות על העתיד, כי באמת מצד 
עדיין לא היו צריכים לעצתו, כי משה רבינו איש האלוקים היו לו ההווה 

יתרו כוחות בלתי טבעיים והיה יכול לסבול את העם מבוקר עד ערב, אלא ש
חשש שהנהגה זו תזיק לישראל בעתיד, כי יתרגלו שמנהיג ישראל פועל 

[ומדוייק שפיר לפי"ז לשון תמיד לבדו, ושוב לא יוכלו לשנות כי כבר יתרגלו בכך, 

ולכן זכה לשכר 'נבול תבול' דהוא בלשון עתיד, ומשום דעל ההווה לא היה שום חשש], 
רפואה למכה ע"י ששקד על  גדול, כי היה חכם הרואה את הנולד, והקדים

  טובת ישראל וצפה מראש מה יכול להזיק בעתיד לישראל.
ומשום שיש  וזהו מעלת חכמי ישראל בכל דור ודור שנקראים "עיני העדה"

שאינם רואים רק את הווה, אלא הם צופים לעתיד  -להם כוח ראיה מיוחד 
"צופה נתתיך ) (יחזקאל ג' י"זורואים למרחק, וזהו מה שאמר הקב"ה ליחזקאל 

שלשון צפייה משמע  ומשוםלבית ישראל", ולא כתיב "רואה" אלא "צופה", 
ת הסכנה האורבת וגדולי ישראל צופים למרחק ורואים בכל דור אלמרחק, 

מה שכלל ישראל אינם מרגישים עדיין, ומכח ראייתם  -לעם ישראל בעתיד 
  ם הרבה קודם שהחלה הפירצה.   הם גודרים גדרי

 יותר מסכנה גשמיתסכנה רוחנית היא 

"ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה, ושם 
  ד). –(י"ח, ג האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה", 

יעזר' על שם הצלתו מחרב יש לתמוה למה דחה משה את קריאת השם 'אל
השני, והרי נס הצלת משה מחרב פרעה היה עוד בהיותו  פרעה רק אצל בנו

קודם מה שהיה גר בארץ נכריה, וא"כ לכאורה היה לו להקדים  -במצרים 
זר על שם נס הצלתו מחרב פרעה, ורק תחילה ולקרוא לבן הראשון אליע

  .כריהאח"כ לקרוא לבן השני גרשום על שם היותו גר בארץ נ
ממה בארץ נכריה"  יותר חשוב מה שהיה "גרונראה שאצל משה רבינו היה 

שניצול מחרב פרעה, ומפני שמה שניצול מחרב פרעה לא היה בזה אלא 
 –צלה רוחנית בעבורו הצלה גשמית, אבל מה שהיה "גר בארץ נכריה",  היה ה

אין לו שכגר את עצמו הרגיש משה רבינו  כדי להינצל מהשפעת הסביבבהש
הקדים ולכן , ועל ידי לא הושפע ממעשיהם, שייכות לנכרים שהיה חי עמהם

הצלתו הרוחניות ומשום ש –"גר הייתי בארץ נכריה" שם על לקרוא תחילה 
  מהצלתו הגשמית מחרב פרעה. הייתה יותר חשובה אצלו

  והיחס שלנו אליהם –מעלת הגרים ובעלי תשובה 

כבוד גדול נתכבד יתרו באותה ופירש"י "(י"ח, ז'). "ויצא משה לקראת חותנו", 
שעה, כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין 

לפני תקופה קצרה עד שנן מכאן בדבר נפלא, שאע"פ יש להתבו       ".ולא יצא
מ"מ כשחזר בתשובה לא זכרו לו את שבעולם,  עבודה זרהאת כל העבד יתרו 

על כך שחזר לו כבוד גדול , ואדרבה יצאו כולם לעשות מעשיו הראשונים
ובזה יש לבאר מה שנאמר       בתשובה, ודנו אותו לפי מעשיו שבאותה שעה.

יש אורה לכ, שהרי "יתרו כהן מדין חותן משה וישמע" - בתחילת הפרשה 
בא הכתוב תמוה מדוע כתבה תורה גם "כהן מדין" וגם "חותן משה", והרי אם ל

היה ראוי לכתוב רק "חותן משה", ואם בא הכתוב לגנותו היה ראוי לשבחו 
, ומדוע נכתבו שניהם [והיינו כומר לעבודה זרה] לכתוב רק "כהן מדין"
ונראה מזה שאכן גם היותו        ואחד מהם הוא שבח. כשאחד מהם הוא גנאי

שהרי לפי מצבו עכשיו יש בזה שבח  -"כהן מדין" נאמר לשבחו ולא לגנותו 
עבורו שאע"פ שהיה בעבר כהן מדין מ"מ הוא חזר בו ונעשה חותן משה, 

 –ולהורות בא שגם מי שהיה בעבר שקוע בעבודה זרה ובטומאה עד צווארו 
ה זרה ועבד את כל העבודה זרה שבעולם, מ"מ ראוי כיתרו שהיה כומר לעבוד

  הוא להתהפך ולהגיע לדרגת "חותן משה". 
ובעוה"ר בזמנינו ישנם שמזלזלים בבעלי תשובה או בגרים, ואינם יודעים 

מעלתם שהתגברו ועזבו את הנהגתם לפי  - להעריך אותם ולכבדם כראוי
כתב בספר ואת הגר", "ואהבתם (דברים י, י"ט) מפורש הרי , ובפסוק הקודמת

יש ללמוד מזה יסוד  אף שהפסוק מדבר בגר ממש, אבלש (מצוה תל"ג) 'חינוךה'
, וה"ה גם לבעל לדתו או במקום משפחתומו כללי לכל אדם שאינו במקום

תשובה שהוא רחוק מדרך בני משפחתו, שהדעת נותנת שיש לקרבו ולאוהבו 
  צב בני משפחתו.להסתכל על מצבו בעבר או על מלא ופן מיוחד ובא

והורידה  בעלה עמדה במסירות מופלאה לימין, רבינו שיבדלחט"אלאשת חבר  –ע"ה  שטרנבוךב"ר יעקב  מרת יפהנתרם לע"נ הרבנית הצדקנית 
ט. "סב שבט תש"נפטרה בשם טוב כוקירבה רבים לאבינו שבשמים,  ,תורהלהפיץ לא זרועה לקרב רחוקים הלכה אחריו לארץ , ממנו את כל עול הבית

  נ.צ.ב.ה.ת.



"מצוה על כל אדם לאהוב (פ"ו מהלכות דעות ה"ג) שכתב  ונפלאים הם דברים הרמב"ם
כתב (ה"ד) את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך", ואח"כ 

"ציווה על אהבת הגר כמו שציווה על אהבת עצמו שנאמר ואהבת את ה' אלהיך", 
שבאהבת חבירו כתב  ירו לאהבת הגר,ומבואר ברמב"ם שחילק בין אהבת חב

כמו שאוהבים את הקב"ה ביותר והבו , אבל על אהבת הגר כתב לא"לאהוב כגופו"
פעם  ביקשוזכורני שכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זי"ע,       .ממש

ולקיים מצוות עשה ד"ואהבתם שיביאו לפניו גר צדק כדי שיוכל לקרבו ולאהבו 
כיבדו מאוד והזמינו לבוא לפניו בכל , ואכן הביאו לפניו גר צדק, והוא "רת הגא

ה קיימתי מצוות "וכשיצא שמח ואמר "ב ,מאודולרוממו דאג לקרבו ולגדלו עת, ו
  שחשוב כאהבת השי"ת". –אהבת הגר 

 אומנות לספר מעשה

י"ח, ("ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודות ישראל", 

יש להתפלא איזה צורך היה שמשה יספר ליתרו את כל זה, והלוא יתרו בא רק ח'). 
מפני ששמע על קריעת ים סוף ועל מלחמת עמלק, וא"כ וודאי שידע על יציאת 

ושמעתי בזה מפי מו"ר הגה"צ רבי    מצרים, ומה הוסיף לו משה רבינו בסיפורו.
באופן  –ספר מעשה משה שניידער זצ"ל, שזהו אומנות מיוחדת לדעת ל

שהדברים ייכנסו היטב בליבות השומעים ויפעלו את פעולתם, וכשמשה רבינו 
   סיפר את העובדות כהוויתן, קיבל כל הסיפור טעם אחר לגמרי.

והוסיף מו"ר זצ"ל ואמר, שכמו כן גם כשמספרים סיפורים על צדיקים כדי  
איך לספר הדברים יודע המספר  אםתלוי חזק מדרכם, לא כל אחד ראוי לזה, ולהת

  ולהטעימם באופן שיפעלו את פעולתם אצל השומעים.

  שמחה במפלתן של רשעים

ומדרשו נעשה בשרו  ,זהו פשוטו -פירש"י "וישמח יתרו (י"ח, ט'). , "ויחד יתרו"
מבואר בזה שאע"פ שיתרו האמין     חדודין חדודין, מיצר על איבוד מצרים", ע"כ.

ושיע את ישראל, אבל מאידך לא היה יכול לשמוע על צרתן בקב"ה ושמח על שה
זה נראה ששל המצריים עד שבשרו נעשה חידודים חידודים על איבוד מצרים, ו

היתה  השגתו של יתרו בתחילת דרכו, שאע"פ שהתקרב לקב"ה אבל עדיין לא 
אבל אנו חייבים לדעת, שכשם רשעים, היה מסוגל לשמוח באיבודן ובצרתן של 

, של הרשעים חים אנו באיבודםששמחים אנו על ישועתן של ישראל כך גם שמ
שבאיבוד "באבוד רשעים רינה", ושמחה זו איננה רק מפני  (משלי י"א, י')וכמוש"כ 

הרשעים אנו ניצולים מהם, אלא גם מפני שזהו קידוש ה' לשמוח על מפלתם של 
 הציוני הרפורמי והמנהיג מת הרב וזכורני מימי בחרותי, שכאשר            אויביו.

 את להציל המאמצים השנייה סיכל ברשעותו את העולם (מי שבמלחמתוייז  באמריקה סטיבן

אחד מתלמידי  לבש ילדים דתיים) נגד הציונים של הכפייה בפעילות מאירופה, ותמך היהודים
 אחרי תפילת מעריב פרץ בריקודבגדי שבת, ו הרב משה שוואב זצ"ל - הישיבה 

פ"א  הל' אבל( והצטרפו אליו תלמידי הישיבה, וכמו שפסק הרמב"ם בהיכל הישיבה,

לבנים,  אלא לובשים, אינם מתאבלים עליו קרוביו אפיקורס של שבמותו) ה"י
ה, ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער "הקב של אויבו ושמחים במות אוכלים, שותים

  .לראות איך בני הישיבה שמחים על מיתתו של כופר ומסית נהנהזצ"ל 

  זכייתו של האדם הנוהג לפנים משורת הדין

(ב"מ ואמרו חז"ל (י"ח, כ'). ", הודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון"ו

לא חרבה "", ובגמ' שם איתא עוד זו לפנים משורת הדין -אשר יעשון "ל' ע"ב) 
   ".לפנים משורת הדיןשו ולא ע -  ידו דיניהם על דין תורהירושלים אלא על שהעמ
מדוע מגיע עונש נורא של חורבן על זה בלבד שלא נהגו  –והדברים צריכים ביאור 

  לפנים משורת הדין, והרי אין זה בגדר חיוב כלל.
ושמעתי בזה מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל, שהם לא נענשו על עצם הדבר, 

לעצמם איזה מידת הנהגה ינהג עמהם הקב"ה, ומשום ה בזאלא הם רק קבעו 
(שבת [וכמו שאמרו חז"ל נוהג עם האדם מידה כנגד מידה כפי שהוא נוהג,  שהקב"ה

ולכן אם היו עם , , וכיוצ"ב]"כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים"קנ"א ע"ב) 
לפנים  נוהגים לפנים משורת הדין, היה גם הקב"ה מיקל להם בעונשםישראל 

משורת הדין, אבל כיון שהם דקדקו האחד עם חבירו והעמידו דיניהם על דין 
  חומר הדין.כם לא וויתר להם והענישם על עוונ תורה בלא לוותר, גם הקב"ה

 ביאור מאמר הכתוב "שונאי בצע"

(י"ח כ"א). אנשי אמת שנאי בצע",  "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים

הג"ר ראובן בענגיס זצ"ל מרן שונאין את ממונם בדין". פעם שאלני ופירש"י "ש

מהו הפירוש "שונאי בצע", והלא עד כאן לא שמענו אלא שישנם כאלו שאינם 
הוסיף הג"ר ו    .אבל לא שמענו על אלו ששונאים כסףרודפים אחר בצע כסף, 

 א"כ זהשהוא שונא ממון גזול שאינו בא ביושר, שהרי ל, שאין לפרש ראובן זצ"
    .ח ממון גזולוודאי שאינו לוקב ,נכלל כבר ב"יראי אלוקים", שאם הוא ירא אלוקים

שמדובר רק על והשבתי לו שרש"י כבר פירש (וכפי שפירש הרמב"ן בכוונתו) 
והוא מקדים להוציאו מתחת ידו קודם  - שאפשר להוציא ממנו בבית דיןממון 

ע שהאמת כדבריו, מ"מ כל והיינו שאפילו אם הוא יוד[ שיוציאו ממנו בבית דין.
וכגון שקנה עבד שלא  –שהוא יודע שיצליחו להוציא ממנו את הממון בבי"ד 

בעדים ויוכל המוכר לטעון שלא מכר, הוא מחזיר לו את העבד כדי שלא יוציאו 
ש"שונאי וא השיב לי שיש לפרש גם באופן אחר, כמדומה שהו   .]ממנו בבית דין

[שזה כבר נכלל ביראי אלוקים, וכאמור], מו ממון גזול, בצע" אין הכוונה שאינו לוקח בעצ

שמוכרים עצמם בשביל אחרים אלא הכוונה שאינו יכול לסבול שישנם אנשים 
, עד שאינו יכול מזהכי כל כך מוטמע בעומק נפשו הסלידה ממון [או כבוד], 

  . שעושים כןלשמוע על אנשים אחרים 

  נפלאות חכמת התורה שאין לה סוף

לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, "ופירש"י (י"ט, א'). ", באו מדבר סיני ביום הזה"
  ".מהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו היום נתנו

הדברים נפלאים, שבכח התורה להיות חדשה אצל האדם בכל יום, וזהו דבר נפלא 
דם מסגולות התורה, שהרי אצל חכמה אחרת לא שייך שתהיה חדשה אצל הא

בכל יום, ואם כבר למד בה ושנה בה כמה פעמים לא ימצא שוב טעם להתעסק בה 
 - ולחזור עליה, אבל אצל תורתינו הקדושה גם אם האדם ילמד אותה ללא קץ 

מאות ואלפי פעמים, עדיין ימשיך למצוא בה טעם בכל פעם מחדש, עד שיוכל 
נמשלו "(ערובין נ"ד ע"ב) לראות אותה כל יום כאילו היא חדשה בעיניו, וכמאמרם ז"ל 

אף דברי , כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב מה דד זה, דברי תורה כדד
      ".תורה כל זמן שאדם הוגה בה מוצא בהן טעם

"תורת ה' תמימה", שהתורה (תהלים י"ט ח') רבינו הגר"א את מאמר הכתוב וכבר פירש 
רבות וגילו רבות סקו בה כבר התעאף שו, הנשארה תמימה ועדיין לא נגענו ב

עד  -עדיין לא הצלחנו לגעת באפס קצהו מחכמת התורה מ"מ מטמוניה, מ
     שכביכול היא נשארה תמימה בלא שהתחלנו לגעת בה.

אחד מההוכחות שהביאו בשעתו נגד המשכילים, היא מחכמת התורה ובאמת 
  מעיד עליה שאיננה אלא חכמה אלוקית.לבד   , וזהסוף וגבולשאין לה 

  האשה בתורת בעלהזכיית 

אלו  -לבית יעקב ופירש"י "(י"ט, ג'). ", כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"
שכתב  אות קצ"ב)דרוש ג' (באגרת התשובה נפלאים הם דברי רבינו יונה      ".הנשים
כאשר  ,יכולות הנשים הצנועות למלט נפשם ונפש בעליהם ונפש בניהםוז"ל "

אשר המה עושים והמה עייפים ויגעים ואינם יבואו בעליהם איש איש ממלאכתו 
זוכרים לתת חלק מיגיעתם וממחשבות לבם לתורה, על הנשים להזכירם לפתוח 
ספר אחד מכתבי הקודש ולעסוק בדברי תורה ולא ישעו בדברי בטלה כדי שלא 

שעונש ביטול  ,יהא על נפשם עון גדול ואשמה שבטל יום או לילה מן התורה
    ".ות שבתורהתורה גדול מכל העביר

כשאני הולך לבית הכנסת, ואני יודע שלא וסיפרה לי אמי ע"ה, שאבי זצ"ל אמר "
 –רק שאשתי מסכימה לזה אלא היא גם שמחה בזה, אזי אני לומד אחרת לגמרי 

  יותר בשמחה ובשלווה, ועל ידי זה שכרה מרובה יותר".

  וכדי לעשות נחת רוח לקב"ה –קיום המצוות מחמת ציווי ה' 

עם ישראל אמרו      ').ט, ח", (י"ו כל אשר דבר ה' נעשהויענו כל העם יחדו ויאמר"
בקיום דהנה קודם קבלת התורה "נעשה ונשמע", וביאור שני עניינים אלו נראה, 

ם גם אם קיום המצוות בעצמות מעלת הוא המצוות ישנם שני חלקים, חלק האחד
, וכשם שקודם מתן תורה קיימו האבות את התורה לא היה הקב"ה מצווה עליהם

ומפני שעצם מעשה המצווה טמון בה תיקון הן  - י לעשות נחת רוח לפניו וכד
לנפש האדם והן בעולמות העליונים, וחלק נוסף בקיום המצוות הוא כעבד 

זהו  ה' צם הדבר שאנו מקיימים את ציוויהמקיים ציווי אדונו ללא טעמים, שכן ע
כונתה עצם המעלה שיש בעשיית המצווה מצד תגם בלא  –מצוה הלכשעצמו 

של קיום המצוה מחמת עצם  - זהו החלק הראשון נראה ש"נעשה" ו    ומעלתה.
"ונשמע" הכוונה לקיים את ציווי , ולעשות נחת רוח לקב"ה –המעלה שבעשייתה 

   .קיים את הציווי מתוך קבלת מרות אדונומושמע לאדונו ומה' כעבד המ

  כספי ביטוח לאומיבהשקעות בכספי  המצויאודות איסור ריבית השבוע  שנאמרודברים 
לכל ראש בית אב סכום מסוים עבור ילדיו  קוצבתכהיום הממשלה הנה "

ממנו ולהוציא  - ד מחברות ההשקעה שניתן כהלוואה על מנת להשקיע באח
ושקע במקומות שאין יעל כל אחד לדאוג ולראות שכספו פשוט שרווחים, ו

לול "גלאט הון" שיש להם שטר מסלובחסדי ה' זכינו ריבית, בהם חשש איסור 
 כבר ביארנו בארוכה, ות אדםי החכמבלא שהוסיפו בו תנא ר עיסקאהית

אין  חברות השקעהבנקים או עסקאות עם בש )א"ו סי' קפ"ח(בתשובות והנהגות 
את כן ראוי להשקיע ועל , "אדםחכמת "ההיתר עיסקא עם תנאי לסמוך על 

  ."גלאט הון"רק במסלול  ב,"וכיוצ "ביטוח לאומי" הפנסיה או כספי כספי
לדעת אשר  -  תיותממשלאגרות חוב בהון משקיעים רק זאת, בגלאט ומלבד 
מכל  מלטים אנונובזה , לאין צריך בזה היתר עיסקא כלהפוסקים מרבים 

לסמוך על היתר יתר העיקר השאה רנובפרט  ,עיסקא הדוחקים שבהיתר
שאינם שומרים  חברות השקעהבהלוואות לכהיום בארץ ישראל עיסקא 

 ישבעיאשר הוא שכ ר עיסקאהיתיסוד שהלא דחוק מאוד, הוא , תורה ומצוות
חברת כאן שרוויח יהא נאמן ויפטר מלשלם הרווחים, והלא הוא ש בבית דין

לא שייך הרי בועה, לש יםפסולותורה ומצוות  םישומר םאינ ההשקעות
שהרי שבועתו איננה מתקבלת ואיננה נאמנת בבית דין,  לתבוע ממנו שבועה

שיוכל להיפטר בשבועה בשטר מה שכתבו ש יש לדחוקובהכרח בבית דין, 
ולהיות נאמן  להיפטר עליו לחזור בתשובה גמורהצה רישאם בזה הכוונה 
חברת שובפרט  –אולם מלבד עצם הדוחק בזה שזה הייתה כוונתם  ,בשבועה

שהכוונה לתלות את התנאי אם הוא דתי או חפשי,  עולא ידההשקעות בוודאי 
שתקף גם מדינא דמלכותא, הלא כאן ספק  רלדעת הפוסקים שצריך שטהלא 

בתשובה, ושמא שכתוב בו תנאי שעליו לחזור אם יקבלו בערכאות שטר 
   לא חל השטר.ואז  –יבטלו השטר 

שמשקיעים באגרות חוב  "גלאט הון"בשראוי להשקיע וודאי פ, "ועכ 
היתר עיסקא,  כלל בזהממשלתיות אשר לדעת הרבה פוסקים אין צורך 

, מעולה בלא הוספת תנאי החכמת אדםם היתר עיסקא שהומלבד זאת 
ועינינו נשואות למרום שיציל אותנו מאיסור ריבית שהוא מהחמורה 

  ."שבחמורות

  

להצטרף למסלול "גלאט הון" עוד ניתן עד ערב שבועות השבוע, הננו להביא לידיעת הציבור, כי שנשנו לאור דברי רבינו שליט"א   
  .הלכה""ול: מסל ". ג]מיטב דש"או  "הראל"או  ,"פסגות" חברה:ל. ב] קופת גמ -א] , ולבקש *2637 -מס'ולהתקשר לבכספי ביטוח לאומי, 

  


