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 'שבת הורים' כיתות ט'                                                                      בע"ה פרשת יתרו תשע"ז

 

                            

 1הרב יעקב פישר / יש לי חלון 

 

 

 - יויינלומכשיר ניווט  - ים העניקו לי ילדי מתנהני מספר שנמעו נא מעשה: לפשבו חזק על הכיסא , וש

GPS  ...לרכב 

 "שלא תלך לנו לאיבוד" הם כתבו לי.

 אבל איך זה שייך לשבת יתרו שלנו?"" ,תאמרו ,"יופי"

 יותר, והשנייה מצריכה סיפור נוסף.תשובות בדבר. הראשונה פשוטה  ובכן , שתי

 חיל בפשוטה:נת

כי מחזר היה יתרו לתא, " מצהיר יתרו, וחז"ל יבינו מכך במכי2יםהל-' מכל הא"עתה ידעתי כי גדול ד

אחרי אלוהויות שונות, וניסה וטעה, ותהה וניסה, ולא הניח עבודה זרה שלא עבדה. והוא לא התייאש , 

 ל האמת.-לוקי ישראל, א-והמשיך לחפש ולתור, עד שהגיע אל היעד , אל ישראל ואל א

לפי שאף   -מותיו בכל פעם באחד משבעת שו -החלטתי לקרוא למכשיר הפלא החדש שלי על שם יתרו 

הוא נוהג ומנהיג כך. אם חפץ אתה להגיע אל היעד, אל האמת, יתעקש המכשיר בדבקות עצומה להביאך 

ולא יתייאש. מאחר  -הזה  'היתרו הלווייני'  -גם אם תטעה ותתעה ותסתובב סחור סחור, לא ירפה  אליו. 

 ננעל על המטרה עד שתושג.   שהוגדרה לו המשימה פעם אחת, שוב אין הוא מוכן להתבלבל, והוא

 סיפור: -וכעת אל התשובה השנייה, וכאמור 

רבה והתרגשות לא בכל יום מזדמן רבי משה מקוברין אל חצרו של הרבי מאפטא. שמחה גדולה, ותכונה 

וביקש  בי. למען האמת, סקרן היה רבי משה, את בואו של רבי משה לשבת שלמה  אצל  הרפואליוו, א

 על יחסו המיוחד, שנודע ברבים, כלפי תלמידיו וחסידיו.  -יו של הרבי, וביותר לעמוד על הנהגות

אורחו, עלו  הרבי מאפטא ורבי משה מקוברין, -ערב שבת היה , החמה בראש האילנות,  ושני הצדיקים 

יושבים צותיהם לכבוד שבת המלכה שבפתח, כבר מן הרחצה במקווה. וכשהם הם לבושים במיטב מחל

ם עצומות, ובדבקות עצומה בוקעת שירת "ידיד נפש" מלבבותיהם הטהורים. האוויר רווי ניייהם, ובע

 קודש, ודומה שאפשר לשמוע משק כנפי מלאכי השרת. 

תו חודרים אל החדר פשוט מחסידיו של הרבי מאפטא, וא לפתע נפתחת הדלת בתנופה. בפתח מופיע איכר

 הרפת הוא מגיע ומגפיו אף הם מעידים על כך.מן  -ת צינת השדה, ריח זבל, וניחוח חציר. אי אפשר לטעו

הרבי  נותן בו עיניו הטובות, ושואלו ברוך ובאהבה  הפרה שלי!..."… רבי "רבי, רבי! :והוא מצעק

 לרצונו. ממשיך הרפתן ומבאר: " הפרה שלי מתקשה להמליט".

 כה".יהיה לטובה ולבר לושהכומברכו הרבי, " שתמליט הפרה בשלום,  ,יהי רצון""

ואל המלאכה. או אז פונה רבי  והוא ממלמל דברי תודה ויוצא שוב אל צינת הלילה נחה דעתו של החסיד,

ככה אל  להתפרץמשה האורח אל הרבי, כשהוא אחוז פליאה והלם, ושואלו כיצד הוא מרשה לחסידיו 

 . כך-לביתו ולהפריע בשעה יקרה וקדושה כ

משיב האורח  -שמעתי היטב" מחזיר לו הרבי שאלה. "קש האיש?" את שמב ,רבי משה ,"כלום שמעת

 "רופא בהמות הוא?!... ,יש לו בעיה עם פרתו המעוברת..... וכי הרבי ווטרינר" -המזועזע 

 ,רבי משה חביבי, לא שמעת היטב. אלו אמנם המילים שיצאו מפיו. אבל מלבבו בקעה אז, בעצם ,אוי"

על זיו השכינה בקבלת שבת.  ומתענגיםאור ובחום הזעקה: "רבותי הצדיקים!  אתם יושבים לכם ב

 ... "!של קדושההקשיבו נא אלי, איש השדה הפשוט, העניקו גם לי פיסה קטנה של חום של אור ו

 מסתבר, הייתה רק תרוץ לבקשת קשר, לחיפוש קשב. ,הפרה

ין משה . באמצעות הסיפור הסביר את השיח המוזר שבזצ"ל סיפור נאה זה שמעתי ממו"ר הרב עמיטל

 ליתרו חותנו.

 קר עד ערב?"ן בלעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מ " מה הדבר הזה אשר אתה עושה

 שיח של חרשים.-נשמע כדו קים".ל-ש אא אלי העם לדרשואל יתרו, ומשה משיב:" כי יב

                                                 
, שפתחה ז"ל שלר ובינה ר לאה  גולדוסר בת ר' חיים הלויהמאמר מוקדש באהבה לזכרה הטוב של חמותי ע"ה, מרת אסת  1

לנו צוהר, וסייעה לנו בחכמתה לנווט בנתיבי החיים. אסתר נתבקשה לישיבה של מעלה  בשיבה טובה בערש"ק בא, ז' בשבט 

 תשע"ז.
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בשאלות ברוח סיפור הפרה יש להבין, שיתרו מביע תמיהה על שמשה מרשה לעם להטריחו בבעיות ו

לו רועה ישראל באדיבות, כי אין  טיפשיים. משיב 'פרות' בענייניקטנוניות של סכסוכי שכנים וממונות, 

 קים"! ל-ש אלדר - יבא אלי העםכי על הסוד. " עמודבעצם, ל ,מסוגל הוא

וקית, הם זקוקים להקשבה מצד ל-שה א. הם מבקשים באמת קדּו'פרה' רק  ,ל, בעצם, איננו רק תרוץוהכ

 .'תשומי'  -', הם רוצים קשר בד דע

  "? GPS, ל אבל איך זה קשור לצעצוע הזה שלך"נהדר" אתם בוודאי מפטירים, "

 אשתדל להסביר.  צודקים! 

מן הזולת ומן החברה, רוצים שיקשיבו להם. כך  לאכפתיותים ר ולמגע אנושי,  משוועאנשים זקוקים לקש

 אלא שבישראל עוד יותר. ,האנושי בכל העולם, כך הטבע והפסיכולוגיה של המין

זה שיושב מאחוריך על הכתף, ולאחר שסיים להציץ בעיתון אוטובוס ב רק בישראל יטפח לך רק בישראל.

 תביא תביא ת'ספורט!"... בו'אנה"  :שאתה מחזיק , יקרא

ה רק בישראל יספר לך הממתין בתור לרופא על הפרונקל שמעצבן אותו, על הנכד המקסים שלו ) במקר

 יש לו גם תמונה (, ויקטר על הממשלה .

( על המדרכה בקולי קולות בכל שעות ..אג'ואים, בסדר.בכדור, בקלאס ובגוגואים ) ישחקו רק בישראל 

עכשיו, ושאם לא יסתלקו היא תשפוך  תים לארבע 'בין ששכנה את החלון ותצעק ש'היום, ורק כאן תפתח 

 עליהם דלי מים.

, עם ציור של יונת שלום לצד מצעד 'זהבים'עם  אש השנה 'שנות טובות'רק בישראל ישגרו לקראת ר

 צה"ל ותפוזים.

הקולנית המכרזת על מזמרתו "תגיד לי , מה השעה?" ישאל אותך המוכר בבסטה בשוק, אם יחדל רגע 

 ,ירושלים( מבית"ראחר או כל אחד טיב סחורתו ש"כל תפוח מלמיליאן" )

  ,או "רבי", או" נשמה" ( או "משקפופר" "ילד", ג'ינג'י )או"הג ויתבע: ומחלון המכונית יגיח ראשו של הנ

 "איפה זה רחוב כל ישראל חברים?תגיד לי, 

 זה היה פעם בישראל.כך, לפחות, 

עי קשר ותקשורת חדשים ואמצ מכשירים אלקטרוניים משוכללים, ועמה  ,דמההק  כך  זה היה עד שהגיעה 

 של קשר, כך יש פחות קשר. כל שיש יותר מכשיריםכוומדהימים. 

אט חלונות, וגם הלבבות אט וסגורי אוויר -ממוזגי ובמשרדיםסגורים וספונים להם האנשים בחדרים 

 נאטמים.

 ומתפרנסיםתרבים ופורחים ומ ותהומות נפערים בין אנשים, .דר  ט ופ  ר  בה מיזוג יש, ופחות זוג ויותר פ  הר

 גםיש גשר ואין קשר. כמה טוב ואיזה מזל שצריך עוד  מלבלבים; להם מגשרים ולרוב ויועצי 'זוגיות'

, אבל בא לי לדבר כמו בן אדם!...( 'לפנות אשפה'מר ך את הזבל ) אני יודע שזה נכון לוהיום, לשפו

 לפגוש שכנים ומכרים.  עוד ואפשר

י.... עד שאני של  וכבר כמעט ממשיך לספר לו על ה'פרה' "מה נשמע?" " אני קורא אליו בשמחה,שלום!"

תי ושומע לא אותי. אוזניה תחובה לו באוזנו ) לקיים מה ואינו שומע. מדבר לא אמדבר מבחין שהוא 

 .יבסלולארזניך"(, והוא " ויתד תהיה לך על אשנאמר 

 האבנים.....אל איך אמרו חכמים? דבר אל העצים ו

וד ישחקו ילדים בחצרות. אורם להם, לא ע ויפטפטולא עוד יישבו זקנים וזקנות במרפסות השיכונים 

ם , ושל המחשב , יחבר אותם אל הנעשה בכל העולההטלוויזילזמה, של פהתכלכל והצונן של מסכי ה

של  צרכני התקשורת, ותקשורת  המנוכרתני קשר ייבלע בבדידותם וינתק אותם מהעולם. קולם של צרח

 המחשבים תחליף את תקשורת החושבים.

 כל ישראל חברים", כמה נאה.את "" של הנהג שמחפש !"ג'ינג'י :ועקעוד נותר ראש המגיח והז

ומנווט בטח. זה אלינו, ואף הוא סוגר את חלוננו, והוא מוביל, והוא מנהיג   יני'לווייתרו 'אלא שאז מגיע 

 ואין כבר צורך לפתוח חלון, וכבר לא צריך לראות ולא צריך לשמוע.

 לרכב....  GPS -מכשיר ניווט לווייני  -ום הולדת ים העניקו לי ילדיי מתנת ילפני מספר שנ

 " שלא תלך לאיבוד" הם כתבו לי.

 ואני הולך...

 

 

 הורים ובנים חביבים, שבת שלום וברוכים הבאים!

 

מיד קופצים  –בנוהג שבעולם ובטבע שבאדם, כאשר פוגשים באדם קרוב ואהוב, ואפילו רק נזכרים בו 

ות בהם היה, ונשמעים דיבורים שדיבר, ומגשרים המה על פני ומתקבצים ובאים מעשים שעשה ומקומ
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פערי זמן ומקום, ואין הם מתחשבים כלל בחוקים של פיזיקה ובכללים שנוהגת בהם חברת בני האדם. 

כחבורה אחת מגובשת מופיעים כל אלה, והם טריים ורעננים ומלאי חיים, כאילו ממש עתה הם נולדים 

 מחדש.

בו תפגוש, וזכרונו יקר בעיניך מאוד, אפשר שלא יעצרו המעשים והמקומות  ואם אהוב באמת זה האדם

והדיבורים בחלל הנוכחי של הפגישה, אלא עוד יפליגו אל ארץ מרחקים שבעתיד. שכך טבעו של הזוכר, 

שאפשר לו ליטול מקל של נדודים ולטלטלו לפנים ולאחור, ולגמוא באמצעותו מרחבים של עתיד שעדיין 

היה, ממש כדרך שאפשר לו לקשור אל ההווה של עכשיו גם את שכביכול כבר היה וכבר לא קם ולא נ

 קם, וכאילו תם ונשלם.

 מלחמות שלחם נקשרות בחלומות שחלם, הישגים שכבר רכש דוחפים אל עבר יעדים מאתגרים.

 

 , פוגשים אנו את יתרו חותן משה, על רקע האופן בו נוהג הוא במשה.'יתרו'בפרשתנו, פרשת 

אני מבקש ליטול אתכם עמי לעבר מקום וזמן מאוחרים יותר בתורה, שם נפגוש שוב את יתרו, אלא 

 שהפעם תציג התורה דווקא את האופן בו נוהג משה ביתרו.

 רלהישאבפרשת "בהעלותך" מנסה משה לשכנע את חותנו, המכונה שם דווקא "חובב בן רעואל המדיני", 

 שראל לאחר שנות הנדודים והתלאות.עמם אל ארץ י סלהיכנעם ישראל ואף 

דבר והיית לנו לעיניים" )במדבר י, וכך הוא אומר לו: "...אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במ

 א(.ל

לחותנו, לאחר שהלה כבר שמע מפיו את ההצעה הנדיבה, וכבר  'למכור'יש להבין מה מנסה כעת משה 

 הביע במפורש את הסתייגותו ממנה.

ק בשני הפסוקים הקודמים קראנו: "ויאמר משה לחובב... נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ד' שכן, ר

אותו אתן לכם, לכה אתנו והטבנו לך, כי ד' דיבר טוב על ישראל", וכבר ענה לו חותנו נחרצות וברורות: 

 " ...לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך!".

 יהיה לנו לעיניים. –רש"י כאן, שכדרכו וכדרכנו אפשר שמוצא הפתרון נעוץ בפירושו של 

 לשון עבר או לשון עתיד. -קצרה להבנת "והיית לנו לעיניים" שתי אפשרויות מציג רש"י ב

 ולענ"ד נראה שאפשר ששני הלשונות משמשות כאן יחדיו.

ראל, אם בלשון עבר, המדובר במחמאה ובשבח שמעניק לו משה לחותנו, על כי תרם והעניק בעצמו ליש

 בכך שהורה להם הדרך, במובנים שונים.

אם בלשון עתיד, משה מבקש, בעצם, מחותנו שילך עימם על מנת לסייע להם בהמשך המהלך במדבר 

 ולקראת כניסה לארץ.

המסר שמבקש משה להעביר לחותנו הקשיש, שלא גמילות חסד  –הצד השווה שבשתי האפשרויות 

, ומאפשר לו להמשיך במחלקה הגריאטרית של זקנהמשליכו לעת סיעודית הוא מציע לו כאשר הוא איננו 

המסע הגם שכבר עבר זמנו. אין אתה סתם זקן עובר בטל, טרחן הנופל עלינו לנטל, אומר לו משה. אתה 

אוצר יקר ושימושי, הן בגין מה שכבר חווינו מטובך ומחכמתך, והן בשל התקווה והצורך שעוד קיים 

 .םהייחודייובשירותיך הטובים  רלהיעז

לימוד גדול כאן: המתנה הטובה ביותר שאפשר להעניק לאדם, ובמיוחד לזקן ומוגבל, הינה היכולת לקבל 

 ממנו, הענקת התחושה שהוא עוד מסוגל לתת, שעוד זקוקים לו.

מאת של סילברסטון, בו נותן העץ ונותן,  'העץ הנדיב'אני ברעיון זה, אני נזכר בסיפור )כל אימת שהוגה 

יף ונותן גם כשאין לו כבר, בעצם, כלום, "והילד היה מאושר...". וגם העץ מאושר. ולעולם לא נדע ומוס

 אושרו של מי גדול יותר(.

 

בפתח הדברים תיארתי מפגש עבר ועתיד. אין אנו צריכים להרחיק עדותנו עד ליתרו. עדים אנו וחווים 

הורים ובנים עם מחנכים, בבית אולפנא  -עי וחם של חוליות בשרשרת הדורות בשבת נפלאה זו מפגש טב

שמגדלים בו תורה ובני תורה. יפים מרחבי הזמן והמקום של פרשת יתרו בישיבה, ומסוגלים המה 

לתחושת הגישור על פני זמנים ומקומות שתפעם בקרבנו. יפה המפגש, כאן ועכשיו, לזכירה ולסקירה של 

עתיד. מעניקים הורים לבניהם, ומקבלים. מקבלים נכסי עבר, ולשאיבת תעצומות להמשך טווית חלומות 

בנים מהוריהם, ומעניקים. יזכנו ד' בברכת "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" , נהיה נא 

 כולנו בבחינת נותנים, ונשאב זה מזה יחדיו נחת ושמחת עולם.
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