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 שבת הורי י"ב, בהעלותך תשע"זבע"ה,  
 
 
 
 

 על קרונות, מילים ומנגינות / הרב יעקב פישר
 
 
 

 אל עבר מערכות יחסים במסגרת המשפחתית.  ינוטלות אותי מחשבותי אולי זה טבעי, כך תאמרו, שב'שבת הורים'
חמיו. )כמה טוב שבישיבה אנו ולא באולפנה, כי  –שהפעם מבקש אני להפתיע ולפתוח דווקא בקשר שבין חתן לחותנו  אלא

 שבין כלה לחמותה, וזה כבר מורכב יותר...(. יםיחסמערכת האז היה עלי לספר ב
. משה 'שיח של חרשים-דו'ה כני", נראי  דבב בן רעואל המ  ונה "ח  השיח המתואר בפרשתנו כמתנהל בין משה לבין חותנו, המכ

. וכך הוא עמם אל ארץ ישראל לאחר שנות הנדודים והתלאות סלהיכנעם ישראל ואף  רלהישאמנסה לשכנע את חותנו 
ם אומר לו:"... י  ינ  נּו ְלעֵּ ית  ל  י  ר ְוה  ְדב  מ  נּו בַּ תֵּ ְעת  ֲחנ  דַּ ן י  ל כֵּ י עַּ נּו כ  ת  ב א  ֲעז  א תַּ  א(.ל " )י ַאל נ 

לחותנו, לאחר שהלה כבר שמע מפיו את ההצעה הנדיבה, וכבר הביע במפורש את  מה מנסה משה 'למכור' להביןיש 
ְחנּו הסתייגותו ממנה. שכן, כבר בשני הפסוקים הקודמים קראנו: " ים ֲאנַּ ְסע  ֶשה נ  ן מ  תֵּ י ח  נ  ְדי  מ  ל הַּ ב ֶבן ְרעּואֵּ ב  ֶשה ְלח  אֶמר מ  י  וַּ

ר  ם ֲאֶשר ָאמַּ קו  מ  י  ד'ֶאל הַּ ְך כ  ְבנּו ל  טַּ נּו ְוהֵּ ת  ה א  ֶכם ְלכ  ן ל  תו  ֶאתֵּ לד' א  אֵּ ְשר  ל י  ב עַּ ֶבר טו  ", וכבר ענה לו חותנו נחרצות ד 
ם ֶאל ַא .וברורות: ".. י א  ְך כ  לֵּ לְֵּךֹלא אֵּ י אֵּ ְדת  לַּ י ְוֶאל מו  פוא, לעוד הפצרה?  מה מחדש משה עוד בדבריו אלו !"; מה מקום, אְרצ 
 הנוספים?

-נשוב אל שאלה זו שבפרשתנו. אלא שכאן נבקש להראות, כי אין זו הפעם הראשונה בה מתנהל, כביכול, שיח של אי עוד
 הבנה בין משה לבין יתרו.

, : "השיש עמה טענ פרשה הקרויה על שמו פונה יתרו אל משה בתמיההבכבר  דּועַּ ם, מַּ ע  ֶשה ל  ה ע  ת  ֶזה ֲאֶשר אַּ ר הַּ ב  ד  ה־הַּ מ 
שֵּ  ה יו  ת  צ  אַּ ם נ  ע  ל־ה  ֶדָך, ְוכ  ֶרבב ְלבַּ ד־ע  ֶקר עַּ ן־ב  ֶליָך מ  ע  " שמות יח יד(, ומשה משיב: "ב ע  י ה  לַּ א אֵּ י־י ב  יםכ  ְדר ש ֱאֹלה   "...ם ל 

 ...!לקיָך-" והודה לו בעם דורש אָךהו לבדֶ ל.. כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשב  ל ת  טענו ב "נב  
 

 באמצעות סיפור:ננסה ליישב השיח המוזר הזה 
פוא, את לה, ותכונה רבה והתרגשות ליוו, אלא בכל יום מזדמן רבי משה מקוברין אל חצרו של הרבי מאפטא. שמחה גדו

וביקש לעמוד על הנהגותיו של הרבי,  ,בואו של רבי משה לשבת שלמה  אצל  הרבי. למען האמת, סקרן היה רבי משה
 על יחסו המיוחד, שנודע ברבים, כלפי תלמידיו וחסידיו.  –וביותר 

ורחו, עלו כבר מן הרחצה הרבי מאפטא ורבי משה מקוברין, א –ערב שבת היה , החמה בראש האילנות,  ושני הצדיקים 
ושבים הם, ובעיניים עצומות, ובדבקות עצומה לבושים במיטב מחלצותיהם לכבוד שבת המלכה שבפתח יבמקווה. כשהם 

 , ודומה שאפשר לשמוע משק כנפי מלאכי השרת. השודלבבותיהם הטהורים. האוויר רווי קבוקעת שירת "ידיד נפש" מ
רוחות  גםתו חודרים אל החדר פשוט מחסידיו של הרבי מאפטא, וא לפתע נפתחת הדלת בתנופה. בפתח מופיע איכר

ומגפיו אף הם מעידים על כך. והוא  ,מן הרפת הוא מגיע –ניחוח חציר. אי אפשר לטעות ו זבלהריח , צינת השדה מבחוץ,
 הפרה שלי!..." הרבי  נותן בו עיניו הטובות, ושואלו ברוך ובאהבה לרצונו. ממשיך הרפתן ומבאר:… מצעק: "רבי, רבי! רבי

 הפרה שלי מתקשה להמליט"."
 פרה בשלום, ושהכול יהיה לטובה ולברכה".יהי רצון" מברכו הרבי, " שתמליט ה"

והוא ממלמל דברי תודה ויוצא שוב אל צינת הלילה ואל המלאכה. או אז פונה רבי משה האורח אל  נחה דעתו של החסיד,
 יתו ולהפריע בשעה יקרה וקדושה כלאל ב ךכיצד הוא מרשה לחסידיו להתפרץ כהרבי, כשהוא אחוז פליאה והלם, ושואלו 

 כך. 
"יש לו  -משיב האורח המזועזע  -עתי היטב" " שמ ;שמבקש האיש?" מחזיר לו הרבי שאלה"כלום שמעת, רבי משה, את 
 וכי הרבי ווטרינר רופא בהמות הוא?!..." בעיה עם פרתו המעוברת...

ה: "רבותי " אוי, רבי משה חביבי, לא שמעת היטב. אלו אמנם המילים שיצאו מפיו. אבל מלבבו בקעה אז, בעצם, הזעק
הצדיקים!  אתם יושבים לכם באור ובחום ומתענגים על זיו השכינה בקבלת שבת. הקשיבו נא אלי, איש השדה הפשוט, 

 ... "העניקו גם לי פיסה קטנה של חום של אור ושל קדושה!
 רוץ לבקשת קשר, לחיפוש קשב.יהפרה, מסתבר, הייתה רק ת

שבין משה ליתרו  הזה את השיח המוזר הוא באמצעות הסיפור הסבירסיפור נאה זה שמעתי ממו"ר הרב עמיטל זצ"ל. 
 חותנו.

 שואל יתרו,  "מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בקר עד ערב?"
 .'שיח של חרשים-דו'כ , כאמור,נשמע לקים".-ומשה משיב:" כי יבא אלי העם לדרש א

 יש להבין, שיתרו מביע תמיהה על שמשה מרשה לעם להטריחו בבעיות ובשאלות קטנוניות שלברוח סיפור הפרה אלא ש
מסוגל, בעצם, לעמוד על  ן הואלו רועה ישראל באדיבות, כי אי טיפשיים. משיב 'פרות'סכסוכי שכנים וממונות, בענייני 

לוקית, -. הם מבקשים באמת קדושה א'פרה' קרוץ, רית אלאל, בעצם, איננו והכ לקים"! -לדרש א - כי יבא אלי העם" הסוד. 
 .'תשומי'  –בה מצד עבד ד', הם רוצים קשר הם זקוקים להקש

 
 

אלנו, מה תוספת יש בדבריו הנוספים של משה לחותנו ש .ח שבפרשתנו בין השניים, בו פתחנוכאן המקום לשוב אל השי
 ?ח "והיית לנו לעיניים" לשכנעווהממאן, כיצד יש בכ

 יהיה לנו לעיניים. –אפשר שמוצא הפתרון נעוץ בפירושו של רש"י כאן, שכדרכו וכדרכנו 
 .עתידאו לשון  עברלשון  –שתי אפשרויות מציג רש"י בקצרה להבנת "והיית לנו לעיניים" 

 י הלשונות משמשות כאן יחדיו., שאפשר ששתלענ"ד נראה
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לחותנו על כי תרם והעניק בעצמו לישראל, בכך שהורה להם מחמאה ובשבח שמעניק לו משה מדובר באם בלשון עבר, ה
 הדרך, במובנים שונים.

מם על מנת לסייע להם בהמשך המהלך במדבר ולקראת הכניסה לארץ שילך ע, בעצם, מחותנו אם בלשון עתיד, משה מבקש
 ישראל.

שלא גמילות חסד סיעודית הוא  והוא: המסר שמבקש משה להעביר לחותנו הקשיש, –הצד השווה שבשתי האפשרויות 
קנה, ומאפשר לו להמשיך במחלקה הגריאטרית של המסע, הגם שכבר עבר זמנו. לו כאשר הוא איננו משליכו לעת ז מציע

אתה אוצר יקר ושימושי, הן בגין מה שכבר " , נעשה משה כאומר לו."אין אתה סתם זקן עובר בטל, טרחן הנופל עלינו לנטל"
 ."להעזר בשירותיך הטובים והייחודיים –שעוד קיים  –מתך, והן בשל התקווה והצורך חווינו מטובך ומחכ

 
ממנו, הענקת  לקבללימוד גדול כאן: המתנה הטובה ביותר שאפשר להעניק לאדם, ובמיוחד לזקן ומוגבל, הינה היכולת 

 התחושה שהוא עודנו מסוגל לתת, שעוד זקוקים לו.
 

ן, שם נותן העץ ונותן, ומוסיף ונותן גם ומאת של סילברסט יפור 'העץ הנדיב'אני נזכר בס)כל אימת שהוגה אני ברעיון זה, 
 ולעולם לא נדע אושרו של מי גדול יותר(. ילד היה מאושר..." וגם העץ מאושר;כשאין לו כבר, בעצם, כלום..."וה

 
 

 הורים ובנים יקרים,
  

הקרון הראשון או האחרון. הציע, למרק טווין מיוחס כי אמר פעם, שחקר וגילה שרוב נפגעי תאונות הרכבות הם יושבי 
 הראשון והאחרון... –פוא, האיש: לבטל את הקרונות הללו א
 

יכים . אין אנו צרדאף עלי קשים התחלות וסיומים, אלא שזו דרכו של עולם. בדברינו לעיל עמדנו על מפגש עבר ועתי
להרחיק עד ליתרו. עדים אנחנו וחווים בשבת נפלאה זו מפגש דורות וזמנים, וחשים כיצד אפשר וצריך לנו לגשר על פני 

 זמנים ומקומות, לזכור ולסקור נכסי עבר, לצד שאיבת תעצומות להמשך טוויית חלומות עתיד.
 

מיד קופצים ומתקבצים ובאים  –רק נזכרים בו בנוהג שבעולם ובטבע שבאדם, כאשר פוגשים באדם קרוב ואהוב, ואפילו 
מעשים שעשה ומקומות בהם היה, ונשמעים דיבורים שדיבר, ומגשרים המה על פני פערי זמן ומקום, ואין הם מתחשבים 

כלל בחוקים של פיזיקה ובכללים שנוהגת בהם חברת בני האדם. כחבורה אחת מגובשת מופיעים כל אלה, והם טריים 
 חיים, כאילו ממש עתה הם נולדים מחדש.ורעננים ומלאי 

כרונו יקר בעיניך מאוד, אפשר שלא יעצרו המעשים והמקומות והדיבורים בחלל יואם אהוב באמת זה האדם בו תפגוש, וז
הנוכחי של הפגישה, אלא עוד יפליגו אל ארץ מרחקים שבעתיד. שכך טבעו של הזוכר, שאפשר לו ליטול מקל של נדודים 

ולאחור, ולגמוא באמצעותו מרחבים של עתיד שעדיין לא קם ולא נהיה, ממש כדרך שאפשר לו לקשור אל  ולטלטלו לפנים
 ההווה של עכשיו גם את שכביכול כבר היה וכבר קם, וכאילו תם ונשלם.

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

ח ֶאתיים: "...וונו. שכן, סוקרת היא את תפקידי הלאתגרים מעמידה אותנו התורה בפרשתם ועל גם על יעדי ְך -קַּ תו  ם מ  י  ְלו  הַּ
םְבנֵּ  ת  ְרת  א  הַּ ל ְוט  אֵּ ְשר  ְבת  ֶאת...י י  ְקרַּ ד-ְוה  עֵּ ֶהל מו  י א  ְפנֵּ ם ל  י  ְלו  ְבת  ֶאת...הַּ ְקרַּ ם-ְוה  י  ְלו  ד ֶאת...הַּ ֲעב  יּו לַּ ת -ְוה  דַּ ְסְמכּו ד'. ֲעב  ם י  י  ְלו  ְוהַּ
יֶהם-ֶאת ְדת  ֶאת...ְידֵּ ֲעמַּ ה -ְוהַּ ם ְתנּופ  ת  ְפת  א  נַּ יו ְוהֵּ נ  י ב  ְפנֵּ ן ְול  י ַאֲהר  ְפנֵּ ם ל  י  ְלו  ְלת  ֶאתלד', הַּ ְבדַּ י י  -ְוה  ְך ְבנֵּ תו  ם מ  י  ְלו  י הַּ יּו ל  ל ְוה  אֵּ ְשר 

ם י  ְלו    וגו' ". הַּ
 הקרבים והנסמכים, הם המונפים והעובדים, והם גם הנבדלים מתוך בני ישראל.ויים הם הנטהרים, הם ואכן, הל

כדרך שקובע גם )ברם, מתוך שאנו כולנו ממלכת כהנים, עלינו ללמוד דרכי עבודת הקודש שהחדירו הם לדורות ולכולנו 
 הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל(. 

 הבה נלמד!
 

 שלושה תפקידים מרכזיים היו ללוויים: 
 את המשכן, כולל פירוק והרכבה.נשי (א
 שמירת המשכן, הגפת הדלתות ופתיחתן, כולל גם עבודת השירה. (ב

 הוראת התורה לעם. -"יורו משפטיך ליעקב" (ג
 

מציינת ומאפיינת את אופי עבודת הלוויים. כאשר נושאים את מקום השראת  -נשיאת המשכן -העבודה הראשונה
ההבנה כי אין סטטיקה ואין קבעון בהשראת שכינה בישראל. כל מקום בו , מביאים לידי ביטוי את מהכא להתםהשכינה 

 יש יהודי, שכינה בו.
מסע יש טלטול של יסוד של תנועה ודינמיקה ו - בשונה, אגב, מזו של הכהנים - גם הוראת התורה שמבצעים הלוויים

 בה.
ל"... ים עַּ ֲהנ  כ  ְמדּו הַּ עַּ יַּ ם -וַּ י  ְלו  ם ְוהַּ ְמד  לע  ם-עַּ ְחְלקו ת  י(. הכהנים מופקדים על העומד והקבוע, והלוויים על " )דבהי"ב לה מַּ

הם המעבירים את המשכן ממקום למקום, ותורה אף היא נודדת ומגיעה עמם לכל יהודי הלוויים  המתחלף והמשתנה. 
 באשר הוא. 

יהּו כ  " פ  ְקשּו מ  ה ְיבַּ ר  ת ְותו  עַּ ְשְמרּו דַּ ן י  הֵּ י כ  ְפתֵּ י ש  ְך כ  ְלאַּ ת הּוא.ד' י מַּ או  אל הכהן יש לטרוח ולבוא, על  - ז(" )מלאכי ב ְצב 
פ  " - מנת לקבל תורה י י  טכ  ְשפ  מ  ר לַּ ב  ְמָך ד  ין לֵּא מ  ין-בֵּ ם בֵּ ם ְלד  עד  -ד  ֶנגַּ ע ל  ין ֶנגַּ ין ּובֵּ ית   ין ְלד  ל  ְמת  ְוע  ֶריָך  ְוקַּ ְשע  ת ב  יב  י ר  ְברֵּ  ד 

ם-ֶאל קו  מ  ר ֲאשֶ  הַּ ְבחַּ , ֶאלּוב  ֱאֹלֶהיָך בו  ד' ר י  ם ְוֶאל את  י  ְלו  ים הַּ ֲהנ  כ  ט הַּ ש פֵּ ת  הַּ ידּו ְלָך אֵּ ג  ְשת  ְוה  רַּ ם ְוד  הֵּ ים ה  י מ  ְהֶיה בַּ ֲאֶשר י 
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ט ְשפ  מ  ר הַּ  ט(. " )דברים יז ְדבַּ
ים ֶאתהלוויים, לעומת זאת, " ינ  ל ְמב  ם עַּ ע  ה ְוה  ר  תו  ם לַּ ע  ְמד   ה   ז(.ם" )נחמיה ח ע 

 
גם עבודת השמירה חייבת להביא בחשבון רוחות משתנות, אשר בפני חלקן יש לפתוח שער, אך בפני אחרות יש להגיף 

 דלת באופן נחרץ והרמטי.
עלינו ללמוד דרכי עבודה מן הלוויים, והדברים חשובים במיוחד לבנים היקרים הניצבים בפני סיום פרק הישיבה 

 מפתן הדלת, ידם על הידית ופניהם נשואות אל אופק ועתיד. התיכונית, רגלם על
 

 ך נוח לשבת במקום אחד, בקביעותנשיאת המשכן, פירוק והרכבה. כל כך נעים וכל כ - נשוב נא אל העבודה הראשונה
)עד שהתרגלנו...(, אלא שלפעמים נשמע קול שקורא לנו ללכת. מנשבת רוח שמצריכה אותנו לפרק את שבעמל רב 

ו והקמנו. אלא, שלא להתפרק אנו קרואים, כי אם לפרק, להעביר למקום אחר, לבנות מחדש, ולצקת תכנים ישנים בנינ
 אל תוך קנקן חדש. 

 
 אתם נדרשים לכך היום, בנים!

 
ד תורה כמותם. -ועוד לנו 'משימת לוויים'   ללמֵּ

ל הציבור הרחב, אל כל יהודי ויהודי לא לחכות עד שיבואו אלינו על מנת שנשמיע את דברנו. שומה עלינו להגיע א
 באשר הוא, ולהשמיע קולה של תורה באוזניו, באופן המותאם לעולמו. 

 
 די, בנים יקרים.  יןאאף בכך אלא ש

לדעת מתי ולאיזו רוח כדאי לפתוח שער, ומתי יש להגיף עליכם  טובים אתם צריכים להיות...  גם 'שי"ן גימ"לים'
 ולהסתגר.

 
 עבודת השירה.  - פנימית מאוד - ללוויים ,תה להםייעוד עבודה אחת ה

 במיתה. ואתם, בנים, לא תוכלו להסתפק בעבודת השער כפותחים - שוערים היו ומשוררים היו, ומשורר ששיער
 . וסוגרים בעלמא, לא תוכלו להיות 'ראש קטן'

 עבודת השירה היא עבודתכם האמתית. ;ידעתי אתכם
 

כם, בסייעתא דשמיא, תכנים טובים ועשירים. במהלך שנים אלו נתנו בידכם ונטענו ארבע שנים השתדלנו להעניק ל
 בלבותיכם את המילים.

 יחל נא כל אחד מכם לנגן ולהשמיע בעצמו בדרך חייו, איש איש ודרכו, איש איש ושירו שלו המיוחד. - את המנגינה
 

 אוהב אתכם בכל לב,
 
 
 הרב יעקב פישר
 ראש הישיבה

 
 

 
 
 
 
 
 


