
 שבט תשע"ח                     בס"ד

 נגיעות מפרשת השבוע יְִתרֹו    

ה יְִתרֹופרשת השבוע נותנת קרדיט לגוי, איש דת בכיר מדת "מתחרה ", " ".       כֵֹהן ִמְדיָן,חֵֹתן מֹשֶׁ

  יתרו בא לבקר ורואה את משה המנהיג הצעיר )בתפקיד ולא בגיל ( ללא ניסיון מנהיגותי אישי

מתחיל להנהיג לשפוט ולהוביל עם לא פשוט לתוך שיגרת חיים קשה. משה לוקח על עצמו את כל ש

למשה שזה לא מייעץ לתת מענה אישי לכל פניה. יתרו המנוסה  ומבקש נטל העם ללא תיווך ועזרה 

מעשי שהוא יטפל לבדו בכל הבעיות מהקלות והשוליות ועד הבעיות המורכבות והקשות וכי עליו 

סנן ותפתור בעיות ותשאיר לו את העברת סמכויות שתהכוללת  ומשפטית שלטוניתהיררכיה לבנות 

לאורך  יםמשה מקבל את עצתו ובונה מוסדות שלטון שנשארההנהגה ואת הנושאים המהותיים ואכן 

אמנם למשה אין ניסיון  הרב שטיינזלץ מתפלא שמשה היה צריך לקבל עצה כזו ממישהו, שנים רבות.

הוא גדל בבית פרעה המלך, ממלכה מבוססת ,מסודרת בעלת מוסדות שלטוניים מאד  בהנהגה אבל

מערכת השלטון והמשפט לא  (תשתיות שלטוניות ים ומסודרים ) הרבה בזכות יוסף ששיפר ברור

לכן למה היה צריך לחכות לעצת יתרו שמבחינתו לא היה בה כל חידוש ? ברור שהדרך  ,היתה זרה לו

יתכן שמשה לא אומר שאת העם לא היתה מעשית לאורך זמן .הרב שטיינזלץ שבה התחיל להנהיג 

היה מונע משיקולים מעשיים אלא משיקול תמים שנבע מהשקפת עולם טהורה. משה רצה למנוע 

מעמדות בעם ישראל הוא לא רצה שיהיו פשוטים , בכירים ובכירים יותר .משה העניו הרואה עצמו 

 . או כפוטנציאל להיות כזה ה ובמעלה הגבוהה ביותרכאחד העם רואה בכל יהודי כשוו

בספר במדבר כאשר יהושע רץ לספר למשה שאלדד ומידד הרבה, לדוגמא  ישלרעיון הזה  הוכחות

ה'  ַעם-ּוִמי יִֵתן ָכלמתנבאים במחנה וכביכול פוגעים בשלטונו ובהגמוניה שלו. משה משיב בשלווה  " 

תה'  יִֵתן-ִכי נְִביִאים םרּו-אֶׁ . משה באמונה שלימה חושב שזהו האידאל של עם ישראל"  חֹו, ֲעֵליהֶׁ

הנבואה לא אמורה להינתן ליחידי סגולה הוא לא חושש מתחרות להיפך משה מבקש בע"ה שלכל 

בפרשה שכן רעיון הזה לקב"ה ואפשרות להתנבא. יש בסיס ותשתית ל " ישירה"גישה  תהיהיהודי 

ם ִלי ְסֻגָלהנאמר "  וְָאְמרּו ַרק ...ִכי ִהוא ָחְכַמְתכֶׁם ּוִבינְַתכֶׁם, ְלֵעינֵי ָהַעִמים" " ובדברים  ָהַעִמים-ִמָכל וְִהיִיתֶׁ

ר-ִכי ִמי .ָחָכם וְנָבֹון, ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהזֶׁה-ַעם ָקְרֵאנּו -ֱאֹלֵהינּו, ְבָכלכה'  לֹו ֱאֹלִהים ְקרִֹבים ֵאָליו-גֹוי ָּגדֹול, ֲאשֶׁ

רּוִמי ּגֹו .ֵאָליו מעמדות  היוהעולם לעמי . " לֹו ֻחִקים ּוִמְשָפִטים ַצִדיִקם, ְככֹל ַהתֹוָרה ַהזֹאת-י ָּגדֹול, ֲאשֶׁ

לעומת זאת בעם ישראל הוקמה מערכת חינוך חינם ברורה ,מסודרת  ברורות בין המלומדים לבורים.

ככל והכל ,  ולםכולם לתלמידי חכמים מתוך שאיפה ללמד את כוהנגשת "מתוקתקת " להכשרת 

עמד הר סיני הקב"ה פנה ישירות לכל עם ישראל ללא תיווך של בכירים. בתנא דבי אליהו במהאפשר. 

הכל לפי מעשיו רוח הקודש –נאמר " מעיד אני עלי שמים וארץ ,בין איש בין אשה ,בין עבד,בין שפחה 

שה קובע קריטריונים מ גה הגבוהה.לפי מעשיהם יכולים להגיע לדרחד / אחת שורה עליו " כל א

כאשר קורח מתנצח עם משה הוא מעלה  ,כל עם ישראל שווי ערך זה לזה . כעת ניתן להבין ,גבוהים

ּוַמדּוַע ה'   ָהֵעָדה ֻכָלם ְקדִֹשים, ּוְבתֹוָכם-ָכלאת הטענה שהוא יודע שתפגע הכי קשה במשה "  

גדו .כל העדה קדושים ואף אחד לא מורם מעם , ה' " הוא משתמש בגישת משה כנ ְקַהל-ִתְתנְַשאּו, ַעל

כשקורח מטיח את הטענה הזו במשה הוא מזעזע אותו משום שהתורה שלו כביכול מתהפכת כנגדו 

ה, וַיִפֹל ַעלולכן תגובתו היא "  " השקפת משה היא למנוע מעמדות ולא לקבע אדם  ָפנָיו-וַיְִשַמע מֹשֶׁ

 ַּגם נָבֹל ִתבֹל ן לשאת את עול ההנהגה עד כדי האפשרות ל "לכן משה היה מוכ .כבכיר או כפשוט

ר ִעָמְך-ַּגם " -ַאָתה". אך לא ל משה מבין שמבחינה מעשית פגיעה בעם. הוא חושש מ " ָהָעם ַהזֶׁה ֲאשֶׁ

עם קדוש חייב שיהיו שוטרים ושופטים מקצועיים שיכוונו את העם. הנשמה של כולם שווה לגם 

התפקידים שניתנו לשופטים לשוטרים ולשרים השונים הם  .צריך הנחיה ופיקוח גשמיהגוף . וקדושה

לצורך עבודה שוטפת אולם אין בהם משום קביעה כי בעלי התפקיד טובים יותר או חכמים יותר. 

מחלוקות על גדולי הדור. ישנה מחלוקת מפורסמת  מאפשריםהתורה , המשנה הגמרא ועולם ההלכה 

 "פשוטים"לשמאי לגבי גודלו של מקווה לבסוף הוכרע לפי עדות של שני אורגים  בין ענקי הדור הלל

.                                                                                                   רוח הקודש שורה עליו - לפי מעשיושער האשפות ונפסק על פיהם. כל אדם -שהגיעו ממקום נחות 
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