
 א "פתש שבט                    ס"ד  ב

   יתרופרשת השבוע נגיעות מ

 

והמנהלה של עם  השפיטה  ,מנהיגותהביסוס  .ותאירועים מכוננים ביהדעוסקת ב " ִיְתרֹו" פרשת השבוע 

צרובים  ו ולים גדאירועים  . , עשרת הדיברותמתן תורה ,גילוי השכינה  ,מעמד הר סינייחד עם  ישראל

  הרחב )שוב( אנו לומדים  והפילוג)נוספת(  מערכת בחירותבימים אלו של . ותבדתות אחרו  הדותביותר בי

המשותפת והמכובדת  המסורתו דותאת היהמוסדות המדינה ות שלטון ומערכ, מנהיגותלצד חובה לשלב ש

   .כל צד () מ פורעי חוק ועשבים שוטים   יצאומהם ותוויות לציבורים אשר רות ליפול להגדולא לכולנו 

בואו   -איחוד משפחותמצד אחד  .פרשה אחתל שונים בחשיבותם אירועים שני הפרשנים תמהים על צירוף 

                       .העצום והנורא הר סיני ומצד שני מעמדרא פרשה על שמו זכה שתיקש ,חותן משה ,כריונ  –של יתרו 

ע"י משה ובכל שמתקבלות נבונות משיא לו עצות משה לעם משפחתו  מגיעד בפני עצמו  איש מכוביתרו 

שמככב  המנהיג ע"ש משה  ? הר סינימעמד   ? על שם מתן תורהה הפרשאת שם  לא קבעומדוע חז"ל זאת 

והאמור  מעמד הר סיני סמוך למועד  געת יתרו אינו בשזמן הבכלל ? פרשנים רבים טוענים  מתן תורהב

  ם הפרשה מפתיעה אף יותר.אודות שוהשאלה במסגרת אין מוקדם ומאוחר בתורה הוא 

הכיר  . הואבעל ניסיון רבקובל מאד ו מהיה חוקר דת שהוא היא קריאת פרשה על שם יתרו הדעות לאחת 

 ולבד הגיעהוא  אות שעברו על עם ישראלהניסים והנפלסמך שמיעת ועל מונות האו "דתות"את כל ה

ה יַָּדְעִתי, ִכי למסקנה החד משמעית כפי שהוא אומר "  דֹול-ַעתָּ לה'  גָּ ֱאֹל-ִמכָּ טרם   ,יתרה מזאת"  יםקהָּ

ל ַוִיַחְד ִיְתרֹו"  לה'  מברך ומודהמכיר תודה  הוא הכרזתו זו  ר-ַעל כָּ ה, ֲאשֶׁ ה-ַהּטֹובָּ שָּ ֵאלְלִישְ ה'  עָּ ר,  ... רָּ ֹּאמֶׁ ַוי

רּוְך הה'  ִיְתרֹו, בָּ ם ִמַיד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרעֹּ ְתכֶׁ ר ִהִציל אֶׁ                                                                                                 " ֲאשֶׁ

גיע למסקנה           ההוא חקר כל עבודה זרה ו. ומחשבהארוך שנים  יתרו הגיע לאמונה בה' בעקבות חקר

ה יַָּדְעִתי, ִכי"  דֹול-ַעתָּ לה'  גָּ ֱאֹל-ִמכָּ תתף  , הוא לא השעל גאולת ישראלשמיעה "  קיבל "עדותהוא "  יםקהָּ

                          .ועל כך הוא זכה לפרשה על שמו ו ובכל זאת האמין בה'יבה ולא ראה את הניסים בעינ 

רבת  גאולה ניסית מאמיני כל הדורות מאז שלא חוו  לזכות ולהעניק מוטיבציה גם עלינו  ללמדאולי זה 

כל יהודי )המדרש כידוע אומר שנשמות  מעמד הר סינייזית בפו לא השתתפואפקטים כיציאת מצרים 

 ,שרדה היהדותובזכותם דבקו בה' ואף עברו אירועים קשים ובכל זאת  הדורות השתתפו במעמד הזה (

   .מדור לדור  ועברהמסורת שאמונה והעל סמך וזאת חתה ישיא פרבבמלוא עוצמתה וכיום קיימת חיה ו

ה "ושואל למשה נה פו הוא .והשפיטהיהול הנ את כל נטל המנהיגות  לבדו נושארואה את משה יתרו   מָּ

ם עָּ ה לָּ שֶׁ ה עֹּ ר ַאתָּ ר ַהזֶׁה ֲאשֶׁ בָּ ל ַהדָּ ָך, ְוכָּ ה יֹוֵשב ְלַבדֶׁ יָך ִמן-ַמדּוַע ַאתָּ לֶׁ ב עָּ ם ִנצָּ עָּ ר ַעד-הָּ קֶׁ ב- בֹּ רֶׁ                 " .עָּ

ְתנֹו: "משה עונה  ה, ְלחֹּ שֶׁ ר מֹּ ֹּאמֶׁ ש ֱאֹל-ִכי  ַוי ם, ִלְדרֹּ עָּ ַפְטִתי,  -ִכי  יםקיָּבֹּא ֵאַלי הָּ א ֵאַלי, ְושָּ ר, בָּ בָּ ם דָּ הֶׁ ִיְהיֶׁה לָּ

ת ת ה'  ֻחֵקי-ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו; ְוהֹוַדְעִתי אֶׁ יו-ְואֶׁ תָּ נו עונה  שה איהרב יהודה עמיטל מתייחס לכך שמ " תֹורֹּ

מביא את  . הרב שואל מדוע הוא עושה זאת לבדווה מה עושה משה ורוא  יתרו יודע .בכלל לשאלת יתרו

השיב משה לחותנו: צריכים הם שיעמדו עלי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים  " הרמב"ן שאומר

זהו למעשה הדפוס  ". ועוד אני מלמד אותם תורהשאני שופט אותם.. לפני... להתפלל על החולה... ועוד

הוא גם מחובר ישירות לבעיות  ,, גואלביא, נ יגמעבר לכל עיסוקיו של משה כמנה .יגהאידאלי של מנה

מעורב   הוא  .גשמי לכל דברוי מנהיג דתי רוחנ משה הוא . הציבור ויתרה מזה לבעיות הקטנות של הפרט

מדרוג  ל גם לאחר יישום המלצות יתרולפעול כך כל חייו  המשיך . משה של הציבור החיים הרחבה תבקש

משה השקיע אנרגיה עצומה  . ה'האדם ל ןשבי לענייניםללמדנו שהתורה אינה מצטמצמת  והמנהל טהשיפו

מייחסת ערך רב לעיסוק בדינים שבין אדם  הרב קוק כותב כי היהדות  " ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו"   בענייני

 זאת כולנו.  ובע"ה נוכל ליישם לחברו מכיוון שגם המשפטים הם דבר ה' וקדושתו שורה עליהם

 
 . םשלו תשב
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