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  יתרופרשת השבוע נגיעות מ

 
בדבר עולם העתיק קרב עמי השנפוצה בהמהירה שמועה עוצמתה של העל  רמזמתחילה ב"  ִיְתרֹו" פרשת

על ותירו רושם עמוק ה אשרומעשים  עובדות .עצומים סיםינשל בדרך יציאת מצרים וגאולת בני ישראל 

 קובעמודה ו ובגדולתו מכיר בה' ,בדתות ואמונות רב ןניסיובעל  גוי, עד כדי כך שיתרו כהן מדיןלם וכ

ל ַוִיַחְד ִיְתרֹו"   המאמינים יכמו גדולבנחרצות  ר-ַעל כָּ ה, ֲאשֶׁ ה-ַהּטֹובָּ שָּ ֵאלה'  עָּ ר ִהִצילֹו, ִמַיד  ְלִיְשרָּ ֲאשֶׁ

ִים רּוְך ִמְצרָּ ר, ִיְתרֹו, בָּ ֹּאמֶׁ ם ִמיַ  ה'  ַוי ְתכֶׁ ר ִהִציל אֶׁ הֲאשֶׁ ת  ד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרעֹּ ר ִהִציל אֶׁ ם, ִמַתַחת ַיד-ֲאשֶׁ עָּ -הָּ

ִים ה יַָּדְעִתי, ִכי  .ִמְצרָּ דֹול-ַעתָּ לה'  גָּ ֱאֹל-ִמכָּ  "  יםקהָּ

זו פרשת מינוי שופטים ) ולא על ידי לשכת עורכי  .חותנויתרו את  מכבדאשר  משהנקרא על בפרשה 

בפרשה על  מנציחהאף והתורה למינוי שופטים  ותיועצמקבל את  תוונתוהדין ( יתרו מציע ומשה בענו

ל"  יתרו קבע שהקריטריונים את מקבלת וו יתוכעצזאת מייחסת , שמו ֱחזֶׁה ִמכָּ ה תֶׁ ם ַאְנֵשי-ְוַאתָּ עָּ ַחִיל  הָּ

תקִ ִיְרֵאי ֱאֹל  .טובות הנאהכל כמובן ללא י הכרות אישית ולא על פש יםמינוי " ;ַצעשְֹּנֵאי בָּ  ים, ַאְנֵשי ֱאמֶׁ

 ,דרישות התפקיד כוללות אופי של אנשי אמת אשר אינם מפחדים לעמוד ולהקפיד על דרך ישרה וצודקת

נושא מינוי צומה לחשיבות עיש  .ואינו משפיע על דעותיהם והחלטותיהם הכסף אינו מסנוור אותם

 םלעניינייהנושא  לאור סמיכותווהוגנות  יושרצדק ,  ארץדרך השופטים לצורך קיום חברה המבוססת על 

 .ת הדיברותעשרומעמד הר סיני, מתן תורה כמו  עמוקים וחשובים 

הרי שעל וחוקיה ן תורה שהעלה פרופ' לייבוביץ היא שבמידה ומינוי השופטים קדם למת נקודה מעניינת

וד לפני מתן תורה ולפיה ע לפחות בחלקה קיימת ההייתהתורה שבעל פה ש יתכן? פי איזה דין הם שפטו 

כבר קראנו על לאלו שיאמרו אין מוקדם ומאוחר בתורה הוא עונה ש .חוקים ומשפטים קיימו מערכת

ם  נאמר " ובון התורה קדם למתידוע שש, "מרה"  שבאירוע בפרשה הקודמת בלמשל רמזים לכך  ם שָּ שָּ

ט ק ּוִמְשפָּ שמעו  טרם זאתו"פרשת המן " שבה מוזכרת השבת כן בוולא פורש מהו אותו חוק ומשפט  "לֹו חֹּ

 את "שמור וזכור " 

ת" מצוות רבים ( הוא ני נוסף המצוי בפרשה ) אחד מחשוב נושא  ת-ַכֵבד אֶׁ ִביָך, ְואֶׁ ָך-אָּ  " ִאמֶׁ

העצום  " שכר  דהשבצ מָּ ֲאדָּ יָך, ַעל הָּ בוד ילכהורים הכיבוד משווים את חז"ל ".  ְלַמַען, ַיֲאִרכּון יָּמֶׁ

את הגמרא בקידושין שמדמה  ביאמות הדף היומי רמאוואנו רואים את משה מכבד את חותנו ,  . ה'

תפים ביצירת הגוף והקב"ה וההורים ש .פים של הקב"התולם כשאת ההורים המביאים ילד לעו

  מצויה בין כל השותפיםוהברכה הרי שהשכינה  וילד מכבד את הוריכאשר  .מעניק לו נשמת חיים

                                                                        .םביניהוהקב"ה כביכול דר איתם , 

אותו  ביצירתשלו כדרישתו של ה' לכבד את השותפים לכיבוד הורים רמב"ן מפרש את המצווה ה

תכַ " כבוד ההורים לכבוד ה' מהפסוקיםנושא לים את יוים ומגדושמז"ל חאדם.  ת-ֵבד אֶׁ ִביָך, ְואֶׁ -אָּ

ָך ת ה' ֵמהֹונֶָׁךובהשוואה ל "" ִאמֶׁ אּו"  וכן מהשוואת " ַכֵבד אֶׁ ִביו ִתירָּ      בהשוואה ל"  ִאיש ִאמֹו ְואָּ

ת  " דקֶׁ ֱאֹל ' האֶׁ תֹו ַתֲעבֹּ א אֹּ לפי גישה זו הסיבה לכיבוד ההורים הוא לאו דווקא בשל  ."  יָך ִתירָּ

דלו אותנו והעניקו לנו את עיקר חייהם הצעירים אלא בשל קדושתם כשותפיו של יהסיבה שהם ג

                                                                                                         .יצירת חיים  בורא עולם במעשה

על כל אדם לכבד את  ומנהיגים , שופטיםבעלי תפקידים אמורים לכבד וכפי שאנשים נזהרים 

 .                     אדם גדול ככל שיהיה חייב לכבד את הוריו .רתוישותפיו של ה' ביצ , הוריו

התורה עוסקת בענייני היום יום שאדם זקוק להם , חברה המבוססת על יושר ומשפט , הוגנות בין 

קות ביחסי אדם עד כדי כך שחצי מעשרת הדיברות עוס ולכל אדם ,כבוד להורים לחברואדם 

ה יַָּדְעִתי, ִכילומדים "  כך ועל ידי  לחברו דֹול-ַעתָּ לה'  גָּ ֱאֹל-ִמכָּ  " יםקהָּ

 . םשבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


