
 "בפתש שבט                               ס"ד  ב

   יתרופרשת השבוע מואקטואליה נגיעות 

 
אודות חיי  אנו לומדים . בניו ויתרו חותנו  ,ורעייתעם משה של משפחתי איחוד מתחילה ב ִיְתרֹו פרשת

                                . " ֹכֵהן ִמְדָין""מפרגנים " ליתרו  וחז"ל  משההתורה . זרכהן דווקא מ והפעם  והרוחהמוסר המעשה 

  ַוִיַחְד ִיְתרֹו" :ומודה לה' ישראל(בני )ואולי יותר מ הגאולהעוצמת בין את מ  ,מכיר בגדולת ה' ,יתרו מגיע

ר-ַעל ָכל ר ִהִצילֹו, ִמַיד ִמְצָרִים ְלִיְשָרֵאל:ה'     ָעָשה-ַהּטֹוָבה, ֲאשֶׁ ר, ִיְתרֹו, ָברּוְךוַ  .ֲאשֶׁ ם ה'  יֹאמֶׁ ְתכֶׁ ר ִהִציל אֶׁ ֲאשֶׁ

מעביר למשה סדנה קצרה בנושא  יתרו ." יםקָהֱאֹל-ִמָכלה'   ָגדֹול-ַעָתה ָיַדְעִתי, ִכי ...ִמַיד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרֹעה

הצדק ניתוח ב   , שחיתות ומשפטהנהגהילוב של בש עסקה התקשורתע השבו .משפטו ארגון ,ניהול ,הנהגה

כאשר הוא אליים כרגיל ואקטדברי יתרו . למנהיג אשר לכאורה סרח יעון הוגנת או לאת טעסקול באו העו

תקַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹל-ַאְנֵשי" ממליץ לבחור  ַאְנֵשי " מפרש מנדל מקוצק  רבי מנחם"  ֹשְנֵאי ָבַצע ים, ַאְנֵשי ֱאמֶׁ

ת                                                                                                                            ...השיקול הציבורי אצלם גובר על שיקולי אגו וכבודכאשר   לא רודפי כבודו"  ֱאמֶׁ

  םויישומהמכילה את המלצותיו ו את הפרשה שמעל לקרוא רו ליתרו כאשר בח ןהפירגומשיכו את חז"ל ה

מתן תורה  ,מעמד הר סיני של צמתי ובנוסף את האירוע העו  העברי מערכת המשפטהקמת יסודות  בנושא 

                                                                                                                       .עשרת הדיברותו

ת" ה, אֶׁ ה-ַוִיַקח, ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ ת ֹמשֶׁ יהָ  ִצֹפָרה, ֵאשֶׁ ָחד, ֵגְרֹשם ְוֵאת, ְשֵני ָבנֶׁיָה: .ַאַחר, ִשּלּוחֶׁ ר ֵשם ָהאֶׁ ִכי   ֲאשֶׁ

ץ ָנְכִרָיה רֶׁ זֶׁר .ָאַמר, ֵגר ָהִייִתי ְבאֶׁ ָחד, ֱאִליעֶׁ ְזִרי, ַויַ -ִכי ְוֵשם ָהאֶׁ ב ַפְרֹעהֱאֹלֵהי ָאִבי ְבעֶׁ רֶׁ                 " ִצֵלִני ֵמחֶׁ

 ?לכתוב שיתרו הגיעמספיק לא ? לעניין הגעת יתרוהפרטים האלו  את כלראתה התורה צורך לציין מה 

לקן  ח ,נדון על ידי הפרשנים השונים וניתנו לו תשובות שונותזה ניין עכותב ש ,, מורה לתנ"ךצחי לב רן

קן לפרשת הדברים שדברו  קושרות את שילוחיה של ציפורה לסיפור המלון בדרך ממדיין למצרים, וחל

מדוע מוזכרים שמות בניו של משה ו   מרים ואהרון אודות האישה הכושית אשר לקח משה וגירש.

אותם התורה אינה את בניו )מסבירה את משמעות שמות בני משה לא בכדי שנכיר התורה  ומדרשיהם?

                   ( " ּוְשֵני ָבנֶׁיָה, ִעָמּה... ְוִאְשְתָך ְוֵאת, ְשֵני ָבנֶׁיהָ  "... ותבת שהם בני ציפורהן שהיא כומעניי מתארת

למד  בשמות בניו של משה ובמדרשיהם יעיון ד משמותיהם וממדרשיהם על משה ולא עליהם. ללמאלא 

שהם מעידים על רגשות מעורבים ומורכבים אותם חש משה בעת לידות בניו במדיין. שם הבן הראשון  

ץ ָנְכִרָיה". מהי הארץ הנכריה בה חש משה גרשם " רֶׁ נה למצרים ביחס  האם הכוו ? ֵגרִכי ָאַמר ֵגר ָהִייִתי ְבאֶׁ

רש"ר הירש סבור שכוונתו של  ?ארץ הולדתו  או שמא הכוונה למדיין ביחס למצרים ? לארץ האבות

משה במתן השם ובמדרשו היא לבטא את תחושת הגרות אותה הוא חש במדיין למרות היותו בעל משפחה. 

                        .אנכי " במקום גרהייתי ום שינה משה ואמר "גריחד עם זאת כדי לא לפגוע באנשי המק

שמשה מתייחס לארץ מצרים בה הוא חש כגר בהשוואה למדיין, ובכך הוא מביע את  היא פרשנות אחרת 

נאלץ  ו גדל בארמון פרעה  ,נולד במצרים משה תחושת הביתיות אותה הוא חש במקום החדש אליו הגיע. 

            בית.-ידי המקומיים כמצרי. בשום מקום הוא אינו בן-נחשב עלהוא במדיין מצד שני  לברוח ממצרים

ְזִרי ַוַיִצלֵ אליעזר, פשוט יותר: " –שמו של הבן השני  ב ַפְרֹעהִכי ֱאֹלֵהי ָאִבי ְבעֶׁ רֶׁ ". משה מודה לאל ִני ֵמחֶׁ

           (ממצריםהצלת ישראל לה' על ויתרו מודה  )  שעזר לו והצילו מחרב פרעה שאיימה עליו בהיותו במצרים

. חייו אמנם ניצלו, ועל כך הוא שמח  של משה במדייןתיו גשורהצבת שני השמות זה ליד זה מציגה את 

חזק ביותר לאל שהצילו הוא חש בחיבור יה. כרומודה לה', אך הוא אינו שוכח כל העת שהוא גר בארץ נ 

מחרב פרעה. משה אינו מודה לאלוהיו אלא לאלוהי אביו, וייתכן שתחושה זו מעניקה שייכות וחיבור  

אלוהי אביו  .  לאל הקשור למשפחה ולעם בהווה ובעבר לאעמוק, אמנם לא לקרקע ולארץ השייכת לו, א

                                                                         שניתן לסמוך עליו ולמצוא בו נחמה, הגנה וביטחון בנוגע לעתיד., ו ברית לעולם נ אשר כרת אית

המורכבות של זרות וגרות בארץ  שילוב התחושות. ותוכך התפתח עם ישראל בגל מנהיגמשה הכך גדל 

 .על השגחתויה ביטחון בעזרתו של ה' והודיחד עם  היכרנ 
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  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת 

 


