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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - הגיור הגדול

 מה שמועה שמע ובא?

 -תחילתה של פרשתנו בדמותו של יתרו ובהגעתו אל משה 

ל ר א ֶ֨ ר ֲאש   ְדב  ָּ֔ ִּ ים ַהמ  ָֽ ֱאֹלהִּ ָֽ ָׁ֖ם ַהֶ֥ר ה  ֶ֥ה ש    1.֛הו א ֹחנ 

 -רש"י פותח את ביאורו לפרשה במשפט מפורסם 

 2.עמלקקריעת ים סוף ומלחמת  -? מה שמועה שמע ובא

אף ר לדבריו ממסכת זבחים )דף קט"ז.( ורש"י מביא את המקו

מצטט את המקור בפירוש. שאלתו של רש"י ואף תשובתו 

מדוע רש"י נדרש  -מחייבים הבנה. הקושי בדברי רש"י הוא 

  -כלל לשאלתו, שהרי הכל מפורש בפסוק 

ה  ֙ן ֹחת ֵ֣ן מֹש  ָּ֔ ְדי  ן מִּ ֵ֤ ֹו ֹכה  ְתרֶ֨ ע יִּ ַמַ֞ ש ְ ֩ת כ   ַוי ִּ י֙ם  לא  ֵ֤ה ֱאלֹהִּ ש   ר ע  ֲאש  ֶ֨
ָׁ֖ל א  ר  ש ְ ה ו ְליִּ י ְלמֹש  ָּ֔ ָֽ ֹו כ ִּ ּ֑ יא  ַעמ  ִ֧ ת 'ה֛ הֹוצִּ ם א  יִּ ָֽ ְצר  ִּ מ  ָׁ֖ל מִּ א  ר  ש ְ  3.יִּ

אלהים למשה ולישראל'. יתרו שמע 'את כל אשר עשה 

נכון  -מפורש! ותשובתו של רש"י גם היא מצריכה הבנה 

צמה ושקריעת הים ומלחמת עמלק הם שני אירועים רבי ע

התרחשו בסוף הפרשה הקודמת, אבל הפסוק הרי מנמק ש

את הגעת יתרו בסיבה כללית הרבה יותר ואומר שיתרו שמע 

את אשר 'הוציא ה' את ישראל מצרים', כלומר בין היתר אכן 

תה גם מלחמת עמלק וגם קריעת הים אבל הקב"ה עשה יהי

עוד הרבה דברים נוספים שיתרו שמע גם אותם, ואם כן מדוע 

 ם בפסוק אך ורק שני האירועים הללו?מצויני

 מחלוקת משולשת

כדי להבין את דברי רש"י בואו נראה את המקור ממנו הוא 

  -לומד, בגמרא בזבחים 

ר' יהושע אומר מלחמת  ?ונתגיירמה שמועה שמע ובא 
המודעי אומר מתן תורה שמע  לעזרא' ר ... עמלק שמע

 4...אומר קריעת ים סוף שמע ובא ליעזרא' ר... ]ובא[

שאלת הגמרא היא לא רק על ביאתו של יתרו אלא  -ראשית 

. דבר שני, שלא כדברי , ורש"י משמיט מילה זועל התגיירותו

לפי  -רש"י שיתרו הגיע בעקבות שמיעה על שני אירועים יחד 

הגמרא יש כאן מחלוקת משולשת בין שלשה אמוראים, שכל 

                                                           
 שמות, י"ח, ה'. 1
 רש"י, שמות , י"ח, א'. 2
 שם. 3
 זבחים קט"ז. 4

הגיע בגלל סיבה אחת בלבד, ודבר  אחד מהם טוען שיתרו

מדעתו של ר' אלעזר המודעי, כלל רש"י התעלם  -שלישי 

 5שיתרו הגיע בעקבות מתן תורה.

שלכאורה הפסוק כולל סיבה  -השאלה ששאלנו על רש"י 

 תקפה גם לגבי חז"ל. ננסה להבין את -כללית להגעת יתרו 

 דבריהם, ונראה כי הם כיוונו ממש לפשוטו של מקרא; 

 מה שרואים מכאן לא רואים משם

קריעת  ף לשלש הדעות המופיעות כאן בגמרא;יש דבר המשות

ים סוף היא פעולה שעשה הקב"ה כשמשה נוטה את ידו על 

הים, כך שמי שרואה את הדברים מרחוק חושב שהקב"ה קרע 

את הים על ידי משה. לעומת זאת, מי שהיה עומד קרוב יותר 

מצא במרכז אלא ישראל למתרחש היה רואה שלא משה נ

ק עצמם, שהרי קריאת הקב"ה למשה להרים את ידו היתה ר

 -, כמאמר חז"ל אחרי שישראל נכנסו למים ובזכותם

 6.כדי היא האמונה שהאמינו בי שאקרע להם את הים

תם, רק אחרי שנחשון קפץ לים וישראל בעקבותיו, רק בזכו

 קרא הקב"ה למשה לנטות את ידו ולבקוע את הים!

מרחוק היה נראה כאילו משה מרים את  -במלחמת עמלק גם 

ראה את יותר מקרוב  ולכן ישראל מנצחים, אבל מי שצילםידיו 

יהושע ואת כל ישראל חולשים את עמלק לפי חרב. אם היה 

מן הסתם הוא היה  ,מישהו שגם היה מאזין בקשב רב פנימה

  -שומע את חז"ל 

לְ  ֹות מִּ ה עֹוש  ל מש   יו ש   ד  י י  א ְוכִּ ל   ה? א  מ  ְלח  ֹוְברֹות מִּ ה אֹו ש  מ  ח 
ה  י ַמְעל  ַלפ   ים כ ְ לִּ כ ְ ַ ְסת  ל מִּ א  ר  ש ְ יו  יִּ ה  ל ְזַמן ש   ְך, כ   לֹוַמר ל 

ים רִּ ב ְ ְתג ַ יו  מִּ ם ה  ַמיִּ ש    ב ַ ם ש   יה  ם ַלֲאבִּ ב   ת לִּ ין א  דִּ ְעב ְ  7.ו ְמש ַ

בהתבוננות מבחוץ רואים את משה עולה אל  -במתן תורה  ואף

ההר ומביא את התורה, ישראל בכלל לא שייכים לעליה להר 

ישראל חטאו בעגל כאשר חזר משה  -ולקבלת התורה. אדרבה 

עם הלוחות. אבל מי שמסתכל בעומק רואה ומגלה שכאשר 

  -בא הקב"ה ואומר למשה 

 יתכן שרש"י כאן הלך לשיטתו שיתרו הגיע לפני מתן תורה )עי' ברש"י, 5

 להלן פס' י"ג(, ונראה  להלן.
 מכילתא, בשלח, פר' ג'. 6
 משנה ראש השנה, ג', ח'. 7

 תשע"ז יתרו 
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ם יד ָּ֔ מִּ ֙י ְוַאש ְ נ ִּ ֙ מ   ף מִּ ר  ֵ֤ ת ה  ה א  ֵ֣ ְמח  ֙ה  ְוא  ֱעש   ָֽ ם ְוא  יִּ ּ֑ מ  ַָׁ֖חת ַהש    ַ ת  ם מִּ מ ָּ֔ ש ְ
ֹוְתך ָּ֔ ְלגֹוי ו   אָֽ נ  ָֽ מ   ב מִּ ָׁ֖ ר  ו ם ו  צֶ֥  8.ע 

  -'לא בזכותי באה התורה לישראל'  -עונה לו משה 

ם  ה ֶ֘ ְעת   ל  ֵ֣ ב ַ ש ְ ר נִּ יך  ֲאש  ֶ֨ ֶ֗ ד  ל ֲעב  א ֵ֜ ר  ש ְ ְליִּ ק ו ָֽ ְצח ֶ֨ ֩ם ְליִּ ה  ר ְלַאְבר  ְזֹכֹ֡
 ֵ֣ ַדב   ְךְ֒ ַות ְ תב   ָֽ ֙ה א  ם ַאְרב   ה ָּ֔ ל ר ֲאל  ם ְוכ  יִּ ּ֑ מ  ָׁ֖י ַהש    ֹוְכב  כָֽ ם כ ְ  ַזְרֲעכ ָּ֔

ם ָֽ ו  ְלֹעל  ֲחלָׁ֖ ָֽ ם ְונ  ְרֲעכ ָּ֔ ָֽ ֙ן ְלזַ ת   י א  ְרת ִּ ַמֶ֗ ֵ֣ר א  ץ ַהז ֵֹ֜את ֲאש   ר  א ֶ֨  9.ה 

יצחק ויעקב ובשבילם אני מקבל את  ,בזכות בני אברהם

 התורה ולא הפוך!

 ישראל מגלים אלוקות בעולם

'וישמע יתרו...  -את הפסוק הפותח את פרשתנו לפי זה נבין 

למשה ולישראל עמו', בגלל מה  להים-את כל אשר עשה א

שעשה הקב"ה למשה ולישראל הוא מחליט להתגייר. לעבוד 

שישים שנה למעלה מעבודה זרה הוא כבר הפסיק מזמן, לפני 

אבל הוא לא התגייר, כי באמת אין שום חיוב על גוי להתגייר.  -

במשך כל אותן אכן להיות עובד ה', ולהישאר 'בן נח', ל הוא יכו

ממש כמו אברהם אבינו  -שנים הוא גילה את שם ה' בעולם 

 משה חתנו.  -לא רעה יתה לו חברותא יאפילו הובזמנו, 

מעבר לקבלת המצוות ולאמונה באל  -אך כדי להתגייר צריך 

להבין שיש עם ישראל שהוא העם המגלה את מציאותו  -אחד 

רוצה להצטרף לעם  -המתגייר  -של הקב"ה בעולם, ושהוא 

  -הזה, כמו שאמרה רות לנעמי 

י ְך ֱאֹלה  אֹלַהיִּ י ו  ְך ַעמ ִּ  10.ַעמ  

מה ששמע כעת יתרו והחליט בגללו להתגייר הוא שלשת 

ת קריעת ים סוף, מלחמ -המובאים בגמרא   ,הדברים הללו

שבראיה ראשונית נראים כאילו משה הוא  -עמלק ומתן תורה 

העיקר בהם אבל כשמביטים היטב מבינים כי הם מעידים על 

כך שישראל הם העיקר, ורק בעקבותיהם הגיע לתובנה ואמר 

 'אני אהיה חלק מהעם הזה'.

 אב המון גרים

 ,כי רש"י -אז למה רש"י משמיט את המילה 'ונתגייר'? 

של מקרא, טוען שאין מהפסוק עצמו עדיין שמפרש לפשוטו 

 מאוחר יותר. ו של יתרו והוא עתיד להיכנס לזההוכחה לגיור

יתרו שמע על קריעת  -' לכן הוא ציטט 'מה שמועה שמע ובא

אבל אצלו זה  -ים סוף ועל מלחמת עמלק כמו שאר עמי האזור 

התרגשו  -שינה את כל עולמו הפנימי, בניגוד לאחרים ששמעו 

 אך חזרו לשגרתם.  -קצת 

ומדוע רש"י ויתר על דעת ר' אליעזר שיתרו שמע על מתן 

פשוט, כי הוא לא רוצה כעת להיכנס לעניין 'אין  -תורה? 

 מוקדם ומאוחר בתורה' מפני אין זה מחויב לפי הפשט. 

אמורא  ולמה רש"י צרף את שתי הדעות יחד ולא הביא דעת כל

שגילה יתרו עכשיו זה לא כדי לבאר לנו שהדבר  -בפני עצמו? 

אלא שאין אלוקות   -את זה הוא כאמור ידע מזמן  -וקות שיש אל

התגייר והיה לאב בא ובגלל זה הוא ו -בעולם בלי ישראל עמו 

 לכל הגרים הקדושים והגדולים שבאו אחריו.

  

                                                           
 דברים, ט', י"ד. 8
 שמות, ל"ב, י"ג. 9

 רות, א', ט"ז. 10
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 לסעודה שניה - לדרוש אלקים ממשה

 שיעור בניהול

כמה פשוטה היא הצעתו של יתרו העומדת במרכזו של 'שני' 

 -של הפרשה. הוא רואה את משה חתנו שופט את ישראל 

֙ם ַעל ע  ד ה  ֲעֹמֵ֤ ָֽ ן ַוי ַ ה מִּ ר ַעד ֹמש  ָּ֔ ק  ָֹׁ֖ ב ַהב  ר  ָֽ ע   11.ה 
  -והוא אומר לו 

ֶ֥ר ֹלא ר ֲאש   ב ָּ֔ ָֽה טֹו֙ב ַהד   ָׁ֖ה ֹעש   ם. ַאת   ל ג ַ ָֹּ֔ ב  ל ת ִּ ֹבֵ֣ ם נ  ה ג ַ ֶ֥ם  ַאת  ָּ֕ ע  ה 
י ָֽ ְך כ ִּ ּ֑ מ   ֵ֣ר עִּ ה ֲאש   ָׁ֖ ר ַהז   ב ָּ֔ ֙ ַהד   ך  ְ מ  ד מִּ ֵ֤ ב   12.כ 

  -אז מה עושים? יתרו מציע הצעה מדהימה 

ל כ   ה מִּ ֵ֣ י ְוַאת  ֵ֣ה ת ֱָֽחז  ם ַאְנש   ע ָ֠ ָׁ֖ת  ה ָ֠ ֶ֥י ֱאמ  ים ַאְנש   ֛ י ֱאלֹהִּ ִ֧ ְרא  ל יִּ יִּ ַחֵ֜
ּ֑צַ  י ב  ְנא  ים ש ֵ֣ ָׁ֖ ִּ ש   י ֲחמִּ ֶ֥ ר  ֹות ש   אָּ֔ י מ  ֵ֣ ר  י֙ם ש   פִּ י ֲאל  ֵ֤ ר  ם ש   ה ֶ֗ ְמת  ֵ֣ ֲעל  ע ְוש ַ

ת ֹרָֽ י ֲעש   ֶ֥ ר  ת. ְוש   ו  א  ְָֽפטֵ֣ ל ְוש   כ  ם ב ְ ֶ֘ ע  ל ה  ַ֞ה כ   י  תְ֒ ְוה  ֹדל֙  ע  ר ַהג   ֵ֤ ב  ַהד  
ל יך  ְוכ  ל ָּ֔ יאו  א  ֵ֣ בִּ טו   י  ְ פ  ש ְ ן יִּ ֹטָׁ֖ ֶ֥ר ַהק   ב  ּ֑ם ַהד    13.ה 

'האצלת סמכויות'. נשמע פשוט,  -לזה בלימודי ניהול קוראים 

לא? איך זה שמשה רבנו, הרועה הנאמן של ישראל, שחוצה 

איך זה שהוא לא עלה על הרעיון  -את הים ומקבל את התורה 

הזה בעצמו? הוא חושב שהוא כן יכול לשפוט לבד את כל 

 ישראל?

  -יתרו מסייג את ההצעה שלו במילים הבאות 

ֶ֥י ֱאלֹ  יהִּ ְצך ָּ֔ וִּ ֵ֣ יע  ּ֑ךְ אִּ מ   ָׁ֖ים עִּ  14הִּ

  -ומפרש שם רש"י 

 15.בעצה אמר לו צא המלך בגבורה
'תשאל את הקב"ה אם הוא מאשר את מה שאני מציע  -כלומר 

ורק אז תעשה'. אם נסכם, נדמה כי דעתו של יתרו היא שצריך 

והקב"ה אמור  -למנות שופטים, דעתו של משה הפוכה 

 להכריע. האם אכן אלו הם פני הדברים?

 ורה מהמקורללמוד ת

יכול לשפוט לא משה רבנו לא חשב שהוא  -התשובה היא 

בעצמו את כל העם. יש הבדל בין קבלת התורה מפי משה רבנו 

לבין קבלתה מפי אחרים, ואפילו הם אהרן הכהן, שבעים 

 הזקנים או כל גדולי כל הדורות שלאחריהם. 

 17שכל הפרשה הזו נאמרה לאחר מתן תורה. 16רש"י אומר

משה הוא היחיד שעמד על הר סיני וקיבל את התורה מפי 

הגבורה וכעת הוא יושב וכל העם עומדים עליו מבוקר עד ערב, 

 -גם לדברים פעוטים שבהחלט שרי העשרות יכולים לפתור 

                                                           
 שמות, י"ח, י"ג. 11
 י"ח.-שם, י"ז 12
 כ"ב.-שם, כ"א 13
 שם, י"ט 14
 רש"י, שם. 15
 רש"י, שמות, י"ח, י"ג. 16

רוצה להעביר את דברי  -ועם ישראל שותפים לו בזה  -אבל הוא 

 הקב"ה כפי שהוא קיבל מפי הגבורה ממש! 

שכל כך קשה לו לדון את ישראל. הרי רק לפי כמה  לכן זה לא

 18אז זה קשה?! -ימים הוא הוריד לנו את המן וקרע את הים וכו' 

משה רוצה להוריד  -הדיון אינו על הטכניקה אלא על המהות 

לא שמע את  משהאת דבר ה' לעם כפי שהוא קיבלֹו בסיני. 

 .הדברים בהר ה' אלא ראה אותם ואינה דומה שמיעה לראיה

 מה יהיה כשמשה לא יהיה?

זה בדיוק מה שאף יהיה בהמשך קריאת הפרשה במעמד הר 

סיני )מבחינה כרונולוגית כפי שהסברנו ע"פ רש"י זה כבר היה 

שמח ברצון הפנימי של כל כך משה  -לפני מינוי השופטים( 

, אבל בפועל העם לא 19העם שדרשו 'רצוננו לראות את מלכנו'

 -הקולות, נעים לאחור ואומרים לו הם רואים את  -עמד בזה 

ר ב   ה ְוַאל ד ַ ּ֑ע  מ  ש ְ נו  ְונִּ ָׁ֖ מ   ֶ֥ה עִּ ן ַאת   ָׁ֖ים פ   נו  ֱאֹלהִּ ֛ מ   ֶ֥ר עִּ ו ת ְיַדב   מָֽ  20.נ 

של אלא רק  ו לא יכולים להיות בבחינה של ראית הקולות'אנחנ

 שמיעה'. 

  -בית הדין נקרא בתורה 'אלהים' 

ַבר א ד ְ ֹבָׁ֖ ים י  ֱאֹלהִָּּ֔ ָֽ ד ה  ּ֑ם ַעַ֚ יה  נ   21.ש ְ

 –כי באמת לדון זו פעולה אלוקית. לנו זה נראה דבר קטנטן 

, ומשה רבנו רוצה להעביר 22'דין פרוטה כדין מאה' באמת אבל

 -יתרו שבא מן החוץ חושש מדבר אחד דווקא לנו את זה כך. 

'מה יקרה אם חס ושלום אתה, משה, לא תהיה פה? מי יעביר 

לעם?' ולכן הוא מייעץ את הכח המיוחד הזה של משה הלאה 

 את מה שמייעץ.

כי  -מעתה נבין למה שלח יתרו את משה להימלך בגבורה 

באמת רק מפני שמשה לא יוכל להכניס את ישראל לארץ הוא 

ך אותנו ארבעים שנה בתורה שגם בהמשך, אחרי תקופתו חינ

שהם מקבלים  והדיינים ונדעגדולי התורה  אנו נלך אל –שלו 

 ממשה.לנו ישירות ם אותה את התורה ומעבירי

 להעניק את הכח לישראל

בספר דברים, כאשר חוזר משה ומספר לעם את סיפורי 

המדבר, הוא פותח בסיפור מינוי הדיינים, עובר לסיפור 

  -שנראה כלל לא קשור  עובר לעניין המרגלים ופתאום באמצע

להורות את חוקי האלקים והרי הם עדיין לא איך יכול משה  -שאם לא כך  17
 ניתנו?

 עי' רש"י, דברים, א', ט'. 18
 '.ט ,ט"שמות י, רש"י 19
 שמות, כ', ט"ז. 20
 שם, כ"ב, ח'. 21
 בבלי, סנהדרין, ח'. 22
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ם ף  ג ַ ֵ֣ ְתַאנ ַ ֙י הִּ ם 'הָּ֔ ב ִּ ר ג ַ אֹמּ֑ ָׁ֖ם ל  ְגַלְלכ  ָׁ֖ה ב ִּ א ַאת   ָֽם ֹלָֽ א ש   ֹבֶ֥  .ת 
ן ֵַ֤ע ב ִּ י ְיהֹוש   ק כ ִּ ֹו ַחז  ָּ֔ ה ֹאתֵ֣ ּ֑מ   ֹבא ש   ֵ֣ ו א י  יך  הָׁ֖ נ ָּ֔ ד ְלפ  ֵ֣ ֹעמ  ָֽ ֙ן ה  ו א  נו  הָׁ֖

ת ה א  נ   ֶ֥ ל  ל ַיְנחִּ ָֽ א  ר  ש ְ  23.יִּ
מת עוד מעט שהוא מסביר לעם ישראל משה  -זה דבר מדהים 

הוא מוכיח ומחזק ולכן עביר את ישראל את הירדן, הוא יולא 

הצעיר שעומד להיכנס לארץ, ובעצם הוא אומר להם  הדור את

 -שכל הארבעים שנה של המדבר בהן הוא הנהיג את ישראל 

הקב"ה זיכה אותו בעל כרחו להעניק לנו את הכח להמשיך 

 לדון, להמשיך לשפוט, להמשיך ולגלות את משה בעולם. 

אין כאן קושי בניהול, זה קושי באיך אני יכול ללמוד את התורה 

ים הגדולים ביותר אך גם בפרטים הקטנים ביותר, ולהבין בדבר

ומשה עצמו  -שאילו הייתי זוכה הייתי עומד מבוקר עד ערב 

 היה מעביר לי את האלוקות.

 גם היום! -תורה מפי משה 

לא לחינם נכתבה פרשה זו לפני מתן תורה, למרות 

 . מבחינה היסטורית שהתרחשה אחריה

גם היום כשאנו ניגשים ללמוד את התורה אנו צריכים לזכור 

 -את השיחה ההיא, לזכור שיתרו ייתר פרשה אחת בתורה 

מתן תורה. גם היום סיפור וזוהי הפרשה שמקדימה בפועל את 

                                                           
 ל"ח.-דברים, א', ל"ז 23
 דברים, ל"א, א'. 24

משה יושב והעם  -כשאנו ניגשים ללמוד סוגיה כזו או אחרת 

ם אם עומד עליו מבוקר עד ערב, והיא עוברת מן האלוקים, ג

או שרי  , שרי חמישיםבפועל זה דרך שרי מאות, שרי אלפים

 עשרות.

 -של משה כותבת התורה  ברגעיו האחרונים

ת ר א  ֛ ּ֑ה ַוְיַדב   ְך ֹמש   ל  ָׁ֖ ל ַוי   ה א  ָׁ֖ל   א  ים ה  ֶ֥ רִּ ב  ל לׇכ ַהד ְ ָֽ א  ר  ש ְ  24.יִּ
 מאין הלך ולאן? -וכל המפרשים שואלים שואל 

לנו ממשיך ומהלך, ממשיך ומעביר עדיין משה  -והתשובה היא 

את התורה. זה עובר דרך הרבה 'שרי עשרות' אבל רק כשזה 

עובר ומגיע אלינו בכזו ענווה, שאנחנו יודעים שאת הכל אנו 

אנו חשים 'וילך  -מפי הגבורה  שקיבל וראהמקבלים מפי משה 

מבוקר ועד  -מהלך בינינו וממשך ונותן אותה הוא עדיין ו משה',

 -גם  ערב, וכך

ל ה ַעל כ   ם ַהז  ָּ֔ ֵ֣ ע  ֹום ה  לָֽ א ְבש   ֹבֶ֥ ֹו י   25.ְמֹקמָׁ֖

 

 

 

  

 שמות, י"ח, כ"ג. 25
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 לסעודה שלישית - השליח הראשון

 מתי? - נפרדים מיתרו

בהם  ,פרשה' של השלישי'ארבעה פסוקים מרכיבים את 

מבצע את הצעת יתרו למנות שרי אלפים, שרי אף מקבל משה ו

 -מאות, שרי חמישים ושרי עשרות 

ל ַ֞ה כ   י  ל ְוה  יך  ְוכ  ל ָּ֔ יאו  א  ֵ֣ בִּ ֹדל֙ י  ר ַהג   ֵ֤ ב  טו   ַהד   ְ פ  ש ְ ן יִּ ֹטָׁ֖ ֶ֥ר ַהק   ב   ַהד  
ת  ָֽךְ  ו  אִּ אָׁ֖ ש ְ ָֽ יך  ְונ  ל ָּ֔ ע  ָֽ ל֙ מ  ק  ּ֑ם ְוה   26.ה 

יתקיים בו וכך, גם העם 'על מקומו יבוא בשלום' וגם משה לא 

 -ל' ל תב  'נב  

ר ָֽ מ  ֶ֥ר א  ל ֲאש   ָֹׁ֖ ַעש  כ  ֹו ַוי ַָּ֕ ְתנּ֑ ֹול ֹחָֽ ָׁ֖ה ְלקֵ֣ ַמֶ֥ע ֹמש   ש ְ  27.ַוי ִּ

ועשה את 'כל  -כי משה שמע 'לקול חותנו'  28חז"ל מדגישים

 אשר אמר' לו הקב"ה. 

 -בסופה של הפרשה הקצרה שלנו אנו נפרדים מיתרו 

ת ָׁ֖ה א  ח ֹמש   ֶ֥ ל ַ ל   ַוְיש ַ ֶ֥ ֹו ַוי   ְתנּ֑ לֹחָֽ ֹו א  וֹ  ְך לָׁ֖  29.ַאְרצָֽ

נימוסית אבל יש בה ענין חשוב שצריך  הפרידה נשמעת מאוד

להבין בה. כדי להסביר את הקושי שבפסוק נקדים הקדמה 

רש"י טוען שכל פרשתנו איננה נמצאת במקומה  קצרה;

 -הטבעי, הכרונולוגי 

מוצאי יום הכפורים היה, כך שנינו בספרי, . ויהי ממחרת
ההר. ועל כרחך אי אפשר  חרת רדתו מןומהו ממחרת, למ

ממחרת יום הכפורים, שהרי קודם מתן תורה אי   לומר אלא
אפשר לומר והודעתי את חוקי וגו', ומשנתנה תורה עד יום 
הכפורים לא ישב משה לשפוט את העם, שהרי בי"ז בתמוז 

שהה שמונים ירד ושבר את הלוחות, ולמחר עלה בהשכמה ו
ואין פרשה זו כתובה כסדר, שלא . םיום וירד ביום הכפורי

נאמר ויהי ממחרת עד שנה שנייה, אף לדברי האומר יתרו 
שילוחו אל ארצו לא היה אלא עד  - קודם מתן תורה בא

שהרי נאמר כאן וישלח משה את חותנו, ומצינו , שנה שנייה
במסע הדגלים שאמר לו משה נוסעים אנחנו אל המקום וגו' 

ואם זה קודם מתן תורה, ( י, לא במדבר) אל נא תעזוב אותנו
 30.שחזר מששלחו והלך היכן מצינו

יתרו הגיע למחנה ישראל אחרי מתן תורה, וגם אם מישהו 

הר שכל הפרשה נאמרה  -יאמר שהוא הגיע לפני מתן תורה 

לאחר שניתנה התורה. לא יתכן שמשה ילמד את ישראל את 

 החוקים והמשפטים של הקב"ה לפני שהוא קיבל אותם.

 מפעל אינסופי ללימוד

מהפס'  -ך אלא מביא סמך נוסף לשיטתו כרש"י אינו מסתפק ב

ן אמנם לא מצוין בדיוק החותם את 'שלישי' שהבאנו לעיל. כא

לסתום אלא  הכתוב הרי 'לא באאבל  מתי זה התרחש

דה , בספר במדבר, שהפר  התורה , ולכן מלמדת אותנו31לפרש'

 -תה יחותנו היבין משה ל

ש     ... ש  ב ַ ד  ֹחּ֑ ים ב ַ ֵ֣ רִּ ש ְ ע  י ב ְ ָׁ֖ נִּ ש  ַהש    ד  ֹחֶ֥ ית ב ַ ֛ נִּ ה ַהש    ִ֧  32...נ 

שבעה חודשים אחרי קבלת התורה ביום הכיפורים, שנה 

אל ארצו, ומגמתו חזרה כמעט אחרי חטא העגל, הולך יתרו 

ת גם היא לגייר את משפחתו. שם, בספר במדבר, מתואר

ע את משה מנסה לשכנ -שיחתם של משה ויתרו באריכות 

הוא מודיע לו שהם נוסעים אל ארץ ישראל,  יתרו להישאר,

'והיית לנו  -מבטיח לו נחלה, מסביר לו את חשיבותו לישראל 

 אבל יתרו כבר החליט לשוב לארצו. 33כעיניים'

אין מוקדם ומאוחר ישנו כלל לפיו 'הבנתי ש -והשאלה פשוטה 

מופיעה  מדוע מובן אמנם? כאן , אבל למה עושים כך'בתורה

כדי ללמדנו שהתורה  -פרשת מינוי הדיינים לפני מתן תורה 

שתינתן על ידי משה ממשיכה על ידי תלמידיו ותלמידיהם 

לאורך כל הדורות עד אלינו, שלימוד התורה הוא מפעל עצום 

מלמדים שהיו -שהחל בימי משה על ידי כל הדייניםואינסופי 

ל תחשבו שרק א -זוהי הקדמה עצומה למעמד הר סיני  34שם.

רץ, לכל את התורה צריך להוריד לכאן, לא -עולים למעלה להר 

אבל הפסוק של 'וישלח משה את  -העם. העם כולו לומד תמיד 

דה לא שייך  -חותנו'  מה הקשר שלו לכאן? הרי הסיפור על הפר 

 לכאן!

 שליח של משה רבנו

יש כאן פרט אחד מהותי שלא מופיע  -וההסבר בזה נפלא 

. 'וישלח מינויו של יתרו על ידי משה כשליח - 'דברבמ'בספר 

כשליח של  -לגייר את משפחתו  משה את חותנו'. הוא הולך

 משה!

לפני שהתורה מספרת לנו את סיפור מעמד הר סיני, 

שכרונולוגית אכן קדם בשנה לשליחת יתרו, חשוב לתורה 

להדגיש לנו כאן שמשה רבנו מינה שליחים לתורה שיגיעו עד 

 ה תבל כדי שכל העולם כולו ידע ויכיר את מלכות שדי.סוף קצ

הפרשה מסיימת בכך שיתרו הוא זה שמכשיר עוד לפני מתן 

תורה את הקרקע ללימוד תורה בכל יום ויום, בכל מקום ומקום, 

תורה והופך לשליח הראשון של ההוא זה שלוקח את  -ולבסוף 

בסיני,  שקיבלנו. מנקודה זו ואילך נראה איך התורה רבנו משה

מתפרטת בתוכנו ואת השליחים שמפיצים אותה עד לסוף 

 35.קצות תבל, עד שיכיר העולם כולו וידע ש'ה' אחד ושמו אחד'

                                                           
 שמות, י"ח, כ"ב. 26
 שם, כ"ד. 27
 על אתרמכילתא  28
 כ"ז.שמות, י"ח,  29
 רש"י, שם, י"ג. 30
 סדר עולם רבה פרק א 31

 במדבר, י', י"א. 32
 עי"ש ברש"י. 33
 בחישוב מהיר ניתן לראות שהיו כמעט שמונים אלף דיינים בישראל,  34
 מלמד על כל שבעה וחצי אנשים!-דיין     

 זכריה, י"ד, ט'. 35
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  ת מלווה מלכהלסעוד -גוי אחד בארץ 

שכולם זהים בו?האם היינו רוצים לחיות בעולם 

 דיינו? -...ולא נתן לנו את התורה 

ב'רביעי' של הפרשה, עם ישראל מגיע למדבר סיני, ועומדים 

  -לחנות כנגד ההר 

י ָֽ נ  את ב ְ ֶ֥ י ְלצ  יש ִָּּ֔ לִּ ְ ֙ ַהש   ש  ד  ֹחֶ֨ ה  ב ַ ֹום ַהז  ָּ֔ י ֵ֣ ם ב ַ יִּ ּ֑ ְצר  ץ מִּ ר  ֵ֣ א  ָׁ֖ל מ  א  ר  ש ְ יִּ

י ָֽ ינ  ֶ֥ר סִּ ְדב ַ ָׁ֖או  מִּ ו  . ב   ְסעֵ֣ ו  ַוי ִּ ֲחנָׁ֖ ָֽ י ַוי ַ יַנָּ֔ ר סִּ ֵ֣ ְדב ַ או ֙ מִּ ֹבֶ֨ ים ַוי   ֶ֗ ידִּ ְרפִּ ָֽ מ 

ַחן ָֽ ּ֑ר ַוי ִּ ְדב   ִּ מ  ר ב ַ ָֽ ה  ד ה  ג  ֶ֥ ָׁ֖ל נ  א  ר  ש ְ ֶ֥ם יִּ  36.ש  

  -זהו הרגע שאליו אנו חותרים כל הזמן 

ינו   י  ה. ד ַ ור  ת ַהת  נו  א  יַני, ְולא ַנַתן ל  ְפנ י ַהר סִּ נו  לִּ ְרב  לו  ק   37.אִּ

למה היינו זוכים אם היה המקום היה מקרבנו להר סיני מבלי 

לתת לנו את התורה? אל דאגה, לא היינו נשארים תקועים 

לנצח למרגלות ההר, אלא היינו זוכים למדרגה המופלאה הזו 

א' בסיון בשנה ההיא, של 'ויחן שם ישראל נגד -שהתרחשה ב

  -ההר', ובלשון חז"ל שרש"י מצטט באופן מעט שונה 

נוסעים במחלוקת  - 'ויסעו ויחנו'כל מקום שהוא אומר 

 38.לב אחדכולם  וחונים במחלוקת, אבל כאן הושוו

'הושוו לב אחד'? האין  -ין מאוד. מה הפירוש ידבר מענזה 

מחלוקות יותר? אין דעות? נזכור שהביטוי הזה נאמר דווקא 

אבל מצד שני היופי של התורה הוא דווקא  -למרגלות הר סיני 

. 39בוי הדעות, ריבוי השיטות, 'אלו ואלו דברי אלקים חיים'רי

האם אנחנו רוצים לחיות בעולם שכולם חושבים באותו אופן? 

 שהכל אחיד?

 כמו קרני השמש

מצד אחד, כתוב על עם ישראל 'ויחנו במדבר'  -נדייק בפסוק 

'ויחן' בלשון יחיד. על פי -הם היו ב -בלשון רבים, ומצד שני 

הכוונה שהם היו במריבות בשאר הנסיעות אלא אין  40חז"ל

כשם שאין  - לוקת, כי כך נבראו האנשים בעולםבמח

פרצופיהם שווים...', וכך היה שיטתם, נוהג העולם וכדרך בית 

לברר שיטות, לראות גישות וכל אחד מבטא את  -המדרש 

המיוחד שבו. כשהגיעו למדבר סיני התקיים מצב מופלא, חריג 

ובעומק, שררה בין ישראל אחדות מושלמת והם  -ויוצא דופן 

ראו שבמקור הכל אחד. הם חנו כהמון רבים אך פתאום הם 

                                                           
 ב'.-שמות, י"ט, א' 36
 הגדה של פסח. 37
  י"ט, רעה.במכילתא כאן, וכן בילקו"ש,  38
 עירובין, י"ג: 39
 פדר"א פמ''א 40

קלטו שהם אחד שמתפרט להרבה קרניים. ממש כמו ציורי 

 הילדים בהם רואים שמש שמתפרטת להמון קוים.

  -בהמשך הפרשה, בתחילת 'שביעי', יהיה כתוב 

ל ת ְוכ  ים א  ֶ֨ ֩ם ֹראִּ ע  ת ה  ֹולֵֹ֜  41.ַהק 

, אבל יונתן בן 42הפירוש הידוע הוא שהם ראו את הנשמע

  -עוזיאל מתרגם זאת באופן מדהים 

ל  כ  ְמֲעהֹון ד ְ ש   ין ב ְ כִּ ְ ְתַהפ  יְך ֲהוֹו מִּ יא ה  ַלי  א ַחְמַיין ַית ק  ל ַעמ   ְוכ 

א ַרי  עו  ֹו ב ְ ן ג  ין מִּ יְך ֲהוֹו ַנְפקִּ  43.ַחד ְוַחד ְוה 
ים מהגבורה העליונה כל העם היו רואים איך הקולות מתהפכ

איך  -לפי שמיעתו המיוחדת של כל אחד ואחד. כולם ראו יחד 

לכל אחד ואחת יש מקום משלו, ישאת השמיעה שלו. 'ויחנו 

 'ויחן שם ישראל'. איזה דיוק מדהים בלשון הפסוק! -במדבר' 

 סגנון ייחודי לכל אחד

לכל אחד מאתנו יש את האות המיוחדת שלו בתורה, את 

אבל הכל נובע מכך שהישראל  -מיוחדת שלו המנגינה ה

 שבתוכי היה ביחד, 'ויחן שם ישראל'. 

רק כך אפשר להגיע לסיום הקריאה הזו, שהיא ההקדמה למתן 

 -התורה. ביום למחרת קורא הקב"ה למשה ומצווה אותו 

ל ָֽ א  ר  ש ְ י יִּ ֶ֥ ְבנ  יד לִּ ָׁ֖ ב ְוַתג   ֲעֹקָּ֔ ָֽ ית יַ ֵ֣ ה ֹתאַמ֙ר ְלב  ֵֹ֤  44.כ 
לגברים ואחרת שמתאימה לנשים, יש אמירה שמתאימה 

 -סגנון ייחודי לכל אחת ואחד. והוא ממשיך אומר למשה 

ְִָּֽהיו   ֹוש   ְוַאת  ִ֧ם ת  דּ֑ ֹוי ק  ים ְוגֵ֣ ָׁ֖ ֲהנִּ ָֹֽ ת כ  כ  ֶ֥ י ַמְמל  ֛  45.לִּ

'כהנים' הם -האם שמנו פעם לב למילים הללו? הרי 'ממלכה' ו

תרתי דסתרי. ממלכה זהו הניהול הגשמי, הפוליטיקה, העיסוק 

מא דפירודא, ולעומת זאת תפקיד הכהנים הוא למשוך בעל

 יחד?אותי למעלה, אל הקודש. איך זה מתקיים 

 ממלכת כהנים

הפעם אין סתירה. העם הזה שמגיע למדבר סיני וזוכה לראות 

'ויחן שם ישראל', ידע גם להיות ממלכה העוסקת  -את הקולות 

 שמות, כ', ט"ו 41
 עי' רש"י, שמות, כ', ט"ו. 42
 תרגום יהונתן ,שם. 43
 שם, י"ט, ג'. 44
 שם, ו'. 45
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א את בכל פירודי העולם, אבל ידע מאידך לחבר את הכל ולמצו

 והם יהיו 'ממלכת כהנים'. -מקור הכל 

ץ ּ֑ר  א  ד ב   ָׁ֖ ח  ֹוי א  ל ג ֶ֥ א ָּ֔ ר  ש ְ יִּ ֙ כ ְ ך  ְ י ְכַעמ  ֵ֤  46.ו מִּ

-על הפסוק הזה  שהמלאכים יודעים לספר ש 47מופיע בזוה"ק

כל אחד בכוחו בשמי שמיים, אבל בארץ,  -'ה' אחד ושמו אחד' 

בטורי דפירודא, בהרים שנוצרים מהמחלוקות והפירודים, 

'ה' -רק עם ישראל יודע לגלות ש –כוחות הטבע המנוגדים ב

 אחד ושמו אחד' גם בארץ.

 

  

                                                           
 ראה  47 שמואל ב', ז', כ"ג. וכן דבהי"ב, י"ז, כ"א. 46
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חמישית שיחה  – ימיו לא יוכל שלחה כל

אנחנו מגיעים ממש אל הרגע שלפני קבלת התורה, אל הבוקר 

  -לרגע הזה הגדול. שלשה ימים מתכוננים עם ישראל 

ת ְלת  ֵ֤ א  ְגב ַ ם֙  ְוהִּ ע   48...ה 

ת ֙ א  ש  ְמלֹת ָֽם ַוְיַקד   ו  ש ִּ סָׁ֖ ְיַכב ְ ם ַוָֽ ע ָּ֔   49.ה 
ל ל ַאָֽ ו  א  ש ָׁ֖ ג ְ ה ת ִּ ש   ָֽ  50.אִּ

  -ובבוקר היום השלישי 

ת ו  ... ֩י קֹֹלֶ֨ ר ַוְיהִּ ק  ֶֹ֗ ת ַהב  ְהֹיֵ֣ ד֙ ַעלב ִּ ב  ן כ   ֵ֤ נ  ים ְוע  ֵ֜ קִּ ר  ְבר  ָׁ֖ ֹפ  ל ש  ר ְוֹקֶ֥ ה ָּ֔ ה 
ל ד כ   ֱחַרֶ֥ ָֽ ד ַוי   ק ְמֹאּ֑ ֵ֣ ז  ה ח  ָֽ ֲחנ  ָֽ מ ַ ָֽ ֶ֥ר ב ַ ם ֲאש   ָׁ֖ ע  ת. ה  ִ֧ה א  א ֹמש   ם  ַוי ֹוצ ֶ֨ ֛ ע  ה 
ן ָׁ֖ים מִּ ֱאֹלהִּ ָֽ את ה  ְקַרֶ֥ ר לִּ ָֽ ה  ֶ֥ית ה  ִּ ַתְחת  ו  ב ְ בָׁ֖ ְתַיצ ְ ָֽ ה ַוי ִּ ּ֑ ֲחנ  ָֽ מ ַ יַנ֙י . ַהָֽ ר סִּ ְוַהֵ֤

יו  ֛ ל  ד ע  ַרֶ֥ ר י  י ֲאש  ֶ֨ נ ָ֠ ְ פ  ֹו מִָּ֠ ל ָּ֔ ֵ֣ן כ   ש ַ ן  'הָׁ֖ ע  ש   ֵ֣ ע  נֹו֙ כ ְ ַעל ֲעש   ֵ֤ ּ֑ש  ַוי ַ א  ב  
ל ד כ   ֱחַרֶ֥ ָֽ ן ַוי   ְבש  ָּ֔ ד ַהכ ִּ ָׁ֖ר ְמֹאָֽ ה   51.ה 

 חתונה או כפיה?

נשים לב כי יש כאן שתי תנועות נפשיות מנוגדות, שתי פעולות 

שכמעט סותרות אחת את השניה. מצד אחד, העם נמצא 

בבוקר היום במחנה כשהקב"ה מגיע להר ראשון. נשמע את 

  -דברי רש"י 

מלמד שהקדים על ידם, מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן 
 52.שיהא הרב ממתין לתלמיד

  -בפסוק הבא  רש"י אף מאריך בהסברו

כחתן  מגיד שהשכינה יצאה לקראתם. לקראת האלהים
דברים לג, ב. ( היוצא לקראת כלה, וזה שנאמר ה' מסיני בא

 53.ולא נאמר לסיני בא (מכילתא פ"ג

 איזה תיאור יפה!  -'כחתן היוצא לקראת כלה' 

על המילים 'ויתייצבו בתחתית  -אבל מצד שני, ההמשך תמוה 

  -ההר' אומר רש"י 

לפי פשוטו ברגלי ההר. ומדרשו, שנתלש ההר ממקומו 
 .כגיגית ונכפה עליהם

רש"י, 'אבל פה כלומר 'אולי אכן מדובר על רגלי ההר', אומר 

לא מצינו בשום מקום אחר שהמילה 'תחתית' משמשת כביטוי 

 -להר', ולכן הוא נדרש לדברי הגמרא 

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם 
אני מחזיר אתכם לתהו ם מקבלים התורה מוטב ואם לאו את

 54ובהו

חתונה או כפיה? החתן יוצא לקראת הכלה  -אז מה יש כאן 

 'מה שאין דרך בשר ודם לעשות' אבל החתונה היא בכפיה?! 

                                                           
 שמות, י"ט, י"ב. 48
 שם, י"ד. 49
 שם, ט"ו. 50
 י"ח.-שם, ט"ז 51
 רש"י, שם, ט"ז. 52

ברור שזה לא שמישהו  -ומה פירוש הביטוי 'הר כגיגית'? 

 הצמיד למישהו כאן אקדח לרקה, אלא שהמציאות היא שכל

במקום להיחלש 'קול השופר  -כרגיל הטבע משתנה, לא פועל 

הולך וחזק', 'הר סיני עשן כולו', ההר עצמו חרד, המציאות 

הירואי, שאין לך עצום וואז אתה נמצא ברגע גבוה,  -מתהפכת 

למה זה טוב? אז ברירה אלא לקבל על עצמך את החתן. כפיה. 

 -והרי כבר למדנו בהלכה כי 

  55.מתקדשת אלא לרצונהאין האישה 

 מה קורה פה? האין אלו קידושין בכפיה?

 דין אונס

רבים ניסו להסביר את הדברים, ואנחנו נראה את דבריו 

 -המופלאים והמזעזעים של המהר"ל 

ואל יקשה סוף סוף היה בחינם מה שכפה עליהם הר כגיגית, 
דזה לא קשיא דוודאי עיקר , שהרי כבר אמרו נעשה ונשמע

היה בשביל שלא יחזרו, דלמה יחזרו כיון שכבר הדבר לא 
ויש לומר גם כן שלכך כפה עליהם ... אמרו נעשה ונשמע

שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול  ,ההר כגיגית
לקבלת התורה, כי מרצונם קבלו ישראל, ואפשר להיפטר 
מדבר כזה, שהרי לא נעשה בהכרח רק היה אפשר לקבל 

כפה עליהם ההר כגיגית, לומר  ואפשר שלא לקבל. ולכך
שהם מוכרחים לקבל התורה, וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב 

  .אין כאן הסרה וביטול, אחר שהוא מוכרח

ולו תהיה לאישה לא יוכל שלחה 'וכך מוכח במדרש בפסוק 
כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה על הר סיני  -' כל ימיו

כפה עליהם ההר כגיגית שיקבלו תורתו, וכיון שכך הרי 
ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ואצל אנוסתו כתיב 
ולו תהיה לאישה לא יוכל שלחה כל ימיו, ולא כן אצל 
מפתה. מפני שמשפט האונס כפי מה שהיה המעשה, כי 

ל האישות, וכל דבר שהוא המאנס היה מכריח הבתולה ע
מוכרח הוא מחויב, ולכך לא יוכל שלחה, כפי אשר הוא 

ולכך . עושה בעצמו האישות ההכרחי לכך לא יסור כלל
כפה השם יתברך עליהם ההר כגיגית, להיות החיבור הזה 

לוק והסרה כמו שהוא יהכרחי, וכל זיווג וחיבור הכרחי אין ס
 56.אצל המאנס אישה

ת התורה בכלל לא בגללנו. אנחנו דווקא הקב"ה כפה עלינו א

 -אמרנו למשה אפילו מאוד רצינו לקבל את התורה, עד ש

 57.'רצוננו לראות את מלכנו'

 שם, י"ז. 53
 לאו שם תהא קבורתכם'.'... ואם  -בבלי, פ"ח. ולפי נוסח אחר  54
 רמב"ם, הל' אישות, ד', א'. 55
 תפארת ישראל למהר"ל, פרק ל"ב. 56
 '.ט ,ט"שמות י, רש"י 57
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כפית ההר כגיגית, אומר המהר"ל, נעשתה כי רצה הקב"ה 

 -להכתיב על עצמו דין אונס כדי שאף פעם הוא לא יוכל 

ם גם אם הוא ירצה, גם א -במרכאות כפולות ומכופלות 

 תו!מאי לשלח אותנו -המציאות תדרוש זאת 

 דיינו -...ולא נתן לנו את התורה 

הכפיה נעשתה כדי שהחיבור יהיה נצחי, אלוקי. עכשיו 

מתחילה העבודה שלי להבין עד כמה החיבור הזה, עד כמה 

התורה הזו כל כך טבועה בי, טבעית לי. נכון, תמיד יהיה ניתן 

, 58מפורשבאומרים את זה עצמם לטעון שזה היה בכפיה, חז"ל 

כי מה שיכול להפך את העולם ואת כל הטבע  -אבל זה שווה 

לאחד. אכן יתכנו על ידי האלוקות ישראל הופכים שהתורה וזה 

 רגעים חלשים, אבל לעולם לא יוכלו להיות גירושין!גם 

'לבלתי ידח ממנו  -וגם אם אתה חושב שאתה יכול להשתלח 

הכתיב עליו, באהבתו את הכלה, דין ש'לא , כי הקב"ה 59נידח'

 .60יוכל שלחה כל ימיו'

זה הדבר המדהים שעובר על עם ישראל כשהוא מגיע למדבר 

  -סיני, עוד לפני שהוא מקבל את התורה 

ל יַניאִּ ְפנ י ַהר סִּ נו  לִּ ְרב  ינו   ו  ק  י  ה. ד ַ ור  ת ַהת  נו  א   61.ְולא ַנַתן ל 
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