
  יתרו  –מקראות 

  חידושים בעקבות הספר

  נון-יואל בן – הקדמה

 ),76-71(עמ' תורה' בובמדור 'בינה  ),39-33(עמ' הדיון במקראות לפרשת יתרו במדור 'דרישה בתורה' 
ניתוח חשוב ומעניין מתוך הניב פרי  (בעקבות רש"י),על זמן בואו של יתרו, ועל מבנה הפרשה 

מחזק מאד את פירושו זה  ניתוח ;ציוןע-' הסגנוני, שמציע אמיתי גרוסברגר מישיבת הרה'בחינות
שחילק את הפרק לשני חלקים, חלקו הראשון קודם  ,(בעקבות מדרש ההלכה) של רש"יהייחודי 

... ממחרת רדתו 'מוצאי יום הכיפורים היה – ("ויהי ממחרת"מאוחר למעמד למעמד הר סיני, וחלקו השני 

לניתוח סגנוני זה  .(מפסוק י עד יב)ועם זה גם מצביע על כך, שהמעבר הוא מדורג  ,)'מן ההר ][של משה
משמעות רבה ביחס להבנת ה'בחינות' בלשון התורה, שהן דווקא משתלבות זו בזו,  (לדעתי)יש 

  ומשלימות זו את זו.

  אמיתי גרוסברגר

  מתי?  –יתרו  ביקור

  ניתוח סגנוני

לפני מעמד הר סיני, וכסדר הפסוקים, או  .הגיע יתרו אל משהמתי כידוע, נחלקו הפרשנים בשאלה 
  1כלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה".ובהתאם ל, מעמד הר סיני שמא לאחר

לשני חלקים, כשהחלק הראשון הגעת יתרו בשאלה זו נקט רש"י את העמדה שיש לחלק את סיפור 
  .ז)כ-(פס' יג הר סיני, והחלק השני לאחריומתרחש בטרם מעמד  יב)-(פס' א

אם נעמיק בקריאת הפסוקים, נגלה כי הם תומכים את שיטתו של  – 2נון-יר הרב יואל בןסבכפי שה
 מופיעותמתן תורה  נילפכל ההוכחות להקדמת הגעת יתרו שכן רש"י בצורה יוצאת מן הכלל, 

  .במחצית השנייהמופיעות הגעתו לאיחור הראיות במחצית הראשונה, וכל 

גם במישור אלא תוכני, -ההוכחות לפיצול זה נמצאות לא רק במישור הענייני ך יש להוסיף:על כ
במחצית  -מכונה חותנו של משה 'יתרו חותן משה' של הסיפור הספרותי. בעוד במחצית הראשונה 

בשם  לרוב השנייה הוא קרוי באורח קבע 'חותן משה' בלבד. בעוד במחצית הראשונה מכונה הקב"ה
בעוד במחצית  3;'להיםא'בשם  רק במחציתו השנייה הוא מוזכר ,(לעיתים יחד עם שם 'אלהים') 'ה

(כמעט הם מכונים  (מפס' יג), 'ישראל', במחצית השנייה בשם (כמעט תמיד) שראלי-יהראשונה מכונים בנ

  :(כל צמד מסומן בצורה אחרת) 'העם'. נציג שינויים אלה בטבלה תמיד)

                                                           
' אליעזר ) חלוקים בנושא זה: ר' יהושע ור188הַתנאים במכילתא (מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דעמלק פרשה ג' עמ'  1

ר' חייא  -הבינו שיתרו בא קודם מתן תורה, ורבי אלעזר המודעי סבר שבא לאחר מכן. בצורה דומה חלוקים על כך אמוראים 
ור' יהושע בן לוי (זבחים קט"ז, א; ירושלמי מגילה פ"א הלכה י"א), וכן גם פרשנינו הראשונים: ראב"ע ורשב"ם טוענים שיתרו 

רמב"ן הסביר את כל הפרשה על סדר התורה, ולכן יתרו בא קודם מתן תורה; ראו בהרחבה את הגיע לאחר מתן תורה, ואילו 
), ובדבריו של הרב 39-33עיון רב תחומי בתורה, עמודים  –פריסת המקורות אצל הרב שאול ברוכי (מקראות לפרשת יתרו 

 ). 76-71נון שם (עמודים -יואל בן
  . 1הערה סוף מקראות לפרשת יתרו, שצוינו בב 2
. מבין פרשנינו הראשונים, יש להצביע בעיקר על ראב"ע ו'אלהים' בפרשה זופרשנים רבים הצביעו על החילופים בשמות ה'  3

ִהים ּוְזָבִחים יתרו ... ֹעָלה ַוִּיַּקח(על י"ח, יב): " לאלהים"; ועל רמב"ן (על  הנכבד השם לו להיות יחל עתה כי, לאלהים וטעם. ֵלא
ִהים ּוְזָבִחים ֹעָלה' ואמר"י"ח, יג):   ... ּוְלִמְצַרִים ְלַפְרֹעה' ה ָעָׂשה 'ֲאֶׁשר אמר משה כי', ה ידע לא עדיין שיתרו בעבור, (י"ח, יב) 'ֵלא

 ה"בע אפרש כאשר, כהנים שבתורת הקרבנות בכל ימצא לא וככה 'לאלהים', הקריב יתרו אבל), ח פסוק לעיל( ' 'ה ַוַּיִּצֵלם
ִהים' ִלְדֹרׁש ָהָעם ֵאַלי ָיבֹא ִּכי' וכן ;)ט א', ויקרא( ִהים' ֻחֵּקי ֶאת ְוהֹוַדְעִּתי', ֱא  שאמר ויתכן. לחמיו משה דברי), טו, טז פס' להלן( ָהֱא

ִהים ַהִּמְׁשָּפט 'ִּכי בעבור כן לו  רבה-בראשית( הדין' " מדת זו 'אלהים תמיד רבותינו שמזכירין כמו), יז א', דברים( הּוא' ֵלא
 אלהים שם תמיד משה זכר ): "והנהמדוע אתה יושב לבדך'. וראו גם דברי ר"י אברבנאל (על י"ח, יג, ד"ה ')ג ע"ג, פרשה
 והדין המשפט ענין וגם אלהים, שם יתרו בפי שגור שהיה לפי המיוחד השם זכר ולא ים',ִה אֱ הָ  יּקֵ חֻ  ת'אֶ  ים'ִה אֱ  ׁשרֹ ְד 'לִ  בדבריו

); ויקח יתרו". כך גם בדברי פרשנים נוספים כרבינו בחיי (על פס' יב, טו, ד"ה אהּו יםִה אלֵ  טּפָ ְׁש ִּמ הַ  יּכִ ' אלהים לשם מיוחס הוא
יקר -; כלי)השאלה הראשונה והרביעית, ותשובתו בהמשך שם(; ר"מ אלשיך )לפני פס' יג ,שם, בפתרון השאלות(אברבנאל 

  על פס' א, ח).(מלבי"ם ו; )ל פס' יבע( ); רש"ר הירשעל פס' יב(; הכתב והקבלה )יבועל פס' א, (



   



 ֵאת ֹחֵתן ֹמֶׁשה ִמְדָין ֹכֵהןִיְתרֹו  ַוִּיְׁשַמע) א(
ִהים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל  ִּכי  ּולְ  ְלֹמֶׁשה ֱא

ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח) ב: (ִמִּמְצָרִים  ֶאת 'ה הֹוִציא
 ַאַחר ֹמֶׁשה ֵאֶׁשת ִצֹּפָרה ֶאת ֹחֵתן ֹמֶׁשה

 ָהֶאָחד ֵׁשם ֲאֶׁשר ָבֶניהָ  ְׁשֵני ְוֵאת) ג: (ִׁשּלּוֶחיהָ 
 ְוֵׁשם) ד: (ָנְכִרָּיה ְּבֶאֶרץ ָהִייִתי ֵּגר ָאַמר ִּכי ֵּגְרֹׁשם
 ַוַּיִּצֵלִני ְּבֶעְזִרי ָאִבי ֵהי-אֱ  ִּכי ֱאִליֶעֶזר ָהֶאָחד

 ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה ַוָּיבֹא) ה: (ַּפְרֹעה ֵמֶחֶרב
 ֹחֶנה הּוא ֲאֶׁשר ַהִּמְדָּבר ֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו

ִהיםהָ  ַהר ָׁשם  ֲאִני ֹמֶׁשה ֶאל ַוּיֹאֶמר) ו: (ֱא

 ָבֶניהָ  ּוְׁשֵני ְוִאְׁשְּת ֵאֶלי ָּבאֹחֶתְנ ִיְתרֹו 

 ַוִּיְׁשַּתחּו ֹחְתנֹו ִלְקַראת ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא) ז: (ִעָּמּה
 ַוָּיֹבאּו ְלָׁשלֹום ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ַוִּיְׁשֲאלּו לֹו ַוִּיַּׁשק

 ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֹחְתנֹולְ  ֹמֶׁשה ַוְיַסֵּפר) ח: (ָהֹאֱהָלה
 ֵאת  אֹוֹדת ַעל ּוְלִמְצַרִים ְלַפְרֹעה 'ה ָעָׂשה

) ט: ('ה ַוַּיִּצֵלם ַּבֶּדֶר ְמָצָאַתם ֲאֶׁשר ַהְּתָלָאה  ָּכל

 'ה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָּכל ַעלִיְתרֹו  ַוִּיַחְּד 
 ַוּיֹאֶמר) י: (ִמְצָרִים ִמַּיד ִהִּצילֹו ֲאֶׁשר לְ 

 ִמְצַרִים ִמַּיד ֶאְתֶכם ִהִּציל ֲאֶׁשר 'ה ָּברּוִיְתרֹו 
 ַיד ִמַּתַחת ֶאת ִהִּציל ֲאֶׁשר ַּפְרֹעה ּוִמַּיד

 ִמָּכל 'ה ָגדֹול ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה) יא: (ִמְצָרִים
ִהיםהָ    :ֲעֵליֶהם ָזדּו ֲאֶׁשר ַבָּדָבר ִּכי 4ֱא

 ּוְזָבִחים ֹעָלה ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח) יב(
 ֶלֱאָכל  ִזְקֵני ְוֹכל ַאֲהֹרן ַוָּיבֹא ִהיםאלֵ 

ִהיםהָ  ִלְפֵני ֹחֵתן ֹמֶׁשה  ִעם ֶלֶחם  ַוְיִהי) יג(: ֱא
 ַוַּיֲעֹמד ֶאת ִלְׁשֹּפט ֹמֶׁשה ַוֵּיֶׁשב ִמָּמֳחָרת

ֹחֵתן  ַוַּיְרא) יד: (ָהָעֶרב ַעד ַהֹּבֶקר ִמן ֹמֶׁשה ַעל
 ָמה ַוּיֹאֶמר ָלָעם ֹעֶׂשה הּוא ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה

 ַאָּתה ַמּדּועַ  ָלָעם ֹעֶׂשה ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהָּדָבר
: ָעֶרב ַעד ֹּבֶקר ִמן ָעֶלי ִנָּצב ְוָכל ְלַבֶּד יֹוֵׁשב

 ֵאַלי ָיבֹא ִּכי ֹחְתנֹולְ  ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר) טו(
ִהים ִלְדֹרׁש  ֵאַלי ָּבא ָּדָבר ָלֶהם ִיְהֶיה ִּכי) טז: (ֱא

 ֻחֵּקי ֶאת ְוהֹוַדְעִּתי ֵרֵעהּו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין ְוָׁשַפְטִּתי

ִהיםהָ  ֹחֵתן  ַוּיֹאֶמר) יז: (ּתֹוֹרָתיו  ְוֶאת ֱא
: ֹעֶׂשה ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר טֹוב לֹא ֵאָליו ֹמֶׁשה

 ִעָּמ ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַּגם ַאָּתה ַּגם ִּתֹּבל ָנֹבל) יח(
) יט: (ְלַבֶּד ֲעֹׂשהּו תּוַכל לֹא ַהָּדָבר ִמְּמ ָכֵבד ִּכי

ִהים ִויִהי ִאיָעְצ ְּבֹקִלי ְׁשַמע ַעָּתה  ֱהֵיה ִעָּמ ֱא
ִהיםהָ  מּול ָלָעם ַאָּתה   ֶאת ַאָּתה ְוֵהֵבאָת  ֱא

ִהיםהָ  ֶאל ַהְּדָבִרים  ֶאת ֶאְתֶהם ְוִהְזַהְרָּתה) כ: (ֱא
 ַהֶּדֶר ֶאת ָלֶהם ְוהֹוַדְעָּת  ַהּתֹוֹרת ְוֶאת ַהֻחִּקים

 ְוַאָּתה) כא: (ַיֲעׂשּון ֲאֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה ְוֶאת ָבּה ֵיְלכּו
ִהים ִיְרֵאי ַחִיל ַאְנֵׁשי ִמָּכל ֶתֱחֶזה  ַאְנֵׁשי ֱא
 ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֲעֵלֶהם ְוַׂשְמָּת  ָבַצע ֹׂשְנֵאי ֱאֶמת

 ֶאת ְוָׁשְפטּו) כב: (ֲעָׂשֹרת ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ָׂשֵרי ֵמאֹות
 ֵאֶלי ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה ֵעת ְּבָכל

 ְוָנְׂשאּו ֵמָעֶלי ְוָהֵקל ֵהם ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר ְוָכל
 ְוִצְּו ַּתֲעֶׂשה ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ִאם) כג: (ִאָּת

ִהים  ְמֹקמֹו ַעל ַהֶּזה ָּכל ְוַגם ֲעֹמד ְוָיָכְלָּת  ֱא

 ֹחְתנֹו ְלקֹול ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַמע) כד: (ְבָׁשלֹום ָיבֹא
 ַחִיל ַאְנֵׁשי ֹמֶׁשה ַוִּיְבַחר) כה: (ָאָמר ֲאֶׁשר ֹּכל ַוַּיַעׂש
 ָׂשֵרי ַעל ָראִׁשים ֹאָתם ַוִּיֵּתן 5 ִמָּכל

: ֲעָׂשֹרת ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲאָלִפים
 ַהָּקֶׁשה ַהָּדָבר ֶאת ֵעת ְּבָכל ֶאת ְוָׁשְפטּו) כו(

: ֵהם ִיְׁשּפּוטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר ְוָכל ֹמֶׁשה ֶאל ְיִביאּון

  :ַאְרצֹו ֶאל לֹו ַוֵּיֶל ֹחְתנֹו ֶאת ֹמֶׁשה ַוְיַׁשַּלח) כז(
  

חשוב לשים לב בניתוח הסגנוני, כי המחצית איננה נחתכת בדיוק בפסוק יב, אלא יש שינוי הדרגתי 
  .השינוי בו מושלם ("ישראל"), ועד פסוק יב ("העם")החל מפסוק י 

) יתרו בכינויו 1 –, מופיעות כל הלשונות ביחד פתיחה לפרשה כולהשמהווה מעין  ,בפסוק הראשון
  ':) ישראל ו'עמו3) ה' ואלהים, 2המלא, 

                                                           
. גם , לפי השקפות בני האדם אז'אלהים' כאן איננו נחשב כשם ה', אלא הוא משמש לצורך הנגדה בין ה' לבין 'כל האלהים' 4

ועוד, שזה האופן בו  'הר האלהים', –הצירוף 'הר האלהים' לעיל (פס' ה) לא נחשב ככינוי של ה' שכן מדובר בשם המקום 
ג, שם הוא נקרא במדבר י', ל -(שמות ג', א; שם ד', כז; שם כ"ד, יג; לבד מיוצא דופן אחד מופיע הר סיני גם בשאר התורה 

  מסיבות מיוחדות 'הר ה' ', ואכמ"ל).
 ;, נשמע לא טובייתכן שהסיבה לכך היא ספרותית, כי המשפט 'ויבחר משה אנשי חיל מכל העם ויתן אתם ראשים על העם' 5

ואולי 'ישראל' כאן רומז לאנשים 'חשובים  , וגם בפס' כא המקביל, בעצת יתרו;"ָהָעם"אומנם, בכל הפסוקים הקודמים נזכר רק 
בעם' (כמו 'זקני ישראל' שמתכנסים לאכול עם יתרו בפס' יב). על שיקולים ספרותיים בפרשה ראו מכילתא דרשב"י (אפשטיין 

  מלמד) על פס' טו.



ִהים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרֹו ַוִּיְׁשַמע"  ֶאת 'ה הֹוִציא ִּכי ַעּמֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ְלֹמֶׁשה ֱא
  6.)י"ח, א( "ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל

מילה דומיננטית  –ן הבההבדל התוכני בין שתי המחציות מתבטא גם באוצר המילים השונה ש
עובדה ששם מתוארת שמיעת יתרו על יציאת מה שמתאים היטב ל ,במחצית הראשונה היא 'מצרים'

שיקבל  7,את 'עשרת הדברים' מה שמזכיר'דבר', מילה דומיננטית היא  ,במחצית השנייה ;מצרים
  משה במעמד הר סיני:

 ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת הֹמׁשֶ  ֹחֵתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרֹו ַוִּיְׁשַמע) א(
ִהים ָעָׂשה ' ה הֹוִציא יּכִ  ַעּמֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ְלֹמֶׁשה ֱא
 ְלֹחְתנֹו ֶׁשהמֹ  ַוְיַסֵּפר) ח( ..: 1ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ֶאת
 אֹוֹדת ַעל 2םּוְלִמְצַריִ  ְלַפְרֹעה' ה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת

 ֶּדֶרּבַ  ְמָצָאַתם ֲאֶׁשר ַהְּתָלָאה  ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל
 ֲאֶׁשר ּטֹוָבההַ  ָּכל ַעל ִיְתרֹו ַוִּיַחְּד ) ט': (ה ַוַּיִּצֵלם

) י: (3ְצָרִיםִמ  ִמַּיד ִהִּצילֹו ֲאֶׁשר ְלִיְׂשָרֵאל' ה ָעָׂשה
 ִמַּיד ֶכםֶאְת  ִהִּציל ֲאֶׁשר' ה ָּברּו ִיְתרֹו ַוּיֹאֶמר

 ִמַּתַחת ָעםהָ  ֶאת ִהִּציל ֲאֶׁשר ַּפְרֹעה ּוִמַּיד 4ִמְצַרִים
  :5ִמְצָרִים ַיד

 ָלָעם ֹעֶׂשה הּוא ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ֹחֵתן ַוַּיְרא) יד(
 ָלָעם ֹעֶׂשה ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהֶּזה 1ַהָּדָבר ָמה ַוּיֹאֶמר
 ִמן ָעֶלי ִנָּצב ָהָעם ְוָכל ְלַבֶּד יֹוֵׁשב ַאָּתה ַמּדּועַ 
 ֵאַלי ָּבא 2ָּדָבר ָלֶהם ִיְהֶיה ִּכי) טז( ..: ָעֶרב ַעד ֹּבֶקר

 ֻחֵּקי ֶאת ְוהֹוַדְעִּתי ֵרֵעהּו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין ְוָׁשַפְטִּתי
 ֹמֶׁשה ֹחֵתן ַוּיֹאֶמר) יז: (ּתֹוֹרָתיו  ְוֶאת ִהים-אֱ הָ 

 ָנֹבל) יח: (ֹעֶׂשה ַאָּתה ֲאֶׁשר 3ַהָּדָבר טֹוב לֹא ֵאָליו
 ָכֵבד ִּכי ִעָּמ ֲאֶׁשר ַהֶּזה ָהָעם ַּגם ַאָּתה ַּגם ִּתֹּבל
 ַעָּתה) יט: (ְלַבֶּד ֲעֹׂשהּו תּוַכל לֹא 4ַהָּדָבר ִמְּמ

ִהים ִויִהי ִאיָעְצ ְּבֹקִלי ְׁשַמע  ַאָּתה ֱהֵיה ִעָּמ ֱא
 5ַהְּדָבִרים ֶאת ַאָּתה ְוֵהֵבאָת  ִהיםאֱ הָ  מּול ָלָעם

ִהיםהָ  ֶאל  ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו) כב( ...: ֱא
 7ַהָּדָבר ְוָכל ֵאֶלי ָיִביאּו ַהָּגֹדל 6ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה

) כג: (ִאָּת ְוָנְׂשאּו ֵמָעֶלי ְוָהֵקל ֵהם ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן
ִהים ְוִצְּו ַּתֲעֶׂשה ַהֶּזה 8ַהָּדָבר ֶאת ִאם  ְוָיָכְלָּת  ֱא

 ..: ְבָׁשלֹום ָיבֹא ְמֹקמֹו ַעל ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ְוַגם ֲעֹמד
 ַהָּקֶׁשה 9ַהָּדָבר ֶאת ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו) כו(

 ִיְׁשּפּוטּו ַהָּקֹטן 10ַהָּדָבר ְוָכל ֹמֶׁשה ֶאל ְיִביאּון
  8:ֵהם

  

פעמים אזכור של המילה  10המילה 'מצרים' במחציתו הראשונה של הסיפור, מול מופיעה פעמים  5
היחס של אחד מול שניים  לגלות כי מענייןו 9.במחציתו השנייה כנגד 'עשרת הדברים')מסתבר, ('דבר' 

  10יתרו/חותן משה, ה'/אלהים, ישראל/העם.לעיל:  שראינוצמדי המילים נשמר גם בשאר 

                                                           
 שהכל משה בוא לפני בעולם נודע שהיה, השם אלהים, עשה אשרעל הכפילות בפסוק הראשון עמדו גם ראב"ע וגם רמב"ן: " 6

' ה הוציא כי, אלהים עשה אשר זרא על י"ח, א); "וטעםע-יצאו" (אבן האותות על כי למשה שנודע השם ,'ה הוציא מודים .. כי
האותות"  נעשו שבו משה ידי על עתה שנודע, הגדול בשמו', ה הוציא וכי, מלפנים יודע יתרו שהיה השם, אלהים הזכיר –

את כל ; ולפרשנות אחרת בעל הטורים, ד"ה כי הוציא ה' את ישראל(רמב"ן על י"ח, א; ראו גם רבינו בחיי על פס' א, ד"ה 
 ).אשר עשה

 "ַהְּדָבִרים ֲעֶׂשֶרת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֵאת ַהֻּלֹחת ַעל ַוִּיְכֹּתב ָׁשָתה לֹא ּוַמִים ָאַכל לֹא ֶלֶחם ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים' ה ִעם ָׁשם ַוְיִהי"ראו:  7
  .)שמות ל"ד, כח; וכן דברים ד', יג; שם י', ד(
ִהים ִמָּכל' ה ָגדֹול ִּכי ָיַדְעִּתי "ַעָּתהועוד אזכור בודד במחצית הראשונה (י"ח, יא):  8  ם"יהֶ לֵ "עֲ , והמילה ֲעֵליֶהם" ָזדּו ֲאֶׁשר ַבָּדָבר ִּכי ָהֱא

  רומזת כמובן ל'מצרים'.
ב)  פעמים); 10(ניתן לספור את הופעות המילה 'דבר' בשלושה אופנים: א) כמספר הופעותיה במחצית השנייה של הפרק 

ופעת המילה 'דבר' ג) ניתן לספור פעמיים את ה );11ואז נגיע למספר (ניתן להוסיף את האזכור הבודד במחצית הראשונה 
ִהים ֶאל ְּדָבִריםהַ  ֶאת ַאָּתה ְוֵהֵבאתָ " –בצורת רבים  בין 'מצרים'  1/2בכל מקרה, היחס של  );12ובכך נגיע למספר  (פס' יט," ָהֱא

 ., אם לוקחים בחשבון את הרמז למצרים (בפס' יא)לבין 'דבר' נשמר
 ְּבֵני ְלֵצאת ַהְּׁשִליִׁשי "ַּבֹחֶדׁשיש לציין, שגם בהקדמה לעשרת הדברים, וכן בעשרת הדברים עצמם, מוזכרת יציאת מצרים:  9

 ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְנָׁשִרים ַּכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאָּׂשא ְלִמְצָרִים ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ַאֶּתם ... ִסיָני; ִמְדַּבר ָּבאּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ֶהי' ה ; "ָאֹנִכי)י"ט, א, ד( ֵאָלי" ִהים ְל ִיְהֶיה לֹא –ֲעָבִדים  ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא  .)ג - (כ', ב ָּפָני" ַעל ֲאֵחִרים ֱא

  בין שניהם:  1/2בכל המילים הנרדפות הללו נשמר יחס של  10

, ]2[פעמים (פס' א, ה, יא, יב 12מופיע  אלהים, ט, י, יא), ואילו השם ]2[פעמים (פס' א, ח 6מופיע בפרק בכללותו  שם ה') 1
  , כא, כג). ]2[טו, טז, יט

, יד, טו, יח, כא, כב, כג, ]2[(פס' י, יג 'העם'פעמים השם  12, ח, ט, יב, כה) לעומת ]2[פעמים (פס' א 6מופיע  'ישראל') השם 2
  פס' א).  -ופעם אחת 'עמו'  כה, כו;

  , יד, טו, יז, כד, כז).]2[(פס' א, ב, ה, ו, ז, ח, יב 'ֹחתן משה'פעמים  13(פס' א, ב, ה, ו, ט, י, יב) מול  'יתרו'פעמים  7) 3



 ואילו ;)]2[(פס' ד, ח, ט, יארבע פעמים, בהקשר ליציאת מצרים  'הצל'שורש במחצית הראשונה מופיע ה
(י"ח,  'נצב'-עמד''-'ישב' , כו),]2[י"ח, יג, טז, כב –פעמים  5( 'שפט'במחצית השנייה הן  מילים דומיננטיות

' יד, (פס 'הזה'ו פס' י),ב ,(פס' יד, יז, יח, יט, כא, כב, כה; ופעם אחת 'אתכם' במחצית הראשונה 'אתה' יג, יד, כג),

ציטוט ישיר של השיחה  –. שתי המילים האחרונות מתאימות לאופי של המחצית השנייה )]2[יח, כ, כג
המתווך בין ישראל הנביא בין משה לחותנו, ומתאימות גם למעמד הר סיני, שם מודגש שמשה הוא 

ִהים ִעָּמנּו ְיַדֵּבר ְוַאל ,ְוִנְׁשָמָעה ִעָּמנּו ַאָּתה ַּדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו" – לה' וכך בעצת  ;כ', טז)( "ָנמּות ֶּפן ֱא
ִהים ִויִהי ִאיָעְצ ְּבֹקִלי ְׁשַמע ַעָּתה": יתרו ִהיםהָ  מּול ָלָעם ַאָּתה ֱהֵיה ,ִעָּמ ֱא   ֶאת ַאָּתה ְוֵהֵבאָת  ,ֱא

ִהים ֶאל ַהְּדָבִרים    – (י"ח, יט) "ָהֱא

גם במעמד הר סיני  ים, שמופיע'נצב'ו 'עמד'דומה עם מעמד הר סיני נמצאת בשורשים  'התכתבות'
  , המתקשר לפרשת משפטים כולה.'שפט'; וכמובן בשורש )י"ט, יז; כ', טו, יח(

   – זהות, המשותפות לשני הסיפורים, ישנו שוני בשימוש שלהןגם במילים כן,  על יתר

במחצית  – (פס' א, ח, ט)יחס לטובות שעשה ה' עם ישראל מתי 'עשה'בעוד במחצית הראשונה השורש 
   ;, כג, כד)]2[, יז, יח, כ]2[(פס' ידהשנייה הוא מתייחס ללימוד התורה לישראל 

 –היא הדרך הפיזית שה' הוליך את ישראל בצאתם ממצרים  'דרך'ה ,בעוד במחצית הראשונה
 ֵאת ְלֹחְתנֹו ֹמֶׁשה ַוְיַסֵּפר"ורה לישראל: השפטית שמשה מ-במחצית השנייה מדובר על הדרך הרוחנית

 "; 'ה ַוַּיִּצֵלם ַּבֶּדֶר ְמָצָאַתם ֶׁשראֲ  ַהְּתָלָאה  ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל אֹוֹדת ַעל ּוְלִמְצַרִים ְלַפְרֹעה' ה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל
 ַהַּמֲעֶׂשה ְוֶאת ,ָבּה ֵיְלכּו ֶרַהּדֶ  ֶאת ָלֶהם ְוהֹוַדְעָּת  ,ַהּתֹוֹרת ְוֶאת ַהֻחִּקים ֶאת ֶאְתֶהם ְוִהְזַהְרָּתה" לעומת:

  .)י"ח, ח, כ( "ַיֲעׂשּון ֲאֶׁשר

צרים, מול " בשיחת משה ויתרו על אודות יציאת מְלָׁשלֹום ְלֵרֵעהּו ִאיׁש "ַוִּיְׁשֲאלּו תהשווכדאי גם ל
 ִמָּכל' ה ָגדֹול ִּכי יָיַדְעִּת  "ַעָּתה ,הקשור למשפטים; וכן ),י"ח, ז, טז(" ֵרֵעהּו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין "ְוָׁשַפְטִּתי
ִהים"  – )י"ח, יא, כב(ֵהם"  ִיְׁשְּפטּו ןַהָּקטֹ  ַהָּדָבר ְוָכל ֵאֶלי ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר ָּכל "ְוָהָיה , לעומת,ָהֱא

  ולמשפטו. לתורתו ,מתייחס לה', ובמחצית השנייה 'גדול' ,במחצית הראשונה

  כיצד ניתן להסביר הבדלים אלה? 

דומה שניתן להבין אותם כחלק מתהליך הצטרפותו של יתרו לעם ישראל, שמגיע לשיאו במרכז 
(לפי חלק  יב. לאחר הקרבת העולות והזבחים, שמבטאים את כניסתו לעם ישראל-טהפרק, בפסוקים 

 תיהם שלבדומה לשינוי שמו 12,'יתרו'ני שיל מעליו יתרו את השם המדיָ ה ,)11את גיורו ממש -מהפרשנים 
אומנם, לא מצינו עניין זה בפירוש בהלכות גרות, אך שינוי השם מופיע  13שרי ויהושע.של אברהם, 

  :בגמרא וברמב"ם כדרך להפריד בין האדם לבין מעשיו הקודמים

 ושינוי השם שינוי צעקה צדקה :הן אלו ,אדם של דינו גזר מקרעין דברים ארבעה יצחק רבי ואמר"
  ב)ע"" (בבלי ראש השנה טז, מקום שינוי אף אומרים ויש..  מעשה

 ומתרחק כחו כפי צדקה ועושה ובתחנונים בבכי השם לפני תמיד צועק השב להיות התשובה מדרכי"
 ,המעשים אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר אני כלומר שמו ומשנה ,בו שחטא הדבר מן הרבה

                                                           
  .40-41ראו מקראות יתרו, עמודים  11
בסיפור גדעון, שהתרחש על רקע  –דָיניים מ-השם 'יתר'/'יתרו' מופיע עוד בשני מקומות במקרא בהקשרים ישמעאליים 12

; ָנַער" עֹוֶדּנּו ִּכי ָיֵרא ִּכי ּבֹוַחְר  ַהַּנַער ָׁשַלף ְולֹא אֹוָתם ֲהֹרג קּום ְּבכֹורֹו ְלֶיֶתר ַוּיֹאֶמר: ")שופטים ח', כד, כו(מתקפותיהם של המדָינים 
ם ָׂשם ֲעָמָׂשא ְוֶאתובשם אביו של עמשא: "  ַּבת ֲאִביַגל ֶאל ָּבא ֲאֶׁשר ,ִּיְׂשְרֵאִליהַ  ִיְתָרא ּוְׁשמֹו ִאיׁש ֶבן ַוֲעָמָׂשא ָבאַהּצָ  ַעל יֹוָאב ַּתַחת ַאְבָׁש

. )א ב', יז-ימיםה-דברי( ַהִּיְׁשְמֵעאִלי" ֶיֶתר ֲעָמָׂשא ַוֲאִבי אֲעָמׂשָ  ֶאת ָיְלָדה "ַוֲאִביַגִיל; )ב י"ז, כה-שמואל( יֹוָאב" ֵאם ְצרּוָיה ֲאחֹות ָנָחׁש
ואולי ניתן לשער, שדווקא לאחר ההצטרפות לעם ישראל הוא קיבל את השם 'חובב' (במדבר י', כט); כמובן, אם נפרש ש'חובב' 

  .)16הערה  73ראו מקראות יתרו, עמוד (הוא יתרו ולא בנו 
י משה, בלי לומר ואולי, 'העלמה' זו של השם יתרו במחצית השנייה מטרימה את ספר דברים, שם תתואר עצתו של יתרו בדבר

  ).82-80, 45-42עצה זו בשם אומרה (וראו מקראות יתרו, עמודים 
דמיון קל אולי יש בפגישתו של דוד עם יהונתן, תחילת הֵרעות הגדולה ביניהם, והרחבת שמו של 'יונתן' ל'יהונתן'. בספר  13

או רד"ק שם, א י"ח, א; ור-תו עם דוד (שמואל, עד תיאור פגיש(בצורה המקוצרת) שמואל יונתן בן שאול קרוי בעקביות 'יונתן'
משם והלאה הוא קרוי רק 'יהונתן' (לבד ממקרה אחד, בו  –א י"ג, ב) -המעיר כך בשם המסורה; וכן בפירושו על שמואל

  ).א י"ט, א-מודגשת נפשו הקרועה בין אביו לבין דוד; שמואל



 להכנע לו שגורמת מפני עון מכפרת שגלות, ממקומו וגולה ,ישרה ולדרך לטובה כולן מעשיו ומשנה
  .ב', ד) , פרקהלכות תשובהרמב"ם (" רוח ושפל עניו ולהיות

עתה מ –ה שתנתהנה את שמו ונכנס לתוך עם ישראל, ממילא הפרספקטיבה שלו ילאחר שיתרו ש
הוא אלהיהם הקרוי הוי"ה, אלא 'ישראל', ועל  ששמונוכרי המסתכל מבחוץ על העם עוד אין הוא 

בכך אבל  14,המוכר לו 'אלהים' קורא בשםכן קורא להם 'העם' סתם, ו חלק מהם, בשר מבשרם, ועל
חד אהוא האלהים הולפיה,  מבטא את המשמעות המחודשת של השם הזה באמונת ישראל,

  והמיוחד, שאין עוד מלבדו.

במחצית השנייה כנובע מן ההקשר המשפטי בו  לחילופין, ניתן להסביר את השימוש בשם אלהים
ִהים ְלָאָסף : "ִמְזמֹור(פ"ב, א)הוא מופיע שם, כמפורש במזמור תהילים  ִהים ֶקֶרבּבְ  ֵאל ַּבֲעַדת ִנָּצב ֱא  ֱא

ִיְׁשֹּפט", ואת הכינוי 'העם' להסביר באופי השופטים והמשפטים שהם אוניברסאליים מטבעם, ואינם 
דווקא, בעוד במחצית הראשונה מדובר בעיקר על התפעלותו הרבה של יתרו קשורים רק לישראל 

מהניסים שעשה ה' לישראל, שמורים על היחסים המיוחדים והאינטימיים בין ישראל לה' אלהיהם 
ֹ ַוִּיַחּד ִיתרֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָר " – אֶמר ִיְתרֹו: ָּברּו ה' ִים; ַוּי

 .(י"ח, ט) ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ..."

                                                           
ִהים ּוְזָבִחים ֹעָלה ... ִיְתרֹו ַוִּיַּקח: ")על י"ח, יב(כך אכן כתב ראב"ע  14  הנכבד השם ול להיות יחל עתה כי, לאלהים וטעם. 'ֵלא

  לאלהים".


