מקראות – יתרו
חידושים בעקבות הספר
הקדמה – יואל בן -ון
ה בתורה' )עמ' ,(76-71

הדיון במקראות לפרשת יתרו במדור 'דרישה בתורה' )עמ'  ,(39-33ובמדור 'בי
על זמן בואו של יתרו ,ועל מב ה הפרשה )בעקבות רש"י( ,ה יב פרי חשוב ומע יין מתוך יתוח
ה'בחי ות' הסג ו י ,שמציע אמיתי גרוסברגר מישיבת הר-עציון; יתוח זה מחזק מאד את פירושו
הייחודי של רש"י )בעקבות מדרש ההלכה( ,שחילק את הפרק לש י חלקים ,חלקו הראשון קודם
למעמד הר סי י ,וחלקו הש י מאוחר למעמד )"ויהי ממחרת" – 'מוצאי יום הכיפורים היה ...ממחרת רדתו
]של משה[ מן ההר'( ,ועם זה גם מצביע על כך ,שהמעבר הוא מדורג )מפסוק י עד יב( .ל יתוח סג ו י זה
יש )לדעתי( משמעות רבה ביחס להב ת ה'בחי ות' בלשון התורה ,שהן דווקא משתלבות זו בזו,
ומשלימות זו את זו.
אמיתי גרוסברגר

ביקור יתרו – מתי?
יתוח סג ו י
כידוע ,חלקו הפרש ים בשאלה מתי הגיע יתרו אל משה .לפ י מעמד הר סי י ,וכסדר הפסוקים ,או
שמא לאחר מעמד הר סי י ,ובהתאם לכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה"1.
בשאלה זו קט רש"י את העמדה שיש לחלק את סיפור הגעת יתרו לש י חלקים ,כשהחלק הראשון
)פס' א-יב( מתרחש בטרם מעמד הר סי י ,והחלק הש י לאחריו )פס' יג-כז(.
כפי שהסביר הרב יואל בן -ון – 2אם עמיק בקריאת הפסוקים ,גלה כי הם תומכים את שיטתו של
רש"י בצורה יוצאת מן הכלל ,שכן כל ההוכחות להקדמת הגעת יתרו לפ י מתן תורה מופיעות
במחצית הראשו ה ,וכל הראיות לאיחור הגעתו מופיעות במחצית הש ייה.
על כך יש להוסיף :ההוכחות לפיצול זה מצאות לא רק במישור הע יי י-תוכ י ,אלא גם במישור
הספרותי .בעוד במחצית הראשו ה של הסיפור מכו ה חות ו של משה 'יתרו חותן משה'  -במחצית
הש ייה הוא קרוי באורח קבע 'חותן משה' בלבד .בעוד במחצית הראשו ה מכו ה הקב"ה לרוב בשם
ה' )לעיתים יחד עם שם 'אלהים'( ,במחציתו הש ייה הוא מוזכר רק בשם 'אלהים'; 3בעוד במחצית
הראשו ה מכו ים ב י-ישראל )כמעט תמיד( בשם 'ישראל' ,במחצית הש ייה )מפס' יג( ,הם מכו ים )כמעט
תמיד( 'העם' .ציג שי ויים אלה בטבלה )כל צמד מסומן בצורה אחרת(:

התנאים במכילתא )מכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא דעמלק פרשה ג' עמ'  (188חלוקים בנושא זה :ר' יהושע ור' אליעזר
ַ 1
הבינו שיתרו בא קודם מתן תורה ,ורבי אלעזר המודעי סבר שבא לאחר מכן .בצורה דומה חלוקים על כך אמוראים  -ר' חייא
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
הגיע לאחר מתן תורה ,ואילו רמב"ן הסביר את כל הפרשה על סדר התורה ,ולכן יתרו בא קודם מתן תורה; ראו בהרחבה את
פריסת המקורות אצל הרב שאול ברוכי )מקראות לפרשת יתרו – עיון רב תחומי בתורה ,עמודים  ,(39-33ובדבריו של הרב
יואל בן-נון שם )עמודים .(76-71
 2במקראות לפרשת יתרו ,שצוינו בסוף הערה .1
 3פרשנים רבים הצביעו על החילופים בשמות ה' ו'אלהים' בפרשה זו .מבין פרשנינו הראשונים ,יש להצביע בעיקר על ראב"ע
)על י"ח ,יב(ַ " :ויּ ִַקּח יתרו ֹ ...עלָה וּזְ בָ ִחים לֵא ִהים .וטעם לאלהים ,כי עתה יחל להיות לו השם הנכבד לאלהים"; ועל רמב"ן )על
י"ח ,יג(" :ואמר ' ֹעלָה וּזְ בָ ִחים לֵא ִהים' )י"ח ,יב( ,בעבור שיתרו עדיין לא ידע ה' ,כי משה אמר 'אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה' ְלפ ְַרעֹה וּל ְִמ ְצ ַר ִים ...
ַויַּצִּ ֵלם ה' ' )לעיל פסוק ח( ,אבל יתרו הקריב 'לאלהים' ,וככה לא ימצא בכל הקרבנות שבתורת כהנים ,כאשר אפרש בע"ה
)ויקרא א' ,ט(; וכן 'כִּ י יָב ֹא ֵאלַי הָ עָ ם ל ְִדרֹשׁ אֱ ִהים'' ,וְ הוֹדַ עְ ִתּי אֶ ת חֻ ֵקּי הָ אֱ ִהים' )להלן פס' טו ,טז( ,דברי משה לחמיו .ויתכן שאמר
לו כן בעבור 'כִּ י ַה ִמּ ְשׁפָּט לֵא ִהים הוּא' )דברים א' ,יז( ,כמו שמזכירין רבותינו תמיד 'אלהים זו מדת הדין' " )בראשית-רבה
פרשה ע"ג ,ג( .וראו גם דברי ר"י אברבנאל )על י"ח ,יג ,ד"ה 'מדוע אתה יושב לבדך'(" :והנה זכר משה תמיד שם אלהים
בדבריו ' ִל ְד ֹרשׁ אֱ ִהים' 'אֶ ת חֻ קֵּ י הָ אֱ ִהים' ,ולא זכר השם המיוחד לפי שהיה שגור בפי יתרו שם אלהים ,וגם ענין המשפט והדין
הוא מיוחס לשם אלהים 'כִּ י הַ ִמּ ְשׁ ָפּט ֵלא ִהים הוּא" .כך גם בדברי פרשנים נוספים כרבינו בחיי )על פס' יב ,טו ,ד"ה ויקח יתרו(;
אברבנאל )שם ,בפתרון השאלות ,לפני פס' יג(; ר"מ אלשיך )השאלה הראשונה והרביעית ,ותשובתו בהמשך שם(; כלי-יקר
)על פס' א ,ויב(; הכתב והקבלה )על פס' יב(; רש"ר הירש )על פס' יב(; ומלבי"ם )על פס' א ,ח(.

)א( ַו ִיּ ְשׁמַ ע י ְִתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה

ֵאת
כִּ י

כָּל אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה אֱ ִהים לְ מֹשֶׁ ה וּ ְל
הוֹצִ יא ה' ֶאת
ֹתן מֹשֶׁ ה ֶאת צִ פּ ָֹרה ֵאשֶׁ ת מֹשֶׁ ה ַאחַ ר
חֵ
ֶיה אֲ שֶׁ ר שֵׁ ם ָה ֶאחָ ד
ִשׁלּוּחֶ יהָ ) :ג( וְ ֵאת ְשׁ ֵי בָ ָ
ִיתי ְבּ ֶא ֶרץ ָכְ ִריָּה) :ד( וְ שֵׁ ם
גּ ְֵרשֹׁם כִּ י ָאמַ ר גֵּר ָהי ִ
ָה ֶאחָ ד אֱ לִ יעֶ זֶר כִּ י אֱ ֵ -הי ָאבִ י בְּ עֶ זְ ִרי וַ יַּצִּ ֵל ִ י
מֵ חֶ ֶרב ַפּ ְרעֹה) :ה( וַ יָּב ֹא יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה
ח ֶה
וּבָ ָיו וְ ִא ְשׁתּוֹ ֶאל מ ֶֹשׁה ֶאל הַ ִמּ ְדבָּ ר אֲ שֶׁ ר הוּא ֹ
שָׁ ם הַ ר הָ אֱ ִהים) :ו( וַ יּ ֹאמֶ ר ֶאל מֹשֶׁ ה אֲ ִ י
ֶיה
וּשׁ ֵי בָ ָ
ְ
ִתרוֹ בָּ א ֵאלֶ י וְ ִא ְשׁ ְתּ
ח ֶֹת ְ י ְ
עִ מָּ הּ) :ז( ַויֵּצֵ א מֹשֶׁ ה ל ְִק ַראת ח ְֹת וֹ וַ ִיּ ְשׁ ַתּחוּ
ַו ִיּשַּׁ ק לוֹ וַ ִיּ ְשׁאֲ לוּ ִאישׁ ְל ֵרעֵ הוּ ְלשָׁ לוֹם וַ ָיּבֹאוּ
הָ אֹהֱ לָה) :ח( וַ יְסַ ֵפּר מֹשֶׁ ה לְ ח ְֹת וֹ ֵאת כָּ ל אֲ שֶׁ ר
ֵאת
עָ שָׂ ה ה' ְל ַפ ְרעֹה וּל ְִמצְ ַר ִים עַ ל אוֹדֹת
כָּל הַ ְתּ ָל ָאה אֲ שֶׁ ר ְמצָ ָא ַתם בַּ דֶּ ֶר ַויּ ִַצּ ֵלם ה') :ט(
ִתרוֹ עַ ל כָּל הַ טּוֹבָ ה אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה'
ַויִּחַ ְדּ י ְ
אֲ שֶׁ ר ִהצִּ ילוֹ ִמיַּד ִמצְ ָר ִים) :י( וַיּ ֹאמֶ ר
ְל
ִתרוֹ בָּ רוּ ה' אֲ שֶׁ ר ִהצִּ יל ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ִמצְ ַר ִים
יְ
ִמ ַתּחַ ת יַד
וּמיַּד פּ ְַרעֹה אֲ שֶׁ ר ִהצִּ יל ֶאת
ִ
ִמצְ ָר ִים) :יא( עַ ָתּה יָדַ עְ ִתּי כִּ י גָדוֹל ה' ִמ ָכּל
הָ אֱ ִהים 4כִּ י בַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר ָזדוּ ֲעלֵיהֶ ם:

ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם) :ב( ַויּ ִַקּח י ְִתרוֹ

ֹתן מֹשֶׁ ה ֹעלָה וּזְ בָ ִחים
יִתרוֹ ח ֵ
)יב( ַויִּ ַקּח ְ
לֶאֱ ָכל
ֵלא ִהים ַויָּב ֹא ַאהֲ רֹן וְ כֹל זִ ְק ֵי
ֹתן מֹשֶׁ ה ִלפְ ֵי הָ אֱ ִהים) :יג( וַ ְי ִהי
לֶחֶ ם עִ ם ח ֵ
ַו ַיּ ֲעמֹד
ִממָּ חֳ ָרת ַויֵּשֶׁ ב מֹשֶׁ ה ִל ְשׁפֹּט ֶאת
עַ ל מֹשֶׁ ה ִמן הַ בּ ֶֹקר עַ ד ָהעָ ֶרב) :יד( ַויּ ְַרא ח ֵֹתן
מֹשֶׁ ה ֵאת ָכּל אֲ שֶׁ ר הוּא ע ֶֹשׂה לָעָ ם וַיּ ֹאמֶ ר מָ ה
הַ דָּ בָ ר הַ ֶזּה אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה ע ֶֹשׂה לָעָ ם מַ דּוּעַ ַא ָתּה
ִ צָּ ב עָ ֶלי ִמן בּ ֶֹקר עַ ד עָ ֶרב:
יוֹשֵׁ ב לְבַ דֶּ וְ ָכל
)טו( וַיּ ֹאמֶ ר מֹשֶׁ ה ְלח ְֹת וֹ כִּ י יָב ֹא ֵאלַי
ִל ְדרֹשׁ אֱ ִהים) :טז( כִּ י י ְִהיֶה לָהֶ ם דָּ בָ ר בָּ א ֵאלַ י
וְ שָׁ פ ְַט ִתּי בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרעֵ הוּ וְ הוֹדַ עְ ִתּי ֶאת חֻ ֵקּי
הָ אֱ ִהים וְ ֶאת תּוֹר ָֹתיו) :יז( וַ יּ ֹאמֶ ר ח ֵֹתן
מֹשֶׁ ה ֵאלָ יו ל ֹא טוֹב ַהדָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה עֹשֶׂ ה:
הַ זֶּה אֲ שֶׁ ר עִ מָּ
)יח( ָ בֹל ִתּבֹּל גַּם ַא ָתּה גַּם
כִּ י ָכבֵ ד ִמ ְמּ ַהדָּ בָ ר ל ֹא תוּ ַכל ֲעשֹׂהוּ לְבַ דֶּ ) :יט(
יהי אֱ ִהים עִ מָּ הֱ יֵה
ק ִלי ִאיעָ צְ וִ ִ
עַ ָתּה ְשׁמַ ע בְּ ֹ
את ַא ָתּה ֶאת
ַא ָתּה לָעָ ם מוּל הָ אֱ ִהים וְ הֵ בֵ ָ
הַ ְדּבָ ִרים ֶאל ָהאֱ ִהים) :כ( וְ ִהזְ ַה ְר ָתּה ֶא ְתהֶ ם ֶאת
הַ חֻ ִקּים וְ ֶאת הַ תּוֹרֹת וְ הוֹדַ עְ ָתּ לָהֶ ם ֶאת הַ דֶּ ֶר
ֵי ְלכוּ בָ הּ וְ ֶאת ַהמַּ עֲשֶׂ ה אֲ שֶׁ ר ַיעֲשׂוּן) :כא( וְ ַא ָתּה
ַא ְ שֵׁ י חַ יִ ל יִ ְר ֵאי אֱ ִהים ַא ְ שֵׁ י
ֶתחֱ זֶה ִמכָּל
שׂ ְֵאי בָ צַ ע וְ שַׂ ְמ ָתּ ֲע ֵל ֶהם שָׂ ֵרי אֲ לָפִ ים שָׂ ֵרי
אֱ מֶ ת ֹ
מֵ אוֹת שָׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים וְ שָׂ ֵרי ע ֲָשׂרֹת) :כב( וְ שָׁ פְ טוּ ֶאת
בְּ כָל עֵ ת וְ הָ יָה כָּ ל ַהדָּ בָ ר ַה ָגּדֹל י ִָביאוּ ֵאלֶי
וְ כָל ַהדָּ בָ ר ַה ָקּטֹן ִי ְשׁפְּ טוּ הֵ ם וְ הָ ֵקל ֵמעָ לֶי וְ ְָשׂאוּ
ִא ָתּ ) :כג( ִאם ֶאת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ַתּע ֲֶשׂה וְ צִ וְּ
הַ זֶּה עַ ל ְמקֹמוֹ
אֱ ִהים וְ יָכָ ל ְָתּ ֲעמֹד וְ גַם כָּל
יָב ֹא בְ שָׁ לוֹם) :כד( ַו ִיּ ְשׁמַ ע מֹשֶׁ ה לְקוֹל ח ְֹת וֹ
ַויַּעַ שׂ כֹּל אֲ שֶׁ ר ָאמָ ר) :כה( ַו ִיּ ְבחַ ר מֹשֶׁ ה ַא ְ שֵׁ י ַח ִיל
שָׂ ֵרי
אשׁים עַ ל
ַ 5ו ִיּ ֵתּן א ָֹתם ָר ִ
ִמכָּל
אֲ לָפִ ים שָׂ ֵרי ֵמאוֹת שָׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים וְ שָׂ ֵרי עֲשָׂ רֹת:
בְּ כָל עֵ ת ֶאת הַ דָּ בָ ר ַה ָקּשֶׁ ה
)כו( וְ שָׁ פְ טוּ ֶאת
י ְִביאוּן ֶאל מֹשֶׁ ה וְ ָכל הַ דָּ בָ ר הַ ָקּטֹן ִי ְשׁפּוּטוּ הֵ ם:
)כז( ַו ְישַׁ לַּח מֹשֶׁ ה ֶאת ח ְֹת וֹ וַ ֵיּ ֶל לוֹ ֶאל ַא ְרצוֹ:

חשוב לשים לב ב יתוח הסג ו י ,כי המחצית אי ה חתכת בדיוק בפסוק יב ,אלא יש שי וי הדרגתי
החל מפסוק י )"העם"( ועד פסוק יב )"ישראל"( ,בו מושלם השי וי.
בפסוק הראשון ,שמהווה מעין פתיחה לפרשה כולה ,מופיעות כל הלשו ות ביחד –  (1יתרו בכי ויו
המלא (2 ,ה' ואלהים (3 ,ישראל ו'עמו':

' 4אלהים' כאן איננו נחשב כשם ה' ,אלא הוא משמש לצורך הנגדה בין ה' לבין 'כל האלהים' ,לפי השקפות בני האדם אז .גם
הצירוף 'הר האלהים' לעיל )פס' ה( לא נחשב ככינוי של ה' שכן מדובר בשם המקום – 'הר האלהים' ,ועוד ,שזה האופן בו
מופיע הר סיני גם בשאר התורה )שמות ג' ,א; שם ד' ,כז; שם כ"ד ,יג; לבד מיוצא דופן אחד  -במדבר י' ,לג ,שם הוא נקרא
מסיבות מיוחדות 'הר ה' ' ,ואכמ"ל(.
 5ייתכן שהסיבה לכך היא ספרותית ,כי המשפט 'ויבחר משה אנשי חיל מכל העם ויתן אתם ראשים על העם' ,נשמע לא טוב;
"העָ ם" ,וגם בפס' כא המקביל ,בעצת יתרו; ואולי 'ישראל' כאן רומז לאנשים 'חשובים
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.

ִשׂ ָר ֵאל עַ מּוֹ כִּ י הוֹצִ יא ה' ֶאת
" ַו ִיּ ְשׁמַ ע י ְִתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה אֱ ִהים ְלמֹשֶׁ ה וּ ְלי ְ
מּ ְצ ָר ִים" )י"ח ,א(6.
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִ
י ְ
ההבדל התוכ י בין שתי המחציות מתבטא גם באוצר המילים השו ה שבהן – מילה דומי טית
במחצית הראשו ה היא 'מצרים' ,מה שמתאים היטב לעובדה ששם מתוארת שמיעת יתרו על יציאת
מצרים; במחצית הש ייה ,מילה דומי טית היא 'דבר' ,מה שמזכיר את 'עשרת הדברים' 7,שיקבל
משה במעמד הר סי י:
)א( ַו ִיּ ְשׁמַ ע י ְִתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר
עָ שָׂ ה אֱ ִהים ְלמ ֶֹשׁה וּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל עַ מּוֹ כִּ י הוֹצִ יא ה'
משֶׁ ה לְ ח ְֹת וֹ
ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָר ִים) .. :1ח( וַ יְסַ פֵּר ֹ
2
ֵאת כָּל אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה' ְל ַפ ְרעֹה וּל ְִמצְ ַר ִים עַ ל אוֹדֹת
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאת כָּל הַ ְתּ ָל ָאה אֲ שֶׁ ר ְמצָ ָא ַתם בַּ דֶּ ֶר
ַויַּצִּ ֵלם ה') :ט( ַויִּחַ ְדּ י ְִתרוֹ עַ ל כָּל הַ טּוֹבָ ה אֲ שֶׁ ר
עָ שָׂ ה ה' ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ִהצִּ ילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ָר ִים) :3י(
וַיּ ֹאמֶ ר י ְִתרוֹ בָּ רוּ ה' אֲ שֶׁ ר ִהצִּ יל ֶא ְת ֶכם ִמיַּד
וּמיַּד פּ ְַרעֹה אֲ שֶׁ ר ִהצִּ יל ֶאת הָ עָ ם ִמ ַתּחַ ת
ִמ ְצ ַר ִיםִ 4
5
יַד ִמ ְצ ָר ִים :

)יד( ַויּ ְַרא ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָּ ל אֲ שֶׁ ר הוּא ע ֶֹשׂה לָעָ ם
וַיּ ֹאמֶ ר מָ ה הַ דָּ בָ ר 1הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ַא ָתּה עֹשֶׂ ה לָעָ ם
מַ דּוּעַ ַא ָתּה יוֹשֵׁ ב לְבַ דֶּ וְ ָכל הָ עָ ם ִ צָּ ב עָ לֶ י ִמן
בּ ֶֹקר עַ ד עָ ֶרב) .. :טז( כִּ י י ְִהיֶה לָהֶ ם דָּ בָ ר 2בָּ א ֵאלַ י
וְ שָׁ פ ְַט ִתּי בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרעֵ הוּ וְ הוֹדַ עְ ִתּי ֶאת חֻ ֵקּי
הָ אֱ ִ -הים וְ ֶאת תּוֹר ָֹתיו) :יז( וַיּ ֹאמֶ ר ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה
ֵאלָיו ל ֹא טוֹב הַ דָּ בָ ר 3אֲ שֶׁ ר ַא ָתּה עֹשֶׂ ה) :יח( ָ בֹל
ִתּבֹּל גַּם ַא ָתּה גַּם ָהעָ ם הַ זֶּה אֲ שֶׁ ר עִ מָּ כִּ י ָכבֵ ד
ִמ ְמּ הַ דָּ בָ ר 4ל ֹא תוּכַ ל ֲעשֹׂהוּ לְבַ דֶּ ) :יט( עַ ָתּה
יהי אֱ ִהים עִ מָּ הֱ יֵה ַא ָתּה
קלִי ִאיעָ צְ וִ ִ
ְשׁמַ ע ְבּ ֹ
את הַ ְדּבָ ִרים5
את ַא ָתּה ֶ
לָעָ ם מוּל הָ אֱ ִהים וְ הֵ בֵ ָ
ֶאל הָ אֱ ִהים) ... :כב( וְ שָׁ פְ טוּ ֶאת הָ עָ ם בְּ כָל עֵ ת
אלֶי וְ כָל הַ דָּ בָ ר7
וְ הָ יָה כָּל ַהדָּ בָ רַ 6ה ָגּדֹל יָבִ יאוּ ֵ
הַ ָקּטֹן ִי ְשׁפְּ טוּ הֵ ם וְ הָ ֵקל ֵמעָ ֶלי וְ ְָשׂאוּ ִא ָתּ ) :כג(
ִאם ֶאת הַ דָּ בָ ר 8הַ זֶּ ה ַתּעֲשֶׂ ה וְ צִ וְּ אֱ ִהים וְ ָי ָכ ְל ָתּ
ֲעמֹד וְ גַם כָּל הָ עָ ם הַ זֶּה עַ ל ְמקֹמוֹ יָב ֹא בְ שָׁ לוֹם.. :
)כו( וְ ָשׁפְ טוּ ֶאת הָ עָ ם בְּ כָ ל עֵ ת ֶאת הַ דָּ בָ ר 9הַ ָקּשֶׁ ה
י ְִביאוּן ֶאל מֹשֶׁ ה וְ כָל ַהדָּ בָ ר 10הַ ָקּטֹן ִי ְשׁפּוּטוּ
הֵ ם8:

 5פעמים מופיעה המילה 'מצרים' במחציתו הראשו ה של הסיפור ,מול  10פעמים אזכור של המילה
'דבר' )מסתבר ,כ גד 'עשרת הדברים'( במחציתו הש ייה 9.ומע יין לגלות כי היחס של אחד מול ש יים
שמר גם בשאר צמדי המילים שראי ו לעיל :יתרו/חותן משה ,ה'/אלהים ,ישראל/העם10.
 6על הכפילות בפסוק הראשון עמדו גם ראב"ע וגם רמב"ן" :אשר עשה אלהים ,השם ,שהיה נודע בעולם לפני בוא משה שהכל
מודים  ..כי הוציא ה' ,השם שנודע למשה כי על האותות יצאו" )אבן-עזרא על י"ח ,א(; "וטעם אשר עשה אלהים ,כי הוציא ה'
– הזכיר אלהים ,השם שהיה יתרו יודע מלפנים ,וכי הוציא ה' ,בשמו הגדול ,שנודע עתה על ידי משה שבו נעשו האותות"
)רמב"ן על י"ח ,א; ראו גם רבינו בחיי על פס' א ,ד"ה כי הוציא ה' את ישראל; ולפרשנות אחרת בעל הטורים ,ד"ה את כל
אשר עשה(.
יְהי שָׁ ם עִ ם ה' ַא ְרבָּ עִ ים יוֹם וְ ַא ְרבָּ עִ ים ַל ְילָה לֶחֶ ם ל ֹא ָאכַל וּמַ יִם ל ֹא שָׁ ָתה ַויִּכְ תֹּב עַ ל ַה ֻלּחֹת אֵ ת ִדּ ְב ֵרי ַהבְּ ִרית עֲשֶׂ ֶרת ַה ְדּבָ ִרים"
 7ראוַ " :ו ִ
)שמות ל"ד ,כח; וכן דברים ד' ,יג; שם י' ,ד(.
יהם"
 8ועוד אזכור בודד במחצית הראשונה )י"ח ,יא(" :עַ ָתּה יָדַ עְ ִתּי כִּ י גָדוֹל ה' ִמכָּל הָ אֱ ִהים כִּ י בַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר זָדוּ עֲלֵיהֶ ם" ,והמילה " ֲע ֵל ֶ
רומזת כמובן ל'מצרים'.
ניתן לספור את הופעות המילה 'דבר' בשלושה אופנים :א( כמספר הופעותיה במחצית השנייה של הפרק ) 10פעמים(; ב(
ניתן להוסיף את האזכור הבודד במחצית הראשונה )ואז נגיע למספר  ;(11ג( ניתן לספור פעמיים את הופעת המילה 'דבר'
את ַא ָתּה ֶאת הַ ְדּבָ ִרים ֶאל הָ אֱ ִהים" )פס' יט ,ובכך נגיע למספר  ;(12בכל מקרה ,היחס של  1/2בין 'מצרים'
בצורת רבים – "וְ הֵ בֵ ָ
לבין 'דבר' נשמר ,אם לוקחים בחשבון את הרמז למצרים )בפס' יא(.
ִישׁי לְצֵ את ְבּ ֵי
 9יש לציין ,שגם בהקדמה לעשרת הדברים ,וכן בעשרת הדברים עצמם ,מוזכרת יציאת מצרים" :בַּ חֹדֶ שׁ ַה ְשּׁל ִ
לְמ ְצ ָריִם ו ֶָאשָּׂ א אֶ ְת ֶכם עַ ל ַכּ ְ פֵי ְשָׁ ִרים ו ָָאבִ א ֶא ְתכֶם
יתי ִ
יתם אֲ שֶׁ ר עָ ִשׂ ִ
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים בַּ יּוֹם הַ זֶּה בָּ אוּ ִמ ְדבַּ ר ִסי ָי; ַ ...א ֶתּם ְר ִא ֶ
י ְ
אתי ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים – ל ֹא י ְִהיֶה ְל אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים עַ ל ָפּ ָי" )כ' ,ב  -ג(.
"א ֹכִ י ה' אֱ הֶ י אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ
ֵאלָי" )י"ט ,א ,ד(; ָ
 10בכל המילים הנרדפות הללו נשמר יחס של  1/2בין שניהם:
 (1שם ה' מופיע בפרק בכללותו  6פעמים )פס' א ,ח] ,[2ט ,י ,יא( ,ואילו השם אלהים מופיע  12פעמים )פס' א ,ה ,יא ,יב],[2
טו ,טז ,יט] ,[2כא ,כג(.
 (2השם 'ישראל' מופיע  6פעמים )פס' א] ,[2ח ,ט ,יב ,כה( לעומת  12פעמים השם 'העם' )פס' י ,יג] ,[2יד ,טו ,יח ,כא ,כב ,כג,
כה ,כו; ופעם אחת 'עמו'  -פס' א(.
 7 (3פעמים 'יתרו' )פס' א ,ב ,ה ,ו ,ט ,י ,יב( מול  13פעמים 'חֹ תן משה' )פס' א ,ב ,ה ,ו ,ז ,ח ,יב] ,[2יד ,טו ,יז ,כד ,כז(.

במחצית הראשו ה מופיע השורש 'הצל' ארבע פעמים ,בהקשר ליציאת מצרים )פס' ד ,ח ,ט ,י] ;([2ואילו
מילים דומי טיות במחצית הש ייה הן 'שפט' ) 5פעמים – י"ח ,יג ,טז ,כב] ,[2כו(' ,ישב''-עמד' '-צב' )י"ח,
יג ,יד ,כג(' ,אתה' )פס' יד ,יז ,יח ,יט ,כא ,כב ,כה; ופעם אחת 'אתכם' במחצית הראשו ה ,בפס' י( ,ו'הזה' )פס' יד,
יח ,כ ,כג] .([2שתי המילים האחרו ות מתאימות לאופי של המחצית הש ייה – ציטוט ישיר של השיחה
בין משה לחות ו ,ומתאימות גם למעמד הר סי י ,שם מודגש שמשה הוא ה ביא המתווך בין ישראל
ִשׁמָ עָ ה ,וְ ַאל יְדַ בֵּ ר עִ מָּ וּ אֱ ִהים ֶפּן ָמוּת" )כ' ,טז(; וכך בעצת
ֹאמרוּ ֶאל מֹשֶׁ ה דַּ בֵּ ר ַא ָתּה עִ מָּ וּ וְ ְ
לה' – "וַ יּ ְ
את ַא ָתּה ֶאת
יהי אֱ ִהים עִ מָּ  ,הֱ יֵה ַא ָתּה ָלעָ ם מוּל הָ אֱ ִהים ,וְ הֵ בֵ ָ
יתרו" :עַ ָתּה ְשׁ ַמע בְּ קֹלִ י ִאיעָ צְ וִ ִ
הַ ְדּבָ ִרים ֶאל ָהאֱ ִהים" )י"ח ,יט( –
'התכתבות' דומה עם מעמד הר סי י מצאת בשורשים 'עמד' ו' צב' ,שמופיעים גם במעמד הר סי י
)י"ט ,יז; כ' ,טו ,יח(; וכמובן בשורש 'שפט' ,המתקשר לפרשת משפטים כולה.
יתר על כן ,גם במילים זהות ,המשותפות לש י הסיפורים ,יש ו שו י בשימוש שלהן –
בעוד במחצית הראשו ה השורש 'עשה' מתייחס לטובות שעשה ה' עם ישראל )פס' א ,ח ,ט( – במחצית
הש ייה הוא מתייחס ללימוד התורה לישראל )פס' יד] ,[2יז ,יח ,כ] ,[2כג ,כד(;
בעוד במחצית הראשו ה ,ה'דרך' היא הדרך הפיזית שה' הוליך את ישראל בצאתם ממצרים –
במחצית הש ייה מדובר על הדרך הרוח ית-משפטית שמשה הורה לישראלַ " :ו ְי ַספֵּר מֹשֶׁ ה לְ ח ְֹת וֹ ֵאת
כָּל אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה' ְלפ ְַרעֹה וּ ְל ִמצְ ַר ִים עַ ל אוֹדֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאת כָּ ל הַ ְתּ ָל ָאה אֲ שֶׁ ר ְמצָ ָא ַתם בַּ דֶּ ֶר ַויַּצִּ ֵלם ה' ";
הוֹדעְ ָתּ לָהֶ ם ֶאת הַ דֶּ ֶר ֵי ְלכוּ בָ הּ ,וְ ֶאת הַ מַּ עֲשֶׂ ה
לעומת" :וְ ִהזְ ַה ְר ָתּה ֶא ְתהֶ ם ֶאת הַ חֻ ִקּים וְ ֶאת הַ תּוֹרֹת ,וְ ַ
אֲ שֶׁ ר ַיעֲשׂוּן" )י"ח ,ח ,כ(.
כדאי גם להשוות "וַ ִיּ ְשׁאֲ לוּ ִאישׁ ל ְֵרעֵ הוּ ְלשָׁ לוֹם" בשיחת משה ויתרו על אודות יציאת מצרים ,מול
"וְ שָׁ פ ְַט ִתּי בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרעֵ הוּ" )י"ח ,ז ,טז( ,הקשור למשפטים; וכן" ,עַ ָתּה יָדַ עְ ִתּי כִּ י גָדוֹל ה' ִמ ָכּל
טן ִי ְשׁפְּ טוּ הֵ ם" )י"ח ,יא ,כב( –
הָ אֱ ִהים" ,לעומת" ,וְ הָ יָה כָּ ל ַהדָּ בָ ר ַה ָגּדֹל יָבִ יאוּ ֵאלֶי וְ כָל ַהדָּ בָ ר ַה ָקּ ֹ
במחצית הראשו ה' ,גדול' מתייחס לה' ,ובמחצית הש ייה ,לתורתו ולמשפטו.
כיצד יתן להסביר הבדלים אלה?
דומה ש יתן להבין אותם כחלק מתהליך הצטרפותו של יתרו לעם ישראל ,שמגיע לשיאו במרכז
הפרק ,בפסוקים ט-יב .לאחר הקרבת העולות והזבחים ,שמבטאים את כ יסתו לעם ישראל )לפי חלק
מהפרש ים  -את גיורו ממש ,(11השיל מעליו יתרו את השם המד ָי י 'יתרו' 12,בדומה לשי וי שמותיהם של
של אברהם ,שרי ויהושע 13.אומ ם ,לא מצי ו ע יין זה בפירוש בהלכות גרות ,אך שי וי השם מופיע
בגמרא וברמב"ם כדרך להפריד בין האדם לבין מעשיו הקודמים:
"ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר די ו של אדם ,אלו הן :צדקה צעקה שי וי השם ושי וי
מעשה  ..ויש אומרים אף שי וי מקום" )בבלי ראש הש ה טז ,ע"ב(
"מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפ י השם בבכי ובתח ו ים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק
הרבה מן הדבר שחטא בו ,ומש ה שמו כלומר א י אחר ואי י אותו האיש שעשה אותן המעשים,

 11ראו מקראות יתרו ,עמודים .41-40
 12השם 'יתר''/יתרו' מופיע עוד בשני מקומות במקרא בהקשרים ישמעאליים-מדיָניים – בסיפור גדעון ,שהתרחש על רקע
מתקפותיהם של המדיָנים )שופטים ח' ,כד ,כו(" :וַיּ ֹאמֶ ר ְלי ֶֶתר ְבּכוֹרוֹ קוּם הֲ רֹג אוֹתָ ם וְ ל ֹא ָשׁלַף הַ נַּעַ ר חַ ְרבּוֹ כִּ י י ֵָרא כִּ י עוֹדֶ נּוּ ָעַ ר";
ִשׂ ְר ֵאלִי ,אֲ שֶׁ ר בָּ א ֶאל אֲ ִביגַל בַּ ת
וּשׁמוֹ י ְִת ָרא הַ יּ ְ
יוֹאב עַ ל הַ צָּ בָ א ַועֲמָ שָׂ א בֶ ן ִאישׁ ְ
ובשם אביו של עמשא" :וְ ֶאת עֲמָ שָׂ א ָשׂם ַאבְ שָׁ ם ַתּחַ ת ָ
ִשׁ ְמעֵ אלִי" )דברי-הימים-א ב' ,יז(.
יוֹאב" )שמואל-ב י"ז ,כה(; "וַאֲ בִ י ַגיִל יָלְדָ ה ֶאת עֲמָ שָׂ א וַאֲ בִ י עֲמָ שָׂ א י ֶֶתר הַ יּ ְ
ָָחשׁ אֲ חוֹת ְצרוּיָה ֵאם ָ
ואולי ניתן לשער ,שדווקא לאחר ההצטרפות לעם ישראל הוא קיבל את השם 'חובב' )במדבר י' ,כט(; כמובן ,אם נפרש ש'חובב'
הוא יתרו ולא בנו )ראו מקראות יתרו ,עמוד  73הערה .(16
ואולי' ,העלמה' זו של השם יתרו במחצית השנייה מטרימה את ספר דברים ,שם תתואר עצתו של יתרו בדברי משה ,בלי לומר
עצה זו בשם אומרה )וראו מקראות יתרו ,עמודים .(82-80 ,45-42
הרעות הגדולה ביניהם ,והרחבת שמו של 'יונתן' ל'יהונתן' .בספר
 13דמיון קל אולי יש בפגישתו של דוד עם יהונתן ,תחילת ֵ
שמואל יונתן בן שאול קרוי בעקביות 'יונתן' )בצורה המקוצרת( ,עד תיאור פגישתו עם דוד )שמואל-א י"ח ,א; וראו רד"ק שם,
המעיר כך בשם המסורה; וכן בפירושו על שמואל-א י"ג ,ב( – משם והלאה הוא קרוי רק 'יהונתן' )לבד ממקרה אחד ,בו
מודגשת נפשו הקרועה בין אביו לבין דוד; שמואל-א י"ט ,א(.

ומש ה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה ,וגולה ממקומו ,שגלות מכפרת עון מפ י שגורמת לו להכ ע
ולהיות ע יו ושפל רוח" )רמב"ם הלכות תשובה ,פרק ב' ,ד(.
לאחר שיתרו שי ה את שמו ו כ ס לתוך עם ישראל ,ממילא הפרספקטיבה שלו השת תה – מעתה
אין הוא עוד וכרי המסתכל מבחוץ על העם ששמו 'ישראל' ,ועל אלהיהם הקרוי הוי"ה ,אלא הוא
חלק מהם ,בשר מבשרם ,ועל כן קורא להם 'העם' סתם ,וקורא בשם 'אלהים' המוכר לו 14,אבל בכך
מבטא את המשמעות המחודשת של השם הזה באמו ת ישראל ,ולפיה ,הוא האלהים האחד
והמיוחד ,שאין עוד מלבדו.
לחילופין ,יתן להסביר את השימוש בשם אלהים במחצית הש ייה כ ובע מן ההקשר המשפטי בו
"מזְ מוֹר ל ְָאסָ ף אֱ ִהים ִ צָּ ב בַּ עֲדַ ת ֵאל בְּ ֶק ֶרב אֱ ִהים
הוא מופיע שם ,כמפורש במזמור תהילים )פ"ב ,א(ִ :
ִי ְשׁפֹּט" ,ואת הכי וי 'העם' להסביר באופי השופטים והמשפטים שהם או יברסאליים מטבעם ,ואי ם
קשורים רק לישראל דווקא ,בעוד במחצית הראשו ה מדובר בעיקר על התפעלותו הרבה של יתרו
מה יסים שעשה ה' לישראל ,שמורים על היחסים המיוחדים והאי טימיים בין ישראל לה' אלהיהם
יִּחדּ יִתרוֹ עַ ל כָּל ַהטּוֹבָ ה אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה' לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אֲ שֶׁ ר ִהצִּ ילוֹ ִמיַּד ִמצְ ָר ִים; וַיּ ֹאמֶ ר יִ ְתרוֹ :בָּ רוּ ה'
– "וַ ַ
אֲ שֶׁ ר ִהצִּ יל ֶא ְת ֶכם ) "...י"ח ,ט(.

 14כך אכן כתב ראב"ע )על י"ח ,יב(ַ " :ויּ ִַקּח י ְִתרוֹ ֹ ...עלָה וּזְ בָ ִחים לֵא ִהים' .וטעם לאלהים ,כי עתה יחל להיות לו השם הנכבד
לאלהים".

