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  המהפכה המחשבתית של יתרו

  אפי פזד"ר 

  

  י'  מסופר:בפרשתנו, במדבר פרק 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר -ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני ֹחֵתן ֹמֶׁשה, ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל-כט ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה, ְלֹחָבב ֶּבן

, ִּכי ִיְׂשָרֵאל. ל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, לֹא -טֹוב ַעל-ְיהָוה ִּדֶּבר-ְיהָוה, ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם; ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָל
. לא ַוּיֹאֶמר, ַאל-ַאְרִצי ְוֶאל-ֶאל-: ִּכי ִאםֵאלֵ  ֵּכן ָיַדְעָּת, ֲחֹנֵתנּו -ָנא ַּתֲעֹזב ֹאָתנּו: ִּכי ַעל-מֹוַלְדִּתי, ֵאֵל

--נּוֵתֵל ִעָּמנּו: ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא, ֲאֶׁשר ֵייִטיב ְיהָוה ִעּמָ -ַּבִּמְדָּבר, ְוָהִייָת ָּלנּו, ְלֵעיָנִים. לב ְוָהָיה, ִּכי
ֶׁשת ָיִמים; ַוֲארֹון ְּבִרית . לג ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיהָוה, ֶּדֶר ְׁש ֶׁשת -ְוֵהַטְבנּו ָל ְיהָוה ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם, ֶּדֶר ְׁש

  ַהַּמֲחֶנה.-ָיִמים, ָלתּור ָלֶהם, ְמנּוָחה. לד ַוֲעַנן ְיהָוה ֲעֵליֶהם, יֹוָמם, ְּבָנְסָעם, ִמן
ה אל בני ישראל במסעם אל הארץ המובטחת. יתרו מסרב ומבקש מבקש משה מיתרו שיתלוו

לחזור לארצו. משה מפציר בו שוב: "אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית 
  לנו לעיניים".

מה באמת מבקש משה מיתרו,  האם הוא מבקש ממנו שיהיה מורה דרך במדבר ?  "והיית 
נת משה כי הרי הארון ועמוד הענן הוא המוביל את ישראל, כפי לנו לעיניים" , לא יתכן שזו כוו

  שמצוין במפורש בפסוקים הבאים.
אם נעיין היטב בדברי משה נבחין כי אין הוא מבקש מורה דרך במדבר אלא משהו אחר.  

הידע של יתרו הוא איך להתנהל במדבר.  …" משה אומר "כי על כן ידעת חנותנו במדבר
בני ישראל בעת החניה שלהם ולא בעת מסעותיהם. כפי שמסופר  יתרו מכיר את התנהלות

  בספר שמות פרק יח:
  

ָהָעֶרב. יד ַוַּיְרא -ַהֹּבֶקר ַעד-ֹמֶׁשה ִמן-ָהָעם ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ַעל-יג ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֵּיֶׁשב ֹמֶׁשה ִלְׁשֹּפט ֶאת
ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה ָלָעם ַמּדּוַע -ָמההּוא ֹעֶׂשה ָלָעם ַוּיֹאֶמר -ֲאֶׁשר-ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל

ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם -ָעֶרב. טו ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְלֹחְתנֹו ִּכי-ֹּבֶקר ַעד-ָהָעם ִנָּצב ָעֶלי ִמן-ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּד ְוָכל
ִהים. טז ִּכי ֻחֵּקי -ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִּתי ֶאתִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי ְוָׁשַפְטִּתי -ִלְדֹרׁש ֱא

ִהים ְוֶאת טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה. יח ָנֹבל ִּתֹּבל -ּתֹוֹרָתיו. יז ַוּיֹאֶמר ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאָליו לֹא-ָהֱא
. יט ַעָּתה ְׁשַמע תּוַכל עֲ -ָכֵבד ִמְּמ ַהָּדָבר לֹא-ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמ ִּכי-ַאָּתה ַּגם-ַּגם ׂשֹהּו ְלַבֶּד

ִהים ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת ִהים ִעָּמ ֱהֵיה ַאָּתה ָלָעם מּול ָהֱא -ַהְּדָבִרים ֶאל-ְּבֹקִלי ִאיָעְצ ִויִהי ֱא
ִהים. כ ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת -ּו ָבּה ְוֶאתַהֶּדֶר ֵיְלכ-ַהּתֹוֹרת ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ָהֱא

ִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ָבַצע -ָהָעם ַאְנֵׁשי-ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון. כא ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ַחִיל ִיְרֵאי ֱא
ֵעת -ָהָעם ְּבָכל-ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת. כב ְוָׁשְפטּו ֶאת

. כג ִאם -ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשְּפטּו-ַהָּדָבר ַהָּגֹדל ָיִביאּו ֵאֶלי ְוָכל-ְוָהָיה ָּכל ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶלי ְוָנְׂשאּו ִאָּת
ִהים ְוָיָכְלָּת ֲעֹמד ְוַגם ָּכל-ֶאת כד  ְמֹקמֹו ָיבֹא ְבָׁשלֹום.-ָהָעם ַהֶּזה ַעל-ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו ֱא

ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֹאָתם -ַחִיל ִמָּכל-ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר. כה ַוִּיְבַחר ֹמֶׁשה ַאְנֵׁשי
ת עֵ -ָהָעם ְּבָכל-ָהָעם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת. כו ְוָׁשְפטּו ֶאת-ָראִׁשים ַעל

  ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם.-ֹמֶׁשה ְוָכל-ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון ֶאל-ֶאת
  
  

ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן -ַחִיל ִמָּכל-כד ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר. כה ַוִּיְבַחר ֹמֶׁשה ַאְנֵׁשי
ָהָעם -ִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת. כו ְוָׁשְפטּו ֶאתָהָעם ָׂשֵרי ֲאלָ -ֹאָתם ָראִׁשים ַעל

-ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם. כז ַוְיַׁשַּלח ֹמֶׁשה ֶאת-ֹמֶׁשה ְוָכל-ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון ֶאל-ֵעת ֶאת-ְּבָכל
  ַאְרצֹו.-ֹחְתנֹו ַוֵּיֶל לֹו ֶאל



יתרו ?  לדעתי, הרעיון המרכזי של יתרו הוא, שאינך יכול להתנהג  מה בעצם הייתה הצעת
ולהתנהל באופן יומיומי רק על פי הכתוב בספר, עליך להפעיל גם שיקול דעת, כי יש מצבים 

במציאות שאינם כתובים במפורש בספר החוקים ועל האדם להפעיל שיקול דעת כיצד 
דול" דבר קשה, לבין דבר קטן. זאת להתייחס אליהם. ראשית לדעת להבחין בין "דבר ג

למעשה "המהפכה המחשבתית" שיתרו גרם למשה. להבין שלא הכול כתוב בתורה בצורה 
מפורשת ושלא צריך להיצמד למילים, אלא יש דרגות חופש לאדם להחליט לבדו. הרעיון הזה 

רון  למעשה מקורו בצו הראשון של הקב"ה לישראל: "החודש הזה לכם ראש חדשים.."  העיק
  שקידוש החודש מסור בידי אדם (בידי חכמים(. 

אנו עדים היום לויכוחים סוערים בציבור בסוגיות הקשורות בהקצנה דתית וכתוצאה מכך נוצר 
"חילול ה' ותורתו" ופגיעה חמורה ביהדות ובשרשי קיומנו בארץ ישראל. רבים מדי טרם 

מר כי יש חוקים ומצוות שניתנו הפנימו את משמעות הצו הראשון, לגבי קידוש החודש, האו
בתורה והן נצחיות ובכל זאת יש בידי אדם היכולת להפעיל שיקול דעת ולקבוע מתי ובאילו 

  תנאים עלינו להוציא לפועל את קיום המצוות.
צעד נוסף בכיוון הגדלת דרגות החופש של האדם מול התורה והאמת האלוקית הוא עקרון 

, והוא: משנים מפני דרכי שלום. ואמר רבי  2ף סהחשוב אחר המובא בתלמוד, יבמות ד
אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצווה על 

-ּתֹוַכח ֵלץ, ֶּפן-אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר (משלי ט) ח ַאל
ילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם לשנות ִיְׂשָנֶאָּך; הֹוַכח ְלָחָכם, ְוֶיֱאָהֶבָּך. וא"ר א

ֵמת ֲאִביֶהם, ַוּיֹאְמרּו, לּו ִיְׂשְטֵמנּו -יֹוֵסף, ִּכי-בדבר השלום שנאמר (בראשית נ) טו ַוִּיְראּו ֲאֵחי
ֵלאֹמר: ָאִבי ִצָּוה, יֹוֵסף -ָהָרָעה, ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו. טז ַוְיַצּוּו, ֶאל-יֹוֵסף; ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב, ָלנּו, ֵאת ָּכל

, ְוַעָּתה -תֹאְמרּו ְליֹוֵסף, ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי ְוַחָּטאָתם ִּכי-ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר. יז ֹּכה ָרָעה ְגָמלּו
; ֵהי ָאִבי   ָׂשא ָנא, ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱא

ָמַתי ַאָּתה ִמְתַאֵּבל -מּוֵאל, ַעדְׁש -ר' נתן אומר מצווה שנאמר (שמואל א טז) א ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
--ַהַּלְחִמי-ִיַׁשי ֵּבית-ִיְׂשָרֵאל; ַמֵּלא ַקְרְנ ֶׁשֶמן, ְוֵל ֶאְׁשָלֲח ֶאל-ָׁשאּול, ַוֲאִני ְמַאְסִּתיו, ִמְּמ ַעל-ֶאל
, ְוָׁשַמע ָׁשאּו-ִּכי . ב ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאי ֵאֵל ל ַוֲהָרָגִני; ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶעְגַלת ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי, ֶמֶל

, ְוָאַמְרָּת, ִלְזֹּבַח ַליהָוה ָּבאִתי.   ָּבָקר ִּתַּקח ְּבָיֶד
דבי רבי ישמעאל תנא: גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא כתיב 

ִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה, ַואֹדִני ָזֵקן.  ולבסוף -(בראשית יח) יב ַוִּתְצַחק ָׂשָרה, ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר: ַאֲחֵרי ְב
ַוֲאִני ָזַקְנִּתי.  --ַאְבָרָהם: ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר, ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד-כתיב  יג ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל

"  
עקרון חשוב אחר המובא בתלמוד: עשייה לפנים משורת הדין.   "אמר ר' יוחנן לא חרבה 

בה דין תורה " ושואלת הגמרא : "אלא דיני דמגיזתא לדיינו " מה אתה  ירושלים אלא על שדנו
רוצה שידונו לא דין תורה אלא דיני סדום ? ומשיבה הגמרא: "אלא אימא שהעמידו דיניהם על 

. כלומר ההיצמדות חסרת הפשרות  2דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין"  בבא מציעא ל
  את ההר, הביאה לחורבן החברה והמדינה.לדין תורה, הגישה של ייקוב הדין 

  נאמר כי ירושלים חרבה בגלל שנאת חינם, ראה גם קישור 2במקום אחר יומא ט
http://2nd-ops.com/arie/?p=2950     ולמעשה שניהם נכונים, כי שנאת חינם היא פועל

  יוצא של אי   עשייה לפנים משורת הדין.
ה לזה לפנים משורת הדין, ועל כל פשעים תכסה יהי רצון שנדע לפרגן זה לזה, שנתייחס ז

  האהבה.
   


