לפרשת בהעלותך – תשע"ב
המהפכה המחשבתית של יתרו
ד"ר אפי פז
בפרשתנו ,במדבר פרק י' מסופר:
ֹשׁה ,נ ְֹס ִﬠים אֲ נ ְַחנוּ אֶ ל-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אָ מַ ר
ֹשׁהְ ,לחֹ בָ ב בֶּ ןְ -רעוּאֵ ל הַ ִמּ ְדיָנִ י חֹ ֵתן מ ֶ
כט וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
יְהוָה ,אֹ תוֹ אֶ ֵתּן לָ כֶם; ְלכָה ִא ָתּנוּ וְהֵ טַ ְבנוּ לָ  ,כִּ י-יְהוָה ִדּבֶּ ר-טוֹב ﬠַ ל-י ְִשׂ ָראֵ ל .ל וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לָ יו ,ל ֹא
ֹתנוּ
אֵ לֵ  :כִּ י ִאם-אֶ ל-אַ ְרצִ י וְאֶ ל-מוֹלַ ְד ִתּי ,אֵ לֵ  .לא וַיּ ֹאמֶ ר ,אַ ל-נָא ַתּ ֲﬠזֹב אֹ ָתנוּ :כִּ י ﬠַ ל-כֵּן י ַָד ְﬠ ָתּ ,חֲ נ ֵ
ֵיטיב יְהוָה ִﬠמָּ נוּ--
ִית לָּ נוְּ ,לﬠֵ י ָניִם .לב וְהָ יָה ,כִּ יֵ -תלֵ ִﬠמָּ נוּ :וְהָ יָה הַ טּוֹב הַ הוּא ,אֲ ֶשׁר י ִ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,וְהָ י ָ
וְהֵ טַ ְבנוּ לָ  .לג וַיִּ ְסעוּ מֵ הַ ר יְהוָהֶ ,דּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים; וַאֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְהוָה נֹסֵ ﬠַ לִ ְפנֵיהֶ םֶ ,דּ ֶר ְשׁ ֶשׁת
י ִָמים ,לָ תוּר לָ הֶ םְ ,מנוּחָ ה .לד ַו ֲﬠנַן יְהוָה ﬠֲלֵ יהֶ ם ,יוֹמָ םְ ,בּנ ְָסﬠָ םִ ,מן-הַ מַּ חֲ נֶה.
מבקש משה מיתרו שיתלווה אל בני ישראל במסעם אל הארץ המובטחת .יתרו מסרב ומבקש
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
לנו לעיניים"  ,לא יתכן שזו כוונת משה כי הרי הארון ועמוד הענן הוא המוביל את ישראל ,כפי
שמצוין במפורש בפסוקים הבאים.
אם נעיין היטב בדברי משה נבחין כי אין הוא מבקש מורה דרך במדבר אלא משהו אחר.
משה אומר "כי על כן ידעת חנותנו במדבר…" הידע של יתרו הוא איך להתנהל במדבר.
יתרו מכיר את התנהלות בני ישראל בעת החניה שלהם ולא בעת מסעותיהם .כפי שמסופר
בספר שמות פרק יח:
ֹשׁה ִמן-הַ בּ ֶֹקר ﬠַ ד-הָ ﬠָ ֶרב .יד ַויּ ְַרא
ֹשׁה ִל ְשׁפֹּ ט אֶ ת-הָ ﬠָ ם ַו ַיּ ֲﬠמֹד הָ ﬠָ ם ﬠַ ל-מ ֶ
ֵשׁב מ ֶ
יג ַוי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת ַויּ ֶ
ֹשׁה אֵ ת כָּל-אֲ ֶשׁר-הוּא עֹ ֶשׂה לָ ﬠָ ם וַיּ ֹאמֶ ר מָ ה-הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹ ֶשׂה לָ ﬠָ ם מַ דּוּﬠַ
חֹ ֵתן מ ֶ
ֹשׁה ְלחֹ ְתנוֹ כִּ י-יָב ֹא אֵ לַ י הָ ﬠָ ם
יוֹשׁב ְלבַ ֶדּ ְוכָל-הָ ﬠָ ם נִ צָּ ב ﬠָ לֶ י ִמן-בּ ֶֹקר ﬠַ ד-ﬠָ ֶרב .טו וַיּ ֹאמֶ ר מ ֶ
אַ ָתּה ֵ
ְהוֹד ְﬠ ִתּי אֶ ת-חֻ ֵקּי
ְשׁפַ ְט ִתּי בֵּ ין ִאישׁ וּבֵ ין ֵרﬠֵ הוּ ו ַ
ִל ְדרֹשׁ אֱ ִהים .טז כִּ י-י ְִהיֶה לָ הֶ ם ָדּבָ ר בָּ א אֵ לַ י ו ָ
ֹשׁה אֵ לָ יו ל ֹא-טוֹב הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹ ֶשׂה .יח ָנבֹל ִתּבֹּל
הָ אֱ ִהים וְאֶ ת-תּוֹר ָֹתיו .יז וַיּ ֹאמֶ ר חֹ ֵתן מ ֶ
גַּם-אַ ָתּה גַּם-הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר ִﬠמָּ כִּ י-כָבֵ ד ִמ ְמּ הַ ָדּבָ ר ל ֹא-תוּכַל ֲﬠשֹׂהוּ ְלבַ ֶדּ  .יט ﬠַ ָתּה ְשׁמַ ע
את אַ ָתּה אֶ ת-הַ ְדּבָ ִרים אֶ ל-
ִיהי אֱ ִהים ִﬠ ָמּ הֱ יֵה אַ ָתּה לָ ﬠָ ם מוּל הָ אֱ ִהים וְהֵ בֵ ָ
ְבּקֹ ִלי ִאיﬠָ צְ ו ִ
ְהוֹד ְﬠ ָתּ לָ הֶ ם אֶ ת-הַ ֶדּ ֶר י ְֵלכוּ בָ הּ וְאֶ ת-
הָ אֱ ִהים .כ ו ְִהזְ הַ ְר ָתּה אֶ ְתהֶ ם אֶ ת-הַ חֻ ִקּים וְאֶ ת-הַ תּוֹרֹת ו ַ
ֲשׂה אֲ ֶשׁר ַיﬠֲשׂוּן .כא וְאַ ָתּה ֶתחֱ זֶה ִמכָּל-הָ ﬠָ ם אַ נְ ֵשׁי-חַ יִל י ְִראֵ י אֱ ִהים אַ נְ ֵשׁי אֱ מֶ ת שֹׂנְ אֵ י בָ צַ ע
הַ מַּ ﬠ ֶ
ְשׁ ְפטוּ אֶ ת-הָ ﬠָ ם ְבּכָל-ﬠֵ ת
ֲשׂרֹת .כב ו ָ
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
ְשׂ ְמ ָתּ ﬠֲלֵ הֶ ם ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת ָשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים ו ָ
ו ַ
וְהָ יָה כָּל-הַ ָדּבָ ר הַ ָגּדֹל י ִָביאוּ אֵ לֶ י ְוכָל-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹ ן י ְִשׁ ְפּטוּ-הֵ ם וְהָ ֵקל מֵ ﬠָ לֶ י ְונ ְָשׂאוּ ִא ָתּ  .כג ִאם
ֲשׂה וְצִ וְּ אֱ ִהים ְו ָיכ ְָל ָתּ ֲﬠמֹד ְוגַם כָּל-הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה ﬠַ לְ -מקֹ מוֹ ָיב ֹא ְב ָשׁלוֹם .כד
אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה ַתּﬠ ֶ
ֹשׁה אַ נְ ֵשׁי-חַ יִל ִמכָּל-י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ֵתּן אֹ ָתם
ֹשׁה ְלקוֹל חֹ ְתנוֹ ַויַּﬠַ שׂ כֹּל אֲ ֶשׁר אָ מָ ר .כה וַיִּ ְבחַ ר מ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶ
ְשׁ ְפטוּ אֶ ת-הָ ﬠָ ם ְבּכָל-ﬠֵ ת
ֲשׂרֹת .כו ו ָ
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
אשׁים ﬠַ ל-הָ ﬠָ ם ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת ָשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים ו ָ
ָר ִ
ֹשׁה ְוכָל-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹ ן י ְִשׁפּוּטוּ הֵ ם.
אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּ ֶשׁה י ְִביאוּן אֶ ל-מ ֶ

ֹשׁה אַ נְ ֵשׁי-חַ יִל ִמכָּל-י ְִשׂ ָראֵ ל וַיִּ ֵתּן
ֹשׁה ְלקוֹל חֹ ְתנוֹ ַויַּﬠַ שׂ כֹּל אֲ ֶשׁר אָ מָ ר .כה וַיִּ ְבחַ ר מ ֶ
כד וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶ
ְשׁ ְפטוּ אֶ ת-הָ ﬠָ ם
ֲשׂרֹת .כו ו ָ
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
אשׁים ﬠַ ל-הָ ﬠָ ם ָשׂ ֵרי אֲ לָ ִפים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת ָשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים ו ָ
אֹ ָתם ָר ִ
ֹשׁה אֶ ת-
ְשׁלַּ ח מ ֶ
ֹשׁה ְוכָל-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּטֹ ן י ְִשׁפּוּטוּ הֵ ם .כז ַוי ַ
ְבּכָל-ﬠֵ ת אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ ָקּ ֶשׁה י ְִביאוּן אֶ ל-מ ֶ
חֹ ְתנוֹ ַויֵּלֶ לוֹ אֶ ל-אַ ְרצוֹ.

מה בעצם הייתה הצעת יתרו ? לדעתי ,הרעיון המרכזי של יתרו הוא ,שאינך יכול להתנהג
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
להתייחס אליהם .ראשית לדעת להבחין בין "דבר גדול" דבר קשה ,לבין דבר קטן .זאת
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
למעשה מקורו בצו הראשון של הקב"ה לישראל" :החודש הזה לכם ראש חדשים "..העיקרון
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
הפנימו את משמעות הצו הראשון ,לגבי קידוש החודש ,האומר כי יש חוקים ומצוות שניתנו
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
חשוב אחר המובא בתלמוד ,יבמות דף סה , 2והוא :משנים מפני דרכי שלום .ואמר רבי
אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצווה על
אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר )משלי ט( ח אַ ל-תּוֹכַח לֵ ץ ,פֶּ ן-
י ְִשׂנָאֶ ךָּ; הוֹכַח ְלחָ כָםְ ,ויֶאֱ הָ בֶ ךָּ .וא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם לשנות
ֹאמרוּ ,לוּ י ְִשׂ ְטמֵ נוּ
בדבר השלום שנאמר )בראשית נ( טו וַיִּ ְראוּ אֲ חֵ י-יוֹסֵ ף ,כִּ י-מֵ ת אֲ ִביהֶ ם ,וַיּ ְ
יוֹסֵ ף; וְהָ ֵשׁב י ִָשׁיב ,לָ נוּ ,אֵ ת כָּל-הָ ָרﬠָ ה ,אֲ ֶשׁר גָּמַ ְלנוּ אֹ תוֹ .טז ַויְצַ וּוּ ,אֶ ל-יוֹסֵ ף לֵ אמֹר :אָ ִבי צִ וָּה,
אתם כִּ יָ -רﬠָ ה גְ מָ לוּ  ,וְﬠַ ָתּה
ֹאמרוּ ְליוֹסֵ ף ,אָ נָּא ָשׂא נָא פֶּ ַשׁע אַ חֶ י וְחַ טָּ ָ
לִ ְפנֵי מוֹתוֹ לֵ אמֹר .יז כֹּה-ת ְ
ָשׂא נָאְ ,לפֶ ַשׁע ﬠַ ְב ֵדי אֱ הֵ י אָ ִבי ;
ר' נתן אומר מצווה שנאמר )שמואל א טז( א וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ לְ -שׁמוּאֵ ל ,ﬠַ ד-מָ ַתי אַ ָתּה ִמ ְתאַ בֵּ ל
ִשׁי בֵּ ית-הַ לַּ ְח ִמי--
אֶ לָ -שׁאוּל ,וַאֲ נִ י ְמאַ ְס ִתּיוִ ,מ ְמּ ﬠַ ל-י ְִשׂ ָראֵ ל; מַ לֵּ א ַק ְרנְ ֶשׁמֶ ן ,וְלֵ אֶ ְשׁלָ חֲ אֶ ל-י ַ
ְשׁמַ ע ָשׁאוּל וַהֲ ָרגָנִ י; וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ,ﬠֶ גְ לַ ת
יתי ְבּבָ נָיו ִלי ,מֶ לֶ  .ב וַיּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֵ י אֵ לֵ  ,ו ָ
כִּ יָ -ר ִא ִ
אתי.
בָּ ָקר ִתּ ַקּח ְבּי ֶָד  ,וְאָ מַ ְר ָתִּ ,לזְ בֹּחַ לַ יהוָה בָּ ִ
דבי רבי ישמעאל תנא :גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא כתיב
ְתהִ -לּי ﬠֶ ְדנָה ,וַאדֹנִ י ז ֵָקן .ולבסוף
)בראשית יח( יב ו ִַתּצְ חַ ק ָשׂ ָרהְ ,בּ ִק ְרבָּ הּ לֵ אמֹר :אַ חֲ ֵרי ְב ִתי הָ י ָ
כתיב יג וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ,אֶ ל-אַ ְב ָרהָ ם :לָ מָּ ה זֶּ ה צָ חֲ ָקה ָשׂ ָרה לֵ אמֹר ,הַ אַ ף אֻ ְמנָם אֵ לֵ ד--וַאֲ נִ י ז ַָקנְ ִתּי.
"
עקרון חשוב אחר המובא בתלמוד :עשייה לפנים משורת הדין" .אמר ר' יוחנן לא חרבה
ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה " ושואלת הגמרא " :אלא דיני דמגיזתא לדיינו " מה אתה
רוצה שידונו לא דין תורה אלא דיני סדום ? ומשיבה הגמרא" :אלא אימא שהעמידו דיניהם על
דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין" בבא מציעא ל . 2כלומר ההיצמדות חסרת הפשרות
לדין תורה ,הגישה של ייקוב הדין את ההר ,הביאה לחורבן החברה והמדינה.
במקום אחר יומא ט 2נאמר כי ירושלים חרבה בגלל שנאת חינם ,ראה גם קישור
 http://2nd-ops.com/arie/?p=2950ולמעשה שניהם נכונים ,כי שנאת חינם היא פועל
יוצא של אי עשייה לפנים משורת הדין.
יהי רצון שנדע לפרגן זה לזה ,שנתייחס זה לזה לפנים משורת הדין ,ועל כל פשעים תכסה
האהבה.

