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  ביני תלמיד                                                                                     "תשס - פרשת יתרו 

  
  

אשר משו ה�דה הרב לא תמיד אנחנו יודעי , פרשת יתרו היא פרשה רבת הוד

  .לשי לב לפרטיה השוני

יתרו מביא איתו  .ראשית הפרשה ע בואו של יתרו חות� משה אל משה המדברה

לאחר מכ� מלמד יתרו את משה . ואת שני בניו שנולדו לו) בת יתרו(למשה את אשתו 

חמישי , מאות, פרק בניהול קהילה וביזור סמכויות ומסייע לו למנות שרי אלפי

  .ועשרות

תורה ועשרת דברותיה ובסופה �במרכז הפרשה עומדת ההתרחשות המכוננת של מת�

  .בחותפרק בהלכות בניית מז

א� מעניי� לראות , אי� ספק שחווית מת� התורה היא החוויה המרכזית בפרשה זאת

  .כיצד בנויה הפרשה מסביב למאורע זה

מקבל אחריות , נאבק בפרעה, מוביל את המאבק לשחרור עמו, המנהיג הבודד, משה

  .והוא לבדו –על הובלת הע למדבר הבלתי נודע 

מביא לו למשה את , )התכנית לבינוי קהילתישהוא כנראה בוגר מצטיי� של (יתרו 

ובונה לו את הגרעי� המשפחתי  שבתשתית , את אשתו ובניו, משפחתו הקרובה

  .הקהילה

  בא אליו יתרו ושואל אותו, שופט את הע מבוקר עד ערב, המנהיג הבודד, משה

�ֶֹקר עַ ַמ��ַע �ָ�ה י�ֵ�ב , ָמה ַהָ�ָבר ַהֶ�ה ֲאֶ�ר �ָ�ה עֶֹ	ה ָלָע�" �ד ְלַבֶ�ָ� ְוָכל ָהָע� ִנָ ב ָעֶליָ� ִמ

לא נועדה , א� השאלה היא שאלה רטורית, משה משיב לו). יד, שמות יח(" ?ָעֶרב

ָנבֹל . לֹא ט�ב ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר �ָ�ה עֶֹ	ה: "ולכ� מוסי" יתרו ואומר לו, אלא לשינוי, לתשובה

  .)יח�יז, שמות יח(" לֹא ת�ַכל ֲע	ה� ְלַבֶ��ָ , ִ,י ָכֵבד ִמְ+ָ� ַהָ�ָבר, ֶ�ר ִעָ+�ְ ִ��ֹל ַ*� �ָ�ה ַ*� ָהָע� ַהֶ�ה אֲ 

  

חלוקת סמכויות מוגדרת וחלוקת הנטל , ניהול של קהילה מחייב ארגו� נכו�

אי� ספק . הדר� היא בחירת עוזרי וקביעת סמכויות הניהול והשיפוט. והאחריות

ועל כ� מוסי" יתרו ואומר לו , עוררת חששותשמת� סמכויות לאנשי אחרי מ

י ַחִיל ְו�ָ�ה ֶתֱחֶזה ִמָ,ל ָהָע� �ְנֵ� ": משהו על טיב של בעלי התפקידי אשר עליו לבחור

  .)כא, שמות יח( ..."ִיְרֵאי ֱאלִֹהי� �ְנֵ�י ֱאֶמת 	ְנֵאי ָבַצע 

, תפקיד המלמדמכא� ואיל� יחזור . סיי את תפקידו בספרנו, יתרו בונה הקהילה

הִמדייני יחזרו אלינו מכא� ואיל� רק דר� . המורה והמחנ� לריבו� העולמי

� יש משהו מעניי� בזכרו� ההיסטורי שלנו (נציג�תיה� ה%�ת�ת והמפתות לעבודה זרה  

ִשבעת העממי , ש"כמו עמלק ימ, אנחנו זוכרי לנצח נצחי את אלה שעשו לנו רע

את אלה . אלה שגמרו לנו את המי החמי במקלחת או את, שיש להכחיד מזכר
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ושוב ושוב אנחנו נשארי ע זכרו של גומל , שגמלו איתנו חסד איננו יודעי לזכור

  ). החסד היחיד והגדול בלבד

  

, הוא שעל א" שהיא קצרה ועל א" שהיא מתרכזת במעמד סיני, מה שיפה בפרשתנו

  :לההיא נותנת לנו תמונה מעניינת על תפיסת הקהי

 משה אינו יכול להגיע  �הקהילה נבנית מ� הגרעי� המשפחתי של הורי וילדי

א� סבא יתרו , הוא שכח אותה איפשהו בדר�, תורה ללא משפחתו�למעמד מת�

, בניגוד לבני אחיו. ג בהמש� אי� למשפחתו של משה תפקיד מיוחד(דואג להביאה 

מקו לפסיכולוגי שלנו  ואני משאיר, על בני משה איננו שומעי הרבה, למשל

  ). להסביר למה זה שצרי� ִלְבנ�ת ע אינו מסוגל לבנות משפחה

 הגרעיני המשפחתיי נבני כקהילה כאשר האמצעי הארגוניי השלטוניי

על הבסיס של שני אבני יסוד אלה יכולה הקהילה לקבל את . והמשפטיי מתמסדי

  . מקבלת אות ע מת� התורה כפי שזו שלנו, אמונתה וחוקיה, אורחות חייה

�והפרשה מסתיימת בקשר ההכרחי שבי� מקבלי , לקהילה המקראית אי� די בכ

  . התורה לבי� נותנה

א� נדמה לי שג , ייתכ� שהקהילה המודרנית כבר אינה צריכה את התוספת הזאת

איזה , ייעוד כל שהוא, היו מוטב לה לקהילה בריאה שתהיה לה אמונה כל שהיא

לקיי את מה שנאמר , ש קט� שהול� לפניה ודר� של זכרו� ותקווה לברכהא�עמוד

  .)כא, שמות כ(" ְ�ָכל ַהָ+ק�� ֲאֶ�ר �ְזִ,יר ֶאת ְ�ִמי 2ב�א ֵאֶליָ� �ֵבַרְכִ�י�ָ ": לקראת סיו הפרשה

 


