
 

 

 

 

 

 

 

 

 315  גליון

 

 לחיות עם ד'  -פרשת יתרו 

 ירושלים ת"ו  בית הרב'' -  הרב יצחק חי זאגא 

 

..לשאול  -לדרוש אלוקים  רש"י ופירש 1"ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אלי העם לדרוש אלוקים: ..."הכתוב מתאר

 2 תלמוד מפי הגבורה'

בנה מערכת משפט . !  ר סמכויותבז !  לך שופטים תחתיך, שישפטו את העם מנה:"מייעץ יתרו למשה רבינויתרו 

 חוזרכאשר , לעומת זאת ?  יתרו, או שמא היה כאן נימוס של החתן כלפי החותןעצת משה מלמד האם באמת . !יעילה

תשובתו של משה  להבין אתעוד יש  ?! עצתו.את תחתיו, הוא איננו מזכיר את יתרו ושמינוי השרים על ומספר  3משה

עוד  ?עולםאחר הנהוג באומות הבאו אל משה?. במה שונה משפט זה מכל משפט  'לוקיםלדרוש א'לשאלת יתרו. וכי 

 יש לשאול, מדוע בחרה התורה להביא את סיפור עצתו של יתרו לפני מעמד הר סיני?

דש היא.. אין בנו ערכים פרודים.. הדינים, דיני ו'מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הק זצ"ל : תב מרן הרבוכ

דש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן ום חיים מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקתורת אלהי

שר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, והולכות.. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקנין ותשוקותיו, הע

ע"ה, בתפסו אתו את כח  דש קדשים בישראל.. משה רבנוודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קוממקור הק

לת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התכן האלהי שמשפטי יהמשפט, בתח

 4ישראל באים אליו, ודרישת אלהים באה יחדו עם המשפט הישראלי. "כי יבא אלי העם לדרש אלהים..'.

הרכוש, הממשלה,  !  הכל קדושהעובדה שאצלנו  בדבריו הקדושים, שמשפט ישראל מבטא אתמלמדנו זצ"ל מרן הרב 

עובדה קדושה הכלכלה, הצבא, האדמה, הכל קדוש. הכל מחובר אל הקודש שהוא מרכז חיינו. אין בנו ערכים פרודים. 

מתייחס לכל הנכסים הגשמיים למיניהם, בהסתכלות המבקשת את דבר ה ,ישראל במשפטמיוחד לידי ביטוי זו, באה 

 נראות מרוחקות.השהינה התרוממות עילאית לגילוי דבר ד' בכל מצבי החיים ואפילו בפינות האלוקים. בשפיטה 

משפט משה רבינו ידע היטב שיש בסופו של דבר להקים מערכת נוכל לענות על שאלותינו.  הללו, הרב על פי דברי 

משפט השל ענינו  אתללמד את העם תחילת הדרך ב כבררצה רבינו משה  !.דבר יתרו לא חידש לוחותנו מוסמכת. 

ם גם בענייני עול ,. גם במריבות הקטנות, הכספיותלאמור : כי    משפט אחר , ואת ההבדלים שבינו לבין כלישראל.ב

 בצד השכלי יכולים להיות ?  צודק ומה נכוןה י הוא . מד' דבר  ומה: אלוקים. יש לשאולהבסיסיים, יש לדרוש את ההזה 

אנושי בנוי כולו אך ורק על המשפט הלהשוות.  מקוםשיטות המשפט. אבל בצד הרוחני הפנימי, אין דברים דומים בין 

לעומת הסדר החברתי, כפי שמובן לשכלם של חברי בית המחוקקים, והשופטים המיישמים את החוק הלכה למעשה. 

 עולם המעשה .בכל דברי היהודי בנוי על התכוונות להופעת דבר ד' המשפט זאת ה

גם אומות העולם יודעים להמציא. מערכת כי ה מביאה את סיפור עצת יתרו לפני מעמד הר סיני, כדי לומר לנו, התור

מעמד הר סיני בא לתת ! אכן, יתרו יודע.את זה גם וצורך במעמד הר סיני. ה ללאסדר חיצוני,  בעלתמשפטית טכנית 

לשון נוטריקון  'אנכי, 5כהסבר חז"לאנכי ד' אלוקיך'. המתחיל בדיבר הראשון 'אלוקי לנו משפט שהוא דרישת ד'. משפט 

 סעיפיו.כל שכביכול נפש האלוקים שוכנת ב -'אנא 'נפשי 'כתבית 'יהבית'. משפט  -

על האלוקית אור השכינה את השרתה מדור לדור שעברה הסמיכה  .  בהר סיניקיבל סמיכה מהקב"ה משה רבינו 

אין לנו עתה דיינים  בשלב מסוים נפסקה הסמיכהכאשר לשפוט את העם.  תנה בתוכו הבנה אלוקית מיוחדתיהדיין, ונ

כך נזכה לקרב , נים הגשמייםינו כולם, לרבות הענייניסמוכים. ככל שנתקרב כולנו יותר אל הרצון לדרוש דבר ד' בכל עני

 ב להאיר בנו. אור ד' במלוא עוזו ישווהיה זו שיבת מלכות ד' למקומה. ותאלינו יותר ויותר את אור השכינה, 

                                                           
  1ספר שמות , פרק יח, טו  

  2 רש"י , שם

  3ספר דברים פרק א,  ט 

  4אורות ישראל ותחייתו , פרק ג 

  5ילקוט שמעוני פרשת יתרו רמז רפו 


