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עלילות יתרו מפוזרות הן במקרא, עובדה המעלה תהייה מצד עצמה, בנוסף לסתירות 

העולות מקריאה רצופה של הפרשיות שבהן הוזכר. שכן, אם שילח משה את חותנו 

 ?(שמות י"ח, כז) היאך נדברו ביניהם מאוחר יותר (במדבר י', כט)

וכבר נחלקו חכמים מתי הצטרף יתרו לעם ישראל (מכילתא, בתחילת פרשת 

יתרו; בבלי זבחים קטז ע"א), ובעקבותם הראשונים. סוגיה זו זכתה לעדנה מחודשת 

שדן בנוסף אף בסתירה בתיאור עצת יתרו בין המסופר  1במאמרו של הרב יעקב מדן,

בעוד שההתרשמות מספר שמות  יח).-כז) לספר דברים (א', יב-בספר שמות (י"ח, יג

היא שיתרו מקדים תרופה למכה ומייעץ בטרם יכרע משה תחת הנטל, העולה מספר 

דברים הוא שמינוי שרי האלפים בא מיזמת משה לאחר שהבין כי טורח העם גדול 

כה), אך שם הלוא -מנשוא. תיאור זה מזכיר לנו את המסופר בספר במדבר (י"א, יד

 א שרי אלפים?!מונו שבעים זקנים, ול

אפשר שהפתרון טמון בעיון בסוגיה מקראית אחרת, ומתוכה נאיר באור חדש 

 את סוגייתנו.

 "למשפחותם לבית אבותם"

 נאמר בה: 2בפרשת המן, אנו מבחינים בהקבלה מעניינת לאכילת הפסח.

 ִאיׁש ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִמְסַּפר ֹּגֶלתַלּגֻלְ  ֹעֶמר ָֹאְכלו ְלִפי ִאיׁש ִמֶּמּנּו ִלְקטּו ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה

 ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר. ָלָקטּו ָֹאְכלו ְלִפי ִאיׁש ...ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵכן ַוַּיֲעׂשּו. ִּתָּקחּו ְֹּבָאֳהלו ַלֲאֶׁשר

 יט).-שמות ט"ז, טז( ֶקרֹּב ַעד ִמֶּמּנּו ֵתרֹיו ַאל ִאיׁש

 ואף בקרבן פסח מצאנו:

 אְֹול... ַהֶּׂשה ַעל ָּתֹכּסּו ָֹאְכלו ְלִפי ִאיׁש... ַלָּבִית ֶׂשה ֹתָאב ְלֵבית ֶׂשה ִאיׁש ָלֶהם ְוִיְקחּו

 י).-(שם י"ב, ג ֶקרֹּב ַעד ִמֶּמּנּו ִתירּוֹתו

 
. 78-86יז, תשנ"ב, עמ' מגדים עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר',  – י' מדן, 'איפה ואיפה .1

המחבר גם סקר פתרונות קודמים לו בתלמודים ובדברי הראשונים, ואף הוא עצמו הודה כי 

 ).84אינה מתיישבת עם רצף הפסוקים (שם, עמ' גם הצעתו 

פירוש על ספר הקבלה זו מן המפורסמות היא, וכבר עמדו עליה רבים. ראה: מ"ד קאסוטו,  .2

. וראה בהרחבה בדברי י' גרוסמן, 'המן וקרבן פסח', 136-137, ירושלים תשי"ב, עמ' שמות

 .8ובהערה  118-120, ובמיוחד עמ' 115-135, תשנ"ט, עמ' 153עלון שבות 
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למדנו, שעל המן חלו הלכות אכילת קודשים, ומן הדין כך, שהרי משולחן גבוה קא 

המסגרת שבה שורה שכינה זכו. אך עלינו להיות ערים לעובדה הנשנית שוב ושוב, ש

על עם ישראל היא המסגרת המשפחתית. זו יחידת הבסיס להשראת שכינה ולאכילת 

הפסח והמן. בשלב זה טרם שמענו על ציווי כלשהו המתייחס לשבט. רושם זה נמשך 

אף במלחמת עמלק, שבה מצטווה יהושע "בחר לנו אנשים" (שמות י"ז, ט) ללא אפיון 

מת מדיין שתתרחש מאוחר יותר, ובה יקפיד הכתוב על שבטי כלשהו, לעומת מלח

"אלף למטה לכל מטות ישראל" (במדבר ל"א, ד). השבטים קיימים כעובדה 

 דמוגרפית, אך טרם ניתן להם ערכם הראוי. כרגע הדגש הוא על עם אחד, כשבבסיסו

 משפחות. –

 הקדשת הבכורות

 לך:הציווי הראשון להקדשת הבכורות ניתן ללא טעם, כגזרת מ

 ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ֶרֶחם ָּכל ֶּפֶטר ְּבכֹור ָכל ִלי ַקֶּדׁש. ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר

 ב).-(שמות י"ג, א הּוא ִלי

 ורק בפרשה העוקבת אנו קוראים:

 ִּתְפֶּדה ֲחֹמר ֶּפֶטר ְוָכל ה'...לַ  םֶרחֶ  ֶּפֶטר ָכל ְוַהֲעַבְרּתָ  ...ַהְּכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאל ה' ְיִבֲא� ִּכי ְוָהָיה

 ְוָאַמְרּתָ  ֹּזאת ַמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנ� ִיְׁשָאְל� ִּכי ְוָהָיה .ִּתְפֶּדה ְּבָבֶני� ָאָדם רְֹּבכו לְֹוכ ...ְבֶׂשה

 ַוַּיֲהֹרג ַׁשְּלֵחנּולְ  ַפְרֹעה ִהְקָׁשה ִּכי ַוְיִהי. ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמִּמְצַרִים ה' הֹוִציָאנּו ָיד ְּבֹחֶזק ֵאָליו

 ֶּפֶטר ָּכל ה'לַ  ֹזֵבחַ  ֲאִני ֵּכן ַעל ְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוַעד ָאָדם ִמְּבֹכר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָּכל ה'

 טז).-(שם, יא ֶאְפֶּדה ָּבַני ְּבכֹור ְוָכל ַהְּזָכִרים ֶרֶחם

פדיון בכור  פרשה זו עוסקת כבר בכניסה לארץ, ולראשונה אנו מתוודעים למצוות

, נזקק הכתוב לטעם, שהרי אם אין לה' חפץ בבכורות פדיוןאדם. וכיוון שנצטווינו ב

עצמם, מדוע נדרש כופר בעדם? ועל שאלה זו עונה הכתוב בפרשייתנו,  שפעולה זו 

 יש בה זכר והודאה על הריגת בכורות מצרים.

תר. כיוון אמנם מסתבר שהקדשת הבכור טעם נוסף יש בה, ואולי אף מרכזי יו

שמוקד השראת השכינה הוא במשפחה הישראלית, מסתבר שמעגל עובדי המקדש, 

עובדי ה', יורחב לכל יחידה משפחתית, בדמות הבכורות. ואכן, חז"ל (זבחים קטו 

 ע"ב) זיהו את עובדי הקודש כבכורות בפסוק הבא:

 ַמֵּצָבה ֶעְׂשֵרה ּוְׁשֵּתים ָהָהר ַּתַחת ִמְזֵּבחַ  ִּיֶבןוַ  ַּבֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵּכם ה' ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ַוִּיְכֹּתב

 ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו ֹע�ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח. ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ָעָׂשר ִלְׁשֵנים

 ה).-(שם כ"ד, ד ָּפִרים ה'לַ  ְׁשָלִמים

ְבִטי כלשהו מקריבים על המזבח ישנן מצבות לשבטים, אך נערים ללא אפיון ִׁש 

הבודד. המסגרת השבטית קיימת, אך אינה דומיננטית בהשראת שכינה. מה שגרם 

 למפנה בעניין קידוש הבכורות הוא, כמובן, חטא העגל.
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 "וֵיאספו אליו כל בני לוי"

מעולם לא נימקה התורה במפורש את בחירת שבט לוי, או לחילופין את דחיית נערי 

מכל מקום ברור שדבר נפל  3חז"ל והפרשנים תלו זאת בחטא העגל.ישראל, אך 

בישראל עם מינוי שבט לוי. מעתה השבטיות תופסת את מקומה בהשראת שכינה. 

התורה תקדיש פרשיות שלמות לתיאור חניית העם לשבטיו מסביב למשכן ה' 

העם ומסעיהם לדגליהם, דבר שלא הוזכר קודם לכן. מאז כינונו של המשכן מצטווה 

לנוע ולנוח לשבטיו, מסביב למשכן ה'. אף את הארץ המובטחת יחלקו הם לפי 

שבטים, והשראת השכינה בארץ תלויה בכיבושה ובחלוקתה לשבטים, ורק אז "נכון 

יהיה הר בית ה' בראש ההרים" (ישעיהו ב', ב). אישוש למקומה של השבטיות 

 בהשראת שכינה נמצא ממקור לא צפוי:

 ֹּטבּו ַמה... ֱא�ִהים רּוחַ  ָעָליו ַוְּתִהי ִלְׁשָבָטיו ֹׁשֵכן ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת ָעםִבלְ  ַוִּיָּׂשא

 ה).-(במדבר כ"ד, ב ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְּכֹנֶתי� ַיֲעֹקב ֹאָהֶלי�

לא ביארה התורה מה פשר הראייה של חניית השבטים, ומה תרומתה למהלך 

משיך ומשתלב בשרשרת שהצגנו: השבטיות תופסת האירועים. לדעתנו, פרט זה מ

  4את מקומה בהשראת השכינה בישראל, איש איש לשבטיו.

אפשר שהמהלך של מעבר מרכז הכובד מהמשפחה לשבט אינו תוצאה של חטא, 

אלא הוא מכוון מראש, כחלק משלבי התפתחותו של העם וביסוס מעמדו כעם. אך 

דומיננטית בעם. לאחר שסקרנו מהלך זה מכל מקום, לבסוף, השבט נהפך ליחידה ה

 בדברי ימי ישראל, נשוב להבין את השפעתו על העניין שפתחנו בו.

 "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל"

 נדודי העם במדבר רצופים תלונות, אך מכל תלונותיהם, רק באחת משה קורס:

 ָּכל ַמָּׂשא ֶאת ָלׂשּום ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצִתי �א ְוָלָּמה ְלַעְבֶּד� ֲהֵרֹעתָ  ָלָמה ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר

 ָּכָכה ְוִאם. ִמֶּמִּני ָכֵבד ִּכי ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ֶאת ָלֵׂשאת ְלַבִּדי ָאֹנִכי אּוַכל �א... ָעָלי ַהֶּזה ָהָעם

 
. 23-31ב, תשמ"ו, עמ' מגדים ', הכוהנים הלוויים ומעשה העגלעיין בהקשר זה: מ' סבתו, ' .3

אמנם לדעת חלק מהמפרשים (רש"י, ספורנו, רמב"ן) נכתב הנימוק כמפורש, כשלאחר מעשה 

העגל מצווה משה את בני לוי "מלאו ידכם היום לה'..." (שמות ל"ב, כט). הלוויים מצטווים 

נקום נקמת ה' בחוטאים, ונקמה זו תהיה חינוך ותחילת שירות הלוויים בקודש. אמנם ל

הפסוק כשלעצמו אינו מכריח ביאור שכזה, ואכן ישנם מפרשים אחרים (רס"ג, אב"ע הקצר 

לשמות כ"ח, מא, ושם פירשו כך גם רמב"ן וספורנו!) שביארו פסוק זה כפשוטו בהקשרו, שזו 

את חובתם לה'. וכך נקטנו גם אנו בגוף  ישלימובפעולה זו חובת הלוויים בשעה זו, ו

 הדברים.

 – כן מתבאר מדברי אור החיים: "שבאמצעות שנסדרו ישראל בדרך זה, כל שבט בפני עצמו .4

(אור  "שכנה עליהם שכינה, ונעשו מרכבה לה, והוא מה שדקדק 'ותהי עליו רוח אלהים'

 החיים לבמדבר כ"ד, ב, ד"ה וירא).
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  ְּבָרָעִתי ֶאְרֶאה ְוַאל ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ִאם ָהֹרג ָנא ָהְרֵגִני ִּלי ֹעֶׂשה ַאְּת 

 טו).-(במדבר י"א, יא 

אמנם בהשקפה ראשונה לא נמצא הסבר במקרא לתגובה חריגה זו של משה, מלבד 

 הביטוי היחידאי הבא:

 ֹמֶׁשה ּוְבֵעיֵני ְמֹאד ה' ַאף ַוִּיַחר ָאֳהלוֹ  ְלֶפַתח ִאיׁש ָתיוְֹלִמְׁשְּפח ֶכהֹּב ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַמע

 (שם, י). ָרע

כוזיות, המתווכות בין משה לעם, קרסו. העם חזר ליחידת אם כן, המסגרות הרי

הבסיס. הוא אינו בוכה לשבטיו, אין כאן נציגים שיבהירו את רצונו, הוא בוכה 

 . אין איש בתווך, המשפחות מול משה, ומשה לא יכול לשאת זאת.למשפחותיו

לנגד עינינו מתאמתת נבואתו השחורה של יתרו: "נֹבל ִתֹבל גם אתה גם העם 

 הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עׂשהו לבדך" (שמות י"ח, יח).

נבואת יתרו מתגשמת, אך בד בבד מופרכת גם טענתו! שהרי יתרו הקדים 

כו), ואף על פי כן משה -תרופה למניעת המכה, ומשה עשה כדבריו (שמות י"ט, כד

אשר חזה נובל והעם עמו. נמצא, אם כן, שלא זירת המשפט מאיימת על משה, כ

יתרו, אלא זירת המנהיגות הדתית. משה אינו יכול לעמוד אל מול ערעור חוסן 

 אמונתם של ישראל ברמה הבסיסית העממית, ואז הוא מתמוטט.

 "והיית לנו לעינים"

 ַאל ֹּיאֶמרוַ  ...ִאָּתנּו ְלָכה ...ֲאַנְחנּו ֹנְסִעים ֹמֶׁשה ֹחֵתן ַהִּמְדָיִני ְרעּוֵאל ֶּבן ְלֹחָבב ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר

  ְלֵעיָנִים ָּלנּו ְוָהִייתָ  ַּבִּמְדָּבר ֲחֹנֵתנּו ָיַדְעּתָ  ֵּכן ַעל ִּכי ֹאָתנּו ַּתֲעֹזב ָנא

 לא).-(במדבר י', כט 

 כבר צַיינו בראש המאמר את המבוכה שיצרה פרשה זו בהקשרה הנוכחי.

אמנם, על דרך הפשט, אין כאן קושיה. פעמים, מצאנו בתורה הפסקה ברצף 

יפור ומעָבר לעניין אחר, וכשזה האחרון מסתיים, מקדימה התורה תזכורת הס

אף כאן, התורה פנתה מסיקור ביקורו של יתרו, לתיאור  5לסיפור הקמאי שנקטע.

י"ט, א) והמשיכה בתוצאות מתן  -מסע העם להר סיני לקבלת התורה (שמות י"ח, כו 

ת חוקי סיני, המסתיימים תורה (חטא העגל, בניין המשכן, סדר העבודה בו, והצג

 בפסוק המסיים את ספר ויקרא).

עתה, כשפונה העם מהר סיני (במדבר י', לג) מקדימה התורה את החוליה 

האחרונה ברצף שנקטע, שהיא פֵרדת משה מחותנו לאחר ביקורו, תוך הזכרת 

תרומתו של יתרו לניהול העם. הזכרה זו מתייחסת כנראה לעצתו, שעליה קראנו 

 בשמות. בפרק י"ח

 
 לדוגמה רש"י שמות ו', כט. עיין .5
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עתה מובן לנו מדוע רואה התורה צורך לשמר את הרצף הסיפורי: הפרשיות של 

המתאווים וקרבות התאווה (במדבר י"א), הנן המשך הרצף הישיר מביקור יתרו 

ועצתו! פרשיות אלו מוכיחות כי יתרו טעה, כיוון שנבואתו השחורה התגשמה: 

ל משה, היא לא הצליחה למרות שנתקבלה עצתו, שבאה למנוע את התמוטטותו ש

 למנוע זאת.

אם ניתוחנו נכון, עלינו להתמודד עם שאלה יסודית. יתרו צפה קריסה אפשרית 

של משה, והקדים תרופה למכה בדמות שופטים נוספים. על אף זאת, לא מנע הדבר 

את קריסת משה, אך הכישלון בא מכיוון לא צפוי, שיתרו לא צפה אותו. מדוע אפוא 

ו? מה היה הפגם בה? נראה, שהתורה רומזת כי היה חיסרון בעצת כשלה עצת יתר

 לעצת יתרו.אלטרנטיבה ממשית יתרו, ושבעים הזקנים הם אכן התרופה הראויה ו

 "וצוך אלהים ויכלת עמד"

 ַהֶּזה ַהָּדָבר ָמה ַוֹּיאֶמר ...ֹמֶׁשה ֹחֵתן ַוַּיְרא ...ָהָעם ֶאת ִלְׁשֹּפט ֹמֶׁשה ַוֵּיֶׁשב ִמָּמֳחָרת ַוְיִהי

 ִיְהֶיה ִּכי. ִהיםֱֹאל ִלְדֹרׁש ָהָעם ֵאַלי ָיֹבא ִּכי ְלֹחְתנוֹ  ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ...ָלָעם ֹעֶׂשה ַאָּתה ֲאֶׁשר

 ְוֶאת ִהיםָֹהֱאל ֻחֵּקי ֶאת ְוהֹוַדְעִּתי ֵרֵעהּו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין ְוָׁשַפְטִּתי ֵאַלי ָּבא ָּדָבר ָלֶהם

 ְּבֹקִלי ְׁשַמע ַעָּתה... ֹעֶׂשה ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר טֹוב �א ֵאָליו ֶׁשהמֹ  ֹחֵתן ַוֹּיאֶמר. ּתֹוֹרָתיו

 ֶאל ַהְּדָבִרים ֶאת ַאָּתה ְוֵהֵבאתָ  ִהיםָֹהֱאל מּול ָלָעם ַאָּתה ֱהֵיה ִעָּמ� ִהיםֱֹאל ִויִהי ִאיָעְצ�

 ַאְנֵׁשי ָהָעם ִמָּכל ֶתֱחֶזה הְוַאּתָ  ...ַהּתֹוֹרת ְוֶאת ַהֻחִּקים ֶאת ֶאְתֶהם ְוִהְזַהְרָּתה. ִהיםָֹהֱאל

 ְוָכל ֵאֶלי� ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו ...ִהיםֱֹאל ִיְרֵאי ַחִיל

 ְּו�ְוצִ  ַּתֲעֶׂשה ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ִאם. ִאָּת� ְוָנְׂשאּו ֵמָעֶלי� ְוָהֵקל ֵהם ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר

 כג).-(שמות י"ח, יג ...ֲעֹמד ְוָיָכְלּתָ  ִהיםֱֹאל

שבע פעמים נזכר שם "אלהים" בפרשה זו, ודומה שיותר משהוא בא להעיד על 

מציאותו של אלוהים, הוא בא להבליט את חסרונו. כולם מדברים עליו, אך את דעת 

 :אלוהים עצמו לא שמענו. לדעת רש"י ורמב"ן משה נמלך בה'. אומר רמב"ן

בעצה זו אמר לו 'צא ִהָּמֵלך בגבורה', לשון רש"י. ור"א פירש 'שמע בקולי, וה' יהיה 

בעזרך, להצליחך בעצתי'. אבל למטה אמר 'אם את הדבר הזה תעשה, וצוך אלהים', 

שפירושו, אם תעשה את הדבר, וצוך אלוקים לעשותו, אז תוכל לעמוד, שתימלך 

 (שם, יט). ואין ספק שעשה כןבגבורה, 

"וצוך אלהים: כשיצווך אלהים לשפטם.  6מנם רשב"ם פירש אף ִאמרה זו לא כציווי:א

על ידי מסייעיך". ברם, גם אם אכן ראה משה צורך להימלך בקב"ה,  – ויכלת עמד

ולא ראה את עצת יתרו כמהלך טכני גֵרדא שאיננו זוקק אישור, התורה לא ציינה 

באה מצד יתרו, והסכמת הקב"ה, זאת במפורש, והקורא נשאר תחת הרושם שהיזמה 

 אם ניתנה, הייתה לאחר מעשה ובאופן פסיבי.

 
 שפירש במספר אופנים בכיוון זה. דעת מקראועיין עוד בפירוש  .6
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 "ואצלתי מן הרוח אשר עליך"

 יתרו מציע למשה:

 ֵהם ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר ְוָכל ֵאֶלי� ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו

 (שמות י"ח, כב). ִאָּת� ּוְוָנְׂשא ֵמָעֶלי� ְוָהֵקל

 והקב"ה מציע למשה:

 ִאְּת� ְוָנְׂשאּו ֲעֵליֶהם ְוַׂשְמִּתי ָעֶלי� ֲאֶׁשר ָהרּוחַ  ִמן ְוָאַצְלִּתי ָׁשם ִעְּמ� ְוִדַּבְרִּתי ְוָיַרְדִּתי

 (במדבר י"א, יז). ְלַבֶּד� ַאָּתה ִתָּׂשא ְו�א ָהָעם ְּבַמָּׂשא

"ונשאו אתך", אך  – פקיד שבעים הזקנים הוא זההתפקיד השופטים בעצת יתרו ות

לאמתו של דבר שתי תפיסות שונות מוצעות כאן למשה, ביחס למערכת המשפט 

 וביחס להנהגה.

הדרישות לתפקיד שמעמיד יתרו הן דרישות מקצועיות ותכליתיות: "אנשי חיל 

לשם יראי אלהים אנשי אמת ֹשנאי בצע" (שמות י"ח, כא). תכונות אלה הכרחיות 

על פי משפט להשגת חוק וסדר ושלום בין איש לרעהו, משפט אמת הקמת מערכת 

. משה משמש כפוסק עליון, באשר לו היכולת הבלעדית לברר את האמת התורה

האבסולוטית. הפנייה אל הקב"ה היא בתור אוַצר הדעת ומקורה. משה 'איש הדת', 

ן זהותו של משה כאיש הם שני תפקידים שונים. אין קשר בי 7ומשה 'איש הדעת'

 הדת הבכיר בעם לבין תפקידו כשופט הבכיר בענייני חולין.

אך הקב"ה מעמיד חלופה אחרת לחלוטין. מערכת המשפט בישראל היא חלק 

מהשראת השכינה! האנשים הנדרשים למילוי התפקיד הם "זקני העם וֹשטריו". 

יגים נערכת סביב הסמכתם למנה 8הערכאה העליונה מורכבת מאנשים שזכו לנבואה,

 
איש ביטויים אלו לקוחים ממסתו הנודעת של הרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל 'איש ההלכה' ( .7

). הביטויים שזורים לאורך יצירתו ובעיקר 9-113, ירושלים תשנ"ב, עמ' גלוי ונסתר –ההלכה 

עזרתם מנסה הכותב לחדד את ההבדל בין הסתכלות דתית על מבנה העולם בתחילתה. ב

ומהלכו, לבין ניתוח אותן העובדות בידי אנשי החכמה החילונית. ומאחורי שתי דמויות אלו, 

מאירה דמותו של 'איש ההלכה' שהוא הדמות האידאלית. לענייננו, רצינו לחדד את הפער 

הדת בעם, לבין משה, העומד בראש מערכת  בין משה העומד בראש הפירמידה של אנשי

המשפט, המבוססת, לפי עצת יתרו, על חכמה אנושית המודרכת על ידי חוקי התורה. לפי 

 עצת יתרו, אין שילוב בין התפקידים, ואך במקרה משה הוא הממלא את שניהם.

ה פ"ט על אף שאסור להורות על פי נבואה (שבת קד ע"א ועוד; רמב"ם, הלכות יסודי התור .8

ה"ד ובכסף משנה שם, ובספר המפתח שם, מהד' פרנקל), ניתן להשתמש בנבואה לשם בירור 

המציאות השנויה במחלוקת בין בעלי הדינים, ולאור בירור זה לפסוק את הדין לפי ההלכה 

ויקרא כ"ז, לד,  תורה תמימהעיין לדוגמה ב –המצויה בידינו (כך מסקנת הרבה אחרונים 

קר כוונתנו אינה לומר שישפטו על פי נבואה, אלא להצביע על כך שמעמד ואכמ"ל). ברם, עי

הערכאה העליונה כנביאים, משקף את אופייה השונה של הרשות השופטת, ועיין בסוף 

 דברינו, במשמעות קביעת מקום הסנהדרין הגדולה בבית המקדש.



 לגלגוליה של עצת יתרו –"רבות מחשבות בלב איש" 

87 

אוהל מועד, ותפקידה לא רק להגיב לסכסוכים שנוצרו כבר, אלא אף להוות הנהגה 

אקטיבית יומיומית. הצורך במערכת המשפט של יתרו נובע מלמטה, מכוח העם 

הדורש פתרון לבעיותיו, ואף היזמה להקמתה באה מלמטה, מן האדם! אך הקב"ה 

נה מלמעלה, על כן הוא המכונן אותה. מציע מערכת המושפעת ממנו, מהשראת שכי

משה לא הציע ולא התווה אותה, הוא רק חש ש'כך זה לא יכול להימשך'. אפשר אף 

שלולא פנייתו של משה, ערכאה עליונה זו של שיפוט והנהגה הייתה מכוננת רק 

אך ִמֶׁשָּפָנה משה, זו הדרך שמתווה הקב"ה לביזור סמכויותיו. הבדל זה  9אחר מותו.

 מערכות המשפט חידד הר"ן בדרשותיו:בין 

ידוע הוא, כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן איש את 

רעהו חיים בלענו... וישראל צריכים לזה כיתר האומות... ונבאר זה עוד... הרי ששנינו 

' (סנהדרין מ ע"ב) מכירים אותו?... התריתם, וקיבל התראה? התיר עצמו למיתה? וכו

המית תוך כדי דיבור? וכו'. ואין ספק כי כל זה ראוי משפט צדק, כי למה יומת איש 

אם לא שיידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיתה ועבר עליו... אבל אם לא 

ייענשו העוברים כי אם על זה הדרך, ייפסד הסידור המדיני לגמרי... ולכן ציוה השם 

וי המלכות... והמלך הוא יכול לדון שלא יתברך לצורך יישובו של עולם... במינ

 בהתראה וכפי מה שיראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני...

ואני מבאר עוד ואומר, שכמו שנתייחדה תורתנו מבין נימוסי האומות במצוות 

וחוקים, אין ענינם תיקון מדיני כלל, אבל הנמשך מהם הוא חּול השפע האלוהי 

שפטי התורה... וכאילו הם משותפים בין סיבת באומתנו... כעניין הקרבנות... כן מ

חּול הענין ההוא באומתנו ותיקון עניין קיבוצנו... אבל השופטים והסנהדרין היה 

יכולתם לשפוט את העם במשפט אמיתי צודק בעצמו, שיימשך ממנו הידבק עניין 

 האלוהי בנו, ישלם ממנו לגמרי סידור עניינו ההמוני או לא ישלם. ומפני זה אפשר

שהוא יותר קרוב לתיקון הסידור המדיני, שיימצא בקצת משפטי ודיני האומות מה 

, ואין אנו חסרים בזה דבר, כי כל מה שיחסר ממה שיימצא בקצת משפטי התורה

 10מהתיקון הנזכר היה משלימו המלך...

לסידור הקיבוץ המדיני, תורנית , הוא ביקש לייסד מערכת משפט מבחוץיתרו בא 

 מו קיום מערכת משפט שעניינה "חּול השפע האלוהי".ולא שיער בעצ

 נים ויֻדעים לשבטיכם"ֹ"חכמים ונב

החוליה האחרונה היא מינוי השופטים, כתיאורו בראשית ספר דברים. וכאן טמון 

קושי: הקול קול משה, אך הידיים ידי יתרו... משה הוא היוזם את מינוי השופטים, 

למצוקתו בא בדמות עצת יתרו שקדמה זמן  להקלת העומס המוטל עליו, אך הפתרון

 
 וסד ייצוגי גרדא.מוסד שבעים הזקנים מוכר לנו במקרא, אך לא בתוכנו הנוכחי, אלא כמ .9

 תטז.-, ירושלים תשס"ג, דרשה יא, עמ' תיבדרשות הר"ן השלם .10
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רב לכריעתו תחת הנטל. להבנת פרשה זו נגייס את כל שלמדנו, והפסיפס יושלם 

 במלואו.

 ִויֻדִעים ּוְנֹבִנים ֲחָכִמים ֲאָנִׁשים ָלֶכם ָהבּו. ְוִריְבֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ָטְרֲחֶכם ְלַבִּדי ֶאָּׂשא ֵאיָכה

. ַלֲעׂשֹות ִּדַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ַהָּדָבר טֹוב ַוֹּתאְמרּו ֹאִתי ַוַּתֲענּו. אֵׁשיֶכםְּברָ  ַוֲאִׂשיֵמם ְלִׁשְבֵטיֶכם

 ָׂשֵרי ֲעֵליֶכם ָראִׁשים ֹאָתם ָוֶאֵּתן ִויֻדִעים ֲחָכִמים ֲאָנִׁשים ִׁשְבֵטיֶכם ָראֵׁשי ֶאת ָוֶאַּקח

 ֹׁשְפֵטיֶכם ֶאת ָוֲאַצֶּוה. ְלִׁשְבֵטיֶכם ִריםְוֹׁשטְ  ֲעָׂשֹרת ְוָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲאָלִפים

 �א... ֵּגרוֹ  ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין ֶצֶדק ּוְׁשַפְטֶּתם ֲאֵחיֶכם ֵּבין ָׁשֹמעַ  ֵלאֹמר ַהִהוא ָּבֵעת

 ֵאַלי בּוןַּתְקִר  ִמֶּכם ִיְקֶׁשה ֲאֶׁשר ְוַהָּדָבר הּוא ִהיםֵֹלאל ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ִאיׁש ִמְּפֵני ָתגּורּו

 יז).-(דברים א', יב ּוְׁשַמְעִּתיו

לראשונה אנו מבחינים בשיוך ִׁשבִטי לשופטים, כל שופט ושוטר ישפוט את שבטו. 

ממד זה לא היה קיים בעצת יתרו. שופטי יתרו היו פקידי משפט, מומחים 

מקצועיים... אך המודל המוצע כאן הוא שופט שהוא גם מנהיג, ולכן ראשי השבטים 

 11רו לשפוט ולהנהיג, ואף הקריטריונים לבחירתם השתנו!נבח

המניע לשינוי בתפיסה מבואר בסוף הפרשה: "כי המשפט לא�הים הוא". לא עוד 

"היה אתה לעם מול הא�הים" (שמות י"ח, יט), אלא משפטם של שרי העשרות, אף 

ד הוא "מול הא�הים", שכן אלוהים ניצב בעדת אל, ובקרב אלוהים ישפוט. יסו

המשפט נעוץ בהשראת השכינה, ועל כן מתבקש שדרוג מערכת המשפט ממערכת 

כלל ישראלית למערכת שבטית, שכן השכינה שורה כשהעם מתפקד לשבטיו, ורק אז 

 יבוא העם הזה על מקומו בשלום.

מתבאר אפוא, שאמנם עצת יתרו התבצעה מיד עם הצעתה, אך לאחר מינוי 

ת נשמרה, אולם חל בה שינוי תוכני מהותי, רק צורתה החיצוני 12שבעים הזקנים

 וזהו המסופר בתחילת ספר דברים.

נוכל לסכם זאת כך: יתרו הבחין בצורך לבזר את סמכויותיו של משה, ועל כן 

הגה את תכנית 'שרי האלפים, המאות והעשרות'. אכן, היטיב יתרו לעמוד על הבעיה 

 
כ, מגדים ראוי לעיין בהערתו המחכימה של נ' הלפגוט ('שרי האלפים ושבעים הזקנים',  .11

). אף הוא עמד על השוני בקריטריונים לבחירת השופטים בין ספר 103-105תשנ"ג, עמ' 

תכונות שהוזכרו בספר דברים (חכמים, נבונים וידועים) הנן שמות לספר דברים. לטענתו, ה

תכונות הנקשרות והמסמנות את מציאותה של רוח ה' באדם, עיי"ש. טענה זו משתלבת 

היטב בדברינו, כי פרשת מינוי השופטים בדברים הנה הפניה לפרשת המינוי שסופרה 

יפוט בישראל, כשילוב של בפרשת 'בהעלותך', ועניינה שינוי המהות הפנימית של מערכת הש

השראת השכינה באמצעות המשפט, מעבר לתיקון החברתי. אף הרב י' מדן ('שלוש הערות', 

), הודה לו בכך; אמנם שילב את דבריו בשיטתו שלו, השונה 106כ, תשנ"ג, עמ' מגדים 

 מדרכנו.

 ו נביאיםאמנם ביחס למוסד שבעים הזקנים לא התפרש בכתוב המפתח למינויים, אך אלו הי .12

ועל כן נבחרו בידי ה'. לדעת חז"ל, המפתח למינוי היה ִׁשבִטי (עיין רש"י במדבר י"א, כו על 

 פי הגמרא בסנהדרין יז ע"א), ואפשר שבכך רצו להשלים את התמונה שציירנו.
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אייה מוטעית של תפקיד ועל הדרך לפתרונה, אך שגה ביישום פתרונו, מתוך ר

המשפט בישראל. לכן עיצב הייררכיה שיפוטית, שתפקידה לפתור את הסכסוכים 

 המתעוררים בחיי הפרטים בעם, ובכך מתמצה ייעודה.

, הבנויה על 'שרי עשרות אותה מערכתאך מערכת זו קרסה, ובמקומה נבנתה 

עת. בראש מערכת זו ומאות ואלפים', אך על בסיס ִׁשבִטי, בשונה מהנהוג עד אותה ה

עמד מוסד שבעים הזקנים ומשה בראשו. בדרך זו, הבהיר הקב"ה לעם, כי התפקיד 

המיועד למשפט בישראל אינו מסתכם בפתרון סכסוך זה או אחר, אלא בהתוויית 

 הליכות נכונות, המסדירות את חיי העם בתוכו, כחלק מהשראת השכינה בתוכו.

וליה במערכת השראת השכינה, תפקיד מערכת המשפט לשפוט הוא אך ח

הכוללת הוראת חוקים אמתיים, המתפרסים על כל שטחי החיים, בין אדם לעצמו, 

בינו לבין חברו, ובינו לבין קונו. אשר על כן, בסופו של דבר, נשמר עניין "ביזור 

 הסמכויות" ושרי העשרות, אך עתה נושא עניין זה אופי ומשמעות שונה לגמרי.

 "קבעּוני לדורות"

 תיח):-ממשיך הר"ן בדרשה שציטטנו לעיל (עמ' תיז

ומפני זה היה ראש השופטים ומבחרם, עומד במקום אשר היה נראה בו השפע 

האלוהי, והוא עניין עמֹוד אנשי כנסת הגדולה בלשכת הגזית... ומזה הצד נמשך כל 

 – יתומה שאמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין ז ע"א; שבת י ע"א) כל דיין שדן דין אמת לאמ

ראוי שתשרה שכינה עליו... כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית... והשותפות 

הזה רומז למה שאמרנו, שכמו שבמעשה בראשית נראה שפע אלוהי בתחתונים, 

שמאיתו נתהוה כל שנתהוה, כן כל דיין שדן דין אמת לאמיתו ממשיך השפע ההוא, 

 שלם...ישַלם מצד דינו לגמרי התיקון המדיני או לא י

 ואף תיקון המשפט לשבטיו נקבע לדורות:

 ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו ִלְׁשָבֶטי� ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ְׁשָעֶרי� ְּבָכל ְל� ִּתֶּתן ְוֹׁשְטִרים ֹׁשְפִטים

 (דברים ט"ז, יח). ֶצֶדק ִמְׁשַּפט

 וביאר רמב"ן שם:

ת דין בכל שבט ושבט, ובכל וטעם 'לשבטיך' מוסב על תתן לך, מלמד שמושיבים בי

עיר ועיר, לשון רש"י, וכן הוא במסכת סנהדרין (נו ע"ב), ולא ידעתי פירוש דבר זה, כי 

כיוון שמינינו בית דין בכל עיר ועיר, הרי בתי דינין רבים בכל שבט ושבט... וייתכן 

לפרש, שחייב הכתוב למנות בית דין על כל השבט, והוא ישפוט את כולם, ואחרי כן 

נמנה בית דין בכל עיר ועיר... ואע"פ שכולם שווים במנין, שהם כ"ג בדיני נפשות וג' 

בדיני ממונות, אבל הגדולים שבהם בחכמה יתמנו על כל השבט... אבל בית דין 

השבט יכול לכוף כל אנשי שבטו לדון לפניו... כדרך שסנהדרי גדולה ממונה על כל 
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חד ממונה על כל שבט ושבט... והיא לשבט בתי דינים של ישראל, כך יהא בית דין א

 וזה הבית דין הוא המוזכר במסכת הוריות... 13כגזרת סנהדרי גדולה על כל ישראל...

מה שהתחיל בתור רעיון של אדם בודד, קרם עור וגידים בהסכמת משה, אלא שקרס 

לבסוף. אך הקב"ה קומם את העצה מהריסותיה, ובנה אותה תוך שהוא שומר על 

 חיצונית אך נוסך בה משמעות אחרת לגמרי.צורתה ה

משמעותה הנכונה של השפיטה בישראל הונצחה גם לדורות, כפי שהצבענו. על 

אף השינוי הגדול שהתחולל בעצת יתרו, שומרת התורה על זיקה לשונית ועניינית, 

גם בספר דברים, לצורתה הקמאית של מערכת השפיטה, כאילו דבר לא אירע 

 בינתיים.

ו מבקשת התורה להביע, שעל אף שגיאתו, המניע של יתרו היה חיובי, בצורה ז

ו'הזכויות שמורות לו'. שכן הקב"ה מצפה מהאדם, שהוא בעצמו יפעל לשיפור 

העולם ולהתקדמותו האנושית. ואף אם טעה ביישום דרכו, ימשיך הקב"ה את 

ט, כא). ועצת ה' היא תקום" (משלי י" –פעולתו לטובה. "רבות מחשבות בלב איש 

אכן, בסופו של דבר, עצת ה' היא תקום, אך היא תקום מתוך המחשבות אשר בלב 

 האיש!

 
ועיין עוד בנושאי כליו של הרמב"ם בתחילת הלכות סנהדרין שדנו בהשמטתו ערכאה  .13

 שיפוטית זו.


