
  
  
  

  

 

  

  

  ״וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר״    
  

מה שעבר על העם ומצטרף למשה ולעם במדבר ומחלוקת מפרשים האם הגיע לפני   יתרו שומע את
,  של משה מול העםמתן תורה או אחרי מתן תורה. בכל מקרה, יתרו רואה את ההתנהלות המשפטית  

לא טוב מה שאתה עושה, נבול  -ובה משה השופט היחיד וכל העם בא אליו למשפט. יתרו מעיר למשה 
  תיבול וכו׳. 

  
את פירושיו ברצף שאלות ואז מפרק את כולן (ולכן לא לומדים אברבנל בערב    האברבנל כידוע פותח

מתעייפים מהר אחרי האוכל ונשארים עם השאלות בלבד…). אחת השאלות שלו בפרשה היא    -   שבת
מה חידש יתרו בעצתו המשפטית. האם לא ידע משה רבנו, גדול הנביאים, שהוא לא יוכל להחזיק את 

ידע שעליו למנות מערכת משפט מסודרת? ואם ידע, מה פירוש ״וישמע   העם לבדו במשפט? האם לא 
  משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר״?

  
לשיטת  תורה.  מתן  אחרי  או  לפני  יתרו  הגיע  האם  לעיל:  ומוכרת,  אחרת  לשאלה  קשורה  ותשובתו 

ו משה  האברבנל, הגיע יתרו לפני מתן תורה. אכן, כפי שהשאלה רומזת, לא חידש יתרו דבר בעצתו 
כמובן ידע שעליו למנות שופטים. אלא שהיו הימים ימי טרום מתן תורה ועדיין לא ניתנו הדינים על פיהם 

, העדפות חברתיות לפי סברותיהם האישיותשופטים שיפעלו  את העם  יש לדון. משה לא רצה שישפטו  
בעצמו את הדין עד מתן תורה, ואז ימנה חכמים בדין שישפטו את    וכיוצ״ב. לכן העדיף משה להחזיק

  העם.
  

תשובת משה ליתרו היתה מפני כבודו של יתרו: משה שמע את דבריו והשיבו שכך יעשה וכך באמת  
עשה, אך לא מפני עצתו של יתרו. וכך מתאר משה בתחילת ספר דברים: ״ה׳ אלוקינו דיבר אלינו בחורב 

ב אליכם  ואומר  חכמים  לאמור…  אנשים  לכם  הבו  אתכם…  שאת  לבדי  אוכל  לא  לאמור  ההיא  עת 
ונבונים״. משה החזיק במשרה עד מתן תורה ורק לאחר מתן תורה פנה לעם ואמר ״לא אוכל לבדי״, 

         מיוזמתו ובדעתו, ולא עקב הצעה חיצונית.
  

                                                       
  שבת שלום!                                                                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

מודיעין   גני  אריאל  סניף 
ראש  עם  קומונרית  מחפשים 
בשביל  לעשייה  ורצון  גדול 
בנות  אריאל  סניף  את  להוביל 

את הסניף מלווה   בגני מודיעין.
מזכירות  אריאל,  תנועת 

  היישוב וועד ההורים המקומי. 
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