
 "דבס

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -המדור יתרו, 

 יש שמיעה ויש שמיעה

 

ר ָעָשה ֱאֹל  ה ֵאת ָכל־ֲאש  ָי֙ן ֹחֵתן ֹמש ֶׁ֔ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ע יִּ ַמַ֞ שְׁ ל -קַויִּ ָרֵאֵ֖ שְׁ ת־יִּ קָֹוָ֛ק א  יא יְׁ ִ֧ י־הֹוצִּ ִּֽ ֹו כִּ ל ַעמּ֑ ָרֵאֵ֖ שְׁ יִּ ה ּולְׁ ֹמש ֶׁ֔ י֙ם לְׁ
ם יִּ ָרִּֽ צְׁ מִּ ת: ' עם : יםוישמע יתרו 'מדברהמילים , א(. )שמות יח מִּ ש  ָלִּֽ י פְׁ ֵבֵ֖ ז ֹישְׁ יל ָאַחֶׁ֔ ּון חִּ ָגזּ֑ רְׁ ים יִּ ֵ֖ ֥עּו ַעמִּ מְׁ ָאז  ָשִּֽ

ָנִַּֽען: י כְׁ ֵב֥ ל ֹישְׁ גּו ֹכֵ֖ ַעד ָנֹמֹ֕ מֹו ָרּ֑ אֲחֵזֵ֖ ִֹּֽ ב י ֹום ֵאיֵלי מֹוָאֶׁ֔ ֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפי ֱאדֶׁ֔ בְׁ   נִּ

אלא שיתרו לקח עמו את צפורה וילדיה ושם פעמיו אל  יתרו כמו כל העולם שמעו את החדשות המסעירות.
רגזו, אחז בהם חיל,  ?מה עשו שאר עמים והמדבר, לפגוש את חותנו המנהיג ואת עמו המתהווה של האל. 

נבהלו, רעדו ונמוגו. הם שותקו מפחד אבל חזרו אל חייהם בהמתנה מפחידה אל הבאות. לא כן נהג כהן מדין 
 הוא בא!טה של ממש, חותן משה, הוא קיבל החל

ובכן, מהו שמע? האם הוא שמע דברים שונים ממה ששמעו עמי כל העולם? הכתוב מספר לנו בדיוק מה הוא 
ר ָעָשה ֱאֹל -שמע  ם-קֵאת ָכל־ֲאש  יִּ ָרִּֽ צְׁ מִּ ל מִּ ָרֵאֵ֖ שְׁ ת־יִּ קָֹוָ֛ק א  יא יְׁ ִ֧ י־הֹוצִּ ִּֽ ֹו כִּ ל ַעמּ֑ ָרֵאֵ֖ שְׁ יִּ ה ּולְׁ ֹמש ֶׁ֔ .  האם יש בדברים י֙ם לְׁ

 אלו כדי ללמדנו כי 'שמיעתו' של יתרו שונה? האם הם לא שמעו את אותן החדשות עצמן, כאן ועכשיו?

". קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ?מה שמועה שמע ובא -וישמע יתרו " -לעזרתנו כרגיל, נחלץ רש"י בכותבו
ת ים סוף מדוע צמצם רש"י  את ההכללה שבדברי המקרא )="כל אשר עשה"( אל שני אירועים, קריע
האם מלחמת ומלחמת עמלק? האם יש בשני אירועים אלו דווקא כדי ללמדנו על אופי שמיעתו של יתרו?  

 רש"י בשל הנס הגדול הכרוך בה?  על ידיעמלק נבחרה 

 - שבגינה הגיע עמלקבשל שאלת האמונה הנוראית  נבחרה על ידיו דווקאנראה כי אדרבה, מלחמת עמלק 
ת־ ַעל ַנֹסָתם א  ן: וְׁ יִּ ם־ָאִּֽ נּו אִּ ֵבֵ֖ רְׁ קִּ קָֹוָ֛ק בְׁ ר ֲהֵיִ֧ש יְׁ קָֹו֙ק ֵלאֹמֶׁ֔ 'שומע' )=מבין( מה שעמי כנען לא  ,יתרו, כהן מדיןיְׁ

מבינים. יתרו הכהן מבין כי האל עומד לצד עמו שאך זה נוצר גם ברגעי משבר ואמונה. הוא מבין כי עם 
חינוך' במדבר כדי להכשירו להיות עם ישראל נמצא בתחילת דרכו כאומה חדשה והוא עומד לעבור 'סדרת 

הוא מבין מתוך הניגודיות המשוועת שבין קריעת ים  .הוא מבין כי קריעת ים סוף אינה אירוע בודדסגולה. 
ת חלקו הצנוע להתהוות האומה אמיד לתרום  באסוף למלחמת עמלק מה שעמי כנען לא הבינו ולכן הוא 

 הישראלית בהנהגת חותנו.
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