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 "אל ארצי ואל מולדתי אלך"
 נתן אביעזר

 
אולם שני . בהתחלת פרשת יתרו ,והן בספר שמות בהעלותךהמפגש בין משה ליתרו מתואר בתורה פעמיים, הן בפרשת 

נתקל בסירוב שה מבקש מיתרו להצטרף לעם ישראל אך בפרשת בהעלותך מ לחלוטין. זה מזההתיאורים האלה שונים 
  :מוחלט

י-מֶֹּשה ְלחָֹּבב ֶבן ַויֹּאֶמר ְדָינִּ ים  ֲאַנְחנּו ֶאל ,חֵֹּתן מֶֹּשה ,ְרעּוֵאל ַהמִּ ָתנּו  ,ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר ה' אֹּתֹו ֶאֵתן ָלֶכם-נְֹּסעִּ ְלָכה אִּ
י ֶברה' -ְוֵהַטְבנּו ָלְך כִּ ְשָרֵאל-טֹוב ַעל-דִּ ם ,לֹּא ֵאֵלךְ ]למשה[, ֵאָליו  ]יתרו[  ַויֹּאֶמר. יִּ י אִּ י ְוֶאל-ֶאל כִּ י ֵאֵלְך -ַאְרצִּ  מֹוַלְדתִּ

 ל(.-)במד' י:כט
י ַעל-ַויֹּאֶמר ַאל"משה מנסה לשכנע את יתרו:ושוב  יָת -ָנא ַתֲעזֹּב אָֹּתנּו כִּ ְדָבר ְוָהיִּ םֵכן ָיַדְעָת ֲחנֵֹּתנּו ַבמִּ  .לא( שם,)" ָלנּו ְלֵעיָניִּ
י": משה מדגיש למה כדאי ליתרו לענות בחיוב לבקשתו כאן מָ -ְוָהָיה כִּ יב ה' עִּ ָמנּו ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶשר ֵייטִּ נּו ֵתֵלְך עִּ

 .מדיין יתרו חוזר לארצו יל.עלב(, אבל ללא הו שם,) "ְוֵהַטְבנּו ָלךְ 
אולם הדיון הנוכחי מתמקד בפסוקי  1מנת לגייר אחרים.-התגייר וחזר לארצו עלראוי להעיר שלפי מאמרי חז"ל יתרו 

י:ל(  'בספרו אור החיים )במדעשרה( מאה השמונה ה) רבי חיים בן עטרקובע ו גיורו של יתרו. נזכרא להתורה שבהם 
  .יהושע יתרו לא התגייר ייתרו, פרשה ב( לדעת רבפרשת וישמע ) דרבי ישמעאל לתאימכשלפי דברי 

התפעלותו שם מודגשת  יב( נושבת רוח אחרת לגמרי.-בתיאור המפגש בין משה ליתרו המופיע בספר שמות )יח:ח
ַיד ַפְרעֹּה ַויֹּאֶמרשל יתרו על פעליו של הקב"ה לטובת בני ישראל )" ם ּומִּ ְצַריִּ ַיד מִּ יל ֶאְתֶכם מִּ צִּ ְתרֹו ָברּוְך ה' ֲאֶשר הִּ ֲאֶשר  יִּ

יל ֶאת צִּ ְצָריִּ -ַתַחת ַידָהָעם מִּ -הִּ י ַעָתהעל כוחות הקב"ה )" של יתרו (, והצהרתו[י שם,] "םמִּ י כִּ ָכל-ָיַדְעתִּ ים -ָהא  -ָגדֹול ה' מִּ לֹּהִּ
י ַבָדָבר ֲאֶשר ָזדּו ֲעֵליֶהם ְתרֹו חֵֹּתן קב"ה )"היב קרבנות לקרלהשל יתרו חלטתו אנו למדים על ה עוד .([פסוק יא], "כִּ ַקח יִּ ַויִּ

ים ֵלאמֶֹּשה עֹּ ים-ָלה ּוְזָבחִּ   (.[פסוק יב]" לֹּהִּ
לת ויש סתירה בין הכרזתו של יתרו על גדלכאורה, . עם ישראללהצטרף ליתרו סירב עולה השאלה מדוע לאור כל זה 

ם ,לֹּא ֵאֵלְך )" ישראל להצטרף לעםרובו יסבין ו לה' להקריב קרבנותאפילו ורצונו הקב"ה  י אִּ י ְוֶאל-ֶאל כִּ י מֹוַלְדתִּ -ַאְרצִּ
 ."(ֵאֵלךְ 

איש דתי הוא  ערב המודרניבמ .בעולם הקדמון השקפת עולמו של עובד אלילים הואההסבר להתנהגותו של יתרו 
פולחן נוצרי או פולחן בבד עם -בד קיים פולחן יהודיאיש לא יעלה בדעתו ל יהודי דתי או מוסלמי דתי או נוצרי דתי.

, הלדוגמ שלו.מבעולם הקדמון מקובל היה להניח שלכל עם ועם אלים  .היה בעבר ןאולם לא כ נוצרי וגם פולחן מוסלמי.
אל ו (Ceres) סרס אל החקלאות בהםאותו אלים נוספים, וליוו , (Jupiter)יופיטר  ל העיקרי אצל הרומאים היה-הא

האל  בהםעמים אחרים, כגון האלים של יוון, באלים של ם מאבל לא היה לרומאי ספק בקיו .(Mars) מרס המלחמה
רומאי ה עם זאת .(Ares) ארס , ואל המלחמה היווני(Demeter) דמטר תהחקלאות היווני ת(, אלZeus) זאוס העיקרי
הרומאי מקריב קרבנות היה אבל בשנת בצורת  .להם את קרבנותיוהוא הקריב ם, ולכן ייותר באלים הרומי אמון רב העניק

                                                 
 ת ברא" ו"אמונה בעידן המדע".פרופ' נתן אביעזר, פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, ומחבר הספרים: "בראשי 
 .יתרו רמז רסח ועוד ילקוט שמעונייתרו, ז;  תנחומאבבלי זבחים, קטז ע"א;  1
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 מרסהחיילים הרומאים מקריבים קרבנות הן ל ן היוד אויב מסוכלפני קרב חשוב נגו .דמטר תהיווני ותהחקלא תגם לאל
 2.םילאלים היווניגם כשהקריבו  יםיבאלים הרומ באמונתםבעיני הרומאים לא היה שום פגם  .ארסוהן ל

אינו נחלת העבר בלבד ואינו  ןזמב בו, הרעיון שאפשר להקריב קרבנות לאלים של שתי דתות שונות תו של דברלאמִּ 
כן היפני -פי-על-ף, ואיפן היא מדינה מפותחת ומודרנית לחלוטיןלמשל,  ים פרימיטיביים במרכז אפריקה.מוגבל לשבט

אחד עבור מתנות לאלי השינטו  :שני מזבחות ישנםבבית היפני הדתי  הדתי הטיפוסי מאמין בדת השינטו וגם בבודהיזם.
לכן החתונה היפנית מתקיימת בפולחן השינטו, אבל . פולחן השינטו עליז ומלא שמחת חיים, ואעבור מתנות לבודה ואחד

  חשבון הנפש.את רצינות החיים ואת לוויה היפנית מתקיימת בפולחן הבודהיסטי שמדגיש הה
כאשר הקב"ה  פרעה. עםמשה ואהרון של את המפגש הראשון גם אמונה בקיום אלים של עמים שונים מסבירה 

י ה' ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ ַויֹּאֶמרני ישראל, אומר להם פרעה: "לבקש מפרעה לשחרר את ב את משה ואהרוןשולח  לֹו ַפְרעֹּה מִּ
י ֶאת-ְלַשַלח ֶאת ְשָרֵאל לֹּא ָיַדְעתִּ ְשָרֵאל לֹּא ֲאַש -ה' ְוַגם ֶאת-יִּ אכן לפרעה לא היה ספק שמשה ואהרון  ה:ב(. " )שמ'ֵלחַ יִּ

שלא שמע  בביטול כאל זוטר י ישראלהול-רעה התייחס לאפשאלא  .הוא הקב"ה לואל שלהם, ה-ידי הא-נשלחו אליו על
 )"מי ה' אשר אשמע בקולו"(.ואף כאל ללא כוח  עליו )"לא ידעתי את ה'"(

מטרת האותות  כפי שעולה מהפסוקים )ח:ד, ח:כד, יד:לב ועוד(, לא היה צורך להוכיח לפרעה את קיומו של הקב"ה.
את המטה לפני  השליךכאשר משה  ח והשפעה.וקב"ה כהלפרעה ש שהקב"ה נתן בידי משה ואהרון הייתה לשכנע את

 מחכמיולכן ביקש פרעה  ל העברי.-של הא ועל כוח מעידלתנין )ז:ט(, היה חשוב לפרעה לדעת אם מופת זה  פכופרעה וה
ם ְבַלֲהֵטיֶהם-ַגם ַוַיֲעשּוכאשר חרטומי מצרים הצליחו )"ו לחזור על המופת. ְצַריִּ (, השתכנע פרעה [ז:יא]" ֵכן ֵהם ַחְרֻטֵמי מִּ

 .כינים )ח:יד(ודם )ז:כב(, צפרדע )ח:ג(,  :אותו מפגן כוח חזר בשלוש המכות הראשונות שאין לו מה לחשוש מהקב"ה.
 . פרעהאלי זה של יותר מ כוח קב"ההאם יש למנת לבדוק -צרים לחזור על הנס עלמחרטומי מפרעה ביקש כל פעם 

הרקע ידוע  ספר יונה, בשיחה בין יונה למלחים שהיו עובדי עבודה זרה.צאים במולהשקפת עולם זו  הדוגמעוד 
 תפללהבאנייה כל מלח  .מסכנת את כולםה בים הקב"ה סערה אדירהגרם מנת להכריח את יונה לציית לו -על :ז(-)א:ד
יש ֶאלוַ )" לוהיו-לא ְזֲעקּו אִּ ידי הטלת גורל התברר למלחים -על .התחזקההסערה רק  .הועיל", א:ה(, אך ללא לָֹּהיו-א   יִּ

-ַמה": שאלו המלחים את יונה מובנת לחלוטין בין המלחים ליונה.-אז מתקיימת שיחה בלתיו שבגלל יונה באה הסערה.
ן ָתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ֶזה ַעם ָאָתה-ְמַלאְכְתָך ּוֵמַאיִּ  .א:ח(שם, ) "מִּ

מה מקצועו חשוב למלחים לדעת , מדוע רגע האחרון בחייהםכל רגע עלול להיות הבזמן ש? מה פשר השאלות האלו
י" מוזרה גם תשובתו של יונה:? של יונה והיכן הוא גר, ומהי האזרחות שלו ְברִּ י ְוֶאת עִּ י ָיֵרא -ה' א  -ָאנֹּכִּ ם ֲאנִּ לֵֹּהי ַהָשַמיִּ

כאשר תפילותיהם לא  הסבר השיחה:זה ואמונתו?  יונה עלשאל נהאם  .א:ט(שם, ) "ַהַיָבָשה-ַהָים ְוֶאת-ָעָשה ֶאת-ֲאֶשר
)"מה מלאכתך"(  שלואל בעל השפעה הקשור למקצוע מכיר אולי יונה  האלים שלו. עלהמלחים את יונה שאלו הועילו, 
יכולה להציל  ולאלים של ת יונהאולי, חשבו המלחים, תפיל ו )"ואי מזה עם אתה"(.מו )"מה ארצך"( או לעצאו לאר
היא שהמלחים חשבו,  לדיוננוהנקודה החשובה  עולם כולו.בל אחד השולט -לעברים רק אשם למלחי עונהיונה  .אותם

, דהיינו יתלות בהם בשעת הצורךאלים אחרים שאפשר וגם ראוי לה נםאלים שלהם ישמלבד ה, שימים םאותכמקובל ב
 שהציל אותם מן הסערה ,ל של יונה-, האקב"ההכאשר הם ניצלו מן הסערה, המלחים הקריבו קרבנות ל .אלים של יונה

ְזְבחּו)" ים-ַויִּ ְדרּו ְנָדרִּ  (.[א:טז]" ֶזַבח ַלה' ַויִּ
את הקב"ה )ככתוב בפרשת מאוד העובדה שיתרו העריך  האמור לעיל מאפשר לנו להבין את התנהגותו של יתרו.

ו להפסיק להיות יתר כוונת-איואת  כלל את סירובו להצטרף לעם ישראל )ככתוב בפרשת בהעלותך( סותרתיתרו( אינה 
 כהן מדיין.

אמונה  .ןזמב בו אחריםשאפשר להאמין באלים של עמים יונה היא יתרו, והמלחים בספר של פרעה,  םהשקפת עולמ
נגד הרעיון שאפשר להקריב קרבנות גם לאלים של עמים  תמשמעי-התורה מזהירה חד י התורה.לחלוטין בעינ הפסול זו

ְדרֹּש ֵלא-ּוֶפן...ְלךָ  ָשֶמרהִּ "קב"ה, ככתוב: ה מלבדשונים  ם ָהֵאלֶ -תִּ -לֵֹּהיֶהם ְוֶאע ֶשה-א   ֶאת הלֵֹּהיֶהם ֵלאמֹּר ֵאיָכה ַיַעְבדּו ַהּגֹויִּ
י-ֵכן ַּגם ְהֶיה-לֹּא" :ברות כתוביבעשרת הדו :ל(.בי דב') "ָאנִּ ים ַעל-ְלָך א  -יִּ ים ֲאֵחרִּ פסוק זה מכוון לאדם  כ:ג(. )שמ' "ָפָני-לֹּהִּ

מודגש  ."קב"הה לע"נוסף הוא  "על פני"הסבר המילים  בעלי כוח והשפעה. אחריםקיימים אלים ב"ה קה מלבדששסבור 
  אין "גם וגם" בענייני אמונה.בתורה ש

 
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: ד"ר יצחק הילמן

                                                 
2 Greek and Roman Mythology, Kathleen Daly, pp. 85-88. 

 


