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  " חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָיןִיְתרֹו"
  

 הוא אמר , מיד הרועיםןציל אותה שיתרו שמע שמשה לאחר .ין היו שבע בנותילכהן מדשהתורה מספרת לנו 
נתן למשה את בהמשך הוא  ו,)כ:ב' שמ (" ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחםָהִאיׁש- ְוַאּיֹו ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת: "לבנותיו

פורה ניתנה יולמה משבע בנותיו דווקא צ? להיות חותנו של משה רבנובמה זכה יתרו  .שהיפורה בתו לאיצ
  ?שהי לאלמשה

של יתרו תכונותיו והתנהגותו  - באשר לשאלה הראשונה . ניתן למצוא במדרשים ות אלושאל לותתשוב
משווים את תכונותיו והתנהגותו כש עיקרהדבר בולט בו , שהובילו אותו להיות חותנו של משהןהן ין מדיכה

   . פרעה מלך מצרים– לאלו של בעל מעמד בכיר אחר
  "תחת לחץ "שמירה על עקרונות מוסריים. א

שאמרו המצריים , לאא? והלוא פרעה עצמו היה, ו מלך חדשלמה קרא – "ִמְצָרִים- ָחָדׁש ַעל- ֶמֶלךְ ַוָּיָקם"
 גנזדוווהיאך , עד עכשיו משלהם אנו אוכלים! שוטים אתם: אמר להם.  לאומה זוגונזדוובוא : לפרעה
 עד שאמר,  שלושה חדשיםומכיסאהורידוהו , כיון שלא שמע להם.  יוסף לא היינו חייםיאילול !?להם
שמות רבה " (ָחָדׁש- ֶמֶלךְ ָּיָקםוַ ": לפיכך כתיב, והשיבו אותו, כל מה שאתם רוצים הריני עמכם: להם

  .)ח, פרשה א
  יתרוואילו,  הוא מוכן לשנות את ערכיו ואף לפעול בניגוד להםתחת לחץאך , לפרעה יש עקרונות מוסריים

ענות א לְ מוותר על משרתו הבכירה בבית המלך כאשר פרעה לא מקבל את עצתו של  הוא:אינו נכנע ללחץ
  )א" עוטה יאס( כדברי המדרש ,את בני ישראל

איוב , בלעם שיעץ נהרג.  בלעם ואיוב ויתרו:שלושה היו באותה עצה: ר סימאי"ר חייא בר אבא א"א
  . זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזיתיתרו שברח , ןבייסוריששתק נדון 

   :)'משה'ערך , אוצר המדרשים ( מפרט מה קרה באותה עצהומדרש אחר
הלא ידעת אם . המלך ידוע תדע כי כל מי ששולח בהם ידו לא ינקהאדוני : ויען יתרו המדיני ויאמר לו

וגם מה שנעשה לארבעת , לא שמעת מה נעשה לפרעה שלקח את שרה אשת אברהם וכן לאבימלך
תרו המדיני ויאמר יויקצוף המלך מאוד על . לא היה אדם ששלח ידו ונקה. ומה נעשה ללבן... המלכים

  . לו ברח אל מקומך
ויתר ו בשכר ש: ומידה כנגד מידה. בעקרונותיוובלבד שלא לבגוד ,שרתו הבכירה בבית פרעהתר על מי ויתרו

  . הסנהדרין המייעצים והמדריכים את כל עם ישראלם זכו בני בניו להימנות ע בבית פרעהעל מעמד היועץ
  יכולת להכיר בטעויות ולשפר את המעשים. ב

וקי ישראל אלבפרעה אינו מכיר  -  הכרה בבורא עולם: בין אדם למקום. 1 :בשני ענייניםו זתכונה מצאנו 
   :)יד, פרשה ה, שמות רבה (על ברואיוח ישגומטבע בשולט , לוה בורא הכ"הקבשואינו מבין 

מיד נכנס .  המתינו עד שאחפש בספר שלי:)פרעה למשה ולאהרן( אמר להם –" 'לא ידעתי את ה"
אמר . אלוהי מואב ואלוהי עמון ואלוהי צידון: התחיל קורא. לבית גנזיו והוציא דפתרא של אלוהות

   .חיפשתי שמו של אלוהיכם בבית גנזי ולא מצאתיו: להם
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פעם אחר פעם הוא . ולשנות את השקפתו ומעשיו'  ועד טביעת צבאו בים סוף מסרב פרעה להכיר בהכאןומ
ה ז שראה שאין בגם הוא היה עובד כוכבים עדש ,יתרו אבל .מכות תופעות טבערואה בת לבו ומכביד א

   :)לב, שמות רבה פרשה א ( במדרשמתוארכ ,ומאס בהם אליליםאת הזנח , ממש
עליה והרהר לעשות ) מאס, מלשון בוסר(יתרו כומר לעבודת כוכבים היה וראה שאין בה ממש וביסר 

בחרו לכם כומר . מעתה אני זקן, עד עכשיו הייתי משמש אתכם: וקרא לבני עירו ואמר להם... תשובה
ולא , שלא יזדקק לו אדםעמדו ונידוהו . עמד והוציא כלי תשמישי עבודת כוכבים ונתן להם הכל. אחר

לפיכך הוציא , וביקש מן הרועים לרעות לו את צאנו ולא קבלו, ולא ירעו את צאנו, יעשו לו מלאכה
  .בנותיו

 , גם מכיר בבורא העולםלבסוף הוא.  של נידויאיוםשוב רואים את יתרו הדבק באמת הפנימית שלו גם תחת 
ה "ועל ידך עתיד הקב... מעיד אני עליו שהוא ממית ומחיה ומעיד אני בך: "אומר למשהפי המדרש ל וע

  ).'ויושע'מדרש , אוצר המדרשים" (להוציא את ישראל ממצרים
  יחס לזולת ה:בין אדם לחברו. 2

  :בעדודבר היכול לעצור אין  ,כשפרעה מחליט לשעבד את בני ישראל
ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן -ָהָאְבָנִים ִאם-ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל-  ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאתַוּיֹאֶמר: " פרעה מצווה על המיילדות העבריות.א

בין לההיה שיכול נראה ואף ש ,המיילדות אינן מבצעות את פקודתו). טז: א'שמ" (ַּבת ִהוא ָוָחָיה-אֹתֹו ְוִאם
עלה הרהור שני לא ההדבר  -  צו לא מוסריהזבהן ראו הרי ש – שבעייתן אינה טכנית אלא מהותיתמדבריהן 

  .)שם כב ("ַהַּבת ְּתַחּיּון-ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל- ָּכל" :ווה לכל עמוי ומיד צ,בלבו
 עקבות זהב. לא לתת תבן לעםחליט להגביר את השעבוד וה אל פרעה הוא וגיעהלאחר שמשה ואהרון  .ב
גם זעקת שוטרי בני ישראל לא  אך ,רהגיעה אליו משלחת מטעם שוטרי בני ישראל בבקשה לביטול הגזֵ ה
ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן  .'ֵּכן ַאֶּתם אְֹמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ַלה- ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעלַוּיֹאֶמר" :שפיעה על פרעהה
   :)'משה'ערך , אוצר המדרשים (נהג יתרו כן אל .)יח-יז:ה' שמ( "ָּנֵתן ָלֶכם ְותֶֹכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּויִ - לֹא

אני משה ויספר לו את כל : ויאמר לו? מה ארצך ומאיזה עם אתה, מאין תבוא: אמר לו רעואל
 לכלכלו ויצו... זה האיש אשר שלח ידו בכתר המלך: אז אמר יתרו בלבו. המוצאות אותו במצרים

וימצא חן בעיני צפורה בתו ותחמול עליו ובכל יום ויום מעת לעת הייתה מספקת . בלחם צר ומים לחץ
השבוי והאסור אשר : ויהי מקץ שבע שנים אמרה צפורה לאביה. וישב שם שבע שנים, לו לחם ומזון
. ה בך חטאלוהיו והי-כי בכל יום צועק עליך לא,  זה כמה ימים ושנים הלא תדרשנורהשלכת לבו

הלכו לבית האסורים ? אדם שלא אכל ושתה זה כמה שנים עודנו חי? מי שמע כזאת: ויאמר לה יתרו
  .לוהיו ויוציאוהו משם-ו ומתפלל לאומצאוהו עומד על רגלי

סס להוציא את משה מבית הכלא ואף י הלאלה שטעה י וכשג,בחן שנית את מעשיוו פורהייתרו שמע בקול צ
  .השילתת לו את בתו לא

  כפיות טובה מול הכרת טובה. 3
עשה עצמו כאילו אינו מכיר את סיפור יוסף אך פרעה  ,יוסף הציל את מצרים מהרעב:  כפוי טובהנמצאפרעה 
  .עבד את עמו של יוסף בצורה קשהיוש

הציל  "איש מצרי" כששמע ש:יתרונהג  ךלא כ) שים שםולא כמסופר באוצר המדר(וב בתורה פ הכת"ע      
להביא את  הןאיץ בההוא . באוזני בנותיו" כל הכבוד"באמירת סתפק ה הוא לא ,יו מיד הרועיםאת בנות

  . שהיפק לו עבודה ואף נתן לו את בתו לאיס,  אותוכסןא, האיש הזר לביתו
  ?מדוע זכתה דווקא ציפורה להיות אשתו של משה: ניתן דעתנו לשאלה השנייה ועתה

 היא דומה זהב. את החמלה והמוסריות – המעשי צדוב ,בבורא עולם האמוני את ההכרה צדב ציפורה מייצגת
מוצא לשתיהן יש אולי המדרש מעלה אפשרות ש .שהצילה את משה מטביעה במי היאור, לבת פרעה
 בתיה הוהשנייצפורה  סוד והשתי תאומות זה... עוד מצאתי כתוב כי הבל נולדו עמו שתי תאומות" :משותף

... בתיה בת פרעה וצפורה בת יתרו שתי אחיות תאומות" ).אזולאירבי אברהם ל 'חסד לאברהם'" (בת פרעה
 ).לרבי אליהו הכהן 'מדרש תלפיות'" ( מן השוק מחמת יופיין ותהי להם לבתכאסופיולקחו פרעה ויתרו 

   :ונפרט את הדברים . בלבד אלא גם פנימיחיצונינראה שכוונת המדרש היא שיופיין לא היה 
   יורג : האמוניצדב. א

   :בת פרעה
מלמד שירדה בת פרעה : אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור

  ".לטבול שם לשם גירות ":י"או כלשון רש, )ב" עבי סוטה" (לרחוץ מגלולי אביה
   :פורהיוצ
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של  ( מגילוליםוכן בגלל שטיהרה את הבית) את משה(והיא נקראת צפורה כי היא רצה כציפור להביאו 
וכן בנות יתרו נתגיירו ונכנסו לדת . כמו הציפור של מצורע שמטהרת אותו מטומאתו )עבודה זרה

 גדול ונורא ועושה ל-לוקי העברים הוא א היא סיפרה ליתרו כי א...'וצפורה היתה יראת ה... ישראל
ל אין דבר קשה לאל לוקי ישראכי לא... יל את אברהם מאור כשדים גדולות בכל עת והוא הצנפלאות

  ).ה"ל, ילקוט מעם לועז (ידו לעשות הכל
   רה לא מוסרית של אביהןגזֵ נגד   של חמלהמעשיתפעולה  : המעשיצדב. ב

  :רה לא מוסרית של אביהן מגזֵ צילו אותוהשתיהן חמלו על משה ו
ב מדגיש שבת פרעה הבינה מיד הכתו). ו: ב'שמ ("ַוַּתְחמֹל ָעָליו ַוּתֹאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה ":בת פרעה

 לא רהגזֵ כנגד  חמלה :מתוך הכרה מוסריתאלא  היא לא הצילה אותו במקרה ,שמדובר בתינוק יהודי ולכן
  . ליאורמבני ישראלמוסרית של אביה שציווה להשליך תינוקות 

מים פקה לו י היא שס, לאחר שיתרו שם את משה בבית הכלא-" ותחמל עליו "אמורכ :פורה בת יתרויצ
רה לא  חמלה כנגד גזֵ ;)'משה' ערך ,אוצר המדרשים ( לחופשיו והיא ששכנעה את אביה להוציא,ומזון

  .מוסרית של אביה שהכניס את משה לבית הכלא
הם זכו .  ודווקא ציפורה זכתה להיות אשתו,תן משהונמצא שלא מקרה הוא שדווקא יתרו זכה להיות ח

מוכנים לפעול לפי עקרונות אלו גם   אף בעקרונות מוסריים אלא בזכות היותם אנשים שלא רק מאמיניםבזה
  .כשהדבר דורש מאמץ ותובע מחיר

  
  שמואל לובושיץ
  רמת גן
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	א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי: שלושה היו באותה עצה: בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון בייסורין, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית. 
	ומדרש אחר מפרט מה קרה באותה עצה (אוצר המדרשים, ערך 'משה'): 
	ויען יתרו המדיני ויאמר לו: אדוני המלך ידוע תדע כי כל מי ששולח בהם ידו לא ינקה. הלא ידעת אם לא שמעת מה נעשה לפרעה שלקח את שרה אשת אברהם וכן לאבימלך, וגם מה שנעשה לארבעת המלכים... ומה נעשה ללבן. לא היה אדם ששלח ידו ונקה. ויקצוף המלך מאוד על יתרו המדיני ויאמר לו ברח אל מקומך. 
	יתרו ויתר על משרתו הבכירה בבית פרעה, ובלבד שלא לבגוד בעקרונותיו. ומידה כנגד מידה: בשכר שוויתר על מעמד היועץ בבית פרעה זכו בני בניו להימנות עם הסנהדרין המייעצים והמדריכים את כל עם ישראל.
	ב. יכולת להכיר בטעויות ולשפר את המעשים
	מצאנו תכונה זו בשני עניינים: 1. בין אדם למקום: הכרה בבורא עולם - פרעה אינו מכיר באלוקי ישראל ואינו מבין שהקב"ה בורא הכול, שולט בטבע ומשגיח על ברואיו (שמות רבה, פרשה ה, יד): 
	"לא ידעתי את ה'" – אמר להם (פרעה למשה ולאהרן): המתינו עד שאחפש בספר שלי. מיד נכנס לבית גנזיו והוציא דפתרא של אלוהות. התחיל קורא: אלוהי מואב ואלוהי עמון ואלוהי צידון. אמר להם: חיפשתי שמו של אלוהיכם בבית גנזי ולא מצאתיו. 
	ומכאן ועד טביעת צבאו בים סוף מסרב פרעה להכיר בה' ולשנות את השקפתו ומעשיו. פעם אחר פעם הוא מכביד את לבו ורואה במכות תופעות טבע. אבל יתרו, שגם הוא היה עובד כוכבים עד שראה שאין בזה ממש, זנח את האלילים ומאס בהם, כמתואר במדרש (שמות רבה פרשה א, לב): 
	יתרו כומר לעבודת כוכבים היה וראה שאין בה ממש וביסר (מלשון בוסר, מאס) עליה והרהר לעשות תשובה... וקרא לבני עירו ואמר להם: עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה אני זקן. בחרו לכם כומר אחר. עמד והוציא כלי תשמישי עבודת כוכבים ונתן להם הכל. עמדו ונידוהו שלא יזדקק לו אדם, ולא יעשו לו מלאכה, ולא ירעו את צאנו, וביקש מן הרועים לרעות לו את צאנו ולא קבלו, לפיכך הוציא בנותיו.
	שוב רואים את יתרו הדבק באמת הפנימית שלו גם תחת איום של נידוי. לבסוף הוא גם מכיר בבורא העולם, ועל פי המדרש אומר למשה: "מעיד אני עליו שהוא ממית ומחיה ומעיד אני בך... ועל ידך עתיד הקב"ה להוציא את ישראל ממצרים" (אוצר המדרשים, מדרש 'ויושע').
	2. בין אדם לחברו: היחס לזולת
	כשפרעה מחליט לשעבד את בני ישראל, אין דבר היכול לעצור בעדו:
	א. פרעה מצווה על המיילדות העבריות: "וַיֹּאמֶר בְּיַלֶּדְכֶן אֶת-הָעִבְרִיּוֹת וּרְאִיתֶן עַל-הָאָבְנָיִם אִם-בֵּן הוּא וַהֲמִתֶּן אֹתוֹ וְאִם-בַּת הִוא וָחָיָה" (שמ' א:טז). המיילדות אינן מבצעות את פקודתו, ואף שנראה שיכול היה להבין מדבריהן שבעייתן אינה טכנית אלא מהותית – שהרי הן ראו בזה צו לא מוסרי - הדבר לא העלה הרהור שני בלבו, ומיד ציווה לכל עמו: "כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן" (שם כב).
	ב. לאחר שמשה ואהרון הגיעו אל פרעה הוא החליט להגביר את השעבוד ולא לתת תבן לעם. בעקבות זה הגיעה אליו משלחת מטעם שוטרי בני ישראל בבקשה לביטול הגזֵרה, אך גם זעקת שוטרי בני ישראל לא השפיעה על פרעה: "וַיֹּאמֶר נִרְפִּים אַתֶּם נִרְפִּים עַל-כֵּן אַתֶּם אֹמְרִים נֵלְכָה נִזְבְּחָה לַה'. וְעַתָּה לְכוּ עִבְדוּ וְתֶבֶן לֹא-יִנָּתֵן לָכֶם וְתֹכֶן לְבֵנִים תִּתֵּנוּ" (שמ' ה:יז-יח). לא כן נהג יתרו (אוצר המדרשים, ערך 'משה'): 
	אמר לו רעואל: מאין תבוא, מה ארצך ומאיזה עם אתה? ויאמר לו: אני משה ויספר לו את כל המוצאות אותו במצרים. אז אמר יתרו בלבו: זה האיש אשר שלח ידו בכתר המלך... ויצו לכלכלו בלחם צר ומים לחץ. וימצא חן בעיני צפורה בתו ותחמול עליו ובכל יום ויום מעת לעת הייתה מספקת לו לחם ומזון, וישב שם שבע שנים. ויהי מקץ שבע שנים אמרה צפורה לאביה: השבוי והאסור אשר השלכת לבור זה כמה ימים ושנים הלא תדרשנו, כי בכל יום צועק עליך לא-לוהיו והיה בך חטא. ויאמר לה יתרו: מי שמע כזאת? אדם שלא אכל ושתה זה כמה שנים עודנו חי? הלכו לבית האסורים ומצאוהו עומד על רגליו ומתפלל לא-לוהיו ויוציאוהו משם.
	יתרו שמע בקול ציפורה ובחן שנית את מעשיו, וכשגילה שטעה לא היסס להוציא את משה מבית הכלא ואף לתת לו את בתו לאישה.
	3. כפיות טובה מול הכרת טובה
	פרעה נמצא כפוי טובה: יוסף הציל את מצרים מהרעב, אך פרעה עשה עצמו כאילו אינו מכיר את סיפור יוסף ושיעבד את עמו של יוסף בצורה קשה.
	      ע"פ הכתוב בתורה (ולא כמסופר באוצר המדרשים שם) לא כך נהג יתרו: כששמע ש"איש מצרי" הציל את בנותיו מיד הרועים, הוא לא הסתפק באמירת "כל הכבוד" באוזני בנותיו. הוא האיץ בהן להביא את האיש הזר לביתו, אכסן אותו, סיפק לו עבודה ואף נתן לו את בתו לאישה .
	ועתה ניתן דעתנו לשאלה השנייה: מדוע זכתה דווקא ציפורה להיות אשתו של משה?
	ציפורה מייצגת בצד האמוני את ההכרה בבורא עולם, ובצד המעשי – את החמלה והמוסריות. בזה היא דומה לבת פרעה, שהצילה את משה מטביעה במי היאור. המדרש מעלה אפשרות שאולי יש לשתיהן מוצא משותף: "עוד מצאתי כתוב כי הבל נולדו עמו שתי תאומות... והשתי תאומות זה סוד צפורה והשנייה בתיה בת פרעה" ('חסד לאברהם' לרבי אברהם אזולאי). "בתיה בת פרעה וצפורה בת יתרו שתי אחיות תאומות... ולקחו פרעה ויתרו כאסופי מן השוק מחמת יופיין ותהי להם לבת" ('מדרש תלפיות' לרבי אליהו הכהן). נראה שכוונת המדרש היא שיופיין לא היה חיצוני בלבד אלא גם פנימי. ונפרט את הדברים: 
	א. בצד האמוני: גיור 
	בת פרעה: 
	ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מלמד שירדה בת פרעה לרחוץ מגלולי אביה" (סוטה יב ע"ב), או כלשון רש"י: "לטבול שם לשם גירות".
	וציפורה: 
	והיא נקראת צפורה כי היא רצה כציפור להביאו (את משה) וכן בגלל שטיהרה את הבית מגילולים (של עבודה זרה) כמו הציפור של מצורע שמטהרת אותו מטומאתו. וכן בנות יתרו נתגיירו ונכנסו לדת ישראל... וצפורה היתה יראת ה'... היא סיפרה ליתרו כי אלוקי העברים הוא א-ל גדול ונורא ועושה נפלאות גדולות בכל עת והוא הציל את אברהם מאור כשדים... כי לאלוקי ישראל אין דבר קשה לאל ידו לעשות הכל (ילקוט מעם לועז, ל"ה).
	ב. בצד המעשי: פעולה מעשית של חמלה נגד גזֵרה לא מוסרית של אביהן 
	שתיהן חמלו על משה והצילו אותו מגזֵרה לא מוסרית של אביהן:
	בת פרעה: "וַתַּחְמֹל עָלָיו וַתֹּאמֶר מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים זֶה" (שמ' ב:ו). הכתוב מדגיש שבת פרעה הבינה מיד שמדובר בתינוק יהודי ולכן, היא לא הצילה אותו במקרה אלא מתוך הכרה מוסרית: חמלה כנגד גזֵרה לא מוסרית של אביה שציווה להשליך תינוקות מבני ישראל ליאור.
	ציפורה בת יתרו: כאמור "ותחמל עליו" - לאחר שיתרו שם את משה בבית הכלא, היא שסיפקה לו מים ומזון, והיא ששכנעה את אביה להוציאו לחופשי (אוצר המדרשים, ערך 'משה'); חמלה כנגד גזֵרה לא מוסרית של אביה שהכניס את משה לבית הכלא.
	נמצא שלא מקרה הוא שדווקא יתרו זכה להיות חותן משה, ודווקא ציפורה זכתה להיות אשתו. הם זכו בזה בזכות היותם אנשים שלא רק מאמינים בעקרונות מוסריים אלא אף מוכנים לפעול לפי עקרונות אלו גם כשהדבר דורש מאמץ ותובע מחיר.
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