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  "ויקח יתרו חותן משה את ִצפורה אשת משה אחר ִׁשּלוחיה"
  

 החל,  ישראלעםהעולם ושל המצוות וההיסטוריה של : התורה עוסקת בשני נושאים גדולים, כידוע
אולם יש הבדל . לשערי ארץ ישראלישראל  ניבמביא את הבריאת העולם והאדם הראשון ועד משה רבנו ב

 ים ההיסטורייםתיאורה ובין ,בולט בין ההיסטוריה של בני ישראל כפי שהיא מתוארת בספר בראשית
  . בשאר חומשי התורה

הגר , שרה, בכלל זה משפחת אברהם, בספר בראשית מופיעים פרטי פרטים של חיי האבות והאימהות
פסוק אחר פסוק . וילדיהםוהשפחות רחל , לאה, לדיהם ומשפחת יעקבמשפחת יצחק ורבקה וי, וילדיהם

. מחשבותיהן ואף את רגשותיהן של הדמויות, ופרק אחר פרק מתארת התורה בפרוטרוט את התנהלותן
על , הדעות ביניהםעל חילוקי , אנחנו נחשפים למידע על היחס בין איש לאשתו ובין הורים לילדים

  . ת של האבות והאימהותיומודדוהמשברים המשפחתיים ועל ההת
אהרון של ם הפרטיים של משה והחיי. התיאור לחלוטיןסגנון משתנה אולם לאחר יציאת מצרים 

אין רמז בתורה ליחס . מדברות הבמשך ארבעים שנובמיוחד , לכל אורך חייהם מתואריםאינם כמעט ו
האישיים המתוארים -שפחתייםכל הנושאים המ. בין משה לאשתו ובניו או בין אהרון לאשתו ובניוש

דוגמה בולטת  נו ישבתחילת פרשת. בהרחבה בספר בראשית נדונים לשתיקה מוחלטת בשאר החומשים
ִצּפָֹרה -  ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה ֶאתַוִּיַּקח: " הכתוב מתאר באופן ָלקוני, בתיאור המפגש בין משה ליתרו.לשתיקה זו

 אשר ַהִּמְדָּבר-מֶֹׁשה ֶאל- ַוָּיבֹא ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ֶאל... ְׁשֵני ָבֶניהָ  ְוֵאת.ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיהָ 
  ). ה-ב:יח (הוא חנה שם 

לח מביתו  שמשה ִש ,לכאורה מתוך הערה צדדית ,דרך אגבבאנו למדים רק כ, להפתעתנו המוחלטת
ואם ? ה או משה"הקבהאם , יזם צעד דרמטי זהמי ? מדוע?  מתי זה קרה:השאלות רבותו! את אשתו ובניו

  ? ה"איך הגיב הקב, היה זה ביזמת משה
 אשתו עמוו הלכ ,אלוקיפי ציווי -עלמשם  להוציא את בני ישראל , ממדיין למצריםשבכאשר משה 

אולם מתברר ). כ:ד, "ִמְצָרִיםַהֲחמֹר ַוָּיָׁשב ַאְרָצה -ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל-ִאְׁשּתֹו ְוֶאת- מֶֹׁשה ֶאתַוִּיַּקח("ובניו 
והתורה אינה , לח משה את אשתו ובניו חזרה למדיין ִש ,ך השנה של עשר המכות ויציאת מצריםהלשבמ

  . חשוב זהמשפחתי טורחת כלל להסביר לנו את הסיבות לאירוע 
 ֵּיֵצאוַ ("משה את חותנו קיבל  איך בר רוטיבפבו  מסופר. ח כולו מוקדש למפגש בין משה ליתרו"פרק י

 מתארהכתוב ו ,)ז' פס, "ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום ַוָּיבֹאּו ָהאֱֹהָלה-לֹו ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש-מֶֹׁשה ִלְקַראת חְֹתנֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיַּשק
ַוֵּיֶלְך ("יים בעזיבת יתרו תסמפורטות והפרק מ גם השיחות הרבות ביניהם .ו סעודה שהכין משה לכבודגם
  ). כז' פס, "צֹוַארְ -ֶאל )יתרו(לֹו 

, האם גם הם היו מוזמנים לסעודה? םגם את פניהמשה קיבל האם ? ומה עם ציפורה ובניו של משה
 או חזרו למדיין עם מוהאם אשתו ובניו נשארו ע, ומעל לכול? " ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלַאֲהרֹן" הוזמנו רק אוליאו 
  .  אין תשובות בתורה,לשאלות רבות וחשובות אלו? יתרו

אף שמשה לא ראה את בני משפחתו , במהלך כל המפגש בין משה ליתרו לא נזכרים כלל אשתו ובניו
התורה מקדישה  יתההי, האבות או האימהותמ לאחד דומהאפשר להניח שאילו התרחש מעשה . זמן רב
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ם דומים  אירועיקוראים על כפי שאכן אנו, אב לבניוהבעל לאשתו ובין ה בין לתיאור המפגשפסוקים רבים 
מדוע קיים הבדל כה גדול בין רמת .  הנוגעים לחיים המשפחתיים של האבות והאימהות,בספר בראשית

  ? הזההבולטמה הביא לשינוי ? התיאור הפרטני בחיי האבות לאלה של משה ואהרון
האימהות וילדיהם היו יחידים ולא חלק , האבות. התשובה היא שבספר בראשית מדובר ביחידים

אולם הם . ה וגדלותו"קיומו של הקבב, כל אחד בדרכו הוא,  ואמונה שהגיעו להכרהאנשיםיו הם ה. עםמ
ם מתחיל "הרמב. ם"כמו שכתוב במפורש ברמב, במובן ההלכתי שמוכר לנו היום" יהודים"כלל לא היו 

  ):פרק יג, הלכות איסורי ביאה( של יוצאי מצרים גיורהאת הלכות גיור דווקא בתהליך 
' שמ(שנאמר , מילה היתה במצרים. בטבילה ובקרבן, במילה, ם נכנסו ישראל לבריתבשלושה דברי

   ).ה:כד' שמ(שנאמר , וקרבן)... י:יט' שמ(שנאמר , טבילה היתה במדבר קודם מתן תורה)... מח:יב
, כלומר". וכן לדורות: "ם"הרמבמוסיף אחרי תיאור תהליך הגיור של בני ישראל בזמן יציאת מצרים 

אותו ל  הוא נדרש,כאשר אדם רוצה להתגייר,  ועד עצם היום הזהמאז יציאת מצריםשובע קם "הרמב
  . תהליך גיור שעברו יוצאי מצרים

עם היא היא חשיבותה של היצירת . רואים אפוא שבזמן יציאת מצרים נוצר עם ישראל כעם יהודי
  : כגון, חשיבות שמוצאת את ביטוייה במקומות רבים בתורה, יציאת מצרים

  . מצוות עשה להזכיר בכל יום ויום את יציאת מצרים) א(
  .  ליל הסדרכל על יציאת מצרים במשך ספר עיקרו ל. פסח–חג מיוחד לאירוע זה נקבע ) ב(
  , הנחת תפילין, כל החגים, שבת(זכר ליציאת מצרים  –מצוות רבות כתובה במפורש בתורה מטרתן של ) ג(

  ).     פדיון הבן ועוד
 ישראל הוא יציאת עם האירוע ההיסטורי החשוב בתולדות ,רואים שבעיני התורהאנו ואחרות מסיבות אלו 

  .כך קודם גלות בבל אף שלא נקראו,  יחידים לעם יהודיה שלבני ישראל מקבוצהפכו במעמד זה . מצרים
  מאבדים את חשיבותם,גדולים ככל שיהיו,  הפרטיים של יחידיםמדוע חייהם אפשר להבין על רקע זה

אינם , האיש החשוב בכל התורה כולה, אפילו פרטי חייו של משה רבנו. בתיאור ההיסטוריה של העם
 יחסיו עם בניו גרשון ואליעזר וכל, הקשר בינו ובין אשתו ציפורה.  לאחר יציאת מצריםמופיעים בתורה

למעט ,  הם מושמטיםלפיכךו, שאר פרטי חייו של משה אינם רלוונטיים בהקשר הרחב של עם ישראל
 שניהם היו ; לעםבעל חשיבותהפגישה בין משה ליתרו הייתה אירוע . ידי יתרו-הערת אגב קצרה על

לכן התורה . ייעוץ בעל חשיבות לאומית הנוגע להנהגת עם ישראלמיתרו  קיבל ומשה, מנהיגים חשובים
  . ניומפגש בין משה לאשתו וב אך אינה מתארת כלל את המקדישה פרק שלם למפגש בין שניהם

 לאחר ,נדב ואביהואבניו מותם של . גם חייו הפרטיים אינם נזכרים בתורה, כאמור. וכיוצא בזה אהרון
. עם ישראלכלל  לת הנוגעותביו חשיש ב מתואר בתורה כיוון ש,ה במשכן" אש זרה לפני הקבקריבושה
  . רוןהבן השלישי של אה, הן הגדול אחרי אהרון לא יהיה עוד נדב שנפטר אלא אלעזרוהכ

מצד אחד . הם חלק קיומי מחייו של כל אדם ואדם בעם ישראל,  הפרטי והלאומי–שני מישורים אלו 
ומצד אחר כל אדם הוא חלק מעם , )כמו האבות והאימהות(כל אדם הוא חלק של תא משפחתי פרטי 

  .האתגר הניצב לפנינו הוא למצוא את ההרמוניה וההשלמה בין שני המישורים האלו. ישראל
  

  נתן אביעזר' רופפ
  המחלקה לפיזיקה
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