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ברוך   ה'
  

  

בפרשתנו אנו קוראי� את עשרת הדברות. א� לפני שמגיעי� אל עשרת 

הדברות יש כמה נקודות שצריכי� לעבור בדר�. פרשתנו נקראת על שמו 

 המשפחתי של יתרו הוא "ֹחֵת�של יתרו, וג� בכ� יש פלא עצו�. הייחוס 

חז"ל מסבירי� במדרש  .2ִמְדָי�" , והייחוס 'המקצועי' שלו הוא "ֹכֵה�1ֹמֶ�ה"

כיצד אמר יתרו 'כי גדול ה' מכל האלוהי�'? וכי כיצד הוא יודע את כל 

  : 3האלוהי�? אלא אומרי� חז"ל

לא הניח יתרו עבודה זרה בכל העולם, שלא חזר עליה ועבדה, 

  האלהים.שנאמר מכל 

על כ� ננסה להבי� מדוע דווקא על שמו של הגר המופלא הזה, נקראת 

  שמה של פרשת עשרת הדברות. 

. אנו לומדי� את מבנה השיפוט יסודיי� מיתרו אנו לומדי� הרבה דברי�

לבסו+ אפילו בישראל, את ההיררכיה של שרי האלפי�, המאות והעשרות. 
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כ�  .4ְלֵעיָנִי�" 2ָנ. ָל1... ְוָהִייתָ  ְוֵהַטְבנ. ִאָ/נ. משה רבנו יבקש מיתרו: "ְלָכה

שיתרו הוא דמות מופלאה, א� בעלייה זו אני אתמקד בנקודה אחת 

  מהותית בדמותו של יתרו. 

'מה נשמע'? 'מה   , לכולנו יוצא כמה פעמי� ביו� להיפגש ע� השאלות 

שלומ�'? התשובה הידועה שכול� עוני� היא 'ברו� ה''. לא תמיד אנו 

שמי� לב לכ�, א� מקורה של תשובה זו גנוז בפרשתנו והוא לקוח מתו� 

  דבריו של יתרו.  

  : 5במפגש הראשו� בי� משה ויתרו מסופר

�ְ�ֵני בָ ַוֹ�אֶמר ֶאל ֹמ�ֶ  � ֶניָה ִעָ&%:ה ֲאִני ֹחֶתְנ� ִיְתר" ָ!א ֵאֶלי� ְוִאְ�ְ�

� ִאי� ְלֵרֵעה� ַוֵ�ֵצא ֹמֶ�ה ִלְקַראת ֹחְתנ" ַוִ�ְ�ַ�ח� ַוִ�ַ)ק ל" ַוִ�ְ�ֲאל

 ה'ֶ�ר ָעָ.ה ְלָ�ל"ם ַוָ�ֹבא� ָהֹאֱהָלה: ַוְיַסֵ+ר ֹמֶ�ה ְלֹחְתנ" ֵאת ָ*ל אֲ 

 ר ְמָצ0ַתםְלַפְרֹעה �ְלִמְצַרִים ַעל א"ֹדת ִיְ.ָרֵאל ֵאת ָ*ל ַהְ�ָל0ה ֲא�ֶ 

   .ה'ַ!4ֶֶר3 ַו2ִ�ֵַלם 

  ומה היא תגובת יתרו? 

ַ�ד ֶ�ר ִה2ִיל" מִ ַוִ�ַח4ְ ִיְתר" ַעל ָ*ל ַה5"ָבה ֲאֶ�ר ָעָ.ה ְיֹקָוק ְלִיְ.ָרֵאל אֲ 

�ִמַ�ד  ֲאֶ�ר ִה2ִיל ֶאְתֶכם ִמַ�ד ִמְצַרִים ה'ָ�ר�� " ִמְצָרִים: ַוֹ�אֶמר ִיְתר
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ְעִ�י ִ*י ָגד"ל ַ+ְרֹעה ֲאֶ�ר ִה2ִיל ֶאת ָהָעם ִמַ�ַחת ַיד ִמְצָרִים: ַעָ�ה ָיַד 

ְיֹקָוק ִמָ*ל ָהֱא7ִהים ִ*י ַב4ָָבר ֲאֶ�ר ָזד� ֲעֵליֶהם.
6   

אל משה, והוא מספר לנו  הסיפור לכאורה נשמע סיפור יפה. יתרו מגיע

את כל הניסי� שהקב"ה עשה לה� ומה ה� עברו. בתגובה לכ� יתרו שמח 

והוא אומר: 'ברו� ה''. א� לא כ� חז"ל דורשי� את הדברי�. במסכת 

  הגמרא אומרת:  7סנהדרי�

ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם. תנא משום רבי פפייס: 

ברוך עד שבא יתרו גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו 

  ואמר ברוך ה'.

עות הביטוי 'ברו� ה'. מכדי להבי� את הדברי�, עלינו להבי� את מש

לפעמי� מרוב שהמילה כבר שגורה על לשוננו, איננו שמי� לב לפירושה 

ה. יש מושג הנקרא כָ רָ בְ העמוק של המילה. המילה 'ברו�' משמעותה הַ 

הינה פעולה בה אני לוקח 'בר�' היוצא מ�  הכָ רָ בְ הַ  8'להברי� את הגפני�'.

הע8, נוטע אותו בתו� האדמה, ומוציא אותו מ� הצד השני. כ� שע"י 

פעולת ההברכה אני משריש חלק מ� הע8 הקיי� בתו� האדמה, בכדי 

  של צמחי�.  הכָ רָ בְ הַ שהוא יצמיח ע8 חדש. זהו פירוש המושג לגבי 
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חברו, ובעיקר כשאבא  כ� הפירוש הוא לגבי כל ברכה שאד� מבר� את

מבר� את בנו. כשאבא מבר� את בניו הוא מבר� אות� בברכת יעקב לבניו 

  : 9בסו+ ימיו

ִמי ֶאת ַהְ;ָעִרים ְוִיָ:ֵרא ָבֶהם ְ�  ְיָבֵר� ַהַ&ְלָא3 ַה9ֵֹאל ֹאִתי ִמָ*ל ָרע

   ְוֵ�ם ֲאֹבַתי =ְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְד9� ָלֹרב ְ!ֶקֶרב ָה0ֶרץ.

כוונת הדברי� היא שהאב מבר� את בניו שימשיכו להברי� את הברכה 

הלאה לדורות הבאי�. בברכה האבא מבר� את ילדיו שה� יהיו עכשיו 

  השורש המובר� בקרקע וממשי� לפרוח ולהיקרא על ש� אבותיו. 

לפעמי� אנו מסתכלי� על ע8 והוא כבר נראה לנו יש� וזק� והוא עומד 

קט� מ� הע8 ונברי� אותו בקרקע, אז נוכל להבי� למות. א� א� ניקח ענ+ 

שהכל יכול להתבר� מחדש. ע"י ההברכה כל דבר יכול להתחדש ולפרוח 

  מחדש בעוצמות מחודשי�.  

, הוא בעצ� מברי� את גילויו של הקב"ה בעול�. 'כשאד� אומר 'ברו� ה'

ג� במקומות ובזמני� שלכאורה בה� אנו חושבי� שהקב"ה אינו מופיע 

שה לנו לראות את מציאותו ש�, ג� ש� יש אפשרות להברי� את או שק

  הקב"ה ולראות אלוקות ממש. 

כעת לאחר בירור המושג 'ברכה', נחזור אל פרשתנו ונבי� את ברכתו של 

  יתרו. 
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ע� ישראל יוצא ממצרי�. הניסי� ביציאת מצרי� ובקריעת הי� גרמו 

 >ַחז ִחיל ִיְרָ;ז.� ַעִ:י� לקידוש ה' עצו�, כפי שנאמר בשירת הי�: "ָ�ְמע.

א� במצרי� עצמה לא הייתה שו� השפעה, זאת מכיוו�  10ְ=ָלֶ�ת". ֹיְ�ֵבי

שהיא הושמדה. ברגע שכל המצרי� טבעו אז ממילא כבר לא היה נית� 

  להברי� את שמו של הקב"ה במצרי�. 

לע� ישראל,  כעת מגיע יתרו לאחר שהוא שמע את כל מעשי הקב"ה

שברו� ה'. הוא מגלה לנו שאפשר להברי� את הקב"ה בכל ומגלה לנו 

בע"ז של מדיי�, אני יכול  –אני נמצא במקומות הכי נמוכי� א� מקו�. ג� 

להתעלות מש� ולהראות אי� הקב"ה יכול להיות מובר� ג� ש�. ג� 

במקומות החשוכי� אני יכול 'להברי� את הגפני�' ולהוציא יי� הרבה יותר 

  משובח מ� הקוד�. 

ק לאחר הבנה זאת, אנו יכולי� להבי� מדוע פרשת מת� תורה נקראת על ר

ש� יתרו. אחד מ� הדברי� שקיבלו ע� ישראל בהר סיני, הוא הכוח להגיד 

'ברו� ה'' ולהברי� את הקב"ה בכל מקו�. באמצעות התורה אנו יכולי� 

להופיע אלוקות בכל מקו� כא� בעול�. אנו יכולי� להמשי� את הגילוי 

שקיבל משה רבנו לכל שדרות החיי�! זה מה שיתרו מלמד אותנו  האלוקי

  בשלב הראשו� לפני מת� תורה. 

לבסו+ במעמד הר סיני, אנו נזכה להיות 'ממלכת כהני� וגוי קדוש'. לא 

עוד ממלכה של כהני� המובדלי� מ� הע� ומרוממי� ממנו, ולא עוד 
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בא"י,  הה במצרי�. אלא אנחנו נחייאומה שנמצאת במ"ט שערי טומא

  נתמודד ע� מציאות החיי�, ונראה אי� מבריכי� את שמו של הוי' בעול�. 

זהו החידוש הקט� שיתרו מלמד אותנו ב'ראשו�' של פרשתנו, והוא 

הלימוד הראשו� אותו צריכי� אנו להבי� לפני שבוני� מערכת חברתית 

ה'' היא הנקודה הראשונה בפרשתנו בדר�  משפטית בע� ישראל. 'הברכת

למעמד הר סיני. יתרו מלמד אותנו שג� א� לפעמי� אנו אולי קצת 

רחוקי� ואפילו קרובי� יותר למדיי�, עלינו לזכור שג� במקומות הללו יש 

 ביכולתנו להברי� את שמו של הקב"ה ולהופיע ג� ש� אלוקות. שנזכה. 


