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 | הרב אליעזר קשתיאל  יתרו תפרש

 !כמרווה לצימאוןהתורה   למה התורה ניתנה דווקא במדבר?

האם ביאתו של יתרו קדמה למעמד הר סיני כפי פשט הפסוקים בפרשתנו, או שהאירוע הזה הוא אחרי 1

 מעמד הר סיני?

בין כך ובין כך התורה בחרה לפתוח את המערכה המופלאה של מעמד הר סיני דווקא באירוע הזה של יתרו. 

כנראה שיש משהו באישיות הזאת, במה שהוא מייצג, במה שהוא מבשר, שמכין אותנו כדי לקבל נכון את 

 התורה. וזכה יתרו שפרשיית מתן תורה קרויה על שמו, פרשת יתרו. 

מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים.." וכו' וכו'.. ונאמר בהמשך הפסוקים שיתרו  "וישמע יתרו כהן

בא אל משה. יתרו שולח שליח "אני חתנך יתרו בא אליך" אני מגיע אליך עוד מעט. והוא מגיע אל המדבר 

יושב ליד הר האלוקים. אומר רש"י שכל הפסוקים האלה באים לדבר בשבחו של יתרו. יתרו אומר רשי היה 

 בכבודו של עולם ונשאו ליבו לילך אל המדבר לשמוע דברי אלוקים. 

מי זה יתרו? אחד האנשים המוערכים ביותר בדורו. כתוב שהוא היה מאותם יועצים של פרעה. יתרו אומרים 

חז"ל לא היה נושא בעולם שהוא לא הכיר אותו, ידע הכול. יושב בכבודו של עולם, כך לשון רש"י. אדם מאוד 

ובד. איש רוח, איש משפט, יועץ מדיני, אנשים העריכו אותו, חכם מאוד, יודע המון. משה עצמו יאמר מכ

ליתרו בפרשת בהעלותך שיתרו ירצה לעזוב, כשעם ישראל ירצה להיכנס לארץ ישראל יתרו אומר  טוב אני 

 חוזר לעם שלי למדיינים, אומר לו משה, היית לנו לעיניים, איך נסתדר בלעדיך? 

ישב בכבודו של עולם והלך  –"י מתעכב על המילה מדבר. התורה אומרת ויבוא יתרו... אל המדבר. רש"י רש

 למדבר, אל מקום תוהו, שממה. מה זה אומר?

אנחנו רואים שמעמד הר סיני מתרחש במדבר. בחודש השלישי בצאת בני ישראל ממצרים, א' בסיוון באו 

תנה. דווקא במדבר קיבלנו את התורה. יתרו עוזב הכול והולך מדבר סיני. התורה ניתנת במבדר. ממדבר מ

למדבר. עם ישראל מקבל תורה במדבר דווקא. גם משה, המפגש הראשון שלו עם הקב"ה במעמד הסנה, כתוב 

 במפורש שמשה הלך למדבר ושם היה את מעמד הסנה. זה לא סתם, משה הולך למדבר.

 מה זה המדבר הזה?

ורה. לקבל תורה זה אירוע מאוד לא פשוט. כי בשביל מה? למה אנחנו צריכים כל צריך להבין מה זה לקבל ת

כך את התורה? יש לנו ברוך ה' הרבה שכל. אנחנו יכולים ללמוד ולהחכים, ולחקור, יש לנו יכולת ארגון 

ים, וניהול, אנחנו יכולים לבנות מערכות משפט, חברה וכלכלה, בני אדם אלופים בליצור סדרים ונהלים וחוק

להקים מדינות. יש מדינות שלמות. מצרים, ארם, כשדים, עמון, אדום, יש מלא מדינות מפוארות מתנהלות 

דווקא לא רע. יש מפעלים, מדע, יש לבני האדם שכל, כושר שיפוט, למה אנחנו צריכים תורה מן השמיים? 

מצוקה. אם יש לך משהו נחמד אנחנו בנינו עולם ומלואו? יצרנו מפעלים אנושיים רחבים מאוד. אנחנו לא ב

להגיד, כמה עצות טובות לחיים בסדר גמור, אבל אנחנו מנהלים את החיים שלנו מצוין, מה חסר? יש המון 

 אנשים ומערכות שלמות שמתנהלות בסדר גמור, למה צריך תורה?

ול התורה בשביל לקבל תורה צריך לעבור תהליך נפשי. כי מי שלא יעבור את התהליך הנפשי הזה יעמוד מ

 וישאל בשביל מה? אני מסתדר מעולה, אין צורך. 

                                                           
 פ"הועבר במכינת עלי, יח שבט תש ה,הפנימי לא מוג שיכתוב, 1
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תורה לא באה בשביל לשפר לך את החיים , צימאון לעולם אחר. צימאון לאלוקיםלתהליך הנפשי הזה קוראים 

. האדם מסתדר מצוין, ולמרות בעולם הזה, כי אני מסתדר טוב מאוד בעולם הזה, תורה זה משהו אחר לגמרי

הוא מרגיש שהוא במדבר, אין לו כלום, אומר המהר"ל במדבר  הוא מרגיש צמא,מה שלו זאת בנפש שלו, בנש

אין כלום, לא רק מים, זה לא מקום יישוב, אין שם כלום. אין ערים אין דרכים. אני מרגיש שהצימאון לדבקות 

י פה הוא לא רוחנית, לעולם רוחני אחר, לחיים עליונים, קדושים, צימאון לעולם שלם. לא בגלל שמה שיש ל

טוב. הכל מצוין. התורה לא פותרת לי אף בעיה פה בארץ, אבל אני צמא לשמיים, למשהו נשגב, יותר גדול, 

 לקדושה לרוחניות לטהרה לאיזו אמת אלוקית אדירה שמקדשת את החיים, אני צמא. 

, הוא לא צריך יתרו הוא האדם שהכי פחות צריך תורה. הוא חכם, מבין בהכול, החיים שלו מכובדים מאוד

כלום, לא חסר לא כלום, על פניו בעולם הזה לא חסר לא כלום, אבל דווקא בגלל זה יש לי איזה צימאון 

 למרחב חדש, לאיזו טהרה, לחיים עליונים, למשהו מעל מה שאנחנו מכירים, משהו חדש לגמרי. 

ת שאומרת אני צמא. "צמאה ללכת אל המדבר זה לא רק עניין פיזי, זו עמדה נפשית, להיכנס לעמדה נפשי

לך נפשי כמהה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים". יכול להיות שיש לך ארמונות, אתה מנהל מערכת 

 לתפארת אבל אתה צמא לקרבת אלוקים, לחיים קדושים אינוספיים, אתה רוצה דבר אלוקים מן השמיים.

בשמיים. קולות, ברקים, אש, ענן, למעלה. מעמד הר סיני לא מתרחש על פני הארץ. מעמד הרב סיני מתרחש 

פה בארץ הכל בסדר. מעמד הר סיני לא בא להגיד שהארץ במצוקה, בארץ הכל טוב. כל מה שבנית הכל טוב. 

יש עולם שמיימי, בא תיפתח אליו. מן השמיים דיברתי עימכם. זה לא מצד הארץ זה מצד השמיים. אנחנו 

 רוצים יותר.

 למי שעושה עצמו כמדבר. למי שיש לו צימאון רוחני. התורה ניתנת במדבר כלומר

בספר שופטים ארץ ישראל מחולקת לכל השבטים. מי נחלה גדולה יותר ומי פחות. ויש משפחה אחת שלא 

שייכת לשום שבט. הרי משה הפציר ביתרו שיבוא איתם, אז הוא הלך והביא את המשפחה שלו, טוב איפה 

שבט. נתנו לו את המקום הכי מבורך בארץ ישראל. את דושנה של יריחו,  ייתנו לו נחלה? הוא לא שייך לשום

עיר התמרים. קודם כל זה המקום הראשון שכבשנו והוא לא צריך לחכות. יריחו היא עיר התמרים, כמו עין 

מדבר, מקום נפלא, יש מעיינות ותמרים. מקום דשן. מגיע לכם, משפחה של גרי צדק, עזבתם הכל, מגיע לכם. 

זאת בתחילת ספר שופטים מסופר שמשפחת יתרו עוזבים את יריחו, לאן אתם הולכים? מצאתם מקום  ובכל

טוב יותר? הם הולכים למדבר יהודה, ללמוד בישיבה של עתניאל בן קנז. עוזבים את יריחו והולכים למדבר 

לא צריך את התורה יהודה. זה הגנים של יתרו. איזה צימאון, זה לא בגלל מצוקות, לא חסר שום דבר, אני 

כי החיים שלי לא מסודרים, כי יש לי בעיות, הכל בסדר אבל אני צמא! צמא לדבר אלוקים, לאמת קדושה 

 עליונה, משהו ענק, כללי, עמוק, לטהרה שאין להשיג בעולם הזה.

 מעמד הר סיני הוא מעמד של צימאון והכותרת והשער זה יתרו. לך אליו, תסתכל. הוא נותן עצות למשה,

הוא יכול לנהל את המדינה, אין לו בעיה, אבל הוא צמא, למה שהרבה מעבר. נשאו ליבו, נשאה אותו רוחו 

לעזוב כבודו של עולם וללכת אל המדבר אל מקום ישימון, בשביל מה? לשמוע דברי אלוקים חיים. עם 

זה לא מסודר, אלא ישראל שמקבל תורה זה עם צמא. להיות צמאים כל החיים. לא כי חסר, לא כי העולם ה

 כי השמיים קוראים לנו לעוד ועוד. 

לא יכול להיות  -מי שיש לו גאווה יכבה את הצימאון. כי עמדת הגאווה היא  מי שיש לו גאווה לא יהיה צמא.

שאני לא מסתדר לבד ושחסר לי משהו בחיים, אני? שלם, לא חסר, הכל טוב אני מסתדר מצוין. בעל הגאווה 

אמת שהוא צמא למשהו אחר, שהוא לא יכול לספק לעצמו, לדבר אלוקים ממרומים. לא מוכן להודות ב

מעמד הר סיני כולו בנוי על ענווה, על יתרו שעוזב כבודו של עולם, על משה רבינו שהולך למדבר והוא תמיד 

בצימאון, מעמד שבנוי על זה שהר סיני היה הר נמוך שמבטא ענווה. ומשה רבינו שומע בפעם הראשונה 
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 מי שמתגאה בליבו לא ירשה לעצמו להודות בצימאון, בתחושת החיסרון.מתוך הסנה שגם הוא היה נמוך. 

כי הנה באמת לא חסר, אני מצליח לפתור הכל. אבל אל תיפגע, זה לא אישי אבל יש פה משהו הרבה יותר 

 רבש"ע.  גדול, גודל אלוקי, אז בא נודה באמת שאנחנו צמאים אליו. זאת ענווה להיות צמא אל

אסור לוותר על הצימאון. אסור ליצור גאווה בלב. לפעמים אנחנו רואים אנשים בעלי כישרון במשך ניסיון 

של הרבה שנים בעולם של חינוך, אנשים מאוד מוכשרים, ומשום מה לא נדבקים לתורה, לא זורם טוב. ואתה 

ישרון והוא מאוד דבק בתורה. זה לא שואל למה, זה שאלה של כישרון? לא, הרי הבחור ההוא לא כזה בעל כ

מי שיש לו  צריך ענווה.בעיה של שכל או של הבנה, אז למה הלימוד קשה לו? למה הלימוד לא זורם יפה? 

ענווה אוהב את התורה. יכול ללמוד שעות תורה, וכל הזמן רוצה ללמוד עוד, סיים את הש"ס ורוצה עוד, 

לא תלוי במנת משכל, זה תלוי בתכונת הצימאון. ותכונת הצימאון  שוב, בבלי, ירושלמי, לא חשוב, דבר ה'. זה

היא תוצאה של ענווה. מי שיש לו גאווה ולפעמים מי שיש לו כישרון הוא לא מספיק בעל ענווה להודות 

בצימאון, זה כאילו פוגע לו באגו. הוא מדחיק את הצימאון. אתה רואה אותו יושב מול הגמרא ולא מבין. מה 

בשכל? לא. הוא לא הדבק, אין לו צימאון. הקשר שלנו עם התורה הוא לא קשר אינטלקטואלי,  יש לך בעיה

הוא לא קשר של יכולות, הוא קשר של צימאון. ממדבר מתנה. משה קיבל תורה מסיני, למה? הוא היה הכי 

התבייש  מוכשר? לא בטוח, אולי היו יותר מוכשרים ממנו. אבל הוא היה הכי צמא, הכי ענוותן. הוא לא

 להגיד אני צמא. 

ואם אדם רואה שדברי תורה לא מספיק מתוקים לו צריך להגביר ענווה. כי תראה מה קרה למשפחת יתרו, 

הביאו להם דברים כאלה מתוקים והם הלכו ללמוד תורה במדבר, כי שם יותר מתוק. שם יותר מתוק? כן. 

 זאת הענווה המופלאה שלהם. 

 

הכל ברור, סגור,  –יש עוד אויב לצימאון. חוץ מהאויב של הגאווה יש עוד אויב לצימאון. וזה האויב שאומר 

הבנתי. מיד אחרי מעמד הר סיני חוזר הקב"ה ומתרה בעם ישראל, אל תעשו פסלים מזהב. כבר נאמר במעמד 

 וזהב. מה זאת אומרת?הר סיני אז למה צריך להתרות שוב? מזבח אדמה תעשה לי אבל לא אלוקי כסף 

לפעמים אדם לומד תורה והוא הבין. זה מאוד יפה, ההבנה שלי יפה, מסודרת, ברורה. באותו רגע נכבה לא 

הצימאון, כי אם זה מעוצב, יפה ומסודר אז לא לגעת. אין את הטעם של עוד, אז למה לחקור עוד ולעיין עוד? 

ר. . קראת רש"י היה ברור, למה לכתוב עוד? אנשים הבנתי. חידושי הפני יהושע, הרשב"א, ר' עקיבא איג

צמאים. צמאים לדבר ה', לאמת האלוקית לא מסתפקים בזה שזה יפה, כי תמיד הם צמאים ליותר, לעוד 

עומק, לעוד משמעות לעוד קרבת אלוקים. אל תעשו אלוקי כסף וזהב, אל תהפכו את הכיסופים שלכם 

שהו סגור. אפילו את המזבח שלכם תעשו מאדמה, אווירת למשהו שהוא מעוצב, את הרצונות שלכם למ

אדמה, אתם רק רוצים לצמוח. ואם מזבח אדמה תעש ה לי, אל תחתוך את האבנים, אל תנסר אותם, זה 

יותר מידי מעוצב, תהיה פתוח לעוד התקדמות, לעוד התרחשות רוחנית, לעוד מחשבות, אל תחתוך מידי. 

את הספר הזה. אבל אולי יש מה לעיין במסכת הזאת? אין, כבר קראתי,  בוא נלמד מסכת ברכות? כבר קראתי

סגור. צימאון עלול להיכבות שמחפשים לסגור דברים. זהו, זה יפה, סגור. אל תעשה פסלים, הנה הכל ברור. 

 תפתח, שוב, מחדש, תעיין תעמיק, תתבונן, תתבונן עוד. צימאון. 

 הצימאון הוא הכי חשוב. 

ברהם שפירא זצ"ל היה הרב הראשי לישראל ראש ישיבת מרכז הרב, נפטר זקן מאוד בפטירתו של הרב א

 90, גדול הדור, גדול הדיינים, כל התורה. בפטירתו סיפר הבן שלו, שכשהוא היה מאוד זקן, כבר בין 90מעל 

ם הוא התחיל להתלונן על בעיות בראייה, בעיות עיניים, אז לקחו אותו לרופא עיניים, עשה לא מבדקי

בקריאה ואמר תקשיבו הכל בסדר, הבאתי לו טקסטים של ספרים והוא קרא את הכל כמו שצריך, הכל בסדר. 
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שאל הבן את הרב, אבא, הרופא אומר שהכל בסדר אז מה מציק לך? הרב אמר לו, תראה, את הגמרא אני 

ל ללמוד את המסכת מצליח לקרוא אבל את רבנו חננאל באותיות הקטנות שם בצד כבר קשה לי, איך אני יכו

 הזאת עוד פעם בלי לעיין ברבנו חננאל?? איזה לימוד זה יהיה?

זה צימאון של גדול בישראל, בערוב ימיו, הוא כבר זקן, והאותיות קטנות מידי. תראו מה זה צימאון של  

 גדול בישראל. 

תו, זאת התורה לכן אומרת הגמרא במסכת שבת, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו ביום מו

אדם כי ימות באוהל, אין אדם מת אלא באוהלה של תורה". ביום מותו אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש. 

הצימאון. אתה יודע למה? כי זה הדבר היחידי שיעלה אותך ואיתך לעולם הבא. אין כלום בעולם הבא. רק 

כלום. יש רק דבר אחד, צימאון לה'. ועד  צימאון. אין נכסים, אין מדינה לנהל, אין תפקידים, אין כסף, אין

הרגעים האחרונים צמאים. כי זה החיים שלנו ואם זה נמשיך הלאה. וזה מה שקורה בישיבה של מעלה, 

אנשים ממשיכים להיות צמאים ותלמידי חכמים אין להם מנוחה, תמיד הם צמאים, לא בעולם הזה ולא 

יבה של מעלה? אין יצר הרע, אין בעיות, אין שאלות בעולם הבא, ילכו מחיל אל חיל, מה קורה שם ביש

 הלכתיות, אז למה לומדים תורה בישיבה של מעלה? צמאים וצמאים וצמאים...

פרשת יתרו הבאה עלינו לטובה, פרשה קצרה וקטנה בכמותה וכל כולה צימאון אדיר לאל חי. הצימאון הזה 

ו אל ארץ ישראל והוא שיביא אותנו אל המקדש, הוא שהחייה אותנו והוא שמחייה אותנו והוא שהביא אותנ

כי תמיד נרצה קרבת אלוקים. הוא יביא אותנו ללמוד את כל התורה, על כל חלקיה. ודמותו המופלאה של 

יתרו תמיד תהיה נר לרגלנו, מה זה לעזוב כבודו של עולם וללכת כל החיים אל מקום התוהו והישימון כדי 

 לשמוע דברי אלוקים חיים. 

 

 שלום. שבת

 


