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ברוך ה' — מפי הגוי
הבעל שם טוב, כה  ס'רים, היה  הלה בעיירות ובכ'רים ושואל 
כ ובן,  עונים  היו  עניים שבעניים,  גם  וכולם,  יהודים לשלו ם. 
כדרה יהודים  א ינים, "ברוה השם". גם יהודים שלא זכו לעושר 
יודעים  תורה,  בלי וד  שאינם  צויים  כאלה  וא'ילו  ולהצלחה, 
כי יש להם סיבות טובות להודות להפ. כשהיו שואלים את הבעל 
שם טוב עצ ו  דוע הוא שואל ת יד לשלום הנקרים בדרכו, היה 
כב,  )תהילים  ָרֵאל"  ִיְשׂ ִהּלֹות  ְתּ ב  יֹוֵשׁ ָקדֹוׁש  ה  "ְוַאָתּ עונה ב'סוק: 
ד(. בכל 'עם שיהודי או ר "ברוה הפ", הוא  שתתף בתהילתו זו 

בהכתרת הפ ועושה כיסא לשכינה.

ה ילים "ברוה הפ"  ו'יעות ב'רשת השבוע שלנו. אה לא 
כוהן  דיין,  יתרו,  הוא  האו ר  אותן.  או ר  ישראל  אדם  בני 
חותן  שה. כאשר הוא שו ע כי הוציא הפ את ישראל   צרים, 
לוקח  הוא  ולישראל,  ל שה  אלוהים  עשה  אשר  בכל  ו תעדכן 
ואליעזר  גרשום  נכדיו  ואת  אשת  שה  צי'ורה  בתו  את  איתו 
ו צטרף אל  חנה ישראל ב דבר.  שה  ס'ר לו על התלאות 
ד ִ ְצַרִים  יל ֶאְתֶכם ִ ַיּ ר ִהִצּ רּוְה הפ ֲאֶשׁ ועל הטובות, ויתרו עונה: "ָבּ
ַחת ַיד ִ ְצָרִים" )ש ות יח, י(.  יל ֶאת ָהָעם ִ ַתּ ר ִהִצּ ְרעֹה, ֲאֶשׁ ד ַ'ּ ּוִ ַיּ

שלושה אנשים בתורה  שת שים בביטוי הזה, וכולם אינם 
ט,  )בראשית  ם"  ֵשׁ ֱא־לֵֹהי  הפ  רּוְה  "ָבּ נוח:  הוא  בני ברית. הראשון 

כו(. השני הוא עבד אברהם, אליעזר על 'י ה דרש, הנשלח ל צוא 
ַחְסּדֹו  ָעַזב  ר לֹא  ֲאֶשׁ ַאְבָרָהם  ֲאדִֹני  ֱא־לֵֹהי  רּוְה הפ  "ָבּ אישה ליצחק: 

ַוֲאִ ּתֹו ֵ ִעם ֲאדִֹני" )בראשית כד, כז(. השלישי הוא כא ור יתרו.1

זו  תהילת־הפ  ד'וס  ובהק?  דוע  או  זו  קריות,  האם 
אנו  ישראל  בני  ואילו  'י  ויתרו,  אליעזר  נוח,   צוטטת  'י 
שו עים כ עט רק תלונות )ל עט שירת הים, כ ובן(? אולי  'ני 
אחרים  ואילו  לו,  חסר  בעיקר  ה  רואה  אדם  האדם:  טבע  שזה 
אנחנו  שבחייו.  בברכות  להבחין  בו  יטיבים   נו  ה תבוננים 
 תלוננים, ואחרים ת הים איה זה שאנחנו  תלוננים כשיש לנו 

דברים כה רבים להודות עליהם. זהו הסבר אחד.

יותר. התורה  אה א'שר של'נינו סי 'טום לעניין עקרוני 
ישראל  שאלוהי  להבינו:  לרעיון  ורכב ש  עטים  כה  רו זת 
הוא אלוהי כל האנושות, אה לא כן דת ישראל. בניסוחו של רבי 
עקיבא ב'רקי אבות )ג, יד(: "חביב אדם, שנברא בצלם... חביבין 

ישראל, שנקראו בנים ל קום". 

אנחנו  א ינים שאלוהים אוניברסלי. הוא ברא את העולם. 
הוא שסידר את הכוכבים ב ש רותיהם ברקיע. הוא שחולל את 
החיים ויצר את האדם. האכ'תיות שלו אינה  וגבלת לעם ישראל. 
ל ְוַרֲחָ יו ַעל  כ א רנו 'ע יים ביום, ב ז ור "אשֵרי": "טֹוב הפ ַלֹכּ
יו" )תהילים ק ה, ט(. אין צורה להיות יהודי כדי להת לא  ל ַ ֲעָשׂ ָכּ
ביראה כל'י הבורא, או כדי לזהות, כיתרו, את חותם אצבעותיו 
בניסים שהוא  חולל. קשה ל צוא עוד ס'רות דתית קדו ה הנוהגת 

כבוד כזה בד ויות העו דות  חוץ לגבולות א ונתה. 

הדבר נכון לא רק באשר לשלושת או רי "ברוה הפ". התורה 
קוראת ל לכיצדק  לה שלם "כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון". גם הוא  ברה את 

פרשת
יתרו

לעילוי נש ת: 'ינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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)יונה ג, ד(, הס'יקו כדי לגרום לכל תושבי העיר האשורית, אויבת 
ישראל, לחזור בתשובה.  סורת ישראל רואה באירוע זה  ו'ת 

לתשובה קולקטיבית. 

בנבואת  קוראים  אנו  הסוכות,  בחג  תשרי,  בחודש  עדיין 
זכריה כיצד באחרית הי ים יבואו כל הגויים לירושלים לחוג את 

חג הסוכות )זכריה יד, טז-יט(. 

אלו הן שלוש דוג אות  ובהקות לגישה אוניברסלית. אין 
 שת ע  הן שבאחרית הי ים כל הגויים יתגיירו   אלא דבר 

שונה: שכולם יכירו באל האחד, בורא העולם וריבונו. 

הרעיון שא'שר להי צא  חוץ ל עגלותיה של דת  סוי ת, 
ועדיין להיחשב בעיני  א יניה כ י ש א ין באלוהיה, הוא אכן 
יותר הגישה האו רת:  נדיר בעולם הדתות.  צויה הרבה  רעיון 
אל אחד, א ת אחת, דרה אחת   ו י שאינו הולה בדרה זו הם 
חסרי האל, הבלתי־נגאלים, הכו'רים, אלה שלא ייוושעו, ַהדיוטה 

התחתונה של האנושות. 

של  האוניברסליות  בין  היהדות  ַ בחינה  כן  אם   דוע 
כי  התשובה:  איתו?  יחסינו  של  ה'רטיקולריות  לבין  אלוהים 
שהאנושות  ביותר  הגדולה  הבעיה  את  ל'תור  לנו  עוזר  הדבר 
 ת ודדת איתה, עוד  י י קדם: איך אני יכול להכיר בכבודו 
ובשלמותו של ה'אחר'? ההיסטוריה והביולוגיה צרבו בתודעת 
האדם יכולת אלטרואיסטית כל'י האנשים הדו ים לו, ותוק'נות 
אנחנו  רעים.  הם  טובים,  אנחנו  כ ותו.  שאינם  האנשים  כל'י 
ח'ים  'שע, הם אש ים. לנו הא ת, הם חיים בשקר. לצידנו 
נ צא אלוהים, לצידם לא.  ן הנטייה הזאת נולדו 'שעים רבים 

של ע ים כל'י ע ים אחרים.

ַ ִים ָוָאֶרץ, ּוָברּוְה ֵא־ל ֶעְליֹון  רּוְה ַאְבָרם ְלֵא־ל ֶעְליֹון קֵֹנה ָשׁ הפ: "ָבּ
ָיֶדָה" )בראשית יד, יח-כ(.  ן ָצֶריָה ְבּ ר ִ ֵגּ ֲאֶשׁ

דוג ה נוס'ת: ערב  ה'כת סדום וע ורה, אברהם ה'ציר 
ְוָהָיה  ע  ָרָשׁ ִעם  יק  ַצִדּ ְלָהִ ית  ַהֶזּה  ָבר  ָדּ ַכּ ת  ֵ ֲעֹשׂ ָה  ְלּ "ָחִלָלה  בהפ, 
ע" )שם יח, כה(. והנה, דבר דו ה או ר כעבור שני  ָרָשׁ יק ָכּ ִדּ ַכַצּ
'רקים אבי לה  לה גרר. כאשר הפ או ר לו שהוא י ות על כי 
לקח את שרה,  צטדק אבי לה שעשה זאת בתום לב, כי אברהם 
ֲהרֹג?"  ַתּ יק  ַצִדּ ם  ַגּ ֲהגֹוי  "ֲא־דָֹני,  וקורא,  אחותו,  שהיא  לו  א ר 

)שם כ, ד(. 

גם לכה ש'רשתנו, ה'רשה הכוללת את עשרת  לב  שי ו 
בהיסטוריה  ביותר  החשוב  ה אורע  סיני,  ברית  ואת  הדיברות 
היהודית, נושאת את ש ו של יתרו, שאינו  בני ישראל. דווקא 
ל'ני  ע ד הר סיני  שבצת התורה עצות ארגוניות שכוהן  דיין 
נותן ל שה. כל אלו הן דוג אות  ובהקות לנדיבות רוחנית כל'י 

שאינם בני ברית. 

חשבו עתה על חודש תשרי, הקדוש בחודשים. ביום הראשון 
של ראש השנה, קריאת התורה  ס'רת בהולדת יצחק אה   שיכה 
ה לאה  ובדברי  ה לאה,  בידי  בהצלתם  ויש עאל,  הגר  לגירוש 
ַער  ַ ע ֱא־לִֹהים ֶאל קֹול ַהַנּ י ָשׁ יְרִאי, ִכּ ְה, ָהָגר? ַאל ִתּ להגר: "ַ ה ָלּ
י ְלגֹוי  ַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵדְה ּבֹו, ִכּ ִאי ֶאת ַהַנּ ם. קּוִ י ְשׂ ר הּוא ָשׁ ֲאֶשׁ ַבּ
להיות  נועד  לא  יש עאל  יז-יח(.  כא,  )בראשית  יֶ ּנּו"  ֲאִשׂ דֹול  ָגּ

נושא הברית, אה הוא נושע ואף נתברה. 

רוב  את  כבר  שבילינו  לאחר  כי'ור,  ביום  הִ נחה  בעלות 
ו גלים  יונה  בס'ר  קוראים  אנו  ובווידוי,  ובת'ילה  בצום  היום 
ֶכת"  ִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָ'ּ כי ח ש  ילים שא ר הנביא, "עֹוד ַאְרָבּ
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 שום כה  ל דנו ה קרא דרה אחרת. נוח, אליעזר ויתרו 
הם אנשי אלוהים אף כי אינם  בני בריתו. א'ילו תושבי נינווה 
נעשים ל ו'ת של ש יעה לנביא וחזרה בתשובה. אלוהים בירה 
את יש עאל כשם שבירה את יצחק. אלה הם שיעורים  הדהדים. 

יותר ב אה ה־21. הבעיות  נחוץ  קשה לחשוב על עיקרון 
הגדולות שהאנושות  ת ודדת ע ן   שינוי האקלים, ה'ערים 
הן  ה לאכותית    האינטליגנציה  הסייבר,  לוח ת  הכלכליים, 
היא  שלנו  היעילה  ה'וליטית  ההש'עה  יכולת  אבל  גלובליות, 
לכל היותר לאו ית. יש אי־הלי ה בין הבעיות שלנו ל'תרונות 
האנושיות  בין  לשילוב  דרה  ל צוא  צריכים  אנו  לנו.  הז ינים 
האוניברסלית שלנו לבין ה'רטיקולריות שלנו, הדתית והתרבותית. 

את זאת עושה התורה בַס'רה לנו על נוח, על עבד אברהם 
ועל יתרו האו רים "ברוה הפ". הם  ודים לו באותה לשון שבה 
אנו  ודים לו כיום. אלוהים הוא אוניברסלי. כזו היא האנושות 
הן  סיני  בהר  והברית  ההתגלות  אבל  בצל ו.  שנבראה  כולה 
האנושי  לסי'ור  לא  שלנו,  לסי'ור  שייכות  הן  'רטיקולריות. 

האוניברסלי.

בזהותנו  'רטיקולריים  להיות  שהיכולת  אני  א ין 
ואוניברסליים ב חויבות שלנו לעתיד האנושות היא ה סר החשוב 
אנחנו  ה־21.  ה אה  אל  להביא  יכולים  היהודים  שאנו  ביותר 
יחד, כל  כולנו  נ'על  כן, הבה  שונים, אבל אנחנו אנושיים. על 
עם בתרו תו הייחודית, ל'תור את הבעיות ה שות'ות היכולות 

להי'תר רק ב'עולה  שות'ת. 

רוּה הפ", כלו ר  בורה בידי הפ. לָבן  1  בשני  קרים נוס'ים נא ר על אדם שהוא "ּבְ
ה  רּוְה הפ" )בראשית כד, לא(, ואבי לה או ר ליצחק "ַאָתּ או ר לעבד אברהם "ּבֹוא, ְבּ

רּוְה הפ" )שם כו, כט(. גם בשני ה קרים הללו הדובר אינו בן־ברית. ה ְבּ ַעָתּ


