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 !שלום  , האהוביםלילדינו היקרים   הוריםל

זהו לימוד  –הלימוד בפרשות אלו הינו מיוחד מאוד  השבוע למדנו בס"ד את פרשת יתרו.

הילדים שותים בצמא  –כמעט חדש לגמרי )בשונה מחומש בראשית וסיפור יציאת מצרים( 

  את הדברים ולא רוצים להפסיק. אשריהם ואשרי הוריהם! 

 נקודות שהדגשנו במהלך לימודנו:

יתרו שמע שעמ"י יצא ממצרים והוא לוקח את אשת משה ובניו לצרפם לעמ"י. משה  –ביאת יתרו 
שומע שיתרו מתקרב והוא יוצא לכבדו ולקבל את פניו, כשעמ"י ראה את משה יוצא הצטרפו כולם. יתרו 
ם נפגש עם משה מחבקו ומנשקו ושומע ממנו את כל הניסים ומברך ומודה לה' על הניסים שנעשו. כול

פשוטים. כל מי שהיה יושבים לסעודה גדולה עם קרבנות ומשה בענוותו עומד ומשרת את כולם כאחד ה
 .לזכות להיות עם משה רבנו זו זכות נפלאה – קדושה נפלאהבסעודה חש 

מצוות וכבר יש להם המון שאלות מבוקר ועד ערב. יתרו  01עמ"י כאלו צדיקים קיבלו רק  –עצת יתרו 
שיוכל להמשיך ולשרתם ימנה שרי עשרות,  נתמל רואה שמשה עונה תשובות לכל עמ"י. ומציע לו שע

. )הדגמנו בהרחבה רבה(. יתרו ומשה מקבל את ההצעה חמישים, מאות ואלפים ומעל כולם משה רבנו
 רצו.חוזר לא

עמ"י יוצא מרפידים מרוגש כולו מהידיעה של חודש סיון  ביום הראשון –ימי ההכנה למתן תורה 
בשמש ואינם חונים סמוך לו מרוב ציפייתם למתן תורה הם שהנה הולכים להר סיני. הם מגיעים ליד ההר, 

 –לכת לנוח! כולם ל –כולם מצפים למתן תורה אך פתאום נשמעת הכרזה  .מחפשים מקום מוצל בסביבה
א. את התורה והמצוות עושים במלוא הכוחות, בשמחה  למה? כדי שהתורה תתקבל בגוף חזק מכיון ש:
 ובהתלהבות. ב. שלא יחשבו שהתורה מחלישה. 

עמ"י כולו מתארגן למנוחה, כאיש אחד בלב אחד כולם עוזרים ומסייעים זה לזה, בונים אוהלים ונחים. 
האם רוצים לקבל  , על פי מצוות ה',י בהשכמה ובירידתו שואל את עמ"ימשה עולה  להר סינ ביום השני

את התורה, להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש", להיות העם הנבחר. עמ"י כולו אינו מתלבט ועונים כאיש 
מצטווה על מצוות משה עולה להר ועונה את תשובת עמ"י לה' ו ביום השלישינעשה ונשמע!  –אחד 

מקודש וכל מי שיעלה עליו יומת ואפילו בהמה תיסקל. )כמו קדושת קודש  ההגבלה. ההר מעכשיו
הקדשים שרק הראויים נכנסים אליו(. מרוב תאוות הקדושה עמ"י מבקש שהם יזכו בעצמם לחוש את 

משה אומר את בקשת עמ"י אך כדי שיהיו ראויים הם . ולא דרך משה רבנו הקדושה, לשמוע את דבר ה'
על מצוות הפרישה והטהרה בשלושת הימים הקרובים לקראת מעמד הר  מצטוויםהם וצריכים להיטהר 

עמ"י כולו ניטהר ומתכונן למעמד. מכבסים את הבגדים, מטהרים  הרביעי, החמישי והשישיסיני. ובימים 

 .  וןשראיתקיים בעז"ה ביום  יתרוסיום על פרשת 

שירים: חזרנו על שירי השבת שלא נקלטו לגמרי  

ל ההודאות, ישמחו במלכותך, -א :בשבוע שעבר

אברהם יגל. שרנו גם את שירי ט"ו בשבט: ארץ חיטה 

: שיר עשרת שולמדנו שיר חד .וכי את כל הארץ

 הדיברות )במסגרת בעמוד הבא(

 עדכון קריאה:

אנחנו מתחילים לחלק סיפורים לקריאה בניקוד 
אנו מחלקים פעמיים בשבוע  !נא לשים לב .חולם

שבנכם קרא  ולהחזיר פתקושישי! נא לקרוא  שלישי
 בכדי שנוכל לעקוב אחר התקדמותו.

 



מתקנים את המחשבות הרעות ורוצים לעשות אך ורק  –אותם, טובלים במקוה ובעיקר מטהרים את הלב 
 טוב. 

בלילה שלפני כולם הולכים לישון, מתחזקים. בקושי מצליחים להרדם, כל  –יום מתן תורה  ,ןו' בסיו
כך מרוגשים... בסוף נרדמים ומתעוררים בבוקר לקול קולות וברקים, כולם נבהלים. ומשה אומר לכולם 

דים הק ,הקדושה, מעמד הר סיני –תחיל. )דיברנו על כך שה' מפני שמתן תורה כבר הלצאת מהאוהלים 
עוד קודם בואם של עמ"י מרוב רצון ה' לתת לנו את התורה באהבתו אותנו(. כל עמ"י הולך למעמד. ההר 
מלא עשן, אש, לפידים, קולות וברקים )כמובן שאיננו יכולים לדעת מה בדיוק היה שם שהרי כולם היו 

מתקדש ומתרומם  נביאים, התורה רק מתארת לנו קצת לפי מה שאנו יכולים להבין.( עם ישראל כולו
אנכי ה' אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים. כשעמ"י שומעים את  –ושומעים את הקול הקדוש שה' ברא 

על כל דיברה ודיברה כולם מסבימים וחפצים בה, דבר ה' הם מלאים הסכמה ושמחה בכל ציווי וציווי. 
תמיד  -יכבדו הורים וכו'   ישמרו שבת, כולם בטוחים בכל ליבם ונפשם שלעולם לא ישתחוו לפסלים,

 יעשו אך ורק את רצון ה'. 

אחרי שקיבלו את שתי הדיברות עמ"י מרגיש שהקדושה כל כך ממלאת אותו, שהוא כבר לא מסוגל מרב 
קדושה )הסברנו שכדי לקלוט את הקדושה צריכים להיות נביאים ואם מי שאינו ראוי מקבל נבואה הוא 
יכול להתעלף או אפילו חס ושלום למות מרב הקדושה( והם מבקשים שמשה רבנו ישמע את המשך 

  למדנו את עשרת הדיברות.דיברות ויאמר להם. ה

  

 

 

 

 

 

 

 

רכה התרפאו. התורה מביאה כל כך הרבה בלאחר המעמד כל עמ"י חוזר לאהליו והם מגלים שכולם 
 וטובה לעולם שודאי שבשעת קבלתה תרפא את כל הקשיים והמחלות. 

ה' מצווה את משה על בניית המזבח, המזבח והקרבנות עניינם להביא ברכה  – ציווי בניית המזבח

וחיים לעולם ולכן בבניינם נאסר השימוש בכלים משחיתים ככלי ברזל. הרחבנו בעניין מידת הצניעות 
 ש נעשה בלא מדרגות שמא חס ושלום יתגלה משהו שאינו צנוע.שנצטוו עליה הכהנים ולכן הכב  

 !שבת שלום                                          
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