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 ולשנינהלמשל 

 

ה ַמע ַעתָּ ֹקִלי שְׁ ָך בְׁ צְׁ ה ֱהֵיה ...ִאיעָּ ם ַאתָּ עָּ ֱאֹל מּול לָּ    ...יםִק הָּ

 .(ילקוט שמעוני)  להם ותבין תרצה שומע שאתה דברים. דברות מלא ככלי להם היה

 

אני זוכר את  -סיפר פעם, אחד מגדולי המחנכים בדורנו  -אני זוכר, כשהייתי כבן תשע 
 . אחזה אותי רוח שטותשפשוט , אותו הערב

לא הסכמתי לאכול את ארוחת הערב בזמן והתעקשתי להמשיך לשחק למרות הפצרותיה 
ם אחותי והשוקו נשפך, וכשאמי גערה בי העזתי פני ועניתי לה. עשל אמי. לאחר מכן רבתי 

ברוב חוצפתי  ,אני ,לא הסכמתי לאסוף את הצעצועים, וכאשר אמי החלה לאספם ,בנוסף
בו עליתי שפיזרתי אותם שוב ושוב. ולא הזכרתי את שיעורי הבית שלא הכנתים עד לרגע 
 על מיטתי. כך צברתי לי עוד ועוד נקודות שנזקפו לחובתי  עד ששב אבי הביתה.

אבי  .ואמי במטבח, ולאחר דקות ארוכות נפתחה דלת המטבח הואמששב אבי הסתגרו 
 ירות.ט, וללא התרעה מוקדמת נחתו על לחיי שתי ס, העלני על כסאני אליוקרא

 "לך לחדרך, וחשוב על מה באו לך מכות אלה..." -בא משפט המחץ  -וכעת 

ע לי עונש. על המריבה גם מגיעה יוככל שהפכתי בדבר, התברר לי, כי על חוצפתי הג
ד, סנקציה. וכן על אי הכנת השיעורים. וכולי וכולי. שתי סטירות, שתי סטירות בלב

 הואילו לכל אחד ממשוגותי שלא אשוב עליהם.

 סיבת העונש. אתוכל זה מחכמתו הגדולה של אבי, שלא פירט בפירוש 

המשיך המחנך ואמר: משגדלתי הבנתי, כי זו הסיבה בגללה באו אזהרות התורה 
וניקח ונבואותיה סתומים וחתומים, נשמעים לכמה פנים. כדי שעל כל צד וצד נחשוב 

שכל הפנים  -זו כוונת התורה. יתכן וזה רצון הבורא. והאמת היא  כימוסר, נראה 
 והצדדים האלו הינם רצונו.

כמו  -ככלי מלא דברות לוקים. -על כן אומר יתרו למשה רבנו, היה אתה לעם מול הא
מכונת הקלטה. מה שאתה שומע תעביר להם, בדיוק נמרץ. כיון שעל כל צד שנשמע מהם, 

 לוקים.-אלא היה מול הא -על כן אל תשנה  נת בורא העולם.כוו יוכלו להבין שלכך

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 דרך ארץ

ֹּאֶמר ה ֶאל ַוי    מֹּש ֶ
א ִיְתרוֹּ  חֶֹּתְנך   ֲאִני     ֵאֶליך   ב  

אל יכנס לביתו פתאום, וכל 
שכן לבית חברו, אלא משמיע 
קולו קודם שיכנס, או דופק על 

 .הדלת

שהרי הקב"ה קרא לאדם קודם 
 .שנכנס עמו בדברים

וכן מצינו אצל יעקב, ששלח 
את יהודה לפניו טרם יבא אל 
 יוסף.

ואף יתרו שלח שליח ואגרת 
למשה, קודם שיכנס למחנה 
 ישראל.

הכהן הגדול, בעת שנכנס  גם
לעבודה, לובש מעיל ובשוליו 
פעמונים, ונשמע קולו בבואו 

 .אל הקודש

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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 יתרופרשת 

 

 עניני הפרשה:

 במחנה ישראל. בקורו של יתרו .א

i.   

 ההכנות למתן תורה. .ב

i.   

 עשרת הדברות. .ג

i.   

 ויעמוד העם מרחוק. -עם ישראל ירא לשמוע מפי השם  .ד

i.   

 לא תעשון אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. -במתווכים לקב"ה אין צורך  .ה

i.   ללא מתווכים. -אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם 

ii.  זהב ואלוהי כסףעל כן לא תעשון אתי אלוהי. 

iii.  אשרה שכינתי בתוככם. -מזבח אדמה תעשה לי 

iv.  אל תזלזלו  -ולמרות שכל שאני מבקש הוא מזבח אדמה או מזבח אבנים
 ניפו עליו ברזל, ולא תעלה במעלות על מזבחי.אל ת -בכבודי 
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 בגימטרי' יתרו. -התורה 
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