בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
פרשת יתרו
יום א
פרק יח ,ב-ח
ֶׁיה אֲ ֶׁשר ֵשם ָה ֶׁא ָחד ג ְֵרשֹם
ּלּוחיהָ ( :ג) וְ ֵאת ְשנֵי בָ נ ָ
(ב) וַ י ִַּקח י ְִּתרֹו ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֶׁאת צִּ פ ָֹרה ֵאשֶׁ ת מֹשֶׁ ה ַאחַ ר ִּש ֶׁ
פַרעֹה( :ה)
ֹלהי ָא ִּבי ְבעֶׁ זְ ִּרי וַ י ִַּצ ֵלנִּ י ֵמ ֶׁח ֶׁרב ְ
יתי בְ ֶׁא ֶׁרץ נָכְ ִּריָה( :ד) וְ שֵ ם הָ ֶׁאחָ ד אֱ לִּיעֶׁ ֶׁזר כִּ י אֱ ֵ
כִּ י ָאמַ ר גֵר הָ יִּ ִּ
ֹאמר
ֹלהים( :ו) וַ י ֶׁ
חנֶׁה ָשם ַהר ָהאֱ ִּ
ַויָב ֹא י ְִּתרֹו ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ּובָ נָיו וְ ִּא ְשּתֹו ֶׁאל מֹשֶׁ ה ֶׁאל ַה ִּמ ְדבָ ר אֲ שֶׁ ר הּוא ֹ
ּושנֵי בָ נֶׁיהָ עִּ מָ ּה( :ז) ַויֵצֵ א מ ֶֹׁשה ל ְִּק ַראת ח ְֹתנֹו ַו ִּי ְש ַּתחּו וַ ִּי ַשק
ֶׁאל מֹשֶׁ ה אֲ נִּי ח ֶֹׁתנְָך י ְִּתרֹו בָ א ֵאלֶׁיָך וְ ִּא ְש ְּתָך ְ
לְפַרעֹה
לֹו ַו ִּי ְשאֲ לּו ִּאיש ל ְֵרעֵ הּו לְשָ לֹום ַו ָיבֹאּו הָ אֹהֱ לָה( :ח) וַ יְסַ ֵפר מ ֶֹׁשה ְלח ְֹתנֹו ֵאת כָל אֲ ֶׁשר עָ ָשה ה' ְ
ּול ְִּמצְ ַריִּם עַ ל אֹודֹת י ְִּש ָר ֵאל ֵאת כָל הַ ְּתלָ ָאה אֲ שֶׁ ר ְמצָ ָא ַתם בַ דֶׁ ֶׁרְך ַוי ִַּצלֵם ה':
שאלות


מה הקשר בין משה ובין יתרו?



מה שמם של בני משה?



מדוע נקראו בשמות אלו?



איך משה מקבל את יתרו?



מה משה מספר ליתרו?

יום ב

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
פרק יח ,ט-טז
ֹאמר יִּ ְתרֹו בָ רּוְך ה'
(ט) וַ י ִַּח ְד י ְִּתרֹו עַ ל כָל ַהּטֹובָ ה אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה ה' ְלי ְִּש ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ִּהצִּ ילֹו ִּמיַד ִּמ ְצ ָריִּם( :י) וַי ֶׁ
ּומיַד פ ְַרעֹה אֲ שֶׁ ר ִּה ִּציל ֶׁאת הָ עָ ם ִּמ ַּת ַחת יַד ִּמ ְצ ָריִּם( :יא) עַ ָּתה י ַָדעְ ִּּתי כִּ י
אֲ שֶׁ ר ִּהצִּ יל ֶׁא ְתכֶׁם ִּמיַד ִּמצְ ַריִּ ם ִּ
אֹלהים
ֹלהים כִּ י בַ ָדבָ ר אֲ שֶׁ ר ָזדּו ֲע ֵליהֶׁ ם( :יב) וַ יִּ ַקח יִּ ְתרֹו ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה עֹלָ ה ּוזְ בָ ִּחים לֵ ִּ
גָדֹול ה' ִּמכָל הָ אֱ ִּ
ֹלהים( :יג) ַו ְי ִּהי ִּמ ָמחֳ ָרת ַוי ֵֶׁשב מ ֶֹׁשה
ַויָב ֹא ַאהֲ רֹן וְ כֹל זִּ ְקנֵי י ְִּש ָר ֵאל לֶׁאֱ כָל לֶׁ חֶׁ ם עִּ ם ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה לִּ פְ נֵי ָהאֱ ִּ
ל ְִּשפֹט ֶׁאת הָ עָ ם וַ ַי ֲעמֹד ָהעָ ם עַ ל מֹשֶׁ ה ִּמן הַ ב ֶֹׁקר עַ ד ָהעָ ֶׁרב( :יד) ַוי ְַרא ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה ֵאת כָל אֲ ֶׁשר הּוא ע ֶֹׁשה
יֹושב לְבַ ֶׁדָך וְ כָל ָהעָ ם ִּנצָ ב עָ לֶׁיָך ִּמן ב ֶֹׁקר
לָעָ ם וַי ֹאמֶׁ ר מָ ה הַ דָ בָ ר הַ זֶׁ ה אֲ שֶׁ ר ַא ָּתה עֹשֶׁ ה לָעָ ם מַ דּועַ ַא ָּתה ֵ
ֹלהים( :טז) כִּ י יִּ ְהיֶׁה ל ֶָׁהם ָדבָ ר בָ א ֵאלַ י
עַ ד עָ ֶׁרב( :טו) וַ י ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה לְ ח ְֹתנֹו כִּ י יָב ֹא ֵא ַלי הָ עָ ם ל ְִּדרֹש אֱ ִּ
ֹלהים וְ ֶׁאת ּתֹור ָֹתיו:
וְ שָ פ ְַט ִּּתי בֵ ין ִּאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו וְ הֹודַ עְ ִּּתי ֶׁאת חֻ ֵקי הָ אֱ ִּ
שאלות


מה פירוש המילה "ויחד",



איך מבחי יתרו את שמחתו על הצלת עם ישראל מידי פרעה?



מה יודע כעת יתרו ביחס לקדוש ברוך הוא?



יהם ":הסבר.
***" כִּ י בַ דָ בָ ר אֲ שֶׁ ר ָזדּו עֲלֵ ֶׁ



מה לא מצא חן בהתנהגות משה כשופט?

יום ג
שמות פרק יח ,יז-כז

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
(יז) וַ י ֹאמֶׁ ר ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאלָ יו ל ֹא טֹוב הַ דָ בָ ר אֲ שֶׁ ר ַא ָּתה עֹשֶׁ ה( :יח) ָנבֹל ִּּתבֹל גַם ַא ָּתה גַם ָהעָ ם ַהזֶׁ ה אֲ ֶׁשר
ֹלהים עִּ ָמְך הֱ יֵה
יהי אֱ ִּ
עִּ מָ ְך כִּ י כָבֵ ד ִּמ ְמָך הַ דָ בָ ר ל ֹא תּוכַל ֲעשֹהּו לְבַ דֶׁ ָך( :יט) עַ ָּתה ְש ַמע ְבקֹלִּ י ִּאיעָ ְצָך וִּ ִּ
ֹלהים( :כ) וְ ִּהזְ ַה ְר ָּתה ֶׁא ְת ֶׁהם ֶׁאת ַהחֻ ִּקים
את ַא ָּתה ֶׁאת הַ ְדבָ ִּרים ֶׁאל ָהאֱ ִּ
ֹלהים וְ הֵ בֵ ָ
ַא ָּתה לָעָ ם מּול הָ אֱ ִּ
וְ ֶׁאת הַ ּתֹורֹת וְ הֹודַ עְ ָּת לָהֶׁ ם ֶׁאת הַ דֶׁ ֶׁרְך ֵילְכּו בָ ּה וְ ֶׁאת הַ ַמע ֲֶׁשה אֲ ֶׁשר ַיעֲשּון( :כא) וְ ַא ָּתה ֶׁתחֱ זֶׁה ִּמכָל ָהעָ ם
שנ ְֵאי בָ צַ ע וְ שַ ְמ ָּת ֲעלֵהֶׁ ם ָש ֵרי אֲ ָלפִּ ים ָש ֵרי ֵמאֹות ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְ ָש ֵרי
ֹלהים ַאנְשֵ י אֱ מֶׁ ת ֹ
ַאנְשֵ י ַחיִּל י ְִּר ֵאי אֱ ִּ
עֲשָ רֹת( :כב) וְ ָשפְ טּו ֶׁאת הָ עָ ם בְ כָל עֵ ת וְ הָ יָה כָ ל הַ ָדבָ ר ַה ָגדֹל י ִָּביאּו ֵאלֶׁ יָך וְ כָל ַה ָדבָ ר ַה ָקטֹן ִּי ְשפְ טּו ֵהם
ֹלהים וְ ָי ָכל ְָּת ֲעמֹד וְ גַם כָל ָהעָ ם ַהזֶׁ ה
וְ הָ ֵקל מֵ עָ לֶׁיָך וְ נ ְָשאּו ִּא ָּתְך( :כג) ִּאם ֶׁאת הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה ַּתעֲשֶׁ ה וְ צִּ ּוְ ָך אֱ ִּ
עַ ל ְמקֹמֹו יָב ֹא בְ שָ לֹום( :כד) וַ ִּי ְש ַמע מ ֶֹׁשה לְקֹול ח ְֹתנֹו וַ יַעַ ש כֹל אֲ ֶׁשר ָא ָמר( :כה) וַ יִּבְ ַחר מ ֶֹׁשה ַאנְ ֵשי ַחיִּ ל
אשים עַ ל הָ עָ ם שָ ֵרי אֲ ָלפִּ ים שָ ֵרי ֵמאֹות ָש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְ ָש ֵרי ע ֲָשרֹת( :כו) וְ ָשפְ טּו
ִּמכָל י ְִּש ָר ֵאל ַו ִּי ֵּתן א ָֹתם ָר ִּ
ְשּלַח מ ֶֹׁשה
ֶׁאת הָ עָ ם בְ כָל עֵ ת ֶׁאת הַ דָ בָ ר הַ ָקשֶׁ ה יְבִּ יאּון ֶׁאל מֹשֶׁ ה וְ כָל הַ דָ בָ ר ַה ָקטֹן י ְִּשפּוטּו ֵהם( :כז) ַוי ַ
ֶׁאת ח ְֹתנֹו וַ ֵילְֶׁך לֹו ֶׁאל ַא ְרצֹו :פ
שאלות


* מפני מה מזהיר ותרו את משה בפסוק יח?



" וְ ַא ָּתה ֶׁתחֱ ֶׁזה" הסבר את המילה "תחזה" מה מציע יתרו למשה?



בפסוק כא יש ארבע תכונות הנדרשות משופט  ,מה הם?



מי מטפל בדברים הקטנים ומי בדברים הגדולים והקשים?



האם משה קיבל את עצת יתרו?

יום ד
פרק יט ,א-ו

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
ידים
ִּישי ְלצֵ את בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָריִּם בַ יֹום הַ זֶׁה בָ אּו ִּמ ְדבַ ר ִּסינָי( :ב) ַויִּ ְסעּו ֵמ ְרפִּ ִּ
(א) בַ חֹדֶׁ ש הַ ְשל ִּ
ֹלהים ַויִּ ְק ָרא ֵאלָיו ה'
ַו ָיבֹאּו ִּמ ְדבַ ר ִּסינַי וַ יַחֲ נּו בַ ִּמ ְדבָ ר ַו ִּי ַחן שָ ם י ְִּש ָר ֵאל ֶׁנגֶׁד הָ הָ ר( :ג) ּומ ֶֹׁשה עָ לָ ה ֶׁאל ָהאֱ ִּ
וָא ָשא
יתי ל ְִּמ ְצ ָריִּ ם ֶׁ
יתם אֲ ֶׁשר עָ ִּש ִּ
ִּמן הָ הָ ר לֵאמֹר כֹה ת ֹאמַ ר ְלבֵ ית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵיד ִּל ְבנֵי י ְִּש ָר ֵאל( :ד) ַא ֶּׁתם ְר ִּא ֶׁ
יתי
ּוש ַמ ְר ֶּׁתם ֶׁאת ְב ִּר ִּ
קלִּי ְ
ֶׁא ְתכֶׁם עַ ל ַכ ְנפֵ י נְשָ ִּרים ו ָָאבִּ א ֶׁא ְתכֶׁם ֵאלָי( :ה) וְ עַ ָּתה ִּאם ָשמֹועַ ִּּת ְש ְמעּו ְב ֹ
יתם לִּי ְסגֻּלָ ה ִּמכָל הָ עַ ִּמים כִּ י לִּי כָל הָ ָא ֶׁרץ( :ו) וְ ַא ֶּׁתם ִּּת ְהיּו לִּי ַמ ְמ ֶׁלכֶׁת כֹהֲ נִּ ים וְ גֹוי ָקדֹוש ֵאּלֶׁ ה
וִּ ְהיִּ ֶׁ
הַ ְדבָ ִּרים אֲ שֶׁ ר ְּתדַ בֵ ר ֶׁאל בְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל:
שאלות





איך נקרא החודש השלישי בימינו?
" ַויִּ חַ ן שָ ם י ְִּש ָר ֵאל ֶׁנגֶׁד הָ הָ ר" איזה הר?
למה דומה יציאת מצרים בפסוק ד?
מה מבטיח ה' יתברך לעם ישראל אם ישמעו בקולו?

יום ה
שמות פרק יט ,ז-יג

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
(ז) ַויָב ֹא מֹשֶׁ ה וַ י ְִּק ָרא לְזִּ ְקנֵי הָ עָ ם וַ יָשֶׁ ם לִּ פְ נֵיהֶׁ ם ֵאת ָכל ַה ְדבָ ִּרים ָה ֵאּלֶׁה אֲ ֶׁשר ִּצ ָּוהּו ה'( :ח) וַ ַיעֲנּו כָ ל
ֹאמר ה' ֶׁאל מ ֶֹׁשה
ֹאמרּו כֹל אֲ שֶׁ ר ִּדבֶׁ ר ה' ַנעֲשֶׁ ה ַויָשֶׁ ב מֹשֶׁ ה ֶׁאת ִּד ְב ֵרי ָהעָ ם ֶׁאל ה'( :ט) וַי ֶׁ
הָ עָ ם י ְַחדָ ו וַי ְ
ִּהנֵה ָאנֹכִּ י בָ א ֵאלֶׁיָך בְ עַ ב הֶׁ עָ נָן בַ עֲבּור י ְִּשמַ ע הָ עָ ם בְ דַ בְ ִּרי עִּ מָ ְך וְ גַם ְבָך יַאֲ ִּמינּו לְ עֹולָם ַו ַיגֵד מ ֶֹׁשה ֶׁאת ִּד ְב ֵרי
ֹלתם( :יא) וְ ָהיּו נְ כֹנִּ ים
ּומ ָחר וְ כִּ ְבסּו ִּש ְמ ָ
הָ עָ ם ֶׁאל ה'( :י) וַ י ֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל מֹשֶׁ ה ֵלְך ֶׁאל הָ עָ ם וְ ִּקדַ ְש ָּתם ַהיֹום ָ
ִּישי כִּ י בַ יֹום הַ ְש ִּל ִּשי י ֵֵרד ה' ְלעֵ ינֵי ָכל הָ עָ ם עַ ל ַהר ִּסינָי( :יב) וְ ִּהגְ בַ ל ְָּת ֶׁאת ָהעָ ם ָס ִּביב לֵאמֹר
לַיֹום הַ ְשל ִּ
ִּהשָ ְמרּו ָלכֶׁם עֲלֹות בָ הָ ר ּו ְנגֹעַ ְב ָקצֵ הּו כָל ַה ֹנגֵעַ בָ הָ ר מֹות יּומָ ת( :יג) ל ֹא ִּתגַע בֹו ָיד כִּ י ָסקֹול יִּ ָס ֵקל אֹו ָירֹה
ִּיי ֶָׁרה ִּאם ְבהֵ מָ ה ִּאם ִּאיש ל ֹא י ְִּחיֶׁה בִּ ְמשְֹך ַהיֹבֵ ל הֵ ָמה ַיעֲלּו בָ ָהר:
שאלות


האם העם הסכים להיות עמו של הקדוש ברוך הוא? הראה זאת במילה אחת שהם אמרו.



*** מה פירוש המילה "וקידשתם" בפסוק י?



מה יקרה ביום השלישי?



בפסוק יב כוב שיש לקבוע גבול עד איפה מותר ליהודים להתקרב אל ההר  .איך זה כתוב
בתורה?



מתי מותר לעלות להר? מה זה "במשוך היובל"?

