
 

על הצעתו כיצד למנות , על הפגישה המיוחדת ב� יתרו חות� משה למשה, בפרשתנו מספרת לנו התורה, ילדי� יקרי� וחביבי�
בחודש סיוו� הגיעו בני ישראל מרפידי� למדבר סיני  . מת� תורה–אול�  גולת הכותרת הוא , שיעזרו לשפוט את הע�, שופטי� בע�
  . בלב אחד, תקרבו אל ההר עליו היו צריכי� לקבל את התורה וכול� יחד עמדו ש� כאיש אחדה� הלכו וה

בה כל הר טע� כי הוא . הר צנוע שלא היה במריבת ההרי�, מהו אותו מקו� שנבחר להיות ראוי שעליו תינת� התורה זה הר סיני
, מפני שעליו מעול� לא נעשתה עבודה זרה, בהר סיני בחר לתת לעמו את התורה הקדושה ה"בהק. ההר שעליו ראוי שתינת� התורה

כאשר אמר לה� ? "מה כתוב בה: " שאלו אותו–את התורה לבני עשו ' תחילה הציע ה .'בחר ה, הנמי� עצמו מכול�, ומפני שהר זה
  !?ע מרצח להימנהרי אנו חיי� על חרבנו ולא נוכל,  אי� אנחנו יכולי� לקבל את התורה: אמרו לו בני עשו–" לא תרצח"

כאשר הגיע  .וכל אומה ואומה סירבה לקבלה כל אחת מסיבה אחרת.  להציע לה� לקבל את התורה– מאמה לאומה ה"בכ� הל� הק
בה� שקעו בהיות� במצרי� , היה זה אחרי שכבר נטהרו מארבעי� ותשעה שערי טומאה, והציע לה� את התורה, לבני ישראל

' כל אשר דיבר ה: " כול� מכריזי� פה אחד–" ויענו כל הע� יחדיו"? ענו ע� ישראלמה . והגיעו לדרגה הראויה לקבלת התורה
  ! מיד ירדו ובאו ששי� רבוא של מלאכי השרת והכתירו לכל אחד ואחד מישראל בשני כתרי� של הוד". נעשה

ציוה את משה ' ה. י הענ�עלה משה אל האלוקי� ונכנס בעוב. למשה מראש ההר' קרא ה, בסיוו�' ביו� ב, למחרת הגיע� להר סיני
טהורי�  .לקבל את התורה הקדושה,  בחודש סיוו�'וולהתקדש ולהיות מוכני� ליו� השלישי ליו� , לצוות לישראל לכבס בגדיה�
  .הקדוש ברו� הוא בכבודו העיר אות� בקולות וברקי�, בסיוו�' בבוקר יו� ו. קדושי� כמלאכי בשרת, וזכי� היו אותה שעה ישראל

', הדהד רק קולו של ה, ובדממה הגדולה ששררה אז בעול�.  'לשמע את קול ה, בריאה והעול� כולו בדממה מוחלטתעמדה כל ה
כדי שישמעו , בשבעי� לשונות, מקצה העול� ועד קצהו נשמע הקול, האומר את עשרת הדברות לישראל והגיע לאוזני כל אחד ואחד
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  יתרופרשת 



 

Summary: ִיְתרֹו , the father-in-law of מֶֹׁשה, brings ִצּפֹוָרה and her children to מֶֹׁשה in the desert.  

He is so awed by G-d’s miracles on behalf of the Jewish people, that he converts to Judaism.  

 handles the task of judging the מֶֹׁשה is displeased, however, with the manner in which ִיְתרֹו

multitudes of people who come to him for counsel, and suggests the appointment of judges to 

aid in the task.  מֶֹׁשה follows his father–in-law’s suggestion and confines himself to judging 

only particularly complicated cases. 

 After experiencing the miraculous splitting of the Red Sea, continue their journey inֵני יְׂשָרֵאלְּב.

the desert.  As they near ַהר ִסיַני, G-d tells מֶֹׁשה to prepare ְּבֵני יְׂשָרֵאל to accept the ּתֹוָרהAfter 

three days of preparation, מֶֹׁשה receives the ַעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות from G-d.  The ַעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹותare really 

divided into two subjects.  The first five commandments deal with obligations of man to G-d, 

such as to worship Him and no other. The second five deal with laws between man and 

man, such as the prohibition against murder.  With the acceptance of these laws ְּבֵני יְׂשָרֵאל 

accept the designation of “G-d’s chosen people”  

Level II 

6. What is the reward for honoring parents? (20:12)   

a. Long life.                          b. Many riches.         

c. Multitudes of children.    d. Great happiness. 

7. What is the other name of ִסיַני, mentioned in this 

Parsha? (18:5; D'varim 4:10) 

a. חֹוֵרב.           b. ַהר ֶאלִֹקים .         

c. הר צנוע.       d. Answers a & b. 

8. What was מֶֹׁשה required to set around the  

mountain? (19:12) 

a. Boundaries so that the people do not climb up.      

b. Tables of food and drinks. 

c. Microphones so every one could hear.    

d. Book shelves with חומשים & סידורים. 

9. Who said to מֶֹׁשה "What you are doing is not 

good...?" (18:17) 

a. אהרן. .b           ִיְתרו.           

c. צפורה.         d. .מרים  

10. What does "לֹא ִתְגנֹב" refer to?   

(Rashi) (20:13) 

a. Kidnapping.     

b. Cheating in business.      

c. Any kind of stealing.    

d. Stealing when armed. 

 

Level I  
1. Why did ִיְתרֹו come to visit  ?מֶֹׁשה  (18:1) 

a. Heard what Hashem had done for מֶֹׁשה and  

  .s family to him'מֶֹׁשה b. To bring   .בני ישראל

c. He was in the neighborhood.   

d. Answers a & b.  

2. What was מֶֹׁשה doing, which bothered ְתרֹוִי ? 

(18:13) 

a. He was serving as the only judge for ְּבֵני יְׂשָרֵאל.     

b. He was building tents.    

c. collecting taxes.   d. Purifying drinking water.   

3. Why was ַהר ִסיַני chosen? 

a. To show, ּתֹוָרה can only be acquired through 

humility.   b. Because of its beauty.      

c. Because it was quiet & secluded.  

d. Because it was on the way. 

4. Why is the fifth commandment on the first 

tablet? (20:12) 

a. Honoring parents is like honoring G-d.    

b. It was too crowded on the second. 

c. To even up the two tablets.   d. Answers b & c 

Level II 

5. How long does Hashem remember those who 

love him and keep His (20:6) ?ִמְצוֹות   

a. At least two thousand generations.   

b. For all generations to come.      

c. Ten generations.     d. Only one generation. 

  יתרופרשת 


