
יתרולב העניין 
ילדים והורים יקרים מאד! 

אנחנו שמחים להזמין אתכם ל"לב העניין", שנכתב ממש עבורכם, כדי להוסיף עוד קצת טוב לזמן 
המיוחד הזה סביב שולחן השבת. לאמץ קצת את השכל, לחדד את הקשב, ולהרחיב את הלב.

מקווים שתשמחו בו יחד, שבת שלום! 
באהבה, מבית "לב לדעת"

1. מילה המתארת את שמחתו של יתרו בפרשה שלנו 
2. במה יזכה מי שיכבד את  אביו ואת אמו?  "_ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _" 

3. מה הציע יתרו למשה למנות תחתיו? 
4. מה יחולל אם נניף עליו חרב?

5. "אשר שם הא-להים" על מה נאמר?
6. ּוַבֲֽעבּור ִּתְהֶיה __________ ַעל-ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱֽחָטֽאּו?

7. משה מספר ליתרו על מה 'אשר מצאתם בדרך'? 
8. שם נוסף של יתרו )5 אותיות(

9. " ______    ______   ליום השלישי" כיצד נפתח הציווי הזה? 
10. נסו לחבר את כל האותיות הראשונות של התשובות שעניתם כאן יחד, האם יצא לכם משהו 
שיש לו קשר לפרשה? ____  ____  ____  ____  ____          ____   ____   ____  ____

10 שאלות 

 "לא לקחתי איתי 
 רק צידה ליום אחד 

 לנגדי שויתי את ה' המיוחד
 אהיה אשר אהיה 

 הייתי מתפלל 
 לכבודך נכנסתי 

אל תוך הערפל       
)שולי רנד "ערפל"( 

בפרשה שלנו אנחנו מתלווים אל משה 
רבנו, בכניסתו על המקום הכמוס והקדוש 

הזה, שנקרא "ערפל". 

� איזה כוחות נפש צריך לגייס, לדעתכם, 
כדי להעז להכנס לתוך ערפל כזה? 

� האם קרה לכם פעם, שדווקא מהמקום 
הנסתר, מנקודה של פחד או אי וודאות, 

יצא משהו טוב במיוחד? 

ביתר תשומת לב



סיפר רבי נפתלי מרּוּפִשיץ:
פסוק  קראתי  אחד  יום  הפיסוק.  סימני  ואת  הָאלף-ֵּבית  את  למדתי  קטן  ילד  כשהייתי 
כי  המַלמד  לי  הסביר  זה.  לצד  זה  העומדים  "יֹודים"  שני  בו  ומצאתי  החומש  מתוך 
הוא. ברוך  הקדוש  של  שמו  "ָא-דֹוַני",  למילה  הכוונה  הרי  כאלה,  "יֹודים"  שני   כשרואים 

זה  כתובים  היו  שהפעם  אלא  "יודים",  שני  שוב  לפניי  הופיעו  והנה  לקרוא,  המשכתי 
המלמד  בי  גער  אז  "ָא-דֹוַני".  אותם  גם  קראתי  ההבדל,  את  ידעתי  שלא  אני,  זה.  מעל 
 ואמר – "אם שני יודים עומדים זה מעל זה, אין זה שם קדוש, אלא סימן לסוף הפסוק!"

כך למדתי דבר חשוב – אם שני "יהודים" )יודים( עומדים זה מעל זה ואיש מתגאה על חברו, 
הרי זה סוף הפסוק לדברי התורה. ואם שני יהודים נמצאים בשווה ואוהבים זה את זה, הרי 

זה שמו של הקדוש ברוך הוא.
ה'"  "ֲאִני   – אז  ואוהבים,  שווים  שניכם  אם   – ָּכמֹוָך"  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  בפסוק:  נאמר  גם  וכך 

)ויקרא יט, יח(.

� מי הם ה"יודים" שעליהם מדבר ר' נפתלי?
� למה גער המלמד בר' נפתלי הקטן?  

� מה היה החידוש הגדול שדרש ר' נפתלי על הכללים שלימד אותו המלמד?
נסו כעת, בזוגות, להדגים איך נראים שני יודים שעומדי זה לצד זה, ואיך נראים שני      �

יודים העומדים זה מעל זה, על פי החידוש של ר' נפתלי? 
אפילו שקרה  או  מיוחד שאתם מכירים מקרוב,  בסיפור  להיזכר  האם אתם מצליחים   �
ממש לכם, בו שני "יודים" היו בשווה ואהבו זה את זה )או להיפך: סיפור בו שני "יודים" 

עמדו זה מעל זה והתגאו זה על זה(?
שיוכל  כדי  נפתלי,  ר'  דרשתו של  פי  על  ה'".  "אנוכי  באמירה:  נפתחות  כולן  הדיברות   �
להתקיים "אני ה'", צריך להקדים לו "ואהבת לרעך כמוך". מה המשמעות המעשית של 

זה, לדעתכם?    

לביבות

סיפור לשבת

סטודיו עדי צור    איור: נעה אלבז, סטודיו דוב אברמסון

התבוננו בציור ונסו 
לגלות איזה ביטוי 

מהפרשה מסתתר בו? 

הסיפור באדיבות "זושא" מגלים את הסיפור החסידי 
http://www.zusha.org.il


