ספורנו פרשת יתרו
שמות פרק יח ,ו
ּושנֵ ָ֥י בָ נֶ ֖יהָ ִע ָ ָּֽמּה:
(ו) ו ַֹּ֙י ֹאמֶ רֹּ֙ אֶ ל־מ ֶֶֹׁ֔שה אֲ ִנִ֛י חֹ ֶתנְ ךָ֥ י ְִת ֖רֹו ָ ָּ֣בא אֵ ֶלֶ֑יך ו ִ֨ ְִא ְש ְת ֶׁ֔ך ְ
רש"י שמות פרק יח
(ו) ויאמר אל משה על ידי שליח:
אבן עזרא שמות פרק יח
(ו) ויאמר  -וכבר אמר אל משה לפני בואם על ידי שליח או באגרת כתובה:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיב.
תנו רבנן :שבעה דברים צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו :בני ...ואל תכנס לביתך פתאום ,כל שכן
לבית חבירך...
The Sages taught: Rabbi Akiva commanded Rabbi Yehoshua, his son, about
seven matters: My son… And do not enter your house suddenly, without knocking
first; all the more so do not enter the house of another, as he might not be ready to
receive you.
רשב"ם מסכת פסחים דף קיב .ד"ה ולא תכנס בביתך פתאום
אלא השמע את קולך להם קודם בואך דילמא עבדי מילתא דצניעותא[ .בויקרא רבה] (פכ"א) ר' יוחנן כי
הוה עייל לביתא מנענע משום שנאמר ונשמע קולו בבואו אל הקודש:
[רבינו] בחיי שמות פרק כח פסוק לה
(לה) ונשמע קולו בבואו אל הקדש .קולו של אהרן ,כי בבאו אל הקדש בלבישת שמונה בגדים בטכסיס
הזה ישמע קולו ותהיה תפלתו מקובלת ,ויכלול עוד קולו קול המעיל בהרעשת הפעמונים ,והיה זה מדרך
המוסר ולמדה תורה דרך ארץ לאדם הרוצה להכנס לפני המלך שיהיה מקיש בפתח ההיכל תחלה כדי
שלא יכנס פתאום ,מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא ,כי כל הבא בהיכל המלך פתאום הרי זה חייב
מיתה בטכסיסי המלכות ,כענין שכתוב במלך אחשורוש( :אסתר ד ,יא) "אשר לא יקרא אחת דתו
להמית",
ספורנו שמות פרק יח
(ו) אני חותנך יתרו .הקדים להודיעו דרך מוסר למען יוכל להכין מקום לשבתם ,כאמרם ז"ל אל תכנס
לביתך פתאום ,כל שכן לבית חבירך (פסחים קיב א ,ונדה טז ב):

