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 "ה ֶּ ִטים ְוֵאל  ָּ פ  ְ ש  ר ַהמ ִ ֶּ ים ֲאש  ש ִ ם ת ָּ   " )בא, א(ִלְפֵניהֶּ

 ה ים ְוֵאל ֶּ טִּ ָּ פ  ש ְ ר ַהמ ִּ ֶּ ים ֲאש  ש ִּ ָּ ם ת  ְפֵניהֶּ , דייןהדין; החקור לדם אחייב ו-שופטיםה תפקידים המוטלים עלרמוזים הובו -נוטריקון :לִּ

 )לא הדרי דיב נ ני פא ל דברים;מחד יניהם ששמע תוצים; רניהם  שם  אשפט; מעשה ירם טשרה פיעשה שצווה מ

 )בעה"ט(   . (םמכיר לא כאילו-הדין בעלי 2 כלפי זרות לנהוג צריך )הדיין . הםמתנכר ה אחר( אדם פני-על וגדול חשוב אדם להעדיף

  ְו ֶּ יהַ  הֵאל  טִּ ָּ פ  ש ְ ֶּ אֲ  םמ ִּ ָּ  רש  ית  המִּ ס"ת ; ַהאֹותר"ת : םש ִּ רָּ ה. ש  מָּ רָּ מָּ יםהנצטווה על  מִּ ינִּ ה)ב .דִּ רָּ , (משהבתלונות ל י"בנבאו  מָּ

הושם, ב רָּ  (שמנה לחמו)                      של יום השבת וחוק ומשפט. תאוֹ , נתן להם מָּ

 י טִּ ָּ פ  ש ְ ר םַהמ ִּ ֶּ ר, שלו: א -נוטריקון :אשר'+מ: ֲאש  למִּ צו עה, רֹופָּ בית הדין מודיעים על השבת השדות לבעליהן -רפֹ שוֹ  .נעָּ

 (ה"ט)בע                    (םב ֵ ליַ בחליצה )כאשר גבר מסרב -לנעֹ מֹ ביה"ד נותן מלקות למי שחייב בדין. -העֹ רצוֹ בשנת היובל. 

 ר ֶּ ים ֲאש  ש ִּ ָּ ם ת  ְפֵניהֶּ  )שמנה לחמו(.      נפש תמים. שהמשפטים האלה הם רק לישראל, שיש להם 1466=התמים נפש ישראל=לִּ

 ים ש ִּ ָּ  )ילקוט משה(          . יםינִּ בִּ מים ידִּ חִּ יופטים שה נֶּ מָּ ְת -נוטריקון: ת 

 "י ד ִתְקנֶּה כ ִ בֶּ ש   ִעְבִרי עֶּ ֵ ִנים ש  ָּ ִבִעת ַיֲעבֹד ש  ְ י ֵיֵצא ו ַבש   ִ ְפש  ם" )כא, ב( ַלחָּ   ִחנ ָּ

  דכתיב בֶּ י עֶּ ְברִּ  ח()אורה". ירִּ בְ עִּ לעדיפות -כנעניאו  עברים יש עבד וא. דבֶּ עֶּ היה כבר -הו  נ  ק  לרמוז כי קודם שת   -דבֶּ י עֶּ רִּ בְ עִּ  ולא עִּ

 ת עִּ בִּ ְ ֵעת אותיות=ו ַבש   ינו  ֹפה מיתתך" לפני אחד יום "ושוב: )מסכת שבת קנג ע"א(. רמז למ"ש שו ב ב ַ ֵ ֵמי שנֹות  . שיזכור האדם שי 

 )שמנה לחמו(      .מחר תמות' שמא ובכל עת יום בכל תשובה 'תעשהלכן  שנה. שבעיםעל האדמה רק 

 " בראשית לט, יז(   "                                                 עבד עברי" הראשון?  אשת פוטיפר מכנה את יוסף "העבד העברימי היה( 

 "וֹ  ִאם ַגפ  וֹ  יָּבֹא ב ְ ַגפ  ַעל ִאם ֵיֵצא ב ְ ַ ה ב  ָּ ה הו א ִאש   ְצאָּ וֹ  ְויָּ ת  ְ וֹ  ִאש    (ג" )כא, ִעמ 

 ה זו ן=ְויְָּצאָּ ו; בגימט' ע"ה, 113=ֲחַיב לָּ מ  ַניו=עִּ זו ן בעל הבית. בגימט' ע"ה ,117=וגם ב ָּ ַניו ואתאת אשתו  ֲחַיב לָּ ד.  ב ָּ ב   )שמנה לחמו(של הע 

 ם וֹ  אִּ ַגפ  וֹ  יָֹּבא ב ְ ַגפ  וֹ  :ֵיֵצא ב ְ וֹ  אזי, ודלה יהיענ הוהשאיר מהנשמה בלבד ושכח הגוף לצרכי חייו שהשקיע . אדםגו ף=ַגפ  ַגפ  . ֵיֵצא ב ְ

ם אבל ממחיצתי; צא לו אומר' ה ַעל אִּ ה ב ַ ָּ ש   ה תורה, זו הש  שא  -הו א אִּ וֹ  ְויְָּצאָּ ת  ש ְ וֹ  אִּ מ   ,אותך תנחה בהתהלכך' "שוכ .עִּ

יצֹותָּ  ,שלמדת( )התורה עליך תשמור )בקבר( בשכבך   )ובחרת בחיים( .'שלך הסניגור תהיהו ךיחֶּ תשִּ  )התורה( היאו ,המתים( )בתחיית והקִּ

  ִּוֹ ב ְ  םא וֹ ב ְ  ֹבאיָּ  ַגפ   )רבינו אפרים(.    אסיפת פירות, וקצירה, דישה, זריעה, חרישהכי רגילין אז להשכיר עבדים ל. אביבר"ת : ַגפ 

 "וֹ ו יש  יו ִהג ִ ל ֲאדֹנָּ ֱאלִֹהים אֶּ וֹ  הָּ יש  ל ְוִהג ִ ת אֶּ לֶּ המ ְ הַ  אוֹ  ַהד ֶּ ַצעוְ  זו זָּ יו רָּ ת ֲאדֹנָּ ְזנוֹ  אֶּ ְרֵצעַ  אָּ ַ מ  ַ דוֹ  ב  ם" )כא, ו( ַוֲעבָּ     ְלעֹלָּ

  החזקוני( לכל אדון הייתה דלת עם סימן שונה.  מר,תוכיח עליו שהוא עבדו, כלואזנו שאם יברח מבעליו, רציעת ? ןזֶּ אוֹ מדוע( 

 )רש"י(        אוזנו תירצע. – 'כי לי בני ישראל עבדים' מכר עצמו לעבד, והפר או, הלך וגנב, תגנבששמעה בהר סיני: לא  אוזן

  ְֹזנו דלרמוז שהוא  בגימט' ע"ה., 65=אדני=דין=אָּ בֶּ םגְ שנה  400, שבצאתם לאחר 400=עַ צֵ ְר מַ ה',  עֶּ לָּ   )פני דוד(ה' לעבודתו.        אָּ

  ַה אדון לעצמו, 400 . אמר הקב"ה, אני הוצאתיכם משעבוד שלבגימט' 400=ַמְרֵצע נ   )דעת זקנים( .     מרצעלכן ילקה ב שנים, ק 
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זמר אזולאיֹרםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ִטים לפרשתֹוגימטריות אותפרפר                          ָּ  )שנה ד'(  170 עלון             ִמְשפ 

 לאֹתעֶשה מצוות 30, עֶשה מצוות 23מצוות:  53יש  משפטים. 
 מכה ֵרעֹו עונש *. אביו ואימו מקללו חֹוֶבלעונש *. רוצחיםפרשת *עבריים.  וֲאָמה ֶעֶבדעניין * ]]פרק כא משפטים פרשת ענייני

תשלומי *. שֹור ָתם ושור מּוָעדעניין *. שֹור ובֹורעניין *. עבדו ואמתון ֵעיאו  מפיל שןעניין *. אישה הרה מכהעונש *. וֲאָמתֹו וֲעבדֹו
 .מָפֶתה בתּוָלהעונש *.שֹומרים 4עניין *. ֵאשנזקי *. ֵשן וֶרֶגלנזקי * .הבא במחֶתֶרתעניין * ]]פרק כב.   ארבעה וחמישהותשלומי  ֶכֶפל

 עלייה לֶרגֶל.* .רָגִליםו ַשָבת, שִמיָטהלשמור * .לשון הרעאזהרה על * ]]פרק כג .הלוואה לֲענִיעניין * .אלָמנָהו יָתֹום ,ֵגראיסור לענות *

 ישראל.  לגרש את אויבי-ִצירָעהשליחת ה*נתינת שכר טוב לשומרי מצוות ה'. * .לפני בני ישראל מלאךשליחת ה*לה'.  ִביכּוִריםלהביא *

 הענן עליו. וכיסוי הר סיניל משה עליית*ראיית אלוקי ישראל. * על העם. זריקת הדם*לעלות אליו.  משהציווי ה' את * ]]פרק כד

 ו"תשעֹשבטֹ"זכֹ.'הדבר אשר היה אל ירמיהו' :הפטרה .18.24-ת"ר ;17.57-ק"מוצש ;16.55-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

)רש"י(  .המקדש אצל סנהדרין שתשים לומר-(יתרו) מזבח לפרשת( משפטים) ִדיִנין פרשת ניסמכה •: הפרשה תמצית
 הקשורים איסורים של פירוטיש  • להתנהל העברי המשפט צריך פיהם-על ודינים חוקים 50-יותר מ מכילה הפרשה
 לעני צדקה מתן, זרה בעבודה עיסוק, וממון גוף נזקי-דיני נזיקין, סמכותיים גופים כלפי קללות הטחת, חטיפה, ברצח
 חייבים מתי; והשוכר השואל, שכר-ושומר חינם-שומר": השומרים ארבעת" דיני • .ח"בע וצער אבדה השבת, ולחלש

 לשמור יש בשנה( חגים) שלושה רגלים•. פטורים הם ומתי, ברשותם שהופקד החפץ אבד או נגנב כאשר לשלם הם
 . איסור לאכול בשר וחלב• ואיסור, הביכורים הבאת מצוות .שבועות, סוכות: פסח, לירושלים בהם ולעלות
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 ום ל' שבט. ל ביח  לקראת יום המשפחה ש   -סיפור עם מוסר השכל: גחלת לוחשת 
 מספר לאחר. מוקדמת הודעה ללא לאירועים להגיע הפסיק, בקביעות משפחה באירועי להשתתף שנהג אחד איש

 האש. בוערת אח מול יושב אחיו את מצא הצעיר האח .קר מאוד לילה זה היה. לבקרו הצעיר אחיו החליט, שבועות
, נוח בכיסא, לידו לשבת אותו והזמין הצעיר האח של ביקורו סיבת את הבין לא האיש. ומזמינה חמימה הייתה הדולקת

 הלהבות בריקודי, באש התבוננו רק הגברים שני. ביניהם שרר עמוק שקט ...וחיכה בשקט התיישב האח. האש מול
. מהם הבולטים באחד בחר רבה ובזהירות, הגחלים את הצעיר האח בחן, דקות מספר כעבור. הבוערים לעצים מסביב

 של למהלכו מרותק, בתהליך התבונן המארח...והמתין לשבת נשאר, לכורסתו חזר, מהאש אותו הרחיק הוא אט אט
 שהיה מה, קצר זמן תוך .לחלוטין כמעט כבה כך ואחר, ברק איבד תחילה – לדעוך הגחל החל אט אט. הצעיר אחיו
 שני בין נאמרה מילה לא ואף, וקר שחור מת אפר של שכבה מכוסה גחל להיות הפך, וחום אור של חגיגה קודם

 וחסר הקר הגחל את החזיר הוא. לביתו לעזיבתו להתכונן הצעיר האח החל, מסוים בשלב .הערב מתחילת האחים
 כשעמד .לו הסמוכים הגחלים של והחום מהאור ניזון כשהוא, לבעור חזר הגחל מיד כמעט. הלהבות למרכז התועלת

 ...אותי שלימדת הנפלא השיעור ועל, ביקורך על תודה: "מארחו לו אמר, הדלת ליד הצעיר האח
 בני כל. שלהם מהברק מאבדים הם, מתרחקים הם וכאשר, מהלהבה חלק מהווים שהם המשפחה לבני להזכיר יש

 כדי, כולם בין החיבור את לעודד שעליהם כך, דולקת תשאר אחד כל של שהלהבה לכך האחראים הם המשפחה
 איתם עובד שאתה אנשים חברות היא משפחה. דם קשר רק לא היא משפחה. ומחממת בוהקת, חזקה תהיה שהאש
 , לליבכם שקרוב מי כל את חזק חבקו, לדעוך ללהבה תתנו אל אומר פשוט ואיש. הם באשר אנשים בין עמוקה וקירבה

 עליכם, הבית של השני בצד או המדינה של השני בצד נמצאת שלכם המשפחה אם משנה זה למרחק, אין תכנעו אל
 ...קצרים החיים כי תמיד ותאהבו. לבעור תמשיך שבתוככם שהאש מנת על דולקת המשפחה להבת על לשמור

 "וֹ ו יש  יו ִהג ִ ל ֲאדֹנָּ ֱאלִֹהים אֶּ וֹ  הָּ יש  ל ְוִהג ִ ת אֶּ לֶּ המ ְ הַ  אוֹ  ַהד ֶּ ַצעוְ  זו זָּ יו רָּ ת ֲאדֹנָּ ְזנוֹ  אֶּ ְרֵצעַ  אָּ ַ מ  ַ דוֹ  ב  ם" )כא, ו( ַוֲעבָּ     ְלעֹלָּ

  החזקוני() לכל אדון הייתה דלת עם סימן שונה.  מר,תוכיח עליו שהוא עבדו, כלואזנו שאם יברח מבעליו, רציעת ? ןזֶּ אוֹ מדוע 

 )רש"י(        אוזנו תירצע. – 'כי לי בני ישראל עבדים' מכר עצמו לעבד, והפר או, הלך וגנב, תגנבששמעה בהר סיני: לא  אוזן

  ְֹזנו דלרמוז שהוא  בגימט' ע"ה., 65=אדני=דין=אָּ בֶּ םגְ שנה  400, שבצאתם לאחר 400=עַ צֵ ְר מַ ה',  עֶּ לָּ   )פני דוד(ה' לעבודתו.        אָּ

  ַדעת זקנים(      .מרצעלכן ילקה ב ה אדון לעצמו,נ  שנים, ק   400 . אמר הקב"ה, אני הוצאתיכם משעבוד שלבגימט' 400=ְרֵצעַ מ( 

 "ם ה ִחנ ָּ ְצאָּ ף ֵאין ְויָּ סֶּ                                                                                                                             " )כא, יא(כ ָּ

  ָּנ ָּ  הְויְָּצא ן: ס"ת ןֵאי םחִּ מָּ ם בלי כסף, ג  -הקב"ה, אך הכסף נתון לך', כ"ש )אסתר ג(: 'כסףקנה את ישראל בלי  המן-הָּ ל  א 

ף; 'חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו'כ"ש )ישעיה נב(:  סֶּ ֶּ ן על הֵעץ=כ  מ  ה ה   )חומת אנך(        .ץעֵ . שניתל 

  
                ? כי תמיד כשתבקשו תרומה, יגידו לכם לפני זה תרומהמופיעה לפני פרשת  משפטיםמדוע פרשת 

    משפטים, כגון: 'כבר תרמנו'...'אבא לא בבית'...'אין עליי כסף קטן'...וכו'.

 ה ִביו "ו ַמכ ֵ וֹ  אָּ ת מֹות ְוִאמ  ל ...בֶחֶנק-יו מָּ ֵ ִביו ו ְמַקל  וֹ  אָּ ת מֹות ְוִאמ  הבֹ -יו מָּ יל      יז(-" )כא, טוסק 
 ל יו ו ְמַקל ֵ בִּ ה זהו=אָּ ילָּ  )בעה"ט(                בגימט'. , 225=בסקִּ

  ?למְ )א( ות: , הסיבמכהיותר חמור מ מקללמדוע יש הבדל בסוג המיתה               ובין אביו שבשמיים.  )חי( בשר ודםהוא בין אביו -ַקל ֵ

ה  )הרא"ש(          אינו אלא מחיים.-מכהיכול לקלל בין בחיים ובין לאחר המיתה.   -מקללאת אביו בשר ודם,  )ב(  'רק'-ַמכ ֵ

 "ַחת ַעִין ַ ן ַעִין ת  ֵ ַחת ש  ַ ן ת  ֵ ַחת יָּד ש  ַ ל יָּד ת  גֶּ ַחת רֶּ ַ ל " )כא ת  גֶּ   , כד(  רָּ

 ן ַחת ַעיִּ ַ ן ת  ן ַעיִּ ֵ  לכן. וכסף = ס, נ<כ, י<פע<  :כסףאותיות באה תחת  עין( א) ?היכן זה מרומז, ממוןל הכוונה :רגל(-יד-)ש 

 (ע.א).     בגימט', ןמֹ מָּ =עין (ב)  .  )בני ציון(ידו. -ר שניפגע עליבר אחר( חייב לשלם את ערך האיבֵ ין חבירו )או כל אֵ הפוגע בעֵ 

  ַשמנה לחמו(     . ירשִּ עָּ . כי מי שיש לו איברים אלו בשלימות, הרי זה ניקרא עשיר: ר"ת לגֶּ רֶּ -דיָּ -ןשֵ -יןע( 

 "י ֹור ִאיש   ִיְגנֹב כ ִ ה אוֹ  ש  חוֹ  ש ֶּ רוֹ  אוֹ  ו ְטבָּ ר 5-ְמכָּ קָּ ם בָּ ֵ ל  ַ ַחת ְיש  ַ ֹור ת  ַחת צֹאן 4-וְ  ַהש   ַ ה ת  ֶּ     " )כא, לז(ַהש  
 לפי שהוא -השֶּ  ;5-פימשלם  לפי שהוא הולך ברגליו,-רשוֹ  (א: )הבריות על כבודחס שהקב"ה  ?מדוע יש הבדל בתשלום

ו על כתפיו היא נקודה לזכותו ביום הדין. בשעת הגניבה נשא אות השֶּ ב הנֵ התבזותו של גוֹ כי  .4-פיטוענו על כתפו, משלם 

 ב(")מכילתא י.   גנב…התורה על כבודו של הם של הבריות. ישלם נא פחות, כי חסה ג  ע  דאי עורר את ל  כדי לברוח במהירות, ו

 )החזקוני(          לא עשה בו מלאכה. -השֶּ . שביטל מלאכתו של בעל השור שהיה חורש בו )ב( .עשה בו מלאכה )א( -רשוֹ  (ב)

 ה ָּ ש   ר ֲחמִּ קָּ ם בָּ ל ֵ ַ ַחת ְיש  ַ ֹור ת  ר, אלף, ֶעֶגל, שור-שמות שיש לו חמישה: כנגד ַהש   ק  ע; פר, ב   ַחת ֹצאן ְוַאְרב ַ ַ ה ת  ֶּ            : ַהש  

 )חומת אנך(             . תיש, עז, רחל, איל. וכן טלה, גדי, כבש, שהשמות שיש לו:  ארבעהכנגד 

ֹ-משניהםגרוע  שקרןגונב גם ביום וגם בלילה; -הגזלןגונב רק בלילה; -הגנב ?גזלןה לעומת גנבה ה עםר  מ  מדוע יש הח  

 )המגיד מקלם(                             גונב גם ביום וגם בלילה, גם מיחיד וגם מרבים. -השקרן

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



   סיפור עם מוסר השכל – תרו  ארבע הנ 
 היכולת או האמונה את שאיבדנו, לנו החשובים הדברים על להילחם כוח לנו שאין מרגישים אנו בחיים רבות פעמים
 בליבנו:      לשמור תמיד שכדאי ומרגש עוצמתי מסר שמעביר המקסים בסיפור להיזכר חשוב כאלה ברגעים בדיוק .לאהוב

    ש הנרות: ח  נרות בערו לאיטם בלילה שקט ורגוע. האוירה הייתה כה שקטה ושלווה שכמעט וניתן היה לשמוע את ר   4
, אבל העולם מלא בכעס ובמלחמה כך שאף אחד לא יכול לשמור על השלהבת שלי שלוםאני נר ה'אמר:  הראשוןהנר 

, אבל אף אחד כבר לא חושב שהוא צריך אותי. לכן אמונהאני נר ה'אמר:  השניהנר ... וכך כבה נר השלום; 'בוערת
, אבל העולם כבר לא אהבהנר האני 'אמר בעצב:  השלישיהנר ... וכך כבה נר האמונה; 'אין עוד צורך שאמשיך לבעור

...וכך כבה נר האהבה;           'מבין את חשיבותי. אנשים שכחו לאהוב את הקרובים אליהם ביותר ולכן כבר אין בי צורך
אתם אמורים 'שאל,  'למה אינכם בוערים?'לפתע נכנס לחדר ילד קטן וראה ששלושה מתוך ארבעת הנרות כבו. 

ו  אני נר ה אל תפחד ילדי היקר,' אמר: רביעיהנר ה ואז 'הסוף עד להאיר להמשיך כל עוד אני בוער, תמיד אפשר  ...הִתק 
. הילד לקח בשמחה את נר התקווה, והצית מחדש את השלום, האמונה והאהבה.  'להדליק בעזרתי את הנרות האחרים

 ה לדעוך...והתקו לנר תיתנו אל פעם אף ביותר, הרבה בעוצמה בליבכם בוער הנרות משלושת איזה משנה : לאמוסר השכל

 ַאל "ְוִכי ְ ר ֵרֵעהו   ֵמִעם ִאיש   ִיש  ַ ב  ְ יו ֵמת אוֹ  ְוִנש  לָּ עָּ וֹ  ֵאין ב ְ ם ִעמ  ֵ ל  ַ ם" )כב, י ש  ֵ ל  ַ    (גְיש 

  ִּאַ י ישאותיות =יִּשַאל; םלוֹ שָּ , ס"ת יאמרר"ת : ו  ֵעהֵר  םעִּ מֵ  ש  יאִּ  לש ְ  כל שלוםמקדים ב 'הוי (מט״ו פ״ד אבות)למ"ש  .  רומזַלאִּ

 )שמנה לחמו(               .      'איש לכל שלום ויאמר אדם

 "ה ְוִכי ֶּ הב ְ  ִאיש   ְיַפת  ר תו לָּ ֶּ ה לֹא ֲאש  ש ָּ ַכב אֹרָּ ָּ ה   ְוש  ָּ הֹר ִעמ  ה מָּ נ ָּ רֶּ וֹ  ִיְמהָּ ה" )כב, טו(    ל  ָּ  ְלִאש  

 י ה כִּ ֶּ  )אבן עזרא(          . גניבת לבמפתה נערות שאין דעתם שלימה, זה דומה ל ;  )רש"י(: מדבר על ליבה עד ששומעת לו. ְיַפת 

 הֹר ה מָּ נ ָּ רֶּ ְמהָּ ר: יפסוק לה יִּ  )רש"י(               .הנ  א  ש  , כמשפט איש לאישתו, שכותב לה כתובה וי  מֹוהָּ

 ֵאן "ִאם ֵאן מָּ ִביהָּ  ְימָּ ה   אָּ ָּ ף לוֹ  ְלִתת  סֶּ קֹל כ ֶּ ְ מַֹהר ִיש  תו לֹת" )כב,  כ ְ  טז(   ַהב ְ

 ֹמַהר( )א ה כ: כ ְ תו לֹותהַֹהר ממָּ הש-בתולה: רמז ל(200) 'ר? ב ְ ֹמוַהר ב() .200 היא כתו בתָּ  )דעת זקנים( .ה(")ע בגימט' .ר' זוזים=כ ְ

 "ה פָּ ֵ ל" ...ְתַחי ֶּה" )כב, יז( לֹא ְמַכש   ֵֹכב כ ָּ ה ִעם ש  ֵהמָּ ת" )כב, יח(   מֹות ב ְ  יו מָּ

  ְהמ פָּ ֵ ֵשףמְ ה אותיות=ַכש   ים.   מצוי יותר ףישו  כִּ שה בהווה הכתוב שדיבר אלא, תמ  המכשף יוֹ  םשג .כָּ ש   (שמנה לחמו)              בנ 

  ְהמ פָּ ֵ ֵשףמְ ולא  ַכש    . יםפִּ שָּ מרבה כ ְ -'מרבה נשים: )אבות ב, ז(כי יותר מצוי מכשפות ממכשפים, כ"ש חז"ל -כָּ

  ָּ ם בשֹוכֵ  לכ ם=: ס"ת+עִּ ם עִּ לעָּ יֹות שרוב -. פסוקים סמוכיםב ִּ ר  םל רמז. כשפים י''ע ע  לעָּ  )בעה"ט(   . אתונו עם ששכב הקוסם ב ִּ

  ְהמ פָּ ֵ ֵשףמְ ה=ַכש   ה=כָּ ת ָּ הסופו -. לומר שכל מי שעוסק בכישוף445=מִּ ת ָּ  (ע.א)                . מִּ

 "ף ִאם סֶּ ה כ ֶּ ְלוֶּ ַ ת ת  י אֶּ ת ַעמ ִ ִני אֶּ עָּ ךְ  הֶּ ה לוֹ  ִתְהיֶּה לֹא ִעמ ָּ ֶּ נֹש  ימו ן לֹא כ ְ יו ְתש ִ לָּ ְך" )כב, כד( עָּ ֶּ  נֶּש 

 ם ף אִּ סֶּ ֶּ ה כ  ְלוֶּ ַ ת'; בגימט, 642=חכמים לתלמידי=ת  י אֶּ ם הארץאליך  '. אם באובגימט, 521=צדיק ואיש=ַעמ ִּ  <תלמיד חכם ועָּ
י נקראים חכמים הם והתלמידי . שהצדיקיםקודם צדיק<ואינו צדיק צדיק; תלמיד חכם קודם או  כסף מלוה אתה ואם, ַעמ ִּ

 )שמנה לחמו(     .עמי כל עם חסד עשית כאילו עליך מעלה אני,  צדיק איש תלמיד חכם ועם עם חסד מעשה

 ם ף אִּ סֶּ ֶּ ה=כ  קָּ צדָּ ַ ; 201=ב ִּ ה .441=תמֶּ אֶּ =וֶּהלְ ת  קָּ  )שמנה לחמו(      .תמֶּ האֶּ  בעולם אותו וֶּהלָּ ת ְ  שהצדָּ

 ף סֶּ ֶּ  )החיד"א(         .   כסףייתן לך  הקב"ה, עניל כסףשאם תיתן <ף. ע<ס  נ<כ  י -עניהם  כסףאותיות שלפני : כ 

 ף סֶּ ֶּ ְלוֶּהחיים היא למחזיקים בה, אלו העשירים;  ץעֵ : )משלי ג(. כ"ש ץעֵ =כ  ַ  '. שיהיה משא ומתן שלך באמונה; בגימט, תמֶּ אֶּ =ת 

 י נִּ י ם שלל  ע  אותיות הנ   :עָּ נִּ ו=עָּ  ;הוא חביב לפני הקב"ה ונָּ עֲ ( כלומר איזה עני אמרתי לך, אותו שהוא ודי, וןנ ,יןע) 126=ֲענָּ

 י נִּ  )נחל קדומים(     '.   דאוֹ ה מְ דָּ עָּ 'ְר . ר"ת ךדָּ ביון, אסכן, מלך, הל, דני, עש, ר: ענישמות נקראו ל שבעה: עָּ

 י ֵ ש   "ְוַאְנש  ְהיו ן קֹדֶּ ר ִלי ת ִ ש ָּ ה ו בָּ דֶּ ָּ ש   ַ ה ב  ב תֹאֵכלו   לֹא ְטֵרפָּ לֶּ ִלכו ן ַלכ ֶּ ְ ש  ַ  " )כב, ל(   אֹתוֹ  ת 

  ַ כו  ש ְ ת  ה; 50)' נ העיר מן הנבלה שמרחיקין יתירה. ללמדך' נ :אותו ןלִּ מ  ב( א  לֶּ ֶּ כו ן ַלכ  לִּ ש ְ ַ : )פרק כג, פסוק א( ליה וסמיך :ֹאתוֹ  ת 

 )בעה"ט(             .    לכלבים להשליכו ראוי לשון הרע המספר כל -שוא" שמע תשא "לא

 

 

 

 

 

 

 

 "ַבר ר ִמד ְ קֶּ ֶּ ק ש  ְרחָּ ִקי ת ִ יק ְונָּ ֲהרֹג ַאל ְוַצד ִ ַ י ת  יק לֹא כ ִ ע" )כג, ז(    ַאְצד ִ ָּ ש   רָּ

 ַבר ד ְ ר מִּ קֶּ ֶּ ק ש  ְרחָּ קזו העֵבירה היחידה שכתוב ': ת ִּ ְרחָּ  )ר' זושא אניפולי(. רקֶּ שֶּ ולברוח מה תרחקלא די שהאדם לא יישקר, אלא לה-'ת ִּ

ו ר...כָּ שָּ -ציפורים מהקב"ה;ר כָּ שָּ -חמור, כלבבעלי חיים היו שותפים ליציאת מצרים וקיבלו שכר:  שלושה יב   ר ֵמַהצִּ

הם לא נבחו; -ת להרוג הבכורותו  , כשהופיע מלאך המ  מכת בכורותקרה נס וב-לשונו' כלב יחרץ 'לא-המעשה: כלב
 כב, ל( :)משפטים לכלב תשליכון אותו'-'טריפה לא תאכלו -השכר

החמורים סייעו לבני ישראל בצאתם ממצרים בכך שנשאו שקים מלאים בכסף  ובזהב של המצרים; -המעשה:  חמור
ל' -השכר ר ְוכָּ טֶּ ֶּ ה ֲחֹמר פ  ְפד ֶּ ה ת ִּ ֶּ   , יג(גי בא:). 'ְבש 

םיר  ב  ן וא  ת    ד  )כנגד הציווי של הקב"ה( שהביאו בשבת  מןליקטו את ה-המעשה :ציפורים.  

  פרשת 'בשלח' להניח חיטה במרפסת בשביל הציפורים שיאכלו.)לא ע"י הקב"ה(: נהוג בשבת -השכר



  סיפור עם מוסר השכל– 'מלך החיות'ההגיון של 
 לא יוכל לתפקד, לכן הוא חייב להתנתק קצת ולצאת מהיער., הוא אחרת ,אחד הרגיש שהוא חייב לקחת חופש שועל
להישאר  יבחי הוא השועל, שלתפקידו  מתוקף כי אמר לו האריה מלך היער וביקש ממנו חופש. אריהלשועל ההגיע 

השועל התעקש ואמר לאריה כי החופש הכרחי והוא מוכן לקחת חופשה ללא  יער ולכן הוא לא יוכל לקחת חופש.ב
האריה הסביר לשועל כי אם הוא יצא לחופש יהיו חייבים לקחת  תשלום, העיקר לצאת להתאוורר ולנקות את הראש.

 השועל הסכים ולקח את החופש. לכשיחזור. ישאר לשועלין שלו ק  מקומו ולא בטוח שהת  במישהו 
כשהגיע לראיון הסביר לו האריה  כעבור שלושה חודשים חזר השועל ליער והגיע לאריה לצורך ראיון חזרה לתפקידו.

 השועל לא הסכים ואחרי דיבור קצר עם האריה, הוא הציע לו כי התקן של השועל כבר תפוס וכי לא יוכל לחזור ליער.
השועל הסכים והחל לתפקד  פנה תקן השועל יחזור להיות שועל.ביער וכשית ארנביות על תקן כתפקיד זמני לה

ט לגשת לאריה כארנב. עבר כחודש בו השועל קופץ ובורח מחיות אחרות עד שנמאס לו מתפקידו כארנב והחלי
 יך לשמש כארנב.האריה הסביר לארנב כי עדיין לא נפתח התקן של השועל והוא צריך להמש ולבקש לעבור תפקיד.

 ראה להפתעתו ארנב.ששוטט ביער, לאחר  השועל התעצב מהבשורה המרה והתהלך לו בדיכאון ברחבי היער.
 .'אני, אני שועל'ענה לו הארנב:  השועל ניגש אל הארנב ושאל אותו: "תגיד ארנב, מה אתה?"

זה 'ענה לו הארנב:  על תקן שועל?" ב ואתה ארנב ונמצאתגיד, איך זה שאני שועל ונמצא על תקן ארנ'השועל אמר: 
                                                               'על תקן אריה... חמורמה שקורה כשיש 

 .כשהאנשים הלא נכונים מגיעים לעמדות מפתח, כל השאר סובלים-בחיים וגם בעבודה: מוסר השכל

 "ַֹחדו ח לֹא ש  י ִתק ָּ ַֹחד כ ִ ר ַהש   ְקִחים ְיַעו ֵ ִ ף פ  ֵ ְבֵרי ִויַסל  יִקים" )כג, ח(    ד ִ  ַצד ִ

  ַֹח ק ָּ  אלֹ  דוש   )חומת אנך(       ' )הוא הקב"ה( אחדאז הוא כופר ב' שוחד. שאם אדם לוקח דחָּ אֶּ : ס"ת חתִּ

 ַֹחד ָּ הם  שוחדאותיות אחר  :ש  ם(             את המשפט. התֶּ יָּ הוא  שוחד.  שאם השופט יקח ה<ד ט<ח ת<ש. הטֶּ ת   )ש 

  ַֹח ק ָּ  אלֹ  דוש  ֹחַ  יכ ִּ  חתִּ ד יָּד ס״ת: דַהש    )שמנה לחמו(      .דנותן השוח עם דחָּ אֶּ  דיָּ  עושה דשוח שהלוקח. ֵאחָּ

 "  לֹש ָּ ִלים ש  חֹג ְרגָּ ה" )כג, יד(    ִלי ת ָּ נָּ ָּ ש   ַ  ב 

  ֹל ָּ י ש  ש  לִּ חֹ  םְרגָּ ָּ ְשֵמי: ס"ת ילִּ  גת  ְשֵמי לכם . כדי שאברךגִּ          ;השנה גִּ

 חֹג ָּ   )שמנה לחמו(      .בסוכות-גשמים; בשבועות-חיטים; בפסח-תבואה. יםמִּ שָּ ג ,יםיטִּ חִּ  האָּ בו  ת-נוטריקון :ת 

 "...ל לֹא ֵ ִדי ְתַבש   ֲחֵלב ג ְ ַ ֹו" )כג, יט(:    ב   לא כתוב במפורש שאסור לאכול בשר וחלב...אך זה רמוז!ִאמ 
 

 

 

 

 

 
 -היא טענה שלאחר שאכל בשר ביקש ממנה חלב-אישה באה לרב ומתלוננת על בעלה שהוא אוכל בשר וחלב

 שעות...' 6עד שתביא לי את החלב יעברו  ,לרב: 'אישתיהרב קרא לבעל שאמר 

 "י ִכי ֵיֵלךְ  כ ִ יךָּ  ַמְלאָּ נֶּ  " )כג, כג(ְלפָּ

 י כִּ  )אור החמה(      , שהוא שר ישראל, הוא ההולך לפני בני ישראל.מיכאל אותיות=ַמְלאָּ
 
 "ל ה ְואֶּ ֶּ ַמר מֹש  ל ֲעֵלה אָּ ה אֶּ   (א" )כד, ...ְיהוָּ

  ֶּלְוא  ֶּ מַ  הֹמש  רס"ת  :הֲעלֵ  ראָּ הָּ ר. שיעלה ְלהָּ הָּ  (שמנה לחמו)   )ע.א([  ...'הרָּ הָּ י הָּ לַ ה אֵ לֵ 'עֲ : )כד, יב(ש אל ה'. ]כ" ְלהָּ
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמתֹלעילוי
  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחתֹלרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הלֹ הֹקֹ ידֹ לֹ -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווגֹהגון  .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש

  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 

 

 ר" להפטרה:' משפטים' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת בָּ ר ַהד ָּ ֶּ יָּה ֲאש  ל הָּ ְרְמיָּהו   אֶּ  (לד-ג'ל ירמיה" )יִּ

 יצא ובשביעית, יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה כי: "שנים שש אחר לחפשי עברי עבד שילוח מסופר על בפרשה

 מאת ירמיהו אל היה אשר הדבר" :שנים שש אחר לחפשי העבדים שילוח עלמסופר  בהפטרה ;"חינם לחופשי

   .איש אחיהו ביהודי בם עבוד לבלתי ,חופשים והעבריה העברי שפחתו את ואיש עבדו את איש לשלח...'ה

 ל לֹא ֵ   יד, כא(-ראה ;לד, כו -כי תשא ;כג, יט -משפטים). בישולאיסור  ,הנאהאיסור , אכילהאיסור : ' פעמיםגמופיע -ְתַבש  

 י דִּ   רמז לכך:  . גדינכללת באיסור -)אייל, צבי( בהמה טהורה. ובהמה טמאה עופות ,חיהט: עֵ בא למ  -' פעמיםגמופיע -ג ְ

ל לֹא (א) ֵ י תַבש   דִּ  )בעה"ט(                        . בגימט' 780=היא איסור אכילה ובישול והנאה=ג ְ

ל לֹא (ב) ֵ י ְתַבש   דִּ ֲחֵלב ג ְ וֹ  ב ַ מ   )שמנה לחמו(      . 869=והנאה ואכילה כן בבישול גס אסור=אסור בחלב בהמה ובשר=אִּ
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