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 "ַמע ְ ש  הֹח ֵתןִֹמְדָיןֹכ ֵהןִֹיְתרוֹ ַֹוי ִ ֶׁ לֵֹאתֹמ ש  רֹכ ָ ֶׁ הֲֹאש  הֱֹאל ִהיםָֹעש ָ ֶׁ ָרֵאלְֹלמ ש   ?מה שמּוָעה שמע יתרו ..."ֹ)יח,ֹא(ו ְלִיש ְ

 ַמע ש ְׁ  .סוף-םית עקריומלק עלחמת ממע ש-נוטריקון; זה רמוז ב)רש"י(. מלחמת עמלק( ב) .קריעת ים סוף( א: ָשָמע על: )ַוי ִּ

 .גרושתומותר להחזיר  כהן(, וכעת שאינו לויה )להיות יָ ו  קיבל ל   משה( שמע שה) ;)אהבת חיים(. מתן תורה( ד. )פרה אדומה( ג)

 ַמע ש ְׁ שָמתֹו שתרו יידע ו -נוטריקון: ַוי ִּ ן מנִּ ר ;לתהעַקיִּ תְׁ יָ  ןכֹה   וֹ יִּ דְׁ  )חומת אנך(     . בגימט' )ע"ה( ,קין=161 ס"ת :הֹמש    ןחֹת   ןמִּ

 ַמע ש ְׁ רוֹ  ַוי ִּ תְׁ ן יִּ ָין כֹה  דְׁ ים, נמצרים הל כגזורים, ו קועים רהומות ת  היימלק. עלחמת ממע, שתרו ימה ו-נוטריקון)א(  :מִּ עֹורִּ

מַ )ב(   ; פרענ-שראלי נו דאשר מ ש ְׁ ר עַוי ִּ תְׁ  )נחל קדומים(    יתרו היה כומר לעבודה זרה ונתגייר.                   .ֲעֹון: ס"ת ןכֹה   וֹ יִּ

  ִּרוֹ י ןכֹ תְׁ ָיןמִּ  ה  ןחֹ דְׁ המֹ  ת   )שמנה לחמו( . כי יתרו היה מחכֵמי פרעה, וכשפרש וברח ממנו זכה להיות חותן משה. חכמים: ר"ת ש  

  ֹרו תְׁ ר. היה )עם הכולל( בגימט' 616. הָר ה זָ דָ ר היה לעבוֹ מ  כו ֹ=תורה=יִּ  )בעה"ט(                 , ולבסוף התגייר. עבודה זרהועבד  כֹומ 

 

 

 

 

  ְנךֲָֹֹאִני"ֹלמשה: אומריתרו אִֹיְתרוֹ ֹח תֶׁ יךָֹֹב ָ ךֵָֹֹאלֶׁ ת ְ ְ ֵניְֹוִאש  ְ יהָֹֹו ש  "ֹ)יח,ֹג(ָֹבנֶׁ ה  ָ   ִעמ 

  ֲיא ךָ ח נִּ נְׁ רֹו: יִּ  ֹת  יר"ת תְׁ ל=37ס"ת  :אב ויתר ךחותנ יאנ ;ַאחִּ ב  ל<גילגול של משה ;ןיִּ קָ <גילגול של רוִ תִ י ִ .ה  ב       (פני דוד)       .ה 
 

  ֲֹאלו ְ ש  ֹֹ"...ַוי ִ ם..."ֹ)יח,ֹז(ְֹלֵרֵעהוֹ ִֹאיש  לו  ָ   ְלש 

  ֲַאלו  ו ש ְׁ הו  לְׁ  יש  אִּ  י ִּ ע  לֹוםלְׁ  ר   החמה( ור)א      . צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחבירו זהרמז כי בחודש . אלולר"ת ֹ:ש ָ
 
 "ר ֵ הַֹוְיַספ  ֶׁ לֵֹאתְֹלח ְתנוֹ ֹמ ש  רֹכ ָ ֶׁ הֲֹאש    ו ְלִמְצַרִים..."ֹ)יח,ֹח(ְֹלַפְרע הְֹיהָוהָֹעש ָ

    ַספ נלְׁ  הש   מֹ  רַויְׁ  (שמנה לחמו)   ה' בסנה.    מלאךאיך ניגלה אליו  יתרולסיפר  משהש. לתורהס"ת ; מלאך ר"ת :לכ ָ  תא   וֹ חֹתְׁ
 
 ח ק ַ ב אֵֹלאל ִהיםֹו ְזָבִחיםֹע ָלהִֹיְתרוֹ ֹ"ַוי ִ ָרֵאלְֹוִזְקֵניַֹאֲהר ןַֹוי ָ ֱאָכלִֹיש ְ םֹלֶׁ חֶׁ הֹח ֵתןִֹעםֹלֶׁ ֶׁ    ָהֱאל ִהים"ֹ)יח,ֹיב(ִֹלְפֵניֹמ ש 

 ם ח   )אור החמה(   ( שאכלו אהרן וזקני ישראל עם יתרו.                  הצג'אר' )סעודת יתרופסוקים,. רמז ל' 78. בפרשה יש 78=ל 

 (הרמב"ן)                                             .'כי חתן דמים הוא', כי יתרו התגייר בו ביום. כלשון הרמב"ן סעודת בריתזאת ה תיהי 
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זמר אזולאיִרםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

 )שנה ד'(  169 עלון             ִיְתרוֹ ֹלפרשתִוגימטריות אותפרפר                                   

  :לאִתעֶשה מצוות 14, עֶשה מצוות 3מצוות. 

 י משה אל ט  פ  ש  מ  *ה. ר  ב  ד  אל משה המ   יתרוביאת *. אלעזרוגרשום טעם שמות בני משה: *שמועת יתרו.  * ]]פרק יח יתרו פרשת ענייני
י אלפים, מאות, חמישים, עשרות.  -משהל יתרועצת * .םהע   ר                  . קבלת התורה* .הגבלה ופרישהמצוות * ]]פרק יטלמנות ש 

 .מזבח אבניםו מזבח אדמהאזהרה על * .הקולות והלפידיםיראת העם מן *. עשרת הדיברות* ]]פרק כ

 ו"שעתִשבטִכ'ִ.'עוזיהו המלך מות 'בשנת :הפטרה .18.16-ת"ר ;17.51-ק"מוצש ;16.49-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 שהשבוע )כ"ב שבט( פקידת שנתו הוהרז ןב  רוני אזולאי  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת
 

יָנה את דרך חייו ועזב את תפקידו ככהן אלילים -יתרו 'נח איש צדיק היה. -נח: ָפָרשֹות ניקראות בשמות של אנשים חמש  ש 

ה כָ זָ -'קורבנות שהקריב בלק מלך מואב 42'בשכר -בלק.  היה גדול בתורה-קורח. במדָין וקיבל עליו האמונה באלוקי ישראל
 )בני ציון( .'בקנאו את קינאת ה' לעיני כל ישראל' זכה לקדש שם שמיים-פינחס. ממנה יצאו דוד ושלמה-המואבָיה רותויצאה ממנו 

o ר:                יו  . כולם עסקו בג  הוי"הביחד  =)ה(  השר)י(,  הֹושעי(, ו) ויתר)ה(,  םהאבראחת לשמם:  אותאנשים נוספה  לארבעה
-יהושע שהוא הראשון שהתגייר; גריםהיה אביהם של כל ה-יתרו; נשיםגיירה את ה-שרה; גבריםגייר את ה-אברהם

 משמו.    אות. כולם זיכו את האנשים להיכנס תחת כנפי השכינה, לכן הקב"ה העניק להם גבעוןגייר את אנשי 

 מקבל משה •. וילדיה משה אשת צפורה בלוויית ישראל בני מחנה אל מגיע, משה חותן, יתרו •: הפרשה תמצית
ִִִִִִ. קורבנות ומקריב האלוהים את ומשבח מהלל בתגובה יתרו, מצרים ביציאת שנעשו הנסים על לו ומספר אותו

 של היררכיה למנותו ,במערכת רפורמה לערוך לו ומציע, העם את לבדו שופט משה כיצדרואה  יתרו: עצת יתרוִ•
 לאחר וחצי כחודש, סיון"ח בר: מתן תורה •. 'עשרות שרי'ו 'חמישים שרי', 'מאות שרי', 'אלפים שרי': שופטים
ִִִִִִִ. (הדיברות עשרתהתורה ) תקבל לקראת בהכנות והחלו סיני למדבר מגיעיםבני ישראל , ממצרים צאתם

 . קורבנות לזבוח כדי מזבח להקיםאת בנ"י  המצוווהקב"ה  בל יעשו אלוהי כסף ואלוהי זהבל י"בנהקב"ה מזהיר את •
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 ר הֹ"ַוי  אמֶׁ ֶׁ יְֹלח ְתנוֹ ֹמ ש  ָֹֹהָעםֵֹאַליָֹיב אֹכ ִ    ,ֹטו("ֹ)יחֱאל ִהיםִֹלְדר ש 

   רֹ םָהעָ  יֵאל ד  י ש  ל  י לדרוש הדברים מה שבין אדם למקום והוא דברי ַשָמיִּם: ס"ת םֱאלֹה   (שמנה לחמו).         םיִּ מָ שַ . שיבואו אל 

 ַלי ָיֹבא ר עימו. אליה. רמז שעתידים לבוא משה ואבֹ ה יָ יָ לִּ ם א  עִּ  אותיות=ָהָעם א  ב   ד     )נחל קדומים(     ו ודור המ 

 

 

 

 "ה םְֹוִהְזַהְרת ָ ְתהֶׁ יםֹאֶׁ ר תַֹהֻחק ִ ו  ַדְעת ַָֹֹהת  םְֹוהו  תָֹלהֶׁ ךְֹֹאֶׁ רֶׁ תָֹבהֹ ֵֹיְלכוֹ ַֹהד ֶׁ הְֹואֶׁ ֲעש ֶׁ ַ רַֹהמ  ֶׁ ו ןֲֹאש     "ֹ)יח,ֹכ(ַיֲעש 

  ְׁהו ָ ת  ַהרְׁ זְׁ ה ;זו בתרי"ג=זה התורהאותיות =הִּ ת ָ ַהרְׁ זְׁ הִּ ם וְׁ ה  תְׁ ָמה אותיות=א    )שמנה לחמו(                   .זאת התורה ה 

 זה את הדרך ;בית החיים: זה ההודעההזאת?   ההודעהמהי  (קידושין)כתוב:  למסור ההודעה לעם ישראל. משהממבקש  יתרו :

 כהן(מעון )הרב ש            . מקום קבורה זה: המעשה אשר יעשון ;בית הקברותר"ת : בה ;ביקור חולים: זה ילכו ;גמילות חסדים

 ֹ ש  ח דֶׁ ַ יֹ"ב  ִ ִליש  ְ ֵניְֹלֵצאתַֹהש   ָרֵאלֹב ְ ץִֹיש ְ רֶׁ םִֹמְצָרִיםֵֹמאֶׁ י ו  ַ אוֹ ַֹהז ֶׁהֹב  רֹב ָ ַ    ִסיָני"ֹ)יט,ֹא(ִֹמְדב 

   ש חֹד  י ב ַ יש ִּ לִּ ְׁ  (שמנה לחמו)     . סיון, אייר, ניסןהחודש השלישי מצאתם ממצרים:  .דזהו בראש חודש סיון=ַהש  

  ִּנחל קדומים(     . )סיון( ונַ עֲ )תורה( בחודש  ונַ עֲ )משה רבינו( ויקבל  ונַ עֲ . לומר שיבוא 126=ממיו"ל=ונַ עֲ =ןיוָ ס(  

 ָרי  <בראשית: חו ָמשכל  יימתסמס"ת של המילה ש=ממיו"ל צ  מ  ֵעיה  שמות; םב   ס  ינָ ויקרא; ם<מ  ֵרחבמדבר; י<ס   .  לישרא<דבריםֹ; ו<י 

 "ַחן םַֹוי ִ ָ ָרֵאלֹש  דִֹיש ְ גֶׁ  ?נגד ההר" ביחיד? ומדוע  ויחןמדוע ניכתב "  "ֹ)יט,ֹב(ָהָהרֹנֶׁ

 ַחן ם ישראל לגלות מצרים: בגימט' 210. רדו=ההר(. איוב כג'-'והוא אחד'. )דכתיב: תדו  חְׁ אַ מֹוֵרה על  :ַוי ִּ . השכינה ירדה ע 

 י בטן: עפ"י י' מויאל()חדר  אלא במקום שיש אחדות.  שֹוָרהשנים. אין השכינה  רד"ו, אלא בדו  עֲ תַ שְׁ נִּ . שלא 'בגימט, הינָ כִּ שְׁ =המָ יְׁ ַר צְׁ מִּ 

 ג ד  )הרב חזקיה( . לקבל התורה הדושוצריך לבוא בק קדושהיה  ההר. קדוש=ק<ר>ש ,ו<ה>ד: 'רהָ ': מילהל נגדיות אותיות: ָהָהר נ 

 ידַֹיֲעק בְֹלֵביתֹת אַמרֹ"כ  הֹלמשה: אומר קב"הה ָרֵאל"ֹ)יט,ֹג(ִֹלְבֵניְֹוַתג ֵ ֹ        ִיש ְ

 כי -?נשיםהתחיל במתן תורה ב מדוע :(מדרש) (א) .אנשיםאלו ה-ד לבני ישראליותג ;נשיםאלו ה-כה תאמר לבית יעקב

  ויצליח. ,לנשיםאומר קודם במתן תורה -ומזה יצא הקלקול, לכן אמר ה' חוהשהוא יגיד ל אדםאמר ה' ל עץ הדעתבציווי 

                                                          )מעיינה של תורה(. .י"את בנ תומחנכשהן -לבניהן תגדנהוהן  ,שדרכה שנמצאת כל היום בביתתחילה,  אשהל ֹתאַמר( ב)

ה;  ֹתאַמר אלו הנשים,-יעקב בית( ג) כ ָ  )רש"י(. יןידִּ גִּ דברים הקשים כ-עונשין ודיקדוקין אלו הגברים,-ישראל לבני תגידבלשון ר 

 "ם ֶׁ םַֹאת  רְֹרִאיתֶׁ ֶׁ יִתיֲֹאש  אְֹֹלִמְצָרִיםָֹעש ִ ָ ש   םָֹואֶׁ ְתכֶׁ ְנֵפיַֹעלֹאֶׁ ַ ִריםֹכ  ָ םָֹוָאִבאְֹֹנש  ְתכֶׁ   "ֹ)יט,ֹד(ֵאָליֹאֶׁ

    ית   םַאת אִּ יתִּ  רֲאש    םרְׁ ָריִּ  יָעש ִּ צְׁ מִּ ים: ס"ת םלְׁ רִּ ים.  ממרים. לפי שהמצרים היו ָממְׁ ת  ד  ב  א      כנגדי, לכן ה 

  ָ ש   כ   אָוא  תְׁ פ   לעַ  םא  נְׁ ַ י יכ  רִּ ָ ש  ית אֹוָתם(  םילָ מִּ ואָ האבדתי את המצרים . םילָ מִּ אָ : ס"ת םנְׁ ר  כ   )שמנה לחמו(    עבורכם.)א 

  ַפ   לע נְׁ ַ י יכ  רִּ ָ ש   )שמנה לחמו('.    'כשבאתם לים נשאתי אתכם כנשר הנושא גוזליו על כנפיו. רמז שהקב"ה אומר: ַלָיםס"ת  :םנְׁ

בגלל -נושא את גוזליו על כנפיו, להבדיל משאר העופות שנותנים את בניהם בין רגליהם רש  נ  כמו שוכמו שפירש רש"י: 

הנשר לוקח סיכון -בו חץשפוחדים מעופות אחרים שפורחים על גביהם, הרי שהנשר עף גבוה ופוחד רק מן האדם שמא יזרוק 

"ויסע מלאך האלוקים...ויבוא בין מחנה ואומר "מוטב שהחץ יפגע בי ולא בבניי"... כך הקב"ה עשה בקריעת ים סוף, 

  ()רש"י                                               והיו המצרים זורקים חצים ואבנים והענן היה מקבלם, ולא פגעו בבני ישראל.  מצרים..."

  ְׁיםנ רִּ ָ  )אור החמה(   לירושלים.  ענניםרמז מה שאמרו חז"ל: שהקב"ה הוליכם בליל פסח ב בגימט' )עם הכולל( 601=ירו ַשַליָמה=ש 

 א ם ָוָאבִּ כ  תְׁ ָלי א  ָשה ניקנית ב :א  זו התורה, דכתיב: -בשטרזו ביזת מצרים; -בכסף...כך ישראל: בביאהו שטר, בכסףכמו שא 

יָאה;  מאורשה אלאמורשה  אל תקרילנו משה מורשה',  'תורה ציוה  )בעה"ט( .                ואבוא בברית איתך', דכתיב: 'בב 

 ָלי ם=א  םם. וכמו שהקוֹ ישראל ניקראים בנים למָ  :א    )הרב עופר ביליה(         שומרת על בניה. שכינהשומרת על הגוזלים, כך ה א 

  שימי, יונה: "צועק הזקן?" האבות לבית משהו לתרום אולי תרצה, אדוני שלום! "של זוג זקנים בדלת צילצול

 "המזוודה את ותכיני המעיל את עלייך

 ה עִַֹֹאםֹ"ְוַעת ָ מו  ָ ְמעוֹ ֹש  ְ ש  ק ִליֹת ִ םֹב ְ ֶׁ ַמְרת  ְ תֹו ש  ִריִתיֹאֶׁ םֹב ְ הִֹליִֹוְהִייתֶׁ ָ לְֹסֻגל  יםִֹמכ ָ   "ֹ)יט,ֹה(ָהַעמ ִ

  :מֹוַע ָ עו  , תורה שבכתבזוהי ש  מְׁ ש ְׁ -ונישמעקיבלו ברצון.  התורה בכתבאת -נעשה ...ישראל אמרופה-תורה שבעל: זוהי ת ִּ

 )אור החיים הקדוש(                                   , קיבלו על תנאי, קודם נישמע מה יגזרו חכמים עליה.התורה שבע"פאת 

  ִֻּגל ָ  יל כ ָ  הסְׁ י למִּ יָלהס"ת   :םָהַעמ ִּ  ט(")בעה                                   .קב"הל ם סגו ָלהעָ תגרום לישראל להיות  מילה. שזכות המִּ

 םֹ"ַוְיִהי י"ֹ)יט,ֹטז(ַֹבי ו  ִ ִליש  ְ   ַהש  

 י הִּ י ַבי ֹום ַויְׁ יש ִּ לִּ ְׁ  )שמנה לחמו(            ניתנה התורה, שבתשביום : ע"ב()מסכת שבת פ"ו, כ"ש '. בגימט, דזהו היה שבת=744=ַהש  

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

רוֹ ל תְׁ  היו שמות נוספיםולמשה  יִּ

  ֹרו תְׁ ר (: 6' )ו  , אח"כ נוספה לורי ת  תחילה ניקרא : יִּ רוֹ  ;(בתורה 1פרשה ירת  הו  ש)י ת  תְׁ ר ;טובים( במעשים ייתר)ש יִּ ב      ;)( ח 

ל  ע  כ   שהיה)רעו א  י ;(למקום חביב שהיה) חֹוָבב ;(למקום ר  ינִּ ל; (תורה לו קנהו, לשמים אנָ ק  )ש ק  יא  ו טִּ  )מכילתא(. (זרה מעבודה שנפטר) פ 

 יזכו ר, אביגדור, יקותיאל, ירד, משהשמות:  9היו  משהל ר ,טוביה, אבִּ ב     )נזר יוסף(                .בן לוי, נתנאל, ח 

 



 סיפור עם מוסר השכל – שוקולד וספלי הפרופסור 

 חושבים שאנחנו, אמיתית משמעות חסרי דברים ידי על מוסחת ודעתנו, שלנו המטרות את שוכחים אנחנו לפעמים
 . בחיים באמת החשובים הדברים על להסתכל כיצד לי הזכיר הבא הסיפור. לא למעשה הם אך לנו שחשובים

 החליטו הם. הלימודים בזמן להם שהיו החיים על ודיברו ישבו, מזהירות קריירות בעלי כולם, קולג' בוגרי של קבוצה
 השיחה, הביקור בזמן. השראה להם הביא שתמיד, פרש וכבר, באוניברסיטה להם שהיה הפרופסור את לבקר ללכת

, חם שוקולד שלו לתלמידים הציע הפרופסור .שלהם היחסים מערכות ועל החיים על ,בעבודה לחץ על בתלונות הוחלפה
, זכוכית, פורצלן :שונים מחומרים היו הספלים. ספלים ומבחר חם שוקולד של גדולה קערה עם וחזר למטבח הלך

 התלמידים את הזמין הוא. זולים וחלקם יקרים חלקם, פשוטים השארו, יוקרתי מראה בעלי חלקם. וחרסינה קריסטל
 אותם שיתף הפרופסור, בידו חם שוקולד של ספל היה מהם אחד שלכל בזמן. השוקולד את בעצמם ולמזוג לבוא שלו

 למראה והפשוטים הזולים בעוד ,נלקחו, טוב שנראים הספלים כל ,היוקרתיים הספלים שכל לכך לב ימו'ש .במחשבותיו
. שלכם והצרות הלחץ כל של המקור זה אבל, עבורכם ביותר הטוב את שתרצו נורמלי זה. הקערה לצד מונחים נשארו
 ולפעמים יקר יותר סתם הוא המקרים ברוב. שבתוכו השוקולד של לאיכות דבר מוסיף לא שותים אתם ממנו הספל

... הספל את רציתם לא אתם. חם שוקולד כוס זה, באמת רצה מכם אחד שכל מה. שבתוכו המשקה את מסתיר אף
, חברים, כעת. האחר של כוסו אל זה לפזול התחלתם, שניות ובתוך. היוקרתיים הספלים את לקחתם במודע אבל

 רק הם. הספלים הם החברתי והמעמד הכסף, שלכם העבודה. החם השוקולד הם החיים: כך זה על חשבו בבקשה
 מתרכזים שאנו בגלל, לפעמים. איכותם את משנה ולא חייכם את מגדיר לא הספל. החיים את ולשמר להחזיק כלים
 ועלינו, החם השוקולד את מקבלים ואנ... זה את זכרו תמיד. במתנה שקיבלנו החם מהשוקולד נהנים לא אנו, בספל רק

  .'להם שיש ממה המירב את מוציאים פשוט הם. הכל להם שאין אלה הם השמחים האנשים. הספל את לבחור

 . במועט להסתפק שיודעים אלה הם, הרבה הכי להם שיש אלה לא הם העשירים האנשים: מוסר השכל

 ֵצא הֹ"ַוי ו  ֶׁ תֹמ ש  ֲחנֶׁהִֹמןָֹהֱאל ִהיםִֹלְקַראתָֹהָעםֹאֶׁ ַ בוֹ ַֹהמ  ְתַיצ ְ יתַֹוי ִ ַתְחת ִ ןִֹסיַניְֹוַהר:ָֹהָהרֹב ְ ַ "ֹ)יט,ֹיזָֹעש  ו  ל  ֻ  ֹ יח(-כ 

  ָפה הקב"ה ית)הכריח( עליהם כ ָ יגִּ  )שבת, פח(      .שם תהיה קבורתכם-לאוואם מוטב, –?מקבלים את התורה, ואמר: ההר כגִּ

 ַרא קְׁ י תלִּ ֲחנ   ןמִּ  םָהֱאלֹהִּ ַ ב הַהמ  ַיצ ְׁ תְׁ י ו  ַוי ִּ ת ִּ ַתחְׁ  )שמנה לחמו( . תורההן לקבל מתן כֵ צבו ה  יוהתי אוֹ שבָ  .תורה מתן ס"ת :רָההָ  תב ְׁ

 ית ת ִּ ַתחְׁ ַהר ָהָהר ב ְׁ יַני וְׁ  )בעה"ט(                                                       .ָהרעל גבי  ָהרמלמד שניתלש ההר ממקומו ונעשה כ :סִּ

  לַֹלֲעל תָֹהָעםֹיו ַכלֹ"ל אֹלקב"ה: אומרמשה יַֹהרֹאֶׁ נוֹ ַֹהֵעד ָתהִֹסיָניֹכ ִ ָ לֵֹלאמ רֹב  ֵ תַֹהְגב  "ֹ)יט,ֹכג(ָֹהָהרֹאֶׁ ו  ת  ְ ש    ְוִקד ַ

  ָהרב פנחס מייזליש(       . ק<ר>ש  ,ו<ה>ד: יר  חַ אַ ו ינ  פְׁ . רמז לכך: האותיות לשד  קוֹ , הם רהִָ: הגבול של אותיות רה( 

 

 

 

 

  ִּיָך..."ֹ)כ,ֹב(ְֹיהָוהָֹאנ ִכי"ֹר הראשון הוא:יב   הד  ?אל"ף, ולא באות בראשית: בי"תמדוע העולם ניברא באות    ֱאל הֶׁ

  נזר יוסף(-)ירושלמי    '. אדיברות בעשרת ה', פתח בה...וכיון שפתח הבריאה ביָר לשון אר  אל"ף לשון ברכה, וה שהבי"תמפני 

  ֹ(אימתי קורין קריאת שמע בערביתמ' )מ: משנההאות הראשונה ב ;(נוכי ה' אלוקיךא' )א: עשרתִהדיברותבת הראשונה האו?; 

 )בני ציון( '.                               אמת-ראש דברך'כמ"ש בתהילים:  . אמת = ?(נא היכא קאית' )ת: תלמודהאות הראשונה ב

 י  (ה"ט)בע                                                       הכבוד. כסאעד  רקיעיםאת כל ה עָר קָ לרמוז שהקב"ה '. בגימט ,81=אס  כ ִּ =ָאֹנכִּ

 ..."לדוגמא אב, הגון אדם, למופת בעל היה הוא: "אותו להספיד מישהו החל הקבורה ובשעת נפטר אחד גבר
 "אחר מישהו של הלוויה עם התבלבלנו שלא בקבר תסתכל לך" :בלחש לו ואמרה בנה לעבר התכופפה האלמנה

 הֹ"ל א לְֹלךַָֹֹתֲעש ֶׁ סֶׁ מו ָנהְֹוָכלֹפֶׁ   "ֹ)כ,ֹד(ת ְ

  ַהעֲ ת  )אור החמה(              שהכועס הוא בעצמו עבודה זרה.  דוש,קר ה. רמז למה שאמרו בזוהכעס=אותיות שניות: לס  פ   ךָ לְׁ  ש  

 קדומים(חל )נ. רמז שאסור לעשות פסל אדם. '. לומר שכל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוץ אדםבגימט, פרצו ף אדם=501=תמונה 

 "ר תָֹזכו  םֹאֶׁ ת ֹיו  ב ָ ַ וֹ ֹ ַהש   ש  תְלַקד ְ ֶׁ ש  ֵ ֲעב דָֹיִמיםֹ:ֹש  ַ יתָֹֹת  לְֹוָעש ִ ָך"ֹ)כ,ֹחֹכ ָ ֶׁ  ט(-ְמַלאְכת 

  ָב ָ הַ  םוֹ י תא   רכוֹ ז ַ ש  לְׁ  תש   תֹוַרת. ס"ת ילִּ א   הז   ת"ר ֹ:וַקד ְׁ  (שמנה לחמו)  .'ילִּ א   הז  . שכל המשמר את השבת מעיד על הקב"ה 'מִּ

   תהַ  ֹוםי תא ב ָ ַ וֹ לְׁ  ש   ש  תש    ,ַקד ְׁ יםיָ  ש   נֹושר"ת  :מִּ נֹוש ז"עע אפילו שבת השומר :ל"זחמש רמז, )ע"ה( 'בגימט ,א  א   )פני דוד(. לו מוחלים כ ְׁ

   תהַ   ֹוםי תא ב ָ ַ וֹ לְׁ   ש   ש  ָיה ת"ר :ַקד ְׁ לִּ ָיה לביאת תזכו שבת שבזכות .א  לִּ  )פני דוד(   . משיח(שאליהו הנביא ייבשר את בוא ה). א 

 "ר תָֹזכו  םֹאֶׁ תֹיו  ב ָ ַ ד:ַֹהש   ֵ ב  תֹכ ַ תָֹאִביךָֹֹאֶׁ ךְָֹֹואֶׁ ֶׁ  (יב-ח"ֹ)כ,ִֹאמ 

  (בעה"ט)               .הוריוכך חייב לכבד  שבתהכשם שחייב האדם לכבד את ? אב ואםלכיבוד  שבתמדוע ָסָמך 

 ם ִביִעיֹ"ְויו  ְ תַֹהש   ב ָ ַ  ַליהָוה"ֹ)כ,ֹי(ֹש 

  ְׁיעִּ הַ  םיוֹ ו בִּ ְׁ ָוה: ר"ת היהוָ לַ  תב ָ ש ַ  יש   יָתה, ס"ת ָשלְׁ ָוהלשומר השבת תהיה   .מִּ  (שמנה לחמו)   .  היָת מִּ -; המחלל את השבתָשלְׁ

 

ין  רב ָ ד  מ   (2; )ישראל על מהגויים שנאה שירדהנקרא כך משום -יינִ סִ  (1) :יינַ סִּ  רב ַ דְׁ מִּ ל שמות שישה  נצָטוו   שָשם-צ 

                 ;לעולם המָ קדו   שהיא התורה נתנו ששם-תדמוִ קִָ רב ָ ד  מ  ( 4)  ;ישראל שם שנתקדשו-ָקֵדש רב ָ ד  מ  ( 3) ;תורה ישראל

ֵרב רב ָ ד  מ   (6) ;שם ורבו רופָ  שישראל-ָפאָרן רב ָ ד  מ  ( 5)  (פט שבת מסכת)       .     התורה בגלל הגויים על רבהחוֹ  שירדה-חו 



 סיפור עם מוסר השכל  - הוריםכיבוד – לדאוג לסבא: 
 4-ה בן ובנו כלתו עם יחד בו וטיפל ביתול אותו לקח בנו .בעצמו לטפל היה יכול ולא בודד תרשנו זקן באיש מעשה

  ידיו של האיש רעדו, ראייתו הייתה חלשה והליכתו לא יציבה.
מצבו של הקשיש הקשה עליו לאכול. בגלל ידיו הרועדות  לארוחת הערב. מדי ערב המשפחה ישבה סביב השולחן

אנחנו חייבים '..אכילתו הייתה קולנית והשתייה נשפכה מכוסו. בנו וכלתו התעצבנו מהבלגן שנוצר. ,ו  ּפכ  נפלו מאכלים מ  
        .'המלוכלכותהספיק לי מהחלב על הרצפה, אכילתו המגעילה והמפות ' אמר בנו, 'לעשות משהו בקשר לסבא

, שישב לבד, בזמן שיתר המשפחה הסבה סביב אהם הציבו שולחן קטן בפינת המטבח ושם ערכו את השולחן לסב
כאשר הביטו בסבא, ראו  מאחר שהסבא שבר מספר צלחות חרסינה, הגישו את ארוחותיו בצלחת עץ. השולחן הגדול.

 נכדה שנאמרו לו היו דברי נזיפה כאשר הפיל מזלג או מאכל. דותהמילים היחי זאת, למרות עינו. בפינת דמעה פעם מדי
האב  יום אחד לפני ארוחת הערב ראה האב את בנו הקטן משחק עם חתיכת עץ על הרצפה. הסתכל על כל זה בשקט. 

 ..., השיב הנכד'כדי שיהיה לכם במה לאכול כשאגדלאני מכין לך ולאימא קערות עץ 'שאל את בנו עם חיוך למעשיו. 
למרות שלא נאמרה מילה, שניהם ידעו מה יש  המילים הכו בהוריו כמו מכת ברק. דמעות החלו לזלוג על לחייהם.

בשארית ימיו אכל את כל .. באותו ערב האב לקח את הסב בידו והביא אותו בעדינות לשולחן המשפחה...לעשות.
 ..ו והרצפה או המפה התלכלכו.מידיומעולם לא גערו בו אם האוכל או המזלג נשרו  ארוחותיו עם המשפחה,

 ַֹ ד"כ ֵ תֹב  תָֹאִביךָֹֹאֶׁ ָך...ְֹואֶׁ ֶׁ ְרָצחֹל א ִאמ     יג(-"ֹ)כ,ֹיבת  ִ

 נזר יוסף(        . אותם רוצחכאילו  הוריוללמדנו שכל מי שלא מפרנס את ? ל'לא תרצח'  מדוע ָסָמך כיבוד אב ואם( 

 ָצח לֹא רְׁ  )בעה"ט(  .      אסור לרצוח האדםלכן ו ...6-אותיות, לומר לך שהאדם ניברא ביום ה 6והוא כולל  6-ר היב ֵ זהו הד  : ת  ִּ

 ד ב   ו ת כיבוד הוי"ה=26=כ ַ צ   )שמנה לחמו(        לכבודו יתברך. אב ואם. ששקולה  מ 

 "יתַֹתְחמ דֹל א ֵ ךָֹֹב   (ד"ֹ)כ,ֹיֵרעֶׁ

 ֹמד לֹא  )חומת אנך(             עשרת הדיברות.ב הטומאה, וממנה יבוא לעבור על כל היא אָ  הדָ מְׁ הח  : ַתחְׁ
 
 הֵֹמָרח קָֹהָעםֹ"ַוי ֲַעמ ד ֶׁ ֹֹו מ ש  ש  לִֹנג ַ לֹאֶׁ רָֹהֲעָרפֶׁ ֶׁ םֲֹאש  ָ ֹ        ָהֱאל ִהים"ֹ)כ,ֹיח(ֹש 

    ג ַ  הו ֹמש  )שמנה לחמו( .'יםך על השמָ דְׁ ה הוֹ נָ תְׁ ': אמרוממלאכי הָשֵרת,  ָשָללשם קיבל התורה אשר  .ַהָשָללס"ת   :לָהֲעָרפ   לא   ש  נִּ
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמתִלעילוי
  .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  :והצלחתִלרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הלִָהִקִָידִָלִֵ-ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווגִהגון  .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 

 

 יג(-, א'ו  ישעיה) עוזיהו" המלך מות "בשנת להפטרה:' יתרו' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 ההר על כבד וענן וברקים קולות ויהי הבוקר בהיות השלישי ביום ויהי: "תורה במתן' ה הא  רְׁ מָ  מסופר על בפרשה

: הנביא ישעיה שראה המרכבה הא  רְׁ מָ   עלמסופר  בהפטרה ;..".במחנה אשר העם כל ויחרד, מאד חזק שופר וקול

 ממעל עומדים שרפים: ההיכל את מלאים ושוליו, ונשא רם כסא על יושב... את ואראה עוזיהו המלך מות בשנת"

 ..."עיני ראו... המלך את כי... עשן ימלא והבית קדוש קדוש, קדוש ואמר זה אל זה וקרא... לו

 היה ולבו. היו אחים ואמציה אמוץ: ל''חז לפי, המלך אחי בן הפרתמים ומן המלוכה ער  מֵז   היה הנביא אמוץ בן ישעיה 

בכ     .'ה כבוד על למורטים ולחייו למכים גוו לתת עצמו והכין, בתוכחותיו ירִּ אֲ הַ  ל 

 (אברבנאל)         .הנבואה במעלת גבוהה היותר המדרגה היא חזון'' ישעיה חזון. ''בחלום ולא במראה היתה ישעיה נבואת  

 3 ל('')חז .מהפורענות ידאג-ירמיה ;לנחמה יצפה-ישעיה ;ולעשירות גדולהל יצפה-בחלום מלכים ספר הרואה :הם נביאים 

 סיכום-עשרת הדיברות

 ט(")בעה               ". טוב לישראל אךמרומז בפסוק " ,(ךלרע)וכל אשר  'ךת ומסיים עם אוֹ  (נכיא) 'את עם אוֹ  יםמתחיל 

  (ָשם) .תר  כ ָ -ואם לא; לראשו כתרהיא -לומר שאדם שלומד תורה לשמה, רת  כ    .מצוות נח 7תרי"ג+=אותיות 620 הםביש 

 ד  אליעזרלרמז '. גימטב, 172=עקָ ב   =בק  ע  =תיבות 172 הםיש ב ב             :)בראשית כד, כב(כ"ש  ,רבקהשנתן מתנה ל (אברהם)ע 

"עקב אשר שמע . וזה עשרת הדברותאלו הם  –" זהב משקלם 10, "לוחות 2אלו הם  –" משקלו ושני צמידים בקע"

 (ָשם)                                                           ( תיבות.172) עקבהדברות שהם  (10) 'י :יעק"בז למֵ וכן מָר  אברהם בקולי".

 ביום כיפור.-י' בתשרי-משה בקיבל -שניים, ואת הלוחות הוזמיז' בת-קיבל משה ב-ראשוניםאת הלוחות ה 

 היה עומד בנס, ולא נופל.-'(ס', ם) תמוֹ , האותיות היו חלולות, החלל שהיה באותיות הסתו  ספירעשויות מאבן לוחות ה 

  ִּ613=תרי"גדיברות הקב"ה, ביחד  2-ה, ווָ זה מה שמשה צ   'בגימט 611=תורה :ה לנו משהוָ תורה צ . 

 מתאלא וקר שא ל-נוטריקון:  לשוא ,'לשוא שאילא ת'דכתיב:  ,אפילו על אמת ישבעהמן הראוי לא ל. 
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