
 

  לפרשת משפטים

 

מסתבר, כי עשר הדברות היו רק ההתחלה... הפרשה שלנו עמוסה חוקים ומשפטים, מילים   . א

מילים: כיצד עלינו לנהוג בנשינו, בעבדינו, בעניים אשר עומדים לפתחנו ובכל אלה הנתונים  

לחסותנו. רק משה שומע, ועליו מוטלת המשימה להעביר את הדברים הלאה, אל עם ישראל  

 יו. לדורות 

 

אֶמר  .ב ֶשה, ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה-ֶאל ה’ַויֹּ ְצָוה, ֲאֶשר  -ָשם; ְוֶאְתָנה ְלָך ֶאת-ֶוְהֵיה--מֹּ ָרה ְוַהמִּ ת ָהֶאֶבן, ְוַהתוֹּ ֻלחֹּ

ָתם. רֹּ י, ְלהוֹּ ֶשה, ֶאל  ָכַתְבתִּ ; ַוַיַעל מֹּ ֻשַע ְמָשְרתוֹּ יהוֹּ ֶשה, וִּ ים.-ַוָיָקם מֹּ ָלנּו  -ים ָאַמר ְשבּוַהְזֵקנִּ -ְוֶאל  ַהר ָהֱאֹלהִּ

י-ָבֶזה, ַעד ֲאֶשר ָמֶכם, מִּ ן ְוחּור עִּ ֵנה ַאֲהרֹּ ַגש ֲאֵלֶהם.-ָנשּוב ֲאֵליֶכם; ְוהִּ ים יִּ ֶשה, ֶאל   ַבַעל ְדָברִּ ָהָהר; - ַוַיַעל מֹּ

ד  ָהָהר.-ַוְיַכס ֶהָעָנן, ֶאת ן ְכבוֹּ ְשכֹּ יַני, ַוְיַכֵסהּו ֶהָעָנן שֵ -ַעל ה’-ַויִּ ְקָרא ֶאלַהר סִּ ים; ַויִּ ם -ֶשת ָימִּ ֶשה ַביוֹּ מֹּ

ְך ֶהָעָנן. תוֹּ י, מִּ יעִּ ד   ַהְשבִּ ְשָרֵאל.ה’ּוַמְרֵאה ְכבוֹּ אש ָהָהר, ְלֵעיֵני, ְבֵני יִּ ֶכֶלת ְברֹּ ְך    , ְכֵאש אֹּ ֶשה ְבתוֹּ א מֹּ ַוָיבֹּ

ֶשה, ָבָהר,-ֶהָעָנן, ַוַיַעל ֶאל י מֹּ ים ָלְיָלה. ָהָהר; ַוְיהִּ ם, ְוַאְרָבעִּ ים יוֹּ  [ 18  - 12]שמות כ"ד,   ַאְרָבעִּ

 

את כל אלה   - בני אדם, את אלהיםאת טוב הלב, את הרגישות, את החיפוש אחר השלום בין  . ג

לנסות ולראות מבעד לעננים. האם נצליח לשמוע את קולם העדין של האחוה והצדק  אנו צריכים  

 מבין האש והעשן?  

 

 ה    / זלד כל שושנה  . ד

 

נָּה ִהיא ִאי  כָּל ׁשֹוׁשַׁ
ח ְבטָּ מֻּ לֹום הַׁ שָּ ל הַׁ  ,ׁשֶׁ

ִנְצִחי לֹום הַׁ שָּ  .הַׁ
 

ת רֶׁ נָּה ִמְתּגֹורֶׁ  ְבכָּל ׁשֹוׁשַׁ
ִּפיִרית  ִצּפֹור סַׁ

ּה "ְוִכְתתּו ְשמָּ  ."ׁשֶׁ
 

ה  ְוִנְדמֶׁ
רֹוב ה קָּ  כֹּ

נָּה שֹוׁשַׁ  ,אֹור הַׁ
רֹוב ה קָּ  כֹּ

ּה  ,ִניחֹוחָּ
רֹוב ה קָּ  כֹּ

ִלי עָּ ט הֶׁ קֶׁ  ,םׁשֶׁ
רֹוב ה קָּ  כֹּ
  - אֹותֹו ִאי

ה ח ִסירָּ  קַׁ
ֵאׁש ת יָּם הָּ  וֲַׁחֵצה אֶׁ

 


