ספר "מגיד מישרים"
של מרן ר' יוסף קארו זצ"ל
מפתחות ענינים
לפי דפי מהד' שנת תש"ך
ועם ציון לאיזו פרשה מדובר
אזהרות – הן המובאות בתחילת הספר

)ויקרא( סופו ,צו )ד"ה ורזא דשבת(;

אב ,לראות דמותו מועיל לדבקות
פז ,פט
צו )ד"ה לך למנדע(; פח
אברהם ,בלי פריעה
ויקהל )יג אדר ב(; עד
אדר ,צום אסתר
תהלים קיב; קס
אהבת ה' ע"י קיום מצוותיו
בראשית )סוף קמא(; יב
"אהיה" ,הוא כינוי ולא שם
מקץ )בתרא(; מ
אוריה ובת שבע
אחשורוש לקח אסתר בעון נשים נכריות ויקהל )קמא(; עט
בראשית כט שבט ,תהלים ל"א; עמ'
אכילה בהצנע כלומר בבושה
ט ,קנט
מקץ )בתרא(; מג
אליהו הוא מטטרו"ן
מקץ )בתרא(; מג
אליהו ,בלי אשה ובנים
תחילת הספר ,בראשית )בתרא( כ"ב
אליהו ,לראותו בהקיץ
אדר א' ,תצוה )קמא( ,סוף אחרי-מות; עמ' ה ,יג ,סט ,קה
ויגש )קמא( ,תצוה )סופו(; מד ,סט
אליהו ,סגולה לזכות לראותו
"אמילם"" ,דעכו" ,לקליפה הקשה והדקה לך לך; טז
בא )קמא ,ו שבט(; נד
בטחון מציל מעונש
בשלח ,סוף אחרי-מות; עמ' ג ,סא ,קה
בית יוסף ,הוא ספר ללא שגיאות
צו; עמ' צ
בית יוסף ,ספרו ייקרא "שולחן ערוך"
ויקהל )קמא ד"ה ומה שאמרו(; עה
"בית יוסף" ,שם הספר
כי תצא )סופו(; קלז
בכי על מיתת בני אהרן והתיקון
תחילת כי תצא; קלד
בן הוא כרעא דאביו ומצילו
אזהרות )תחלת הספר(; ד
גאוה כדי להגיע לעבודת ה'
עמוס; קנח
גיורת חוטאת ,טובה ממנה הגויה
ויקרא )סופו(; פז
גלגול בבהמות
תזריע )סופו(; ק
גלגול בעץ ואבן
לך לך ,וישב )שבת י"ו שבט(; טו ,טז,
גלגול של אשת מהר"י
ל
סוף הספר; קסד
גלגול של יחיד ושל ציבור

תצא )תחילתו(; קלד
גלגול של כל העולם תמיד
עמוס; קנח
גלגול ,קובע הליכות האדם
בשלח )קמא(; נז
דאגה ,לא לדאוג מעניני עולם הזה
וארא )סופו(; נב
דאגות הלב ,יש לבטל
בא )קמא( ,מסעי )סופו(; נו-נז ,קכג
דבור ושתיקה
תשא )קמא( ,פ' ויקרא )סופו( ,תחילת
דבקות המחשבות בה'
אחרי-מות ,ישעיה כ"ו; עמ' סט ,פז ,קא ,קמט
דבקות מחשבות בה' גם כשהוא חולה; ישעיה )מ"ב(; קנה-קנו
ויגש )קמא(; מד
דוד בא ממואב
מקץ; מ'
דוד ובת שבע
ישעיה )מ ,כו(; קנב
ׁשירֵת לשאול
דוד ִ
תרומה )סופו(; סח
דיבור" :זה קדוש" משפיע
ישעיה מ"ב; קנד
דרום העולם ללא יישוב
בחוקותי; קיד
דרך ישרה ,רמזים
וישב; לג
הבדלה במוצאי שבת
מסעי; קכד
הבל נהרג כי הציץ בשכינה
בראשית )תחילתו(; ח
הרהורי עבירה
בשלח )קמא(; קס
הרהורי תורה במבוא מטונף
וארא )סופו(; נב
הרהורים בפרנסתו ,לא מועילים
תבוא )רזא דבכורים(; קלח
השקפה דמצוה ,מטיבה
ויקהל )קמא(; עו
זקן ,מתקן יותר מאשר בנערותו
מקץ; לז
זריזות וזהירות ,מה ביניהם
צו )לפני ד"ה אור לי"ד(; פט
חג פסח וסוכות
ויקהל )קמא ,ד"ה שנה ש"ו(; עז
חגים לעתיד לבוא
בהר )בסופו(; קיב
חובת הלבבות ,בכל יום קצת
צו )ג' של פסח(; צב
חובת הלבבות ,קיצור פעם בחודש
צו )ג' של פסח(; צב
חול המועד ,כתיבת דברי תורה
שמיני )בסופו(; צח
חטא נדב ואביהוא
ויקהל )בתרא(; פב
חטא ,בעיקר אחרי מ' שנה
אחרי-מות )הנזיר(; קב
חטאת במלכות ,עולה תפארת
ואתחנן; קכח
חיה ,יסוד – עוף ,תפארת
צו )קמא(; פח
חלב על המזבח
בהר )תרומת הדשן(; קי
חלבנה ,ספירת כתר
אמור; קו
חליצה ,סודה
)משלי כג ,ו(; קסג
חן בג' ראשונות
ויקהל )קמא(; עז
חנוכה ,לא יתבטל
תשא ,מצורע; עב ,קא
חצות לילה

וישב )בסופו(; לה
מקץ )בסופו(; מב
וישב )יום א חנוכה(; לב ,לד
אמור; קח
שמות )תחילתו(; מו
ויקהל )קמא(; עו
וישב )לפני ד"ה יום א חנוכה( תבוא

יד ,יתד על אזניך
יהושע הוא מטטרון
יום כפור וט' באב
יום כפור ועד סוכות אין חטא
יוסף ,מי ששמו יוסף
יין ,כוונת שתייתו
יסורין בסבר פנים יפות
)בסופו(; לב ,קמא
וארא )קמא(; מט
יסורין ,הם לא א' מאלף
שמואל-ב י'; קמח
יעקב חילק לשני מחנות
משלי )ו'(; קסא
יראה ,ג' יראות יש
נצבים; קמג
כהנים ,ג' דרגות
אזהרות )תחלת הספר( ,וישלח ,עקב
כעס ,אסור אפילו לשם מצוה
)בסופו(; עמ' ג ,כח ,כט ,קל
ויקהל )קריאת מגילה(; עד
כפר ,מעלת תושביו
צו; עמ' צב
כתיבת דברי תורה בחול המועד
במדבר )תחילתו( ,תהלים ל"ב ,לך לך
כתיבת דברי תורה ,חובה
)תחילתו( וישב ,משפטים )כ' שבט( ,ויקרא )סוף פרשה(; עמ' יד ,ל ,סה ,קטו,
קס
שיר השירים; קמז
לבנה ,ברכת ירח במוצאי שבת
אמור)בסופו(; קט
לולב ,עליו כפולים
לך לך )תחילתו(; ישעיה )סופו(; א ,יד,
ליצנות ,אסור לשמוע כל סוג
קנז
לשון הרע עליך ,קבלת שכרו של האומר ויקהל )קמא(; עו
בא )קמא( ,בשלח; נג ,נו ,נז
לשון ,אבר הכבד שבאדם
ויקרא; פ
מהר"ם רוטנברג ,הלכה כמוהו
תשא; עא
מחצית השקל
תזריע; ק
מילה ,כעבור עליו שבת
תבוא )בסופו( ; קמא
מיתה ושמחה
בראשית )יד טבת(; י
מיתה ,ויגוע ,ויאסף
תצא; קלד
מלוה ולוה
צו )בסופו(; עמ' צז
מעשר כספים ,המבקש להתעשר
תבוא; קמא
מעשר שני ומעשר עני
תולדות )בסופו(; כד
מקום מיתתו של אדם
שמיני )בסופו(; צט
מקושש וחטאו
ישעיה מ"ב; קנד
מרכבה בסדר הפוך

מרן יזכה להשרף על קידוש השם אזהרות ,תחילת מקץ ,תחילת שמות ,וארא
)קמא( ,בשלח )לפני סופו( ,תצוה )קמא( ,ויקהל )קמא ,ג' פעמים( ,ויקהל
)בתרא ,ב' פעמים( ,תחילת צו; עמ' מט ,סא ,סח ,עג ,עה ,עו ,עז ,פב ,פז ,פח
תבוא; קלח
מרן ,בנו יהודה נקרא בידי שמים
אזהרות ,תחילת הספר; ה
מרן ,בנו יהיה מקובל גדול
ויצא ,בשלח )סופו(; כו ,סב
מרן ,כרוז )מלאך( הולך לפניו
מרן ,צדיקי גן עדן יצאו לקראתו במותו ויקהל )קמא(; עה
ואתחנן )בסופו(; קכח
מרן ,ר"י מכונה קארו
בלק; קיט
משה ובלעם
מסעי )בסופו(; קכד
משה ור' עקיבא
בשלח; ס
משה לא נלחם בעמלק ,סודו
שיר השירים; קמז
משה לא נקבר בארץ ישראל
וארא )בסופו(; נא
משה ערל שפתיים
פנחס; קכ
משה ,בכייתו מתקנת
בראשית )תחילתו( ,ז
משנה ,לימודו חשוב מן פסקים
בהר ,תבוא )בסופו(; קיא ,קיב ,קמה
משנה ,סדר לימודו
אזהרות ,תחילת הספר; ד
משניות בעל פה
בראשית )יד טבת(; י
נהמא דכיסופא
ויצא )קמא(; כה
נודרין בעלייה לספר תורה
ויצא )קמא(; כה
נודרין בשעת צרה
וישב; לד
נעל לרגליו
מקץ; מא
נר חנוכה והשמש שלו
ויגש )קמא(; מד
נרות ,הטבת חמשה ואח"כ ב'
בראשית ,בשלח )קמא(; יג ,נה
סגוף במניעת שתיית מים
משפטים )סופו( ויקרא ,משלי ג'; עמ'
סגוף בשיטת ראב"ד
א ,סו ,פו ,קסא
ויקהל )קמא(; עו
סגוף ,פרישה מאשתו כשמעוברת
בהר )בסופו(; קיב
סגופים ומעלתם
אמור; קז
סוכה היא מצוה קלה )סודו(
אמור; קז
סכך מחובר לקרקע פסול ,סודו
ויקרא )סוף הפרשה(; פז
סמיכה לסנהדרין
לך לך; טז
עולה ,בינה – זבח ,מלכות
תחילת אזהרות; ג
עולם הבא ,דרשה ק"פ יום
אמור )תחילתו(; קז
עולם עומד מפני ג' דברים
ישעיה מ"ב; קנד
עונש מרן ,תמורתו יבואו אחרים
ישעיה כ"ח; קנב
עיף ויגע ,ביאורם
ואתחנן; קכח
עפר ,עפרים

עצרת ,הכל מודים "לכם"
עריפת עגלה
עשרת ימי תשובה ,לא בבשר ויין
עשרת ימי תשובה ,מצוה לאכול
עשרת ימי תשובה ,מקוה בכל יום
פסח וכוונותיו
פסח ,סוד ליל הסדר
צדיק ,יצר נדמה לו כהר
צדיקים מולידים במיתתם
צדק ,צדקה
צום גדליה ,סודו
ציבור אין פחות מג'
צנון
צפרני יד ורגל
צרכי-ציבור מבטל ללימוד תורה
קבורה ,זכות
קבלה ,טועה בלימודה אינו נענש
יג ,פב
קבלה ,לימודה ג' פעמים בשבוע
קבר ,ל' יום אח"כ עדיין קשור
קדיש ,פירושו וסודו
קטורת ,אין קריאתו בשבת
קלוף פרי עם קצת מהמאכל
קרבנות ,לקרוא בכל יום
קרח הנורא ,מה בין זה לזה
קרח ,אמר ב' משלים
קרי ,טבילתו )סודו(
ר' יוחנן ומיתת ילדיו
ר' עקיבא היה עם הארץ ,סודו
ר"י קארו ומדת הנבואה
ראש השנה ואח"כ שבת ,מתוקן ביותר
רבותינו בג"ע שמחים בלימוד תורתם
רמב"ם ושבח גרסאותיו
רמב"ם יצא לקראת מרן במיתתו
רע שיש בעולם ,לשם תועלת
רפואה ,מבוא גדול בעבודת ה'
רצון ,חפץ ,אהב

בהר; קיא
תבוא; קמ
נצבים )סופו(; קמד
אחרי-מות )סופו(; קה
נצבים )סופו(; קמד
צו; עמ' צ-צא
צו; עמ' צא
ישעיה )מ ,כח(; קנג
שמות ,תצא )בסופו(; מז ,קלז
ישעיה כ"ו; קמט
נצבים )סופו(; קמד
תצא )סעודות שבת(; קלה
בראשית )בתרא(; יג
משלי )כג ,ו(; קסג
שמות; מז
בשלח; נט
בראשית )בתרא( ,ויקהל )בתרא(; עמ'
עקב; קכט-קל
עקב )בסופו(; קל
תולדות; כא-כב
בהר )תחילתו(; קי
תבוא; קמ
ויקרא )סוף הפרשה(; פז
ישעיה )כ"ו(; קמט
קרח; קיז
בהר )בסופו(; קיב
מקץ; מב
מסעי )בסופו(; קכד
שמואל-ב י'; קמח
נצבים; קמד
ויקהל; ד ,עה
ויקהל )בתרא(; פ
ויקרא )סופו( צו; פ ,פו ,צ
תצוה; סט
ישעיה )סוף מ'( ,תהלים י"ט; קנג ,קנח
תהלים קי"ב; קס

צו )ענין שחיטה(; עמ' צד
רש"י טעה
מסעי )בסופו(; קכה
שבועות ונדרים
ויקרא )סופו(; פו
שבת ,אין לאכול בו בדרך הנאה
צו; עמ' צא
שבת ,ג' סעודות
בא )סוף קמא( ,תשא; עמ' א ,נד ,ע
שבת ,לא להרבות באכילה
צו ,עמ' צא
שבת ,סעודות
אמור; קז
שבת ,ערב ש' אין לבזבז זמן
ישעיה )מ ,כו(; קנא
שופר פרה
תבוא )תחילתה(; קלח
שכחה ,סגולה לא לשכוח
שכר גדול בזמננו כי רק מיעוט עוסקים ישעיה )סוף מ"ב(; קנו
שמות )תחילתו(; מו
שמו של אדם וכוחו
ישעיה ס"ו; קנז
שמחה ,גילה ,ששון ,משוש
ראה; קלא
שמיטה זו היא של גבורה
ישעיה מ"ב; קנה
שמע ,בלי ג' מלים אחרונות
תהלים י"ט; קנח
שמע ,להפריד בין הדבקים
ישעיה )סופו(; קנז
שנים מקרא וכו' בנחת
משלי )כג ,ו(; קסג
שנים מקרא וכו' ,לגמור בשבת
תבוא; קמא
שפחת רבי
ויקהל )קמא( ,בהר; עח ,קיב
שק ,לבישת
אחרי-מות )נזיר(; קג
שריקה ,תוקפא
תבוא )בסופה(; קמב
תוכחה ומוסר ,מה ביניהם
תבוא; עמ' קמא
תוכחות או"א ,פרשיות ויקרא דברים
לך לך; טו
תור )מלכות( ,גוזל )תפארת(
אחרי-מות )סופו(; קה
תורה לחוד ותפילה לחוד
אמור; קז
תורה עבודה וגמ"ח
תשא )קמא(; סט
תורה ,ביטלת בפסיעה א' תתקן בפסיעה ב'
תהלים י"ט; קנט
ׂשכֶל
תורה ,דבריה אינם סותרים ֵ
בא; נג
תורה ,מלאכים נוצרים ע"י הבל פיו
ויקהל )בתרא( ,נצבים; פ ,פא ,קמד
תורה ,שכר לימדה אפילו טועה בה
מקץ; מא
תחיית המתים ,יקומו כל הגופות למרות הגלגולים
תלמיד חכם ,אף בחול עם נפש יתירה תהלים י"ט; קנט
אמור; קה
תספורת אלעשא
סוף האזהרות; ו
תענית אינה בלילה
צו; עמ' צא
תפילה ,יכיר בין תכלת לכרתי
אמור )סוף כ' תשרי(; קח
תפילה ,סגולה שתתקבל
בשלח; נז*
תפילה ,לקום מוקדם כדי לא לדלג בפסוקי דזמרה

*הערה :המלאך לא אמר למרן להפסיד תפילה בציבור כדי לקרוא פסוקי דזמרה
ללא דילוג ,אלא אמר לקום מוקדם כדי לא להצטרך לדלג ,כמו שפסק מרן אח"כ
בשו"ע )או"ח סי' נ"ב(
בא )סוף קמא(; נד
תפילין ,רצועות
ישעיה כ"ח; קנב
תשובה ,בעל תשובה לא יפחד

