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 חקת
 

 ט"י פרק
 

-------------------------------------------------- 

ת ֹזאת ב ּתֹוָרה ֻחקַּ ר הַּ ה ִצָוה-ֲאשֶׁ ֵבר ֵלאֹמר ְיהֹוָ ל  | דַּ יָך ְוִיְקחו ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶׁ  ֲאֻדָמה ָפָרה ֵאלֶׁ
ר ְּתִמיָמה ר מום ָבּה-ֵאין ֲאשֶׁ יהָ  ָעָלה-ֹלא ֲאשֶׁ  :ֹעל ָעלֶׁ

-------------------------------------------------- 
 

   העגל על מכפר רמז שפרה אדומה
 

Uי"רש 
 

 אליך ויקחו  (ב
 

             משלהם לכפרה זו יביאו כך  ,משלהם לעגל הזהב נזמי פרקו שהם כשם  ,משלהם
 

------------------------ 
 

 אדומה פרה
 

   העגל על ותכפר פרה תבא כך  ,הצואה ותקנח אמו תבא אמרו מלך של פלטין שטינף שפחה לבן משל
 

Uבעל הטורים 
 
 "עגל עון על זה" בגימטריא  .אדומה פרה 

 
-------------------------------------------------- 

ֹנֵגעַּ -ָכל יג ש ְבֵמת הַּ ר ָהָאָדם ְבנֶׁפֶׁ ָטא ְוֹלא ָימות-ֲאשֶׁ ת ִיְתחַּ ן-אֶׁ ה ִמְשכַּ ש ְוִנְכְרָתה ִטֵמא ְיהֹוָ נֶׁפֶׁ  הַּ
ִהוא ק-ֹלא ִנָדה ֵמי ִכי ִמִיְשָרֵאל הַּ  :בוֹ  ֻטְמָאתוֹ  עֹוד ִיְהיֶׁה ָטֵמא ָעָליו ֹזרַּ

-------------------------------------------------- 
 

 רמז שדם המת מטמע
 

Uי"רש 
 

 בנפש במת
 

 זו  ,בנפש  ,אחר דבר  שבעה  טומאת ולא) הזאה צריכה טומאתה שאין בהמה נפש להוציא  ,האדם נפש של  ,מת ואיזה
              (.עב חולין) דם רביעית

 
Uבעל הטורים 

 
 א א"כ ויקרא פרק



 
ר א) ֹיאמֶׁ ה וַּ ל ְיהֹוָ ה-אֶׁ ל ֱאֹמר ֹמשֶׁ ֹכֲהִנים-אֶׁ ְרּתָ  ַאֲהֹרן ְבֵני הַּ ם ְוָאמַּ ש ֲאֵלהֶׁ ָמא-ֹלא ְלנֶׁפֶׁ ָמיו ִיטַּ  ( :ְבעַּ
 

 :המת בדם בגימטריא  .לא לנפש  
 

-------------------------------------------------- 

ר ָפתוחַּ  ְכִלי ְוֹכל טו  :הוא ָטֵמא ָעָליו ָפִתיל ָצִמיד-ֵאין ֲאשֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 מדבר הכתוב חרס פתוח בכלי כלי רמז ש וכל

 
Uי"רש 

 
 פתוח כלי וכל

 
  ,בחבור יפה עליו פתולה צמידתו מגופת אין אם לפיכך  ,מתוכו אלא מגבו טומאה מקבל שאין  ,מדבר הכתוב חרס בכלי
         טהור  ,עליו פתיל צמיד יש אם הא  ,הוא טמא

 
Uברכת פרץ 
 

ר ָפתוחַּ  ְכִלי ְוֹכל   "הכתוב חרס דיבר ובכלי של"בגימטריא  ָצִמיד-ֵאין ֲאשֶׁ
 

  -------------------------------------------------- 

ר ְוֹכל טז ע-ֲאשֶׁ ל ִיגַּ ה ְפֵני-עַּ ָשדֶׁ ל הַּ ֲחלַּ ב-בַּ רֶׁ ם-אוֹ  ְבֵמת אוֹ  חֶׁ צֶׁ ר אוֹ  ָאָדם ְבעֶׁ ת ִיְטָמא ְבָקבֶׁ  ִשְבעַּ
 :ָיִמים

-------------------------------------------------- 
 

 ודופק גולל לרבות" השדה פני על"רמז ש 
 

Uי"רש 
 

 השדה פני על
 

             בנגיעה שם המת מטמא  ,אהל שם שאין השדה פני על  ,ופשוטו  ,ודופק גולל לרבות  ).עב חולין) דרשו רבותינו
 

Uברכת פרץ 
 

 (כ"עה" )ודופק גולל להביא"בגימטריא  השדה
   

 'כ פרק
 

-------------------------------------------------- 

ָיֹבאו א ר ָהֵעָדה-ָכל ִיְשָרֵאל-ְבֵני וַּ ש ִצן-ִמְדבַּ ֹחדֶׁ ב ָהִראשֹון בַּ ֵישֶׁ ָּתָמת ְבָקֵדש ָהָעם וַּ  ִמְרָים ָשם וַּ
ִּתָקֵבר  :ָשם וַּ

-------------------------------------------------- 



 

 מכפרת צדיקים לומר שמיתת אדומה פרה לפרשת מרים מיתת רמז שנסמכה
 

Uי"רש 
 

 מרים שם ותמת
 

 מיתת אף  (מכפרת אדומה שפרה כמו א"ס)  ,מכפרין קרבנות מה  ,לך לומר  ,אדומה פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה למה
              (.כח קטן מועד) מכפרת צדיקים

 
Uבעל הטורים 

 
  .פרה כמו מכפרת צדיקים שמיתת  (א  ,כח קטן מועד) ל"חז שדרשו כמו ... פרה לפרשת זה סמך  .הראשון בחדש  [א]

   .מכפר בגימטריא שם  .שם ותקבר מרים שם ותמת  .מכפר בגימטריא אדומה פרה
 

 א"כ פרק
 

 
-------------------------------------------------- 

ע א ִיְשמַּ ְכנֲַּעִני וַּ ְך הַּ לֶׁ נֶׁגֶׁב יֵשב ֲעָרד-מֶׁ ְך ִיְשָרֵאל ָבא ִכי הַּ רֶׁ ם ָהֲאָתִרים דֶׁ ִיָלחֶׁ ִיְשבְ  ְבִיְשָרֵאל וַּ   | וַּ
נו ִבי ִממֶׁ  :שֶׁ

-------------------------------------------------- 
 

 כבוד ענני אהרן נסתלקו רמז שאחר שמת
 

Uי"רש 
 

 הכנעני וישמע
 

 עת בכל מזומן  ,לישראל מרדות רצועה מעולם ועמלק  ,(.ג) השנה בראש כדאיתא  'כו כבוד ענני ונסתלקו אהרן שמת שמע

             לפורענות

Uבעל הטורים 
 

 א ל "דברים פרק י
 
ר ֵהָמה-ֲהֹלא) ְרֵדן ְבֵעבֶׁ יַּ ְך ַאֲחֵרי הַּ רֶׁ ש ְמבֹוא דֶׁ מֶׁ שֶׁ ץ הַּ רֶׁ ְכנֲַּעִני ְבאֶׁ יֵשב הַּ ִגְלָגל מול ָבֲעָרָבה הַּ ל הַּ ה ֵאלֹוֵני ֵאצֶׁ  (ֹמרֶׁ
 
 לכך העננים פסקו ועתה הדרך להם מראים שהיו ידו על העננים היו עתה שעד לפי  .אהרן ת"ס  .הירדן בעבר המה הלא   -

  .הדרך לידע סימן להם ליתן צריך
 

-------------------------------------------------- 

ֵבר ה ְידַּ ה ֵבאֹלִהים ָהָעם וַּ ֱעִליֻתנו ָלָמה וְבֹמשֶׁ ִים הֶׁ ִמְדָבר ָלמות ִמִמְצרַּ ם ֵאין ִכי בַּ חֶׁ ִים ְוֵאין לֶׁ  מַּ
ם ָקָצה ְונְַּפֵשנו חֶׁ לֶׁ ְקֹלֵקל בַּ  :הַּ



-------------------------------------------------- 
 

 באיברים נבלע רמז שהם ערערו שהמן
 

Uי"רש 
 

 הקלוקל בלחם
 

 מוציא ואינו שמכניס אשה ילוד יש כלום  ,במעינו שיתפח הזה המן עתיד  ,אמרו  ,קלוקל קראהו באיברים נבלע שהמן לפי
              (.ה ז"ע)
 

Uבעל הטורים 
 

 ז יד"ט שמות פרק
 
ל יד) עַּ ּתַּ ת וַּ ָטל ִשְכבַּ ל ְוִהֵנה הַּ ִמְדָבר ְפֵני-עַּ ק הַּ ק ְמֻחְסָפס דַּ ְכֹפר דַּ ל כַּ ץ-עַּ  ( :ָהָארֶׁ
 
 :אברים ח"ברמ נבלע המן שהיה ח"רמ עולה בגימטריא  .מחספס  - 
 

 ז לג"ט שמות פרק
 
ר לג) ֹיאמֶׁ ה וַּ ל ֹמשֶׁ ח ַאֲהֹרן-אֶׁ נֶׁת קַּ ת ִצְנצֶׁ ן ַאחַּ ר-ְמֹלא ָשָמה-ְותֶׁ נַּח ָמן ָהֹעמֶׁ ה ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוהַּ ת ְיהֹוָ רֶׁ  ( :ְלֹדֹרֵתיכֶׁם ְלִמְשמֶׁ
 
 נבלע המן גם  ,מאליו נתעכל התם מה  .(כ  ,ו שופטים) דגדעון הסלע אל והנח ואידך  .הכא  .במסורה  'ב  .והנח  [- 

 :מאליו ונתעכל באיברים
 

-------------------------------------------------- 

ד טו שֶׁ ְנָחִלים ְואֶׁ ר הַּ ת ָנָטה ֲאשֶׁ בֶׁ ן ָער ְלשֶׁ  :מֹוָאב ִלְגבול ְוִנְשעַּ
-------------------------------------------------- 

 

 בנחל שנהרגו מההרוגים יורד רמז שהדם היה
 

Uי"רש 
 

 הנחלים ואשד
 

 עמוק והנחל גבוהים ההרים שהיו לפי  ,שם נחבאים שהיו אמוריים דם שם שנשפך  ,הנחלים שפך  ,אשד שפך של תרגום
 אמרו  ,הנחל בתוך עובר והדרך  ,מזה בהר חבירו עם ומדבר מזה ההר על עומד אדם  ,לזה זה סמוכים וההרים  ,וקצר

 ואבני בחצים ונהרגם  ,מהם שלמעלה בהרים המערות מן נצא  ,לעבור הנחל לתוך  (לארץ) ישראל כשיכנסו  ,אמוריים
 בולטין ושדים קרנות כמין נקעים אותן כנגד היו אמוריים צד של ובהר  ,מואב צד של בהר הנקעים אותן והיו  ,בליסטראות

 של הר לצד ונתקרב  ,גבירתה פני להקביל היוצאת כשפחה ישראל ארץ של ההר נזדעזע  ,לעבור ישראל שבאו כיון  ,לחוץ
 גבול לצד ונתקרב ממקומו נטה שההר  ,ער לשבת נטה אשר וזהו  .והרגום נקעים אותן לתוך השדים אותן ונכנסו  ,מואב
 ידי על אלא האלו הנסים ידעו ולא ההרים על ישראל ועברו)  .(אינו א"בס)  .מואב לגבול ונשען וזהו  ,בו ונדבק מואב
 לשם שנכנס הבאר

 
Uבעל הטורים 

 
 בנחל שנהרגו מההרוגים יורד היה שהדם דם ת"ס  .הנחלים ואשד  [טו



-------------------------------------------------- 

ח כה ִיקַּ ָעִרים-ָכל ֵאת ִיְשָרֵאל וַּ ב ָהֵאלֶׁה הֶׁ ֵישֶׁ ְשבֹון ָהֱאֹמִרי ָעֵרי-ְבָכל ִיְשָרֵאל וַּ יהָ -וְבָכל ְבחֶׁ  :ְבֹנתֶׁ
ְשבֹון ִכי כו לֶׁ  ִסיֹחן ִעיר חֶׁ ם ְוהוא ִהוא ָהֱאֹמִרי ְךמֶׁ ְך ִנְלחַּ לֶׁ ח ָהִראשֹון מֹוָאב ְבמֶׁ ִיקַּ ת וַּ  ַאְרצוֹ -ָכל-אֶׁ

ד ִמָידוֹ   :ַאְרֹנן-עַּ
-------------------------------------------------- 

 

 רמז שעמון ומואב טיהרו בסיחון
 

Uי"רש 
 

 נלחם והוא
 

  ,מהם לקחה שסיחון לנו כתב  ,היתה מואב משל וחשבון  ,(.ט שם) מואב את תצר אל שנאמר לפי  ,להכתב הוצרך למה
             לישראל טהרה ידו ועל

 
 

Uברכת פרץ 

 (ה הותרו כל ערי האמרי"דמשו)עמון ומואב טיהרו בסיחון ( כ"עה)' בכל ערי האמרי  בגמ

 
-------------------------------------------------- 

ח כה ִיקַּ ָעִרים-ָכל ֵאת ִיְשָרֵאל וַּ ב ָהֵאלֶׁה הֶׁ ֵישֶׁ ְשבֹון ָהֱאֹמִרי ָעֵרי-ְבָכל ִיְשָרֵאל וַּ יהָ -וְבָכל ְבחֶׁ  :ְבֹנתֶׁ
ְשבֹון ִכי כו ְך ִסיֹחן ִעיר חֶׁ לֶׁ ם ְוהוא ִהוא ָהֱאֹמִרי מֶׁ ְך ִנְלחַּ לֶׁ ח ָהִראשֹון מֹוָאב ְבמֶׁ ִיקַּ ת וַּ  ַאְרצוֹ -ָכל-אֶׁ

ד ִמָידוֹ   :ַאְרֹנן-עַּ
-------------------------------------------------- 

 

 "עמון ומואב טיהרו בסיחון"ש זרמ
 

Uי"רש 
 

 נלחם והוא
 

  ,מהם לקחה שסיחון לנו כתב  ,היתה מואב משל וחשבון  ,).ט שם) מואב את תצר אל שנאמר לפי  ,להכתב הוצרך למה
             לישראל טהרה ידו ועל

 
Uס דף חולין: 

 
  בסיחון טיהרו ומואב עמון פפא רב דאמר והיינו

 
Uברכת פרץ 

 (ה הותרו כל ערי האמרי"דמשו" )עמון ומואב טיהרו בסיחון( "כ"עה)בגימטריא  ָהֱאֹמִרי ָעֵרי-ְבָכל

 


