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ַלח ב ָך-שְׁ ָיֻתרּו ֲאָנִשים לְׁ ַנַען ֶאֶרץ-ֶאת וְׁ ֵני ֹנֵתן ֲאִני-ֲאֶשר כְׁ ָרֵאל ִלבְׁ ַמֵטה ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ִאיש ִישְׁ  לְׁ
ָלחּו ֲאֹבָתיו  :ָבֶהם ָנִשיא ֹכל ִתשְׁ

ַלח ג ַבר ֹמֶשה ֹאָתם ַוִישְׁ ה ִפי-ַעל ָפאָרן ִמִמדְׁ הֹוָ ֵני ָראֵשי ֲאָנִשים ֻכָלם יְׁ ָרֵאל-בְׁ  :ֵהָמה ִישְׁ
-------------------------------------------------- 

 

        היו כשרים שעה רמז שבאותה
      

Uי "רש 
 

 אנשים כולם
 

             היו כשרים שעה ואותה  ,חשיבות לשון שבמקרא אנשים כל
 

Uבעל הטורים 
 

  ח יב    "תצוה פרק כ
 
תָ  יב) ַשמְׁ ֵתי-ֶאת וְׁ ֹפת ַעל ָהֲאָבִנים שְׁ ֵני ָהֵאֹפד ִכתְׁ ֵני ִזָכֹרן ַאבְׁ ָרֵאל ִלבְׁ ָנָשא ִישְׁ מֹוָתם-ֶאת ַאֲהֹרן וְׁ ֵני שְׁ ה ִלפְׁ הֹוָ ֵתי-ַעל יְׁ ֵתָפיו שְׁ ִזָכֹרן כְׁ  :לְׁ
) 
 
 כשרים כלם מרגלים שהיו מלמד  .במרגלים  (ד  ,יג במדבר) שמותם ואלה  .שמותם את אהרן ונשא  .במסורה  'ב  .שמותם 

 :השם פי על ביררם ומשה
 

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

ֵמָנה ָהָאֶרץ ּוָמה כ ֶתם ַאִין-ִאם ֵעץ ָבּה-ֲהֶיש ָרָזה-ִאם ִהוא ַהשְׁ ַחַזקְׁ ִהתְׁ ֶתם וְׁ ַקחְׁ ִרי ּולְׁ  ָהָאֶרץ ִמפְׁ
ַהָיִמים ֵמי וְׁ  :ֲעָנִבים ִבכּוֵרי יְׁ

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

 כעץ דורו על ומגין כעץ ארוכות ששנותיו אדם לאותו עץ היינו ישנו בה רמז ש היש
 

Uי"רש 
 

 עץ בה היש
 

             בזכותו עליהם שיגין  ,כשר אדם בהם יש אם
 

Uטו דף בתרא בבא. 
 

 התם עוץ הכא דמי מי עץ בה היש התם וכתיב שמו איוב עוץ בארץ היה איש הכא כתיב היה מרגלים בימי איוב אמר רבא
 כעץ דורו על ומגין כעץ ארוכות ששנותיו אדם לאותו ישנו לישראל משה להו קאמר הכי עץ

 
Uברכת פרץ 
 

ֶתם ַאִין-ִאם ֵעץ ָבּה-ֲהיֶש ַחַזקְׁ ִהתְׁ  "היש בה זה  שימיו כימי העץ ומגין על דורו כעץ"בגימטריא  וְׁ



 
 

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

ַבר ָהָאֶרץ-ֶאת ַוָיֻתרּו ַוַיֲעלּו כא ֹחב-ַעד ִצן-ִמִמדְׁ ֹבא רְׁ  :ֲחָמת לְׁ
רֹון-ַעד ַוָיֹבא ַבֶנֶגב ַוַיֲעלּו כב ָשם ֶחבְׁ ַמי ֵשַשי ֲאִחיָמן וְׁ ַתלְׁ ִליֵדי וְׁ רֹון ָהֲעָנק יְׁ ֶחבְׁ ָתה ָשִנים ֶשַבע וְׁ נְׁ  ִנבְׁ

ֵני ָרִים ֹצַען ִלפְׁ  :ִמצְׁ
-------------------------------------------------- 

 
 

Uי "רש 
 

 חברון עד ויבא
 

 את אתן ולו אומר הוא וכן  ,(:לד סוטה) בעצתם להיות לחבריו ניסת יהא שלא  ,אבות קברי על ונשתטח שם הלך לבדו כלב
              (.כ  ,א שופטים) חברון את לכלב ויתנו וכתיב  ,(.לו  ,א דברים) בה דרך אשר הארץ

 

 אבות קברי על ונשתטח הלך רמז שכלב
 
 

Uבעל הטורים 
 

 :אבות קברי על שנשתטח אבות בהיפך ת"ס  .ויבא בנגב ויעלו  .חמת  [כא

 

 לבדו חברון היינו כלב עד רמז שויבא
 

Uברכת פרץ 

 לבדו בגימטריא כלב( כ"עה) עד ויבא

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

נּו ַנֲעֶלה ָעֹלה ַוֹיאֶמר ֹמֶשה-ֶאל ָהָעם-ֶאת ָכֵלב ַוַיַהס ל ָיַרשְׁ  :ָלּה נּוַכל ָיכֹול-ִכי ֹאָתּה וְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 לרקיע נעלה ועלו סולמות עשו לנו יאמר אם נעלה היינו אפילו רמז שעלה
 

Uי "רש 
 

 נעלה עלה
 

             דבריו בכל נצליח  ,שם ועלו סולמות עשו אומר והוא  ,בשמים אפילו
 

Uבעל הטורים 
 
 :נעלה  ,שנה מאות  'ה מהלך שהוא  ,לרקיע ועלו סולמות עשו לנו יאמר אם שאפילו לומר  ,א"בה  .נעלה עלה  [ל



 

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

ָשם לג ִפיִלים-ֶאת ָרִאינּו וְׁ ֵני ַהנְׁ ִפִלים-ִמן ֲעָנק בְׁ ִהי ַהנְׁ ֵעיֵנינּו ַונְׁ ֵכן ַכֲחָגִבים בְׁ ֵעיֵניֶהם ָהִיינּו וְׁ  :בְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 כאנשים  בכרמים נמלים יש  ,לזה זה רמז ששמעו אומרים 

    
Uי "רש 

 

 בעיניהם היינו וכן
 

             לה  סוטה  כאנשים   בכרמים יש( חגבים  א"ובס ם"רא) נמלים   ,לזה זה אומרים שמענו

Uבעל הטורים 
 
 אומרים שמענו י"שפירש מה יתיישב ובזה  ."נמלים וכמו "נוטריקון גם ן"וכ  .נמלים קן וזהו בגימטריא  .בעיניהם היינו וכן 

 ולא כחגבים ומשמע בעיניהם היינו וכן כחגבים בעינינו ונהי אומר הפסוק והלא נמלים של שמם דכר מאן כי  ,בכרם נמלים
  .כ"ע י"רש שמדקדק נראה שאמרנו כמו אלא  .כנמלים

 

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

רּו ד ָנה ָאִחיו-ֶאל ִאיש ַוֹיאמְׁ ָנשּוָבה ֹראש ִנתְׁ ָמה וְׁ ָריְׁ  :ִמצְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 זרה עבודה ראש זהו רמז שנתנה
 

Uי "רש 
 

 ראש נתנה
 

             אלילים עבודת לשון פירשו ורבותינו  ,מלך עלינו נשים  ,רישא נמני כתרגומו
 

Uבעל הטורים 
 

 אף יום  'מ לאחר התם ומה  .ראש אותיות אשר לפנינו ילכו אשר  (א  ,לב שמות) בעגל וכן  .זרה עבודה זהו  .ראש נתנה  [
 :זרה עבודה בגימטריא ת"ר  .מצרימה ונשובה ראש נתנה אחיו אל איש  .יום  'מ לאחר כאן

 

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

ה ַאְך ט ֹרדּו-ַאל ַביהֹוָ ַאֶתם ִתמְׁ אּו-ַאל וְׁ ֵמנּו ִכי ָהָאֶרץ ַעם-ֶאת ִתירְׁ ה ֵמֲעֵליֶהם ִצָלם ָסר ֵהם ַלחְׁ  ַויהֹוָ
 :ִתיָרֻאם-ַאל ִאָתנּו

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



 עליהם מגין שהיה איוב  ֵמֲעֵליֶהם היינו מת ִצָלם ָסר רמז ש
 

Uי"רש 
 

 צלם סר
 

             מעליהם סר המקום של צלו  ,אחר דבר  .).לה סוטה) עליהם מגין שהיה איוב  .מתו שבהם כשרים  ,וחזקם מגינם
 

Uברכת פרץ 
 

 "עליהם מגין שהיה זהו איוב"ֵמֲעֵליֶהם בגימטריא  ִצָלם ָסר

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

ָכֵלב נּון-ִבן ִויהֹוֻשעַ  לח ֻפֶנה-ֶבן וְׁ ִכים ָהֵהם ָהֲאָנִשים-ִמן ָחיּו יְׁ  :ָהָאֶרץ-ֶאת ָלתּור ַהֹהלְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 בארץ מרגלים של חלקם וכלב נטלו שיהושע יםרמז
 

Uי "רש 
 

 חיו וכלב ויהושע
 

 תחתיהם וקמו  (:קיח בתרא בבא) בארץ מרגלים של חלקם שנטלו מלמד אלא  ,ההם האנשים מן חיו לומר תלמוד מה
             לחיים

 
Uבעל הטורים 
 

 :בחלקם שחיו בחלקם בגימטריא שהוא ף"סמ ש"ב ת"בא  .חיו  [לח
 
 Uברכת פרץ 
 

 "זכו בנחלתם"בגימטריא  ָהֵהם ָהֲאָנִשים-ִמן ָחיּו
 (עם התיבות והכולל" )נטלו חלקם בארץ"  בגימטריא ָהֵהם ָהֲאָנִשים-ִמן ָחיּו

 

 ו"ט פרק
 -------------------------------------------------- 

רּוָמה ָתִרימּו ַחָלה ֲעִרֹסֵתֶכם ֵראִשית כ רּוַמת תְׁ  :ֹאָתּה ָתִרימּו ֵכן ֹגֶרן ִכתְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 במדבר ללוש רגילין שאתם עריסותיכם רמז ששיעור חחיוב הפרשת חלה היינו שיעור 
 

Uי"רש 
 

 ערסתכם ראשית
 



 ).טז שם) לגלגלת עומר  ).יח  ,טז שמות) בעומר וימודו  ,היא וכמה  ,במדבר ללוש רגילין שאתם עריסותיכם כדי כשתלושו
 לשם תרומה אחת חלה תלקח  ,ראשית ממנה שתאכלו קודם כלומר  ,מראשיתה תרימו  )ביצה וחומש ביצים ג"מ ושיעורו) 

              'ה
Uברכת פרץ 
 

 "עיסת המדבר"  בגימטריא( כ"עה) ערסתכם
 

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

ִכי כב גּו וְׁ ֹלא ִתשְׁ ֹות-ָכל ֵאת ַתֲעשּו וְׁ ה ִדֶבר-ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהִמצְׁ הֹוָ  :ֹמֶשה-ֶאל יְׁ
-------------------------------------------------- 

 

 והחקים המצות ככל ששקול כוכבים רמז שעבודת
 

Uי"רש 
 

 'וגו תשגו וכי
 

 שהיא אחת מצוה  ,האלה המצות כל את לומר תלמוד  ,המצות מכל באחת אלא אינו או  ,מדבר הכתוב אלילים בעבודת
 ומגלה ברית ומפר עול בה פורק זו מצוה אף  ,פנים ומגלה ברית ומפר עול פורק  ,המצות כל על העובר מה  ,המצות ככל
              (.ח הוריות) אלילים עבודת זו  ,ואיזו  ,פנים

 

Uבעל הטורים 
 

 ו ג   "ויקרא פרק כ
 
ֶאֶבן ָלֶכם ָתִקימּו-ֹלא ּוַמֵצָבה ּוֶפֶסל ֱאִליִלם ָלֶכם ַתֲעשּו-ֹלא א) ִכית וְׁ נּו ֹלא ַמשְׁ ֶכם ִתתְׁ צְׁ ַארְׁ ַתֲחֹות בְׁ ִהשְׁ ה ֲאִני ִכי ָעֶליהָ  לְׁ הֹוָ  :ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ
ֹתַתי-ֶאת ב ֹמרּו ַשבְׁ ָדִשי ִתשְׁ ה ֲאִני ִתיָראּו ּוִמקְׁ הֹוָ  :יְׁ
ֻחֹקַתי-ִאם ג ֶאת ֵתֵלכּו בְׁ ֹוַתי-וְׁ רּו ִמצְׁ מְׁ  (:ֹאָתם ַוֲעִשיֶתם ִתשְׁ
 
 והחקים המצות ככל הם ששקולים לומר  (א  ,שם) כוכבים ועבודת  (ב  ,כו לעיל) לשבת בחקותי אם סמך 

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

ֵני-ֶאל ַדֵבר לח ָרֵאל בְׁ תָ  ִישְׁ ָאַמרְׁ ָעשּו ֲאֵלֶהם וְׁ ֵפי-ַעל ִציִצת ָלֶהם וְׁ ֵדיֶהם ַכנְׁ ֹדֹרָתם ִבגְׁ נּו לְׁ ָנתְׁ -ַעל וְׁ
ִתיל ַהָכָנף ִציִצת ֵכֶלת פְׁ  :תְׁ

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

 נשרים כנפי על אתכם ואשא בגדים כנגד כנפי רמז שציצית על
 

Uי "רש 
 

 בגדיהם כנפי על
 

 ד  ,יט שמות) נשרים כנפי על אתכם ואשא כנגד
 



Uבעל הטורים 
 

  ,יז תהלים) דכתיב שכינה פני ורואה זוכה ציצית במצות זהיר שהוא מי לומר  .נשרים וגימטריא צדקות בגימטריא ציצית  
 :נשרים כנפי על אתכם ואשא  (ד  ,יט שמות) שנאמר למה וזוכה  .פניך אחזה בצדק אני  (טו
 
 

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

ה ֲאִני מא הֹוָ ֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ ַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ יֹות ִמצְׁ ה ֲאִני ֵלאֹלִהים ָלֶכם ִלהְׁ הֹוָ  יְׁ
 :ֱאֹלֵהיֶכם

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

 המצות ככל אלילים והם שקולים עבודת עובד כאלו השבת את רמז  שהמחלל
 

Uי "רש 
 

 אלהיכם  'ה אני
 

 השבת את שהמחלל לומר  ,אלילים עבודת לפרשת מקושש פרשת נסמכה למה  ,העתקתי הדרשן משה רבי של ומיסודו  ,(:
 תורה לעמך ותתן ירדת סיני הר ועל  ,בעזרא אומר הוא וכן  ,המצות ככל שקולה היא שאף  ,אלילים עבודת עובד כאלו

 כנגד שקולה היא שאף לפי  ,לאלו נסמכה לכך ציצית פרשת ואף  ,(.יד יג  ,ט נחמיה) להם הודעת קדשך שבת ואת ומצות
             מצותי כל את ועשיתם שנאמר  ,המצות כל
 

Uבעל הטורים 
 
 והחקים המצות ככל הם ששקולים לומר  (א  ,שם) כוכבים ועבודת  (ב  ,כו ויקרא ) לשבת בחקותי אם ג סמך  ,כו ויקרא  

 


