
 
 
 

 י"ראיות נפלאות לפירוש רש
 וברכת פרץ  של הבעל הטורים יםפירושהמתוך 

 
 

 ים שמראים החיבורארמזים נפל
 ולבין תורה שבעל פה בין תורה שבכתב

 י"ופירוש רש

 שמיני
  



 
 

 

 שמיני

 'ט פרק

 

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

ה ָקָרא ַהְשִמיִני ַבּיֹום ַוְיִהי א  :ִיְשָרֵאל ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ֹמשֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 ניסן היה חדש רמז שראש
 

 י"רש
 

 השמיני ביום ויהי
 

             עולם בסדר השנויות עטרות  'י ונטל  ,ביום בו המשכן שהוקם  ,ניסן ח"ר הוא  ,למלואים שמיני
 

 בעל הטורים
 
  ".ניסן חדש ראש ביום היה"  בגימטריא  .משה קרא השמיני  [א]
 
 

 עטרות  עשרה טלרמז שראש חדש ניסן נ
 

  ברכת פרץ

ש-ְביֹום בב , שמות מ) ָחד ָהִראשֹון ַהֹחדֶׁ ש ְבאֶׁ ת ָתִקים ַלֹחדֶׁ ל ִמְשַכן-אֶׁ  (:מֹוֵעד ֹאהֶׁ
 

ש-ְביֹום ָחד ָהִראשֹון ַהֹחדֶׁ ש ְבאֶׁ  "וזכה בעשר עטרות" בגימטריא  ַלֹחדֶׁ

 

 

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

ר ב ל ַוֹּיאמֶׁ ל ְלָך-ַקח ַאֲהֹרן-אֶׁ ן ֵעגֶׁ ה ִלְפֵני ְוַהְקֵרב ְתִמיִמם ְלֹעָלה ְוַאִיל ְלַחָטאת ָבָקר-בֶׁ  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 העגל היה חטא רמז שהעגל לכפר
 

 י"רש
 



 עגל לך קח
 

             שעשה העגל מעשה על זה עגל י"ע ה"הקב לו שמכפר להודיע
 

 בעל הטורים
 
 :העגל חטא לכפר בגימטריא  .בקר בן עגל  [ב
 
  .העגל מעשה לכבוש   :כבש.  וכבש ועגל  [ג]
 

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

ר ז ה ַוֹּיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ל ְקַרב ַאֲהֹרן-אֶׁ ת ַוֲעֵשה ַהִמְזֵבחַ -אֶׁ ת ַחָטאְתָך-אֶׁ ָך-ְואֶׁ  ָהָעם ּוְבַעד ַבַעְדָך ְוַכֵפר ֹעָלתֶׁ
ת ַוֲעֵשה ר ַבֲעָדם ְוַכֵפר ָהָעם ָקְרַבן-אֶׁ ה ִצָּוה ַכֲאשֶׁ  :ְיהֹוָ

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

 לגשת וירא בוש אהרן רמז שהיה
 

 י"רש
 

 המזבח אל קרב
 

              (.ח  ,א פרשתא כ"ת) נבחרת לכך  ,בוש אתה למה משה לו אמר  ,לגשת וירא בוש אהרן שהיה
 

 בעל הטורים
 
  ,ותקרב תבחר אשרי משה לו ואמר מתבייש אהרן שהיה (כאלו אמר קרב שתי פעמים)ש "רי על תגין  'ב  .המזבח אל קרב  [ז

  .'ה בחר בך כי קרב
 
  

 'י פרק
 
 

-------------------------------------------------- 
ה ִמִלְפֵני ֵאש ַוֵתֵצא ב  ה ִלְפֵני ַוָּיֻמתּו אֹוָתם ַוֹתאַכל ְיהֹוָ  :ְיהֹוָ

ֹנָתם ַוִּיָשֻאם ַוִּיְקְרבּו ה ל ְבֻכתֳּ ר ַלַמֲחנֶׁה ִמחּוץ-אֶׁ ר ַכֲאשֶׁ ה ִדבֶׁ  :ֹמשֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 חוטמיהם לתוך נכנסו אש של חוטין שני נשמתם  כמין אלא בגדיהם  נשרפו שלא םירמז 
 

 י"רש
 

 בכתנתם
 

  (.כג שם  .נב סנהדרין) חוטמיהם לתוך נכנסו אש של חוטין שני כמין  ,נשמתם אלא  ,בגדיהם נשרפו שלא  ,מלמד  ,מתים של
            

 
 בעל הטורים

 



 .בחוטמיהם שנכנסו אש של חוטין שני כמין  ,חוטין שני זה בגימטריא.  ותאכל  
 
  .הנפש זה בגימטריא אותם  .אותם ותאכל  
 
 

 ט כא "כ שמות  פרק
 
ר ַהָדם-ִמן ְוָלַקְחתָ  כא) ן ַהִמְזֵבחַ -ַעל ֲאשֶׁ מֶׁ  הּוא ְוָקַדש ִאתוֹ  ָבָניו ִבְגֵדי-ְוַעל ָבָניו-ְוַעל ְבָגָדיו-ְוַעל ַאֲהֹרן-ַעל ְוִהֵזיתָ  ַהִמְשָחה ּוִמשֶׁ

 ( :ִאתוֹ  ָבָניו ּוִבְגֵדי ּוָבָניו ּוְבָגָדיו
 
 תשרפנה לא ובגדיו  .(י  ,כא ויקרא) יפרום לא ובגדיו  .(ב  ,א ב"ש) קרועים ובגדיו  .ובגדיו הוא וקדש  .במסורה  'ד  .ובגדיו 
 דכתיב יקרע לא גדול כהן  ,שאול הריגת על שהתאבל קרועים ובגדיו דכתיב  ,בקריעה חייב שאבל פ"אע  .(כז  ,ו משלי)

 כמאן  ,ואביהוא נדב כשנשרפו כהונה בגדי נשרפו שלא  ,תשרפנה לא ובגדיו כן ועל ובגדיו הוא וקדש  .יפרום לא ובגדיו
 :קיימין ובגדיהם גופן שנשרפו  (א  ,נב סנהדרין) דאמר

 

 

 למקדש נכנסו יין שתויי רבן    בפני הלכה שהורו יםרמז  
 

 י"רש
 

 אש ותצא
 

  .למקדש נכנסו יין שתויי אומר ישמעאל רבי  ,רבן משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא אהרן בני מתו לא אומר אליעזר רבי
 ,יב) רבה בויקרא כדאיתא  ,'וכו בית בן לו שהיה למלך משל  ,למקדש יין שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן שאחר תדע

              (.א 
 

 בעל הטורים
 
 
 לא  .בפרנסות עיניהם נתנו  .להם היו לא בנים  .יין שתויי  .רבם בפני הורו  .זרה אש  .דברים בששה שחטא ו"וי מלא אותם 

 :עצה נטלו
 
 
  .רבם בפני הלכה שהורו על שמתו מלמד מות אחרי ליה וסמוך תורת זאת   - א, ז"ט

 תאכלם והאש יצאו מהאש  .(א  ,ז  'ב י"דה) מהשמים ירדה והאש  .המזבח על והאש  .במסורה  'ג  .והאש -  ה   'ו ויקרא פרק 
 השמים מן יורדת שאש פ"אע ואמרו רבם לפני שהורו על ואביהוא נדב שמתו  (א  ,סג עירובין) ד"למ רמז  .(ז  ,טו יחזקאל)

 כן על ההדיוט מן להביא שצריך  ,בו תוקד המזבח על והאש כ"אעפ השמים מן ירדה והאש וזהו  .ההדיוט מן להביא מצוה
 .תאכלם והאש  ,באש שהורו  ,יצאו מהאש

 

 
 

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

ת ּוְלהֹוֹרת יא ר ַהֻחִקים-ָכל ֵאת ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶׁ ר ֲאשֶׁ ה ִדבֶׁ ם ְיהֹוָ ה-ְבַיד ֲאֵליהֶׁ  :ֹמשֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 בהוראה שיכור רמז שאסור 
 

 י"רש



 
 ולהורת

 
 בעבודתם כהנים  ,תמותו ולא אתך ובניך אתה לומר תלמוד  ,מיתה חייב יהא יכול  ,(כ"ת) בהוראה שיכור שאסור  ,למד

       במיתה בהוראתם חכמים ואין  ,במיתה
 

 בעל הטורים
 

       
  .הורות'ל סור'א יין ביעית'ר די'כ תה'ש אם'ו  .נוטריקון  .אל ושכר יין  [ט]

  .ולתורה אותיות  .ולהורות  [יא
 .ההלכה זה בגימטריא  .אליהם 
 :המקרא היא בגימטריא  .משה ביד  
 

  

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

ה ַוְיַדֵבר יב ל ֹמשֶׁ ל ַאֲהֹרן-אֶׁ ְלָעָזר ְואֶׁ ל אֶׁ ת ְקחּו ַהּנֹוָתִרים ָבָניו  | ִאיָתָמר-ְואֶׁ ת ַהִמְנָחה-אֶׁ רֶׁ  ַהּנֹותֶׁ
ה ֵמִאֵשי ל ַמּצֹות ְוִאְכלּוהָ  ְיהֹוָ ש ִכי ַהִמְזֵבחַ  ֵאצֶׁ  :ִהוא ָקָדִשים ֹקדֶׁ

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

 העגל עון על מיתה נקנסה על שאר בני אהרן רמז שאף
 

 י"רש
 

 הנותרים
 

  (.כ  ,ל דברים)  ,להשמידו מאד  'ה התאנף ובאהרן שנאמר הוא  ,העגל עון על מיתה נקנסה עליהם שאף מלמד  ,המיתה מן
 גם ואתפלל שנאמר  ,מחצה בטלה משה של ותפלתו(.ט  ,ב עמוס  ,ממעל פריו ואשמיד שנאמר  ,בנים כלוי אלא השמדה ואין
              (שם דברים) ההיא בעת אהרן בעד

 
 בעל הטורים

 
  ,יט שמות) הכהנים וגם בסיני שנאמר הוא וזה  .הגזירה מהם שפסקה אלא ראויים היו הם שאף לומר  .פסק  .בניו ולאיתמרו  

  .ניצולו אהרן שבזכות אלא בניו  'וד אהרן אלו כהנים  'ה  (כב

 

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

ם יג ה ֵמִאֵשי ִהוא ָבנֶׁיָך-ְוָחק ָחְקָך ִכי ָקדֹוש ְבָמקֹום ֹאָתּה ַוֲאַכְלתֶׁ  :ֻצֵּויִתי ֵכן-ִכי ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 יאכלוה באנינותרמז 
 

 י"רש
 

 צויתי כן כי
 

              ).קא זבחים  .ח  ,א פרק כ"ת) יאכלוה באנינות
 



 ברכת פרץ
 

 "יאכלו באנינות" בגימטריא צויתי כן
-------------------------------------------------- 

יָך ּוָבנֶׁיָך ַאָתה ָטהֹור ְבָמקֹום ֹתאְכלּו ַהְתרּוָמה שֹוק  | ְוֵאת ַהְתנּוָפה ֲחֵזה ְוֵאת יד  ָחְקָך-ִכי ִאָתְך ּוְבֹנתֶׁ
 :ִיְשָרֵאל ְבֵני ַשְלֵמי ִמִזְבֵחי ִנְתנּו ָבנֶׁיָך-ְוָחק

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

 ישראל מחנהבהיינו  טהור במקום תאכלורמז ש
 

 י"רש
 

 טהור במקום תאכלו
 

 אין אלו אבל  ,קדוש במקום אכילתם הוזקק  ,קדשים קדשי שהם הראשונים אלא  ,טמא במקום אכלו הראשונים את וכי
 קלים שקדשים מכאן  ,מצורעים שם מליכנס טהור שהוא  ,ישראל מחנה תוך להאכל הם צריכים אבל  ,הקלעים תוך צריכים
              ).נה שם) העיר בכל נאכלין

 
  ברכת פרץ

 
  "ישראל מחנהב" בגימטריא  ְבָמקֹום ֹתאְכלּו

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

ה ָדַרש  [מכאן ודרש מכאן דרש בתיבות התורה חצי] ָדרש ַהַחָטאת ְשִעיר  | ְוֵאת טז  ְוִהֵּנה ֹמשֶׁ
ְלָעָזר-ַעל ַוִּיְקֹצף שָרף  :ֵלאֹמר ַהּנֹוָתִרם ַאֲהֹרן ְבֵני ִאיָתָמר-ְוַעל אֶׁ

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

 חודש ראש מוספי שעירהיינו  החטאת שעיררמז ש
 

 י"רש
 

 החטאת שעיר
 

 לא ומכולן  ,חודש ראש ושעיר  ,נחשון ושעיר  ,עזים שעיר ביום בו קרבו חטאות שעירי ושלשה  .חודש ראש מוספי שעיר
 מפני אומרים ויש  ,נשרף בו שנגעה טומאה מפני אומרים יש  ).י ח  ,ב פרק כ"בת)  ,ישראל חכמי בדבר ונחלקו  ,זה אלא נשרף

             מצות ואכלוה במנחה להם שאמר משה על סמכו שעה בקדשי אבל  ,דורות קדשי שהוא לפי  ,נשרף אנינות
 

  ברכת פרץ
 
 "חודש ראש שעירזהו " בגימטריא ַהַחָטאת ְשִעיר  ְוֵאת 
 

 יא פרק
 

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

ת  | ֹכל ג סֶׁ ַסע ְוֹשַסַעת ַפְרָסה ַמְפרֶׁ  :ֹתאֵכלּו ֹאָתּה ַבְבֵהָמה ֵגָרה ַמֲעַלת ְפָרֹסת שֶׁ



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

             אמו במעי הנמצא השליל את להתיררמז 
 

 י"רש
 

 בבהמה
 

             אמו במעי הנמצא השליל את להתיר  ,לדרשה היא יתירה זו תיבה
 

 ברכת פרץ
 

            "אמו במעי נמצאש שליל להתיר" בגימטריא  ֹתאֵכלּו ֹאָתּה ַבְבֵהָמה ֵגָרה ַמֲעַלת
 

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

 :ָלכֶׁם ֵהם ְטֵמִאים ִתָגעּו ֹלא ּוְבִנְבָלָתם ֹתאֵכלּו ֹלא ִמְבָשָרם ח
-------------------------------------------------- 

 

             ברגלהיינו  תגעו לא ובנבלתםרמז ש
 

 י"רש
 

 תגעו לא ובנבלתם
 

 ישראל ואין  ,מוזהרין כהנים  ,).א  ,כא ויקרא)  'וגו הכהנים אל אמור לומר תלמוד  ,נבלה מגע על מוזהרים ישראל יהו יכול
 תלמוד ומה  ,ש"כ לא קלה נבלה טומאת  ,כהנים אלא בה הזהיר לא חמורה המת טומאת ומה  ,מעתה וחומר קל  ,מוזהרין

             ברגל עצמו לטהר אדם חייב שאמרו וזה  .ברגל  ,תגעו לא לומר
 

 ברכת פרץ
 
  " ברגל" בגימטריא  ָלכֶׁם ֵהם ְטֵמִאים 
 

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

ץ יא קֶׁ ת ֹתאֵכלּו ֹלא ִמְבָשָרם ָלכֶׁם ִיְהיּו ְושֶׁ  :ְתַשֵקצּו ִנְבָלָתם-ְואֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 משום דדוקה כשפירשו אסורין שסיננן יבחושין לרבות תשקצו נבלתם ואתרמז 
 

 י"רש
 

 תשקצו נבלתם ואת
 

             ז"בלע ש"מושיילונ יבחושין  ,).סז חולין) שסיננן יבחושין לרבות
 

 ברכת פרץ
 " שסננן יבחושין"בגימטריא  תשקצו

 



 וענין סיננן הוא משום דדוקה כשפירשו אסורין 
 " שפירשו"בגימטריא  תשקצו

 
 
 

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

ר ָהֹאכֶׁל-ִמָכל לד ר ֵיָאֵכל ֲאשֶׁ ה-ְוָכל ִיְטָמא ַמִים ָעָליו ָיבֹוא ֲאשֶׁ ר ַמְשקֶׁ ה ֲאשֶׁ  :ִיְטָמא ְכִלי-ְבָכל ִיָשתֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 אחת בבת הנאכל אוכלשזה  כביצה בו יש כן אם אלא אחרים מטמא אוכל שאין רמז
 

 י"רש
 

 יאכל אשר האכל מכל
 

 ,יטמא  ,הטמא חרס כלי בתוך והוא  ,מים עליו יבוא אשר יאכל אשר האכל מכל  ,יטמא בתוכו אשר כל העליון מקרא על מוסב
  .יטמא  ,הטמא חרס כלי בתוך והוא כלי בכל ישתה אשר משקה כל וכן 
 עליו ומשבאו  ,אחת פעם מים עליו שיבאו עד טומאה לקבל ומתוקן מוכשר אוכל שאין למדנו  ,הרבה דברים מכאן למדנו 

 יש שכך  ,כמים לטומאה זרעים מכשיר משקה הנקרא וכל והשמן והיין  ,נגוב ואפילו  ,לעולם טומאה מקבל  ,אחת פעם מים
 האוכל יטמא כלי בכל ישתה אשר משקה כל או מים עליו יבוא אשר המקרא לדרוש

 כלי מאויר מטמאין הכלים כל יהיו יכול  ):.כ פסחים) שנינו שכך  ,כלים מטמא הטומאה ולד שאין מכאן רבותינו למדו ועוד  .
 מאויר מיטמאין הכלים כל ואין חרס כלי מאויר מיטמא ומשקה אוכל  ,האוכל מכל  ,יטמא בתוכו אשר כל לומר תלמוד  ,חרס
  .שבתוכו כלים ומטמא חוזר אינו לפיכך  ,הטומאה ולד ממנו שנטמא והכלי הטומאה אב שהשרץ לפי  ,חרס כלי

 את רואין נאמר ולא  ,שנייה והפת ראשון התנור  ,בפת השרץ נגע ולא בתוכו והפת תנור לאויר שנפל שהשרץ עוד ולמדנו 
 שהרי  ,חרס כלי מאויר מליטמא הכלים כל נתמעטו לא  ,כן אומר אתה שאם  ,תחילה הפת ותהא טומאה מלא כאלו התנור

  .מגבן בהן נגעה עצמה טומאה
 הכשר מקבלין אומר אתה שאם  ,משנתלשו עליהן נפלו כן אם אלא זרעים מכשרת שאינה מים ביאת על  ,עוד ולמדנו 

 מים עליו יבוא אשר אומר ומהו  ,מים עליו באו שלא לך אין  ,במחובר
 אוכל  ,יאכל אשר שנאמר  ).פ יומא  .א  ,ט פרק כ"ת)  ,כביצה בו יש כן אם אלא אחרים מטמא אוכל שאין עוד ולמדנו  .

             תרנגולת מביצת יותר מחזיק הבליעה בית אין חכמים ושיערו  ,אחת בבת הנאכל
 

  ברכת פרץ
   "והוא כביצה" בגימטריא האכל מכל
  "אחתכ כולו הנאכל אכל" בגימטריא אשר האכל מכל

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

ץ-ְלָכל ַרְגַלִים ַמְרֵבה-ָכל ַעד ַאְרַבע-ַעל הֹוֵלְך  | ְוֹכל ָגחֹון-ַעל הֹוֵלְך ֹכל מב רֶׁ ץ-ַעל ַהֹשֵרץ ַהשֶׁ  ָהָארֶׁ
ץ-ִכי ֹתאְכלּום ֹלא קֶׁ  :ֵהם שֶׁ

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

             עקרב זה ארבע על הולך רמז ש
 

 י"רש
 

 ארבע על הולך
 

             עקרב זה
 



  ברכת פרץ
  (כ"עה)   עקרב בגימטריא ארבע על



 


