
 

 
 
 
 

 

 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 

 משפטים
 

  



 

 א"כ פרק
 

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

ָניו ְוִהִגיׁשו   ו] ָניו ְוָרַצע ַהְמזּוָזה-ֶאל או   ַהֶדֶלת-ֶאל ְוִהִגיׁשו   ָהֱאֹלִהים-ֶאל ֲאד   ַבַמְרֵצעַ  ָאְזנו  -ֶאת ֲאד 
ָלם ַוֲעָבדו    :ְלע 

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

 רמז שמרצעיו אצל המרצע זכר לגאולת מצרים
 

 י"רש
  

 במרצע אזנו את אדוניו ורצע
 
  ,וגנב והלך  ,תגנוב לא סיני הר על ששמעה זאת אזן  ,זכאי בן יוחנן  'ר אמר  ,שבגוף אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומה  

  .תרצע  ,לעצמו אדון וקנה והלך  ,עבדים ישראל בני לי כי סיני הר על ששמעה אזן  ,עצמו מוכר ואם  ,(ב"פ מכילתא) תרצע
 עדים שהיו ומזוזה דלת  ,ה"הקב אמר  ,שבבית כלים מכל ומזוזה דלת נשתנו מה  חומר  כמין זה מקרא דורש היה שמעון רבי

 זה והלך  ,לעבדים עבדים ולא  ,הם עבדי  ,עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי  ,המזוזות שתי ועל המשקוף על כשפסחתי במצרים
             בפניהם ירצע  ,לעצמו אדון וקנה

 
 בעל הטורים

 
  .במרצע ירצע לפיכך  ,כ"אח ונשתעבד הלך והוא מצרים משעבוד שנה  'ת אחר גאלנו שהשם  'ת במנין עולה  .מרצע ו 
 

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

 :ָכֶסף ֵאין ִחָנם ְוָיְצָאה ָלּה ַיֲעֶשה ֹלא ֵאֶלה-ְׁשָלׁש-ְוִאם יא
-------------------------------------------------- 

 

 רמז ששלש אלא היינו יעוד לעצמו ויעוד לבנו ופדיון
 

 י"רש
 

 לה יעשה לא אלה שלש ואם
 

 ולא  ,לו לא יעדה לא וזה  ,ותצא מפדיונה יגרע או  ,לבנו או  ,לו ייעדנה  ,השלש הן ומה  ,לה יעשה לא אלה משלש אחת אם
       עצמה את לפדות בידה היה לא והיא  ,לבנו

       
 ברכת פרץ

 "יעוד לעצמו ויעוד לבנו ופדיון" בגימטריא שלש אלה

 

 בסימנין כסף היינו שהיא תצא רמז שאין 
 

 י"רש
 

 חנם ויצאה
 



 שתביא עד עוד עמו ותשהה  ,בסימנין שתצא ללמדך  ,היציאה היא ומה  ,לעבדים שריבה ממה יותר לזו יציאה לה ריבה
 ,(.יב  ,טו דברים) שנים שש ועבדך העבריה או העברי שנאמר  ,שתצא למדנו כבר  ,סימנין קודם שנים שש הגיעו ואם  ,סימנין

 בבגרות אלא שתצא אומר אינו או  ,(ג"פ מכילתא) בהן תצא שנים לשש סימנים קדמו שאם  ,חנם ויצאה כאן האמור ומהו 
 לכך  ,בגרות זו חנם ויצאה אומר הייתי  ,שניהם נאמרו לא ואם  ,בגרות יציאת לרבות  ,כסף אין לומר תלמוד  ,(.ד קידושין)

          לחלוק הדין לבעל פה פתחון ליתן שלא שניהם נאמרו
    

 בעל הטורים
 

 ."בסימנין" בגימטריא  .כסף אין  . יא

 ברכת פרץ

 " םסימני" בגימטריא  חנם ויצאה

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

ם ְלָך ְוַשְמִתי ְלָידו   ִאָנה ְוָהֱאֹלִהים ָצָדה ֹלא ַוֲאֶׁשר יג  :ָׁשָמה ָינּוס ֲאֶׁשר ָמקו 
-------------------------------------------------- 

 

 אחד לפונדק ה מזמנן"שהקב יםרמז
 

 י"רש
 

 לידו אנה והאלהים
 

 הקדמוני ומשל  ,(.יג  ,כד א שמואל) רשע יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר כאשר  ,דוד שאמר הוא  ,מלפניו זאת תצא ולמה
 במה  ,לידו אנה והאלהים  ,רשע יצא מרשעים תורה אמרה והיכן  ,עולם של קדמונו שהוא ה"הקב משל שהיא  ,התורה היא

  ,גלה לא וזה נהרג לא זה  ,שיעידו בדבר עדים היו ולא  ,מזיד הרג ואחד שוגג הרג אחד  ,אדם בני בשני  ,מדבר הכתוב
 במזיד שהרג זה על ונופל בסולם עולה שוגג שהרג וזה  ,הסולם תחת יושב במזיד שהרג זה  ,אחד לפונדק מזמנן ה"והקב
        נהרג במזיד שהרג וזה  ,גולה בשוגג שהרג זה נמצא  ,לגלות אותו ומחייבים עליו מעידים ועדים  ,והורגו

 
 

 בעל הטורים
 
 ואידך  .הכא  .'    (פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ ויפלרצונו לומר שהמילה )ג במסורת   .אלהים  'ה ויפל  [כא, בראשית ב 

 וזהו  .עליו המיתה באה תרדמה עליו דויפל משום( כח  ,עח תהלים)  מחנהו  בקרב ויפל ( כג  ,לה במדבר)וימות      עליו ויפל
 בסולם ועולה אחד בפונדק מזמנן ה"שהקב מזיד ואחד שוגג שהרג באחד(     ב  ,י מכות) ל     "שדרז זהו  .וימות עליו ויפל
 .מחנהו בקרב מזמנן ה"שהקב  ,מחנהו בקרב ויפל וזהו  .'וכו

   
 

    ה כב  "במדבר פרק ל
 
 ( :ְצִדָיה ְבֹלא ְכִלי-ָכל ָעָליו ִהְׁשִליְך-או   ֲהָדפו   ֵאיָבה-ְבֹלא ְבֶפַתע-ְוִאם כב)
 
 לידו אנה והאלהים  (ב  ,י מכות) דאמרינן והיינו  .(טו  ,מו ירמיה) הדפו  'ה כי עמד לא  .הדפו איבה בלא  .במסורה  'ב  .הדפו 

 זה על ונופל בסולם עולה שוגג שהרג זה  ,אחד לפונדק מזמינן ה"הקב מזיד הרג ואחד שוגג הרג אחד אדם בני לשני משל
 :הדפו  'ה כי לעמוד יוכל ולא ולעמוד להתחזק ורוצה הדפו איבה בלא וזהו  .גלות ונתחייב בשוגג הרגו ונמצא מזיד שהרג

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

ת ְוִאמו   ָאִביו ּוְמַקֵלל יז  :יּוָמת מו 
-------------------------------------------------- 

 



 ואמו מתתו בסקילה אביו רמז שמקלל
 

 י"רש
 

 יומת מות
 

 אביו ובמקלל  ,(.כז  ,כ שם) בם דמיהם אותם ירגמו באבן  ,לכולם אב ובנין  ,בסקילה  ,בו דמיו שנאמר מקום וכל  .בסקילה
              (:ל קידושין קדושים  'פ כ"ת) בו דמיו נאמר ואמו

 
 בעל הטורים

 
 "בסקילה זהו" בגימטריא  .ואמו אביו ומקלל  [יז
 

. -------------------------------------------------- 

ם-ִאם ַאְך כא ַמִים או   יו  ד יו   :הּוא ַכְסּפו   ִכי יַֻקם ֹלא ַיֲעמ 
-------------------------------------------------- 

 

 לעת יומים היינו מעת או רמז שיום 
 

 י"רש
 

 יוקם לא יעמוד יומים או יום אם אך
 

              (ז"פ מכילתא) לעת מעת זה  ,ואיזה  ,כיומים שהוא יום אלא  ,שכן כל לא יומים על פטור הוא אחד יום על אם
 בעל הטורים

 
  .לעת מעת שיחיה שצריך לומר  ,ף"באל ומסיים ף"באל מתחיל הזה הפסוק  .יום אם אך  [כא
 

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

ן ִיְהֶיה ְוֹלא ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאּו ָהָרה ִאָשה ְוָנְגפּו ֲאָנִׁשים ִיָנצּו-ְוִכי כב  ָעָליו ָיִׁשית ַכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענו ׁש ָאסו 
 :ִבְפִלִלים ְוָנַתן ָהִאָשה ַבַעל

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

 ממנו ממון יענש היינו שיגבו רמז שענש
 

 י"רש
 

 יענש ענש
 

              (.יט  ,כב דברים) כסף מאה אותו וענשו כמו  ,ממנו ממון יגבו
 

 בעל הטורים
 
 וכי ואידך  .הכא    (פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ אנשים ינצו וכירצונו לומר שהמילים ) .במסורת  .'ב  .אנשים ינצו וכי  [כב
 הכא אף  ,ממון כפה את וקצותה  (א  ,כח קמא בבא) דדרשינן ממון התם מה  .(יא  ,כה דברים) ואחיו איש יחדיו אנשים ינצו
 :ממון וחייב ממיתה פטור זה את והרג זה את להרוג דנתכוין ממון נמי
 

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

 :ָרֶגל ַתַחת ֶרֶגל ָיד ַתַחת ָיד ֵׁשן ַתַחת ֵׁשן ַעִין ַתַחת ַעִין כד



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

 אלא מתכפר בדמיו ממש אבר נטילת לא" עין תחת עין"רמז ש
 

 י"רש
 

 עין תחת עין
 

 רבותינו שדרשו כמו  ,ממש אבר נטילת ולא  ,כולם וכן  ,בשוק למכור דמיו שפחתו כמה עינו דמי לו נותן  ,חבירו עין סימא
              ).פד קמא בבא) החובל בפרק

 
 :פג דף קמא בבא

 
 את משבר רגלו את שיבר ידו את מקטע ידו את קטע עינו את מסמא עינו את סימא יכול דתניא דעתך סלקא לא ממש עין אימא
  לתשלומין אדם מכה אף לתשלומין בהמה מכה מה בהמה ומכה אדם מכה ל"ת רגלו
 אתה אבל כופר לוקח אתה אי רוצח לנפש למות רשע הוא אשר רוצח לנפש כופר תקחו לא אומר הוא הרי לומר נפשך ואם

 חוזרין שאין אברים לראשי כופר לוקח
 

 ברכת פרץ
 
  אברים לראשי כופר לוקח אתה אבל 'כו כופר תקחו לא החובל פרק' ע 

 "ומתכפר בדמיו" בגימטריא עין תחת עין

 

 
 

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

 :ֵעינו   ַתַחת ְיַׁשְלֶחנּו ַלָחְפִׁשי ְוִׁשֲחָתּה ֲאָמתו   ֵעין-ֶאת-או   ַעְבדו   ֵעין-ֶאת ִאיׁש ַיֶכה-ְוִכי כו
-------------------------------------------------- 

 

 אברים ראשי ד"שעבד כנעני יוצא גם אם כ זרמ
 

 י"רש
 

 עינו תחת
 

 ,ועין שן נאמר ולמה  .האמה גיד שהוא הגויה וראש  ,והחוטם  ,אזנים ושתי  ,והרגלים הידים אצבעות  ,אברים ראשי ד"בכ וכן
 שן נאמר ואם  .עמו נברא לא שן והרי  ,עמו שנברא כל אף עמו שנברא עין מה  ,אומר הייתי  ,שן נאמר ולא עין נאמר שאם 

       (ט"פ מכילתא) עין נאמר לכך  ,חליפין לה שיש תינוק שן אפילו  ,אומר הייתי  ,עין נאמר ולא
 

 בעל הטורים
 

 הרי  .שינו תחת  : עבדו שן ואם  .עינו תחת  : יכה וכי  .ו"בוי ומסיימין ו"בוי מתחילין  (כז:כו) פסוקים  'ב אלו  .יכה וכי  [כו
 .איברים ו"כ יהיו ועין שן עמהם כשתצרף תיבות ו"כ בהם ויש  .בהם שיוצא איברים ד"כ כנגד ד"כ
   

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

ר ִיַגח-ְוִכי כח    ל ָוֵמת ִאָשה-ֶאת או   ִאיׁש-ֶאת ׁשו  ר ִיָסֵקל ָסקו  ר ּוַבַעל ְבָשרו  -ֶאת ֵיָאֵכל ְוֹלא ַהשו   ַהשו 
 :ָנִקי



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

  בהנאה נקי היינו שזה גם אסור השור רמז שובעל 
 י"רש
 

 בשרו את יאכל ולא
 

 ,בשרו את יאכל ולא לומר תלמוד מה אלא  ,באכילה אסורה ונבלה  ,נבלה שהוא יודע איני  ,השור יסקל סקול שנאמר ממשמע
 פלוני יצא לחברו האומר כאדם  ,נקי השור ובעל לומר תלמוד  ,מנין בהנאה  ,באכילה אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאפילו 

  ,במועד שנאמר לפי  ,כמשמעו ופשוטו  .(.מא קמא בבא  :כב פסחים) מדרשו זהו  ,כלום של הנאה בהם לו ואין מנכסיו נקי
             נקי השור ובעל בתם לומר הוצרך  ,יומת בעליו וגם

 
 בעל הטורים

 
 :"הנאה ולא" בגימטריא  .יאכל ולא  [כח
 

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

ֶפר-ִאם ל ן ְוָנַתן ָעָליו יּוַׁשת כ  ל ַנְפׁשו   ִּפְדי   :ָעָליו יּוַׁשת-ֲאֶׁשר ְככ 
-------------------------------------------------- 

 

 רמז שכופר היינו או דמי ניזק או דמי מזיק
 

 י"רש
 

 נפשו פדיון ונתן
 

 כז  קמא בבא) מזיק דמי  ,אומר עקיבא רבי  .ישמעאל רבי דברי  ,ניזק דמי

 בעל הטורים  

 
 :נזק של הדמים ובגימטריא מזיק של הדמים בגימטריא  .נפשו פדיון

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

ר ַבַעל לד  :לו  -ִיְהֶיה ְוַהֵמת ִלְבָעָליו ָיִׁשיב ֶכֶסף ְיַׁשֵלם ַהבו 
-------------------------------------------------- 

 

 ככסףרמז ששוה כסף 
 

 י"רש
 

 לבעליו ישיב כסף
 

  סובין ואפילו כסף שוה לרבות  ,ישיב
 

 ברכת פרץ
 

 "שוה כסף" בגימטריא ישיב לבעליו



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

ף-ְוִכי לה ר ִיג  ר-ֶאת ִאיׁש-ׁשו  ר-ֶאת ּוָמְכרּו ָוֵמת ֵרֵעהּו ׁשו   ַהֵמת-ֶאת ְוַגם ַכְסּפו  -ֶאת ְוָחצּו ַהַחי ַהשו 
 :ֶיֱחצּון

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

 
 

 י"רש
 

 'וגו השור את ומכרו
 

 זה כשנוטל  ,מעט שוה שהיא בין הרבה שוה שהנבלה בין  ,מאתים שוה שור שהמית מאתים שוה שור  ,מדבר הכתוב בשוים
  ,נזק חצי משלם שהתם  ,למדנו  ,המיתה שהזיקה נזק חצי מפסיד אחד כל נמצא  ,המת וחצי החי חצי וזה המת וחצי החי חצי
 כשהן בדמיהן שוין בשאינן אף יכול או  .יותר ולא פחות לא נזק חצי לשלם התם דין כי  ,שוין לשאינן למד אתה השוין שמן
 הרבה כוכבים לעובד לימכר שוה כשהנבלה  ,הרבה משתכר שהמזיק פעמים  ,כן אמרת אם  ,שניהם את וחצו הכתוב אמר חיים
  ,שלם נזק מדמי יותר הרבה נוטל שהניזק פעמים או  ,נשכר המזיק שיהא הכתוב שיאמר אפשר ואי  ,המזיק שור מדמי יותר
 אלא הכתוב דבר לא כרחך על  .ממועד חמור תם הרי כן אמרת ואם  ,הניזק שור דמי מכל יותר שוה המזיק שור דמי שחצי
 ומה  ,הנבלה את לו שמין  ,נזקו חצי שהמשתלם  ,שוין לשאינן תלמוד השוין ומן  ,נזק חצי משלם שהתם ולמדך  ,בשוין

 התם שאין ללמד  ,חציו ישלם אמר ולא הזה בלשון הכתוב אמר ולמה  .והולך הפחת חצי נוטל המיתה בשביל דמיו שפחתו
 מנה שוה שור או  .יפסיד נזקו לחצי מגעת אינה ואם  ,הנבלה אלא נוטל הניזק אין  ,כ"אח ומת נגח ואם  ,מגופו אלא משלם
 קמא בבא) העליה מן לשלם בעליו את לחייב התם נתחייב שלא  ,השור את אלא נוטל אינו  ,זוז מאות חמש שוה שור שנגח

              ):טז
 

 מדבר הכתוב ן בדמיםשויבשורים שרמז ש
 

 ברכת פרץ
 

ר  "מדבר הכתוב ן בדמיםשויובשורים ש" בגימטריא ֵרֵעהּו ׁשו ר-ֶאת ִאיׁש-ׁשו 
( ה אם היה יפה איזו סכום אחר"והנבלה יפה חמישים זוז וה)ד דבשור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים "לק "והוא בב

 (ל שכל אחד יטול חצי החי וחצי המת אלא הניזק נוטל חצי נזק"כ כמעטט שלא משכח"דאל)הכתוה מדבר 
 

 נזק מגופורמז שהתם משלם חצי 
 

 ברכת פרץ
 

 "מגיד שהתם משלם חצי נזק מגופו" בגימטריא ַכְסּפו  -ֶאת ְוָחצּו ַהַחי ַהשו ר-ֶאת
 

 ב"כ פרק
 

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

 :ָדִמים לו   ֵאין ָוֵמת ְוֻהָכה ַהַגָנב ִיָמֵצא ַבַמְחֶתֶרת-ִאם א
-------------------------------------------------- 

 

 להרוג בא ודאי במחתרת רמז שבא 
 

 י"רש



 
 דמים לו אין

 
 שאין הוא יודע שהרי  ,בא להרגך וזה  ,להרגו השכם להרגך בא אם  ,תורה למדתך כאן  .מעיקרו כמת הוא הרי  ,רציחה זו אין
 יהרגנו  ,כנגדו הממון בעל יעמוד שאם  ,בא כן מנת על  ,לפיכך  ,ושותק בפניו ממונו שנוטלין ורואה עצמו מעמיד אדם

 עב סנהדרין)
 

 בעל הטורים
 
 במחתרת לא ואידך  .הכא  .'  (פעמים' ך רק ב"רצונו לומר שהמילה במחתרת מופיא בכל התנ) .ב במסורת  .במחתרת  [א

 לא נקיים אביונים נפשות דם נמצאו בכנפיך גם כדכתיב להרוג בא ודאי במחתרת שבא שכיון  .(לד  ,ב ירמיה) מצאתים
 :כן נמי הכא אף דם עסקי על דהתם מחתרת מה  ,מצאתים במחתרת

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

ה-ֶאת ְוִׁשַלח ֶכֶרם-או   ָשֶדה ִאיׁש-ַיְבֶער ִכי ד  ַכְרמו   ּוֵמיַטב ָשֵדהּו ֵמיַטב ַאֵחר ִבְשֵדה ּוִבֵער ְבִעיר 
 :ְיַׁשֵלם

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

 השן נזקי הוא ובער רגל נזקי הוא ושלחרמז ש
 

 י"רש
 

 יבער כי
 

 בבא) רבותינו ופירשו  ,בביעור או  ,בעירה בשלוח או  ,אלו משתי באחת אותו ויזיק  ,חבירו של וכרם בשדה בהמותיו יוליך
             ומבערת האוכלת השן נזקי הוא ובער  ,רגל כף מדרך נזקי הוא ושלח  ,):ב קמא

 
 ברכת פרץ

 
 "הרגל מועדת היא לשבר בדרך הילוכה" בגימטריא ְבִעיר ה-ֶאת ְוִׁשַלח ֶכֶרם-או   ָשֶדה
 (ק"ב דב"י המשנה פ"עפ" )השן מועדת לאכול את הראוי לה" בגימטריא ִבְשֵדה ּוִבֵער ְבִעיר ה-ֶאת ְוִׁשַלח

 
 

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

ִצים ּוָמְצָאה ֵאׁש ֵתֵצא-ִכי ה  :ַהְבֵעָרה-ֶאת ַהַמְבִער ְיַׁשֵלם ַׁשֵלם ַהָשֶדה או   ַהָקָמה או   ָגִדיׁש ְוֶנֱאַכל ק 
-------------------------------------------------- 

 

 נירו את מעצמה וגם רמז שהוא חייב על שליחכה אפילו אש היינו  תצא רמז שכי 
 

 י"רש
 

 השדה או
 

             שניה פעם אותה לניר וצריך  ,נירו את שליחכה
 

 המבעיר ישלם שלם
 

 תצא שלא גחלתו את שמר שלא לפי  ,לשלם חייב  ,שמצאה קוצים ידי על מעצמה יצאה והיא  ,שלו בתוך שהדליק פי על אף
             ותזיק

 
 בעל הטורים



   
 יוצתו באש כסוחים קוצים ואידך  .הכא (פעמים' ך רק ב"רצונו לומר שהמילה קצים מופיא בכל התנ) .במסורת .'ד  .קצים  [ה
  ,ס קמא בבא) ל"חז שאמרו זהו  .(יב  ,קיח תהלים) קוצים כאש דועכו  .(ג  ,ד ירמיה) קוצים אל תזרעו ואל  .(יב  ,לג ישעיה)
 ואל ניר לכם נירו וזהו  .נירו ליחכה  (א  ,ס שם) ומרבין  .מעצמן דמשמע  ,יוצתו באש והיינו  ,מעצמה אפילו אש תצא כי  (ב

 :ברשעים דאיירי  ,קוצים כאש דועכו והיינו  .הרשעים על דורשו והתם  .קוצים אל תזרעו
 

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

ר ֵכִלים-או   ֶכֶסף ֵרֵעהּו-ֶאל ִאיׁש ִיֵתן-ִכי ו  :ְׁשָנִים ְיַׁשֵלם ַהַגָנב ִיָמֵצא-ִאם ָהִאיׁש ִמֵבית ְוֻגַנב ִלְׁשמ 
 :ֵרֵעהּו ִבְמֶלאֶכת ָידו   ָׁשַלח ֹלא-ִאם ָהֱאֹלִהים-ֶאל ַהַבִית-ַבַעל ְוִנְקַרב ַהַגָנב ִיָמֵצא ֹלא-ִאם ז
ר-ַעל ֶּפַׁשע-ְדַבר-ָכל-ַעל ח ר-ַעל ׁשו  אַמר ֲאֶׁשר ֲאֵבָדה-ָכל-ַעל ַשְלָמה-ַעל ֶשה-ַעל ֲחמו   ֶזה הּוא-ִכי י 
א ָהֱאֹלִהים ַעד  :ְלֵרֵעהּו ְׁשַנִים ְיַׁשֵלם ֱאֹלִהים ַיְרִׁשיֻען ֲאֶׁשר ְׁשֵניֶהם-ְדַבר ָיב 
ר ֵרֵעהּו-ֶאל ִאיׁש ִיֵתן-ִכי ט ר-או   ֲחמו  ר ְבֵהָמה-ְוָכל ֶשה-או   ׁשו   ֵאין ִנְׁשָבה-או   ִנְׁשַבר-או   ּוֵמת ִלְׁשמ 

ֶאה  :ר 
-------------------------------------------------- 

 

 גנבו עצמו שהוא הימני ונמצא נגנב לומר בפקדון רמז וגנב מבית האיש היינו שטוען
 

 י"רש
 

 לרעהו שנים ישלם
 

 שנשבע בזמן  ,ואימתי  ,כפל תשלומי משלם  ,גנבו עצמו שהוא ונמצא  ,הימני נגנב לומר בפקדון שהטוען  ,הכתוב למדך
 אינו או לשבועה אומר אתה  ,היא שבועה זו קריבה  ,האלהים אל הבית בעל ונקרב  ,רבותינו דרשו שכך  .עדים באו כך ואחר
 ונאמר  ,יד שליחות כאן נאמר  ,בידו שהוא עדים באו אם בכפל יתחייב מיד  ,נגנבה לומר וכפר לדין שבא שכיון  ,לדין אלא

             שבועה כאן אף שבועה להלן מה  ,ידו שלח לא אם שניהם בין תהיה  'ה שבועת יד שליחות למטה
 

 בעל הטורים
 
 :גנב עצמו הוא בגימטריא  .הגנב ימצא לא אם  .  [ז
 
 

 שטוען טענת גנב חייב כפל  אחר שנשבערמז 
 

 י"רש
 

 ונקרב
 

        בשלו ידו שלח שלא לו ולישבע  ,זה עם לדון  ,הדיינין אל
      

 בעל הטורים
 

 " זהו לשבועה יהיה"בגימטריא . ונקרב בעל

 

 במקצת הודה כן אם אלא שבועה אותו מחייבין שאין מלמד" זה הוא כי"רמז ש 
 י"רש
 



 זה הוא כי יאמר אשר
 
  ,לך חייב אני וכך כך לומר  ,במקצת הודה כן אם אלא שבועה אותו מחייבין שאין ללמד  ,זה הוא כי  ,דרשו ל"ז ורבותינו .

              (:קו שם) ממני נגנב והמותר

 בעל הטורים
 

 :"טענה במקצת מודה" בגימטריא  .זה הוא כי יאמר אשרח 

 ברכת פרץ

 "טענהה במקצת מודהזהו " בגימטריא ִכי י אַמר ֲאֶׁשר ֲאֵבָדה-ָכל

 

 שכר בשומר אמורה שניה ופרשה חנם בשומר נאמרה ראשונה פרשהרמז ש
 

 י"רש

 שור או חמור רעהו אל איש יתן כי
 

 ימצא לא אם האיש מבית וגונב שכתוב כמו  ,הגנבה את בו פטר לפיכך  ,):צד מציעא בבא) חנם בשומר נאמרה ראשונה פרשה
 אם פטור אינו לפיכך  ,שכר בשומר אמורה זו ופרשה  ,זו בשבועה עצמו שפוטר למדת  ,לשבועה  ,הבית בעל ונקרב הגנב
  .לסטים ידי על בחזקה נשבה או  ,נשבר או  ,מעצמו מת כמו  ,האונס על אבל  ,ישלם מעמו יגנב גנוב אם שכתוב כמו  ,נגנבה
      בדבר שיעיד  .רואה ואין

 ברכת פרץ

ר ֵכִלים  "חנם שומרוהיה " בגימטריא( פרשה ראשונה פסוק ו) ִלְׁשמ 

ר ְבֵהָמה  "ונוטל שכר" בגימטריא( פסוק ט פרשה שניה) ִלְׁשמ 

        

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

 :ְתַחֶיה ֹלא ְמַכֵשָפה יז
-------------------------------------------------- 

 

 בהווה הכתוב שדבר נקבות אלא ואחד זכרים שמכשפה היינו אחד רמז
 

 י"רש
 

 תחיה לא מכשפה
 

              (:סז סנהדרין) מכשפות מצויות שהנשים  ,בהווה הכתוב שדבר אלא  ,נקבות ואחד זכרים ואחד  ,דין בבית תומת אלא
 

 בעל הטורים
 
 .בהווה הכתוב שדבר אלא האשה ואחד האיש אחד המכשף אותיות  .מכשפה  [יז



 

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

ֶׁשה לו   ִתְהֶיה-ֹלא ִעָמְך ֶהָעִני-ֶאת ַעִמי-ֶאת ַתְלֶוה  | ֶכֶסף-ִאם כד  :ֶנֶׁשְך ָעָליו ְתִשימּון-ֹלא ְכנ 
-------------------------------------------------- 

 

 נחש לנשיכתרמזים שרבית דומה 
 

 י"רש
 

 נשך
 

  ,רבית כך  ,קדקדו עד ונופח מבצבץ הוא ופתאום  ,מרגיש ואינו ברגלו קטנה חבורה נושך שנחש  ,נחש כנשיכת שהוא  ,רבית
             הרבה ממון ומחסרו עולה שהרבית עד ניכר ואינו מרגיש אינו

 
 בעל הטורים

 שעולה נחש שנשכו למי דומה רבית שהרי  .(לב  ,כג משלי) ישך כנחש  .ישך אשר דבר כל  .במסורה  'ב  .ישך ג יט "כ  דברים 
 :הנחש נשיכת כמו לממון שיעלה עד בו מרגיש ואינו מעט מעט

 

  .כנחש שנושך לנחש רבית שדומה נחש  זה בגימטריא נשך  
 

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

ר ֹלא ְבַעְמָך ְוָנִשיא ְתַקֵלל ֹלא ֱאֹלִהים כז  :ָתא 
-------------------------------------------------- 

 

 דיין לקללת אזהרה  השם וגם לברכת היינו אזהרה" תקלל לא אלהים"רמז ש
 

 י"רש
 

 תקלל לא אלהים
 

              (.סו סנהדרין) דיין לקללת ואזהרה  ,השם לברכת אזהרה זו הרי

 בעל הטורים
 

 בגימטריא הוא דיין  אלהיםכז 

 

 ג"כ פרק
 

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

ר ִתְרֶאה-ִכי ה ֵבץ ש ַנֲאָך ֲחמו  ב ְוָחַדְלתָ  ַמָשאו   ַתַחת ר  ב לו   ֵמֲעז  ב ָעז   :ִעמו   ַתֲעז 
-------------------------------------------------- 



 ם"בשונא עכורמז שפעמים וחדלת 
 

 י"רש
 

 עמו תעזב עזב
 

 עפר מלאוה  ,(.ח  ,ג נחמיה) החומה עד ירושלים את ויעזבו וכן  ,(.י  ,יד א מלכים) ועזוב עצור וכן  ,עזרה לשון זו עזיבה
  ,כן תאמר שמא  ,(.יז  ,ז דברים)  'וגו ממני האלה הגוים רבים בלבבך תאמר כי  ,בו כיוצא  .החומה חוזק את ולסייע לעזוב
  ,כיצד הא  ,עוזר שאתה ופעמים חודל שאתה פעמים  ,וחדלת תראה כי  ,רבותינו דרשו כך ומדרשו  .מהם תירא לא  ,בתמיה

             וחדלת  ,(:לב מציעא בבא) ישראל של ומשאו כוכבים עובד בהמת או  ,וחדלת  ,כבודו לפי ואינו זקן

 בעל הטורים
 
 האכילהו שנאך רעב אם  .שנאך חמור   (פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ שנאךרצונו לומר שהמילה ) .במסורה  'ב  .שנאך  [ה

 וחדלת  (ב  ,לב מציעא בבא) דרשינן גוי דבשונא  ,וישראל גוי  ,שונאים מיני בשני מיירי דהכא משום  .(כא  ,כה משלי) לחם
  .עמו תעזוב עזוב ישראל ובשונא  ,לו מעזוב

 
 

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

ה ֵבית ָתִביא ַאְדָמְתָך ִבכּוֵרי ֵראִׁשית יט  :ִאמו   ַבֲחֵלב ְגִדי ְתַבֵשל-ֹלא ֱאֹלֶהיָך ְיהו ָ
-------------------------------------------------- 

 

 והנאה בבשר וחלב ובישול אכילה לאיסור יםרמז
 

 י"רש
 

 גדי תבשל לא
 

 לפרש והוצרך גדי שכתוב בתורה מקומות בכמה מוצא שאתה ממה  ,רך ולד לשון אלא גדי שאין  ,גדי בכלל וכבש עגל אף
 שכל ללמדך  .(.ט  ,כז שם) עזים גדיי שני  ,(.כ שם) העזים גדי את  ,(.יז  ,לח בראשית) עזים גדי אשלח אנכי כגון  ,עזים אחריו
 ואחד  ,הנאה לאיסור ואחד  ,אכילה לאיסור אחד  ,בתורה נכתב מקומות  'ובג  .במשמע וכבש עגל אף  ,סתם גדי שנאמר מקום

              (:קטו חולין) בשול לאיסור
 

 בעל הטורים
 
  ד  כא "דברים פרק י 
 
אְכלּו-ֹלא כא) ר או   ַוֲאָכָלּה ִתְתֶנָנה ִבְׁשָעֶריָך-ֲאֶׁשר ַלֵגר ְנֵבָלה-ָכל ת  ה ַאָתה ָקדו ׁש ַעם ִכי ְלָנְכִרי ָמכ   ַבֲחֵלב ְגִדי ְתַבֵשל-ֹלא ֱאֹלֶהיָך ַליהו ָ

 :(ִאמו  
 
  ".והנאה ובישול אכילה איסור"בגימטריא   .תבשל לא 
 

 ברכת פרץ

 צ לרמזים"והנה האחד דאיסור בשול מפורש בהדיא וא

 "לאסור אכילתה" בגימטריא( השני) לא תבשל

 "ולאסור הנאתה" בגימטריא( 'הג) לא תבשל



 

 ד"כ פרק
 

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

ַהר ַהָשַמִים ּוְכֶעֶצם ַהַסִּפיר ִלְבַנת ְכַמֲעֵשה ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֵאת ַוִיְראּו י  :ָלט 
-------------------------------------------------- 

 

 מלשון לבנים ולא לשון לבן" לבנת"שלשון רמז 
 

 י"רש
 

 הספיר לבנת כמעשה
 

             לבנים במעשה משועבדים שהיו ישראל של צרתן לזכור  ,השעבוד בשעת לפניו היתה היא
 

 בעל הטורים
 
 ,יט יהושע) לבנת ובשיחור ואידך  .הכא  .   (פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ לבנתרצונו לומר שהמילה )במסורה   'ב  .לבנת  
 לזכור לבנה כעין שהיתה  (ג"ה ד"פ סוכה ירושלמי) שדרשו וזהו  .מלבנים שבנויה שם על כן ונקראת עיר שם והיא  .(כו 

 :ישראל של שעבודן
  



 


