
 
 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
 

  



 
 3 ................................................................................................. אמור

 3 ..................................................................................................... א"כ פרק

 3 .......................................................................... למת לטמע מותר שחללים רמז

 3 ............................................................ למת מעלט אסור מומין בעלי שכהנים רמז

 3 ...................................................................... מצוה למת לטמע מותר שכהן רמז

 4 ................................................................................... אשתו היינו ששארו רמז

 4 ...................................................................... בתער רק אסור גילוח שאיסור רמז

 5 .......................................................... דבר בכל ראשון לפתוח היינו שוקדשתו רמז

 5 ..................................................................................................... ב"כ פרק

ָדִשים-ִמן ֹיאַכל ְוַאַחר"ש רמז  5 ........................................................ תרומה היינו" ַהקֳּ

 5 ............................. שנים קנין קנוי או עולם קנין שקנוי עבד היינו ושכיר שתושב רמזים

 6 ............................................................. המת מן דם רביעית היינו מת שנפשת רמז

 6 .......................................... אונן מקריב גדול כהן היינו" יצא לא המקדש ומן"ש רמז

 7 ....................................... האונן את להוציא אלא בא לא" בו יאכל לא זר וכל"ש רמז

 7 ................................................................ הבית לבדק היינו אתו תעשה נדבה רמז

 7 ...................................................................................................... ג"כ פרק

 7 ....................................................... השנה את שמעברים היינו   ֹאָתם שִתְקְראּו רמז

 8 ................................................................. החדש קידוש היינו ֹקֶדש שִמְקָרֵאי רמז

 8 ................................... נקיה ובכסות ובמשתה במאכל קדשהו היינו קדש שמקרא רמז

 9 ................................................. לארץ בחוצה נוהג שהחדש לרבות שמשבתיכם רמז

 9 ........................................... הדין ויום השנה ראש הוא השביעי לחדש שבאחד רמזים

 9 .......................................................................... אתרוג היינו הדר עץ שפרי רמז

 01 ..................................................................................................... ד"כ פרק

 01 ......................................... לבונה בזיכי שני היו  ,המערכות משתי אחת כל שעל רמז

 01 ....................................................................... שדה עסקי על בשדה שוינצו רמז

 00 ............................................................... אחד בזמן היו ומקושש שהמקלל רמזים

 00 ................................................................. בסיני ששמע השם קלל שהמקלל רמז

 01 ............................. כעבד אותו שמין ממון תשלומי אלא משמ מום נתינת שאינו רמזים

 

 

 



 אמור
 

 א"כ פרק
 
  [א]
 

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

ה ַוֹיאֶמר א  :ְבַעָמיו ִיַטָמא-ֹלא ְלֶנֶפש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ַאֲהֹרן ְבֵני ַהֹכֲהִנים-ֶאל ֱאֹמר ֹמֶשה-ֶאל ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 רמז שחללים מותר לטמע למת
 

Uי"רש 
  

 אהרן בני
 

             הכהנים לומר תלמוד  ,חללים יכול
 

Uבעל הטורים 
 
 .חללים לא זה בגימטריא  .הכהנים אל 
 
 

 רמז שכהנים בעלי מומין אסור לטמע למת
 

Uי"רש 
 

 אהרן בני
 

          במשמע מומין בעלי אף
 

Uבעל הטורים 
 
 .מומין בעלי גם זהו בגימטריא  .אהרן בני 
 
 

 מצוה רמז שכהן מותר לטמע למת
 

Uי"רש 
 

 בעמיו יטמא לא
 

              ).ג שם כ"ת) מצוה מת יצא  ,עמיו בתוך שהמת בעוד
 

Uברכת פרץU  



 (כ"עה" )מצוה מת יצא"עם התיבות בגימטריא  ְבַעָמיו ִיַטָמא-ֹלא ְלֶנֶפש
 

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

 :ּוְלָאִחיו ּוְלִבתוֹ  ְוִלְבנוֹ  ּוְלָאִביו ְלִאמוֹ  ֵאָליו ַהָקֹרב ִלְשֵארוֹ -ִאם ִכי ב
-------------------------------------------------- 

 

 רמז ששארו היינו אשתו
 

Uי"רש 
 
 לשארו אם כי
 

  ).ד שם) אשתו אלא שארו אין
 

Uברכת פרץU  

 (מ"ק דב"ספ' לאפוקי ארוסה ע" )אשתו הכנוסה"בגימטריא ( אם האותיות) ַהָקֹרב ִלְשֵארוֹ 
 

 "אשתו אלא זו אין”בגימטריא ( בלא למד השמוש) ַהָקֹרב ְשֵארוֹ 
 

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

 :ָשָרֶטת ִיְשְרטּו ֹלא ּוִבְבָשָרם ְיַגֵלחּו ֹלא ְזָקָנם ּוְפַאת ְבֹראָשם ָקְרָחה  [ִיְקְרחּו] ִיְקְרֻחה-ֹלא ה
-------------------------------------------------- 

 

 רמז שאיסור גילוח אסור רק בתער
 

Uי  "רש 
 

 יגלחו לא זקנם ופאת
 

 על אלא חייב שאינו  ,יגלחו לא נאמר לכך  ,ורהיטני במלקט לקטו יכול  ,(.כז  ,יט ויקרא) תשחית ולא בישראל שנאמר לפי
             תער וזהו השחתה בו ויש גלוח הקרוי דבר

 
Uבעל הטורים 

 
 :בתער זה בגימטריא  .זקנם ופאת ה 

  .מספרים ולא תער זהו בגימטריא  .תשחית כז ולא ט"י 
 

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

ה ֲאִני ָקדֹוש ִכי ָלְך-ִיְהֶיה ָקדש ַמְקִריב הּוא ֱאֹלֶהיָך ֶלֶחם-ֶאת-ִכי ְוִקַדְשתוֹ  ח  :ְמַקִדְשֶכם ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 דבר בכל ראשון רמז שוקדשתו היינו לפתוח
 

Uי"רש 



 
 לך יהיה קדוש

 
 כ "ת) בסעודה ראשון ולברך  ,דבר בכל ראשון לפתוח קדושה בו נהוג

 
Uבעל הטורים 

 
 :ראשון יפה מנה לו וליתן ראשון ולברך ראשון לפתוח  ,בפסוק קדושות שלש  .וקדשתו  [ח]
 

 ב"כ פרק
 
 
 

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

ָדִשים-ִמן ֹיאַכל ְוַאַחר ְוָטֵהר ַהֶשֶמש ּוָבא ז  :הּוא ַלְחמוֹ  ִכי ַהקֳּ
-------------------------------------------------- 

 

ָדִשים-ִמן ֹיאַכל ְוַאַחר"רמז ש  היינו תרומה" ַהקֳּ
 

Uי"רש 
 

 הקדשים מן יאכל ואחר
 

             השמש בהערב לאכלה שמותר  ,בתרומה  ):עד) ביבמות נדרש
 

Uברכת פרץ 
 
 (שאילו לקדשים עדיין הוא מחוסר כפורים)

ָדִשים-ִמן  "זו תרומה"בגימטריא ַלְחמֹו  ִכי ַהקֳּ

ָדִשים-ִמן  "זה הוא תרומה"בגימטריא  הּוא ַלְחמוֹ  ִכי ַהקֳּ

 
 

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

 :ֹקֶדש ֹיאַכל-ֹלא ְוָשִכיר ֹכֵהן תֹוַשב ֹקֶדש ֹיאַכל-ֹלא ָזר-ְוָכל י
 :ְבַלְחמוֹ  ֹיאְכלּו ֵהם ֵביתוֹ  ִויִליד בוֹ  ֹיאַכל הּוא ַכְסּפוֹ  ִקְנַין ֶנֶפש ִיְקֶנה-ִכי ְוֹכֵהן יא

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

 שנים קנין או קנוי עולם רמזים שתושב ושכיר היינו עבד שקנוי קנין
 

Uי"רש 
 

 ושכיר כהן תושב
 



  ,היובל עד לו קנוי שהוא נרצע זה  ,תושב ואיזהו  ,דבוק שהוא לפי  ,פתח נקוד זה תושב לפיכך  ,ושכירו כהן של תושבו
             בתרומתו לאכול לאדוניו קנוי גופו שאין  ,כאן ולמדך הכתוב בא  ,בשש שיוצא שנים קנין קנוי זה  ,שכיר ואיזהו

 
 נפש יקנה כי וכהן

 
             לגופו שקנוי כנעני עבד

 
Uבעל הטורים 
 
 :שנים קנין קנוי עולם קנין קנוי בגימטריא  .ושכיר כהן תושב  [י]
 

Uברכת פרץ 
 

 "זהו הקנוי לרבו קנין עולם" בגימטריא כהן תושב
 " זהו קנין שנים" בגימטריא ושכיר לא יאכל

 

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

 :ִיַטָמא ֹלא ּוְלִאמוֹ  ְלָאִביו ָיֹבא ֹלא ֵמת ַנְפֹשת-ָכל ְוַעל יא
-------------------------------------------------- 

 

 המת מן דם רביעיתמת היינו  רמז שנפשת

 
Uי"רש 
 

 מת נפשת
 

 (לח נזיר) באהל שמטמא המת מן דם רביעית להביא
 

Uברכת פרץ 
 

 "המת מן דם רביעית" בגימטריא( כ"עה) מת נפשת
 

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

ה ֲאִני ָעָליו ֱאֹלָהיו ִמְשַחת ֶשֶמן ֵנֶזר ִכי ֱאֹלָהיו ִמְקַדש ֵאת ְיַחֵלל ְוֹלא ֵיֵצא ֹלא ַהִמְקָדש-ּוִמן יב  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 אונן מקריב גדול היינו כהן" יצא לא המקדש ומן"רמז ש
 

Uי"רש 
 

 יצא לא המקדש ומן
 

 אם אף  ,משמעו וכן  ,אונן מקריב גדול שכהן רבותינו למדו מכאן ועוד  .).יח סנהדרין  .ה שם כ"ת) המטה אחר הולך אינו
             עבודה עובד אלא המקדש מן לצאת צריך אינו ואמו אביו מתו

 
Uברכת פרץ 
 



 "אונן מקריב גדול כהן"בגימטריא ( כ"עה)לא  המקדש ומן
 

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

 ָאִביהָ  ִמֶלֶחם ִכְנעּוֶריהָ  ָאִביהָ  ֵבית-ֶאל ְוָשָבה ָלּה ֵאין ְוֶזַרע ּוְגרּוָשה ַאְלָמָנה ִתְהֶיה ִכי ֹכֵהן-ּוַבת יג
 :בוֹ  ֹיאַכל-ֹלא ָזר-ְוָכל ֹתאֵכל

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

 האונן את להוציא אלא בא לא" בו יאכל לא זר וכל"רמז ש

 
Uי"רש 
 

 בו יאכל לא זר וכל
 

           אנינות ולא  ,לך אמרתי זרות  ,בתרומה שמותר האונן את להוציא אלא בא לא
   

Uברכת פרץ 
 

 "יצא אונן"בגימטריא  זר
 

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

 :ֵיָרֶצה ֹלא ּוְלֵנֶדר ֹאתוֹ  ַתֲעֶשה ְנָדָבה ְוָקלּוט ָשרּועַ  ָוֶשה ְושֹור כג
-------------------------------------------------- 

 

        הבית אתו היינו לבדק תעשה רמז נדבה

      
Uי"רש 
 

 אתו תעשה נדבה
 

             הבית לבדק
 

Uברכת פרץ 
 

             "הבית מפריש לבדק"בגימטריא  אתו תעשה

 ג"כ פרק
 

-------------------------------------------------- 
ה מֹוֲעֵדי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְבֵני-ֶאל ַדֵבר ב  :מֹוֲעָדי ֵהם ֵאֶלה ֹקֶדש ִמְקָרֵאי ֹאָתם ִתְקְראּו-ֲאֶשר ְיהֹוָ

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

 השנה את היינו שמעברים   ֹאָתם ִתְקְראּורמז ש
 

Uי"רש 
 



 'ה מועדי  'וגו ישראל בני אל דבר
 

 הגיעו לא ועדיין לרגל לעלות ממקומם שנעקרו גליות השנה את שמעברים  ,בהם מלומדין ישראל שיהיו מועדות עשה
             לירושלים

 
Uברכת פרץ 
 

 "זהו עיבור שנים"בגימטריא  ִתְקְראּו
 

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

ה מֹוֲעֵדי ֵאֶלה ד  :ְבמֹוֲעָדם ֹאָתם ִתְקְראּו-ֲאֶשר ֹקֶדש ִמְקָרֵאי ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 ֹקֶדש היינו קידוש החדש רמז שִמְקָרֵאי

 
Uי"רש 

 
 'ה מועדי אלה

 
             החדש בקדוש מדבר וכאן שנה בעבור מדבר למעלה

 
Uברכת פרץ 
 

 "זהו קידוש החדש"בגימטריא  ֹקֶדש ִמְקָרֵאי
 

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

 :ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת-ָכל ֹקֶדש-ִמְקָרא ָהִראשֹון ַביֹום לה
-------------------------------------------------- 

 

  נקיה ובכסות ובמשתה במאכל קדש היינו קדשהו רמז שמקרא
 

Uי"רש 
 

 קדש מקרא
 
           ובתפלה נקיה ובכסות ובמשתה במאכל  ,טובים ימים ובשאר  ,ובתפלה נקיה בכסות קדשהו  (כ"ביוה)
   

Uבעל הטורים 
 
 :נקיה בכסות במאכל בגימטריא  .משתה בגימטריא  .קדש מקרא  [ג ג"כ]
 

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

 עֹוָלם ֻחַקת ֱאֹלֵהיֶכם ָקְרַבן-ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַעד ַהֶזה ַהיֹום ֶעֶצם-ַעד ֹתאְכלּו ֹלא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶחם יד
 :מְשֹבֵתיֶכם ְבֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכם

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



 לארץ בחוצה נוהג רמז שמשבתיכם לרבות שהחדש
 

Uי"רש 
 

 משבתיכם בכל
 

 ללמד אלא בא לא  ,אומרים ויש  ,לארץ בחוצה נוהג שהחדש  ,מכאן שלמדו יש  ,).לז קידושין) ישראל חכמי בו נחלקו
             וחלקו משכבשו וישיבה ירושה לאחר אלא החדש על נצטוו שלא

 
Uברכת פרץ 
 

 "החדש נוהג בחוצה לארץ"בגימטריא  משבתיכם
 

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

 ְתרּוָעה ִזְכרֹון ַשָבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלֹחֶדש ְבֶאָחד ַהְשִביִעי ַבֹחֶדש ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני-ֶאל ַדֵבר כד
 :ֹקֶדש-ִמְקָרא

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

 רמזים שבאחד לחדש השביעי הוא ראש השנה ויום הדין
 

Uי"רש 
 

 תרועה זכרון
 

             איל תחתיו שקרב יצחק עקידת לכם לזכור  ,).לב ה"ר) שופרות ופסוקי זכרונות פסוקי זכרון
 

Uברכת פרץ 
 

 "והוא ראש השנה"בגימטריא  ַשָבתֹון ָלֶכם ִיְהיֶה
 "יום דין"בגימטריא ָלֶכם  ִיְהיֶה

 

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

 ּוְשַמְחֶתם ָנַחל-ְוַעְרֵבי ָעֹבת-ֵעץ ַוֲעַנף ְתָמִרים ַכֹּפת ָהָדר ֵעץ ְּפִרי ָהִראשֹון ַביֹום ָלֶכם ּוְלַקְחֶתם מ
ה ִלְפֵני  :ָיִמים ִשְבַעת ֱאֹלֵהיֶכם ְיהֹוָ

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

 

     רמז שפרי עץ הדר היינו אתרוג
         

Uי"רש 
 

 הדר
 

             אתרוג וזהו  ,לשנה משנה באילנו הדר
 

Uבעל הטורים 
 



 "אתרוגים" בגימטריא  .הדר עץ פרי   מ

 

 ד"כ פרק
 

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

ה ִאֶשה ְלַאְזָכָרה ַלֶלֶחם ְוָהְיָתה ַזָכה ְלֹבָנה ַהַמֲעֶרֶכת-ַעל ְוָנַתתָ  ז  :ַליהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 לבונה בזיכי שני היו  ,המערכות משתי אחת כל רמז שעל
 

Uי"רש 
 

 המערכת על ונתת
 

   אחת לכל קומץ מלא  ,לבונה בזיכי שני היו  ,המערכות משתי אחת כל על
 

Uברכת פרץ 
 

 " בזיכין שני"בגימטריא ( כ"עה) ְוָהְיָתה ַזָכה
 
 

           
 
 

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

 ַהִיְשְרֵאִלית ֶבן ַבַמֲחֶנה ַוִיָנצּו ִיְשָרֵאל ְבֵני ְבתֹוְך ִמְצִרי ִאיש-ֶבן ְוהּוא ִיְשְרֵאִלית ִאָשה-ֶבן ַוֵיֵצא י
 :ַהִיְשְרֵאִלי ְוִאיש

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

 שדה עסקי על בשדה רמז שוינצו
Uי"רש 

 
 ישראלית אשה בן ויצא

 
 ,יערכנו השבת ביום  ,ואמר לגלג  ,יצא שלמעלה מפרשה אומר ברכיה רבי  ,יצא מעולמו אומר לוי רבי  ,יצא מהיכן  (כ"ת)
  ,(.א  ,יד פרשתא כ"ת) אמרה ומתניתא  .בתמיה  ,ימים תשעה של צוננת פת שמא יום בכל חמה פת לאכול המלך דרך 

 אמרו  ,אני דן מבני להם אמר  ,לכאן טיבך מה לו אמרו  ,דן מחנה בתוך אהלו ליטע בא  ,מחוייב יצא משה של דינו מבית
      וגדף עמד מחוייב ויצא משה של דינו לבית נכנס  ,כתיב  (.ב  ,ב במדבר) אבותם לבית באותות דגלו על איש לו
 

Uבעל הטורים 
 
 בשדה שניהם וינצו  .במחנה וינצו .(פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ " וינצו "רצונו לומר שהמילה ) .במסורה  'ב  .וינצו]
 על בשדה וינצו וזהו  .דן במחנה אהלו ליטע שרצה על משה של דינו מבית חייב שיצא  (כ"תו) ד"למ רמז  .(ו  ,יד ב"ש)

 :שדה עסקי



 

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

ה ִּפי-ַעל ָלֶהם ִלְפרש ַבִמְשָמר ַוַיִניֻחהּו יב  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 אחד בזמן היו ומקושש שהמקלל יםרמז
 

Uי"רש 
 

 וינחהו
 

 מחלליה שנאמר  (:עח סנהדרין)  ,במיתה שהמקושש היו ויודעים  ,אחד בפרק היו ששניהם  ,עמו מקושש הניחו ולא  ,לבדו

 אבל  ,(.לד  ,טו במדבר) לו יעשה מה פורש לא כי נאמר לכך  ,מיתה באיזו להם פורש לא אבל  ,(.יד שם שמות) יומת מות

             לאו אם מיתה חייב אם יודעים היו שלא  ,להם לפרוש  ,אומר הוא במקלל

Uבעל הטורים 
 
 ולומר  ,אחד בזמן היו ומקושש שהמקלל לומר  (ח פסוק) השבת לביום מקלל סמך  .הישראלית האשה בן ויצא  [י

  .בעיקר ככופר שבת שהמחלל
 
  Uבעל הטורים 
 

 [ו לב"ט במדבר פרק
 
ה-ֶאת ַהֵגר-ּוִמן ָהֶאְזָרח-ִמן ָרָמה ְבָיד  | ַתֲעֶשה-ֲאֶשר ְוַהֶנֶפש ל)  :ַעָמּה ִמֶקֶרב ַהִהוא ַהֶנֶפש ְוִנְכְרָתה ְמַגֵדף הּוא ְיהֹוָ

ה-ְדַבר ִכי לא  :ָבּה ֲעֹוָנה ַהִהוא ַהֶנֶפש ִתָכֵרת  | ִהָכֵרת ֵהַפר ִמְצָותוֹ -ְוֶאת ָבָזה ְיהֹוָ
 ( :ַהַשָבת ְביֹום ֵעִצים ְמקֵשש ִאיש ַוִיְמְצאּו ַבִמְדָבר ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוִיְהיּו לב

 
 ק"פ בחולין כדאיתא זרה כעבודה חמור ששבת ומפני היו אחד שבזמן לך לומר למגדף מקושש סמך 
  

 
 

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

-ַבת ְשֹלִמית ִאמוֹ  ְוֵשם ֹמֶשה-ֶאל ֹאתוֹ  ַוָיִביאּו ַוְיַקֵלל ַהֵשם-ֶאת ַהִיְשְרֵאִלית ָהִאָשה-ֶבן ַוִיֹקב יא
 :ָדן-ְלַמֵטה ִדְבִרי

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

 בסיני ששמע השם קלל רמז שהמקלל
 

Uי"רש 
 

 ויקב
 

             מסיני ששמע המפורש שם והוא  ,(.נו סנהדרין) וגדף המיוחד שם שנקב ופריש  ,כתרגומו



Uבעל הטורים 
 

  .בסיני ששמע השם קלל שהמקלל לומר סיני בהר לפרשת מקלל סמך
 
 

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

 :לוֹ  ֵיָעֶשה ֵכן ָעָשה ַכֲאֶשר ַבֲעִמיתוֹ  מּום ִיֵתן-ִכי ְוִאיש יט
 :בוֹ  ִיָנֶתן ֵכן ָבָאָדם מּום ִיֵתן ַכֲאֶשר ֵשן ַתַחת ֵשן ַעִין ַתַחת ַעִין ֶשֶבר ַתַחת ֶשֶבר כ

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

 כעבד אותו שמין ממון תשלומי אלא ממש מום נתינת שאינו יםרמז
 

Uי"רש 
 

 בו ינתן כן
 

 מיד הנתון דבר  ,נתינה לשון בו כתיב לכך  ,כעבד אותו שמין ממון תשלומי אלא  ,ממש מום נתינת שאינו רבותינו פירשו
             ליד

 
  Uבעל הטורים 
 

 יד ,ד "י במדבר פרק
 
ה ַאָתה-ִכי ָשְמעּו ַהֹזאת ָהָאֶרץ יֹוֵשב-ֶאל ְוָאְמרּו יד) ה ַאָתה  | ִנְרָאה ְבַעִין ַעִין-ֲאֶשר ַהֶזה ָהָעם ְבֶקֶרב ְיהֹוָ  ֲעֵלֶהם ֹעֵמד ַוֲעָנְנָך ְיהֹוָ

   :ָלְיָלה ֵאש ּוְבַעמּוד יֹוָמם ִלְפֵניֶהם ֹהֵלְך ַאָתה ָעָנן ּוְבַעֻמד
 ) :ֵלאֹמר ִשְמֲעָך-ֶאת ָשְמעּו-ֲאֶשר ַהגֹוִים ְוָאְמרּו ֶאָחד ְכִאיש ַהֶזה ָהָעם-ֶאת ְוֵהַמָתה טו
 
 
 אם פירוש והמתה ליה וסמיך בעין עין הכא כדכתיב ממון בעין עין  (א  ,פד קמא בבא) שדרשו למה רמז וכן .בעין עין   

 :ממון פירושו כן על  ,ימות שמא  'פי והמתה ממש בעין עין יהיה
  
 

Uפג דף קמא בבא: 
 

 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 את

 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

 
Uברכת פרץ 
 

בפרק החובל' ע". ממון ומתכפרנותו "בגימטריא    לוֹ  יֵָעֶשה ֵכן ָעָשה ַכֲאֶשר



 


