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 קדושים
 

 יט פרק
 

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

ם ז אִּ ּיֹום ֵיָאֵכל ֵהָאֹכל וְּ י בַׁ ישִּ לִּ שְּ ּגּול הַׁ  :ֵיָרֶצה ֹלא הּוא פִּ
-------------------------------------------------- 

 

 למקומו  לחוץ ענין לחוץ לזמנו תנהו ענין אינו רמז שאם אם
 

Uי"רש 
 

 'וגו יאכל האכל ואם
 

 לחוץ ענין תנהו  ,(.יח שם ויקרא)  'וגו שלמיו זבח מבשר יאכל האכל ואם נאמר כבר שהרי  ,לזמנו  ,לחוץ ענין אינו אם
 יצא  ,מחבירו ולא ממנו  ,(שם) תשא עונה ממנו האוכלת והנפש לומר תלמוד  ,אכילתו על כרת חייבין יהיו יכול  ,למקומו
             למקומו חוץ במחשבת הנשחט

 

Uברכת פרץ 
 
ם ז אִּ ּיֹום ֵיָאֵכל ֵהָאֹכל וְּ י בַׁ ישִּ לִּ שְּ  "למקומו לחוץ ענין תנהו" בגימטריא הַׁ

 

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

ֵלל-ֹלא יד קַׁ ֵני ֵחֵרש תְּ פְּ לִּ ֵּור וְּ ֵתן ֹלא עִּ ֹשל תִּ כְּ ָיֵראתָ  מִּ י ֵמֱאֹלֶהיָך וְּ ה ֲאנִּ הֹוָ  :יְּ
-------------------------------------------------- 

 

 דרכו לפי ליעצו שמכשול היינו אפילורמז 
 

Uי"רש 
 

 מכשול תתן לא עור ולפני
 



 שם) הימנו ונוטלה עליו עוקף ואתה  ,חמור לך וקח שדך מכור תאמר אל  ,לו הוגנת שאינה עצה תתן לא בדבר הסומא לפני

          (.יד

Uבעל הטורים 
 

  .אסור דרכו לפי ליעצו אפילו אלא ממש מכשול נותן אינו אפילו לומר ו"ו חסר  .מכשל תתן יד לא   

 

 
 

 לו הוגנת שאינה עצה תתן לא בדבר הסומא מכשול היינו לפני תתן עור לא רמז שלפני
 

Uי"רש 
 

 מכשול תתן לא עור ולפני
 

 שם) הימנו ונוטלה עליו עוקף ואתה  ,חמור לך וקח שדך מכור תאמר אל  ,לו הוגנת שאינה עצה תתן לא בדבר הסומא לפני
            (.יד
   

Uבעל הטורים 
 
 ז טז יח"כ דברים .

ֶּגה ָארּור יח) שְּ ֵּור מַׁ ָדֶרְך עִּ ר בַׁ ָאמַׁ  (:ָאֵמן ָהָעם-ָכל וְּ
 
 עור משגה  (יד  ,יט ויקרא כ"תו) שדרשו זהו  .(י  ,כח משלי) רע בדרך ישרים משגה  .עור משגה  .במסורה  'ב  .משגה   

  .דרכיו לעקם עצה לו ונותן ישר שהוא  ,רע בדרך ישרים משגה זהו  ,לחטוא שמיעצו

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

ֹקם-ֹלא יח ֹלא תִּ ֹטר-וְּ ֵני-ֶאת תִּ ֶמָך בְּ תָ  עַׁ בְּ ָאהַׁ ֵרֲעָך וְּ י ָכמֹוָך לְּ ה ֲאנִּ הֹוָ  :יְּ
-------------------------------------------------- 

 

 בתורה גדול כלל כמוך זה לרעך רמז שואהבת
 

Uי"רש 
 

 כמוך לרעך ואהבת
 

              ).יב שם כ"ת) בתורה גדול כלל זה עקיבא  'ר אמר
 

Uברכת פרץ 

 "בתורה גדול כלל "בגימטריא   עם שני התיבותלרעך  ואהבת

 

 



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

יש כ אִּ י וְּ ב-כִּ כַׁ שְּ ָשה-ֶאת יִּ ת אִּ בַׁ כְּ ע-שִּ וא ֶזרַׁ הִּ ָחה וְּ פְּ יש ֶנֱחֶרֶפת שִּ אִּ ֵדה לְּ ָהפְּ ָדָתה ֹלא וְּ פְּ ָשה אוֹ  נִּ  ֻחפְּ
ן ֹלא תַׁ ֹקֶרת ָלּה-נִּ ֶיה בִּ הְּ תּו ֹלא תִּ י יּומְּ  :ֻחָפָשה ֹלא-כִּ
יא כא ֵהבִּ ה ֲאָשמוֹ -ֶאת וְּ יהֹוָ ח-ֶאל לַׁ  :ָאָשם ֵאיל מֹוֵעד ֹאֶהל ֶפתַׁ
ֶפר כב כִּ ֹכֵהן ָעָליו וְּ ֵאיל הַׁ ֵני ָהָאָשם בְּ פְּ ה לִּ הֹוָ ל יְּ ָטאתוֹ -עַׁ ח ָחָטא ֲאֶשר חַׁ לַׁ סְּ נִּ ָטאתוֹ  לוֹ  וְּ  ֲאֶשר ֵמחַׁ

 :ָחָטא
 

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

 
 

Uי"רש 
 

 לאיש נחרפת
 

 לעבד המאורסת חורין בת וחציה שפחה שחציה כנענית ובשפחה  .במקרא דמיון לו יודע ואיני  ,לאיש ומיוחדת מיועדת
         מדבר הכתוב בשפחה שמותר עברי

 

 רמז שבחצי שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר

     
Uיא דף כריתות. 

 
 נפדתה לא והפדה   ) ט"י ויקרא( שנאמר חורין בת וחציה שפחה שחציה כל שפחה איזו

 
Uברכת פרץ 

 
ֵדה ָהפְּ ָדָתה ֹלא וְּ פְּ ָשה אוֹ  נִּ ן ֹלא ֻחפְּ תַׁ  "בחצי שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר" בגימטריאָלּה -נִּ

יש אִּ ֵדה לְּ ָהפְּ ָדָתה ֹלא וְּ פְּ ָשה אוֹ  נִּ ן ֹלא ֻחפְּ תַׁ            (כדתנן בכריתות" )חורין דבר הכתוב בת וחציה שפחה בחציה"בגימטריא   נִּ

 

         מדבר עברי הכתוב לעבד המאורסת רמז שבשפחה
 

Uברכת פרץ 

 "עברי לעבד חרופה שפחה" בגימטריא לאיש נחרפת

 

 רמז שהיה לוקה והוא מביא קרבן
 

Uי"רש 
  

 תהיה בקרת
 



  .גמורין קידושין קידושיה ואין  ,חפשה לא כי  ,מיתה לחייבו שלא הדבר את לבקר דין בית על יש  .הוא ולא לוקה היא

 תשמור לא אם  ,הלוקה על קורין המלקין שהדיינים  ,בקריאה יהא במלקות שהוא שמי מכאן למדו  ).יא כריתות) ורבותינו

              ).נט שם)  'וגו מכותך את  'ה והפלא  ,).נח  ,כח דברים)  'וגו לעשות

Uברכת פרץ 

  "הבית דין מלקין אותה"בגימטריא  תהיה בקרת

 "איש בקרבן והאשה לוקה"בגימטריא   תהיה בקרת

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

י כג כִּ ֶתם ָהָאֶרץ-ֶאל ָתֹבאּו-וְּ עְּ טַׁ ֲאָכל ֵעץ-ָכל ּונְּ ֶתם מַׁ לְּ ֲערַׁ ָלתוֹ  וַׁ יוֹ -ֶאת ָערְּ רְּ ים ָשלש פִּ ֶיה ָשנִּ הְּ  ָלֶכם יִּ
ים  :ֵיָאֵכל ֹלא ֲעֵרלִּ

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

 נטיעתו שנים מונים משעת ששלשרמז  
 

Uי"רש 
 

 ערלים לכם יהיה שנים שלש
 

  ,יהיה לומר תלמוד  ,מותר יהא שנים שלש לאחר הצניעו אם יכול  ,).ג  .ג פרשתא כ"ת) נטיעתו משעת  ,לו מונה מאימתי
              ).ד שם) יהא בהוייתו

 

Uברכת פרץ 

 "נטיעתו משעתמונים "  בגימטריאערלים  לכם יהיה שנים שלש

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

פּו ֹלא כז קִּ ַאת תַׁ ֶכם פְּ ֹלא ֹראשְּ ית וְּ חִּ שְּ ַאת ֵאת תַׁ ָקֶנָך פְּ  :זְּ
-------------------------------------------------- 

 

 רמז שחמש פאות הם בזקנך
 

Uי"רש 
 

 זקנך פאת
 

 למטה ואחת  ,פאות שתי בו ויש רחב שהוא הראש אצל למעלה ולחי  ,לחי בכל שתים  ,חמש והן  ,וגבוליו הזקן סוף
              ).כ שם) יחד הלחיים שני חבור מקום בסנטרו

 
Uברכת פרץ 

ַאת ֵאת ָקֶנָך פְּ  "חמש פאות הם בזקנך"  בגימטריא זְּ

ַאת ֵאת ָקֶנָך פְּ  "וחמשה פאות הן בזקן"  בגימטריא זְּ



-------------------------------------------------- 
י-ֶאת ל ֹתתַׁ בְּ ֹמרּו שַׁ שְּ י תִּ ָדשִּ קְּ יָראּו ּומִּ י תִּ ה ֲאנִּ הֹוָ  :יְּ

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

י"רמז ש  ֹתתַׁ בְּ ֹמרּו שַׁ שְּ  שבת דוחה המקדש בית בנין היינו  שאין" תִּ
 

Uי"רש 
 

 תיראו ומקדשי
 

 ,תשמורו שבתותי את המקדש על מזהירכם שאני פי על ואף  .רגליו שעל ובאבק ובאפונדתו במנעלו ולא במקלו לא יכנס לא
              ).ו יבמות) שבת דוחה המקדש בית בנין אין 

 

Uברכת פרץU  

י ֹתתַׁ בְּ ֹמרּו שַׁ שְּ  "שבת דוחה המקדש בית בנין שאין " בגימטריא תִּ

י ֹתתַׁ בְּ ֹמרּו שַׁ שְּ  " שבת דוחה המקדש אינו בית שבנין"בגימטריא  תִּ

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

י לג כִּ ָך ָיגּור-וְּ תְּ ֶכם ֵּגר אִּ צְּ ַארְּ  :ֹאתוֹ  תֹונּו ֹלא בְּ
-------------------------------------------------- 

 

 דברים תֹונּו היינו אונאת רמז שֹלא
 

Uי"רש 
 

 תונו לא
 

          הגבורה מפי שנתנה תורה ללמוד בא אתה ועכשיו  ,כוכבים עבודת עובד היית אמש לו תאמר לא  ,דברים אונאת

Uברכת פרץ 

ֶכם ֵּגר צְּ ַארְּ  "זהו אזהרה על אונאת דברים"בגימטריא    תֹונּו ֹלא בְּ

 

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

יש טו אִּ ֵתן ֲאֶשר וְּ תוֹ  יִּ ָכבְּ ֵהָמה שְּ בְּ ֶאת יּוָמת מֹות בִּ ֵהָמה-וְּ בְּ ֲהֹרגּו הַׁ  :תַׁ
-------------------------------------------------- 

 

 ידה על תקלה לאדם שבאה מפנירמז שהבהמה חייב מיתה 
 

 תהרוגו הבהמה ואת
 



 שיודע לאדם וחומר קל  .תסקל הכתוב אמר לפיכך  ,ידה על תקלה לאדם שבאה מפני אלא  ,חטאה מה בהמה חטא אדם אם
  ,יב דברים) המקומות כל את תאבדון אבד אומר אתה בדבר כיוצא  .עבירה לעבור לחבירו רעה וגורם לרע טוב בין להבחין

  ,וכלה שרוף השחת תורה אמרה ידם על תקלה שבאת על שומעין ואינן רואין שאינן אילנות מה וחומר קל דברים הרי  ,).ב
             וכמה כמה אחת על  ,מיתה לדרכי חיים מדרך חבירו את המטה

 

Uברכת פרץU  

ֶאת ֵהָמה-וְּ בְּ ֲהֹרגּו הַׁ לפי שבא"בגימטריא   תַׁ (כ"עה" )ידה על תקלה 



 


