
 
 
 
 
 
 

 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
 

  



 

 

 

 ויקרא
 

 א פרק
 

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

ה ִלְפֵני ִלְרֹצנוֹ  ֹאתוֹ  ַיְקִריב מֹוֵעד ֹאֶהל ֶפַתח-ֶאל ַיְקִריֶבּנּו ָתִמים ָזָכר ַהָבָקר-ִמן ָקְרָבנוֹ  ֹעָלה-ִאם ג  :ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

   אני רוצה שיאמר עד אותו כופיןאם היה ממאן רמז ש
 

 י"רש
 

 אותו יקריב
 

             אני רוצה שיאמר עד אותו כופין  ,כיצד הא  ,לרצונו לומר תלמוד כרחו בעל יכול  ,אותו שכופין מלמד
 

 ברכת פרץ
 

        "  אני רוצה שיאמר עד אותו כופיןואם היה ממאן " בגימטריא ִלְרֹצנוֹ  ֹאתוֹ  ַיְקִריב מֹוֵעד ֹאֶהל ֶפַתח

 

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

 :ָהֵאׁש-ַעל ֵעִצים ְוָעְרכּו ַהִמְזֵבחַ -ַעל ֵאׁש ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ְבֵני ְוָנְתנּו ז
-------------------------------------------------- 

 

          ההדיוט מן להביא מצוה  ,השמים מן יורדת שהאש פי על אףרמז ש
    

 י"רש
 

 אש ונתנו
 

             ההדיוט מן להביא מצוה  ,השמים מן יורדת שהאש פי על אף
 

 ברכת פרץ

     "ההדיוט מן להביא מצוה" בגימטריא ַאֲהֹרן ְבֵני

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



 :ַיְקִריֶבּנּו ָתִמים ָזָכר ְלֹעָלה ָהִעִזים-ִמן אוֹ  ַהְכָשִבים-ִמן ָקְרָבנוֹ  ַהֹצאן-ִמן-ְוִאם י
-------------------------------------------------- 

 

           ולמזוהם לחולה לזקן פרט   מיעוטין  'ג רמז ש
   

 י"רש
 

 העזים מן או הכשבים מן הצאן מן
 

         ולמזוהם לחולה לזקן פרט  ,מיעוטין  'ג אלו הרי
     

 ברכת פרץ
 

             "ולמזוהם לחולהו לזקן פרט" בגימטריא ָהִעִזים-ִמן אוֹ  ַהְכָשִבים-ִמן

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

 :ַהָדֶׁשן ְמקֹום-ֶאל ֵקְדָמה ַהִמְזֵבחַ  ֵאֶצל ֹאָתּה ְוִהְׁשִליְך ְבֹנָצָתּה ֻמְרָאתוֹ -ֶאת ְוֵהִסיר טז
-------------------------------------------------- 

 

             במקומן שם נבלעים רמז שדשון מזבח הפנימי והמנורה כולם
 

 י"רש
 

 הדשן מקום אל
 

        במקומן שם נבלעים וכולם  ,והמנורה  ,הפנימי מזבח ודישון  ,בוקר בכל הדשן תרומת שם שנותנין מקום
      

 בעל הטורים
 
 :במקומו ונבלע בגימטריא  .ושמו  ג, ו

 ברכת פרץ
 

      (כ"עה)    במקומן נבלעים ןכול"בגימטריא  הדשן מקום
 
 

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

ה ַתְקִריבּו ֲאֶׁשר ַהִמְנָחה-ָכל יא  ִמֶמּנּו ַתְקִטירּו-ֹלא ְדַבׁש-ְוָכל ְשֹאר-ָכל ִכי ָחֵמץ ֵתָעֶשה ֹלא ַליהֹוָ
ה ִאֶשה  :ַליהֹוָ

ה ֹאָתם ַתְקִריבּו ֵראִׁשית ָקְרַבן יב  :ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ַיֲעלּו-ֹלא ַהִמְזֵבחַ -ְוֶאל ַליהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 שתי הלחם משאור וביכורים מדבשרמז ש
 

 י"רש
 

 תקריבו ראשית קרבן
 



  ,תאפינה חמץ שנאמר  ,השאור מן הבאים עצרת של הלחם שתי  ,ראשית קרבן  ,הדבש ומן השאור מן להביא לך יש מה
             ותמרים תאנים בכורי כמו  ,הדבש מן ובכורים

 
 ברכת פרץ

 
 "שתי הלחם משאור וביכורים מדבש" בגימטריא ַתְקִריבּו ֵראִׁשית ָקְרַבן

 "שתי הלחם מן שאור ובכורים מן דבש" בגימטריא ֹאָתם ַתְקִריבּו ֵראִׁשית

 ג פרק
 

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

 ִלְפֵני ַיְקִריֶבּנּו ָתִמים ְנֵקָבה-ִאם ָזָכר-ִאם ַמְקִריב הּוא ַהָבָקר-ִמן ִאם ָקְרָבנוֹ  ְׁשָלִמים ֶזַבח-ְוִאם א
ה  :ְיהֹוָ

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

  ולבעלים ולכהנים למזבח שלום בהם שיש שלמים רמז שנקרא
      
 י"רש

 
 שלמים

 
       ולבעלים ולכהנים למזבח שלום בהם שיש שלמים אחר דבר  .בעולם שלום שמטילים

    ברכת פרץ

   "ולבעלים ולכהנים למזבח" בגימטריא  ְׁשָלִמים ֶזַבח

       "ולבעלים ולכהנים למזבח שלום בהם" בגימטריא (האותיות והכוללעם )   ָקְרָבנוֹ  ְׁשָלִמים ֶזַבח-ְוִאם

 'ד פרק
-------------------------------------------------- 

ה ִמְצֹות-ִמָכל ַאַחת ְוָעשּו ַהָקָהל ֵמֵעיֵני ָדָבר ְוֶנְעַלם ִיְׁשּגּו ִיְשָרֵאל ֲעַדת-ָכל ְוִאם יג -ֹלא ֲאֶׁשר ְיהֹוָ
 :ְוָאֵׁשמּו ֵתָעֶשיָנה

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

 בהוראה שטעו ד"ב פי על דבר היינו ששגו רמז שונעלם
 

 י"רש
 

 ישראל עדת
 

             סנהדרין אלו
 

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

 דבר ונעלם
 

             מותר שהוא שבתורה כריתות מכל באחת להורות טעו
 



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

 ועשו הקהל
 

             פיהם על צבור שעשו
 

 בעל הטורים
 
 ישגו  .ישגו ישראל עדת כל ואם  ..(פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ " ישגו "רצונו לומר שהמילה )במסורה   'ב  .ישגו  [יג]

 בהוראה שטעו ד"ב פי על ששגו בצבור מיירי נמי הכא  ,הצאן את המתעים ישראל רועי על  (ו  ,לד) ביחזקאל צאני

 
 ואידך  .הקהל מעיני דבר ונעלם   ..(פעמים' ך רק ד"מופיא בכל התנ " מעיני "רצונו לומר שהמילה ) .' ד במסורה  .מעיני  .

 נסתרה השמים ומעוף חי כל מעיני ונעלמה  .(יג  ,ה שם) אישה מעיני ונעלם  .(כד  ,טו במדבר) העדה מעיני אם ענינא בההיא
 דין בית מעיני החכמה נעלמה נמי הכי  ,תמצא מאין והחכמה  (יב  ,שם שם) מיניה לעיל דכתיב בתורה איירי  (כא  ,כח איוב)

 המים אין שוב  ,שנטמאת באויר הפורח מעוף שמע אפילו  (א  ,לא סוטה) שאמרו זהו  ,אישה מעיני ונעלם  .בהוראה שטעו
 שוב  ,ידע לא כאילו עצמו והעלים השמים מעוף שמע שאפילו  ,השמים ומעוף חי כל מעיני ונעלמה הוא זה  .אותה בודקין

 :אותה בודקין המים אין
 

    ברכת פרץ

 "בית דין הגדול"  בגימטריא  ֲעַדת-ָכל

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

 :ָהֹעָלה-ֶאת ִיְׁשַחט ֲאֶׁשר ִבְמקֹום ְלַחָטאת ֹאָתּה ְוָׁשַחט ַהַחָטאת ֹראׁש ַעל ָידוֹ -ֶאת ְוָסַמְך לג
-------------------------------------------------- 

 

        חטאת לשם שחיטתה שתהאהיינו  לחטאת אותה ושחט רמז ש
 

 י"רש
 לחטאת אותה ושחט

 
        חטאת לשם שחיטתה שתהא

    ברכת פרץ

        "חטאת לשם הנשחטוי"  בגימטריא  לחטאת אותה ושחט
 

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

 ְוֶנְעַלם ִבְׁשֻבָעה ָהָאָדם ְיַבֵטא ֲאֶׁשר ְלֹכל ְלֵהיִטיב אוֹ   | ְלָהַרע ִבְשָפַתִים ְלַבֵטא ִתָשַבע ִכי ֶנֶפׁש אוֹ  ד
 :ֵמֵאֶלה ְלַאַחת ְוָאֵׁשם ָיַדע-ְוהּוא ִמֶמּנּו

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

           לשעבר לרבותהיינו   יבטא אשר לכל רמז ש
   

 י"רש
 

 יבטא אשר לכל
 



             לשעבר לרבות
  

    ברכת פרץ

              "לשעבר"  בגימטריא יבטא אשר לכל   
 

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

 ְוֹלא ָעְרפוֹ  ִממּול ֹראׁשוֹ -ֶאת ּוָמַלק ִראׁשֹוָנה ַלַחָטאת ֲאֶׁשר-ֶאת ְוִהְקִריב ַהֹכֵהן-ֶאל ֹאָתם ְוֵהִביא ח
 :ַיְבִדיל

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

           אחריו דורון נכנס פרקליט ריצה רמז ש
   

 י"רש
 ראשונה לחטאת אשר את והקריב

 
             אחריו דורון נכנס פרקליט ריצה  ,לרצות שנכנס לפרקליט דומה הדבר למה לעולה קודמת חטאת

 

  ברכת פרץ

   "דורון נכנס ופרקליט ריצה"  בגימטריא ּוָמַלק ִראׁשֹונָה ַלַחָטאת  



 


