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 בהעלותך
 
 
 
  

 'ח פרק
-------------------------------------------------- 

ר ב בֵּ ְרת   ַאֲהֹרן-ֶאל דַּ יו ְוָאמַּ ל  ֲעֹלְתָך אֵּ נֵֹּרת-ֶאת ְבהַּ ה ְפנֵּי מּול-ֶאל הַּ ְמנֹור  ת י ִאירּו הַּ נֵּרֹות ִשְבעַּ  :הַּ
-------------------------------------------------- 

 

 המנורה לפני היתה רמז שמעלה
 

Uי "רש 
 

 בהעלתך
 
 רבותינו דרשו ועוד  .מאליה עולה השלהבת שתהא עד להדליק שצריך  ,עלייה לשון בהדלקתן כתיב עולה שהלהב שם על

             ומיטיב עומד הכהן שעליה המנורה לפני היתה שמעלה  ,מכאן
 

Uבעל הטורים 
 

  .מעלות בה עשה בגימטריא  .את בהעלתך
 

 האמצעי נר מול היינו המנורה פני מולרמז ש
 

Uי"רש 
 

 המנורה פני מול אל
 

      מנורה של בגוף אלא בקנים שאינו  ,האמצעי נר מול אל
        

Uברכת פרץ 
 

 "נגד נר האמצעי"בגימטריא  המנורה פני מול

            צריך הוא לאורה יאמרו שלא האמצעי כדי רמז ששש הנורת היו מול
  

Uי "רש 
 

 הנרות שבעת יאירו
 

 הפתילות ראשי המערביים שלשה וכן  ,שבהן הפתילות האמצעי למול פונים המזרחיים שלשת  ,הקנים ששת שעל ששה
             צריך הוא לאורה יאמרו שלא כדי  ,ולמה  ,האמצעי למול



 
Uבעל הטורים 

 
  ."צריך לאורך אני וכי "בגימטריא   .יאירו המנורה פני  .לאורה צריך איני אני כי  .יאירו המנורה פני מול אל 
 

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

ל ִלי ִכי יז ל ִבְבנֵּי ְבכֹור-כ  אֵּ ם ִיְשר  ָאד  ה ב  מ  ְבהֵּ ֹכִתי ְביֹום ּובַּ ל הַּ ִים ְבֶאֶרץ ְבכֹור-כ  ְשִתי ִמְצרַּ  ִהְקדַּ
ם  :ִלי ֹאת 

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

 העגל עשו את בעגל והלוים לא שהבכורות טעורמזים 
 

Uי "רש 
 
 בכור כל לי כי
 

   הלוים את ואקח ועכשיו  ,בעגל שטעו עד לי אותם ולקחתי מצרים בכורי בין עליהם שהגנתי  ,הדין בקו הבכורות היו שלי
          

 
Uבעל הטורים 

 
 :זהב של עגל עשו לא שאלה בגימטריא  .לי המה נתנים נתנים  [טז
 

 לפניו עולות העלו שהבכורות "בכורות" בגימטריא  .(אצל העגל) עולות ויעלו  [ו, שמות לב 
 

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

ְלִוִים ֲאֶשר ֹזאת כד ש ִמֶבן לַּ מֵּ נ ה ְוֶעְשִרים ח  ה ש  ְעל  מַּ א ִלְצֹבא י בֹוא ו  ב  ת צ  ֲעֹבדַּ ד ֹאֶהל בַּ  :מֹועֵּ
-------------------------------------------------- 

 

      בהם פוסלין המומין ואין  ,בהם פוסלין רמז ששנים
     

Uי"רש 
 

 ללוים אשר זאת
 

          בהם פוסלין המומין ואין  ,בהם פוסלין שנים
 

  Uברכת פרץ 
 

  "    בהן פוסל המום בהן ואין פוסל שנים"בגימטריא  ללוים אשר זאת

 'ט פרק
 

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

ל-ְבנֵּי ְויֲַּעשּו ב אֵּ ח-ֶאת ִיְשר  סַּ פ   :ְבמֹוֲעדוֹ  הַּ



ה ג ע  ר ְבַאְרב  ש  ֹחֶדש יֹום-ע  ֶזה בַּ ין הַּ ִים בֵּ ְרבַּ עַּ ֲעשּו ה  ל ְבֹמֲעדוֹ  ֹאתוֹ  תַּ יו-ְככ  ל ֻחֹקת  יו-ּוְככ  ט   ִמְשפ 
ֲעשּו  :ֹאתוֹ  תַּ

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

 האובטומ שהקרבן פסח הקריב אף בשבת יםרמז
 

Uי "רש 
 

 במועדו
 

              סה  ספרי  .עז פסחים) בטומאה אף  ,במועדו  ,בשבת אף
 

Uבעל הטורים 
 
 :בשבת בגימטריא ף"שיפזק במועדו  .ף"שיפזק ש"ב ת"בא  .במועדוב 
 

  Uברכת פרץ 
 
ה  ע  ר ְבמֹוֲעדֹו ְבַאְרב  ש   "בשבת ואפילו בטומאה ואפילו"בגימטריא  יֹום-ע 

 

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

ר י בֵּ ל ְבנֵּי-ֶאל דַּ אֵּ אֹמר ִיְשר  א ִיְהֶיה-ִכי ִאיש ִאיש לֵּ מֵּ ֶנֶפש  | ט  ה ְבֶדֶרְך אוֹ  ל  ֶכם ְרֹחק   אוֹ  ל 
יֶכם ה ְלֹדֹרתֵּ ש  ח ְוע  ה ֶפסַּ יהֹו   :לַּ

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

 שחיטה זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהיה אלא ודאי שרחוקה רחקה לא שבדרך יםרמז
 

Uי "רש 
 
 רחקה בדרך או
 

  ,בבית עמו וחמץ מצה  ,שני פסח  .שחיטה זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהיה אלא ודאי שרחוקה לא  ,לומר  ,עליו נקוד
             באכילתו עמו אלא חמץ איסור ואין  ,טוב יום שם ואין

 
Uצג דף פסחים: 

 
 ולחוץ העזרה מאיסקופת אומר א"ר עקיבא רבי  … רחוקה דרך היא איזו  'מתני

 
Uבעל הטורים 

 
 .נכתב לא כאילו נקוד א"הה שעל "מאסקופה זה" בגימטריא רחוק  .רחקה בדרך או  

  Uברכת פרץ 

ה יֶכם אוֹ  ל ֶכם ְרֹחק   (לשון המשנה דפסחים) "העזרה ולחוץ מאסקופת" בגימטריא ְלֹדֹרתֵּ



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

ה ב י ְלָך ֲעשֵּ ה ֶכֶסף ֲחצֹוְצֹרת ְשתֵּ ֲעֶשה ִמְקש  ם תַּ יּו ֹאת  א ְלָך ְוה  ה ְלִמְקר  ד  עֵּ ע ה  סַּ ֲחנֹות-ֶאת ּוְלמַּ מַּ  :הַּ
-------------------------------------------------- 

 

 אחר  ולא בחצוצרות רמז שמשה משתמש
 

Uי "רש 
 

 לך עשה
 

             משלך
 
 
 לך עשה)
 

 אחר  ולא  ,בהם ומשתמש עושה אתה
 

Uבעל הטורים 
 
  ,שלך אותיות  .שתי לך  .נגנזו שבחייו בידו אלא היו שלא  ,כסף חצוצרות שתי לך עשה ליה וסמיך  .משה ביד  [כג]

  .עשאם שמשלו
 

 'י פרק
 

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

י ה לב ְך-ִכי ְוה  לֵּ נּו תֵּ י ה ִעמ  ּטֹוב  | ְוה  הּוא הַּ ה יֵּיִטיב ֲאֶשר הַּ נּו ְיהֹו  ְבנּו ִעמ  טַּ ְך ְוהֵּ  :ל 
-------------------------------------------------- 

 

 יריחו  של ההוא היינו דושנה רמז שטוב
 

Uי "רש 
 

 'וגו ההוא הטוב והיה
 

 והניחוהו  ,אמה ק"ת על אמה ק"ת יריחו של דושנה היה  ,הארץ את מחלקין ישראל כשהיו  ,אמרו  ,לו היטיבו טובה מה
 ובני שנאמר  ,רכב בן ליונדב יתרו לבני נתנוהו כך ובין כך ובין  ,יטלנו הוא בחלקו המקדש בית שיבנה מי אמרו  ,מלחלוק

              (.טז  ,א שופטים)  'וגו התמרים מעיר עלו משה חותן קיני
 

Uבעל הטורים 
 
  .טוב  .והטבנו  .לבניו שנתנו יריחו של דושנה אמה מאות  'ה כנגד כאן כתיב טובה פעמים  'ה  .ההוא הטוב והיה  [לב

 ייטיב  .הטוב
 :ביריחו בגימטריא  .והטבנו 
 
 



 א"י פרק
 

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

ְיִהי א ם וַּ ע  ע ְכִמְתֹאנֲִנים ה  ה ְבָאְזנֵּי רַּ ע ְיהֹו  ִיְשמַּ ה וַּ ר ְיהֹו  ִיחַּ פוֹ  וַּ ר אַּ ִתְבעַּ ם-וַּ ש ב  ה אֵּ ֹתאכַּל ְיהֹו   וַּ
ה ֲחֶנה ִבְקצֵּ מַּ  :הַּ

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

 ובגדולים שבהם המחנה היינו בקצינים רמז שבקצה
             

Uי "רש 
 

 המחנה בקצה
 

             ובגדולים שבהם בקצינים אומר מנסיא בן שמעון רבי   
 

Uבעל הטורים 
 

 הקצינים בגימטריא בקצה המחנה
 

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

ְרנּו ה כַּ ג ה-ֶאת ז  ד  ִים ֹנאכַּל-ֲאֶשר הַּ ת ִחנ ם ְבִמְצרַּ ִקֻשִאים אֵּ ת הַּ ִּטִחים ְואֵּ ֲאבַּ ִציר-ְוֶאת ה  -ְוֶאת ֶהח 
ִלים ְבצ  שּוִמים-ְוֶאת הַּ  :הַּ

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

 המצות מן שחנם היינו חנםרמז 
 

Uי"רש 
 

 חנם במצרים נאכל אשר
 

 נותנין היו לא תבן אם  ,).יח  ,ה שמות) לכם ינתן לא ותבן נאמר כבר והלא  ,חנם דגים להם נותנים שמצריים תאמר אם
              ).פז ספרי) המצות מן חנם  ,חנם אומר ומהו  ,חנם להם נותנים היו דגים  ,חנם להם

 
U פרץברכת 
 

ל ִים ֹנאכַּ  "בלי מצות" תיבות  בגימטריא' ִחנ ם  עם הג ְבִמְצרַּ
 

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

טּו ח ם ש  ע  ְקטּו ה  ֲחנּו ְול  ִים ְוט  חַּ רֵּ כּו אוֹ  ב  ְמֹדכ ה ד  רּור ּוִבְשלּו בַּ פ  שּו בַּ י ה ֻעגֹות ֹאתוֹ  ְוע  ְעמוֹ  ְוה   טַּ
ם עַּ ד ְכטַּ ֶמן ְלשַּ ש   :הַּ

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

 בדבש וקטופה בשמן הנלושה רמז שלשד היינו עיסה
 



Uי"רש 
 

 השמן לשד
 
 דמתרגם אונקלוס של ותרגום  ,בדבש וקטופה בשמן הנלושה כעיסה  ,דבש שמן ליש  ,נוטריקון לשון  ,לשד אחר דבר  ...

             בה יש שמן לחלוחית  ,בשמן הנלושה שהעיסה  ,דונש של לפתרונו נוטה  ,במשחא דליש
 

Uברכת פרץ 
 ת לחם שמן דבש"לשד ר

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

ע י ִיְשמַּ ם-ֶאת ֹמֶשה וַּ ע  יו ֹבֶכה ה  ח ִאיש ְלִמְשְפֹחת  ר ָאֳהלוֹ  ְלֶפתַּ ִיחַּ ה ַאף-וַּ ינֵּי ְמֹאד ְיהֹו   ֹמֶשה ּוְבעֵּ
ע  :ר 

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

 להם הנאסרות עריות על  משפחות עסקי רמז שלמשפחותיו היינו שבכה על
 

Uי "רש 
 

 למשפחותיו בכה
 
 צ  ספרי) להם הנאסרות עריות על  ,משפחות עסקי על למשפחותיו אמרו ורבותינו  
 
 

Uבעל הטורים 
 

 ט לא "י פרק בראשית
 
ֹתאֶמר לא) ה וַּ ְבִכיר  ה-ֶאל הַּ ְצִעיר  ן ָאִבינּו הַּ קֵּ ין ְוִאיש ז  ָאֶרץ אֵּ בֹוא ב  ינּו ל  לֵּ ָאֶרץ-כ ל ְכֶדֶרְך ע   ( :ה 
 
  .כך להלן אף המטה תשמיש כאן מה  .שליו גבי  (לא  ,יא במדבר) כה יום כדרך  .הארץ כל כדרך  .במסורת  'ב  .כדרך   -

 :השליו בשאלת לעריות שנתאוו  (א  ,קל שבת) ל"שארז מה וזהו
 

Uברכת פרץ 

יו  "משפחותיו עסקי על"בגימטריא  ִאיש ְלִמְשְפֹחת 

 
 
 

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

ץ כז ר  י  ר וַּ נַּעַּ גֵּד הַּ יַּ ר ְלֹמֶשה וַּ ֹיאמַּ ד וַּ ד ֶאְלד  יד  ֲחֶנה ִמְתנְַּבִאים ּומֵּ מַּ  :בַּ
ן כח עַּ יַּ ת נּון-ִבן ְיהֹוֻשעַּ  וַּ רֵּ יו ֹמֶשה ְמש  ר ִמְבֻחר  ֹיאמַּ ם ֹמֶשה ֲאֹדִני וַּ אֵּ  :ְכל 

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

             לארץ ישראל את מכניס ויהושע מת משה מתנבאים רמזים שאלדד ומידד היו

 
Uי "רש 



 
 כלאם

 
 מתנבאים שהיו לפי  ,(.צו ספרי) הכלא בית אל תנם אחר דבר  .(.יז סנהדרין) מאליהם כלים והם צבור צרכי עליהם הטל
             לארץ ישראל את מכניס ויהושע מת משה

 
Uבעל הטורים 
 

 לארץ ישראל מכניס יהושע מת משה אומרים שהיו נביאם מת ביה קרי  .מתנבאים  [כז
 :כניס'מ הושע'י להים'א גן'ב פשו'נ נוח'ת שה'מ נוטריקון מתנבאים  .
 

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

ר א בֵּ ְתדַּ ל ְבֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ִמְרי ם וַּ ה ֹאדֹות-עַּ ִאש  ֻכִשית ה  ח ֲאֶשר הַּ ק  ה-ִכי ל  ח ֻכִשית ִאש  ק   :ל 
-------------------------------------------------- 

 

 צפורה בת יתרו של   גירושיה אודות האשה הכשית היינו  על אדות רמז שעל
 

Uי "רש 
 

 ואהרן מרים ותדבר
 

 אומר נתן רבי  ,האשה מן משה שפירש מרים יודעת היתה ומנין  ,תחלה הכתוב הקדימה לפיכך  ,תחלה בדבור פתחה היא
 לנשותיהן אוי אמרה  ,צפורה ששמעה כיון  ,במחנה מתנבאים ומידד אלדד למשה שנאמר בשעה צפורה בצד היתה מרים
  .לאהרן והגידה מרים ידעה ומשם  ,ממני בעלי שפירש כדרך מנשותיהן פורשין שיהיו  ,לנבואה נזקקים הם אם אלו של
              (שם ספרי) חבירו של בגנותו למספר וחומר קל  ,נענשה כך לגנותו נתכוונה שלא מרים ומה

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

 
 הכשית האשה

 
             כושי של בשחרותו מודים שהכל כשם  (שם ספרי) ביפיה מודים שהכל מגיד

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

 
 כושית

 
             מראה יפת בגימטריא

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

 
 האשה אדות על
 
             גירושיה אודות על
 

------------------------ 
 
 לקח כשית אשה כי
 



             בכל נאה זאת אבל  ,ביפיה ולא במעשיה  ,במעשיה נאה ואינה ביפיה נאה אשה לך יש אלא  ,לומר תלמוד מה
 

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

 הכשית האשה
 
             רעה עין בו תשלוט שלא כדי  ,כושי  ,נאה בנו את הקורא כאדם  ,כושית נקראת נויה שם על
 

------------------------ 
 
 לקח כשית אשה כי
 

           גרשה ועתה
 

Uברכת פרץ 
 

 , " זהו בת יתרו" בגימטריא כשית אשה
 " לקח ופירש ממנה" בגימטריא(  כ"עה) לקח כשית 
 
 

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

ֹיאֶמר יד ה וַּ ק י ֹרק ְוָאִביה   ֹמֶשה-ֶאל ְיהֹו  ֶניה   י רַּ לֵּם ֲהֹלא ְבפ  ת ִתכ  גֵּר י ִמים ִשְבעַּ ת ִתס   י ִמים ִשְבעַּ
ֲחֶנה ִמחּוץ מַּ ר לַּ ף ְוַאחַּ ָאסֵּ  :תֵּ

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

 ימים שבעת תסגר לפיכך כנדון להיות הדין מן לבא רמז דיו
 

Uי "רש 
 

 בפניה ירק ירק ואביה
 

 ,כנדון להיות הדין מן לבא דיו אלא  ,יום ד"י לשכינה וחומר קל  ,ימים שבעת תכלם הלא זועפות פנים לה הראה אביה ואם
         (.כה קמא בבא) ימים שבעת תסגר בנזיפתי אף לפיכך 
 

Uברכת פרץ 
 

  "  כנדון להיות מהדין לבא דיו כי" בגימטריא(  כ"עה) שבעת
ת  "הנדון להיות כדיני הדין מן לבא דיו"בגימטריא   י ִמים ִשְבעַּ

  



 


