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 דברים

 א פרק
 
 

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

ִעים ַוְיִהי ג נָּה ְבַאְרבָּ י שָּ ר-ְבַעְשתֵּ שָּ ד ֹחֶדש עָּ ל ְבנֵּי-ֶאל ֹמֶשה ִדֶבר ַלֹחֶדש ְבֶאחָּ אֵּ ה ֲאֶשר ְכֹכל ִיְשרָּ  ִצוָּ
ה ֶהם ֹאתוֹ  ְיהֹוָּ  :ֲאלֵּ

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

 לפטירתו סמוך אלא לחבירו להוכיח לאדם רמז שאין
 

 י"רש
 

 לחדש באחד חדש עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי
 
 

 אומר אני  ,בני ראובן  ,אמר  ,למיתה סמוך אלא בניו את הוכיח שלא מיעקב  ,למד ממי  ,למיתה סמוך אלא הוכיחן שלא מלמד
 האדם את מוכיחין אין דברים  'ד ומפני  ,אחי בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי  ,הללו השנים כל הוכחתיך לא מה מפני  ,לך

  (ב"פ) בספרי כדאיתא  'כו ממנו ומתבייש רואהו חבירו יהא ושלא  ,ומוכיחו וחוזר מוכיחו יהא שלא כדי  ,למיתה סמוך אלא
 בנו שלמה את דוד וכן  (ג  ,יב א שמואל) בי ענו הנני שנאמר  ,שמואל וכן  ,למיתה סמוך אלא ישראל את הוכיח לא יהושע וכן

          
 

 בעל הטורים
 

 כו, משפטים כג
לָּה ִתְהֶיה ֹלא כו) ה ְמַשכֵּ רָּ  ( :ֲאַמלֵּא יֶָּמיָך ִמְסַפר-ֶאת ְבַאְרֶצָך ַוֲעקָּ
 

 ואידך  .הכא  .(פעמים' גך רק "מופיא בכל התנ "אמלא"רצונו לומר שהמילה ) במסורה' ג  .אמלא .אמלא ימיך מספר
 לו מראין ימיו מספר וממלא העולם מן נפטר כשהצדיק  .(ד  ,כג איוב) תוכחות אמלא ופי  .(כא  ,ח משלי) אמלא ואוצרותיהם

 וזהו  .(א  ,כה) בתעניות פדת בן אלעזר  'ר וגבי  (א"ה ג"פ זרה עבודה ירושלמי) אבהו  'ר גבי שמצינו כמו  ,עדן בגן חלקו
 יהא שלא כדי לפטירתו סמוך אלא לחבירו להוכיח לאדם אין  ,תוכחות אמלא ופי  .אמלא ואוצרותיהם אמלא ימיך מספר

 :אמלא ימיך מספר את מתי  ,תוכחות אמלא ופי וזהו  ,ומוכיחו וחוזר מוכיחו

 
 

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

ה ח ָאֶרץ-ֶאת ִלְפנֵּיֶכם נַָּתִתי ְראֵּ ָאֶרץ-ֶאת וְרשו ֹבאו הָּ ה ִנְשַבע ֲאֶשר הָּ יֶכם ְיהֹוָּ ם ַלֲאֹבתֵּ הָּ  ְלַאְברָּ
ק ת וְלַיֲעֹקב ְלִיְצחָּ תֵּ ֶהם לָּ ם לָּ יֶהם וְלַזְרעָּ  :ַאֲחרֵּ

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

    זיין לכלי צריכין היו לא מרגלים  שלחו לא רמזים שאלו
          

 י"רש
 

 ורשו באו
 



             זיין לכלי צריכין היו לא  ,מרגלים שלחו לא אלו  ,למלחמה צריכים ואינכם  ,בדבר מערער אין
 

 בעל הטורים
 

 א, דברים ז
ה ְיִביֲאָך ִכי א) ָאֶרץ-ֶאל ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ה-ֲאֶשר הָּ א ַאתָּ ה-בָּ מָּ ּה שָּ ֶניָך  | ַרִבים-ּגֹוִים ְונַָּשל ְלִרְשתָּ ִשי ַהִחִתי ִמפָּ ֱאֹמִרי ְוַהִּגְרּגָּ  ְוַהְכַנֲעִני ְוהָּ

ה ְוַהְיבוִסי ְוַהִחִוי ְוַהְפִרִזי  (:ִמֶמךָּ  ַוֲעצוִמים ַרִבים גֹוִים ִשְבעָּ
 

 אלהיך  'ונשל ה ,ונשל גוים רבים  ( פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "ונשל"רצונו לומר שהמילה ) במסורת 'ג .ונשל
אלמלא שחטאו ישראל לא היו צריכין לכלי זין וזהו ונשל גוים ונשל  ,ונשל הברזל מן העץ ,את הגוים האל מפניך

 הברזל

 ז  ,יז שמות פרק
א ) ם ַוִיְקרָּ קֹום שֵּ ה ַהמָּ ה ַמסָּ ל ְבנֵּי  | ִריב-ַעל וְמִריבָּ אֵּ ם ְוַעל ִיְשרָּ ה-ֶאת ַנֹסתָּ אֹמר ְיהֹוָּ ה ֲהיֵּש לֵּ נו ְיהֹוָּ  ( :ָאִין-ִאם ְבִקְרבֵּ
 

 דבר אתה אין אם ואידך  .הכא  (פעמים' ך ד"מופיאים בכל התנ "אין אם"רצונו לומר שהמילים ) במסורה' ד  .אין אם 
 אם עץ בה היש  .(לג  ,לג איוב) לי שומע אתה אין אם  .דוד עם למלחמה לצאת לו כשיעץ אבשלום גבי  (ו  ,יז ב"ש)

 אם לראות מרגלים ושלחת לי שומע אתה אין אם  ,ורחבה טובה ארץ היא כי אמרתי אני פירוש  .(כ  ,יג במדבר) אין
 דברים ספרי) רבותינו ש"כמ  ,במלחמה דאיירי דאבשלום אין אם כההיא  ,להלחם צריך שאתה חייך  ,אין אם עץ יש
 עליהם בא אין אם בקרבנו  'ה היש שאמרו בשביל בכאן וכן  .זיין לכלי צריכים היו לא מרגלים שלחו לא אם  (ח  ,א

 :עמלק

 
 

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

בו יג ֶכם הָּ ִמים ֲאנִָּשים לָּ יֶכם ִויֻדִעים וְנֹבִנים ֲחכָּ ם ְלִשְבטֵּ יֶכם ַוֲאִשימֵּ אשֵּ  :ְברָּ
-------------------------------------------------- 

 

 לדרך אותם ולכוון למחות להם שהיה  דייניהם בראשי תלויות ישראל של רמז שאשמותיהם
 

 י"רש
 

 ואשמם
 

             הישרה לדרך אותם ולכוון למחות להם שהיה  ,דייניהם בראשי תלויות ישראל של שאשמותיהם למד  ,ד"יו חסר
 

 בעל הטורים
 

 כא  ,ויקרא ד
ר-ֶאת ְוהֹוִציא כא) ַרף ַלַמֲחֶנה ִמחוץ-ֶאל ַהפָּ ַרף ַכֲאֶשר ֹאתוֹ  ְושָּ ת שָּ ר אֵּ ִראשֹון ַהפָּ ל ַחַטאת הָּ הָּ  :הוא ַהקָּ

א נִָּשיא ֲאֶשר כב ה ֶיֱחטָּ שָּ ה ִמְצֹות-ִמכָּל ַאַחת ְועָּ יו ְיהֹוָּ ֶשינָּה-ֹלא ֲאֶשר ֱאֹלהָּ עָּ גָּה תֵּ ם ִבְשגָּ שֵּ  ):ְואָּ
 

 :חטא הוא כאילו עליו מעלה מוחה ואינו למחות בידו שיש מיש כל לך לומר  .יחטא נשיא אשר ליה וסמיך  .הוא הקהל חטאת
 

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

ֲאַצֶוה טז יֶכם-ֶאת וָּ ת ֹשְפטֵּ עֵּ אֹמר ַהִהוא בָּ ֹמעַ  לֵּ ין שָּ יֶכם-בֵּ ין ֶצֶדק וְשַפְטֶתם ֲאחֵּ ין ִאיש-בֵּ  ָאִחיו-ובֵּ
ין רוֹ  ובֵּ  :ּגֵּ

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



 

 בדין מתונים היינו הוו" שפטיכם את ואצוה"ש יםרמז
 

 י"רש
 
 שפטיכם את ואצוה 

 
 אלא  ,הרבה פעמים לפני זה דין בא כבר תאמר אל  ,ושלש שתים אחת פעם לפניך דין בא אם  ,בדין מתונים הוו להם אמרתי

              (טז ספרי) בו ונותנים נושאים היו
 

 בעל הטורים
 

 .בדין מתונים שיהיו שצריך "דיניך בכל תמתין" בגימטריא ת"ס  .לאמר ההיא בעת שפטיכם את ואצוה
 

 ברכת פרץ
 

 "ואומר אליהם הוו מתונים בדין"בגימטריא שפטיכם  את ואצוה
 
 

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

ִנים ַתִכירו-ֹלא יז ט פָּ ֹטן ַבִמְשפָּ ֹדל ַכקָּ עון ַכּגָּ גורו ֹלא ִתְשמָּ ט ִכי ִאיש-ִמְפנֵּי תָּ אֹלִהים ַהִמְשפָּ  הוא לֵּ
ר בָּ ַלי ַתְקִרבון ִמֶכם ִיְקֶשה ֲאֶשר ְוַהדָּ  :וְשַמְעִתיו אֵּ

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

 מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב תשמעון היינו שיהא כגדול שכקטן יםרמז
 

 י"רש
 

 תשמעון כגדול כקטן
 

 (ח סנהדרין) לאחרון תסלקנו לא  ,לפניך ובא קדם שאם  ,מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
 

 בעל הטורים
 

 ז יח"דברים ט

ֶריָך-ְבכָּל ְלָך-ִתֶתן ְוֹשְטִרים ֹשְפִטים )  ה ֲאֶשר ְשעָּ ן ֱאֹלֶהיָך ְיהֹוָּ ֶטיָך ְלָך ֹנתֵּ ְפטו ִלְשבָּ ם-ֶאת ְושָּ עָּ  ( :ֶצֶדק-ִמְשַפט הָּ

  .מנה מאה של כדין בו לדקדק פשוט של דין עליך חביב יהי  ."ופשוט "אותיות  .ושפטו

 ברכת פרץ
 

 "מנה מאה של כדין הפרוטה דין עליך חביב יהי"בגימטריא תשמעון  כגדול כקטן
  

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

ְשבו מו ש ַותֵּ דֵּ ִמים ַרִבים יִָּמים ְבקָּ  :ְיַשְבֶתם ֲאֶשר ַכיָּ
-------------------------------------------------- 

 



 ומטורפים הולכים שנה ט"וי בקדש ישבו שנים ט"שי יםרמז
 

 י"רש
 

 רבים ימים בקדש ותשבו
 
 הולכים שנה ט"וי  ,בקדש עשו מהם ט"י  ,שנה ח"ל היו והם  ,המסעות בשאר  ,ישבתם אשר כימים שנאמר  ,שנה ט"י

             עולם בסדר מצאתי כך  (יג  ,לב שם) במדבר וינעם שנאמר כמו  ,לקדש וחזרו ומטורפים
 

 בעל הטורים
 

 הראשונים כימים  .ישבתם אשר כימים  .( פעמים' ך רק ד"מופיא בכל התנ "כימים"רצונו לומר שהמילה ) במסורה 'ד  .כימים
 זהו  .שני בית בנבואת  (יא  ,ח) בזכריה הראשונים כימים לא ועתה  .(כב  ,ט אסתר) היהודים בהם נחו אשר כימי  .(י  ,י להלן)

 גם  ,כראשונים אחרונים ימים שהיו הראשונים כימים התם כמו  ,מסעות בשאר שישבו כמו שנה ט"י בקדש שישבו י"שפירש
 נחו אשר כימים אלא  ,שלום אין ולבא ליוצא בהו דכתיב הראשונים כימים לא כי והתם  .האחרים כימים אלו ימים היו בכאן

 :תראו אל ברכה והייתם עד  'וגו פריה תתן הגפן השלום זרע  (יג  .יב  ,ח זכריה) דכתיב

 
 ברכת פרץ

 
 "זהו תשע עשרה שנה"בגימטריא  ְיַשְבֶתם ֲאֶשר ַכיִָּמים ַרִבים יִָּמים

 
 

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

ם-ְוֶאת ד עָּ אֹמר ַצו הָּ יֶכם ִבְגבול ֹעְבִרים ַאֶתם לֵּ ו-ְבנֵּי ֲאחֵּ שָּ ִעיר ַהֹיְשִבים עֵּ  ִמֶכם ְוִייְראו ְבשֵּ
 :ְמֹאד ְוִנְשַמְרֶתם

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

             בם תתגרו אל  ,השמירה ומהו" מאד ונשמרתם"רמז ש 
 

 י"רש
 

 מאד ונשמרתם
 

             בם תתגרו אל  ,השמירה ומהו
 

 ברכת פרץ
 

             "בם תתגרו אל"בגימטריא כ "עה מאד ונשמרתם
 

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

ל ַהֶזה ַהיֹום כה ת ָאחֵּ ַעִמים ְפנֵּי-ַעל ְוִיְרָאְתָך ַפְחְדָך תֵּ ל ַתַחת הָּ ִים-כָּ מָּ ְגזו ִשְמֲעָך ִיְשְמעון ֲאֶשר ַהשָּ  ְורָּ
לו ֶניָך ְוחָּ  :ִמפָּ

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

 עוג מלחמת ביום למשה חמה רמזים שעמדה
 

 י"רש
 

 השמים כל תחת



 
              (כה ז"ע, . כ תענית) השמים כל תחת הדבר ונודע  (סיחון א"ס) עוג מלחמת ביום למשה חמה שעמדה  ,למד

 
 .כ דף תענית

 
 חמה לו שנקדמה בשעה מפניך וחלו רגזו אימתי מפניך וחלו ורגזו שמעך ישמעון אשר דקרא מגופיה אתיא אמר יוחנן רבי

 :למשה
 

 ברכת פרץ

ְגזו ִשְמֲעָך ִיְשְמעון לו ְורָּ ֶניָך ְוחָּ  "זה היה בשעה שנקדמה לו חמה למשה"בגימטריא  ִמפָּ

 בעל הטורים
 

 יום נקרא שהשמש השמש לו שיעמוד רמז  .הזה היום. 
 בחמה" בגימטריא  .אחל הזה" 
 יהושע) גדלך אחל  .פחדך תת אחל (פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "אחל"רצונו לומר שהמילה ) .במסורה' ג  .אחל 

 כמו למשה חמה שעמדה  (א  ,כה זרה עבודה) שדרשו זהו  .(ז  ,לט יחזקאל) עוד קדשי שם את אחל ולא  .(ז  ,ג
 ובעמידת  ,עוד קדשי שם את אחל ולא אודיע קדשי שם ואת דכתיב חמה בעמידת דאיירי ומנלן  .ליהושע שעמדה

 :ארץ בכל קדשו שם נודע החמה

 

 


