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 פנחס
 

 ו"כ פרק
  

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

ְפַתח י יהָ -ֶאת ָהָאֶרץ ַותִּ ְבַלע פִּ ים ֵאת ָהֵאׁש ַבֲאֹכל ָהֵעָדה ְבמֹות ֹקַרח-ְוֶאת ֹאָתם ַותִּ שִּ ם ֲחמִּ  ּוָמאַתיִּ
יׁש ְהיּו אִּ  :ְלֵנס ַויִּ

 :ֵמתּו-ֹלא ֹקַרח-ּוְבֵני יא
-------------------------------------------------- 

 

 בגיהנם גבוה מקום לבני קרח רמז שנתבצר
 

U י"רש 
 

 מתו לא קרח ובני
 

 סנהדרין) שם וישבו בגיהנם גבוה מקום להם נתבצר לפיכך בלבם תשובה הרהרו המחלוקת ובשעת  .תחלה בעצה היו הם

              (.קי
 

Uבעל הטורים 

 להיות מפרשך היה ממצרים ברקמה שש  (י  ,יא ישעיה) עמים לנס עומד אשר ישי שורש  .לנס ויהיו  .במסורה  'ג  .לנס  .
 הנס כמו באמצע מקום נשאר הארץ כשנפתחה להם נתבצר מקום  (א  ,קי סנהדין) שאמרו זהו  .(ז  ,כז יחזקאל) לנס לך

 .תורן כמו מקום נשאר כך התורן בראש שהוא
 
 

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

 :ֵמתּו-ֹלא ֹקַרח-ּוְבֵני יא
-------------------------------------------------- 

 

 בגיהנם גבוה מקום לבני קרח שנתבצר רמז
 

Uי"רש 
 

 מתו לא קרח ובני
 

 סנהדרין) שם וישבו בגיהנם גבוה מקום להם נתבצר לפיכך בלבם תשובה הרהרו המחלוקת ובשעת  .תחלה בעצה היו הם
      (.קי



 
Uבעל הטורים 

         
 כד , שמות ו

 
יר ֹקַרח ּוְבֵני כד( יָאָסף ְוֶאְלָקָנה ַאסִּ ְׁשְפֹחת ֵאֶלה ַוֲאבִּ י מִּ  ) :ַהָקְרחִּ
 
 קרח בני על  (א  ,קי סנהדרין) ש"ז  .(ז  ,מב ישעיה) אסיר ממסגר להוציא  .ואלקנה אסיר במסורה  .' ב  .אסיר קרח ובני  - 

 :אסיר ממסגר להוציא וזהו  .בגיהנם להם נתבצר מקום
  
 
              

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

ְׁשמֹות ָהָאֶרץ-ֶאת ֵיָחֵלק ְבגֹוָרל-ַאְך נה ְנָחלּו ֲאֹבָתם-ַמּטֹות לִּ  :יִּ
-------------------------------------------------- 

 

 רמז שיוצאי מצרים נוחלין באי הארץ
 

Uי"רש 
 

 אבותם מטות לשמות
 

 מתים וכאן  ,המתים את יורשים החיים הנחלות שכל  ,שבתורה הנחלות מכל זו נחלה הכתוב שינה  ,מצרים יוצאי אלו
 חלק נטל האחד  ,שלשה ולזה אחד לזה  ,הארץ בבאי בנים להם שהיו מצרים מיוצאי אחים שני  ,כיצד  .החיים את יורשים

 שנאמר וזהו  ,בשוה הכל וחלקו אביהן אבי אצל נחלתן חזרה  ,הארץ תחלק לאלה שנאמר  ,שלשה נטלו והשלשה אחד
 יוצאי למנין חלקוה מתחלה ואילו  ,ממצרים שיצאו האבות לפי חלקוה  ,הבנים שנטלו שאחר  ,ינחלו אבותם מטות לשמות
        חלקים  'ד נטלו עכשיו  ,חלקים שני אלא  'הד אלו נוטלין היו לא  ,מצרים

 
U ברכת פרץ  

 
ְנָחלו מטות  ובזו היו יוצאי מצרים נוחלין באי הארץ בגימטריא  אבותם יִּ

ְׁשמֹות  בגימטריא ובזו היו באי הארץ נוטלין ומנחילין ליוצא מצרים   ַמּטֹות לִּ
 

 ז"כ פרק

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

ְקַרְבָנה א ְלָעד-ֶבן ֵחֶפר-ֶבן ְצָלְפָחד ְבנֹות ַותִּ יר-ֶבן גִּ ְׁשְפֹחת ְמַנֶשה-ֶבן ָמכִּ  ְוֵאֶלה יֹוֵסף-ֶבן ְמַנֶשה ְלמִּ
ְלָכה ְוָחְגָלה ֹנָעה ַמְחָלה ְבֹנָתיו ְׁשמֹות ְרָצה ּומִּ  :ְותִּ

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

  כזו  זו שקולות רמז שכולן
 

Uי"רש 
 

 'וגו נעה מחלה
 



             סדרן את שנה לפיכך  ,כזו זו שקולות שכולן מגיד  ,).יא  ,לו במדבר) ותרצה מחלה ותהיינה אומר הוא ולהלן
 

U ברכת פרץ  
 

ְלָכה ָחְגָלה ֹנָעה ַמְחָלה ְרָצה מִּ  "כזו זו שקולות הן כולן"בגימטריא  ְותִּ
 

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

ינּו ג ְדָבר ֵמת ָאבִּ ים ָהֵעָדה ְבתֹוְך ָהָיה-ֹלא ְוהּוא ַבמִּ ה-ַעל ַהּנֹוָעדִּ י ֹקַרח-ַבֲעַדת ְיהֹוָ  ֵמת ְבֶחְטאוֹ -כִּ
ים  :לוֹ  ָהיּו-ֹלא ּוָבנִּ

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

 היה המעפילים מן רמז שצלפחד
 

Uי"רש 
 

 'וגו היה לא והוא
 

 לבדו בחטאו אלא  ,ה"הקב על שהצו קרח בעדת ולא  ,מתלוננים בחטא לא לומר נזקקו  ,מת בחטאו לומר באות שהיו לפי
 מן  ,אומר שמעון ורבי  ,היה עצים מקושש  ,אומר עקיבא רבי  ,(שם ספרי  :קיח שם) עמו אחרים את החטיא ולא  ,מת

        (:צו שבת) היה המעפילים
 

  Uבעל הטורים 
 

 ד מד"י במדבר פרק
 
לּו מד) ית ַוֲארֹון ָהָהר ֹראׁש-ֶאל ַלֲעלֹות ַוַיְעפִּ ה-ְברִּ ֶקֶרב ָמׁשּו-ֹלא ּוֹמֶׁשה ְיהֹוָ  ( :ַהַמֲחֶנה מִּ
 
 :היה המעפילים מן  (א  ,צז שבת) דאמר למאן דאיכא  .צלפחד בגימטריא  .ויעפילו 
 

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

ָגַרע ָלָמה ד ינּו-ֵׁשם יִּ תֹוְך ָאבִּ ְׁשַפְחתוֹ  מִּ י מִּ ינּו ֲאֵחי ְבתֹוְך ֲאֻחָזה ָלנּו-ְתָנה ֵבן לוֹ  ֵאין כִּ  :ָאבִּ
-------------------------------------------------- 

 

            היו רמז שבנות צלפחד חכמניות
   

Uי"רש 
 
 בן לו אין כי
 

             היו שחכמניות מגיד  ,כלום תובעות היו לא  ,בן לו היה אם הא
 

Uבעל הטורים 

 אלהים רוח מלאות שהיו  .(כג  ,ה א"מ) בים דוברות אשימם ואני  .דוברות צלפחד בנות כן  .במסורה  'ב  .דוברות  [ז
ם . ט, כמו שכתוב ישיעה יא)   ,מלא שהוא כים וחכמות י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיֹהָוה ַכַמיִּ י כִּ יתּו ְבָכל ַהר ָקְדׁשִּ ֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְׁשחִּ

ים  :היו דרשניות  ,היו חכמניות  (א  ,קיט בתרא בבא) ל"חז שדרשו כמו (ַלָים ְמַכסִּ
 



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

ֵתן ָנֹתן ֹדְבֹרת ְצָלְפָחד ְבנֹות ֵכן ז יֶהם ֲאֵחי ְבתֹוְך ַנֲחָלה ֲאֻחַזת ָלֶהם תִּ  ַנֲחַלת-ֶאת ְוַהֲעַבְרתָ  ֲאבִּ
יֶהן  :ָלֶהן ֲאבִּ

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

 חפר בנכסי אחיו עם וחלקו  ,מצרים מיוצאי שהיה אביהן חלקים חלק תתן היינו שני רמז שנתן
 

Uי"רש 
 

 תתן נתן
 

              ):קיח בתרא בבא) חפר בנכסי אחיו עם וחלקו  ,מצרים מיוצאי שהיה אביהן חלק  ,חלקים שני
 

U ברכת פרץ  
 

ֵתן ָנֹתן  "חפר בנכסי אחיו עם מצרים וחלק שהיה עם יוצאי אביהן חלק"בגימטריא  ֲאֻחַזת ָלֶהם תִּ
 

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

ֶשה ֶזה ָלֶהם ְוָאַמְרתָ  ג יבּו ֲאֶׁשר ָהאִּ ה ַתְקרִּ ים ַליהֹוָ ם ָׁשָנה-ְבֵני ְכָבשִּ ימִּ ם ְתמִּ יד ֹעָלה ַליֹום ְׁשַניִּ  :ָתמִּ
-------------------------------------------------- 

 

             דין לבית היינו אזהרה" להם ואמרת"רמז ש 

 
Uי"רש 

 
 להם ואמרת

 
             דין לבית אזהרה

 

U ברכת פרץ  

             "דין לבית אזהרה"התיבות בגימטריא ' עם ב להם ואמרת
 

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

ְסֵכיֶהם יד  י ְונִּ ין ֲחצִּ ְהֶיה ַההִּ ת ַלָפר יִּ יׁשִּ ין ּוְׁשלִּ ל ַההִּ ת ָלַאיִּ יעִּ ין ּוְרבִּ ן ַלֶכֶבש ַההִּ  ֹחֶדׁש ֹעַלת ֹזאת ָייִּ
 :ַהָשָנה ְלָחְדֵׁשי ְבָחְדׁשוֹ 

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

       קרבנו  בטל יומו עבר היינו שאם" בחדשו חדש עלת"רמז ש
       

Uי"רש 
 

 בחדשו חדש עלת זאת



 
             תשלומין לו אין ושוב  ,קרבנו בטל יומו עבר שאם

 

U ברכת פרץ  

 "קרבנו בטל יומו עבר מגיד שאם"בגימטריא  בחדשו חדש עלת

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

י ַביֹום לה ינִּ ְהֶיה ֲעֶצֶרת ַהְשמִּ  :ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת-ָכל ָלֶכם תִּ
ְקַרְבֶתם לו ֵשה ֹעָלה ְוהִּ יֹחחַ  ֵריחַ  אִּ ה נִּ ל ֶאָחד ַפר ַליהֹוָ ים ֶאָחד ַאיִּ ְבָעה ָׁשָנה-ְבֵני ְכָבשִּ ם ׁשִּ ימִּ  :ְתמִּ

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

 פרידתכם עלי קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים כבנים  ,זה הוא חבה רמז שעצרת לשון
 

Uי"רש 
 

 לכם תהיה עצרת
 

 שכל לפי  ,באגדה ומדרשו  .).קנא ספרי) לינה שטעון מלמד  ,מלצאת עצרו עצרת  ,אחר דבר  .מלאכה בעשיית עצורים
 שאהנה כדי קטנה סעודה לי עשו מכם בבקשה  ,המקום להם אמר  ,ללכת וכשבאין  ,אומות  'ע כנגד הקריבו הרגל ימות
             מכם

 אחד איל אחד פר
 

 עלי קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים כבנים  ,זה הוא חבה ולשון  ,עוד מעט לי התעכבו  ,ישראל כנגד  )אלו) איל
  ,).יז) תנחומא רבי ובמדרש  .):נה) סוכה במסכת כדאיתא  'וכו סעודה שעשה למלך משל  .אחד יום עוד עכבו  ,פרידתכם

 בשר מאכילו למחר  ,דגים מאכילו למחר  ,פטומות מאכילו ראשון יום  ,אכסנאי לו שיש שמי  ,ארץ דרך תורה למדה
             החג כפרי והולך פוחת  ,ירק מאכילו למחר  ,קטניות מאכילו למחר  ,בהמה

 

U ברכת פרץ 

בגימטריא  לכם תהיה עצרת  ”פרידתכם עלי קשה“





 


