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 אחרי מות

 ז"ט פרק
 

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

ֹתֶנת ד ד-כְּ ׁש ֹקֶדׁש בַּ בָּ ֵסי ִילְּ נְּ ד-ּוִמכְּ יּו בַּ ל ִיהְּ רוֹ -עַּ שָּ ֵנט בְּ ַאבְּ ד ּובְּ ֹגר בַּ ֶנֶפת יַּחְּ ִמצְּ ד ּובְּ ֹנף בַּ ֵדי ִיצְּ -ִבגְּ
ץ ֵהם ֹקֶדׁש חַּ רָּ ִים וְּ מַּ רוֹ -ֶאת בַּ שָּ ם בְּ ֵבׁשָּ  :ּולְּ

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

 ורגלים ידים רמז שהכהן גדול היה חמש טבילות ועשרה קדושי
 

Uי"רש 
 במים ורחץ

 
 ומשנה  ,לפנים ומחוץ  ,חוץ לעבודת פנים מעבודת מחליף היה פעמים וחמש  .חליפותיו בכל טבילה טעון היום אותו

      לב יומא) הכיור מן ורגלים ידים קדושי ושני טבילה טעון חליפה ובכל  ,זהב לבגדי לבן ומבגדי  ,לבן לבגדי זהב מבגדי
   
 

Uברכת פרץ 
 

ץ חַּ רָּ רוֹ -ֶאת וְּ שָּ ִים בְּ מַּ קֹום בַּ מָּ דֹוׁש בְּ  "טובל חמש טבילות ועשרה קידושים" בגימטריא(  כד, טז)  קָּ
 

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

ִריב ו ִהקְּ ר-ֶאת ַאֲהֹרן וְּ את פַּ טָּ חַּ ִכֶפר לוֹ -ֲאֶׁשר הַּ ֲעדוֹ  וְּ ד בַּ עַּ  :ֵביתוֹ  ּובְּ
-------------------------------------------------- 

 

 ביתו ועונות עונותיו על היינו מתודה" וכפר"רמז ש
 

Uי"רש 
 

 ביתו ובעד בעדו וכפר
 

              ג   ,ב פרשתא כ"ת  :לו שם) ביתו ועונות עונותיו עליו מתודה
 

Uבעל הטורים 
 
 :פרו על שמתודה "דברים בוידוי זה "בגימטריא  .וכפר  [ו

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

ח יב קַּ לָּ ֹלא וְּ ה-מְּ תָּ חְּ מַּ ֲחֵלי הַּ ל ֵאׁש-גַּ ֵבחַּ  ֵמעַּ ִמזְּ ֵני הַּ ה ִמִלפְּ הֹוָּ ֹלא יְּ נָּיו ּומְּ פְּ ֹטֶרת חָּ ִמים קְּ ה סַּ קָּ  דַּ
ֵהִביא ֹרֶכת ִמֵבית וְּ פָּ  :לַּ

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



 הדקה מן היינו דקה" דקה"רמז ש
 

Uי"רש 
 

 דקה
 

 יומא) הדקה מן דקה שתהא אלא  ,(.לו  ,ל שמות) הדק ממנה ושחקת שנאמר  ,היא דקה הקטורת כל והלא  ,דקה ל"ת מה
             למכתשת מחזירה היה הכפורים יום שמערב  ,(:מג
 

Uבעל הטורים 
 

 " מדקה דקה" בגימטריא  .דקה סמים יב

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

ח יד קַּ לָּ ם וְּ ר ִמדַּ פָּ ִהזָּה הַּ עוֹ  וְּ בָּ ֶאצְּ ל בְּ ֵני-עַּ ֹפֶרת פְּ כַּ ה הַּ מָּ ֵני ֵקדְּ ִלפְּ ֹפֶרת וְּ כַּ ע יֶַּזה הַּ ִמים-ֶׁשבַּ עָּ -ִמן פְּ
ם דָּ עוֹ  הַּ בָּ ֶאצְּ  :בְּ

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

         למטה ושבע למעלה אחת רמז להרי
     

Uי"רש 
 

 שבע יזה הכפרת ולפני
 

             למטה ושבע למעלה אחת הרי
 

Uיומא נג: 
 

 כמצליף אלא למטה ולא למעלה לא להזות מתכוון היה ולא למטה ושבע למעלה אחת ממנו והזה
 

Uברכת פרץ 
 

ֵני ִלפְּ כַֹּפֶרת וְּ ע יֶַּזה הַּ ִמים-ֶׁשבַּ עָּ ם-ִמן פְּ דָּ  "כמצליף אלא למטה ולא למעלה לא להזות מתכוין היה לא"בגימטריא  הַּ
 
 
 

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

ִכֶפר טז ל וְּ ֹקֶדׁש-עַּ ֹאת הַּ מְּ ֵני ִמטֻּ ֵאל בְּ רָּ ֵעיֶהם ִישְּ ל ּוִמִפׁשְּ כָּ ם-לְּ ֹטאתָּ ֵכן חַּ ֹאֶהל יֲַּעֶשה וְּ ֹשֵכן מֹוֵעד לְּ  הַּ
ם תֹוְך ִאתָּ ם בְּ ֹאתָּ מְּ  :טֻּ

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

 ביניהם שכינה טמאים  שהם פי על טומאותם היינו אף בתוך אתם שפירוש השכן  רמז
 

Uי"רש 
 

 טומאותם בתוך אתם השכן
 



             ביניהם שכינה  ,טמאים שהם פי על אף
 

Uבעל הטורים 
 
 :ביניהם השכינה טמאים היו שהם פי על אף בגימטריא  .בתוך אתם השכן  [טז]
 
 

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

ְך כא מַּ סָּ ֵתי-ֶאת ַאֲהֹרן וְּ ו ׁשְּ יו] יָּדָּ ל  [יָּדָּ ִעיר ֹראׁש-עַּ שָּ י הַּ חַּ ה הַּ דָּ וַּ ִהתְּ יו וְּ לָּ ל-ֶאת עָּ ֵני ֲעֹוֹנת-כָּ  בְּ
ֵאל רָּ ֶאת ִישְּ ֵעיֶהם-כָּל-וְּ ל ִפׁשְּ כָּ ם-לְּ ֹטאתָּ ן חַּ נָּתַּ ם וְּ ל ֹאתָּ ִעיר ֹראׁש-עַּ שָּ ִׁשלַּח הַּ יַּד וְּ  ִעִתי ִאיׁש-בְּ

ה רָּ בָּ ִמדְּ  :הַּ
-------------------------------------------------- 

 

 אתמול מיום לכך עתי היינו המזומן רמז ש איש

 
Uי"רש 

 
 עתי איש

 
              ):סו יומא) אתמול מיום לכך המוכן

 
Uברכת פרץ 
 

 "אתמול מיום לכך המזומן"בגימטריא  עתי איש
 

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

א כג ט מֹוֵעד ֹאֶהל-ֶאל ַאֲהֹרן ּובָּ ׁשַּ ֵדי-ֶאת ּופָּ ד ִבגְּ בָּ ׁש ֲאֶׁשר הַּ בַּ ֹבאוֹ  לָּ ֹקֶדׁש-ֶאל בְּ ם הַּ ִהִניחָּ ם וְּ  :ׁשָּ
-------------------------------------------------- 

 

 מועד אהל אל אהרן מקרא של ובא של מקומו רמז ש אין זה

 
Uי"רש 
 

 מועד אהל אל אהרן ובא
 

 אמור כולה הפרשה כל ואמרו  ,(.לב דף) יומא במסכת לדבריהם טעם ונתנו  ,זה מקרא של מקומו זה שאין  ,רבותינו אמרו
  ,זהב בבגדי בחוץ שנעשים ושעיר פר אימורי והקטרת העם ועולת עולתו עשיית אחר שהיא  ,זו מביאה חוץ הסדר על

             לבן בגדי ולובש ופושטן ומקדש וטובל
 

Uברכת פרץ 
 

ביאה זו אחר עבודת אילו "' ב בגמ"עולה תתקפ[ ך "כידוע מנין מנצפ]בהתחשב נ פשוטה לשבע מאות  אהל אל אהרן ובא
 והחלב" ואיל העם

 
 



 גניזה רמז שטעונין
 

Uי"רש 
 

 שם והניחם
 

             אחר כפורים ליום בגדים ארבעה באותן ישתמש ולא  ,גניזה שטעונין מלמד
 

Uברכת פרץ 

ֹקֶדׁש-ֶאל ם הַּ ִהִניחָּ  "גניזה שטעונים"בגימטריא   וְּ

 

 יז פרק
 

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

כָּל טו ה ֹתאכַּל ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש-וְּ ֵבלָּ ה נְּ ֵרפָּ ח ּוטְּ רָּ ֶאזְּ ֵגר בָּ ִכֶבס ּובַּ יו וְּ דָּ גָּ ץ בְּ חַּ רָּ ִים וְּ מַּ ֵמא בַּ טָּ ד וְּ ֶעֶרב-עַּ  הָּ
ֵהר טָּ  :וְּ

ִאם טז ֵבס ֹלא וְּ כַּ רוֹ  יְּ שָּ ץ ֹלא ּובְּ חָּ א ִירְּ נָּשָּ  :ֲעֹונוֹ  וְּ
-------------------------------------------------- 

 
 

Uי"רש 
 

 וטרפה נבלה תאכל אשר
 

  ,באכילתה שמטמאה כאן ולמדך  ,הבליעה בבית שנבלעת בשעה אלא טומאה לה שאין  ,הכתוב דבר טהור עוף בנבלת
 בבית מטמאה טמא עוף נבלת תהא יכול שנינו וכן  ,לדרוש אלא נכתבה לא כאן האמורה וטרפה  ,במגע מטמאה ואינה

        טרפה במינו שאין טמא עוף יצא  ,טרפה במינו שיש מי  ,טרפה לומר תלמוד  ,הבליעה
 

 עונו ונשא
 

            טומאות שאר ככל זו טומאה על חייב  ,למקדש יכנס או  ,קדש יאכל אם
   

 למקדש יכנס או  ,קדש יאכל רמז שונשא עונו הינו אם

 
Uברכת פרץ 

 
ִאם כֵַּבס ֹלא וְּ רוֹ  יְּ שָּ ץ ֹלא ּובְּ חָּ    " והיה מטמא מקדש או אכל קדש"בגימטריא    ִירְּ

כֵַּבס ֹלא רוֹ  יְּ שָּ ץ ֹלא ּובְּ חָּ    "מקדשה לא יבוא או קדש ויאכל"בגימטריא   ִירְּ

 

 הכתוב דבר טהור עוף רמז באוכל נבלת
 



Uברכת פרץ 
 

ֵבלָּה ֹתאכַּל ֲאֶׁשר ה נְּ ֵרפָּ ח בגימטריא    ּוטְּ רָּ ֶאזְּ  "הכתוב דבר טהור עוף באוכל נבלת"בָּ
כָּל ה בגימטריא    ֹתאכַּל ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש-וְּ ֵבלָּ  "הכתוב דיבר עוףהטהור בנבילת"נְּ

 

   טרפה במינו שאין טמא עוף יצא טרפה  במינו שיש רמז שטרפה היינו מי 
 

Uברכת פרץ 
 

ֵבלָּה ֹתאכַּל ֲאֶׁשר ה נְּ ֵרפָּ  "הטמא עוף טרפה יצא שיש נבלה "בגימטריא     ּוטְּ

 יח פרק
-------------------------------------------------- 

ִאיׁש יח ב-ֲאֶׁשר וְּ כַּ ה-ֶאת ִיׁשְּ ה ִאשָּ וָּ ה דָּ ִגלָּ ּה-ֶאת וְּ תָּ וָּ ּה-ֶאת ֶערְּ ֹקרָּ ה מְּ ִהוא ֶהֱערָּ ה וְּ תָּ קֹור-ֶאת ִגלְּ  מְּ
ֶמיהָּ  תּו דָּ רְּ ִנכְּ נֵ  וְּ ם ִמֶקֶרב יֶהםׁשְּ מָּ  :עַּ

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

 בהעראה אפילו רמז שחייב
 

Uי"רש 
 

 הערה
 

 וכן  ,(.ט  ,ה אסתר) זע ולא קם ולא מגזרת  ,זעוה כמו  ,דבר לשם בתיבה יורדת ו"והוי  ,הוא גלוי ערוה לשון כל וכן  ,גלה
   עטרה הכנסת זו אומרים ויש  ,שמש נשיקת זו אומרים יש  (:נה יבמות)  ,רבותינו בה נחלקו זו והעראה  .אח מגזרת אחוה

          
 

Uבעל הטורים 
 
 :בהעראה אפילו שחייב לומר  ,חסר כתיב  .העשת הנפשות  [כט]

 


