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 בחקתי
 
 

 ו"כ פרק
 

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

ַתי-ִאם ג ַתי-ְוֶאת ֵתֵלכּו ְבֻחק  ם ַוֲעִשיֶתם ִתְשְמרּו ִמְצו  תָּׂ  :א 
-------------------------------------------------- 

 

          בתורה עמלים תלכו היינו  שתהיו בחקתי רמז שאם 
    

Uי"רש 
 

 תלכו בחקתי אם
 

 תלכו  ,בחקותי אם מקיים אני מה הא  ,אמור המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא  ,המצות קיום זה יכול
             בתורה עמלים שתהיו

 
Uבעל הטורים 

 
  ."תורה דברי עמלים " בגימטריא  .תלכו בחקותי אם  [ג]
 
 

- א כז "דברים פרק י
 
ִכי ְרֵאה כו) ֵתן ָאנ  ם ִלְפֵניֶכם נ  כָּׂה ַהּיו  לָּׂה ְברָּׂ  ּוְקלָּׂ

כָּׂה-ֶאת כז ת-ֶאל ִתְשְמעּו ֲאֶשר ַהְברָּׂ ה ִמְצו  ִכי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם ְיהו ָּׂ ם ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנ   ( :ַהּיו 

 
 :הברכות יבאו התורה שבזכות תורה ת"ס  .תשמעו אשר הברכה את 
 

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

ם ִגְשֵמיֶכם ְונַָּׂתִתי ד ָאֶרץ ְונְָּׂתנָּׂה ְבִעתָּׂ ּה הָּׂ ֶדה ְוֵעץ ְיבּולָּׂ  :ִפְריו   ִיֵתן ַהשָּׂ
-------------------------------------------------- 

 

ֶדה רמז שְוֵעץ  סרק ִפְריו  היינו אילני ִיֵתן ַהשָּׂ
 

Uי"רש 
 

 השדה ועץ
 
              ).ו שם כ"ת) פירות לעשות ועתידין  ,סרק אילני הן



 
Uברכת פרץ 
 

  (שגם זה יתן פירות) "סרק אילני" בגימטריא  ִיֵתן
 

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

ֶכם ְוִהִשיג ה ִציר-ֶאת ַדִיש לָּׂ ִציר בָּׂ ַרע-ֶאת ַיִשיג ּובָּׂ ש ַבע ַלְחְמֶכם ַוֲאַכְלֶתם זָּׂ ֶבַטח ִויַשְבֶתם לָּׂ  לָּׂ
 :ְבַאְרְצֶכם

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

 במעיו מתברך והוא קמעא לשבע היינו אוכל לחמכם רמז שואכלתם
 

Uי"רש 
 

 לשבע לחמכם ואכלתם
 

               ז שם) במעיו מתברך והוא  ,קמעא אוכל
 

Uבעל הטורים 
 

 :קימעה אוכל אפילו בגימטריא לשובע  ה

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

ְדפּו ח ה ִמֶכם ְורָּׂ ה ִמֶכם ּוֵמָאה ֵמָאה ֲחִמשָּׂ בָּׂ פּו ְרבָּׂ ְיֵביֶכם ְונְָּׂפלּו ִיְרד  ֶרב ִלְפֵניֶכם א   :ֶלחָּׂ
-------------------------------------------------- 

 

 שבכם החלשים מכם היינו מן רמז שורדפו
 

Uי"רש 
 

 מכם ורדפו
 
    (.ד שם) שבכם הגבורים מן ולא  ,שבכם החלשים מן

Uבעל הטורים 
 

 .שבכם חלשים בגימטריא  .חמשה מכם ורדפו  [ח]   

 

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

ַבְרִתי יט ן-ֶאת ְושָּׂ ה ַאְרְצֶכם-ְוֶאת ַכַבְרֶזל ְשֵמיֶכם-ֶאת ְונַָּׂתִתי ֻעְזֶכם ְגאו   :ַכְנֻחשָּׂ
-------------------------------------------------- 

 



 המקדש עזכם היינו בית גאון את רמז שושברתי
 

Uי"רש 
 

 עזכם גאון את ושברתי
 
  כא  ,כד יחזקאל) עוזכם גאון את מקדשי את מחלל הנני אומר הוא וכן  ,המקדש בית זה
     

Uבעל הטורים 
 
 :ירושלם זה בגימטריא  .עזכם גאון את  .המקדש זה בגימטריא  .גאון את  [יט
 
 

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

ל לה ה ְיֵמי-כָּׂ ַשמָּׂ ת הָּׂ ה-ֹלא ֲאֶשר ֵאת ִתְשב  ְבתָּׂ ֵתיֶכם שָּׂ ֶליהָּׂ  ְבִשְבְתֶכם ְבַשְבת   :עָּׂ
-------------------------------------------------- 

 

 בארצם ישראל ויובל שהכעיסו השמטה שנות  שבעים כנגד היו הן בבל גלות של שנה רמזים ששבעים
 

Uי"רש 
 

 שבתה לא אשר את
 

 ארבע המקום לפני בארצם ישראל שהכעיסו בשנים שהיו ויובל השמטה שנות  'ע כנגד היו הן בבל גלות של שנה שבעים
 הכעיסו יהודה ובני  ,השבטים עשרת שגלו עד לארץ משנכנסו עונם שני היו ותשעים מאות שלש  .שנה ושלשים מאות
  'וגו השמאלית צדך על שכב ואתה ביחזקאל שנאמר הוא  ,ירושלים חרבות עד השבטים עשרת משגלו שנה  'מ לפניו

 זו ונבואה  ,(.ו שם) יהודה בית עון את ונשאת יום ארבעים הימנית צדך על ושכבת  'וגו אלה את וכלית  ,(.ד  ,ד יחזקאל)
 ואם  .ושש ארבעים הרי  ,צדקיהו גלות עד שנים שש עשו ועוד  ,יהויכין המלך לגלות החמישית בשנה ליחזקאל נאמרה
 כמו  ,ושתים עשרים רשעו שנות וכל  ,שנה ושלש שלשים תשובה עשה מנשה  ,היו וחמש חמשים מנשה שנות תאמר
 ושש ושלשים מאות לארבע וחשוב צא  .לצדקיהו וכנגדן  ,ליהויקים עשרה ואחת  ,שתים אמון ושל,חלק באגדת שאמרו

  ,וארבע ששים שנה מאות לארבע הרי יובלות  'וב שמיטין ד"י למאה עשרה שש והם  ,שבהם ויובלות שמיטין שנה
 א"נ)  .לשבעים המשלמת בשמטה שנכנסה יתירה שנה ועוד  ,אחת חסר שבעים הרי  ,שמיטות חמש שנה ושש לשלשים

 רצתה עד הימים בדברי אומר הוא וכן  ,שלמים שנה שבעים נגזר ועליהם  .(להם נחשב בעונם נגמר שלא שגלו יובל ואותו
              (.כא  ,לו ב הימים דברים) שנה שבעים למלאות  ,וגומר שבתותיה את הארץ

 
Uבעל הטורים 

 
 ענבי יהיו בשביעית תבצור שאם  .(לב  ,לב דברים) רוש ענבי ענבימו  .תבצר לא נזירך ענבי ואת  .במסורה  'ב  .ענבי  [ה]

 :ישראל גלו שביעית שבעון  ,רוש
 
  (ה  ,יב לעיל) שבועים וטמאה היא וזו  .שנה שבעים גלו וכנגדם בארץ ישראל בטלו ויובלות שמיטות שבעים .יא 
 לנידה ירושלים היתה צריו סביביו  (יז  ,א איכה) דכתיב כנדה היו כן על  ,כנדתה בתריה וכתיב  ,חסר כתיב  "שבעים"

 :שנה חשוב האחרון שנה של אחד דיום  "נידה" כמנין  ,ביניהם
 
 



 כז פרק
 
 

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

ֵבל ַאַחר-ְוִאם יח ֵדהּו ַיְקִדיש ַהּי  ֵהן לו  -ְוִחַשב שָּׂ ִנים ִפי-ַעל ַהֶכֶסף-ֶאת ַהכ  ת ַהשָּׂ ר  תָּׂ  ְשַנת ַעד ַהנו 
ֵבל  :ֵמֶעְרֶכָך ְוִנְגַרע ַהּי 

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

 לשנה ופונדיון רמז לסלע
 

Uי"רש 
 

 הנותרות השנים פי על הכסף את הכהן לו וחשב
 

 והשקל  ,כולן על יתר ושקל שנה לכל שקל הרי  ,שקל חמשים שנים ותשע ארבעים של דמיה קצב הרי כיצד  .חשבון כפי
 קלבון פונדיון שאותו רבותינו ואמרו  ,לכולן אחד פונדיון שחסר אלא לשנה ופונדיון סלע הרי  ,פונדיונין ושמנה ארבעים

             היובל שנת עד הנותרות לשנים שנה לכל ופונדיון סלע יתן לגאול והבא  ,לפרוטרוט
 

Uברכת פרץU  

ִנים ִפי-ַעל ַהֶכֶסף   "לשנה ופונדיון בסלע" בגימטריא ַהשָּׂ

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

יָּׂה כא ֶדה ְוהָּׂ ֵבל ְבֵצאתו   ַהשָּׂ ֶדש ַבּי  ה ק  ֵהן ַהֵחֶרם ִכְשֵדה ַליהו ָּׂ תו   ִתְהֶיה ַלכ   :ֲאֻחזָּׂ
ל ַאְך כח ה ִאיש ַיֲחִרם ֲאֶשר ֵחֶרם-כָּׂ ל ַליהו ָּׂ ם לו  -ֲאֶשר-ִמכָּׂ ה ֵמָאדָּׂ תו   ּוִמְשֵדה ּוְבֵהמָּׂ ֵכר ֹלא ֲאֻחזָּׂ  ִימָּׂ
ֵאל ְוֹלא ל ִיגָּׂ ֶדש ֵחֶרם-כָּׂ ִשים-ק  דָּׂ ה הּוא קָּׂ  :ַליהו ָּׂ

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

             לכהנים חרמים סתם רמז לשיטת חכמים שאמרו
 

Uי"רש 
 

 'וגו חרם כל אך
 

  ,יח במדבר) יהיה לך בישראל חרם כל מקיים אני ומה  ,).ה שם) להקדש חרמים סתם אומרים יש  ,בדבר רבותינו נחלקו
             לכהנים חרמים סתם שאמרו ויש  ,לכהן חרם זה הרי ואמר שפירש  ,כהנים בחרמי  ,).יד
 

Uברכת פרץU  

ֵהן תו   ִתְהיֶה ַלכ          "לכהנים חרמים סתם"בגימטריא  ֲאֻחזָּׂ

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

ל כט ם-ִמן יֳָּׂחַרם ֲאֶשר ֵחֶרם-כָּׂ ָאדָּׂ ֶדה ֹלא הָּׂ ת ִיפָּׂ ת מו   :יּומָּׂ
-------------------------------------------------- 



 

ת מו ת"רמז ש  למות הולך כלום שהרי אמר היינו לא" יּומָּׂ
 

Uי"רש 
 
 'וגו יחרם אשר חרם כל
 

              ).ז שם כ"ת) כלום אמר לא  ,עלי ערכו אחד ואמר ליהרג היוצא
 

 יומת מות
 

             ערך ולא  ,דמים לא לו אין  ,יפדה לא לפיכך  ,למות הולך הרי
  

Uו דף ערכין: 
 
 

 נודר אומר יוסי רבי קצובין שדמיו מפני נערך אומר עקביא בן חנינא  'ר נערך ולא נידר לא ליהרג והיוצא הגוסס  'מתני
 :חייב הזיק ואם ומקדיש ומעריך

 

 

Uברכת פרץU  

ֶדה ֹלא ת מו ת ִיפָּׂ  כלשון המשנה בערכין" נערך ולא נידר לא ליהרג היוצא"בגימטריא   יּומָּׂ

 


