
 
 
 
 

 י"ראיות נפלאות לפירוש רש
 וברכת פרץ  של הבעל הטורים יםפירושהמתוך 

 
 

 ים שמראים החיבורארמזים נפל
 ולבין תורה שבעל פה בין תורה שבכתב

 י"ופירוש רש
 

 בא
 

 

 
 
 

  



 

 

 בא
 

 'י פרק
 

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

ה ַוַיֲהֹפְך יט זָֹק יָֹם-רּוחַ  ְיהֹוָֹ א ְמֹאד חָֹ שָֹ ַאְרֶבה-ֶאת ַויִּ ֵעהּו הָֹ ְתקָֹ ה ַויִּ ְשַאר ֹלא ּסּוף יָֹמָֹ ד ַאְרֶבה נִּ  ְבֹכל ֶאחָֹ
ם ְגבּול יִּ ְצרָֹ  :מִּ

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

 שמלחו המלוחים אחד היינו אף ארבה נשאר רמז שלא
 

 : י"רש
 

 אחד ארבה נשאר לא
 

              (.ו  ,יג ר"שמו) מהם שמלחו המלוחים אף
 

 :ברכת פרץ
 

   ( כ"עה) "המלוחים אף" בגימטריא אחד ארבה
 

 

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

ה ַוֹיאֶמר א י ַפְרֹעה-ֶאל ֹבא ֹמֶשה-ֶאל ְיהֹוָֹ י-כִּ י ֲאנִּ ְכַבְדתִּ בוֹ -ֶאת הִּ יו ֵלב-ְוֶאת לִּ דָֹ י ְלַמַען ֲעבָֹ תִּ  ֹאֹתַתי שִּ
ְרבוֹ  ֵאֶלה  :ְבקִּ

 
ם-ַעל יָֹדוֹ -ֶאת ֹמֶשה ַוֵיט כב יִּ מָֹ י ַהשָֹ ה-ֹחֶשְך ַוְיהִּ ם ֶאֶרץ-ְבכָֹל ֲאֵפלָֹ ְצַריִּ ים ְשֹלֶשת מִּ  :יָֹמִּ

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

 כשילכו כליהם מהם שישאלו  ,כליהם לראות החשך בימי המצרים בבתי רמז שבני ישראל חפשו
 

 י"רש
 

 'וגו ימים שלשת אפלה חשך ויהי
 

 יושב  ,מתחתיו איש קמו שלא  ,זה על מוכפל חשך אחרים ימים שלשת ועוד  ,ימים  'ג אחיו את איש ראו שלא אופל של חשך
 היו ולא  ,רשעים הדור באותו בישראל שהיו  ,חשך עליהם הביא ולמה  .(.ג  ,יד ר"שמו) לישב יכול אין ועומד לעמוד יכול אין

 ישראל שחפשו  ,ועוד  .כמונו לוקין הם אף ויאמרו במפלתם מצרים יראו שלא כדי  ,אפלה ימי בשלשת ומתו  ,לצאת רוצים



 הוא פלוני ובמקום בביתך ראיתיו אני  ,לו אומר  ,כלום בידינו אין אומרים והיו מהן שואלין והיו וכשיצאו  ,כליהם את וראו
             (שם)

 בעל הטורים 

 ישעיה) צלך כליל שיתי ואידך  .הכא .(פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "שתי  "רצונו לומר שהמילה )  .במסורה  'ג  .שתי א
 כליל שיתי וזהו  .לו רמזה  ,החשך מכת על בפירוש בו התרה שלא פ"שאע מלמד  .(כ  ,לא ירמיה) למסלה לבך שתי  .(ג  ,טז

 מהם שישאלו  ,כליהם לראות החשך בימי המצרים בבתי ויחפשו לדרך עצמם שיכינו  ,למסלה לבך שתי אמר ולישראל  .צלך
 כשילכו כליהם

 

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

י ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר י ה ֵכן ְיהִּ ֶכם ְיהֹוָֹ מָֹ י ְראּו ַטְפֶכם-ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַשַלח ַכֲאֶשר עִּ ה כִּ עָֹ  :ְפֵניֶכם ֶגדנֶ  רָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 לקראתם עולה דם של כוכב היינו  שפרעה ראה" פניכם נגד רעה כי ראו"רמז ש 
 

 י"רש
 

 פניכם נגד רעה כי ראו
 

 עולה כוכב אותו שלי באיצטגנינות אני רואה  ,פרעה להם אמר  ,רעה ששמו יש אחד כוכב  ,שמעתי אגדה ומדרש  .כתרגומו
 יאמרו למה  ,בתפלתו משה אמר  ,להרגם ה"הקב ובקש בעגל ישראל וכשחטאו  ,והריגה דם סימן והוא  ,במדבר לקראתכם

 את והפך  ,הרעה על  'ה וינחם מיד  ,פניכם נגד רעה כי ראו להם שאמר היא זו  ,(.יב  ,לב שמות) הוציאם ברעה לאמר מצרים
 דם לכם אומרים שהיו  ,(.ט  ,ה יהושע) מעליכם מצרים חרפת את גלותי היום שנאמר וזהו  ,אותם יהושע שמל מילה לדם הדם
             במדבר עליכם רואין אנו

 

 בעל הטורים

 

 :לקראתם עולה דם של כוכב שראה הדם ת"ס  .פניכם נגד רעה  [י
 

 ב"י פרק
 

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

יָֹה ו ֶכם ְוהָֹ ְשֶמֶרת לָֹ ה ַעד ְלמִּ עָֹ ר ַאְרבָֹ שָֹ ֲחטּו ַהֶזה ַלֹחֶדש יֹום עָֹ ֵאל-ֲעַדת ְקַהל ֹכל ֹאתוֹ  ְושָֹ ְשרָֹ  ֵבין יִּ
ם יִּ ַעְרבָֹ  :הָֹ

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

 כמותו אדם של רמז שלומדין מכאן ששלוחו
 

 : י"רש
 

 'וגו אתו ושחטו
 



 ( מא קידושין ה"פ מכילתא)כמותו  אדם של ששלוחו מכאן אלא  ,שוחטין כולן וכי
 

 :ברכת פרץ
 

ֵאל-ֹאתֹו ֹכל ְקַהל ֲעַדת ְשרָֹ  (כ"עה" )כמותו אדם של ששלוחו מכאן" בגימטריא יִּ
 

 שבידם ז"ע להשליך בהם התרה ממצרים ישראל רמז כשיצאו
 

 י"רש
 

 למשמרת לכם והיה
 

 צוה שלא מה ימים ארבעה לשחיטתו לקיחתו הקדים מה ומפני  .שחיטה קודם ימים ארבעה ממום בקור שטעון  ,בקור לשון זה
  ,(.ח  ,טז יחזקאל) דודים עת עתך והנה ואראך עליך ואעבור אומר הוא הרי  ,אומר חרש בן מתיא  'ר היה  ,דורות בפסח כן

 ועריה ערום ואת שנאמר  ,שיגאלו כדי בהם להתעסק מצות בידם היו ולא  ,בניו את שאגאל לאברהם שנשבעתי שבועה הגיעה
  ,דמים בשני  ,(.ו שם) בדמיך מתבוססת שנאמר  ,הלילה באותו שמלו מילה ודם פסח דם  ,מצות שתי להם ונתן  ,(.ז שם)

 וקחו משכו להם אמר  ,באלילים שטופים ושהיו  ,(.יא  ,ט זכריה) בו מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את גם ואומר
             מצוה של צאן לכם וקחו מאלילים ידיכם משכו  ,לכם

 
 בעל הטורים

 
 כא  'ג שמות פרק

 
י כא( ם ֵחן-ֶאת ְונַָֹתתִּ עָֹ יִּם ְבֵעיֵני ַהֶזה-הָֹ ְצרָֹ יָֹה מִּ י ְוהָֹ ם ֵתְלכּו ֹלא ֵתֵלכּון כִּ  ):ֵריקָֹ
 
 בהם התרה ממצרים ישראל כשיצאו  .(ו  ,ז ירמיה) תלכו לא אחרים אלהים ואחרי  .ריקם תלכו לא  .במסורה  'ב  .תלכו לא -

 מארץ להוציאם להם ידי נשאתי ההוא ביום  (ז:ו  ,כ) ביחזקאל כדכתיב האומות בין עומדין שהיו לפי שבידם ז"ע להשליך
 :תטמאו אל מצרים ובגלולי השליכו עיניו שקוצי איש אליהם ואומר  'וגו מצרים

 
 

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

ירּו-ְוֹלא י ֶמּנּו תֹותִּ ר ֹבֶקר-ַעד מִּ ֶמּנּו ְוַהֹּנתָֹ ֵאש ֹבֶקר-ַעד מִּ ְשֹרפּו בָֹ  :תִּ
-------------------------------------------------- 

 

 ממחרת  אלא ט"ביו נשרף רמז שנותר הפסח אינו 
 י"רש

 
 בקר עד ממנו והנותר

 
 שאסור להקדים הכתוב ובא  ,החמה הנץ משעת משמעו שהבקר  ,בקר על בקר ליתן  ,שניה פעם בקר עד לומר תלמוד מה

 והנותר  ,תדרשנו וכך  ,ממחרת אלא ט"ביו נשרף שאינו למד  ,אחר מדרש ועוד  .משמעו לפי זהו  ,השחר מעלות באכילה
         ותשרפנו תעמוד שני בקר עד  ,ראשון בבקר ממנו

 בעל הטורים

 לשריפתו שני בקר ליתן ל"שדרז כמו " השני הוא" בגימטריא  .בקר עד  .בקר עד ממנו תותירו ולא  [י

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



ְקחּו ז ן ְולָֹ ם-מִּ ים ַעל ַהַמְשקֹוף-ְוַעל ַהְמזּוֹזת ְשֵתי-ַעל ְונְָֹתנּו ַהדָֹ תִּ ֶהם ֹאתוֹ  ֹיאְכלּו-ֲאֶשר ַהבָֹ  :בָֹ
-------------------------------------------------- 

 

 בסף הדם קבלתהיינו  הדם מן ולקחורמז ש
 

 י"רש
 

 הדם מן ולקחו
 
             בסף אשר לומר תלמוד  ,ביד יכול  ,הדם קבלת זו
 

 ברכת פרץ 
 

 "הקבל זו" בגימטריא ולקחו
 

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

ְבַעת טו ים שִּ אשֹון ַביֹום ַאְך ֹתאֵכלּו ַמּצֹות יָֹמִּ רִּ יתּו הָֹ ֵתיֶכם ְשֹאר ַתְשבִּ בָֹ י מִּ ל  | כִּ ֵמץ ֹאֵכל-כָֹ  חָֹ
ה ְכְרתָֹ וא ַהֶּנֶפש ְונִּ ֵאל ַההִּ ְשרָֹ יִּ יֹום מִּ אֹשן מִּ רִּ י יֹום-ַעד הָֹ עִּ  :ַהְשבִּ

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

 מצה  לאכול רשות ימים בפסח' רמז שו 
 

 י"רש
 

 תאכלו מצות ימים שבעת
 

 ובלבד  ,מצה לאכול חובה שאינו פסח של שביעי על למד  ,(.ח  ,ז"ט דברים) מצות תאכל ימים ששת אומר הוא אחר ובמקום
 לא  ,ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר  ,בתורה מדה זו  .ימים ששת לומר תלמוד  ,רשות ששה אף מנין  ,חמץ יאכל שלא

  ,רשות הראשון לילה אף יכול  ,רשות ששה אף רשות שביעי מה  ,יצא כלו הכלל על ללמד אלא יצא בלבד עצמו על ללמד
 קכ פסחים) חובה קבעו הכתוב  ,מצות תאכלו בערב לומר תלמוד

 

 בעל הטורים

 :חמץ להשהות מותר שעות  'ו עד  'ו חסר  .בראשון  .מצה לאכול רשות ימים  'שו  'ו חסר  .מצת תאכלו בערב  [יח
 
 

ה רמז ש ְכְרתָֹ וא ַהֶּנֶפש ְונִּ  לאנוס פרט  ,ובדעתה בנפשה כשהיאהיינו  ַההִּ
 

 י"רש
 

 ההוא הנפש
 

    (ח"פ מכילתא) לאנוס פרט  ,ובדעתה בנפשה כשהיא
 

 ת פרץכבר



 
 (כ"עה" )לאנוס פרט " בגימטריא  הנפש  
 

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

ֵאל ְבֵני ּומֹוַשב מ ְשרָֹ ם יְָֹשבּו ֲאֶשר יִּ יִּ ְצרָֹ ים ְבמִּ נָֹה ְשלשִּ נָֹה ֵמאֹות ְוַאְרַבע שָֹ  :שָֹ
י מא ֵקץ ַוְיהִּ ים מִּ נָֹה ְשֹלשִּ נָֹה ֵמאֹות ְוַאְרַבע שָֹ י שָֹ ְבאֹות-כָֹל יְָֹצאּו ַהֶזה ַהיֹום ְבֶעֶצם ַוְיהִּ ה צִּ  ֵמֶאֶרץ ְיהֹוָֹ

ם יִּ ְצרָֹ  :מִּ
 
 

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

 הבתרים בין גזירת משנגזרההיינו  שנה מאות וארבע שנה שלשיםרמז ש
 

 :י"רש
 

 במצרים ישבו אשר
 

             להם לא בארץ גרים שישבו הישיבות שאר אחר
 

 שנה מאות וארבע שנה שלשים
 

 היו שנה ושלשים  ,זרעך יהיה גר כי נתקיים לאברהם זרע לו משהיה  ,שנה מאות ארבע היו עכשיו עד יצחק משנולד  ,הכל בין
 צא  ,היה יעקב עם הבאים מן קהת שהרי  ,לבדה מצרים בארץ לומר אפשר ואי  .יצחק שנולד עד הבתרים בין גזירת משנגזרה

 ירד שלא עד לקהת היו שנים הרבה כרחך ועל  ,כך כל תמצאם לא  ,משה של ושמנים בנו עמרם שנות וכל שנותיו כל וחשוב
 ארבע תמצא שלא הרי  ,עמרם בשנות נבלעים משה של משמונים והרבה  ,קהת בשנות נבלעים עמרם משנות והרבה  ,למצרים

 שם גר אשר שנאמר כענין  ,בחברון אפילו  ,גרות נקראו הישיבות שאר שאף כרחך על לומר והוזקקת  ,מצרים לביאת מאות
 יהיה גר כי לומר צריך אתה לפיכך  ,).ד  ,ו שמות) בה גרו אשר מגוריהם ארץ את ואומר  ,).כז  ,לה בראשית) ויצחק אברהם

 מן אחד וזה  ,שנה י"ר יציאתן עד למצרים מביאתן תמצא  ,יצחק משנולד שנה מאות ארבע וכשתמנה  ,זרע לו משהיה  ,זרעך
             המלך לתלמי ששינו הדברים

 
 הזה היום בעצם ויהי  'וגו שנה שלשים מקץ ויהי

 
 נולד בניסן ו"בט  ,לבשרו אברהם אצל השרת מלאכי באו בניסן ו"בט  ,עין כהרף המקום עכבן לא  ,הקץ שהגיע שכיון  ,מגיד
 (ד"פי מכילתא) הבתרים בין גזירת נגזרה בניסן ו"ובט  ,יצחק

 
 ברכת פרץ

 
ים נָֹה ְשֹלשִּ נָֹה ֵמאֹות ְוַאְרַבע שָֹ  "גר יהיה זרעך גזרת שנגזרשעה מ"  בגימטריא שָֹ

 
              

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

ל מד יש ֶעֶבד-ְוכָֹ ְקַנת אִּ ֶסף-מִּ ה כָֹ  :בוֹ  ֹיאַכל ָאז ֹאתוֹ  ּוַמְלתָֹ
-------------------------------------------------- 

 
 בו היינו או רבו או העבד יאכל רמז שאז

 
 : י"רש

 
 בו יאכל אז אותו ומלתה



 
 מעכבתו עבדיו מילת אין  ,אומר אליעזר רבי  .יהושע רבי דברי  ,(:ע יבמות) בפסח מלאכול מעכבתו עבדיו שמילת מגיד  ,רבו

             העבד  ,בו יאכל אז לומר תלמוד מה כ"א  ,בפסח מלאכול
 

 :ברכת פרץ
 

 "עבד"' בו בג יאכל ל אז"א דקאי אעבד י"ל ולר"י ז"י עיין פרש"וזה כר" אדוניו" בגימטריא בו יאכל אז
 

 

 ג"י פרק
 

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

יָֹה ה י ְוהָֹ יֲאָך-כִּ ה ְיבִּ י ֶאֶרץ-ֶאל ְיהֹוָֹ י ַהְכַנֲענִּ תִּ י ְוַהחִּ ֱאֹמרִּ י ְוהָֹ ּוִּ י ְוַהחִּ ְשַבע ֲאֶשר ְוַהְיבּוסִּ ֶתת ַלֲאֹבֶתיָך נִּ  לָֹ
ְך ַבת ֶאֶרץ לָֹ ב זָֹ לָֹ ש חָֹ ַבְדתָֹ  ּוְדבָֹ ה-ֶאת ְועָֹ ֲעֹבדָֹ  :ַהֶזה ַבֹחֶדש ַהֹזאת הָֹ
ַגְדתָֹ  ח ְנָך ְוהִּ ה ֶזה ַבֲעבּור ֵלאֹמר ַההּוא ַביֹום ְלבִּ שָֹ ה עָֹ י ְיהֹוָֹ י לִּ ם ְבֵצאתִּ יִּ ְצרָֹ מִּ  :מִּ

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

 לשאול יודע שאינו בבן לבנך והגדתרמז ש
 

 י"רש
 

 הזאת העבודה את
 

  ,בה שנתחדש דבר בשביל  ,ושנאה חזר ולמה  ,'וגו הארץ אל תבאו כי והיה למעלה נאמר כבר והלא  ,).צו פסחים) פסח של
 שהוציא מדבר הכתוב רשע בבן  ,).כו  ,יב שמות) לכם הזאת העבודה מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה נאמר ראשונה בפרשה

 את המושכין אגדה בדברי אתה לו שתפתח מלמדך והכתוב  ,לשאול יודע שאינו בבן לבנך והגדת וכאן  ,הכלל מן עצמו את
  הלב

 
 לי  'ה עשה

 
                  (ז"פי מכילתא) ליגאל כדאי היית לא שם היית שאלו  ,לך ולא לי  'ה עשה  ,לומר רשע לבן תשובה רמז

        
 ברכת פרץ

 
ַגְדתָֹ  ְנָך ְוהִּ  "לשאול יודע שאינוהגד ל" בגימטריא ֵלאֹמר ַההּוא ַביֹום ְלבִּ

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

יָֹה ט רֹון יְָֹדָך-ַעל ְלאֹות ְלָך ְוהָֹ כָֹ ְהֶיה ְלַמַען ֵעיֶניָך ֵבין ּוְלזִּ ה תֹוַרת תִּ יָך ְיהֹוָֹ י ְבפִּ ה ְביָֹד כִּ קָֹ ֲאָך ֲחזָֹ  הֹוצִּ
ה ם ְיהֹוָֹ יִּ ְצרָֹ מִּ  :מִּ

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

 שמאל רמז שמניחים תפילין ביד 
 

 י"רש
 

 ידך על
 



  ( לז מנחות שם מכילתא) כהה שהיא יד בה לדרוש  (טז פסוק) שנייה בפרשה מלא ידכה לפיכך  ,שמאל יד
 

 בעל הטורים

  ."שמאל זרע" בגימטריא  .ידך על לאות לך והיה   ט 
 

 


