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 נשא

 



 'ה פרק
 

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

ֵאל ָלִאיׁש ֵאין-ְוִאם ח ה ַהּמּוָׁשב ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ְלָהִׁשיב גֹּ ֵהן ַליהוָֹּ ִרים ֵאיל ִמְלַבד ַלכֹּ  ַהִכפֻּ
ר ר ֲאׁשֶׁ  :ָעָליו ּבוֹּ -ְיַכפֶׁ

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

ֵאל היינו גר ָלִאיׁש רמז שֵאין  יורשין לו שאין גֹּ
 

Uי"רש 
 

 אליו האשם להשיב
 

 בשר שאר או אח או בת או בן או  ,גואלים לו שאין בישראל אדם לך יש וכי רבותינו ואמרו  .עונו על להתודות זה כשנמלך
             יורשים לו ואין שמת הגר זה אלא  ,יעקב עד למעלה אביו ממשפחת הקרוב

 
Uברכת פרץ 
 

ֵאל ָלִאיׁש ֵאין     "יורשין לו שאין גר"בגימטריא   ֵאָליו ָהָאָׁשם ְלָהִׁשיב גֹּ
    

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

ר ִיְשָרֵאל-ְבֵני ָקְדֵׁשי-ְלָכל ְתרּוָמה-ְוָכל ט ֵהן ַיְקִריבּו-ֲאׁשֶׁ  :ִיְהיֶׁה לוֹּ  ַלכֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 הבכורים על ולמד הכתוב רמזים שבא
 

Uי"רש 
 

 'וגו תרומה וכל
 

 יקריבו אשר לומר תלמוד ומה  ,הגרנות לבית אחריה המחזר הוא והלא  ,לכהן מקריבין תרומה וכי  ,ישמעאל רבי אמר
 לו לכהן לומר תלמוד  ,בהם יעשה מה יודע ואיני  (.יט  ,כג שמות)  ,אלהיך  'ה בית תביא בהם שנאמר הבכורים אלו  ,לכהן
             לכהן נתנין שיהיו הבכורים על ולמד הכתוב בא  ,יהיה

 
Uבעל הטורים 

 
 הם בגימטריא יקריבו  .בבכורים בספרי לה מוקי  .יהיה לו לכהן יקריבו אשר ישראל בני קדשי לכל תרומה וכל  [ט

 :הבכורים
 

Uברכת פרץ 
 
 "בא ללמד על הבכורים שהן לכהנים”  בגימטריא   יהיה לו לכהן יקריבו אשר ישראל 

 " הבכורים לכהנים "בגימטריא לכהן יקריבו
 

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

ל ַדֵּבר יב ם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְּבֵני-אֶׁ ה-ִכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֵלהֶׁ  :ָמַעל בוֹּ  ּוָמֲעָלה ִאְׁשתוֹּ  ִתְשטֶׁ



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

 שטות רוח בו נכנס אלא אם כן עבירה עובר אדם רמז שאין
 

Uי"רש 
 

 אשתו תשטה כי
 

  ,ו משלי)  .לב חסר אשה נואף בו וכתוב  ,תשטה כי דכתיב  ,שטות רוח בהן שתכנס עד נואפין המנאפין אין  ,רבותינו שנו
 אל ישט אל  ).טו  ,ד שם)  ,ועבור מעליו שטה כמו  ,בעיניו ותחשד צניעות מדרכי תט  ,תשטה כי  ,מקרא של ופשוטו  ).לב

              ).כה  ,ז שם) לבך דרכיה
 

Uג דף סוטה. 
 
 כתיב תשטה אשתו תשטה כי איש איש  'שנא שטות רוח בו נכנס אלא אם כן עבירה עובר אדם אין אמר לקיש ריש 
 

Uברכת פרץ 
 

ה-ִכי ִאיׁש  (לשון הגמרא ריש סוטה( "שטות רוח בו נכנסאדם עובר עברה אלא אם כן  אין"  בגימטריא בוֹּ  ּוָמֲעָלה ִאְׁשתוֹּ  ִתְשטֶׁ
 

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

ת ְּבֵמַעִיְך ָהֵאלֶׁה ַהְמָאְרִרים ַהַּמִים ּוָבאּו כב ן ַלְצּבוֹּ טֶׁ  :ָאֵמן  | ָאֵמן ָהִאָשה ְוָאְמָרה ָיֵרְך ְוַלְנִפל ּבֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 אחר מאיש אם אמן זה מאיש אם רמז שאמן ואמן היינו אמן
 

Uי"רש 
 

 אמן אמן
 

 ונשואה ארוסה שטיתי שלא אמן  ,אחר מאיש אם אמן זה מאיש אם אמן  ,השבועה על אמן האלה על אמן  ,שבועה קבלת
             וכנוסה יבם שומרת

 
U הטוריםבעל 
 

 :אחר מאיש אמן זה מאיש אמן לומר  ,אמנים שני בין פסק  .אמן אמן  [כב
 

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

ָרה ָהִאָשה ִנְטְמָאה ֹלא-ְוִאם כח  :ָזַרע ְוִנְזְרָעה ְוִנְקָתה ִהוא ּוְטהֹּ
-------------------------------------------------- 

 

 לבנים יולדת שחורים יולדת היתה אם  ,בריוח תלד בצער יולדת היתה זרע היינו אם רמזים שונזרעה
 

Uי"רש 
 

 ונקתה
 



 לבנים יולדת שחורים יולדת היתה אם  ,בריוח תלד בצער יולדת היתה אם  ,זרע ונזרעה אלא עוד ולא  ,המאררים ממים
              (.כו סוטה)
 

Uבעל הטורים 
 

 ישעיה) פנים כל מעל דמעה  'ה אדני ומחה  .(יא  ,לד להלן) כנרת ים כתף על ומחה  .המרים מי אל ומחה  .'ד  .ומחה  [כג
 כתף על ומחה  'וגו לעין מקדם שנאמר  ,חיים מים היינו המרים מי אל ומחה  .(יט  ,כט דברים) שמו את  'ה ומחה  .(ח  ,כה
 טהורה נמצאת ואם  .שמו את  'ה ומחה  : נטמאה ואם  .חיים מים הכא אף לעין מקדם דכתיב חיים מים התם מה  ,כנרת ים
 :בריוח יולדת בצער יולדת היתה ואם נפקדת עקרה היתה שאם  ,דמעה  'ה אדני ומחה  :
 

 :תורה בעלי צדיקים בנים לה יהיו היא טהורה שאם לומר  .תורת זאת לי וסמיך  .ונזרעה  [כח
 

 'ו פרק
 

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

ל ַדֵּבר ב ם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְּבֵני-אֶׁ ר ַיְפִלא ִכי ִאָשה-אוֹּ  ִאיׁש ֲאֵלהֶׁ ר ִלְנדֹּ ה ְלַהִזיר ָנִזיר נֶׁדֶׁ  :ַליהוָֹּ
-------------------------------------------------- 

  היין  מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכל לומר  סוטה לפרשת נזיר פרשת רמז שנסמכה
  

Uי"רש 
 
 יפלא כי
 

   ( ב סוטה)  היין  מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכל לך לומר  ,סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה  .יפריש
    ניאוף לידי מביא שהוא

 
  Uברכת פרץ 
 

ר ִלְנדֹּר ַיְפִלא  "היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה כל"בגימטריא  ְלַהִזיר ָנִזיר נֶׁדֶׁ
 

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

ל ד ל ִנְזרוֹּ  ְיֵמי כֹּ ר ִמכֹּ ה ֲאׁשֶׁ ן ֵיָעשֶׁ פֶׁ אֵכל ֹלא ָזג-ְוַעד ֵמַחְרַצִנים ַהַיִין ִמגֶׁ  :יֹּ
-------------------------------------------------- 

 

             הגרעינין חרצנים הם

 
Uי"רש 

 
 חרצנים

 
             הגרעינין הם

 
Uברכת פרץ 
 

             "הגרעינין"בגימטריא  ַחְרַצִנים
        



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

ֵהן ְוָעָשה יא ָחד ַהכֹּ ָחד ְלַחָטאת אֶׁ ָלה ְואֶׁ ר ְלעֹּ ר ָעָליו ְוִכפֶׁ ׁש-ַעל ָחָטא ֵמֲאׁשֶׁ ת ְוִקַדׁש ַהָנפֶׁ אׁשוֹּ -אֶׁ  רֹּ
ם  :ַההּוא ַּביוֹּ

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

        היין מן עצמו רמז שהחטא של נזיר הוא שציער

 
Uי"רש 

 
 הנפש על חטא מאשר

 
        היין מן עצמו שציער  ,אומר הקפר אלעזר רבי  ,המת מטומאת נזהר שלא

 
Uברכת פרץ 
 

  (כ"עה)       "מיין עצמו וציער את"בגימטריא  הנפש על חטא מאשר
ר ר ָעָליו ְוִכפֶׁ ׁש-ַעל ָחָטא ֵמֲאׁשֶׁ ר"בגימטריא  ַהָנפֶׁ   "היין מן עצמו ָעָליו מזו שציער ְוִכפֶׁ

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

ַתח ַהָנִזיר ְוִגַלח יח ל פֶׁ הֶׁ ֵעד אֹּ ת מוֹּ אׁש-אֶׁ ת ְוָלַקח ִנְזרוֹּ  רֹּ אׁש ְשַער-אֶׁ ר ָהֵאׁש-ַעל ְוָנַתן ִנְזרוֹּ  רֹּ -ֲאׁשֶׁ
ַבח ַתַחת  :ַהְשָלִמים זֶׁ

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

 השלמים שחיטת לאחר הנזיר רמז שגלח
 

Uי"רש 
 

 מועד אהל פתח הנזיר וגלח
 

 ויקרא) מועד אהל פתח ושחטו בהן שכתוב  ,השלמים שחיטת לאחר הנזיר וגלח אלא  ,בזיון דרך זה הרי  ,בעזרה יגלח יכול
              ).לה ספרי  .ב  ,ג
 

Uברכת פרץ 
 

ַתח ל פֶׁ הֶׁ ֵעד אֹּ  "אחרי השלמים"בגימטריא  מוֹּ
 

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

ְכָך כד ה ְיָברֶׁ ָך ְיהוָֹּ  :ְוִיְׁשְמרֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

      נכסיך רמז שיברכך היינו שיתברכו
 
 

Uי"רש 
 



 יברכך
 

      נכסיך שיתברכו
    

Uבעל הטורים 
     

 :ובגוף בנכסים בגימטריא  .יהוה כד יברכך
 

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

ת ְוָשמּו כז  :ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני ִיְשָרֵאל ְּבֵני-ַעל ְׁשִמי-אֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

             הכהנים  עם אברכם היינו ואסכים רמז שאני
 

Uי"רש 
 
 אברכם ואני 
 

             הכהנים  עם ואסכים  ,לישראל
 

Uבעל הטורים 
 

 .ידיכם עלי אסכימה בגימטריא  .אברכם ואני א  [כז
 

 'ז פרק

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

ם יח ן ְנַתְנֵאל ִהְקִריב ַהֵשִני ַּביוֹּ  :ִיָששָכר ְנִשיא צּוָער-ּבֶׁ
ת ִהְקִרב יט ף-ַקֲעַרת ָקְרָּבנוֹּ -אֶׁ סֶׁ ָחד ִמְזָרק ִמְׁשָקָלּה ּוֵמָאה ְׁשלִׁשים ַאַחת כֶׁ ף אֶׁ סֶׁ ל ִׁשְבִעים כֶׁ קֶׁ  ׁשֶׁ

ל קֶׁ ׁש ְּבׁשֶׁ דֶׁ ם ַהקֹּ ת ְמֵלִאים  | ְׁשֵניהֶׁ לֶׁ ן ְּבלּוָלה סֹּ מֶׁ  :ְלִמְנָחה ַבשֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

    לנשיאים עצה זו  השיאן צוער בן רמז שנתנאל
 

Uי"רש 
 

 קרבנו את הקרב
 

 שקדמני אחר  ,ואמר וערער ראובן שבא לפי  ,השבטים בכל נאמר שלא מה יששכר של בשבטו הקריב לומר תלמוד מה
 את הקרב אמר לכך  ,לדגליהם מסען כסדר שיקריבו לי נאמר הגבורה מפי משה לו אמר  ,אחריו אני אקריב אחי יהודה
  ,פעמים שני הקריב הקריב ומהו  .הקרב נצטוה הגבורה שמפי  ,צווי לשון הקרב משמע שהוא  ,ד"יו חסר והוא קרבנו

 דברי) לעתים בינה יודעי יששכר ומבני שנאמר בתורה יודעים שהיו אחת  ,לשבטים שני להקריב זכה דברים שני שבשביל
 רבי אמר  ,מצאתי הדרשן משה רבי של וביסודו  ,הללו קרבנות להתנדב לנשיאים עצה נתנו שהם ואחת  ,(.לג  ,יב א הימים
             זו עצה השיאן צוער בן נתנאל  ,יאיר בן פנחס

 
Uבעל הטורים 



 
 :עצה להם נתן בגימטריא  .הקריב השני ביום  [יח]
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 





 


