הדרת תורה – פרשת חוקת
אהֶ ל" .אמרו חז"ל )ברכות סג ע"ב( – "אין דברי תורה
]א[ במדבר יט ,יד" .זאת התורה אדם כי ימות בְּ ֹ
מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה".
וזה נרמז במלה "באהל" צמה:
]מילוי מלת "באהל"[ – בית ) (412אלף ) (111הי ) (15למד ) = (74בסה"כ  612גימ' "תורה" עם הכולל.
והנה באותו הפסוק מוזכרת "אהל" ג' פעמים "אדם כי ימות באהל ,כל הבא אל האהל וכל אשר
באהל" .וצ"ע מדוע לא נכתב כינוי "כי הבא אליו ,כל אשר בו"? אלא יש ג' חלקי תורה ,מקרא ,משנה
וגמרא )ב"מ לג ע"א(.
]ב[ במדבר יט ,ב" .פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום ,אשר לא עלה עליה עול".
והנה ז' מעשי פרה אדומה נרמזו בתיבותיה במקרא ,בצירוף גימטריא של טעמי המקרא.
ולמען תפארתה של תורה נעתיק בפרוטרוט רשימה נפלאה זו.
•

פרה ) (285אדמה )כדכתיב (50 ,תמימה ) (495אשר ) (501אין בה ) (68מום ) (86אשר ) (501לא
עלה ) (136עליה ) (115על ) = (100סך ביניים .2337

•

והטעמים למקרא זה ,לפי שמות עדות המזרח :קדמא ) (145ואזלא ) (45מישב )י' מנוקדת
קובוץ ,הנקרא גם "רביע" (352 ,שופר הפוך )הנקרא "מהפך" (697 ,פשטא ) (390זקף קטן
) (346תביר ) (612מאריך )הנקרא "מרכא" (271 ,טרחא )הנקרא "טפחא" (218 ,סוף פסוק
) (392הרי  .3468וביחד – בסה"כ .5805

ז' מעשי פרה ,הם:
]מעשה ראשון[ שחיטה ).(332
]מעשה שני[ קבלת ) (532הדם )(49
]מעשה שלישי[ הזאת ) (413הדם )(49
]מעשה רביעי[ שרפה )(585
]מעשה חמישי[ השלכת ) (755עץ ) (160ארז ) (208אזוב ) (16שני ) (366תולעת )(906
]מעשה ששי[ אסיפת ) (551האפר )(286
]מעשה שביעי[ מלוי ) (86המים ) ,(95הקדוש )הקידוש ,כראוי לכתוב כתב חסר(416 .
בסך הכל  .5805והוא פלא.
]ג[ "כל העוסקין בפרה מטמאין בגדים ,והיא עצמה מטהרת טמאין" )מדרש תהלים ,ט'(.
]במדבר יט ,ב[ "פרה ) (285אדמה )כדכתיב כתב חסר (50 ,תמימה ) (495אשר ) (501אין ) (61בה ) (7מום
) (86אשר ) (501לא ) (31עלה ) (105עליה ) (115על" ) (100בסה"כ .2337
המטהרת ) (659את ) (401הטמאים ) (105ומטמאת ) (496את ) (401הטהורים ) (275בסה"כ .2337

]ד[ במדבר יט ,יג" .כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות ,ולא יתחטא" וכו' .אמרו חז"ל )חולין עב ע"א(:
"עובר במעי אשה ,טמא מדאורייתא ,אמר קרא ]כנ"ל[ איזהו מת שבנפש של אדם? הוי אומר זה עובר
שבמעי אשה" עכ"ל.
•

"הנגע )כדכתיב חסר (128 ,במת ) (442בנפש ) ,(432ועם ג' תיבות – בסה"כ .1005

•

עובר ) (278שבמעי ) (422אשה ) – (306בסה"כ ] .1006או לכתוב "העבר" כתיב חסר ,ואז .(1005

]ה[ במדבר יט ,כב" .וכל ) (56אשר ) (501יגע ) (83בו ) (8הטמא ) (55יטמא" ) (60בסה"כ .763
אדם ) (45נוגע ) (129באדם ) (47טמא ) (50אב ) (3טמאה )כתב חסר (55 ,בחיבורין ) ,(278טמא )(50
ז' ) (7ימים ) (100בסה"כ .764

]ו[ במדבר יט ,כב" .והנפש הנוגעת תטמא עד הערב" )עיי"ש רש"י(.
•

"הנפש ) (335הנגעת )כתיב כתב חסר (528 ,בסה"כ 963

•

אדם ) (45הנוגע ) (134באדם ) (47הטמא ) (55אב ) (3הטמאה )כתב חסר (60 ,שלא )(331
בחיבורין ) (288בסה"כ .963

]ז[ במדבר כ ,כח" .וימת אהרן שם" .ואמרו חז"ל )ב"ב יז ע"א( כי מת בנשיקה )וכ"כ בעה"ט כאן(.
•

והנה זה נרמז בשמו "אהרן" )ן' סופית ,בחישוב מנצפ"ך הוא  (700בגימ' .906

•

מת ) (440בנשיקה ) (467בסה"כ .907

]ח[ במדבר כא ,כז" .על כן יאמרו המושלים" .מפרש רש"י" :בלעם ובעור".
•

בלעם ) (142ובעור ) (284בסה"כ .426

•

מּ ְשׁ ִלים" )כדכתיב( בגימ' .425
"ה ֹ

ורש"י כתב על פסוק זה" :על אותה מלחמה שנלחם סיחון במואב" .ובכן,
•

"על ) (100כן ) (70יאמרו ) (257המושלים" ) (431בסה"כ .858

•

על ) (100מלחמת ) (518סיחון ) (134נגד ) (57מואב ) (49בסה"כ .858

