הדרת תורה – פרשת אמור
א .ויקרא כב ,ז] .על כהן שנטמא וטבל[" ,ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים ,כי לחמו הוא".
ופירש רש"י" :נדרש ביבמות בתרומה ,שמותר לאכול בהערב שמש"
•

"יאכל ) (61מן  (90הקדשים ) (459כי ) (30לחמו ) (84הוא ) (12ועה"כ  6תיבות = בסה"כ .742

•

מאכל ) (91תרומה ) = (651בסה"כ .742

ב .ויקרא כב ,י" .וכל זר לא יאכל קדש".
פירש רש"י" :בתרומה הכתוב מדבר".
•

" ]ו[ כל ) "(50זר ) (207לא ) (31יאכל ) (61קדש ) = (404בסה"כ 753

•

מאכלי ) (101תרומה ) = (651בסה"כ .752

ג .ויקרא כג ,טו" .וספרתם לכם ממחרת השבת".
ידוע שבפסוק זה פקרו המינים וטענו שמדובר בשבת בראשית .חז"ל )מנחות דף ס"ה( הביאו כמה
וכמה הוכחות שמדובר במחרת של יציאת מצרים .והנה גם בגימטריא:
•

"ממחרת ) (688השבת ) = (707בסה"כ 1395

•

מהששה ) (650עשר ) (570בניסן ) (172עם ג' תיבות = 1395

ד .ויקרא כג ,כז" .אף בעשור לחודש וכו' יום הכפורים הוא וכו' ועניתם את נפשתיכם".
עיין פי' בעל הטורים" רשם כאן חמשה עינויים ,כדלהלן:
•

"ועניתם )ם' סופית בחשבון מנצפ"ך =  ,(1136) (600את ) ,(401נפשתיכם )מ' סופית בחשבון מנצפ"ך(600 ,
) = (1460בסה"כ .2997

•

אכילה ) (66שתיה ) (715רחיצה ) (313סיכה ) (95נעילת ) (560סנדל ) (149תשמיש ) (1050מטה
) = (54בסה"כ .2997

ה .ויקרא כג ,כו" .כי כל הנפש אשר לא תעֻנה )כתב חסר( בעצם היום הזה"
•

"כי ) (30כל ) (50הנפש ) (435אשר ) (501לא ) (31תענה ) (525בעצם ) (202היום ) (61הזה )= (17
בסה"כ .1852

•

אכילה ) (66ככתבת )כתב חסר ו' (842 ,גסה ) ;(68שתיה ) (715מלא ) (71לֻגמיו )כתב חסר ו',
 = (89בסה"כ .1851

ו .ויקרא כג ,לב" .בתשעה לחדש ]כתב חסר[ בערב" .עיין ראש השנה )ט ע"א( שענינו "מתחיל ומתענה
מבעוד יום מלמד שמוסיפין מחול על הקודש" מלפני עשרה בתשרי.
•

"בתשעה ) (777לחדש ) (342בערב" ) = (274בסה"כ .1393

•

לפני ) (170שתשקע ) (1170חמה ) = (53בסה"כ .1393
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ז .ויקרא כג ,לד" .חג הסכות שבעת ימים".
המלה מופיע בתורה ה' פעמים )להלן פסוקים מב־מג; דברים טז ,יג(.
•

ואם נקח חשבון כל שינוי כתיב ,הם "הסכות" )" (491בסכת" )" (482בסכת" )" (482בסכות"
)" (488הסכת" ) (485בסה"כ ] .2428ואמנם המלה מופיעה בנוסף לכך ב' פעמים ,דברים טז,
טז וכן לא ,ב .אבל לא לשם הישיבה בסוכה ,כי אם למצוות ראייה ברגל והקהל[.

•

שו"ע או"ח )תרכ"ה סעיף א'(" :הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש" .וכך נרמז] :אמר
הקב"הִ (:הקפתים ) (635ענני ) (180כבוד ) (32להגן ) (88עליהם ) (155מפני ) (180השרב )(507
והשמש ) = (651בסה"כ .2428

ח .ויקרא כג ,מ .במדרש ויקרא רבה )ל ,יב( מבואר שארבעת המינים בסוכות מסמלים שלימות עם
ישראל ,ובכן
•

האתרוג ) (615הלולב ) (73הדס )שלש פעם  = 69הם  (207ערבה )פעמיים  = 277הם  (554הם
סך הכל יחד )(1449

•

)כל עם ישראל" = כף למד  /עין ממ  /יוד שין רש אלף למד = סך הכל 1449

ט .ויקרא כג ,מב" .בסוכות תשבו שבעת ימים ,כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" .תרגום המיוחס
ליונתן הביא בפסוק זה שבע הלכות )כפי שיובא להלן ,מתורגם מהארמית( .וכולן רמוזות במלת "סכה" )כדכתיב בקרא
חסר ו'( בדרך של "אכפלתא" ,כאשר כל אות כפול האות הסמוך לה ,ושתיהן כפול האות השלישית.
ואלו הם:
 .1ב' ) (2דפנות ) (540כהלכתן ) (525וגמ"ל ) (79טפח ) = (97ביחד .1243
 .2צִ לה )כתב חסר (120 ,מרֻ בה )חסר (247 ,מחמתה ) = (493ביחד 860
 .3נעשית ) (830לצל ) = (150ביחד 809
 .4לשם ) (370חג ) = (11ביחד 381
 .5ממינים ) (190הגדלים ) (92מן ) (90הארץ ) (90ותלושים ) = (792ביחד 1460
 .6מדתה ) (449זי"ן ) (67על ) (100זי"ן ) (67טפחים ) = (147ביחד 830
 .7חללה ) (73גבהו ) (16י' ) (10טפחים ) = (147ביחד .246
-------•

בסה"כ .6000

•

"סכה" < .ס' כפול כ' הוא  .1200וסך זה כפול אות ה' = הם  .6000הפלא ופלא.

י .ויקרא כג ,מג" .למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי" .ודרשו מפסוק זה בגמרא )סוכה ב ע"א(
כי סוכה שהיא גבוהה מכ' אמה פסולה ,שאין היושב בה יודע שהוא דר בסוכה .וזה נרמז:
•

"למען ) (190ידעו ) (90דורותיכם ) (680כי ) (30בסכות" ) (488בסה"כ .1478

•

סכה ) (85שהיא ) (316גבהה ) (15למעלה ) (175מעשרים ) (660אמה ) (46פסולה ).1478 = (181
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פרפרת נאה שחידש ידידי הרב מאיר כהן:
התורה אומרת" :דבר אל אהרן לאמר ,איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב
לחם אלהיו" )ויקרא כא ,י( .המלים המודגשות כאשר נחשב בגימטריא של כפל ,הן בחשבון .72,112
]הענין של כפל הוא שכל אות היא מכפילה את האות שמלפניה ,וגם התוצאה ההיא נכפלת באות שהיא באה אחריה .כבר
המקובל הגדול רבי שמואל ויטאל ,בנו של ר' חיים ,הזכיר שיטה זו )בספרו "תפארת אדם" עמ' קיא־קטו( והבאתי דבריו
בספרי "אור התורה" ,מן שנת תשמ"ג ,דף  33קטע אכפלתא( .וכן הוא ברוקח על התורה ,בראשית ,עמ' רנ"ה ורנ"ז על
המלה "ישראל"[ והנה:

-

תיבת 'אשר' :הוא א' כפול ש' והתוצאה כפול ר = 60,000

-

יהיה :הוא י' כפול ה' והתוצאה כפול י' והתוצאה הזאת כפול ה' = 2500

-

בו :הוא ב' כפול ו' = 12

-

מום :הוא מ' כפול ו' ,והתוצאה כפול ם' = 9,600

•

כל אלו הם סך בכך = .72,112

•

והם חשבונם של  90המומים הפוסלים את הכהן מלעבוד במקדש ,כפי שהרמב"ם מנה אותם
)בהל' ביאת מקדש ,פ"ח הלכות א־טז( ואלו הם:
 (1מי שאמצע קדקדו שוקע  (2מי שאמצע קדקדו עולה למעלה כמו ביצה  (3מי שפאת ראשו יוצא כנגד פניו כמו
מקבת  (4שראשו יוצא מאחריו כנגד ערפו (5 .מי שראשו רחב ויוצא מכאן ומכאן  (6קרח  (7קרח  (8קרח )עיי"ש
שלשה סוגים ברמב"ם(  (9שצוארו שוקע הרבה  (10שצוארו ארוך  (11אזניו קטנות הרבה  (12אזן נפוח  (13אזן
מדולדלת  (14אזן משונה מחברתה  (15אין לו שער בגביניו ) (16גביניו שוכבין  (17אין לו אלא גבין אחד  (18יש לו
גבינין יותר משנים  (19שנוי בגביניו  (20אין לו שער בריסי עיניו  (21ריסי עיניו מרובה מאד  (22שנוי בריסים (23
עפעפיו סגורות  (24שתי עיניו למעלה ממקומם  (25שתי עיניו למטה ממקומם  (26עיניו עגולות  (27עיניו מוזרות
 (28עיניו גדולות  (29עיניו קטנות כאווז  (30דמעיו זולפות  (31לחלוחית נמשכת מראש עינו מכנגד החוטם (32
המקבץ ריסי עיניו  (33ראיה מעורבת  (34אחת מעיניו משונה מחברתה  (35מי שחוטמו שקוע  (36מי שחוטמו
בולט  (37מי שחוטמו נוטף  (38מי שחוטמו עקום  (39מי שחוטמו גדול  (40מי שחוטמו קטן מאצבע קטנה של ידו
 (41שפה עליונה עודפת על התחתונה  (42או התחתונה עודפת  (43פיו רפוי ורירו יורד מפיו  (44כריסו צבה (45
טבורו יוצא  (46דדיו שוכבין על בטנו  (47שדרה עקומה  (48בעל חטוטרת  (49תפח בשר בגבו  (50אצבע יתרה ביד
 (51חסר אצבע ביד  (53אצבעות ידיו קלוטות  (54אצבעותיו מורכבות  (55פיקה יוצאת מגודלו )ביד(  (56אטר יד
 (57כיס הביצים גדול  (57גיד ארוך עד ארכובותיו  (58נמרחו אשכיו  (59שרוח באשכיו  (60שוק עקום  (61פיקתו
יוצאה  (62עקב יוצא לאחוריו  (63פרסה רחבה  (64פיקה יוצאה מגודלו )ברגל(  (65אצבע יתירה )ברגל(  (66חסר
אצבע )ברגל(  (67אצבעות )רגלו( קלוטות  (68אצבעות )ברגלו( מורכבות )זו על זו(  (69רגל ישרה  (70רגל עקומה
 (71רגל חלולה  (72מקיש בקרסוליו  (73מקיש בארכובותיו  (74אטר רגל ימין  (75גופו גדול )מאבריו(  (76גופו
קטן )מאבריו(  (77ארוך ביותר  (78ננס  (79כושי  (80לבן  (81אדום כשני  (82שנוי בעור מחמת נגעים טהורים (83
שנוי בעור מחמת דבר אחר  (84שומא עם שער  (85שומא כאיסר  (86בעלי הדלדולין  (87חרש  (88שוטה  (89נכפה
 (90רוח רעה מבעתתו.

-------סך הכל כל האותיות של תשעים המומים הוא גימטריא  72,112בדיוק.
וכן:
•

"אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו" ,הוא בגימטריא של:

•

"תשעים מומים הם הפוסלים כהן מעבודה" עה"כ.

וליכא מידי דלא רמיזי באורייתא" .דלית לך מלה זעירא דלא תשכח לה באורייתא" )זהר ג/רכא(.
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