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תשפ"א   מור א   פרשת 

סופי  ה׳ אל משה אמור,    ויאמררמז.  

הר,  תיבות   תרמזו  להר  אהרן,  אל 

זהיר את  שיפטר בהר ההר, וצריך לה

 ע( )עמ'           בניו לנפש לא יטמאו:

יש לפרש   אל הכהנים,אמור  דרוש.  

זי״ע   הקדוש  המגיד  דברי  בהקדם 

המשנה   על  פ״דמקוזניץ    ( )אבות 

תשובה  הלו שעושה  פירוש  ילד,  מד 

הלימוד,   התחלת  קודם  לאמיתית, 

וידוע דבעל תשובה כקטן שנולד דמי,  

נותנים לו מוחין חדשים, ואולי זה גם  

זכה    ()ח״א פג, בכן כונת זהר הקדוש  

כ רוח  ליה  יהבין  ורוח    ו'יתיר  נשמה, 

ממש.   חדשים  מוחין  המה  והנשמה 

הכהנים,  אל  אמור  הפירוש  זה  ולפי 

לכ להיות פירוש  שרוצה  מי  ל 

רש״י   כדפירש  ה׳  )שמות  ממשרתי 

בני,  כת,   הוא,  משרת  כהן  כל  א( 

הבינה  בעולם  עצמם  את  שיקשרו 

שהוא עולם  )זהר ח״ג טו, ב. טז, א(,  

זה  ידי  ועל  הלימוד,  קודם  התשובה, 

חכם,   תלמיד  למדריגת  לעלות  יזכו 

שזהו  בניך  שלום  ורב  כדכתיב  ובן, 

י כן  אמן  שלום  אוהב  אהרן,  הי מדת 

 )עמ' עו(                                רצון:

טז(   )כג,  מנחה  והקרבתם  סוד. 

ראשי תיבות מוחל, שעל    חדשה לה׳,

השם  באהבה  התורה  קבלת  ידי 

ישראל   בני  עונות  כל  מוחל  יתברך 

אם  כי  לכפרה,  באה  לא  והמנחה 

גימטריה   להויה  לחדש,  באה  חדשה, 

ישראל   נ׳׳ו, עיין בספר הקדוש עבודת

ויהי   שבפסוק  נ״ו  פעמים  ה׳  בסוד 

דינים   הפ׳׳ר  למתק  שער  )נועם, 

נועם(.   ויהי  עניז  נמי הכוונות,    והכי 

ויעשו   יתמתקו  שהדינים  הכונה 

אמן ישראל  כל  ועל  עלינו    :רחמים 

 מ' פ( )ע

 ( יח(  כסוד.  הלחם, והקרבתם  ג,    על 

ה במסורה  ב׳  הטורים  בעל  כא  עיין 

יחיה   לבדו  הלחם  על  לא  כי  ואידך 

על   המסורה  רמיזת  לפרש  יש  האדם, 

פסוק   על  המפרשים  דברי  )ויקרא  פי 

ב(   דעיקר  א,  מכם,  יקריב  כי  אדם 

על  שראוי  המביא  שיחשוב  ההקרבה 

)רמב״ן  ידי מעשיו שישחט הוא עצמו  

ט א,  כונת ,  (ויקרא  כן  גם  וזהו 

האכילה להעלות את מוצא פי ה׳ שיש 

צומח הברכות    בדומם  ידי  על  חי, 

וסוף   תחילה  המאכל  על  שמברך 

על  לא  כי  ד״ה  עקב,  תורה  )לקוטי 

והקרבתם,  הלחם(,   הפירוש,  זה  לפי 

היינו  הלחם,  ידי,  על  הקרבנות,  כל 

הלחם  על  לא  דהרי  האדם,  אכילת 

פי  המוצא  ידי  על  אם  כי  יחיה,  לבדו 

קדושות   והניצוצות  שבהלחם,  ה׳ 

הוא  הרי  נמצא  זה  ידי  על  עולים 

ז״ל   וכאומרם  קרבן,  )חגיגה  כמקריב 
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א(   במזבח  כז,  וסיים  בשולחן  פתח 

המקדש   בית  שאין  שבזמן  לומר 

עליו:  מכפר  אדם  של                        שולחנו 

 )עמ' פ( 

)כג,   אך  כזרמז.  לחדש  (  בעשור 

הזה שבו  ,  השביעי  יהיה  גימטריה 

עיין בשוחר טוב  הריגת רבי עקיבא,  

נהרג   עקיבא  שרבי  משלי,  ובמדרש 

ז ידי  על  אבל  הכפורים.  ה ביום 

וניטל  ישראל  בני  עונות  נתכפרו 

עשו,   של  שרו  הס״ם  מן  השליטה 

כן   ועל  איכה.  חדש  בזוהר  כמבואר 

בטלה צוק הצרה, שליטת  גימטריה,  

 )עמ' פ(        צון: אמן כן יהי רעשו, 

מ(  סוד.   כפת  עץ  פרי  )כג,  הדר 

הכונה  יצר מת.  סופי תיבות    תמרים,

דאיתא   מאי  פי  רבה  על  )בראשית 

ז(   הראשון פט״ו  אדם  שאכל  עץ 

תרוג היה והביא מיתה לעולם, אבל  א

אין הקב״ה   ב()מגילה יג,    רז״לאמרו  

אלא אם כן בורא רפואה מקודם,    מכה

הכולל  עם  תיבות  הראשי  כן  ועל 

קנ״א   ב׳  תכ״ה  גימטריה  ידי  שעל 

נתתקן הללו  הקודש  )א״ה  :  שמות 

לע״ד ההסבר: שם ״קנ״א״ הוא אהיה 

והשם   תשובה,  וענינו  במילואו 

ניצוצות  להוציא  גם  ענינו  ״תכ״ה״ 

מהאריז״ל   כנודע  הקליפה  מבין 

שבשם קדוש זה הרג משה רבינו את  

העלהו   שבו  הטוב  והניצוץ  המצרי, 

 )עמ' פ(                          לקדושה(.

ח(   )כד,  יש  השבתביום  רמז.   ,

י יש לומר על  לדקדק על הכפל, ואול

העיו דברי  א(  יעקב    ן פי  כט,  )מנחות 

מרמז הפנים  וכולי   דלחם  לתורה, 

תורה   נתנה  בשבת  פו,  עלמא  )שבת 

שיש בה שני חלקים תורה שבכתב  ב(  

ביום  נכפל  לכך  פה  שבעל  ותורה 

 )עמ' פא(            ם: פעמי השבת שני

)כד, יז( ואיש כי יכה כל נפש אדם  

יומת, שייכות   מות  קצת  להבין 

מגדף,   פרשת  באמצע  אלו  פסוקים 

צווי בין  יש    להפסיק  לעשיה,  עונשו 

)מכות ז, א(  על פי אומרם ז״ל  לפרש  

בשבוע   אחת  פעם  ההורגת  סנהדרין 

ואיתא   חבלנית,  בתרא  נקראת  )בבא 

א(   בפרק  קיט,  היו  ומגדף  דמקושש 

ב׳  בהריגת  לחוש  יש  כן  ואם  אחד, 

כך  כל  בפרסום  אחת  בפעם  אנשים 

קל  אדם  בני  והריגת  רציחת  שיעשה 

להזהירם  הוצרך  לכך  הבריות.  בעיני 

דמים, ואפילו   כאן ביותר על שפיכות

על  ואפילו  באדם,  מום  נתינת  על 

כדי   יענשו,  ענוש  בהמה  הריגת 

ומה להרגלו.  הדבר  שבכלל   להחזיר 

אל באמור  מגדף  פרשת    נמצא 

הכהנים, יש לפרש על פי מה שכתוב  

לכם   ו(א,  )מלאכי   צבאות  ה׳  אמר 

הכהנים בוזי שמי, היינו שאם הכהנים 

עליהם המוטל  ישמרו  הם  לא  הרי   ,

ה׳ את  ומבזים          ״ו: ח   כמגדפים 

 )עמ' פא( 


