
 פרשת לך לך -הדרת תורה 
 (מתוך "אוצרות התורה" להר' משה צוריאל)

 
 י המלוי של "לך לך" (בראשית יב, א) הוא "לטובתך ולהנאתך" (כדברי רש"י שם) ּוּלִמ ) 1( א.

  
  2538בראשית יב, א: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" חשבון ) 2(

  2538שהוא בן ע' וכשהוא בן ע"ה" וכן "שתי פעמים אמר כזאת, כ
 וכן מבואר במדרש רבה לט/ח וסדר עולם רבה פרק א', וליכא מידי דלא רמיזי באורייתא! 

  
) 26) והיה (360) שמך (49) ואגדלה (249) ואברכך (43) גדול (49) לגוי (397בראשית יב, ב. "ואעשך ( ב.

 . 1401ועה"כ  1400) בסה"כ 227ברכה (
  

 . 1401) בסה"כ 340), שם (160), כסף (223) ורביה (295) פריה (159מעט () מ224דרך (
 כן פירשו המדרש ורש"י שם. ובקידושין ב: אמרו חז"ל ש"דרך" הוא לשון זכר. 

  
בראשית טו, ו. "ויחשבה לו צדקה". כתב "בעל הטורים" בשם אביו הרא"ש, כי כן נאמר על תמר  ג.

וכל הנחשד בדבר  (שמו"א א, יג)וכן אצל עלי וחנה "ויחשבה עלי לשכורה"  (בראשית לח, טו)"ויחשבה לזונה" 
 ואין בו, נחשב להן לצדקה (כך לשונו, ע"פ פסוקנו). 

 והעיר הרב רייניץ בהערותיו כי זה מפני ברכת החושד (עיין ברכות לא ע"ב). 
  והנה חשבון: 

) צדקה 36) לו (331). ויחשבה (561) לשכורה (110) עלי (331). ויחשבה (98) לזונה (331ויחשבה ( •
 . 1997) הם בסה"כ 919(

) 85) להן (360) נחשב (160) לפיכך (567) ולשכורה (98) לזונה (368) נחשדו (30) כי (100על ( •
 . 1997) בסה"כ 229לצדקה (

  
בראשית טז, ה. "ותאמר שרי חמסי עליך", ואמרו על כך חז"ל בבבא קמא (צג ע"א) שלשה לשונות  ד.

 כדלהלן, ומדוייק בגימטריא: 
  

) בקרית 505) שרה (846). ותמת (98) וביניך (72) ביני (26) ה' (399) וכו' ישפט (130) עליך (118"חמסי (
). אות כ' במספר קטן, 445) ולבכתה (535) לשרה (174() לספד 243) אברהם (19). ויבא (273) ארבע (712(

 . 4600כי כאן היא אות קטנה) בסה"כ 
  

) [לו, המוזכר 17). אוי (443) תחלה (470) נענש (12) הוא (216) חברו (100) על (64) דין (311[כל] המוסר (
). ממהרין 315) הנצעק (90) מן (616) יותר (290ק (עֵ ּצֹ בגמרא, נשמט מהגימטריא, כי הוא כפל ענין] לַ 

 . והוא פלא. 4600). בסה"כ 315) הנצעק (90) מן (616) יותר (290ק (עֵ ּצֹ ) לַ 345(

  
) 413) אותו (711) והפריתי (413) אותו (632) ברכתי (60בראשית יז, כ. ["על ישמעאל שמעתיך] הנה ( ה.

   .3361בסה"כ ) 45) מאד" (47) במאד (407) אתו (633והרביתי (
 

) 456) ומשמע (388) ומבשם (44) ואדבאל (310) וקדר (462ם מפורטים בבראשית כה, יג־טו:] נבית ([וה
[כל ו'  3361בסה"כ ) 155) וקדמה (440) נפיש (225) יטור (457) ותימא (16) חדד (347) ומשא (61ודומה (

  החיבור המנויות כאן, כך הם במקרא] 


