הדרת תורה פרשת וַ ֵיּ ָרא
]מתוך "אוצרות התורה" להר' משה צוריאל[

א .בראשית יח ,א" .וירא אליו ה'" .אמרו חז"ל )סוטה יד ע"א( כדי לקיים ביקור חולים.
והנה" :בקור חולים" )(402
עולה בחשבון :ג' ) (3ימים ) (100אחר ) (209המילה ) (90בסה"כ .402
ב .בראשית יח ,א.
"וירא ) (217אליו ) (47ה' ) (26באלני ) (93ממרא ) (281והוא ) (18ישב" ) (312בסה"כ .994
חשבון "לבקר ) (332את ) (401החולה ) (54בכאבו ) (31ביום ) (58ג' ) (3למילה" ) (115בסה"כ .994
ג .ישב ) (312פתח ) (488האהל ) (41בסה"כ 841
להכניס ) (175את ) (401הארחים ) (264בסה"כ ) 841עה"כ( וכמ"ש "בעל הטורים"
ד .בראשית יח ,א" :וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישֵ ב" )(994
וכן "לבקר את החולה בכאבו ביום ג' למילה" ) (994עיין שם ב"בעל הטורים".
ה .שם" :וירא" במלויו ויו יוד ריש אלף ) 663ועה"כ (664
חשבון "מיכאל רפאל וגבריאל ) (664כמבואר במדרש )ב"ר מח ,ט( ובזוהר
ו .בראשית יח ,ח־ט" .ויקח חמאה וחלב וכו' ויאכלו .ויאמרו אליו איה שרה אשתך?".
וכתב "בעל הטורים" "ויאכלו והדר ויאמרו אליו .רמז למה שאמרו )תענית ה' (:אין מסיחין בסעודה
שמא יקדים קנה לושט" עכ"ל.
והנה חשבון "ויאכלו ) (73ויאמרו ) (263אליו ) (47איה ) (16שרה ) (505אשתך" ) (721הוא בסה"כ .1625
וכן חשבון" :אין ) (61משיחין ) (408בסעודה ) (147פן ) (130יקדים ) (164קנה ) (155לושט ) (345ויבוא
) (25לידי ) (54סכנה" ) (135בסה"כ  1624ועה"כ .1625
ז .בראשית יח ,כא" .ארדה ) (210נא ) (51ואראה ) (213הכצעקתה ) (690הבאה ) (13אלי ) (41עשו )(376
כלה" ) (55בסה"כ .1649
זו ) (13צעקת ) (660פלטית ) ,529כך שמה במדרש פרקי דר' אליעזר ,פרק כה( בת ) (402לוט ) (45בסה"כ .1649
ח .בראשית יח ,כג" .ויגש אברהם ויאמר ,האף תספה" וגו' .וכתב שם "שפתי חכמים" כי הגשה זו
היתה למלחמה ,לפיוס ,ולתפילה )עיין דבריו ,ובדברי מהר"ל" ,גור אריה"( .ובכן:
•

"ויגש ) (319אברהם ) (248ויאמר" ) (257בסה"כ .824

•

למלחמה ) (153פיוס ) (156תפלה ) (515בסה"כ .824

ט .בראשית יט ,כז :חז"ל אמרו כי אברהם תקן תפילת שחרית ,יצחק תקן מנחה ,יעקב תקן ערבית.
)ברכות כו (:ובכן:
"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" חשבון )עה"כ (2672
וכן חשבון" :אברהם הוא בא לתקן תפלת שחרית" )(2672
"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" )בראשית כד ,סג( בגימ' עה"כ 1809
"יצחק בא לתקן תפלת המנחה" בגימ' 1809
)ובענין יעקב( בראשית כח ,יא" :ויפגע במקום" במלוי :ואו יוד פא גמל עין /בית ממ קוף וו ממ.
חשבונו ) – (1087בגימטריא "יעקב בא לתקן מעריב"(1087) :
י .בראשית יט ,כו" :ותהי נציב מלח" ) 651ועה"כ  (652וכן "במלח חטאה ובו לקתה" ) (652כי מבואר
במדרש רבה )נא ,ה( שאשת לוט גילתה לשכנותיה הסוד שיש אורחים אצלה ע"י ששאלה משכנותיה
מלח ,והלכה בכוונה כדי לגלות.
יא .בראשית כא ,ח" .ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" .ופירשו חז"ל
בב"ר )נג ,יד( שנגמל מיצר הרע ,כי נהיה בר מצוה.
והנה המלים "משתה ) (745גדול ) (43ביום" ) (58בסה"כ .846
וכן "נעשה ) (425בן ) (52י"ג ) (13שנה" ) (355עה"כ בסה"כ 846
יב .בראשית כא ,יט" .ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא אל החמת מים ותשק את
הנער" .אמרו חז"ל )ב"ר נג ,יד( "הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר את עיניהם".
"ויפקח ) (204אלהים ) (86את ) (401עיניה ) (145ותרא ) (607באר" ) (203בסה"כ .1646
"הכל ) (55בחזקת ) (517סומים ) (156עד ) (74שקב"ה ) (407מאיר ) (251מאיר ) (251עיניהם" )(185
בסה"כ עה"כ .1646
יג .בראשית כב ,ב" .את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק" .ודרשו בפרקי דר"א ל"א" :אמר לפניו
רבון כל העולמים ,לאיזה בן? לבן הנולד לפני המילה או לבן המילה?"
"קח ) (108נא ) (51את ) (401בנך" ) (72עה"כ  4תיבות ,הם בסה"כ 636
איזה ) (23בן? ) (52הבן ) (57הנולד ) (95לפני ) (170המילה ) (90או ) (7בן ) (52המילה? ) (90הם בסה"כ
.636
יד" .את ) (401יחידך" ) (532בסה"כ 933
]נוסח פסקתא רבתי" ,בחודש השביעי" [:יצחק ) (208וישמעאל ) (457יחידים ) .(82האחד ) (18יחיד
) (32לי ) (40ואחד ) (19לאמו ) (77בסה"כ .933

טו" .אשר ) (501אהבת" ) (408ועה"כ ב' תיבות ,בסה"כ 911
איזה? ) (23והלא ) (42גם ) (43לבן ) (82הנולד ) (95לפני ) (170המילה ) (90אני ) (61אוהב ) (14וגם )(49
לבן ) (82מילה ) (85אני ) (61אוהב ) (14בסה"כ .911
טז .בראשית כב ,ב"] .ולך לך אל ארץ המוריה" פי' רש"י :ירושלים[
•

"אחד ) (13ההרים ) (260אשר ) (501אמר ) (241אליך" ) (61בסה"כ 1076

•

מלת "ירושלים" במילוי האותיות :יוד ) (20ריש ) (510וו ) (12שין ) (360למד ) (74יוד ) (20מם
) (80בסה"כ .1076

חמש הגימטריאות הבאות הן מידידי הרב מאיר כהן:
יז .בראשית יח ,א" .וירא אליו יהו"ה באלני ממרא" עה"כ חשבון "כי ממנו הוא קבל עצה על המילה"
)וכדברי רש"י(
יח" .והוא ישב" בהכפלה של שתי התיבות זו על זו ) 18כפל  (312הוא .5616
גימטריא "אמר לו הקדוש ברוך הוא שב ואני אעמוד .ואתה היה סימן לבניך שעתיד אני להתיצב בעדת
הדיינים והן יושבין ,זהו כנאמר אלהים נצב בעדת אל" ) (5616והוא לשון רש"י שם.
יט .בראשית יח ,ב" :והנה שלשה אנשים נצבים עליו" ,כאשר תיבת "והנה" ) (66כפולה עצמה היא
 ,4356ואח"כ גימטריא פשוטה של שאר התיבות של הפיסקא ,ום' סופית חשבונה  ,600הוא ,2464
ביחד = .6820
זהו חשבון של "אחד לבשר את שרה שתלד את יצחק והוא מלאך מיכאל ,אחד להפוך את סדום והוא
מלאך גבריאל ,אחד לרפאות את אברהם והוא מלאך רפאל ,ומשם להציל את לוט" חשבון  6820בדיוק
)וכדברי רש"י כאן(
כ" .והנה שלשה אנשים" ,כאשר ם' סופית שוה  ,600חשבון הפיסקא  1662גימ' "כי מלאך לא עושה
שתי שליחויות" )וכדברי רש"י(
כא .בראשית יח ,ז" :ויתן אל הנער" )כאשר ן' סופית היא  (700חשבונו  1472ועה"כ  .1473גימ' "זה
היה ישמעאל בנו שיחונך במצות" ) (1473וכדברי רש"י כאן.

