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חק לישראל – פרשת לך לך ליל שישי
תורה -

בראשית פרק יב'

)ז( וַ יְ ִהי ִריב ּ ֵבין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה אַ ְב ָרם וּבֵ ין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה לוֹ ט וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי אָ ז
ישב ָּבאָ ֶרץ) :ז( וַ יְ ִהי ִריב ּ ֵבין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה אַ ְב ָרם וּבֵ ין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה לוֹ ט וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי אָ ז
ֵׁ
ישב ָּבאָ ֶרץ:
ֵׁ

יה דְּ לוֹ ט ו ְּכנַעֲ נָאָ ה ו ְּפ ִר ָּזאָ ה ְּבכֵ ן י ִָתיב
יר ּ
יה דְּ אַ ְב ָרם וּבֵ ין ָר ֵעי ְּב ִע ֵ
יר ּ
)ז( וַ הֲ וַ ת ַמ ּצו ָּתא ּ ֵבין ָר ֵעי ְּב ִע ֵ

ְּבאַ ְר ָעא:

ֹאמר אַ ְב ָרם אֶ ל לוֹ ט אַ ל נָא ְת ִהי ְמ ִריבָ ה ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך וּבֵ ין ר ַֹעי וּבֵ ין ר ֶֹע ָ
יך
)ח( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ְב ָרם אֶ ל לוֹ ט אַ ל נָא ְת ִהי ְמ ִריבָ ה ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך וּבֵ ין
ָשים אַ ִחים אֲ נ ְָחנ ּו) :ח( וַ יּ ֶ
ִּכי אֲ נ ִׁ
ר ַֹעי וּבֵ ין ר ֶֹע ָ
יך ִּכי ֲאנ ִָׁשים אַ ִחים אֲ נ ְָחנ ּו:

אֲרי גו ְּב ִרין אַ ִחין אֲ נ ְָחנָא:
ַרעֲ וָ ִתי וּבֵ ין ַרעֲ וָ ָת ְך ֵ

אֲמר אַ ְב ָרם ְללוֹ ט לָ א ְכ ַען ְּתהֵ י ַמ ּצו ָּתא ּ ֵבינָא וּבֵ ינ ְָך וּבֵ ין
)ח( וַ ַ

)ט( הֲ לֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ ְלפָ נ ָ
ימנָה וְ ִאם הַ יּ ִָמין
ֶיך ִה ּ ָפ ֶרד נָא ֵמ ָעלָ י ִאם הַ ּ ְשׂ מֹאל וְ אֵ ִ
וְ אַ שְׂ ְמ ִאילָ ה) :ט( הֲ לֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ ְלפָ נ ָ
ימנָה וְ ִאם הַ יּ ִָמין
ֶיך ִה ּ ָפ ֶרד נָא מֵ ָעלָ י ִאם הַ ּ ְשׂ מֹאל וְ אֵ ִ

וְ אַ שְׂ ְמ ִאילָ ה) :ט( הֲ לָ א כָ ל אַ ְר ָעא קֳ ָד ָמ ְך ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ְּכ ַען ִמ ְ ּלוָ ִתי ִאם אַ ְּת ְלצִ ּפ ּונָא וַ אֲ נָא ְל ָדרוֹ ָמא וְ ִאם אַ ְּת
ְל ָדרוֹ ָמא וַ אֲ נָא ְלצִ ּפ ּונָא:

)י( וַ ִּישּׂ ָ א לוֹ ט אֶ ת ֵעינָיו וַ יּ ְַרא אֶ ת ָּכל ִּכ ַּכר הַ ּי ְַרדֵּ ן ִּכי כֻ ָּל ּה ַמ ְׁשקֶ ה ִל ְפ ֵני ׁ ַשחֵ ת
יְ הֹוָ ה אֶ ת ְסדֹם וְ אֶ ת עֲ מ ָֹרה ְּכגַ ן יְ הֹוָ ה ְּכאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם בּ ֹאֲכָ ה צ ַֹער) :י( וַ ִּישּׂ ָ א לוֹ ט
אֶ ת ֵעינָיו וַ ּי ְַרא אֶ ת ָּכל ִּכ ַּכר הַ יּ ְַרדֵּ ן ִּכי כֻ ָּל ּה ַמ ְׁשקֶ ה ִל ְפנֵי ׁ ַשחֵ ת יְ הֹוָ ה אֶ ת ְסדֹם וְ אֶ ת עֲ מ ָֹרה
אֲרי כֻ ַּל ּה ּ ֵבית
ישר י ְַרדְּ נָא ֵ
ְּכגַ ן יְ הֹוָ ה ְּכאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם בּ ֹאֲ כָ ה צ ַֹער) :י( וּזְ קַ ף לוֹ ט יָת עֵ ינוֹ ִהי וַ ֲחזָא יָת ָּכל ֵמ ׁ ַ
קֳדם חַ ָּבלוּת יְ ָי יָת ְסדוֹ ם וְ יָת עֲ מ ָֹרה ְּכגִ ינְ ָתא ַדיְ ָי ְּכאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ָמטֵ י ְלצ ַֹער:
ׁ ַש ְקיָא ָ

יש ֵמ ַעל
)יא( וַ ִּיבְ חַ ר לוֹ לוֹ ט אֵ ת ָּכל ִּכ ַּכר הַ יּ ְַרדֵּ ן וַ ִּי ּ ַסע לוֹ ט ִמ ּ ֶק ֶדם וַ ִּי ּ ָפ ְרד ּו ִא ׁ
מ ַעל אָ ִחיו) :יא(
יש ֵ
אָ ִחיו) :יא( וַ ִּי ְבחַ ר לוֹ לוֹ ט אֵ ת ָּכל ִּכ ַּכר הַ ַּי ְרדֵּ ן וַ ִּי ּ ַסע לוֹ ט ִמ ּ ֶק ֶדם וַ ִּי ּ ָפ ְרד ּו ִא ׁ
ישר ְיַרדְּ נָא וּנְ ַטל לוֹ ט ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין וְ ִא ּ ַת ְפ ָר ׁש ּו ְּגבַ ר ִמ ְ ּלוַ ת אֲ חו ִּהי:
יה לוֹ ט יָת ָּכל ֵמ ׁ ַ
ו ְּבחַ ר לֵ ּ

ָשב ְ ּב ָע ֵרי הַ ִּכ ּ ָכר וַ יֶּאֱהַ ל ַעד ְסדֹם) :יב( אַ ְב ָרם
ָשב ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וְ לוֹ ט י ׁ ַ
)יב( אַ ְב ָרם י ׁ ַ
ָתב
יָתב ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען וְ לוֹ ט י ֵ
שב ְ ּב ָע ֵרי הַ ִּכ ָּכר וַ ֶ ּיאֱהַ ל ַעד ְסדֹם) :יב( אַ ְב ָרם ֵ
יָ ׁ ַשב ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וְ לוֹ ט יָ ׁ ַ
יש ָרא ו ְּפ ַרס ַעד ְסדוֹ ם:
ְּב ִק ְירוֵי ֵמ ְׁ

שי ְסדֹם ָר ִעים וְ חַ ּ ָט ִאים לַ יהֹוָ ה ְמאֹ ד) :יג( וְ אַ נְ ׁ ֵשי ְסדֹם ָר ִעים וְ חַ ּ ָט ִאים לַ יהֹוָ ה
)יג( וְ אַ נְ ׁ ֵ
קֳדם יְ ָי לַ ח ֲָדא:
ישין ְּב ָממוֹ נְ הוֹ ן וְ חַ ָ ּי ִבין ִּבגְ וִ ּי ְָתהוֹ ן ָ
ְמאֹ ד) :יג( ֶו ֱאנ ִָׁשין דִּ ְסדוֹ ם ִּב ִׁ

)יד( וַ יהֹוָ ה אָ ַמר אֶ ל אַ ְב ָרם אַ ח ֲֵרי ִה ּ ָפ ֶרד לוֹ ט ֵמ ִע ּמוֹ ָ ׂשא נָא ֵעינ ָ
ֶיך ו ְּראֵ ה ִמן
ָמה) :יד( וַ יהֹוָ ה אָ ַמר אֶ ל אַ ְב ָרם
הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ׁ ָשם צָ פֹ נָה וָ נֶגְ ָּבה וָ קֵ ְד ָמה וָ י ּ ָ

שא נָא עֵ ינ ָ
ֶיך ו ְּראֵ ה ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ׁ ָשם צָ פֹ נָה וָ נֶגְ ָּבה
אַ ח ֲֵרי ִה ּ ָפ ֶרד לוֹ ט מֵ ִע ּמוֹ ָ ׂ
ְ
יה זְ קוֹ ף ְּכ ַען ֵעינָך וַ ֲחזֵי ִמן אַ ְת ָרא דִּ אַ ְּת ּ ַת ּ ָמן
אֲמר ְלאַ ְב ָרם ָּב ַתר דְּ ִא ְת ּ ָפ ֶר ׁש לוֹ ט ֵמ ִע ּ ֵמ ּ
יָמה) :יד( וַ יְ ָי ַ
וָ קֵ ְד ָמה וָ ּ ָ
ְלצִ ּפ ּונָא ו ְּל ָדרוֹ ָמא ו ְּל ָמ ִדינְ חָ א ו ְּל ַמעֲ ָרבָ א:

אֲשר אַ ּ ָתה רֹאֶ ה ְל ָך אֶ ְּתנ ֶּנָה ו ְּלז ְַרעֲ ָך ַעד עוֹ לָ ם:
)טו( ִּכי אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ

ָּכל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ָתה רֹאֶ ה ְל ָך אֶ ְּתנ ֶּנָה ו ְּלזַ ְרעֲ ָך ַעד עוֹ לָ ם:
אֶ ְּתנִ ּנ ַּה וְ ִל ְבנ ְ
ָיך ַעד ָעלָ ם:

)טו( ִּכי אֶ ת

אֲרי יָת ָּכל אַ ְר ָעא דִּ י אַ ְּת חָ זֵי לָ ְך
)טו( ֵ

יש ִל ְמנוֹ ת אֶ ת עֲ פַ ר הָ אָ ֶרץ
ֲשר ִאם יוּכַ ל ִא ׁ
)טז( וְ ַ ׂש ְמ ִּתי אֶ ת ז ְַרעֲ ָך ַּכעֲ פַ ר הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
יש ִל ְמנוֹ ת אֶ ת עֲ פַ ר
ש ְמ ִּתי אֶ ת ז ְַרעֲ ָך ַּכעֲ פַ ר הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ִאם יוּכַ ל ִא ׁ
ּ ַגם ז ְַרעֲ ָך יִ ּ ָמנֶה) :טז( וְ ַ ׂ

אֲש ּוֵי יָת ְּבנ ְ
יאין ְּכ ַע ְפ ָרא ְדאַ ְר ָעא ְּכ ָמא דִּ י לָ א אֶ ְפ ׁ ַשר ִלגְ בַ ר ְל ִמ ְמנֵי יָת
ָיך סַ ִּג ִ
הָ אָ ֶרץ ּ ַגם זַ ְרעֲ ָך יִ ּ ָמנֶה) :טז( וַ ׁ ַ
ַע ְפ ָרא ְדאַ ְר ָעא אַ ף ְּבנ ְ
ָיך לָ א יִ ִּת ְמנוּן:
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)יז( קוּם ִה ְתהַ ּ ֵל ְך ָּבאָ ֶרץ ְלאָ ְר ּ ָכ ּה ו ְּל ָר ְח ָּב ּה ִּכי ְל ָך אֶ ְּתנ ֶּנָה) :יז( קוּם ִה ְתהַ ּ ֵל ְך ָּבאָ ֶרץ
ְלאָ ְר ָּכ ּה ו ְּל ָר ְח ָּב ּה ִּכי ְל ָך אֶ ְּתנ ֶּנָה) :יז( קוּם הַ ִ ּל ְ
אֲרי לָ ְך אֶ ְּתנִ ּנ ַּה:
יך ְּבאַ ְר ָעא ְלאָ ְר ַּכ ּה וְ ִל ְפ ָתי ַּה ֵ

ֵשב ְּבאֵ לֹנֵי ַמ ְמ ֵרא אֲ ׁ ֶשר ְּבחֶ ְברוֹ ן וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ
)יח( וַ יֶּאֱ הַ ל אַ ְב ָרם וַ ָיּבֹא וַ יּ ׁ ֶ
ֲשר ְּבחֶ ְברוֹ ן וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה:
ֵשב ְ ּבאֵ לֹנֵי ַמ ְמ ֵרא א ׁ ֶ
לַ יהֹוָ ה) :יח( וַ ֶיּאֱהַ ל אַ ְב ָרם וַ ָיּבֹא וַ יּ ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי:
יש ֵרי ַמ ְמ ֵרא דִּ י ְבחֶ ְברוֹ ן ו ְּבנָא ַת ּ ָמן ִמ ְד ְּבחָ א ָ
יתב ְּבמֵ ְׁ
)יח( ו ְּפ ַרס אַ ְב ָרם וַ אֲ ָתא וִ ֵ

ימי אַ ְמ ָרפֶ ל ֶמלֶ ְך ִׁשנְ ָער אַ ְריוֹ ְך ֶמלֶ ְך אֶ ָּלסָ ר ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם
יד )א( וַ יְ ִהי ִּב ֵ
מלֶ ְך גּ וֹ יִ ם) :א( וַ יְ ִהי ִ ּבימֵ י אַ ְמ ָרפֶ ל ֶמלֶ ְך ִׁשנְ ָער אַ ְריוֹ ְך ֶמלֶ ְך אֶ ָּלסָ ר ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ךְ
וְ ִת ְד ָעל ֶ
ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל ֶמלֶ ְך גּ וֹ יִ ם:

)א( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ֵמי אַ ְמ ָרפֶ ל ַמ ְל ָּכא ְדבָ בֶ ל אַ ְריוֹ ְך ַמ ְל ָּכא ְדאֶ ָּלסָ ר ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ַמ ְל ָּכא

ְד ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל ַמ ְל ָּכא ְד ַע ְמ ֵמי:

)ב( ָעשׂ ּו ִמ ְלחָ ָמה אֶ ת ֶּב ַרע ֶמלֶ ְך ְסדֹם וְ אֶ ת ִּב ְר ׁ ַשע ֶמלֶ ְך עֲ מ ָֹרה ִׁשנְ אָ ב ֶמלֶ ְך
ש ְמאֵ בֶ ר ֶמלֶ ְך צְ בֹיִ ים }צְ בֹוִ ים{ וּמֶ לֶ ְך ּ ֶבלַ ע ִהיא צ ַֹער) :ב( ָעשׂ ּו ִמ ְלחָ ָמה אֶ ת
אַ ְד ָמה וְ ׁ ֶ

ּ ֶב ַרע ֶמלֶ ְך ְסדֹם וְ אֶ ת ִ ּב ְר ׁ ַשע ֶמלֶ ְך עֲ מ ָֹרה ִׁשנְ אָ ב ֶמלֶ ְך אַ ְד ָמה וְ ׁ ֶש ְמאֵ בֶ ר ֶמלֶ ְך צְ בֹיִ ים }צְ בֹוִ ים{
ּמלֶ ְך ּ ֶבלַ ע ִהיא צ ַֹער) :ב( ְס ָדר ּו )נ"י ,עֲ בַ ד ּו( ְק ָרבָ א ִעם ּ ֶב ַרע ַמ ְל ָּכא ִד ְסדֹם וְ ִעם ִּב ְר ׁ ַשע ַמ ְל ָּכא ַדעֲ מ ָֹרה
ו ֶ
ִׁשנְ אָ ב ַמ ְל ָּכא ְדאַ ְד ָמה וְ ׁ ֶש ְמאֵ בֶ ר ַמ ְל ָּכא ִדצְ בוֹ יִ ם ו ַּמ ְל ָּכא ְדבֶ לַ ע ִהיא צ ַֹער:

)ג( ּ ָכל אֵ ּ ֶלה חָ ְבר ּו אֶ ל ֵע ֶמק הַ ּ ִשׂ דִּ ים הוּא יָם הַ ּ ֶמלַ ח) :ג( ָּכל אֵ ּ ֶלה חָ ְבר ּו אֶ ל ֵע ֶמק
אֲתר י ּ ַָמא ְד ִמ ְלחָ א:
ישר חַ ְקלַ ּיָא הוּא ַ
מלַ ח) :ג( ָּכל ִא ּ ֵלין ִא ְת ְּכנ ָׁש ּו ְל ֵמ ׁ ַ
הַ ּ ִשׂ דִּ ים הוּא יָם הַ ּ ֶ
שנָה ָמ ָרד ּו) :ד( ְׁש ּ ֵתים
לש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָ
)ד( ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ָע ְבד ּו אֶ ת ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ו ְּׁש ׁ
שנָה ָמ ָרד ּו) :ד( ּ ַת ְר ּ ֵתי ַעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין ּ ְפלָ ח ּו יָת
לש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָ
ע ֶמר ו ְּׁש ׁ
ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ָע ְבד ּו אֶ ת ְּכ ָד ְרלָ ֹ
ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ו ְּתלָ ת ַעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין ְמ ָרד ּו:

ֲשר ִא ּתוֹ וַ יַּכּ ּו אֶ ת ְרפָ ִאים
)ה( ו ְּבאַ ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ָּבא ְכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ הַ ּ ְמלָ ִכים א ׁ ֶ
ָתיִ ם) :ה( ו ְּבאַ ְר ַּבע
ימים ְּב ׁ ָשוֵה ִק ְרי ָ
ְּב ַע ְׁש ְּתרֹת קַ ְרנַיִ ם וְ אֶ ת הַ זּוּזִ ים ְּבהָ ם וְ אֵ ת הָ אֵ ִ
ֲשר ִא ּתוֹ וַ ַּיכּ ּו אֶ ת ְרפָ ִאים ְּב ַע ְׁש ְּתרֹת קַ ְרנַיִ ם וְ אֶ ת
ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ָּבא ְכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ הַ ּ ְמלָ ִכים א ׁ ֶ
יה
אֲתא ְכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ו ַּמ ְלכַ ּיָא דְּ ִע ּ ֵמ ּ
ָתיִ ם) :ה( ו ְּבאַ ְר ַּבע ַעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין ָ
ימים ְ ּב ׁ ָשוֵה ִק ְרי ָ
הַ זּוּזִ ים ְ ּבהָ ם וְ אֵ ת הָ אֵ ִ
ימ ָתנֵי דִּ ְב ׁ ָשוֵה ִק ְרי ָָתיִ ם:
ו ְּמחוֹ יָת ִּג ָּב ַר ּיָא דִּ י ְב ַע ְׁש ְּתרוֹ ת קַ ְרנַיִ ם וְ יָת ּ ַת ִ ּקיפַ ּיָא דִּ ְבהֶ ְמ ּ ָתא וְ יָת אֵ ְ

אֲשר ַעל הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :ו( וְ אֶ ת הַ ח ִֹרי
ֶׁ
ארן
)ו( וְ אֶ ת הַ ח ִֹרי ְּבהַ רֲ ָרם ֵ ׂש ִעיר ַעד אֵ יל ּ ָפ ָ
ארן
ישר ּ ָפ ָ
שר ַעל הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :ו( וְ יָת חוֹ ָראֵ י דִּ י ְבטו ְּרהוֹ ן דְּ ֵ ׂש ִעיר ַעד ֵמ ׁ ַ
ארן אֲ ׁ ֶ
ש ִעיר ַעד אֵ יל ּ ָפ ָ
ְּבהַ ֲר ָרם ֵ ׂ
דִּ ְס ִמ ְ
יך ַעל ַמ ְד ְּב ָרא:

ָשב ּו וַ ָיּבֹא ּו אֶ ל ֵעין ִמ ְׁש ּ ָפט ִהוא קָ ֵד ׁש וַ יַּכּ ּו אֶ ת ָּכל שְׂ ֵדה הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ גַ ם אֶ ת
)ז( וַ יּ ׁ ֻ
צצֹן ּ ָת ָמר) :ז( וַ ָּי ׁ ֻשב ּו וַ ָּיבֹא ּו אֶ ל ֵעין ִמ ְׁש ּ ָפט ִהוא קָ ֵד ׁש וַ ַּיכּ ּו אֶ ת ָּכל
הָ ֱאמ ִֹרי הַ י ׁ ֵּשב ְּבחַ ֲ
שְׂ ֵדה הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ גַ ם אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי הַ י ׁ ֵּשב ְ ּבחַ ֲצצֹן ּ ָת ָמר:
ו ְּמחוֹ יָת ָּכל חֲקַ ל עֲ ַמ ְלקָ אָ ה וְ אַ ף יָת אֱמוֹ ָראָ ה דְּ י ֵָתיב ְּב ֵעין ּג ִֶדי:

ישר ּ ִפלּ וּג דִּ ינָא ִהיא ְרקָ ם
)ז( וְ ָתב ּו וַ אֲת ּו ְל ֵמ ׁ ַ

}צְ בֹוִ ים{ ו ֶּמלֶ ְך ּ ֶבלַ ע

)ח( וַ יֵּצֵ א ֶמלֶ ְך ְסדֹם ו ֶּמלֶ ְך עֲ מ ָֹרה ו ֶּמלֶ ְך אַ ְד ָמה ו ֶ ְ
ּמלֶ ך צְ בֹיִ ים
מק הַ ּ ִשׂ דִּ ים) :ח( וַ יֵּצֵ א ֶמלֶ ְך ְסדֹם ו ֶּמלֶ ְך עֲ מ ָֹרה
ִהוא צ ַֹער וַ יּ ַַע ְרכ ּו ִא ּ ָתם ִמ ְלחָ ָמה ְּב ֵע ֶ

ו ֶּמלֶ ְך אַ ְד ָמה ו ֶּמלֶ ְך צְ בֹיִ ים }צְ בֹוִ ים{ ו ֶּמלֶ ְך ּ ֶבלַ ע ִהוא צ ַֹער וַ י ַַּע ְרכ ּו ִא ּ ָתם ִמ ְלחָ ָמה ְ ּב ֵע ֶמק
הַ ּ ִשׂ דִּ ים) :ח( וּנְ פַ ק ַמ ְל ָּכא ִד ְסדוֹ ם ו ַּמ ְל ָּכא ַדעֲ מוֹ ָרה ו ַּמ ְל ָּכא ְדאַ ְד ָמה ו ַּמ ְל ָּכא ִדצְ בוֹ יִ ם ו ַּמ ְל ָּכא ְדבֶ לַ ע ִהיא צוֹ ַער
ישר חַ ְקלַ ּיָא:
וְ סַ דָּ ר ּו ִע ּ ְמהוֹ ן ְק ָרבָ א ְּב ֵמ ׁ ַ

נְער וְ אַ ְריוֹ ְך
)ט( אֵ ת ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל ֶמלֶ ְך גּ וֹ יִ ם וְ אַ ְמ ָרפֶ ל ֶמלֶ ְך ִׁש ָ
שה) :ט( אֵ ת ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל
ֶמלֶ ְך אֶ ָּלסָ ר אַ ְר ָּב ָעה ְמלָ ִכים אֶ ת הַ ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶמלֶ ְך גּ וֹ יִ ם וְ אַ ְמ ָרפֶ ל מֶ לֶ ְך ִׁשנְ ָער וְ אַ ְריוֹ ְך ֶמלֶ ְך אֶ ָּלסָ ר אַ ְר ָּב ָעה ְמלָ ִכים אֶ ת הַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה:
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חק לישראל – פרשת לך לך ליל שישי
ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ַמ ְל ָּכא ְד ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל ַמ ְל ָּכא ְד ַע ְמ ִמין וְ אַ ְמ ָרפֶ ל ַמ ְל ָּכא ְדבָ בֶ ל וְ אַ ְריוֹ ְך ַמ ְל ָּכא ְדאֶ ָּלסָ ר אַ ְר ְּב ָעה ַמ ְל ִכין
לָ קֳבֵ יל חַ ְמ ׁ ָשא:

)י( וְ ֵע ֶמק הַ ּ ִשׂ דִּ ים ּ ֶב ֱארֹת ּ ֶב ֱארֹת חֵ ָמר וַ ָיּנֻס ּו ֶמלֶ ְך ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה וַ ִּי ּ ְפל ּו ׁ ָש ּ ָמה
וְ הַ ִּנ ְׁשאָ ִרים הֵ ָרה ּנָס ּו) :י( וְ ֵע ֶמק הַ ּ ִשׂ דִּ ים ּ ֶב ֱארֹת ּ ֶבאֱ רֹת חֵ ָמר וַ ָיּנֻס ּו ֶמלֶ ְך ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה

וַ ִּי ּ ְפל ּו ׁ ָ
ימ ָרא וַ עֲ ָרק ּו ַמ ְל ָּכא ִד ְסדוֹ ם
ישר חַ ְקלַ ּיָא ּ ֵב ִירין ּ ֵב ִירין ַמ ְסקַ ן חֵ ָ
ש ּ ָמה וְ ַה ִּנ ְׁשאָ ִרים הֵ ָרה ּנָס ּו) :י( ו ֵּמ ׁ ַ
וַ עֲ מוֹ ָרה וּנְ פָ ל ּו ַת ּ ָמן ו ְּד ִא ְׁש ּ ָתאָ ר ּו ְלטו ָּרא עֲ ָרק ּו:
)יא( וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת ּ ָכל ְרכֻ ׁש ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה וְ אֶ ת ּ ָכל אָ ְכלָ ם וַ יֵּלֵ כ ּו) :יא( וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת ָּכל
ְרכֻ ׁש ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה וְ אֶ ת ָּכל אָ ְכלָ ם וַ יֵּלֵ כ ּו) :יא( ו ְּׁשבוֹ יָת ָּכל ִקנְ ָינָא ִד ְסדוֹ ם וַ עֲ מוֹ ָרה וְ יָת ָּכל ֵמיכָ ְלהוֹ ן
וַ אֲ זָל ּו:

)יב( וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת לוֹ ט וְ אֶ ת ְרכֻ ׁשוֹ ּ ֶבן ֲא ִחי אַ ְב ָרם וַ יֵּלֵ כ ּו וְ הוּא ׁ ֵ
ישב ִ ּב ְסדֹם) :יב( וַ ִּי ְקח ּו
ֵיה ַּבר
ישב ִ ּב ְסדֹם) :יב( ו ְּׁשבוֹ יָת לוֹ ט וְ יָת ִקנְ ָינ ּ
אֶ ת לוֹ ט וְ אֶ ת ְרכֻ ׁשוֹ ּ ֶבן אֲ ִחי אַ ְב ָרם וַ ּיֵלֵ כ ּו וְ הוּא ׁ ֵ
ָתב ִּב ְסדוֹ ם:
אֲ חו ִּהי ְדאַ ְב ָרם וַ אֲ זָל ּו וְ הוּא י ֵ

)יג( וַ ָיּבֹא הַ ּ ָפ ִליט וַ ּי ּ ֵַגד ְלאַ ְב ָרם הָ ִע ְב ִרי וְ הוּא ׁשֹכֵ ן ְּבאֵ לֹנֵי ַמ ְמ ֵרא הָ אֱ מ ִֹרי א ֲִחי
אֶ ְׁשכּ ֹל וַ אֲ ִחי ָענֵר וְ הֵ ם ַּבעֲ לֵ י בְ ִרית אַ ְב ָרם) :יג( וַ ָּיבֹא הַ ּ ָפ ִליט וַ ַיּ ּגֵד ְלאַ ְב ָרם הָ ִע ְב ִרי
אֲתא
אֲחי אֶ ְׁש ּכֹל וַ אֲ ִחי ָענֵר וְ הֵ ם ַּבעֲ לֵ י ְב ִרית אַ ְב ָרם) :יג( וַ ָ
וְ הוּא ׁשֹכֵ ן ְ ּבאֵ לֹנֵי ַמ ְמ ֵרא הָ ֱאמ ִֹרי ִ
ָשי
יש ֵרי ַמ ְמ ֵרא אֱמוֹ ָראָ ה אֲ חו ִּהי ְדאֶ ְׁשכּ וֹ ל וַ אֲ חו ִּהי ְד ָענֵר וְ ִאנּ וּן ֱאנ ׁ ֵ
ְמ ׁ ֵשיזָבָ א וְ חַ ִּוי ְלאַ ְב ָרם ִע ְב ָראָ ה וְ הוּא ׁ ָש ֵרי ְּב ֵמ ְׁ
יה דְּ אַ ְב ָרם:
ָמ ּ
ְקי ֵ

שר
מנָה ָע ָ ׂ
ידי בֵ יתוֹ ְׁש ֹ
)יד( וַ ִּי ְׁש ַמע אַ ְב ָרם ִּכי נִ ְׁש ָּבה אָ ִחיו וַ יּ ֶָרק אֶ ת חֲנִ יכָ יו יְ ִל ֵ
ידי
לש ֵמאוֹ ת וַ ִּי ְרדּ ֹף ַעד דָּ ן) :יד( וַ ִּי ְׁש ַמע אַ ְב ָרם ִּכי נִ ְׁש ָּבה אָ ִחיו וַ יּ ֶָרק אֶ ת חֲנִ יכָ יו יְ ִל ֵ
ו ְּׁש ׁ
לש ֵמאוֹ ת וַ ִּי ְרדּ ֹף ַעד דָּ ן:
שר ו ְּׁש ׁ
מנָה ָע ָ ׂ
בֵ יתוֹ ְׁש ֹ

אֲרי ִא ְׁש ְּת ִבי ֲאחו ִּהי וְ ז ֵָריז יָת
)יד( ו ְּׁש ַמע אַ ְב ָרם ֵ

יה ְּתלָ ת ְמאָ ה וְ ַת ְמנֵי עֲ סַ ר ו ְּר ַדף ַעד דָּ ן:
ית ּ
ידי בֵ ֵ
עוּלֵ מוֹ ִהי יְ ִל ֵ

רש"י
)ז( ויהי ריב  -לפי שהיו רועיו של לוט
רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים ורועי
אברם מוכיחים אותם על הגזל והם אומרים
נתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט יורשו
ואין זה גזל והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז
יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין )ב"ר(:
)ח( אנשים אחים  -קרובים ומ"א דומין
בקלסתר פנים:
)ט( אם השמאל ואימנה  -בכל אשר תשב
)אשב( לא אתרחק ממך ואעמוד לך למגן
ולעזר וסוף דבר הוצרך לו שנאמר וישמע
אברם כי נשבה אחיו וגו' :ואימנה  -אימין
את עצמי כמו ואשמאילה אשמאיל את עצמי
וא"ת היה לו לינקד ואיימינה כך מצינו
במקום אחר )ש"ב יד( אם יש להימין ואין
נקוד להיימין:
)י( כי כלה משקה  -ארץ נחלי מים :לפני
שחת ה' את סדום ואת עמורה  -היה אותו

מישור כגן ה'  -לאילנות :כארץ מצרים -
לזרעים )ב"ר( :באכה צער  -עד צער ומ"א
דורשה לגנאי על שהיו שטופי זמה בחר לו
לוט בשכונתם במס' הוריות:
)יא( ככר  -מישור כתרגומו :מקדם  -נסע
מאצל אברם )למזרח( והלך לו למערבו של
אברם נמצא נוסע ממזרח למערב .ומדרש
אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר
אי אפשי לא באברם ולא בא להיו:
)יב( ויאהל  -נטה אהלים לרועיו ולמקנהו
עד סדום:
)יג( ואנשי סדום רעים  -ואעפ"כ לא נמנע
לוט מלשכון עמהם .ורבותינו )יומא לח( למדו
מכאן )משלי י( שם רשעים ירקב :רעים -
)סנהדרין קט( בגופם :וחטאים  -בממונם:
לה' מאוד  -יודעים רבונם ומתכוונים למרוד
בו:
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)יד( אחרי הפרד לוט  -כל זמן שהרשע עמו
היה הדבור פורש ממנו) .ולעיל שהי' לוט
אצלו וכתיב וירא ה' אל אברם באותה שעה
כשר היה וק"ל(:
)טז( אשר אם יוכל איש  -כשם שא"א לעפר
להמנות כך זרעך לא ימנה:
)יח( ממרא  -שם אדם:
)א( אמרפל  -הוא נמרוד שאמר לאברהם
פול לתוך כבשן האש )ב"ר( :מלך גוים -
מקום יש ששמו גוים על שם שנתקבצו שמה
מכמה אומות ומקומות והמליכו איש עליהם
ושמו תדעל )ב"ר(:
)ב( ברע  -רע לשמים ורע לבריות :ברשע -
שנתעלה ברשעו :שנאב  -שונא אביו
שבשמים :שמאבר  -שם אבר לעוף ולקפוץ
ולמרוד בהקב"ה :בלע  -שם העיר:
)ג( עמק השדים  -כך שמו על שם שהיו בו
שדות הרבה ומדרשי אגדה יש הרבה :הוא ים
המלח  -לאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה
ים המלח ומ"א אומר שנתבקעו הצורים
סביבותיו ונמשכו יאורים לתוכו:
)ד( שתים עשרה שנה עבדו  -ה' מלכים
הללו את כדרלעומר:
)ה( ובארבע עשרה שנה  -למרדן בא
כדרלעומר לפי שהוא הי' בעל המעשה נכנס
בעובי הקורה :והמלכים  -אלה שלשה
מלכים :הזוזים  -הם זמזומים:
)ו( בהררם  -בהר שלהם :איל פארן -
כתרגומו מישור ואומר אני שאין איל לשון
מישור אלא מישור של פארן איל שמו ושל
ממרא אלוני שמו ושל ירדן ככר שמו ושל
שטים אבל שמו אבל השטים וכן בעל גד
בעל שמו וכולם מתורגמין מישור וכל אחד
שמו עליו :על המדבר  -אצל המדבר כמו
)במדבר ב( ועליו מטה מנשה:
)ז( עין משפט הוא קדש  -על שם העתיד
שעתידין משה ואהרן להשפט שם על עסקי
אותו העין והם מי מריבה .ואונקלוס תרגמו
כפשוטו מקום שהיו בני המדינה מתקבצים
שם לכל משפט :שדה העמלקי  -עדיין לא
נולד עמלק ונקרא על שם העתיד :בחצצון

תמר  -הוא עין גדי מקרא מלא )בד"ה ב'(
ביהושפט:
)ט( ארבעה מלכים וגו'  -ואעפ"כ נצחו
המועטים להודיעך שגבורים היו ואעפ"כ לא
נמנע אברהם מלרדוף אחריהם:
)י( בארת בארת חמר  -בארות הרבה היו
שם שנוטלין משם אדמה לטיט של בנין.
ומדרש אגדה שהיה הטיט מוגבל בהם ונעשה
נס למלך סדום שיצא משם לפי שהיו באומות
מקצתן שלא היו מאמינין שניצל אברהם מאור
כשדים מכבשן האש וכיון שיצא זה מן החמר
האמינו באברהם למפרע )ב"ר( :הרה נסו -
להר נסו .הרה כמו להר כל תיבה שצריכה
למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה .ויש
חילוק בין הרה לההרה שה"א שבסוף התיבה
עומדת במקום למ"ד שבראשה אבל )ס"א זו(
אינה עומדת במקום למ"ד ונקודה )ס"א
לנקוד( פת"ח תחתיה והרי הרה כמו להר או
כמו אל הר ואינו מפרש לאיזה הר אלא שכל
א' נס באשר מצא הר תחלה וכשהוא נותן
ה"א בראשה לכתוב ההרה או המדברה
פתרונו כמו אל ההר או כמו לההר )להר(
ומשמע לאותו הר הידוע ומפורש בפרשה:
)יב( והוא יושב בסדום  -מי גרם לו זאת
ישיבתו בסדום:
)יג( ויבא הפליט  -לפי פשוטו זה עוג שפלט
מן המלחמה והוא שכתוב כי רק עוג נשאר
מיתר הרפאים וזהו נשאר שלא הרגוהו
אמרפל וחבריו כשהכו הרפאים בעשתרות
קרנים תנחומא ומדרש ב"ר זה עוג שפלט
מדור המבול וזהו מיתר הרפאים שנאמר
הנפילים היו בארץ וגו' ומתכוין שיהרג אברם
וישא את שרה :העברי  -שבא מעבר הנהר
)ב"ר( :בעלי ברית אברם  -שכרתו עמו ברית
)ס"א ד"א שהשיאו לו עצה על המילה כמו
שמפורש במקום אחר(:
)יד( וירק  -כתרגומו וזריז וכן )ויקרא כו(
והריקותי אחריכם חרב אזדיין בחרבי עליכם
וכן )שמות טו( אריק חרבי וכן )תהלים לה(
והרק חנית וסגור :חניכיו  -חניכו כתיב )ס"א
קרי( זה אליעזר שחנכו למצות והוא לשון
התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא
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וגו' ) -נדרים לב( רבותינו אמרו אליעזר
לבדו היה והוא מנין גימ' של שמו :עד דן -
שם תשש כחו שראה שעתידין בניו להעמיד
שם עגל )סנהדרין לו(:

עתיד לעמוד בה וכן )משלי כב( חנוך לנער
)במדבר ז( חנכת המזבח )תהלים ל( חנכת
איצניי"ר
לו
קורין
ובלע"ז
הבית
)אונטערריכטען( וברש"י כ"י אישטרייני"ר
)צום ערשטען מאהל ברויכען( :שמונה עשר

ð"òì
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