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חק לישראל – פרשת וירא ליל שישי
תורה -
)כז(

בראשית פרק יח'

ֹאמר ִה ּנֵה נָא הוֹ אַ ְל ִּתי ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל ֲא ֹדנָי וְ אָ נ ִֹכי ָעפָ ר וָ אֵ פֶ ר:
וַ יּ ַַען אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ַ

ֹאמר ִה ּנֵה נָא הוֹ אַ ְל ִּתי ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל אֲ ֹדנָי וְ אָ נ ִֹכי ָעפָ ר וָ אֵ פֶ ר:
)כז( וַ יּ ַַען אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ַ

אֲתב אַ ְב ָרהָ ם
)כז( וַ ֵ

יתי ְל ַמ ָּללָ א ק ֳָדם יְ ָי וַ אֲ נָא ָעפָ ר ו ְּק ָטם:
אֲמר הָ א ְכ ַען ׁ ָש ֵר ִ
וַ ָ

הֲת ְׁש ִחית ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה אֶ ת ָּכל הָ ִעיר
ַ
יקם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
)כח( אוּלַ י י ְַח ְסרוּן ח ֲִמ ּ ִׁשים הַ ַ ּצדִּ ִ
שה) :כח( אוּלַ י יַ ְח ְסרוּן ֲח ִמ ּ ִׁשים
ֹאמר לֹא אַ ְׁש ִחית ִאם אֶ ְמצָ א ׁ ָשם אַ ְר ָּב ִעים וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָ
וַ יּ ֶ
יקם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה הֲ ַת ְׁש ִחית ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה אֶ ת ָּכל הָ ִעיר וַ יֹּאמֶ ר לֹא אַ ְׁש ִחית ִאם אֶ ְמצָ א ׁ ָשם
הַ ַ ּצדִּ ִ
שה) :כח( ָמ ִאים י ְַח ְסרוּן חַ ְמ ִׁשין ז ַָּכ ִאין חַ ְמ ׁ ָשא הַ ְתחַ ּ ֵבל ְּבחַ ְמ ׁ ָשא יָת ָּכל קַ ְר ּ ָתא וַ אֲ ַמר לָ א אֲ חַ ּ ֵבל
אַ ְר ָּב ִעים וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ִאם אַ ְׁש ַּכח ּ ַת ּ ָמן אַ ְר ְּב ִעין וְ חַ ְמ ׁ ָשא:

ֹאמר לֹא אֶ עֱ ֶׂשה
ֹאמר אוּלַ י יִ ּ ָמצְ אוּן ׁ ָשם אַ ְר ָּב ִעים וַ יּ ֶ
)כט( וַ יֹּסֶ ף עוֹ ד ְל ַד ּ ֵבר אֵ לָ יו וַ יּ ַ
ֹאמר
ֹאמר אוּלַ י יִ ּ ָמצְ אוּן ׁ ָשם אַ ְר ָּב ִעים וַ יּ ֶ
ַּבעֲ בוּר הָ אַ ְר ָּב ִעים) :כט( וַ יֹּסֶ ף עוֹ ד ְל ַד ּ ֵבר אֵ לָ יו וַ ּי ַ
קֳדמוֹ ִהי וַ אֲ ַמר ָמ ִאים יִ ְׁש ּ ַת ְּכחוּן ּ ַת ּ ָמן אַ ְר ְּב ִעין
שה ַּבעֲ בוּר הָ אַ ְר ָּב ִעים) :כט( וְ אוֹ ִסיף עוֹ ד ְל ַמ ָּללָ א ָ
לֹא אֶ עֱ ֶ ׂ
ּ
אֲמר לָ א אֶ ְע ּ ֵבד ְג ֵמ ָרא ְּב ִדיל אַ ְר ְּב ִעין:
וַ ַ

ֹאמר לֹא
לשים וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ל נָא יִ חַ ר לַ א ֹדנָי וַ א ֲַד ּ ֵב ָרה אוּלַ י יִ ּ ָמצְ א ּון ׁ ָשם ְׁש ִׁ
)ל( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ל נָא יִ חַ ר לַ א ֹדנָי וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה אוּלַ י יִ ּ ָמ ְצאוּן
לשים) :ל( וַ יּ ֶ
שה ִאם אֶ ְמצָ א ׁ ָשם ְׁש ִׁ
אֶ עֱ ֶ ׂ
קֳדם )נ"י ,רוּגְ זָא(
לשים) :ל( וַ אֲ ַמר לָ א ְכ ַען יִ ְתקֹף ָ
שה ִאם אֶ ְמצָ א ׁ ָשם ְׁש ִׁ
ֹאמר לֹא אֶ עֱ ֶ ׂ
לשים וַ ּי ֶ
ׁ ָשם ְׁש ִׁ
ַדיְ ָי וַ אֲ ַמ ּ ֵלל ָמ ִאים יִ ְׁש ּ ַת ְּכחוּן ּ ַת ּ ָמן ְּתלָ ִתין וַ אֲ ַמר לָ א אֶ ְע ּ ֵבד ְּג ֵמ ָרא ִאם אַ ְׁש ַּכח ּ ַת ּ ָמן ְּתלָ ִתין:

ֹאמר
ֹאמר ִה ּנֵה נָא הוֹ אַ ְל ִּתי ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל אֲ ֹדנָי אוּלַ י יִ ּ ָמצְ אוּן ׁ ָשם ֶעשְׂ ִרים וַ יּ ֶ
)לא( וַ ּי ֶ
ֹאמר ִה ּנֵה נָא הוֹ אַ ְל ִּתי ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל ֲא ֹדנָי אוּלַ י
לֹא אַ ְׁש ִחית ַּבעֲ בוּר הָ ֶעשְׂ ִרים) :לא( וַ יּ ֶ
ֹאמר לֹא אַ ְׁש ִחית ַּבעֲ בוּר הָ ֶעשְׂ ִרים:
יִ ּ ָמצְ אוּן ׁ ָשם ֶעשְׂ ִרים וַ יּ ֶ

קֳדם
יתי ְל ַמ ָּללָ א ָ
אֲמר הָ א ְכ ַען ׁ ָש ֵר ִ
)לא( וַ ַ

יְ ָי ָמ ִאים יִ ְׁש ּ ַת ְּכחוּן ּ ַת ּ ָמן ֶעשְׂ ִרין וַ אֲ ַמר לָ א אֲ חַ ּ ֵבל ְּב ִדיל ֶע ְׁש ִרין:

ש ָרה
ֹאמר אַ ל נָא יִ חַ ר לַ א ֹדנָי וַ אֲ ַד ְּב ָרה אַ ְך הַ ּ ַפ ַעם אוּלַ י יִ ּ ָמצְ אוּן ׁ ָשם עֲ ָ ׂ
)לב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ל נָא יִ חַ ר לַ א ֹדנָי וַ אֲ ַד ְּב ָרה אַ ְך
ש ָרה) :לב( וַ יּ ֶ
ֹאמר לֹא אַ ְׁש ִחית ַּבעֲ בוּר הָ עֲ ָ ׂ
וַ יּ ֶ
אֲמר לָ א ְכ ַען יִ ְתקֹף
ש ָרה) :לב( וַ ַ
ש ָרה וַ יֹּאמֶ ר לֹא אַ ְׁש ִחית ַּבעֲ בוּר הָ עֲ ָ ׂ
הַ ּ ַפ ַעם אוּלַ י יִ ּ ָמצְ אוּן ׁ ָשם עֲ ָ ׂ
קֳדם יְ ָי ֶוא ֱַמ ּ ֵלל ְּב ַרם זִ ְמנָא הָ ָדא ָמ ִאים יִ ְׁש ּ ַת ְּכחוּן ּ ַת ּ ָמן ַעשְׂ ָרא וַ אֲ ַמר לָ א אֲחַ ּ ֵבל ְּב ִדיל ַעשְׂ ָרא:
ָ

שב ִל ְמקֹמוֹ ) :לג( וַ יֵּלֶ ְך
ֲשר ִּכ ָּלה ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם וְ אַ ְב ָרהָ ם ׁ ָ
)לג( וַ יֵּלֶ ְך יְ הֹוָ ה ַּכא ׁ ֶ
שב ִל ְמקֹמוֹ ) :לג( וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ַּכד ׁ ֵשצִ י
יְ הֹוָ ה ַּכאֲ ׁ ֶשר ִּכ ָּלה ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם וְ אַ ְב ָרהָ ם ׁ ָ
יה:
ְל ַמ ָּללָ א ִעם אַ ְב ָרהָ ם וְ אַ ְב ָרהָ ם ּ ָתב ְלאַ ְת ֵר ּ

ישב ְּב ׁ ַש ַער ְסדֹם וַ יּ ְַרא לוֹ ט
יט )א( וַ ָ ּיבֹא ּו ְׁשנֵי הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים ְסד ָֹמה ָּבעֶ ֶרב וְ לוֹ ט ׁ ֵ
אתם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ּ ַפיִ ם אָ ְרצָ ה) :א( וַ ָּיבֹא ּו ְׁשנֵי הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים ְסד ָֹמה ָּב ֶע ֶרב וְ לוֹ ט
וַ יָּקָ ם ִל ְק ָר ָ
אתם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ּ ַפיִ ם אָ ְרצָ ה) :א( וְ ַעלּ ּו ְּת ֵרין ַמ ְלאָ כַ ּיָא ִל ְסדוֹ ם
ישב ְ ּב ׁ ַש ַער ְסדֹם וַ ַּי ְרא לוֹ ט וַ ָּיקָ ם ִל ְק ָר ָ
ֵׁ
ָתב ְּב ַת ְר ָעא )נ"יִּ ,ב ְת ַרע( ִד ְסדוֹ ם וַ ֲחזָא לוֹ ט וְ קָ ם ְלקַ דָּ מו ְּתהוֹ ן ו ְּסגִ יד ַעל אַ ּפוֹ ִהי ַעל אַ ְר ָעא:
ְּב ַר ְמ ׁ ָשא וְ לוֹ ט י ֵ

ֹאמר ִה ּנֶה ּנָא ֲא ֹדנַי סוּר ּו נָא אֶ ל ּ ֵבית ַעבְ דְּ כֶ ם וְ ִלינ ּו וְ ַרחֲצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם
)ב( וַ ּי ֶ
ֹאמר ִה ּנֶה ּנָא
ֹאמר ּו לּ ֹא ִּכי בָ ְרחוֹ ב נ ִָלין) :ב( וַ יּ ֶ
וְ ִה ְׁש ַּכ ְמ ּ ֶתם וַ הֲלַ ְכ ּ ֶתם ְל ַד ְר ְּככֶ ם וַ יּ ְ
ֹאמר ּו
ֲא ֹדנַי סוּר ּו נָא אֶ ל ּ ֵבית ַע ְבדְּ כֶ ם וְ ִלינ ּו וְ ַרחֲצ ּו ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ְׁש ַּכ ְמ ּ ֶתם וַ הֲ לַ ְכ ּ ֶתם ְל ַד ְר ְּככֶ ם וַ יּ ְ
אֲמר ְּבבָ ע ּו ְכ ַען ִרבּ וֹ נַי זוּר ּו ְכ ַען ְלבֵ ית ַע ְבדְּ כוֹ ן ו ִּבית ּו וְ אַ ְסח ּו ַרגְ לֵ יכוֹ ן ו ְּתקַ דְּ מוּן
לּ ֹא ִּכי בָ ְרחוֹ ב נ ִָלין) :ב( וַ ַ
אֲמר ּו לָ א אֶ ָּלהֵ ן ִּב ְרחוֹ בָ א נְ ִבית:
ו ְּתהָ כוּן ְלאָ ְרחֲכוֹ ן וַ ָ

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת וירא ליל שישי
)ג( וַ ִּי ְפצַ ר ָּבם ְמאֹ ד וַ יָּסֻ ר ּו אֵ לָ יו וַ ָיּבֹא ּו אֶ ל ּ ֵביתוֹ וַ יּ ַַעשׂ לָ הֶ ם ִמ ְׁש ּ ֶתה ו ַּמצּוֹ ת אָ פָ ה
וַ יֹּאכֵ ל ּו) :ג( וַ ִּי ְפצַ ר ָּבם ְמאֹ ד וַ יָּסֻ ר ּו אֵ לָ יו וַ ָּיבֹא ּו אֶ ל ּ ֵביתוֹ וַ י ַַּעשׂ לָ הֶ ם ִמ ְׁש ּ ֶתה ו ַּמצּוֹ ת אָ פָ ה
וַ יֹּאכֵ ל ּו:

יה וַ עֲ בַ ד ְלהוֹ ן ִמ ְׁש ְּתיָא וּפַ ִּטיר אֲ פָ א ְלהוֹ ן וַ אֲ כָ ל ּו:
ית ּ
יה וְ ַעלּ ּו ְלבֵ ֵ
)ג( וְ אַ ְתקֵ ף ְּבהוֹ ן לַ ח ֲָדא וְ זָר ּו ְלוָ ֵת ּ

)ד( טֶ ֶרם יִ ְׁש ָּכב ּו וְ אַ נְ ׁ ֵשי הָ ִעיר אַ נְ ׁ ֵשי ְסדֹם נָסַ בּ ּו ַעל הַ ַּביִ ת ִמ ּנ ַַער וְ ַעד זָקֵ ן ָּכל
הָ ָעם ִמ ָּקצֶ ה) :ד( טֶ ֶרם יִ ְׁש ָּכב ּו וְ אַ נְ ׁ ֵשי הָ ִעיר אַ נְ ׁ ֵשי ְסדֹם נָסַ בּ ּו ַעל הַ ַּביִ ת ִמ ּנ ַַער וְ ַעד זָ קֵ ן ָּכל
הָ ָעם ִמ ָּקצֶ ה:

ימא וְ ַעד סָ בָ א ָּכל ַע ּ ָמא
יתא ֵמעוּלֵ ָ
ָשי ְסדוֹ ם אַ ִ ּקיפ ּו ַעל ּ ֵב ָ
ָשי קַ ְר ּ ָתא אֲ נ ׁ ֵ
)ד( ַעד לָ א ְׁש ִכיב ּו וַ אֲ נ ׁ ֵ

יה:
ִמ ּסוֹ פֵ ּ

אֲשר ָּבא ּו אֵ לֶ ָ
יך הַ ָּליְ לָ ה הוֹ צִ יאֵ ם
ֹאמר ּו לוֹ אַ יֵּה הָ ֲאנ ִָׁשים ׁ ֶ
)ה( וַ ִּי ְק ְרא ּו אֶ ל לוֹ ט וַ יּ ְ
ֹאמר ּו לוֹ אַ יֵּה הָ אֲ נ ִָׁשים ֲא ׁ ֶשר ָּבא ּו אֵ לֶ יךָ
אֵ לֵ ינ ּו וְ נ ְֵד ָעה אֹ ָתם) :ה( וַ ִּי ְק ְרא ּו אֶ ל לוֹ ט וַ ּי ְ
הַ ָּליְ לָ ה הוֹ צִ יאֵ ם אֵ לֵ ינ ּו וְ נ ְֵד ָעה אֹ ָתם:

יליָא
יה אָ ן ּג ְֻב ַר ָ ּיא דִּ י אֲ תוֹ ְלוָ ָת ְך לֵ ְ
)ה( ו ְּקרוֹ ְללוֹ ט וַ אֲ ָמר ּו לֵ ּ

אַ ּ ֵפ ִקנּ וּן ְלוָ ָתנָא וְ נִ דַּ ע י ְָתהוֹ ן:

)ו( וַ יֵּצֵ א אֲלֵ הֶ ם לוֹ ט הַ ּ ֶפ ְתחָ ה וְ הַ דֶּ לֶ ת סָ גַ ר אַ ח ֲָריו) :ו( וַ יֵּצֵ א אֲ לֵ הֶ ם לוֹ ט הַ ּ ֶפ ְתחָ ה
וְ הַ דֶּ לֶ ת סָ גַ ר אַ ח ֲָריו) :ו( וּנְ פַ ק ְלוָ ְתהוֹ ן לוֹ ט ְל ַת ְר ָעא וְ ָד ׁ ָשא אֲ חַ ד ַּב ְתרוֹ ִהי:
ֹאמר אַ ל נָא אַ חַ י ּ ָת ֵרע ּו) :ז( וַ אֲ ַמר ְּבבָ ע ּו ְכ ַען אַ חַ י לָ א
ֹאמר אַ ל נָא אַ חַ י ּ ָת ֵרע ּו) :ז( וַ יּ ַ
)ז( וַ יּ ַ
ישוּן:
ַת ְב ִא ׁ

יש אוֹ צִ יאָ ה ּנָא אֶ ְתהֶ ן אֲלֵ יכֶ ם וַ עֲ שׂ ּו
)ח( ִה ּנֵה נָא ִלי ְׁש ּ ֵתי בָ נוֹ ת אֲ ׁ ֶשר לֹא י ְָדע ּו ִא ׁ
לָ הֶ ן ַּכ ּטוֹ ב ְּב ֵעינֵיכֶ ם ַרק לָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֵ ל אַ ל ּ ַתעֲ שׂ ּו ָדבָ ר ִּכי ַעל ּ ֵכן ָּבא ּו ְּבצֵ ל
יש אוֹ צִ יאָ ה ּנָא אֶ ְתהֶ ן אֲלֵ יכֶ ם וַ עֲ שׂ ּו לָ הֶ ן
אֲשר לֹא י ְָדע ּו ִא ׁ
ק ָֹר ִתי) :ח( ִה ּנֵה נָא ִלי ְׁש ּ ֵתי בָ נוֹ ת ׁ ֶ
ָשים הָ אֵ ל אַ ל ּ ַתעֲ שׂ ּו ָדבָ ר ִּכי ַעל ּ ֵכן ָּבא ּו ְּבצֵ ל ק ָֹר ִתי) :ח( הָ א ְכ ַען ִלי
ַּכ ּטוֹ ב ְ ּבעֵ ינֵיכֶ ם ַרק לָ אֲ נ ִׁ
יביד ּו ְלהֵ ן ִּכ ְד ַת ּ ֵקן ְּב ֵעינֵיכוֹ ן ְלחוֹ ד ְלג ְֻב ַר ָ ּיא הָ ִא ּ ֵלין לָ א
ּ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנָן דִּ י לָ א יְ ָד ִענּ וּן ְּגבַ ר אַ ּ ֵפק ְּכ ַען י ְָתהָ ן ְלוָ ְתכוֹ ן וְ ִע ִ
אֲרי ַעל ּ ֵכן ַעלּ ּו ִּב ְטלַ ל ׁ ֵשרו ִּתי:
ַת ְע ְּבדוּן ִמדַּ ַעם ֵ

ֹאמר ּו הָ אֶ חָ ד ָּבא לָ גוּר וַ ִּי ְׁש ּפֹט ׁ ָשפוֹ ט ַע ּ ָתה נ ַָרע ְל ָך
ֹאמר ּו ּג ֶׁש הָ ְלאָ ה וַ יּ ְ
)ט( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו
ֹאמר ּו ּג ֶׁש ָה ְלאָ ה וַ יּ ְ
יש ְ ּבלוֹ ט ְמאֹ ד וַ ִּי ְּג ׁש ּו ִל ְׁשבּ ֹר הַ דָּ לֶ ת) :ט( וַ יּ ְ
ֵמהֶ ם וַ ִּי ְפצְ ר ּו בָ ִא ׁ
יש ְ ּבלוֹ ט ְמאֹ ד וַ ִּי ְּג ׁש ּו ִל ְׁשבּ ֹר
הָ אֶ חָ ד ָּבא לָ גוּר וַ ִּי ְׁש ּפֹט ׁ ָשפוֹ ט ַע ּ ָתה נ ַָרע ְל ָך ֵמהֶ ם וַ ִּי ְפ ְצר ּו בָ ִא ׁ
ילהוֹ ן ו ְּת ִקיפ ּו
אֲתא ְל ִא ּתוֹ ָתבָ א וְ הָ א ָדיִ ין דִּ ינָא ְּכ ַען נ ְַבאֵ ׁש לָ ְך ִמ ִדּ ְ
אֲמר ּו חַ ד ָ
אֲמר ּו ְק ֵרב ְלהַ ָּלא וַ ָ
הַ דָּ לֶ ת) :ט( וַ ָ
ְבגַ ְב ָרא ְבלוֹ ט לַ ח ֲָדא ו ְּק ִריב ּו ְל ִמ ְּתבַ ר דָּ ׁ ָשא:

)י( וַ ִּי ְׁש ְלח ּו הָ אֲ נ ִָׁשים אֶ ת י ָָדם וַ יּ ִָביא ּו אֶ ת לוֹ ט אֲלֵ יהֶ ם הַ ָּביְ ָתה וְ אֶ ת הַ דֶּ לֶ ת סָ גָ ר ּו:
)י( וַ ִּי ְׁש ְלח ּו הָ ֲאנ ִָׁשים אֶ ת ָי ָדם וַ יּ ִָביא ּו אֶ ת לוֹ ט ֲאלֵ יהֶ ם הַ ָּביְ ָתה וְ אֶ ת הַ דֶּ לֶ ת סָ גָ ר ּו:

)י( וְ אוֹ ִׁשיט ּו

יתא וְ יָת דָּ ׁ ָשא אֲ חָ ד ּו:
ג ְֻב ַר ּיָא יָת יְ ֵדיהוֹ ן וְ אַ יְ ִתיא ּו יָת לוֹ ט ְלוָ ְתהוֹ ן ְלבֵ ָ

ֲשר ּ ֶפ ַתח הַ ַּביִ ת ִהכּ ּו ַּב ּ ַסנְ ו ִֵרים ִמ ָּקטֹן וְ ַעד ָּגדוֹ ל וַ ִּי ְלא ּו
)יא( וְ אֶ ת הָ ֲאנ ִָׁשים א ׁ ֶ
ִל ְמצֹא הַ ּ ָפ ַתח) :יא( וְ אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים ֲא ׁ ֶשר ּ ֶפ ַתח הַ ַּביִ ת ִהכּ ּו ַּב ּ ַסנְ ו ִֵרים ִמ ָּקטֹן וְ ַעד ּ ָגדוֹ ל וַ ִּי ְלא ּו
ִל ְמצֹא הַ ּ ָפ ַתח:

ירא וְ ַעד ַר ָּבא ו ְּל ִאי ּו ְלאַ ְׁש ָּכחָ א ַת ְר ָעא:
יר ָ ּיא ִמ ְּז ֵע ָ
יתא ְמחוֹ ְּב ׁ ַש ְב ִר ַ
)יא( וְ יָת ּג ְֻב ַר ּיָא דִּ י ִב ְת ַרע ּ ֵב ָ

ֶיך ו ְּבנ ֶֹת ָ
ֹאמר ּו הָ אֲ נ ִָׁשים אֶ ל לוֹ ט עֹד ִמי ְל ָך פֹ ה חָ ָתן וּבָ נ ָ
ֲשר ְל ָך
יך וְ כֹל א ׁ ֶ
)יב( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו הָ אֲ נ ִָׁשים אֶ ל לוֹ ט עֹד ִמי ְל ָך פֹ ה חָ ָתן וּבָ נ ָ
ֶיך
ָּב ִעיר הוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם) :יב( וַ יּ ְ
ו ְּבנ ֶֹת ָ
יך וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר ְל ָך ָּב ִעיר הוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם:
ו ְּבנ ָָת ְך וְ כֹל דִּ י לָ ְך ְּבקַ ְר ּ ָתא אַ ּ ֵפיק ִמן אַ ְת ָרא:

)יב( וַ א ֲָמר ּו ג ְֻב ַר ּיָא ְללוֹ ט עוֹ ד ָמן לָ ְך הָ כָ א חַ ְתנָא ו ְּבנ ְָך

)יג( ִּכי ַמ ְׁש ִח ִתים אֲ נ ְַחנ ּו אֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה ִּכי גָ ְדלָ ה צַ עֲ קָ ָתם אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה
ֲת ּה) :יג( ִּכי ַמ ְׁש ִח ִתים ֲא ַנ ְחנ ּו אֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה ִּכי גָ ְדלָ ה צַ עֲ קָ ָתם אֶ ת
וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ נ ּו יְ הֹוָ ה ְל ׁ ַשח ָ
ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ נ ּו יְ הֹוָ ה ְל ׁ ַשח ֲָת ּה:

קֳדם
אֲרי ְסגִ יאַ ת ְק ִב ְל ְּתהוֹ ן ָ
אֲרי ְמחַ ְּב ִלין אֲ נ ְַחנָא יָת אַ ְת ָרא הָ ֵדין ֵ
)יג( ֵ

יְ ָי וְ ׁ ַש ְלחָ נָא יְ ָי ְלחַ ָּבלו ַּת ּה:
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חק לישראל – פרשת וירא ליל שישי
ֹאמר קוּמ ּו ְּצא ּו ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה
)יד( וַ ּיֵצֵ א לוֹ ט וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל ח ֲָתנָיו ל ְֹקחֵ י בְ נ ָֹתיו וַ יּ ֶ
ֲתנָיו) :יד( וַ יֵּצֵ א לוֹ ט וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל
ִּכי ַמ ְׁש ִחית יְ הֹוָ ה אֶ ת הָ ִעיר וַ יְ ִהי ִכ ְמצַ חֵ ק ְּב ֵעינֵי ח ָ
ֹאמר קוּמ ּו ְּצא ּו ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה ִּכי ַמ ְׁש ִחית יְ הֹוָ ה אֶ ת הָ ִעיר וַ יְ ִהי
ח ֲָתנָיו ל ְֹקחֵ י ְבנ ָֹתיו וַ יּ ֶ
אֲמר קוּמ ּו ּפוּק ּו ִמן אַ ְת ָרא הָ ֵדין
יה וַ ַ
ָת ּ
ֲתנָיו) :יד( וּנְ פַ ק לוֹ ט ו ַּמ ִ ּליל ִעם חַ ְתנוֹ ִהי נ ְָסבֵ י ְבנ ֵ
ִכ ְמצַ חֵ ק ְ ּב ֵעינֵי ח ָ
ְ
אֲרי ְמחַ ּ ֵבל יְ ָי יָת קַ ְר ּ ָתא וַ הֲ וָ ה ִּכ ְמחָ יִ ך ְּב ֵעינֵי חַ ְתנוֹ ִהי:
ֵ

)טו( ו ְּכמוֹ הַ ּ ׁ ַשחַ ר ָעלָ ה וַ יּ ִָאיצ ּו הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים ְּבלוֹ ט לֵ אמֹר קוּם קַ ח אֶ ת ִא ְׁש ְּת ָך וְ אֶ ת
ְׁש ּ ֵתי ְבנ ֶֹת ָ
ִמצָ אֹ ת ּ ֶפן ִּת ּ ָספֶ ה ַּבעֲ וֹ ן הָ ִעיר) :טו( ו ְּכמוֹ הַ ּ ׁ ַשחַ ר ָעלָ ה וַ י ִָּאיצ ּו
יך הַ ּנ ְ

ֹת ָ
יך הַ ִּנ ְמצָ אֹ ת ּ ֶפן ִּת ּ ָספֶ ה ַּבעֲ וֹ ן
הַ ּ ַמ ְלאָ ִכים ְ ּבלוֹ ט לֵ אמֹר קוּם קַ ח אֶ ת ִא ְׁש ְּת ָך וְ אֶ ת ְׁש ּ ֵתי ְבנ ֶ
ימר קוּם דְּ בַ ר יָת ִא ְּת ָת ְך וְ יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנ ָָת ְך
הָ ִעיר) :טו( ו ְּכ ִמ ּ ַסק צַ ְפ ָרא הֲ וָ א ו ְּד ִחיק ּו ַמ ְלאָ כַ ּיָא ְּבלוֹ ט ְל ֵמ ָ

יל ָמא ִת ְלקֵ י ְּבחוֹ בֵ י קַ ְר ּ ָתא:
ימנָן ִע ּ ָמ ְך דִּ ְ
דְּ ִא ְׁש ְּתכַ חַ ן ְמהֵ ְ

)טז( וַ ִּי ְת ַמ ְה ָמ ּה וַ ַיּחֲזִ יק ּו הָ ֲאנ ִָׁשים ְּביָדוֹ ו ְּביַד ִא ְׁש ּתוֹ ו ְּביַד ְׁש ּ ֵתי ְבנ ָֹתיו ְּבחֶ ְמלַ ת
יְ הֹוָ ה ָעלָ יו וַ יֹּצִ אֻ ה ּו וַ ַיּ ִּנחֻ ה ּו ִמחוּץ לָ ִעיר) :טז( וַ ִּי ְת ַמ ְה ָמ ּה וַ ַיּחֲזִ יק ּו הָ אֲ נ ִָׁשים ְ ּביָדוֹ ו ְּב ַיד
ֹתיו ְ ּבחֶ ְמלַ ת יְ הֹוָ ה ָעלָ יו וַ ּיֹצִ אֻ ה ּו וַ ַּי ִּנחֻ ה ּו ִמחוּץ לָ ִעיר) :טז( וְ ִא ְת ַע ַּכב וְ אַ ְת ִקיפ ּו
ִא ְׁש ּתוֹ ו ְּביַ ד ְׁש ּ ֵתי ְבנ ָ
יה ִּכ ְרחַ ם )נ"יַּ ,כד חָ ס( יְ ָי עֲ לוֹ ִהי וְ אַ ּ ְפקו ִּהי וְ אַ ְׁשרו ִּהי ִמ ָּב ָרא
ָת ּ
יה ו ְּביַד ּ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנ ֵ
ידא ְד ִא ְּת ֵת ּ
יה ו ִּב ָ
יד ּ
ג ְֻב ַר ּיָא ִּב ֵ
ְלקַ ְר ּ ָתא:

ֹאמר ִה ּ ָמלֵ ט ַעל נַפְ ׁ ֶש ָך אַ ל ּ ַת ִּביט אַ ח ֲֶר ָ
יך וְ אַ ל
)יז( וַ יְ ִהי ְכהוֹ צִ יאָ ם אֹ ָתם הַ חוּצָ ה וַ יּ ֶ
ֹאמר
ּ ַתעֲ מֹד ְ ּבכָ ל הַ ִּכ ּ ָכר הָ הָ ָרה ִה ּ ָמלֵ ט ּ ֶפן ִּת ּ ָספֶ ה) :יז( וַ יְ ִהי ְכהוֹ צִ יאָ ם אֹ ָתם הַ חוּצָ ה וַ יּ ֶ

ִה ּ ָמלֵ ט ַעל נ ְַפ ׁ ֶש ָך אַ ל ּ ַת ִ ּביט אַ ח ֲֶר ָ
יך וְ אַ ל ּ ַתעֲ מֹד ְ ּבכָ ל הַ ִּכ ָּכר הָ הָ ָרה ִה ּ ָמלֵ ט ּ ֶפן ִּת ּ ָספֶ ה) :יז( וַ הֲ וָ א
יש ָרא ְלטו ָּרא ִא ְׁש ְּתזֵב
ַּכד אַ ּ ִפיק ּו י ְָתהוֹ ן ְלבָ ָרא וַ אֲ ַמר חוּס ַעל נ ְַפ ׁ ָש ְך לָ א ִת ְס ְּת ִכי לַ אֲ חוֹ ָר ְך וְ לָ א ְתקוּם ְּבכָ ל ֵמ ְׁ
דִּ ְל ָמא ִת ְלקֵ י:
ֹאמר לוֹ ט אֲ לֵ הֶ ם אַ ל נָא ֲא ֹדנָי:
דנָי) :יח( וַ יּ ֶ
ֹאמר לוֹ ט אֲלֵ הֶ ם אַ ל נָא ֲא ֹ
)יח( וַ יּ ֶ

אֲמר לוֹ ט
)יח( וַ ַ

ְלהוֹ ן ְּבבָ ע ּו ְכ ַען ִרבּ וֹ נָי )נ"י ,יְ ָי(:

)יט( ִה ּנֵה נָא ָמצָ א ַע ְבדְּ ָך חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ית ִע ּ ָמ ִדי ְלהַ חֲיוֹ ת
אֲשר ָעשִׂ ָ
ֶיך וַ ּ ַתגְ דֵּ ל חַ ְסדְּ ָך ׁ ֶ
אֶ ת נ ְַפ ִׁשי וְ אָ נ ִֹכי לֹא אוּכַ ל ְל ִה ּ ָמלֵ ט הָ הָ ָרה ּ ֶפן ִּת ְד ָּבקַ נִ י הָ ָר ָעה וָ ַמ ִּתי) :יט( ִה ּנֵה נָא

ָמצָ א ַע ְבדְּ ָך חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ית ִע ּ ָמ ִדי ְל ַהחֲיוֹ ת אֶ ת נ ְַפ ִׁשי וְ אָ נ ִֹכי לֹא אוּכַ ל
ֶיך וַ ּ ַתגְ דֵּ ל חַ ְסדְּ ָך אֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ
ֵיתא טֵ יבו ָּת ְך דִּ י
קֳד ָמ ְך וְ אַ ְס ּג ָ
ְל ִה ּ ָמלֵ ט הָ הָ ָרה ּ ֶפן ִּת ְד ָּבקַ נִ י הָ ָר ָעה וָ ַמ ִּתי) :יט( הָ א ְכ ַען אַ ְׁש ַּכח ַע ְב ָד ְך ַרח ֲִמין ָ
יל ָמא ְת ַע ְר ִע ּנַנִ י ִב ְׁש ּ ָתא וְ אֵ ימוּת:
עֲ בַ ְד ּ ָת ִע ּ ִמי ְלקַ ּי ָָמא יָת נ ְַפ ִׁשי וַ אֲ נָא לֵ ית אֲ נָא י ִָכיל ְל ִא ְׁש ּ ֵתזָבָ א ְלטו ָּרא דִּ ְ

רש"י
)כז( ואנכי עפר ואפר  -וכבר הייתי ראוי
להיות עפר ע"י המלכים ואפר ע"י נמרוד
לולי רחמיך אשר עמדו לי:
)כח( התשחית בחמשה  -והלא הן ט' לכל
כרך ואתה צדיקו של עולם תצטרף עמהם:
)כט( אולי ימצאון שם ארבעים  -וימלטו ד'
הכרכים וכן לשון יצילו ג' מהם או כ' יצילו ב'
מהם או י' יצילו א' מהם:
)לא( הואלתי  -רציתי כמו ויואל משה:
)לב( אולי ימצאון שם עשרה  -על פחות לא
בקש אמר דור המבול היו ח' נח ובניו ונשיהם

ולא הצילו על דורם ועל ט' ע"י צירוף כבר
בקש ולא מצא:
)לג( וילך ה' וגו'  -כיון שנשתתק הסניגור
הלך לו הדיין :ואברהם שב למקומו .נסתלק
הדיין נסתלק הסניגור והקטיגור מקטרג
ולפיכך ויבאו ב' המלאכים סדומה להשחית.
א' להשחית את סדום וא' להציל את לוט
והוא אותו שבא לרפאות את אברהם והשלישי
שבא לבשר את שרה כיון שעשה שליחותו
נסתלק לו:
)א( המלאכים  -ולהלן קראם אנשים
כשהיתה שכינה עמהם קראם אנשים .ד"א
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אצל אברהם שכחו גדול והיו המלאכים
תדירין אצלו כאנשים קראם אנשים ואצל לוט
קראם מלאכים :בערב  -וכי כל כך שהו
המלאכים מחברון לסדום אלא מלאכי רחמים
היו וממתינים שמא יוכל אברהם ללמד
עליהם סניגוריא :ולוט ישב בשער סדום -
ישב כתיב אותו היום מינוהו שופט עליהם
)ב"ר( :וירא לוט וגו'  -מבית אברהם למד
לחזור על האורחים:
)ב( הנה נא אדני  -הנה נא אתם אדונים לי
אחר שעברתם עלי .ד"א הנה נא צריכים
אתם לתת לב על הרשעים הללו שלא יכירו
בכם וזו היא עצה נכונה :סורו נא  -עקמו
את הדרך לביתי דרך עקלתון שלא יכירו
שאתם נכנסין שם לכך נא' סורו )ב"ר( :ולינו
ורחצו רגליכם  -וכי דרכן של בני אדם ללון
תחלה ואח"כ לרחוץ .ועוד שהרי אברהם אמר
להם תחלה ורחצו רגליכם אלא כך אמר לוט
אם כשיבאו אנשי סדום ויראו שכבר רחצו
רגליהם יעלילו עלי ויאמרו כבר עברו שני
ימים או שלשה שבאו לביתך ולא הודעתנו
לפיכך אמר מוטב שיתעכבו כאן באבק
רגליהם שיהיו נראין כמו שבאו עכשיו לפיכך
אמר לינו תחלה ואח"כ רחצו :ויאמרו לא -
ולאברהם אמרו כן תעשה מכאן שמסרבין
לקטן ואין מסרבין לגדול )ב"ר( :כי ברחוב
נלין  -הרי כי משמש בלשון אלא שאמרו לא
נסור אל ביתך אלא ברחובה של עיר נלין:
)ג( ויסרו אליו  -עקמו את הדרך לצד ביתו:
ומצות אפה  -פסח היה:
)ד( טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום -
כך נדרש בב"ר טרם ישכבו ואנשי העיר היו
בפיהם של מלאכים שהיו שואלים ללוט מה
טיבם ומעשיהם והוא אומר להם רובם
רשעים עודם מדברים בהם ואנשי סדום וגו'.
ופשוטו של מקרא ואנשי העיר אנשי רשע
נסבו על הבית ועל שהיו רשעים נקראים
אנשי סדום כמו שאמר הכתוב ואנשי סדום
רעים וחטאים :כל העם מקצה  -מקצה
העיר עד הקצה שאין אחד מהם מוחה בידם
שאפילו צדיק אחד אין בהם:

)ה( ונדעה אתם  -במשכב זכר כמו אשר לא
ידעו איש )ב"ר(:
)ח( האל  -כמו האלה :כי על כן באו  -כי
הטובה הזאת תעשו לכבודי על אשר באו בצל
קורתי תרגום בטלל שרותי תרגום של קורה
שרותא:
)ט( ויאמרו גש הלאה  -קרב להלאה כלומר
התקרב לצדדין והתרחק ממנו וכן כל הלאה
שבמקרא לשון ריחוק כמו )במדבר יז( זרה
הלאה )ש"א כ( הנה החצי ממך והלאה .גש
הלאה המשך להלן בלשון לע"ז טריט"י דנו"ש
)ווייכע פאן אונז( ודבר נזיפה הוא לומר אין
אנו חוששין לך ודומה לו )ישעיה סה( קרב
אליך אל תגש בי .וכן )ישעיה מט( גשה לי
ואשבה המשך לצדדין בעבורי ואשב אצלך.
אתה מליץ על האורחין איך מלאך לבך .על
שאמר להם על הבנות אמרו לו גש הלאה
לשון נחת ועל שהיה מליץ על האורחים אמרו
האחד בא לגור .אדם נכרי יחידי אתה בינינו
שבאת לגור וישפוט שפוט ונעשית מוכיח
אותנו :הדלת  -דלת הסובבת לנעול ולפתוח:
)יא( פתח  -הוא החלל שבו נכנסין ויוצאין:
בסנורים  -מכת עורון :מקטן ועד גדול -
)ב"ר( הקטנים התחילו בעבירה תחלה שנאמר
מנער ועד זקן לפיכך התחילה הפורענות
מהם:
)יב( עוד מי לך פה  -פשוטו של מקרא מי
יש לך עוד בעיר הזאת חוץ מאשתך ובנותיך
שבבית :חתן ובניך ובנותיך  -אם יש לך חתן
או בנים ובנות הוצא מן המקום :ובניך  -בני
בנותיך הנשואות ומ"א עוד מאחר שעושין
נבלה כזאת מי לך פתחון פה ללמד סניגוריא
עליהם שכל הלילה היה מליץ עליהם טובות
קרי ביה מי לך פה:
)יד( חתניו  -שתי בנות נשואות היו לו בעיר:
לקחי בנותיו  -שאותן שבבית ארוסות להם:
)טו( ויאיצו  -כתרגומו ודחיקו מהרוהו:
הנמצאות  -המזומנות לך בבית להצילם ומ"א
יש וזה ישובו של מקרא :תספה  -תהיה כלה
עד תום כל הדור מתורגם עד דסף כל דרא:
)טז( ויתמהמה  -כדי להציל את ממונו:
ויחזיקו ) -ב"ר( א' מהם היה שליח להצילו
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)ישעיה מו( ולא יכלו מלט משא להשמיט
משא הרעי שבנקביהם:
)יח( אל נא אדני ) -שבועות לה( רבותינו
אמרו שם זה קדש שנאמר בו להחיות את
נפשי מי שיש בידו להמית ולהחיות ותרגומו
בבעו כען ה' :אל נא  -אל נא תאמר אלי
להמלט ההרה :נא  -לשון בקשה:
)יט( פן תדבקני הרעה  -כשהייתי אצל אנשי
סדום היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי בני
העיר והייתי נראה צדיק וכדאי להנצל
וכשאבא אצל צדיק אני כרשע .וכן אמרה
הצרפית לאליהו )מ"א יז( כי באת אלי להזכיר
את עוני עד שלא באת אצלי היה הקב"ה
רואה מעשי ומעשי עמי ואני צדקת ביניהם
ומשבאת אצלי לפי מעשיך אני רשעה:

וחבירו להפוך סדום לכך נאמר ויאמר המלט
ולא נאמר ויאמרו:
)יז( המלט על נפשך  -דייך להציל נפשות אל
תחוס על הממון:
אל תביט אחריך  -אתה הרשעת עמהם
ובזכות אברהם אתה ניצול אינך כדאי לראות
בפורענותם ואתה ניצול :בכל הככר  -ככר
הירדן :ההרה המלט  -אצל אברהם ברח
שהוא יושב בהר שנאמר ויעתק משם ההרה.
ואף עכשיו היה יושב שם שנאמר אל המקום
אשר היה שם אהלו בתחלה ואע"פ שכתוב
ויאהל אברם וגו' אהלים הרבה היו לו ונמשכו
עד חברון .המלט לשון השמטה וכן כל
המלטה שבמקרא אשמוצי"ר )ענטשליפפען(
בלע"ז וכן )ישעיה סו( והמליטה זכר שנשמט
העובר מן הרחם )תהלים קכד( כצפור נמלטה

ð"òì
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