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ח־ה ֖אֹ ֶהל ְּכ ֥חֹם ַהיּֽ וֹם) :ב( וַ יִּ ּ ָשׂ ֤א ֵﬠינָ י ו וַ ַ ֔יּ ְרא וְ ִה ֵּנ ה ׁ ְשל ׁ ָ ֹ֣שה ֲאנָ ׁ ֔ ִשים נִ ָּצ ִ ֖בים
)א( וַ יֵּ ָר֤א ֵא ָלי ו ֔ה' ְּב ֵאל ֹנֵ ֖י ַמ ְמ ֵ ֑רא וְ ֛הוּא י ׁ ֵֹש֥ב ּ ֶפ ַֽת ָ
֤אתי ֵח ן ְּב ֵﬠ ֔ ֶיניךָ ַאל־נָ ֥א ַת ֲﬠ ֖בֹר ֵמ ַﬠ֥ל
ם־נא ָמצָ ִ
ֹאמ֑ר ֲאד ֗ ָֹני ִא ֨ ָ
את ם ִמ ּ ֶפ ַ֣תח ָה ֔אֹ ֶהל וַ יִּ ׁ ְש ַּ ֖תח ּו ָ ֽא ְרצָ ה) :ג( וַ יּ ַ
ָﬠ ָל֑יו וַ ַ ֗יּ ְרא וַ יָּ ֤ ָרץ ִל ְק ָר ָ
ת־ל ֶחם וְ ַס ֲﬠ ֤ד ּו ִל ְּב ֶכ ם ַא ַ ֣חר ַּת ֲﬠ ֔בֹר ּו ִּ ֽכי־
ט־מיִ ם וְ ַר ֲחצ֖ ּו ַרגְ ֵל ֶיכ֑ם וְ ִ ֽה ׁ ּ ָש ֲﬠנ֖ ּו ַּ ֥ת ַחת ָה ֵﬠֽץ) :ה( וְ ֶא ְק ָ֨חה פַ ֶ֜
ַﬠ ְבדֶּ ֽ ךָ ) :ד( יֻ ּ קח־נָ ֣א ְמ ַﬠ ַ֔
אמר ַמ ֲה ִ ֞רי ׁ ְש ֤ל ֹ ׁש
ל־ש ָ ֑רה וַ ֹ֗יּ ֶ
שר דִּ ַּב ְֽר ָּת) :ו( וַ יְ ַמ ֵה֧ר ַא ְב ָר ָה֛ם ָה ֖אֹ ֱה ָלה ֶא ָ ׂ
אמ ֔ר ּו ֵּכ֥ן ַּת ֲﬠ ֶ ׂש֖ה ַּכ ֲא ׁ ֶ ֥
ֽל־ﬠ ְבדְּ ֶכ֑ם וַ ֹ֣יּ ְ
ל־כ֥ן ֲﬠ ַב ְר ֶּ ֖תם ַﬠ ַ
ַﬠ ֵּ
ל־ה ֔ ַּנ ַﬠר וַ יְ ַמ ֵה֖ר ַל ֲﬠ ֥ ׂשוֹת
ן־ב ָ ֜קר ַ ֤ר ְך וָ טוֹ ב וַ יִּ ֵּ ֣תן ֶא ַ
ל־ה ָּב ָ ֖קר ָ ֣רץ ַא ְב ָר ָה֑ם וַ יִּ ַ ּ֨קח ֶּב ָּ
ְס ִאי ם ֶ ֣ק ַמח ֔סֹ ֶלת ֖לו ׁ ִּשי וַ ֲﬠ ִ ׂ֥שי ֻﬠגֽ וֹת) :ז( וְ ֶא ַ
ֹאמ ֣ר ּו
ֹאכֽלוּ) :ט( וַ יּ ְ
יה֛ם ַּ ֥ת ַחת ָה ֵﬠ֖ץ וַ יּ ֵ
יה֑ם וְ ֽהוּא־ע ֵֹמ֧ד ֲﬠ ֵל ֶ
שר ָﬠ ֔ ָ ׂשה וַ יִּ ֵּ ֖תן ִלפְ נֵ ֶ
ן־ה ָּב ָק ר ֲא ׁ ֶ ֣
א ֹֽתוֹ) :ח( וַ יִּ ַ ּ֨קח ֶח ְמ ָ ֜אה וְ ָח ָ֗לב ו ֶּב ַ
ה־ב֖ן ְל ָ ׂש ָ ֣רה ִא ׁ ְש ֶּ ֑תךָ וְ ָ ׂש ָ ֥רה ׁש ַ ֹ֛מ ַﬠת
יך ָּכ ֵﬠ֣ת ַח ָ֔יּה וְ ִה ֵּנ ֵ
אמר ׁ ֣שוֹב ָא ׁ ֤שוּב ֵא ֙ ֶל ָ 
אמר ִה ֵּנ֥ה ָב ֽאֹ ֶהל) :י( וַ ֹ֗יּ ֶ
ֵא ָ֔ליו ַאיֵּ ֖ה ָ ׂש ָ ֣רה ִא ׁ ְש ֶּ ֑תךָ וַ ֹ֖יּ ֶ
ּ ֶפ ַ֥תח ָה ֖אֹ ֶהל וְ ֥הוּא ַא ֲח ָ ֽריו) :יא( וְ ַא ְב ָר ָה֤ם וְ ָ ׂש ָר ה זְ ֵק ֔ ִנים ָּב ִ ֖אים ַּביָּ ִ ֑מים ָח ַדלִ ל ְהי֣ וֹת ְל ָ ׂש ָ ֔רה ֖אֹ ַרח ַּכ ָּנ ׁ ִ ֽשים) :יב( וַ ִּתצְ ַ ֥חק ָ ׂש ָ ֖רה
מר ַה ַ ֥אף
ל־א ְב ָר ָה֑ם ָל ָּ֣מה זֶּ ה צָ ֲח ָ ֨קה ָ ׂש ָ ֜רה ֵלא ֗ ֹ
אמר ֖ה' ֶא ַ
ה־לי ֶﬠ ְד ֔ ָנה וַ ֽאדֹנִ ֖י זָ קן) :יג( וַ ֹ֥יּ ֶ
ְּב ִק ְר ָּב ּ֣ה ֵלא ֑מֹר ַא ֲח ֵ ֤רי ְבל ִֹתיָ הֽיְ ָת ִּ ֣
וֹﬠד ָא ׁ ֥שוּב ֵא ֶל֛יךָ ָּכ ֵﬠ֥ת ַחיָּ ֖ה ו ְּל ָ ׂש ָ ֥רה ֵבֽן) :טו( וַ ְּת ַכ ֵ֨ח ׁש ָ ׂש ָ ֧רה׀ ֵלא ֛מֹר ֥ל ֹא
ֻא ְמנָ ֛ם ֵא ֵל֖ד וַ ֲאנִ ֥י זָ קנְ ִּתי) :יד( ֲהיִ ּ ָפ ֵל֥א ֵמ ֖ה' דָּ ָב֑ר ַל ּמ ֵ֞
ל־פנֵ ֣י ְס ֑דֹם וְ ַ ֨א ְב ָר ָ֔הם ה ֵֹל ְ֥ך ִﬠ ָּמ֖ם ְל ׁ ַש ְּל ָ ֽחם:
אמר׀ ֖ל ֹא ִּ ֥כי צָ ָ ֽח ְק ְּת) :טז( וַ יָּ ֻ ֤קמ ּו ִמ ׁ ּ ָש ם ָה ֲֽאנָ ׁ ֔ ִשים וַ יַּ ׁ ְש ִ ֖קפ ּו ַﬠ ּ ְ
צָ ַ ֖ח ְק ִּתי ִּ ֣כי׀ יָ ֵ ֑ר ָאה וַ ֹ֥יּ ֶ
ּ־בוֹ ּ֖ ֹכל גּ וֹיֵ ֥י ָה ָ ֽא ֶרץ:
ֹשה) :יח( וְ ַ ֨א ְב ָר ָ֔הם ָהי֧ וֹ יִ ְֽהיֶ ֛ה ְלג֥ וֹי ָ ּג ֖דוֹל וְ ָﬠצ֑ וּם וְ ֨ ִנ ְב ְרכו ֔
)יז( וַ ֽ֖ה' ָא ָמ֑ר ַה ְֽמ ַכ ֶּס֤ה ֲאנִ יֽ ֵ מ ַא ְב ָר ָ֔הם ֲא ׁ ֶש֖ר ֲאנִ ֥י ע ֶ ׂ ֽ
ת־בית וֹ ַא ֲח ָ ֔ריו וְ ׁ ָש ְֽמר ּו דֶּ ֣ ֶר ְך ֔ה' ַל ֲﬠ ֥ ׂשוֹת צְ ָד ָ ֖קה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ֑ט ְל ַ֗מ ַﬠן ָה ִב֤יא ֙ה' ַﬠל־
ת־בנָ ֤יו וְ ֶא ֵּ
)יט( ִּ ֣כי יְ ַד ְﬠ ִּ֗תיו ְל ַמ ַﬠ ן ֲא ׁ ֨ ֶשר יְ צַ ֶ ֜ ּוה ֶא ָּ
ה־נ֣א
אתם ִּ ֥כי ָכ ְב ָ ֖דה ְמ ֽאֹד) :כא( ֵ ֽא ֲר ָד ָּ
י־ר ָּבה וְ ַ֨ח ּ ָט ָ֔
אמר ֔ה' זַ ֲﬠ ַ ֛קת ְס ֥דֹם וַ ֲﬠמ ָ ֹ֖רה ִּכ ָ ֑
ַא ְב ָר ָ֔הם ֵ ֥את ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּב֖ר ָﬠ ָלֽיו) :כ( וַ ֹ֣יּ ֶ
עוֹדנּ ּו ע ֵ ֹ֖מד
וְ ֶא ְר ֶ ֔אה ַה ְּכצַ ֲﬠ ָק ָ ֛ת ּה ַה ָּב ָ֥אה ֵא ַל֖י ָﬠ ֣ ׂשוּ׀ ָּכ ָל֑ה וְ ִאם־ ֖ל ֹא ֵא ָ ֽד ָﬠה) :כב( וַ יִּ פְ נ֤ ּו ִמ ׁ ּ ָש ם ָה ֲֽאנָ ׁ ֔ ִשים וַ יֵּ ְל ֖כ ּו ְס ֑דֹ ָמה וְ ַ ֨א ְב ָר ָ֔הם ֶ ֥
וֹך ָה ִﬠ֑יר ַה ַ ֤אף ִּת ְס ּ ֶפ ה
יקם ְּב ֣ת ְ
ם־ר ׁ ָשֽע) :כד( או ַּל֥י יֵ ׁ֛ש ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֥שים צַ דִּ ִ ֖
ֹאמ֑ר ַה ַ ֣אף ִּת ְס ּ ֔ ֶפה צַ דִּ ֖ יק ִﬠ ָ
ִלפְ נֵ ֥י ֽה') :כג( וַ יִּ ַ ּג ׁ֥ש ַא ְב ָר ָה֖ם וַ יּ ַ
ם־ר ׁ ֔ ָשע
יקם ֲא ׁ ֶש֥ר ְּב ִק ְר ָּב ּֽה) :כה( ָח ֨ ִל ָלה ְּל ֜ ָך ֵמ ֲﬠ ֣שׂ ֹת׀ ַּכדָּ ָב֣ר ַה ֶ֗זּה ְל ָה ִמ֤ית צַ דִּ י ק ִﬠ ָ
וְ ל ֹא־ ִת ּ ָשׂ ֣ א ַל ָּמ ֔קוֹם ְל ַ ֛מ ַﬠן ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֥שים ַה ַּצדִּ ִ ֖
יקם
ם־א ְמצָ ֥א ִב ְס ֛דֹם ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֥שים צַ דִּ ִ ֖
אמר ֔ה' ִא ֶ
וְ ָהיָ ֥ה ַכ ַּצדִּ ֖ יק ָּכ ָר ׁ ָש֑ע ָח ִ ֣ל ָלה ָּ֔ל ְך ֲה ׁשֹפֵ ט ָּכל־ ָה ָ ֔א ֶרץ ֥ל ֹא יַ ֲﬠ ֶ ׂש֖ה ִמ ׁ ְש ּ ָ ֽפט) :כו( וַ ֹ֣יּ ֶ
ל־אד ֔ ָֹני וְ ָאנ ִ ֹ֖כי ָﬠפָ ֥ר
הוֹא ְל ִּתיְ ל ַד ֵּב֣ר ֶא ֲ
ֹאמ֑ר ִה ֵּנה־נָ ֤א ַ ֙
ל־ה ָּמקוֹ֖ ם ַּב ֲﬠבו ָ ּֽרם) :כז( וַ יַּ ַ֥ﬠן ַא ְב ָר ָה֖ם וַ יּ ַ
אתי ְל ָכ ַ
ש ִ
וֹך ָה ִﬠ֑יר וְ נָ ָ ׂ ֥
ְּב ֣ת ְ
ם־א ְמצָ ֣א
אמ ר ֣ל ֹא ַא ׁ ְש ִ֔חית ִא ֶ
ל־ה ִﬠ֑יר וַ ֹ֙יּ ֶ
ת־כ ָ
יק ם ֲח ִמ ׁ ּ ֔ ָשה ֲה ַת ׁ ְש ִ ֥חית ַּב ֲח ִמ ׁ ּ ָש֖ה ֶא ָּ
וָ ֵ ֽאפֶ ר) :כח( או ַּלי יַ ְח ְס ֞רוּן ֲח ִמ ׁ ּ ִש֤ים ַה ַּצדִּ ִ
אמ ר ֣ל ֹא ֶ ֽא ֱﬠ ֔ ֶ ׂשה ַּב ֲﬠ ֖בוּר
ֹאמר או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ַא ְר ָּב ִ ֑ﬠים וַ ֹ֙יּ ֶ
שה) :כט( וַ ֹ֨יּ ֶסף ֜עוֹד ְל ַד ֵּב֤ר ֵא ָלי ו וַ יּ ַ֔
ׁ ֔ ָשם ַא ְר ָּב ִ ֖ﬠים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָ ֽ
ם־א ְמצָ ֥א ׁ ָש֖ם ׁ ְשל ׁ ִ ֹֽשים:
אמ ר ֣ל ֹא ֶ ֽא ֱﬠ ֔ ֶ ׂשה ִא ֶ
ל־נא יִ ֤ ַחר ַלֽאדֹנָ י וַ ֲא ַד ֵּ֔ב ָרה או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ׁ ְשל ׁ ִ ֹ֑שים וַ ֹ֙יּ ֶ
ֹאמר ַא ֞ ָ
ָה ַא ְר ָּב ִ ֽﬠים) :ל( ַ ויּ ֶ
אמ ר ֣ל ֹא ַא ׁ ְש ִ֔חית ַּב ֲﬠ ֖בוּר ָה ֶֽﬠ ְ ׂש ִ ֽרים) :לב(
ל־אד ֔ ָֹני או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ֶﬠ ְ ׂש ִ ֑רים וַ ֹ֙יּ ֶ
הוֹא ְל ִּתיְ ל ַד ֵּב֣ר ֶא ֲ
אמר ִה ֵּנֽה־נָ ֤א ַ ֙
)לא( וַ ֹ֗יּ ֶ
אמ ר ֣ל ֹא ַא ׁ ְש ִ֔חית ַּב ֲﬠ ֖בוּר ָה ֲﬠ ָ ׂש ָ ֽרה) :לג( וַ יֵּ ֶ֣ל ְך
־ה ּ ֔ ַפ ַﬠם או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ֲﬠ ָ ׂש ָ ֑רה וַ ֹ֙יּ ֶ
ל־נא יִ ֤ ַחר ַלֽאדֹנָ י וַ ֲא ַד ְּב ָ ֣רה ַא ְך ַ
ֹאמר ַא ֞ ָ
ַ ֠ויּ ֶ
ר־ס ֑דֹם
ש ַﬠ ְ
ֹשב ְּב ׁ ַ ֽ
ל־א ְב ָר ָה֑ם וְ ַא ְב ָר ָה֖ם ׁ ָש֥ב ִל ְמק ֹֽמוֹ) :א( ַ ויָּ בֹא ּו ׁ ְש ֨ ֵני ַה ַּמ ְל ָא ִכ֤ים ְס ֙דֹ ָמ ה ָּב ֶ֔ﬠ ֶרב וְ ֖לוֹט י ׁ ֵ ֣
שר ִּכ ָּ֔לה ְל ַד ֵּב֖ר ֶא ַ
֔ה' ַּכ ֲא ׁ ֶ ֣
ל־בית ַﬠ ְבדְּ ֶכ ֤ם וְ ֙ ִלינ ּו וְ ַר ֲחצ֣ ּו ַרגְ ֵל ֶ֔יכם
א־אד ֗ ַֹני ֣סוּר ּו נָ א ֶא ֵּ֨
אמר ִה ֶּנ֣ה ָּנ ֲ
אתם וַ יִּ ׁ ְש ַּ ֥תח ּו ַא ּ ַפ֖יִ ם ָ ֽא ְרצָ ה) :ב( וַ ֹ֜יּ ֶ
וַ יַּ ְרא־לוֹ ט וַ יָּ ֣ ָקם ִל ְק ָר ָ֔
ל־ב ֑יתוֹ וַ יַּ ַ֤ﬠשׂ ָל ֶה ם
ר־ב֣ם ְמ ֔אֹד וַ יָּ ֻ ֣סר ּו ֵא ָ֔ליו וַ יָּ ֖בֹא ּו ֶא ֵּ
ֹאמ ֣ר ּו ּ֔ל ֹא ִּ ֥כי ָב ְר ֖חוֹב נָ ִ ֽלין) :ג( וַ יִּ פְ צַ ָּ
וְ ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּ ֖תם וַ ֲה ַל ְכ ֶּ ֣תם ְל ַד ְר ְּכ ֶכ֑ם וַ יּ ְ
ל־ה ָﬠ֖ם ִמ ָ ּקצֶ ֽה:
ל־ה ַּ֔ביִ ת ִמ ַּנ ַ֖ﬠר וְ ַﬠד־זָ ֵ ֑קן ָּכ ָ
ֹאכֽל ּו) :ד( ֶט ֶר ֘ם יִ ׁ ְש ָּכב ֒ ּו וְ ַאנְ ׁ ֨ ֵשי ָה ִ֜ﬠיר ַאנְ ׁ ֵש֤י ְסדֹ ם נָ ַס ּ֣ב ּו ַﬠ ַ
ִמ ׁ ְש ֶּ֔תה ו ַּמ ּ֥צוֹת ָאפָ ֖ה וַ יּ ֵ
יאם ֵא ֵ֔לינ ּו וְ נֵ ְד ָﬠ֖ה א ָ ֹֽתם) :ו( וַ יֵּ צֵ ֧א ֲא ֵל ֶה֛ם ֖לוֹט
ר־ב֥א ּו ֵא ֶל֖יךָ ַה ָּל֑יְ ָלה הוֹצִ ֵ ֣
אמר ּו ֔לוֹ ַאיֵּ ֧ה ָה ֲאנָ ׁ ִ ֛שים ֲא ׁ ֶש ָּ
)ה( וַ יִּ ְק ְר ֤א ּו ֶאל־לוֹ ט וַ ֹ֣יּ ְ
ה־נ ֤א
ֽיא ָּ
ה־נא ִ֜לי ׁ ְש ֵּ ֣תי ָבנ֗ וֹת ֲא ׁ ֶש֤ר ֽל ֹא־יָ ְדע ּו ִ ֔א ׁיש אוֹצִ ָ
ֹאמ֑ר ַאל־נָ ֥א ַא ַ ֖חי ָּת ֵ ֽרע ּו) :ח( ִה ֵּנ ֨ ָ
ַה ּ ֶפ ְ֑ת ָחה וְ ַהדֶּ ֖ ֶלת ָסגַ ֥ר ַא ֲח ָ ֽריו) :ז( וַ יּ ַ
ֹאמ ֣רוּ׀ ֶ ּג ׁש־
ל־כ֥ן ָּב֖א ּו ְּבצֵ ֥ל ק ָֹר ִ ֽתי) :ט( וַ יּ ְ
י־ﬠ ֵּ
ל־ת ֲﬠ ֣ ׂש ּו ָד ָ֔בר ִּ ֽכ ַ
ֶא ְת ֶה ן ֲא ֵל ֶ֔יכם וַ ֲﬠ ֣ ׂש ּו ָל ֶ֔הן ַּכ ּ ֖טוֹב ְּב ֵﬠינֵ ֶיכ֑ם ַרק ָל ֲֽאנָ ׁ ִש֤ים ָה ֵאלַ א ַּ
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֤יש ְּבלוֹ ט ְמ ֔אֹד וַ ֽיִּ ְ ּג ׁ ֖ש ּו ִל ׁ ְש ּ֖ ֹבר ַהדָּ ֽ ֶלת) :י(
ֽא־לג ּו ר וַ יִּ ׁ ְש ּ ֹ֣פט ׁ ָש ֔פוֹט ַﬠ ָּ֕תה נָ ַ ֥רע ְלךָ ֖ ֵמ ֶה֑ם וַ יִּ פְ צְ ֨ר ּו ָב ִא ׁ
אמר ּו ָה ֶא ָח֤ד ָּב ָ
ָ֗ה ְל ָאה וַ ֹֽיּ ְ
ר־פ ַ֣תח ַה ַּ֗ביִ ת
ת־ה ֲאנָ ׁ ֞ ִשים ֲא ׁ ֶש ּ ֶ
ת־הדֶּ ֖ ֶלת ָסגָ ֽר ּו) :יא( וְ ֶֽא ָ
יה֖ם ַה ָּב֑יְ ָתה וְ ֶא ַ
ת־לוֹט ֲא ֵל ֶ
וַ יִּ ׁ ְש ְל ֤ח ּו ָה ֲֽאנָ ׁ ִשי ם ֶאת־יָ ָ ֔דם וַ יָּ ִב֧יא ּו ֶא ֛
י־לךָ ֣ ֔פֹה ָח ָת ן ו ָּבנֶ ֣יךָ ו ְּבנ ֶֹ֔תיךָ
ל־לוֹט ֚עֹד ִ ֽמ ְ
ֹאמ ֨ר ּו ָה ֲאנָ ׁ ֜ ִשים ֶא ֗
ד־ג ֑דוֹל וַ יִּ ְל ֖א ּו ִל ְמ ֹ֥צא ַה ּ ָפ ַֽתח) :יב( וַ יּ ְ
ִה ּכ ּו ַּב ַּסנְ וֵ ִ ֔רים ִמ ָ ּק ֖טֹן וְ ַﬠ ָ ּ
ת־פנֵ ֣י ֔ה'
ת־ה ָּמ ֖קוֹם ַהזֶּ ֑ה ִּ ֽכי־גָ ְֽד ָל ֤ה צַ ֲﬠ ָק ָת ם ֶא ּ ְ
י־מ ׁ ְש ִח ִ ֣תים ֲא ֔ ַנ ְחנ ּו ֶא ַ
ר־לךָ ֖ ָּב ִﬠ֑יר הוֹצֵ ֖א ִמן־ ַה ָּמ ֽקוֹם) :יג( ִּ ֽכ ַ
וְ ֥כֹל ֲא ׁ ֶש ְ
י־מ ׁ ְש ִ ֥חית ֖ה'
ן־ה ָּמ ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה ִּ ֽכ ַ
אמ ר ֤קוּמ ּו ְּצא ּו ִמ ַ
ל־ח ָתנָ ֣יו׀ ל ְֹק ֵח֣י ְבנ ָֹ֗תיו וַ ֹ֙יּ ֶ
וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵח֥נ ּו ֖ה' ְל ׁ ַש ֲח ָ ֽת ּה) :יד( וַ יֵּ ֨ ֵצא ֜לוֹט וַ יְ ַד ֵּב֣ר׀ ֶא ֲ
ת־א ׁ ְש ְּת ֜ ָך וְ ֶאת־
ש ַחר ָﬠ ָ֔לה וַ יָּ ִ ֥איצ ּו ַה ַּמ ְל ָא ִ ֖כים ְּב ֣לוֹט ֵלא ֑מֹר ק ּו ם ַ ֨קח ֶ ֽא ִ
ֶאת־ ָה ִﬠ֑יר וַ יְ ִ ֥הי ִכ ְמצַ ֵח֖ק ְּב ֵﬠינֵ ֥י ֲח ָתנָ ֽיו) :טו( ו ְּכמ וֹ ַה ׁ ּ ַ ֣
ד־א ׁ ְש ּ֗תוֹ ו ְּביַ ד ׁ ְש ֵּ ֣תי ְבנ ָֹ֔תיו
ן־ת ָּספֶ ֖ה ַּב ֲﬠ ֹ֥ון ָה ִ ֽﬠיר) :טז( וַ ֽיִּ ְת ַמ ְה ָ֓מ ּה׀ וַ יַּ ֲח ִ֨זיק ּו ָה ֲאנָ ׁ ֜ ִשים ְּביָ ֣דוֹ ו ְּביַ ִ
יך ַה ִּנ ְמצָ ֔אֹת ּ ֶפ ִּ
ׁ ְש ֵּת֤י ְבנ ֶֹ֙ת ָ 
ל־ת ִּ ֣ביט
אמ ר ִה ָּמ ֵל֣ט ַﬠל־נַ פְ ׁ ֔ ֶשךָ ַא ַּ
יאם א ָֹ֜תם ַה ֗חוּצָ ה וַ ֹ֙יּ ֶ
ְּב ֶח ְמ ַל֥ת ֖ה' ָﬠ ָל֑יו וַ יֹּצִ ֻ ֥אה ּו וַ יַּ ִּנ ֻ ֖חה ּו ִמ ֥חוּץ ָל ִ ֽﬠיר) :יז( וַ יְ ִהיְ כהוֹצִ ָ ֨
אמר ֖לוֹט ֲא ֵל ֶה֑ם ַאל־נָ ֖א ֲאדֹנָ ֽי) :יט( ִה ֵּנה־נָ א ָמ ֨ ָצא
ן־ת ָּספֶ ֽה) :יח( וַ ֹ֥יּ ֶ
ל־ה ִּכ ָּכ֑ר ָה ָה ָ֥רה ִה ָּמ ֵל֖ט ּ ֶפ ִּ
ל־ת ֲﬠ ֖מֹד ְּב ָכ ַ
ַא ֲח ֶ ֔ריךָ וְ ַ ֽא ַּ
ן־ת ְד ָּב ַ ֥קנִ י
ית ִﬠ ָּמ ִ ֔די ְל ַה ֲח֖יוֹת ֶאת־נַ פְ ׁ ִ ֑שי וְ ָאנ ִֹ֗כי ֤ל ֹא או ַּכלְ ל ִה ָּמ ֵל֣ט ָה ָ֔ה ָרה ּ ֶפ ִּ
יך וַ ַּתגְ דֵּ ֣ ל ַח ְסדְּ ֗ ָך ֲא ׁ ֶש֤ר ָﬠ ֙ ִ ׂש ָ 
ַﬠ ְבדְּ ךָ ֣ ֵחן֘ ְּב ֵﬠינֶ ֒ ָ
ָה ָר ָﬠ֖ה וָ ַ ֽמ ִּתי) :כ( ִה ֵּנה־נָ א ָה ִ֨ﬠיר ַה ֹ֧זּאת ְקר ָֹב֛ה ָלנ֥ וּס ׁ ָש ָּ֖מה וְ ִ ֣הוא ִמצְ ָﬠ֑ר ִא ָּמ ְל ָ֨טה ֜ ָּנא ׁ ֗ ָש ָּמה ֲה ֥ל ֹא ִמצְ ָﬠ֛ר ִ ֖הוא ו ְּת ִ ֥חי נַ פְ ׁ ִ ֽשי:
ת־ה ִ ֖ﬠיר ֲא ׁ ֶש֥ר דִּ ַּב ְֽר ָּת) :כב( ַמ ֵה ר ִה ָּמ ֵל֣ט ׁ ֔ ָש ָּמה ִּ ֣כי ֤ל ֹא
אתי פָ ֔ ֶניךָ ַ ּג֖ם ַלדָּ ָב֣ר ַהזֶּ ֑ה ְל ִב ְל ִּ ֛תי ָהפְ ִּ ֥כי ֶא ָ
ש ִ
אמר ֵא ָ֔ליו ִה ֵּנ ה נָ ָ ׂ ֣
)כא( וַ ֹ֣יּ ֶ
ל־ה ָ ֑א ֶרץ וְ ֖לוֹט ָּב֥א ֹֽצ ֲﬠ ָרה) :כד( וַ ֽ֗ה'
וֹﬠר) :כג( ַה ׁ ּ ֶש ֶ֖מ ׁש יָ צָ ֣א ַﬠ ָ
ם־ה ִ ֖ﬠיר צֽ ַ
ל־כ֛ן ָק ָ ֥רא ׁ ֵש ָ
ד־ב ֲֹאךָ ֖ ׁ ָש ָּ֑מה ַﬠ ֵּ
או ַּכלַ ל ֲﬠ ֣ ׂשוֹת דָּ ָ֔בר ַﬠ ּ
ל־ה ִּכ ָּכ֑ר וְ ֵאתָּ כל־
ת־ה ָﬠ ִ ֣רים ָה ֵ ֔אל וְ ֵ ֖את ָּכ ַ
ן־ה ׁ ּ ָש ָ ֽמיִ ם) :כה( וַ ֽיַּ ֲהפ ְ ֹך ֶא ֶ
ל־ﬠמ ָ ֹ֖רה ָ ּגפְ ִ ֣רית וָ ֵ ֛א ׁש ֵמ ֵ ֥את ֖ה' ִמ ַ
ל־ס ֛דֹם וְ ַﬠ ֲ
ִה ְמ ִ ֧טיר ַﬠ ְ
ל־ה ָּמ ֔קוֹם ֲא ׁ ֶשר־
י ׁ ְֹש ֵב֣י ֶה ָﬠ ִ ֔רים וְ צֶ ַ֖מח ָה ֲא ָד ָ ֽמה) :כו( וַ ַּת ֵּב֥ט ִא ׁ ְש ּ֖תוֹ ֵמ ַא ֲח ָ ֑ריו וַ ְּת ִ ֖הי נְ ִצ֥יב ֶ ֽמ ַלח) :כז( וַ יַּ ׁ ְש ֵּכ֥ם ַא ְב ָר ָה֖ם ַּב ּ֑ ֹב ֶקר ֶא ַ֨
ל־פנֵ ֖י ֶ ֣א ֶרץ ַה ִּכ ָּכ֑ר וַ ַ ֗יּ ְרא וְ ִה ֵּנ ֤ה ָﬠ ָל ה ִקי ֣טֹר ָה ָ ֔א ֶרץ ְּכ ִקי ֖טֹר
ֽל־כ ּ ְ
ל־פנֵ ֤י ְסדֹ ם וַ ֲﬠמ ָ ֹ֔רה וְ ַﬠ ָּ
ת־פנֵ ֥י ֽה') :כח( וַ יַּ ׁ ְש ֵ ֗קף ַﬠ ּ ְ
ָﬠ ַ֥מד ׁ ָש֖ם ֶא ּ ְ
וֹך ַה ֲהפֵ ָ֔כה ַּב ֲהפֹךְ 
ת־א ְב ָר ָה֑ם וַ יְ ׁ ַש ַּל֤ח ֶאת־לוֹ ט ִמ ּ֣ת ְ
ת־ﬠ ֵ ֣רי ַה ִּכ ָּ֔כר וַ יִּ זְ ּ֥ ֹכר ֱאל ִ ֹ֖הים ֶא ַ
שן) :כט( וַ יְ ִ֗הי ְּב ׁ ַש ֵח֤ת ֱאל ִֹהי ם ֶא ָ
ַה ִּכ ְב ׁ ָ ֽ
וֹﬠר וַ ֵ֙יּ ׁ ֶש ב ַּב ְּמ ָﬠ ָ ֔רה
ש ֶבת ְּבצ֑ ַ
וֹﬠר וַ יֵּ ׁ ֶ֣שב ָּב ָ֗הר ו ׁ ְּש ֵּת֤י ְבנ ָֹתי ו ִﬠ ּ֔מוֹ ִּ ֥כי יָ ֵ ֖רא ָל ׁ ֶ ֣
שב ָּב ֵה֖ן ֽלוֹט) :ל( וַ יַּ ַﬠל ֨ לוֹט ִמ ּ֜צ ַ
ת־ה ָ֣ﬠ ִ ֔רים ֲא ׁ ֶשר־יָ ׁ ַ ֥
ֶא ֶ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ) :לב(
ירה ָא ִ ֣בינ ּו זָ ֵ ֑קן וְ ִ ֨א ׁיש ֵא֤ין ָּב ָ ֙א ֶר ץ ָל ֣בוֹא ָﬠ ֵ֔לינ ּו ְּכ ֶ ֖ד ֶר ְך ָּכ ָ
ל־ה ְּצ ִﬠ ָ ֖
אמר ַה ְּב ִכ ָ ֛ירה ֶא ַ
ת ֶ
֖הוּא ו ׁ ְּש ֵּ ֥תי ְבנ ָ ֹֽתיו) :לא( וַ ּ֧ ֹ
יה֛ן יַ ֖יִ ן ַּב ַּ ֣ליְ ָלה ֑הוּא וַ ָּת ֤בֹא ַה ְּב ִכ ָיר ה
ת־א ִב ֶ
ת־א ִ ֛בינ ּו יַ ֖ ִין וְ נִ ׁ ְש ְּכ ָב֣ה ִﬠ ּ֑מוֹ וּנְ ַחיֶּ ֥ה ֵמ ָא ִ ֖בינ ּו זַ רע) :לג( וַ ַּת ׁ ְש ֶ ֧קין ָ ֶא ֲ
ְל ָ֨כה נַ ׁ ְש ֶ ֧קה ֶא ָ
ן־ש ַכ ְ֥ב ִּתי ֶ ֖א ֶמ ׁש ֶאת־
ל־ה ְּצ ִﬠ ָ ֔ירה ֵה ׁ ָ
אמר ַה ְּב ִכ ָיר ה ֶא ַ
ת ֶ
ּמ ּה) :לד( וַ ֽיְ ִהיֽ ִ מ ָּמ ֳח ָ ֔רת וַ ּ֤ ֹ
יה וְ ֽל ֹא־יָ ַ ֥דע ְּב ׁ ִש ְכ ָב ּ֖ה ו ְּבקו ָ ֽ
ת־א ִ֔ב ָ
וַ ִּת ׁ ְש ַּכ֣ב ֶא ָ
יה֖ן יָ ֑יִ ן וַ ָּת ָ֤קם
ת־א ִב ֶ
֣ם־ה ַּ֗ליְ ָלה ּו ֙בֹ ִא י ׁ ִש ְכ ִ ֣בי ִﬠ ּ֔מוֹ וּנְ ַחיֶּ ֥ה ֵמ ָא ִ ֖בינ ּו זַ רע) :לה( וַ ַּת ׁ ְש ֶ ֜קין ָ ַ ּג֣ם ַּב ַ ּל֧יְ ָלה ַה ֛הוּא ֶא ֲ
ָא ִב֑י נַ ׁ ְש ֶ ֨קנּ ּו ַ֜ייִ ן ַ ּג ַ
יהֽן) :לז( וַ ֵּת ֶ֤לד ַה ְּב ִכ ָיר ה ֵּ֔בן וַ ִּת ְק ָ ֥רא
וֹת־לוֹט ֵמ ֲא ִב ֶ
֖
ַה ְּצ ִﬠ ָיר ה וַ ִּת ׁ ְש ַּכ֣ב ִﬠ ּ֔מוֹ וְ ֽל ֹא־יָ ַ ֥דע ְּב ׁ ִש ְכ ָב ּ֖ה ו ְּב ֻק ָ ֽמ ּה) :לו( וַ ַּֽת ֲה ֶ ֛רין ָ ׁ ְש ֵּ ֥תי ְבנֽ
ֽי־ﬠ ּ֖מוֹן ַﬠד־
ן־ﬠ ִּ ֑מי ֛הוּא ֲא ִ ֥בי ְבנֵ ַ
ם־הו א יָ ֣לְ ָדה ֵּ֔בן וַ ִּת ְק ָ ֥רא ׁ ְש ֖מוֹ ֶּב ַ
ירה גַ ִ
ד־היּֽ וֹם) :לח( וְ ַה ְּצ ִﬠ ָ ֤
י־מוֹא֖ב ַﬠ ַ
ָ
מוֹא֑ב ֥הוּא ֲא ִ ֽב
ׁ ְש ֖מוֹ ָ
ַהֽיּוֹם:

שנת עג לחמ"י
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ח־ה ֖אֹ ֶהל ְּכ ֥חֹם ַהיּֽ וֹם) :ב( וַ יִּ ּ ָשׂ ֤א ֵﬠינָ י ו וַ ַ ֔יּ ְרא וְ ִה ֵּנ ה ׁ ְשל ׁ ָֹש֣ה ֲאנָ ׁ ֔ ִשים נִ ָּצ ִ ֖בים
)א( וַ יֵּ ָר֤א ֵא ָלי ו ֔ה' ְּב ֵאל ֹנֵ ֖י ַמ ְמ ֵ ֑רא וְ ֛הוּא י ׁ ֵֹש֥ב ּ ֶפ ַֽת ָ
֤אתי ֵח ן ְּב ֵﬠ ֔ ֶיניךָ ַאל־נָ ֥א ַת ֲﬠ ֖בֹר
ם־נא ָמצָ ִ
ֹאמ֑ר ֲאד ֗ ָֹני ִא ֨ ָ
את ם ִמ ּ ֶפ ַ֣תח ָה ֔אֹ ֶהל וַ יִּ ׁ ְש ַּ ֖תח ּו ָ ֽא ְרצָ ה) :ג( וַ יּ ַ
ָﬠ ָל֑יו וַ ַ ֗יּ ְרא וַ יָּ ֤ ָרץ ִל ְק ָר ָ
ת־ל ֶחם וְ ַס ֲﬠ ֤ד ּו ִל ְּב ֶכ ם ַא ַ ֣חר
ט־מיִ ם וְ ַר ֲחצ֖ ּו ַרגְ ֵל ֶיכ֑ם וְ ִ ֽה ׁ ּ ָש ֲﬠנ֖ ּו ַּ ֥ת ַחת ָה ֵﬠֽץ) :ה( וְ ֶא ְק ָ֨חה פַ ֶ֜
ֵמ ַﬠ֥ל ַﬠ ְבדֶּ ֽ ךָ ) :ד( יֻ ּ קח־נָ ֣א ְמ ַﬠ ַ֔
ל־ש ָ ֑רה
א ֱה ָלה ֶא ָ ׂ
שר דִּ ַּב ְֽר ָּת) :ו( וַ יְ ַמ ֵה֧ר ַא ְב ָר ָה֛ם ָה ֖ ֹ
ל־כ֥ן ֲﬠ ַב ְר ֶּ ֖תם ַﬠ ַ
י־ﬠ ֵּ
ַּת ֲﬠ ֔בֹר ּו ִּ ֽכ ַ
אמ ֔ר ּו ֵּכ֥ן ַּת ֲﬠ ֶ ׂש֖ה ַּכ ֲא ׁ ֶ ֥
ֽל־ﬠ ְבדְּ כֶ ֑ם וַ ֹ֣יּ ְ
ן־ב ָ ֜קר ַ ֤ר ְך וָ טוֹ ב וַ יִּ ֵּ ֣תן ֶאל־
ל־ה ָּב ָ ֖קר ָ ֣רץ ַא ְב ָר ָה֑ם וַ יִּ ַ ּ֨קח ֶּב ָּ
אמר ַמ ֲה ִ ֞רי ׁ ְש ֤ל ֹ ׁש ְס ִאי ם ֶ ֣ק ַמח ֔סֹ ֶלת ֖לו ׁ ִּשי וַ ֲﬠ ִ ׂ֥שי ֻﬠגֽ וֹת) :ז( וְ ֶא ַ
וַ ֹ֗יּ ֶ
ן־ה ָּב ָק ר ֲא ׁ ֶ ֣
ַה ֔ ַּנ ַﬠר וַ יְ ַמ ֵה֖ר ַל ֲﬠ ֥ ׂשוֹת א ֹֽתוֹ) :ח( וַ יִּ ַ ּ֨קח ֶח ְמ ָ ֜אה וְ ָח ָ֗לב ו ֶּב ַ
יה֛ם ַּ ֥ת ַחת
יה֑ם וְ ֽהוּא־ע ֵֹמ֧ד ֲﬠ ֵל ֶ
שר ָﬠ ֔ ָ ׂשה וַ יִּ ֵּ ֖תן ִלפְ נֵ ֶ
יך ָּכ ֵﬠ֣ת ַח ָ֔יּה וְ ִה ֵּנה־
אמר ׁ ֣שוֹב ָא ׁ ֤שוּב ֵא ֙ ֶל ָ 
אמר ִה ֵּנ֥ה ָב ֽאֹ ֶהל) :י( וַ ֹ֗יּ ֶ
ֹאמ ֣ר ּו ֵא ָ֔ליו ַאיֵּ ֖ה ָ ׂש ָ ֣רה ִא ׁ ְש ֶּ ֑תךָ וַ ֹ֖יּ ֶ
ָה ֵ ֖ﬠץ וַ יֹּאכֵ ֽלוּ) :ט( וַ יּ ְ
ֵב֖ן ְל ָ ׂש ָ ֣רה ִא ׁ ְש ֶּ ֑תךָ וְ ָ ׂש ָ ֥רה ׁש ַ ֹ֛מ ַﬠת ּ ֶפ ַ֥תח ָה ֖אֹ ֶהל וְ ֥הוּא ַא ֲח ָ ֽריו) :יא( וְ ַא ְב ָר ָה֤ם וְ ָ ׂש ָר ה זְ ֵק ֔ ִנים ָּב ִ ֖אים ַּביָּ ִ ֑מים ָח ַדלִ ל ְהי֣ וֹת
אמר ֖ה' ֶאל־
ה־לי ֶﬠ ְד ֔ ָנה וַ ֽאד ִֹנ֖י זָ קן) :יג( וַ ֹ֥יּ ֶ
ְל ָ ׂש ָ ֔רה ֖אֹ ַרח ַּכ ָּנ ׁ ִ ֽשים) :יב( וַ ִּתצְ ַ ֥חק ָ ׂש ָ ֖רה ְּב ִק ְר ָּב ּ֣ה ֵלא ֑מֹר ַא ֲח ֵ ֤רי ְבל ִֹת י ָהֽיְ ָת ִּ ֣
וֹﬠד ָא ׁ ֥שוּב ֵא ֶל֛יךָ ָּכ ֵﬠ֥ת
ַא ְב ָר ָה֑ם ָל ָּ֣מה זֶּ ה צָ ֲח ָ ֨קה ָ ׂש ָ ֜רה ֵלא ֗מֹר ַה ַ ֥אף ֻא ְמנָ ֛ם ֵא ֵל֖ד וַ ֲא ִנ֥י זָ קנְ ִּתי) :יד( ֲהיִ ּ ָפ ֵל֥א ֵמ ֖ה' דָּ ָב֑ר ַל ּמ ֵ֞
אמר׀ ֖ל ֹא ִּ ֥כי צָ ָח ְֽק ְּת:
ַחיָּ ֖ה ו ְּל ָ ׂש ָ ֥רה ֵבֽן) :טו( וַ ְּתכַ ֵ֨ח ׁש ָ ׂש ָ ֧רה׀ ֵלא ֛מֹר ֥ל ֹא צָ ַ ֖ח ְק ִּתי ִּ ֣כי׀ יָ ֵ ֑ר ָאה וַ ֹ֥יּ ֶ
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ל־פנֵ ֣י ְס ֑ ֹדם וְ ַ ֨א ְב ָר ָ֔הם ה ֵֹל ְ֥ך ִﬠ ָּמ֖ם ְל ׁ ַש ְּל ָחֽם) :יז( וַ ֽ֖ה' ָא ָמ֑ר ַה ְֽמ ַכ ֶּס֤ה ֲאנִ י ֵ ֽמ ַא ְב ָר ָ֔הם
)טז( וַ יָּ ֻ ֤קמ ּו ִמ ׁ ּ ָש ם ָה ֲֽאנָ ׁ ֔ ִשים וַ יַּ ׁ ְש ִ ֖קפ ּו ַﬠ ּ ְ
ּ־בוֹ ּ֖ ֹכל גּ וֹיֵ ֥י ָה ָ ֽא ֶרץ) :יט( ִּ ֣כי יְ ַד ְﬠ ִּ֗תיו ְל ַמ ַﬠ ן ֲא ׁ ֨ ֶשר יְ צַ ֶ ֜ ּוה
ֲא ׁ ֶש֖ר ֲא ִנ֥י ע ֶ ֹׂשֽה) :יח( וְ ַ ֨א ְב ָר ָ֔הם ָהי֧ וֹ ִי ְֽהיֶ ֛ה ְלג֥ וֹי ָ ּג ֖דוֹל וְ ָﬠצ֑ וּם וְ ֨ ִנ ְב ְרכו ֔
ל־א ְב ָר ָ֔הם ֵ ֥את ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּב֖ר ָﬠ ָלֽיו:
ש ְמר ּו דֶּ ֣ ֶרךְ ֔ה' ַל ֲﬠ ֥ ׂשוֹת צְ ָד ָ ֖קה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ֑ט ְל ַ֗מ ַﬠן ָה ִב֤יא ֙ה' ַﬠ ַ
ת־בית וֹ ַא ֲח ָ ֔ריו וְ ׁ ָ ֽ
ת־בנָ ֤יו וְ ֶא ֵּ
ֶא ָּ
ה־נ֣א וְ ֶא ְר ֶ ֔אה ַה ְּכצַ ֲﬠ ָק ָ ֛ת ּה ַה ָּב ָ֥אה ֵא ַל֖י
אתם ִּ ֥כי ָכ ְב ָ ֖דה ְמ ֽאֹד) :כא( ֵ ֽא ֲר ָד ָּ
)כ( וַ ֹ֣יּ ֶ
י־ר ָּבה וְ ַ֨ח ּ ָט ָ֔
אמר ֔ה' זַ ֲﬠ ַ ֛קת ְס ֥דֹם וַ ֲﬠמ ָ ֹ֖רה ִּכ ָ ֑
עוֹדנּ ּו ע ֵ ֹ֖מד ִלפְ נֵ ֥י ֽה':
ָﬠ ֣ ׂשוּ׀ ָּכ ָל֑ה וְ ִאם־ ֖ל ֹא ֵא ָ ֽד ָﬠה) :כב( וַ יִּ פְ נ֤ ּו ִמ ׁ ּ ָש ם ָה ֲֽאנָ ׁ ֔ ִשים וַ יֵּ ְלכ֖ ּו ְס ֑דֹ ָמה וְ ַ ֨א ְב ָר ָ֔הם ֶ ֥
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א־אד ֗ ַֹני
אמר ִה ֶּנ֣ה ָּנ ֲ
אר ָצה) :ב( ַו ֹ֜יּ ֶ
אתם ַויִּ ׁ ְש ַּ ֥תחוּ ַא ּ ַפ֖יִ ם ָ ֽ ְ
ר־ס ֑ ֹדם ַויַּ ְרא־לוֹטַ ויָּ ֣ ָקם ִל ְקָר ָ֔
ﬠרב ְו ֖לוֹט י ׁ ֵֹש֣ב ְּב ׁ ַ ֽש ַﬠ ְ
)א( ַויָּ בֹאוּ ׁ ְש ֨ ֵני ַה ַּמ ְל ָא ִכ֤ים ְס ֙ ֹד ָמהָּ ב ֶ֔ ֶ
ר־ב֣ם ְמ ֔ ֹאד ַויָּ ֻ ֣סרוּ ֵא ָ֔ליו
ֹאמרוּ ּ֔ ֹלא ִּ ֥כי ָ ְבר ֖חוֹב נָ ִ ֽלין) :ג( ַויִּ ְפ ַצ ָּ
ינו ְ ַור ֲח ֣צוּ ַר ְג ֵל ֶ֔יכם ְו ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּ ֖תם ַו ֲה ַל ְכ ֶּ ֣תם ְל ַדְר ְּכ ֶכ֑ם ַויּ ְ ֣
ל־בית ַﬠ ְב ְּד ֶכ֤ם ְו ֙ ִל ּ
֣סוּרוּ נָ א ֶא ֵּ֨
ל־ה ַּ֔ביִ ת ִמ ַּנ ַ֖ﬠר ְו ַﬠד־זָ ֵ ֑קן ָּכל־
בו ְו ַאנְ ׁ ֨ ֵשי ָה ִ֜ﬠיר ַאנְ ׁ ֵש֤י ְסדֹם נָ ַס ּ֣בוּ ַﬠ ַ
טר ֘ם יִ ׁ ְש ָּכ ֒ ּ
ֹאכֽלוּ ) :ד( ֶ ֶ
ל־ב ֑יתוֹ ַויַּ ַ֤ﬠ ׂש ָל ֶהםִ מ ׁ ְש ֶּ֔תה ַוּמצּ֥ וֹת ָא ָפ֖ה ַויּ ֵ
ַויָּ ֖ ֹבאוּ ֶא ֵּ
יאם ֵא ֵ֔לינוּ ְונֵ ְד ָﬠ֖ה א ָ ֹֽתם) :ו( ַויֵּ ֵצ֧א ֲא ֵל ֶה֛ם ֖לוֹט
הוֹצ ֵ ֣
ר־ב֥אוּ ֵא ֶל ָ֖יך ַה ָּל֑יְ ָלה ִ
אמרוּ ֔לוֹ ַאיֵּ ֧ה ָה ֲאנָ ׁ ִ ֛שים ֲא ׁ ֶש ָּ
קר ֤אוּ ֶאל־לוֹטַ ו ֹ֣יּ ְ
ָה ָﬠ֖ם ִמ ָ ּק ֶצֽה) :ה( ַויִּ ְ ְ
ה־נ ֤א ֶא ְת ֶהן
אוֹצ ָֽיא ָּ
עו ִ ֔א ׁיש ִ
ה־נא ִ֜לי ׁ ְש ֵּ ֣תי ָב ֗נוֹת ֲא ׁ ֶש֤ר ֽ ֹלא־יָ ְד ּ
)ח( ִה ֵּנ ֨ ָ
ת ֽרעוּ :
ֹאמ֑ר ַאל־נָ ֥א ַא ַ ֖חי ָּ ֵ
ח ֽריו) :ז( ַויּ ַ
ַה ּ ֶפ ְ֑ת ָחה ְו ַה ֶּ ֖ד ֶלת ָס ַג֥ר ַא ֲ ָ
רו ָה ֶא ָח֤ד
אמ ּ
־ה ְל ָאה ַו ֹֽיּ ְ
ֹאמרוּ׀ ֶ ּג ׁש ָ֗
ל־כ֥ן ָּב֖אוּ ְּב ֵצ֥ל קָֹר ִ ֽתי) :ט( ַויּ ְ ֣
י־ﬠ ֵּ
ל־ת ֲﬠ ֣ ׂשוּ ָד ָ֔בר ִּ ֽכ ַ
ֲא ֵל ֶ֔יכם ַו ֲﬠ ֣ ׂשוּ ָל ֶ֔הן ַּכ ּ ֖טוֹב ְּב ֵﬠינֵ ֶיכ֑ם ַרק ָל ֲֽאנָ ׁ ִש֤ים ָה ֵא ל ַא ַּ
ת־לוֹט
ֽא־לגוּרַ ויִּ ׁ ְש ּ ֹ֣פט ׁ ָש ֔פוֹט ַﬠ ָּ֕תה ָנַ ֥רע ְל ָ ֖ך ֵמ ֶה֑ם ַויִּ ְפ ְצ ֨רוּ ָב ִא ׁ֤יש ְּבלוֹטְ מ ֔ ֹאד ַוֽיִּ ְ ּג ׁ ֖שוּ ִל ׁ ְש ּ֖ ֹבר ַה ָּ ֽד ֶלת) :י( ַויִּ ׁ ְש ְל ֤חוּ ָה ֲֽאנָ ׁ ִשיםֶ את־יָ ָ ֔דם ַויָּ ִב֧יאוּ ֶא ֛
ָּב ָ
ד־ג ֑דוֹל ַויִּ ְל ֖אוּ ִל ְמ ֹ֥צא ַה ּ ָפ ַֽתח) :יב(
טן ְו ַﬠ ָ ּ
ר־פ ַ֣תח ַה ַּ֗ביִ ת ִה ּכ ּו ַּב ַּסנְ ֵ ִו ֔רים ִמ ָ ּק ֖ ֹ
ת־ה ֲאנָ ׁ ֞ ִשים ֲא ׁ ֶש ּ ֶ
ת־ה ֶּ ֖ד ֶלת ָס ָגֽרוּ ) :יא( ְו ֶֽא ָ
ֲא ֵל ֶיה֖ם ַה ָּב֑יְ ָתה ְו ֶא ַ
ת־ה ָּמ ֖קוֹם
י־מ ׁ ְש ִח ִ ֣תים ֲא ֔ ַנ ְחנוּ ֶא ַ
הוֹצ֖א ִמן־ ַה ָּמ ֽקוֹם) :יג( ִּ ֽכ ַ
ר־ל ָ ֖ך ָּב ִﬠ֑יר ֵ
י־ל ָ ֣ך ֔ ֹפה ָח ָתןָ וּבנֶ ָ֣יך ְוּבנ ֶֹ֔ת ָיך ְו ֹ֥כל ֲא ׁ ֶש ְ
ל־לוֹט ֚ ֹעד ִ ֽמ ְ
ֹאמ ֨רוּ ָה ֲאנָ ׁ ֜ ִשים ֶא ֗
ַויּ ְ
ן־ה ָּמ ֣קוֹם ַה ֶ֔זּה
או ִמ ַ
אמר֤ קוּמוּ צְּ ּ
ל־ח ָתנָ ֣יו׀ ל ְֹק ֵ ֣חי ְבנ ָֹ֗תיו ַו ֹ֙יּ ֶ
ת־פנֵ ֣י ֔ה' ַויְ ׁ ַש ְּל ֵ ֥חנוּ ֖ה' ְל ׁ ַש ֲח ָ ֽת ּה) :יד( ַויֵּ ֨ ֵצא ֜לוֹט ַויְ ַד ֵּב֣ר׀ ֶא ֲ
י־ג ְֽד ָל֤ה ַצ ֲﬠ ָק ָתםֶ א ּ ְ
ַה ֶזּ֑ה ִּ ֽכ ָ
ת־א ׁ ְש ְּת ֜ ָך ְו ֶאת־
י־מ ׁ ְש ִ ֥חית ֖ה' ֶאת־ ָה ִﬠ֑יר ַויְ ִ ֥הי ִכ ְמ ַצ ֵח֖ק ְּב ֵﬠינֵ ֥י ֲח ָתנָ ֽיו) :טו( ְוּכמוַֹ ה ׁ ּ ַ ֣ש ַחר ָﬠ ָ֔לה ַויָּ ִ ֥איצוּ ַה ַּמ ְל ָא ִ ֖כים ְּב ֣לוֹט ֵלא ֑ ֹמר קוּם֨ ַ קח ֶ ֽא ִ
ִּ ֽכ ַ
ד־א ׁ ְש ּ֗תוֹ ְוּביַ דְ ׁ ש ֵּ ֣תי ְבנ ָֹ֔תיו ְּב ֶח ְמ ַל֥ת ֖ה' ָﬠ ָל֑יו
ﬠון ָה ִ ֽﬠיר) :טז( ַוֽיִּ ְת ַמ ְה ָ֓מ ּה׀ ַויַּ ֲח ִ֨זיקוּ ָה ֲאנָ ׁ ֜ ִשים ְּביָ ֣דוֹ ְוּביַ ִ
ן־ת ָּס ֶפ֖ה ַּב ֲ ֹ֥
יך ַה ִּנ ְמ ָצ ֔ ֹאת ּ ֶפ ִּ
ׁ ְש ֵּת֤י ְבנ ֶֹ֙ת ָ 
ל־ה ִּכ ָּכ֑ר ָה ָהָ֥רה
ל־ת ֲﬠ ֖ ֹמד ְּב ָכ ַ
ח ֔ר ָיך ְו ַ ֽא ַּ
ל־ת ִּ ֣ביט ַא ֲ ֶ
אמרִ ה ָּמ ֵל֣ט ַﬠל־נַ ְפ ׁ ֔ ֶש ָך ַא ַּ
הוֹצ ָ ֨יאם א ָֹ֜תם ַה ֗ח ָוּצה ַו ֹ֙יּ ֶ
ַויּ ִֹצ ֻ ֥אהוּ ַויַּ ִּנ ֻ ֖חהוּ ִמ ֥חוּץ ָל ִ ֽﬠיר) :יז( ַויְ ִהיְ כ ִ
ית ִﬠ ָּמ ִ ֔די ְל ַה ֲח֖יוֹת
אמר ֖לוֹט ֲא ֵל ֶה֑ם ַאל־נָ ֖א ֲאדֹנָ ֽי) :יט( ִה ֵּנה־נָ א ָמ ֨ ָצא ַﬠ ְב ְּד ָ ֣ך ֵחן֘ ְּב ֵﬠינֶ ֒ ָיך ַו ַּת ְג ֵּ ֣דל ַח ְס ְּד ֗ ָך ֲא ׁ ֶש֤ר ָﬠ ֙ ִ ׂש ָ 
ן־ת ָּס ֶפֽה) :יח( ַו ֹ֥יּ ֶ
ִה ָּמ ֵל֖ט ּ ֶפ ִּ
הר ָﬠ֖ה ָו ַ ֽמ ִּתי) :כ( ִה ֵּנה־נָ א ָה ִ֨ﬠיר ַה ֹ֧זּאת ְקר ָֹב֛ה ָלנ֥ וּס ׁ ָש ָּ֖מה ְו ִ ֣הוא ִמ ְצ ָﬠ֑ר ִא ָּמ ְל ָ֨טה
ן־ת ְד ָּב ַ ֥קנִ י ָ ָ
הרה ּ ֶפ ִּ
אוּכ ל ְל ִה ָּמ ֵל֣ט ָה ָ֔ ָ
ֶאת־נַ ְפ ׁ ִ ֑שי ְו ָאנ ִֹ֗כי ֤ ֹלא ַ
ת־ה ִ ֖ﬠיר ֲא ׁ ֶ ֥שר ִּד ַּבְֽר ָּת) :כב(
אתי ָפ ֔ ֶנ ָיך ַ ּג֖ם ַל ָּד ָב֣ר ַה ֶזּ֑ה ְל ִב ְל ִּ ֛תי ָה ְפ ִּ ֥כי ֶא ָ
אמר ֵא ָ֔ליו ִה ֵּנה נָ ָ ׂ ֣ש ִ
֜ ָּנא ׁ ֗ ָש ָּמה ֲה ֥ ֹלא ִמ ְצ ָﬠ֛ר ִ ֖הוא ְוּת ִ ֥חי נַ ְפ ׁ ִ ֽשי) :כא( ַו ֹ֣יּ ֶ
ﬠרה:
ארץ ְו ֖לוֹט ָּב֥א ֹֽצ ֲ ָ
ל־ה ָ ֑ ֶ
ם־ה ִ ֖ﬠיר ֽצ ַוֹﬠר) :כג( ַה ׁ ּ ֶש ֶ֖מ ׁש יָ ָצ֣א ַﬠ ָ
ל־כ֛ן ָקָ ֥רא ׁ ֵש ָ
ד־ב ֲֹא ָ ֖ך ׁ ָש ָּ֑מה ַﬠ ֵּ
אוּכ ל ַל ֲﬠ ֣ ׂשוֹת ָּד ָ֔בר ַﬠ ּ
ַמ ֵהרִ ה ָּמ ֵל֣ט ׁ ֔ ָש ָּמה ִּ ֣כי ֤ ֹלא ַ
ל־ה ִּכ ָּכ֑ר ְו ֵאתָּ כל־י ׁ ְֹש ֵב֣י
ת־ה ָﬠִ ֣רים ָה ֵ ֔אל ְו ֵ ֖את ָּכ ַ
ן־ה ׁ ּ ָש ָ ֽמיִ ם) :כה( ַוֽיַּ ֲהפ ְ ֹך ֶא ֶ
מ ֹ֖רה ָ ּג ְ ִפ ֣רית ָו ֵ ֛א ׁש ֵמ ֵ ֥את ֖ה' ִמ ַ
ל־ﬠ ָ
ל־ס ֛ ֹדם ְו ַﬠ ֲ
)כד( ַו ֽ֗ה' ִה ְמ ִ ֧טיר ַﬠ ְ
ח ֑ריו ַו ְּת ִ ֖הי נְ ִצ֥יב ֶ ֽמ ַלח:
ﬠ ֔רים ְו ֶצ ַ֖מח ָה ֲא ָד ָ ֽמה) :כו( ַו ַּת ֵּב֥ט ִא ׁ ְש ּ֖תוֹ ֵמ ַא ֲ ָ
ֶה ָ ִ
 ('2ג' אנשים עוברים מסדום .הזכרת זכות אברהם

ל־פנֵ ֖י ֶ ֣א ֶרץ ַה ִּכ ָּכ֑ר
ֽל־כ ּ ְ
ל־פנֵ ֤י ְס ֹד ם וַ ֲﬠמ ָ ֹ֔רה וְ ַﬠ ָּ
ת־פנֵ ֥י ֽה') :כח( וַיַּ ׁ ְש ֵ ֗קף ַﬠ ּ ְ
ר־ﬠ ַ֥מד ׁ ָש֖ם ֶא ּ ְ
ל־ה ָּמ ֔קוֹם ֲא ׁ ֶש ָ
)כז( וַ יַּ ׁ ְש ֵּכ֥ם ַא ְב ָר ָה֖ם ַּב ּ֑ ֹב ֶקר ֶא ַ֨
ת־א ְב ָר ָה֑ם וַ יְ ׁ ַש ַּל֤ח
ת־ﬠ ֵ ֣רי ַה ִּכ ָּ֔כר וַ יִּ זְ כּ ֹ֥ ר ֱאל ִ ֹ֖הים ֶא ַ
שן) :כט( וַ יְ ִ֗הי ְּב ׁ ַש ֵח֤ת ֱאל ִֹהי ם ֶא ָ
טר ַה ִּכ ְב ׁ ָ ֽ
טר ָה ָ ֔א ֶרץ ְּכ ִקי ֖ ֹ
וַ ַ ֗יּ ְרא וְ ִה ֵּנ ֤ה ָﬠ ָל ה ִקי ֣ ֹ
שב ָּב ֵה֖ן ֽלוֹט:
ת־ה ָ֣ﬠ ִ ֔רים ֲא ׁ ֶשר־יָ ׁ ַ ֥
וֹך ַה ֲה ֵפ ָ֔כה ַּב ֲהפֹךְ ֶ א ֶ
ֶאת־לוֹ ט ִמ ּ֣ת ְ
 ('1הגעת ג' אנשים למקום היעד .בשורת לידה ו"מדרש שם" לנולד "ואדני זקן" .רק יין!
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אמר
ת ֶ
וּש ֵּ ֥תי ְבנ ָ ֹֽתיו) :לא( ַו ּ֧ ֹ
וּש ֵּת֤י ְבנ ָֹתי ו ִﬠ ּ֔מוֹ ִּ ֥כי יָ ֵ ֖רא ָל ׁ ֶש ֶ֣בת ְּב ֑צ ַוֹﬠר ַו ֵ֙יּ ׁ ֶשבַּ ב ְּמ ָﬠָ ֔רה ֖הוּא ׁ ְ
)ל( ַויַּ ַﬠל֨ לוֹט ִמ ּ֜צ ַוֹﬠר ַויֵּ ׁ ֶ֣שב ָּב ָ֗הר ׁ ְ
ת־א ִ ֛בינוּ יַ ֖יִ ן ְונִ ׁ ְש ְּכ ָב֣ה
ל־ה ָ ֽאֶרץ) :לב( ְל ָ֨כה נַ ׁ ְש ֶ ֧קה ֶא ָ
ל־ה ְּצ ִﬠ ָ ֖ירה ָא ִ ֣בינוּ זָ ֵ ֑קן ְו ִ ֨א ׁיש ֵא֤ין ָּב ָ ֙א ֶרץָ ל ֣בוֹא ָﬠ ֵ֔לינוּ ְּכ ֶ ֖דֶר ְך ָּכ ָ
ַה ְּב ִכ ָ ֛ירה ֶא ַ
ת־א ִ֔ב ָיה ְו ֽלֹא־יָ ַ ֥דע ְּב ׁ ִש ְכ ָב ּ֖ה
ת־א ִב ֶיה֛ן יַ ֖יִ ן ַּב ַּ ֣ליְ ָלה ֑הוּא ַו ָּת ֤ ֹבא ַה ְּב ִכ ָירהַ ו ִּת ׁ ְש ַּכ֣ב ֶא ָ
ִﬠ ּ֑מוֹ וּנְ ַחיֶּ ֥ה ֵמ ָא ִ ֖בינוּ זַ רע) :לג( ַו ַּת ׁ ְש ֶ ֧קין ָ ֶא ֲ
֣ם־ה ַּ֗ליְ ָלה וּ ֙ ֹב ִאיִ ׁ ש ְכ ִ ֣בי
ת־א ִ ֑בי נַ ׁ ְש ֶ ֨קנּ וּ ַ֜ייִ ן ַ ּג ַ
ן־ש ַכ ְ֥ב ִּתי ֶ ֖א ֶמ ׁש ֶא ָ
ל־ה ְּצ ִﬠ ָ ֔ירה ֵה ׁ ָ
אמר ַה ְּב ִכ ָיר ה ֶא ַ
ת ֶ
קוּמ ּה) :לד( ַוֽיְ ִהיֽ ִ מ ָּמ ֳחָ ֔רת ַו ּ֤ ֹ
ְוּב ָ ֽ
ת־א ִב ֶיה֖ן יָ ֑יִ ן ַו ָּת ָ֤קם ַה ְּצ ִﬠ ָירהַ ו ִּת ׁ ְש ַּכ֣ב ִﬠ ּ֔מוֹ ְו ֽלֹא־יָ ַ ֥דע ְּב ׁ ִש ְכ ָב ּ֖ה
ִﬠ ּ֔מוֹ וּנְ ַחיֶּ ֥ה ֵמ ָא ִ ֖בינוּ זַ רע) :לה( ַו ַּת ׁ ְש ֶ ֜קין ָ ַ ּג֣ם ַּב ַ ּל֧יְ ָלה ַה ֛הוּא ֶא ֲ
ד־היּֽ וֹם) :לח(
י־מוֹא֖ב ַﬠ ַ
מוֹא֑ב ֥הוּא ֲא ִ ֽב ָ
וֹת־לוֹט ֵמ ֲא ִב ֶיהֽן) :לז( ַו ֵּת ֶ֤לד ַה ְּב ִכ ָירהֵּ֔ בן ַו ִּת ְק ָ ֥רא ׁ ְש ֖מוֹ ָ
ְוּב ֻק ָ ֽמ ּה) :לו( ַו ַּֽת ֲהֶ ֛רין ָ ׁ ְש ֵּ ֥תי ְבנֽ ֖
ד־הֽיּוֹם
ֽי־ﬠ ּ֖מוֹן ַﬠ ַ
ן־ﬠ ִּ ֑מי ֛הוּא ֲא ִ ֥בי ְבנֵ ַ
ם־הוא יָ ְ֣ל ָדה ֵּ֔בן ַו ִּת ְק ָ ֥רא ׁ ְש ֖מוֹ ֶּב ַ
ירה ַג ִ
ְו ַה ְּצ ִﬠ ָ ֤
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וֹך ָה ִﬠ֑יר ַה ַ ֤אף ִּת ְס ּ ֶפ ה וְ ל ֹא־
יקם ְּב ֣ת ְ
שע) :כד( או ַּל֥י יֵ ׁ֛ש ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֥שים צַ דִּ ִ ֖
ם־ר ׁ ָ ֽ
ֹאמ֑ר ַה ַ ֣אף ִּת ְס ּ ֔ ֶפה צַ ִ ֖דּ יק ִﬠ ָ
)כג( וַ יִּ ַ ּג ׁ֥ש ַא ְב ָר ָה֖ם וַ יּ ַ
ם־ר ׁ ֔ ָשע
יק ִﬠ ָ
שר ְּב ִק ְר ָּב ּֽה) :כה( ָח ֨ ִל ָלה ְּל ֜ ָך ֵמ ֲﬠ ֣שׂ ֹת׀ ַּכדָּ ָב֣ר ַה ֶ֗זּה ְל ָה ִמ֤ית צַ דִּ ֙
יקם ֲא ׁ ֶ ֥
ִת ּ ָשׂ ֣א ַל ָּמ ֔קוֹם ְל ַ ֛מ ַﬠן ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֥שים ַה ַּצדִּ ִ ֖
יקם
ם־א ְמצָ ֥א ִב ְס ֛ ֹדם ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֥שים צַ דִּ ִ ֖
אמר ֔ה' ִא ֶ
וְ ָהיָ ֥ה כַ ַּצדִּ ֖ יק ָּכ ָר ׁ ָש֑ע ָח ִ ֣ל ָלה ָּ֔ל ְך ֲה ׁשֹפֵ ט ָּכל־ ָה ָ ֔א ֶרץ ֥ל ֹא יַ ֲﬠ ֶ ׂש֖ה ִמ ׁ ְש ּ ָפֽט) :כו( וַ ֹ֣יּ ֶ
ל־אד ֔ ָֹני וְ ָאנ ִ ֹ֖כי ָﬠפָ ֥ר
הוֹא ְל ִּת י ְל ַד ֵּב֣ר ֶא ֲ
ֹאמ֑ר ִה ֵּנה־נָ ֤א ַ ֙
ל־ה ָּמקוֹ֖ ם ַּב ֲﬠבו ָ ּֽרם) :כז( וַ יַּ ַ֥ﬠן ַא ְב ָר ָה֖ם וַ יּ ַ
֥אתי ְלכָ ַ
וֹך ָה ִﬠ֑יר וְ נָ ָ ׂש ִ
ְּב ֣ת ְ
ם־א ְמצָ ֣א
אמ ר ֣ל ֹא ַא ׁ ְש ִ֔חית ִא ֶ
ל־ה ִﬠ֑יר וַ ֹ֙יּ ֶ
ת־כ ָ
יק ֙ם ֲח ִמ ׁ ּ ֔ ָשה ֲה ַת ׁ ְש ִ ֥חית ַּב ֲח ִמ ׁ ּ ָש֖ה ֶא ָּ
וָ ֵ ֽאפֶ ר) :כח( או ַּלי יַ ְח ְס ֞רוּן ֲח ִמ ׁ ּ ִש֤ים ַה ַּצדִּ ִ
אמ ר ֣ל ֹא ֶ ֽא ֱﬠ ֔ ֶ ׂשה ַּב ֲﬠ ֖בוּר
ֹאמר או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ַא ְר ָּב ִﬠ֑ים וַ ֹ֙יּ ֶ
ׁ ֔ ָשם ַא ְר ָּב ִ ֖ﬠים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשֽה) :כט( וַ ֹ֨יּ ֶסף ֜עוֹד ְל ַד ֵּב֤ר ֵא ָלי ו וַ יּ ַ֔
ם־א ְמצָ ֥א ׁ ָש֖ם
אמ ר ֣ל ֹא ֶ ֽא ֱﬠ ֔ ֶ ׂשה ִא ֶ
ל־נא יִ ֤ ַחר ַלֽאדֹנָ י וַ ֲא ַד ֵּ֔ב ָרה או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ׁ ְשל ׁ ִ ֹ֑שים וַ ֹ֙יּ ֶ
אמר ַא ֞ ָ
ָה ַא ְר ָּב ִ ֽﬠים) :ל( ַויֹּ ֶ
אמ ר ֣ל ֹא ַא ׁ ְש ִ֔חית ַּב ֲﬠ ֖בוּר
ל־אד ֔ ָֹני או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ֶﬠ ְ ׂש ִ ֑רים וַ ֹ֙יּ ֶ
הוֹא ְל ִּת י ְל ַד ֵּב֣ר ֶא ֲ
אמר ִה ֵּנֽה־נָ ֤א ַ ֙
)לא( וַ ֹ֗יּ ֶ
ׁ ְשל ׁ ִ ֹֽשים:
אמ ר ֣ל ֹא ַא ׁ ְש ִ֔חית
־ה ּ ֔ ַפ ַﬠם או ַּל֛י יִ ָּמצְ ֥אוּן ׁ ָש֖ם ֲﬠ ָ ׂש ָ ֑רה וַ ֹ֙יּ ֶ
ֹאמר ַא ֞ ָ
)לב( ַויּ ֶ
ל־נא יִ ֤ ַחר ַלֽאדֹנָ י וַ ֲא ַד ְּב ָ ֣רה ַאךְ ַ
ָה ֶֽﬠ ְ ׂש ִ ֽרים:
ל־א ְב ָר ָה֑ם וְ ַא ְב ָר ָה֖ם ׁ ָש֥ב ִל ְמק ֹֽמוֹ:
שר ִּכ ָּ֔לה ְל ַד ֵּב֖ר ֶא ַ
ַּב ֲﬠ ֖בוּר ָה ֲﬠ ָ ׂש ָ ֽרה) :לג( וַ יֵּ ֶ֣לךְ ֔ה' ַּכ ֲא ׁ ֶ ֣
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1 And the LORD appeared unto him by the terebinths of Mamre, as he sat in the tent door in the heat of the day; 2 and
he lifted up his eyes and looked, and, lo, three men stood over against him; and when he saw them, he ran to meet
them from the tent door, and bowed down to the earth, 3 and said: ʹMy lord, if now I have found favour in thy sight,
pass not away, I pray thee, from thy servant. 4 Let now a little water be fetched, and wash your feet, and recline
yourselves under the tree. 5 And I will fetch a morsel of bread, and stay ye your heart; after that ye shall pass on;
forasmuch as ye are come to your servant.ʹ And they said: ʹSo do, as thou hast said.ʹ 6 And Abraham hastened into the
tent unto Sarah, and said: ʹMake ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes.ʹ 7 And Abraham
ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the servant; and he hastened to dress it. 8 And
he took curd, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the
tree, and they did eat. 9 And they said unto him: ʹWhere is Sarah thy wife?ʹ And he said: ʹBehold, in the tent.ʹ 10 And
He said: ʹI will certainly return unto thee when the season cometh round; and, lo, Sarah thy wife shall have a son.ʹ And
Sarah heard in the tent door, which was behind him.‐‐ 11 Now Abraham and Sarah were old, and well stricken in age;
it had ceased to be with Sarah after the manner of women.‐‐ 12 And Sarah laughed within herself, saying: ʹAfter I am
waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?ʹ 13 And the LORD said unto Abraham: ʹWherefore did Sarah
laugh, saying: Shall I of a surety bear a child, who am old? 14 Is any thing too hard for the LORD. At the set time I will
return unto thee, when the season cometh round, and Sarah shall have a son.ʹ 15 Then Sarah denied, saying: ʹI laughed
notʹ; for she was afraid. And He said: ʹNay; but thou didst laugh.ʹ 16 And the men rose up from thence, and looked
out toward Sodom; and Abraham went with them to bring them on the way. 17 And the LORD said: ʹShall I hide from
Abraham that which I am doing; 18 seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the
nations of the earth shall be blessed in him? 19 For I have known him, to the end that he may command his children
and his household after him, that they may keep the way of the LORD, to do righteousness and justice; to the end that
the LORD may bring upon Abraham that which He hath spoken of him.ʹ 20 And the LORD said: ʹVerily, the cry of
Sodom and Gomorrah is great, and, verily, their sin is exceeding grievous. 21 I will go down now, and see whether
they have done altogether according to the cry of it, which is come unto Me; and if not, I will know.ʹ 22 And the men
turned from thence, and went toward Sodom; but Abraham stood yet before the LORD. 23 And Abraham drew near,
and said: ʹWilt Thou indeed sweep away the righteous with the wicked? 24 Peradventure there are fifty righteous
within the city; wilt Thou indeed sweep away and not forgive the place for the fifty righteous that are therein? 25 That
be far from Thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the
wicked; that be far from Thee; shall not the Judge of all the earth do justly?ʹ 26 And the LORD said: ʹIf I find in Sodom
fifty righteous within the city, then I will forgive all the place for their sake.ʹ 27 And Abraham answered and said:
ʹBehold now, I have taken upon me to speak unto the LORD, who am but dust and ashes. 28 Peradventure there shall
lack five of the fifty righteous; wilt Thou destroy all the city for lack of five?ʹ And He said: ʹI will not destroy it, if I find
there forty and five.ʹ 29 And he spoke unto Him yet again, and said: ʹPeradventure there shall be forty found there.ʹ
And He said: ʹI will not do it for the fortyʹs sake.ʹ 30 And he said: ʹOh, let not the LORD be angry, and I will speak.
Peradventure there shall thirty be found there.ʹ And He said: ʹI will not do it, if I find thirty there.ʹ 31 And he said:
ʹBehold now, I have taken upon me to speak unto the LORD. Peradventure there shall be twenty found there.ʹ And
He said: ʹI will not destroy it for the twentyʹs sake.ʹ 32 And he said: ʹOh, let not the LORD be angry, and I will speak
yet but this once. Peradventure ten shall be found there.ʹ And He said: ʹI will not destroy it for the tenʹs sake.ʹ 33 And
the LORD went His way, as soon as He had left off speaking to Abraham; and Abraham returned unto his place. 1 And
the two angels came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom; and Lot saw them, and rose up to meet them;
and he fell down on his face to the earth; 2 and he said: ʹBehold now, my lords, turn aside, I pray you, into your
servantʹs house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way.ʹ And they said:
ʹNay; but we will abide in the broad place all night.ʹ 3 And he urged them greatly; and they turned in unto him, and
entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. 4 But before they
lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the people
from every quarter. 5 And they called unto Lot, and said unto him: ʹWhere are the men that came in to thee this night?
bring them out unto us, that we may know them.ʹ 6 And Lot went out unto them to the door, and shut the door after
him. 7 And he said: ʹI pray you, my brethren, do not so wickedly. 8 Behold now, I have two daughters that have not

 יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה,לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה

rebyitz@gmail.com

page

21

ישראל הצעיר דמ"ש

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

שנת עג לחמ"י

known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes; only unto these
men do nothing; forasmuch as they are come under the shadow of my roof.ʹ 9 And they said: ʹStand back.ʹ And they
said: ʹThis one fellow came in to sojourn, and he will needs play the judge; now will we deal worse with thee, than
with them.ʹ And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew near to break the door. 10 But the men put forth
their hand, and brought Lot into the house to them, and the door they shut. 11 And they smote the men that were at
the door of the house with blindness, both small and great; so that they wearied themselves to find the door. 12 And
the men said unto Lot: ʹHast thou here any besides? son‐in‐law, and thy sons, and thy daughters, and whomsoever
thou hast in the city; bring them out of the place; 13 for we will destroy this place, because the cry of them is waxed
great before the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it.ʹ 14 And Lot went out, and spoke unto his sons‐in‐
law, who married his daughters, and said: ʹUp, get you out of this place; for the LORD will destroy the city.ʹ But he
seemed unto his sons‐in‐law as one that jested. 15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying:
ʹArise, take thy wife, and thy two daughters that are here; lest thou be swept away in the iniquity of the city.ʹ 16 But
he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two
daughters; the LORD being merciful unto him. And they brought him forth, and set him without the city. 17 And it
came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said: ʹEscape for thy life; look not behind thee, neither
stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be swept away.ʹ 18 And Lot said unto them: ʹOh, not so,
my lord; 19 behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou
hast shown unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest the evil overtake me, and I
die. 20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one; oh, let me escape thither‐‐is it not a little one?‐‐
and my soul shall live.ʹ 21 And he said unto him: ʹSee, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not
overthrow the city of which thou hast spoken. 22 Hasten thou, escape thither; for I cannot do any thing till thou be
come thither.ʹ‐‐Therefore the name of the city was called Zoar.‐‐ 23 The sun was risen upon the earth when Lot came
unto Zoar. 24 Then the LORD caused to rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out
of heaven; 25 and He overthrow those cities, and all the Plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew
upon the ground. 26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. 27 And Abraham got
up early in the morning to the place where he had stood before the LORD. 28 And he looked out toward Sodom and
Gomorrah, and toward all the land of the Plain, and beheld, and, lo, the smoke of the land went up as the smoke of a
furnace. 29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the Plain, that God remembered Abraham, and sent
Lot out of the midst of the overthrow, when He overthrew the cities in which Lot dwelt. 30 And Lot went up out of
Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar; and he dwelt in a
cave, he and his two daughters. 31 And the first‐born said unto the younger: ʹOur father is old, and there is not a man
in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. 32 Come, let us make our father drink wine, and we
will lie with him, that we may preserve seed of our father.ʹ 33 And they made their father drink wine that night. And
the first‐born went in, and lay with her father; and he knew not when she lay down, nor when she arose. 34 And it
came to pass on the morrow, that the first‐born said unto the younger: ʹBehold, I lay yesternight with my father. Let
us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our
father.ʹ 35 And they made their father drink wine that night also. And the younger arose, and lay with him; and he
knew not when she lay down, nor when she arose. 36 Thus were both the daughters of Lot with child by their
father. 37 And the first‐born bore a son, and called his name Moab‐‐the same is the father of the Moabites unto this
day. 38 And the younger, she also bore a son, and called his name Ben‐ammi‐‐the same is the father of the children of
Ammon unto this day.
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