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פרשת וירא תש"פ
ויזכור אלקים את אברהם

בראשית פרק יט ,כז-כט

( כז) וַ י ְַׁשכֵּם ַאבְׁ ָרהָ ם בַ ב ֶֹּקר ֶאל הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר עָ מַ ד שָ ם ֶאת פְׁ נֵּי ְׁיקֹוָק( :כח) ַוי ְַׁש ֵּקף עַ ל פְׁ נֵּי ְׁסדֹּם ַו ֲעמ ָֹּרה וְׁ עַ ל כָל פְׁ נֵּי ֶא ֶרץ ַהכִּ כָר
ֹלהים ֶאת ַא ְׁב ָר ָהם וַיְׁ ַשלַ ח ֶאת לֹוט
ֹלהים ֶאת עָ ֵּרי ַהכִּ כָר וַ ִּיזְׁ כֹּר אֱ ִּ
ַוי ְַׁרא וְׁ ִּהנֵּה עָ לָ ה ִּקיטֹּר הָ ָא ֶרץ כְׁ ִּקיטֹּר הַ כִּ ְׁב ָשן( :כט) וַ יְׁ ִּהי בְׁ ַשחֵּ ת אֱ ִּ
ִּמּתֹוְך הַ הֲ פֵּ כָה בַ הֲ פְֹּך ֶאת הֶ עָ ִּרים אֲ שֶ ר יָשַ ב בָ ֵּהן לֹוט:
תרגום יונתן

רש"י

רמב"ן

(כז) וְׁ ַא ְׁק ִּדים ַאבְׁ ָרהָ ם בְׁ צַ פְׁ ָרא
לְׁא ְׁת ָרא ְׁדשַ מֵּ ש ַּתמָ ן בִּ צְׁ לֹו ֳק ָדם
ַ
אֹודיק עַ ל ַא ְׁנפֵּ י ְׁסדֹום
יְׁ יָ( :כח) וְׁ ִּ
ֲמֹורה וְׁ עַ ל כָל ַא ְׁנפֵּ י אֲ ַרע
וַ ע ָ
יש ָרא וַ חֲ מָ א וְׁ הָ א ְׁסלֵּ יק
מֵּ ְׁ
קּוט ָרא
קּוט ָרא ְׁד ַא ְׁרעָ א הּוא כְׁ ְׁ
ְׁ
ְׁד ַאּתּונָא( :כט) וַהֲ וָ ה בְׁ חַ בְׁ לּות ְׁי ָי
ּודכִּ יר יְׁ ָי יַת
יש ָרא ְׁ
יַת ִּק ְׁירוֵּי ֵּמ ְׁ
ּושלַח יַת לֹוט
כּותיּה ְׁד ַאבְׁ ָרהָ ם ְׁ
זְׁ ֵּ
ִּמגֹו הֲ פֵּ יכְׁ ָּתא כַד הָ פְַך יַת ִּק ְׁירוַ יָא
ִּדי הֲ וָ ה י ִָּתיב בְׁ הֹון לֹוט:

(כח) קיטור  -תימור של עשן טורק"א
[לפיד] בלע"ז :כבשן  -חפירה
ששורפין בה את אבנים לסיד ,וכן כל
כבשן שבתורה( :כט) ויזכור אלהים
את אברהם  -מהו זכירתו של אברהם
על לוט ,נזכר שהיה לוט יודע ששרה
אשתו של אברהם ,ושמע שאמר
אברהם במצרים על שרה (יב יט)
אחותי היא ,ולא גילה הדבר ,שהיה
חס עליו ,לפיכך חס הקדוש ברוך הוא
עליו:

(כט) ויזכור אלהים את אברהם וישלח
את לוט  -ענין הכתוב הזה ,כי לוט נתחסד
עם הצדיק ללכת עמו לשוט בארץ באשר
ילך ,והוא שנאמר (לעיל יב ד) וילך אתו
לוט ,כי לצוות שלו הלך ,ולכן היה לו זכות
להצילו בזכות אברהם ,כי בעבורו הוא גר
בסדום ,ולולי אברהם עודנו היה בחרן עם
מולדתו ,ולא יתכן שתבא אליו רעה בעבור
אברהם שיצא במצות קונו .וגם זה היה
הענין ששם אברהם נפשו בכפו לרדוף
המלכים בעבורו:

רש"י

בראשית פרק ח ,א-ב

(א) ויזכור אלהים  -זה השם מדת הדין הוא ,ונהפכה למדת
ֹלהים ֶאת נ ַֹּח וְׁ ֵּאת כָל הַ ַחיָה וְׁ ֶאת כָל הַ בְׁ הֵּ מָ ה
(א) וַ יִּזְׁ כֹּר אֱ ִּ
רחמים על ידי תפלת הצדיקים ,ורשעתן של רשעים הופכת
ֹלהים רּוחַ עַ ל הָ ָא ֶרץ ַו ָישֹּכּו הַ ָמיִּ ם:
אֲ שֶ ר ִּאּתֹו בַ ֵּּתבָ ה ַו ַיעֲבֵּ ר אֱ ִּ
מדת רחמים למדת הדין ,שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה' כי
(ב) וַ יִּסָ כְׁ רּו מַ עְׁ יְׁ נֹּת ְּׁתהֹום וַאֲ רֻ בֹּת ַהשָ מָ ִּים וַ ִּיכָ לֵּא הַ ג ֶֶשם ִּמן
רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה ,והוא שם מדת
הַ שָ מָ יִּ ם:
רחמים :ויזכור אלהים את נח וגו'  -מה זכר להם לבהמות,
זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה :ויעבר אלהים רוח  -רוח תנחומין והנחה עברה לפניו :על הארץ -
על עסקי הארץ :וישכו  -כמו (אסתר ב א) כשוך חמת המלך לשון הנחת חמה( :ב) ויסכרו מעינות  -כשנפתחו כתיב (ז יא) כל
מעינות ,וכאן אין כתיב כל ,לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם ,כגון חמי טבריא וכיוצא בהם :ויכלא  -וימנע,
כמו (תהלים מ יב) לא תכלא רחמיך( ,בראשית כג ו) לא יכלה ממך:
בראשית פרק יב ,א-ב

רש"י

(א) וַי ֹּאמֶ ר יְׁקֹוָק ֶאל ַאבְׁ ָרם לֶ ְך לְָׁך
ּומבֵּ ית ָאבִּ יָך
ּוממֹול ְַׁד ְּׁתָך ִּ
מֵּ ַא ְׁרצְׁ ָך ִּ
ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ְׁר ֶאךָ( :ב) וְׁ ֶאעֶ ְׁשָך
לְׁגֹוי גָדֹול וַאֲ בָ ֶרכְׁ ָך וַאֲ ג ְַׁדלָ ה ְׁשמֶ ָך
וֶהיֵּה בְׁ ָרכָה:
ְׁ

(ב) והיה ברכה  -הברכות נתונות בידך ,עד עכשיו היו בידי ,ברכתי את אדם ואת נח
ואותך ,ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ .דבר אחר ואעשך לגוי גדול זהו
שאומרים אלהי אברהם ,ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק ,ואגדלה שמך זהו
שאומרים אלהי יעקב .יכול יהיו חותמין בכולן ,תלמוד לומר והיה ברכה ,בך חותמין
ולא בהם:
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