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 כט-בראשית פרק יט, כז
דֹּם וַ ) י סְׁ נֵּ ף ַעל פְׁ קֵּ קָֹוק: )כח( ַוַישְׁ י יְׁ נֵּ ָרָהם ַבבֶֹּקר ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָעַמד ָשם ֶאת פְׁ ם ַאבְׁ כֵּ יכז( ַוַישְׁ נֵּ ַעל ָכל פְׁ ָכר  ֲעמָֹּרה וְׁ ֶאֶרץ ַהכִּ

כֹּר זְׁ ָכר ַויִּ י ַהכִּ ים ֶאת ָערֵּ ת ֱאֹלהִּ ַשחֵּ י בְׁ הִּ ָשן: )כט( ַויְׁ בְׁ יטֹּר ַהכִּ קִּ יטֹּר ָהָאֶרץ כְׁ ה ָעָלה קִּ נֵּ הִּ א וְׁ ַשַלח ֶאת לֹוט  ַוַירְׁ ָרָהם ַויְׁ ים ֶאת ַאבְׁ ֱאֹלהִּ
ן לֹוט ים ֲאֶשר ָיַשב ָבהֵּ ָכה ַבֲהפְֹּך ֶאת ֶהָערִּ ּתֹוְך ַהֲהפֵּ  :מִּ

 

 תרגום יונתן
ָרא  ַצפְׁ ָרָהם בְׁ ים ַאבְׁ דִּ ַאקְׁ )כז( וְׁ

לֹו ֳקָדם  צְׁ ש ַּתָמן בִּ ַשמֵּ ָרא דְׁ ַאתְׁ לְׁ
ָי: דֹום  יְׁ י סְׁ פֵּ יק ַעל ַאנְׁ אֹודִּ )כח( וְׁ

י ֲאַרע  פֵּ ַעל ָכל ַאנְׁ ַוֲעמֹוָרה וְׁ
יק  לֵּ ָהא סְׁ ָרא ַוֲחָמא וְׁ ישְׁ מֵּ

ָרא  קּוטְׁ ָעא הּוא כְׁ ַארְׁ ָרא דְׁ קּוטְׁ
ַאּתּוָנא: ָי )כט(  דְׁ לּות יְׁ ַחבְׁ ַוֲהָוה בְׁ

ָי ַית  יר יְׁ כִּ ָרא ּודְׁ ישְׁ י מֵּ וֵּ ירְׁ ַית קִּ
ַלח ַית לֹוט  ָרָהם ּושְׁ ַאבְׁ יּה דְׁ כּותֵּ זְׁ

ַוָיא  ירְׁ ָּתא ַכד ָהַפְך ַית קִּ יכְׁ גֹו ֲהפֵּ מִּ
הֹון לֹוט: יב בְׁ י ֲהָוה ָיתִּ  דִּ

 רש"י 
תימור של עשן טורק"א  - קיטור)כח( 

חפירה  - כבשן ]לפיד[ בלע"ז:
ן בה את אבנים לסיד, וכן כל ששורפי

ויזכור אלהים )כט(  כבשן שבתורה:
מהו זכירתו של אברהם  - את 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:

 רמב"ן 
ויזכור אלהים את אברהם וישלח )כט( 

ענין הכתוב הזה, כי לוט נתחסד  - את לוט
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 

, ולא יתכן שתבא אליו רעה בעבור מולדתו
אברהם שיצא במצות קונו. וגם זה היה 

הענין ששם אברהם נפשו בכפו לרדוף 
 המלכים בעבורו:

 
 ב-בראשית פרק ח, א

ָמה  הֵּ ֶאת ָכל ַהבְׁ ת ָכל ַהַחָיה וְׁ אֵּ ים ֶאת נַֹּח וְׁ כֹּר ֱאֹלהִּ זְׁ  )א( ַויִּ
ים רּו ר ֱאֹלהִּ ָבה ַוַיֲעבֵּ ּתֹו ַבּתֵּ ם: ֲאֶשר אִּ ַח ַעל  ָהָאֶרץ ַוָישֹּכּו ַהָמיִּ

ן  א ַהֶגֶשם מִּ ָכלֵּ ם ַויִּ הֹום ַוֲאֻרבֹּת ַהָשָמיִּ נֹּת ּתְׁ יְׁ רּו ַמעְׁ ָסכְׁ )ב( ַויִּ
ם:  ַהָשָמיִּ

 רש"י 
זה השם מדת הדין הוא, ונהפכה למדת  - ויזכור אלהים)א( 

רחמים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רשעים הופכת 
מדת רחמים למדת הדין, שנאמר )בראשית ו ה( וירא ה' כי 

רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה, והוא שם מדת 
 מה זכר להם לבהמות,  - ויזכור אלהים את נח וגו' רחמים:

 - על הארץ רוח תנחומין והנחה עברה לפניו: - ויעבר אלהים רוח קודם לכן ושלא שמשו בתיבה:זכות שלא השחיתו דרכם 
כשנפתחו כתיב )ז יא( כל  - ויסכרו מעינות)ב(  כמו )אסתר ב א( כשוך חמת המלך לשון הנחת חמה: -וישכו  על עסקי הארץ:

וימנע,  -ויכלא  ולם, כגון חמי טבריא וכיוצא בהם:מעינות, וכאן אין כתיב כל, לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לע
 כמו )תהלים מ יב( לא תכלא רחמיך, )בראשית כג ו( לא יכלה ממך:

 
 ב-בראשית פרק יב, א

ָך  ָרם ֶלְך לְׁ קָֹוק ֶאל ַאבְׁ ֹּאֶמר יְׁ )א( ַוי
יָך  ית ָאבִּ בֵּ ָך ּומִּ ּתְׁ מֹוַלדְׁ ָך ּומִּ צְׁ ַארְׁ מֵּ

ֶא  ֶאָך: )ב( וְׁ ָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַארְׁ ֶעשְׁ
ֶמָך  ָלה שְׁ ָך ַוֲאַגדְׁ גֹוי ָגדֹול ַוֲאָבֶרכְׁ לְׁ

ָרָכה: יֵּה בְׁ  ֶוהְׁ

 רש"י 
הברכות נתונות בידך, עד עכשיו היו בידי, ברכתי את אדם ואת נח  - והיה ברכהב( )

ואותך, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. דבר אחר ואעשך לגוי גדול זהו 
שאומרים אלהי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק, ואגדלה שמך זהו 

, בך חותמין שאומרים אלהי יעקב. יכול יהיו חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה
 ולא בהם:
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