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  ג' התשעחשון                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
    הצלתו של לוט מסדום

  )לחנן סמטאהרב וונתן גרוסמן הרב י של יםעל פי שיעור( ויראלפרשת 

 
  :כא, ח"יבראשית  .1

ואם , ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה"
  " אדעהלא 

   :י שם"רש .2

למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא  -ארדה נא 
  הפלגה ' בראיה הכל כמו שפירשתי בפ

  : א, ט"יבראשית  .3
  " ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסדָֹמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט יֵׁשב ְּבַׁשַער"

   :ה-ד, ח"יבראשית  .4
  " ֻיקח נא מעט מים ורחצו רגליכם"
  " שר דברתויאמרו כן תעשה כא"

  :ג-ט ב"בראשית י .5
- ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסדָֹמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט יֵֹׁשב ְּבַׁשַערא

 ב  .לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה- ְסדֹם ַוַּיְרא
ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו -ֲאדַֹני סּורּו ָנא ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא

 ַרְגֵליֶכם ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ְוַרֲחצּו

- ָּבם ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל-  ַוִּיְפַצרג  .ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין

   .ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו

ו והובא; בראשית רבה נ ד; א"בבא מציעא פז ע .6
    :י"דבריהם ברש

ואין מסרבין לגדול ] לוט[=מסרבין לקטן "ש
  ]". אברהם[=

   :ד, ט"יבראשית  .7
ַהַּבִית - ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעלד

   .ָהָעם ִמָּקֶצה- ָּכל ָזֵקן- ִמַּנַער ְוַעד

  :כג, ח"יבראשית  .8
  !"?האף תספה צדיק עם רשע"

  : כט,ט"יבראשית  .9

להים את אברהם ַוְיַשַּלח את לוט מתוך ההֵפכה -ויזּכֹר א
  בהפֹך את הערים אשר ישב בהן לוט

10.     

 ט" פרק י–לוט  ח" פרק י–אברהם 

ְּבֵאלֵֹני ' ַוֵּיָרא ֵאָליו ה  א
  ַמְמֵרא

ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל   
  .ְּכחֹם ַהּיֹום

ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה   ב
  ה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ְׁשלָֹׁש 

ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם   
ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְׁשַּתחּו 

  .ָאְרָצה

ִאם ָנא , דָֹני-אֲ : ַוּיֹאַמר  ג
  ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ 

ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל   
  .ַעְבֶּדךָ 

ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים   ד
  ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם

  .ת ָהֵעץְוִהָּׁשֲענּו ַּתחַ   

ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו   ה
  ִלְּבֶכם

  ...ַאַחר ַּתֲעבֹרּו  

ֵּכן ַּתֲעֶׂשה : ַוּיֹאְמרּו  
  .ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 

לּוִׁשי ... ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם  ו
  .ַוֲעִׂשי ֻעגֹות

ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן   ח
  ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה

ּוא ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוה  
עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ 

 .ַוּיֹאֵכלּו

ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים   א
  ָּבֶעֶרבְסדָֹמה 

  ְולֹוט יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹם  

  

  ַוַּיְרא לֹוט  

ַוָּיָקם ִלְקָראָתם   
  .ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה

  

  

  ִהֶּנה ָּנא ֲאדַֹני: ַוּיֹאֶמר  ב

סּורּו ָנא ֶאל ֵּבית   
  ַעְבְּדֶכם

  ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם  

  

  

  

ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם   
  ְלַדְרְּכֶכם

ּלֹא ִּכי ָבְרחֹוב : ַוּיֹאְמרּו  
  .ָנִלין

  ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה...   ג

  ּוַמּצֹות ָאָפה  

 .ַוּיֹאֵכלּו  
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 ם"הרשב .11
אלא ? היום מה צורך לכתוב כחום –" כחום היום"

ויבאו שני המלאכים סדמה "להודיעך כי בלוט כתיב 
סורו נא ) "שם כ: (ולכן אמר להם לוט, )א, ט"י" (בערב

לפי שבאו אליו , אבל אברהם, "אל בית עבדכם ולינו
אלא לאכול , שאין דרך אורחים ללון,  בבקר- כחום היום 

וסעדו "אלא , לפיכך לא אמר להם אברהם ללון, ולעבור
 ".ר תעברולבכם אח

  :ק"הרד .12
, לא היה לו פנאי לזבוח ולתקן מאכלים, לפי שהיה לילה"

שלא ימתינו עד , אלא עשה להם משתה ואפה להם מצות
וזהו .  תיקן–ומה שיכול לתקן במהרה , שיתחמץ הבצק

, מדרך ארץ להכין לאורח הבא מה שיוכל להכין במהרה
  ".כי הוא עייף וצריך לאכול ולשתות

  :א, ט"י על י" רש;בראשית רבה נ ד .13
  "לחזר על האורחים] לוט[מבית אברהם למד "

  :על חורבן סדוםהבשורה  .14
    כא-כ, ח"י: לאברהם

זֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה 
  .ְמאֹד

  ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה
  .ְוִאם לֹא ֵאָדָעה

  יג, ט"  י:ללוט
  ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה... 

  'ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת ְּפֵני ה
  .ְלַׁשֲחָתּה' ַוְיַׁשְּלֵחנּו ה

  הבקשה על הצלת סדום .15
    )כה-כג, ח"יבראשית  (אברהם מבקש על סדום

  ?ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע
  ,תֹוְך ָהִעיראּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּב 

  ַהַאף ִּתְסֶּפה ְולֹא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים
  ...ָחִלָלה ְּלךָ ? ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה

  :)ח כו"בראשית י(מסכים עמו' וה
  ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר

  .ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם
  

  )כ, ט"יבראשית  (ט מבקש על צוערלו
  ִהֵּנה ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער

  .ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי, ִאָּמְלָטה ָּנא ָׁשָּמה
  :)כב- ט כא"בראשית י (והמלאך עונה לו

  ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה
  .י ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ ְלִבְלִּתי ָהְפִּכ 

  ...ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה
  
  

  :יב, ח"יבראשית  .16
ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה 

    ַואדִֹני ָזֵקן

  :יד, ט"יבראשית  .17
   ְַיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו

  :ו, ב"שמות ל .18
  "ויֻקמו לצחק"

  :ח , ו"כבראשית  .19
  "  את רבקה אשתומצחקוהנה יצחק "

  : יז, ט"לבראשית  .20
  "  בילצחקבא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו "
  
 
  


