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 כד   -בראשית פרשת לך לך פרק יד פסוק א  

ֶמֶ֥לֶ )א( ְדָע֖ל  ְותִּ ֵעיָלָ֔ם  ֶמֶֶ֣לְך  ְכָדְרָלֹעֶ֙מר֙  ֶאָלָסָ֑ר  ֶמֶֶ֣לְך  ַאְריֹ֖וְך  ְנָעָ֔ר  ֶלְך־שִּ ֶמֶֽ ַאְמָרֶפֶ֣ל  יֵמי֙  בִּ ִ֗י  ְך  ַוְיהִּ
ם: ְלָחָמִ֗   ּגֹויִֶּֽ ֶמֶֶ֣לְך ַאְדָמִ֗ )ב( ָעשֶּ֣ו מִּ ְנָאֶ֣ב׀  ֲעֹמָרָ֑ה שִּ ֶמֶֶ֣לְך  ְרַש֖ע  ְוֶאת־בִּ ְסֹדָ֔ם  ֶמֶֶ֣לְך  ה  ה ֶאת־ֶבַ֙רע֙ 

ַער:  ְוֶשְמֵאֶ֙בר֙ ֶמֶֶ֣לְך יא־ֹצֶֽ ָ֔ים ּוֶמֶֶ֥לְך ֶבַ֖לע הִּ ָ֑ים הּ֖וא ָיֶ֥ם   ְצבֹויִּ דִּ ְברָּ֔ו ֶאל־ֵעֶ֖מק ַהשִּ )ג( ָכל־ֵאֶ֙לה֙ ָחֶֽ
ַלח: דּו:)ה( ּוְבַאְרַבע֩  )ד( ְשֵתֵּ֤ים ֶעְשֵרה֙ שָ  ַהֶמֶֽ ָנָ֔ה ָעְבדּ֖ו ֶאת־ְכָדְרָלֹעֶָ֑מר ּוְשֹלש־ֶעְשֵרֶ֥ה ָשָנ֖ה ָמָרֶֽ

ם  ַקְרַנָ֔יִּ ְבַעְשְתֹרֶ֣ת  ים֙  ֶאת־ְרָפאִּ ַוַיכֵּּ֤ו  תָֹ֔ו  אִּ ֲאֶשֶ֣ר  ים֙  ְוַהְמָלכִּ ְכָדְרָלֹעִֶ֗מר  ָבֶ֣א  ָשָנָ֜ה  ֶעְשֵרֵ֨ה 
ָ֔י ֵאימִּ ָהֶֽ ְוֵאת֙  ְבָהָ֑ם  ֖ים  ם:ְוֶאת־ַהּזּוזִּ יִּ ְרָיָתֶֽ קִּ ְבָשֵו֖ה  ֵאֶ֣יל   ם  ַעַ֚ד  ָ֑יר  ֵשעִּ ְבַהְרָרֶ֣ם  ֖י  ְוֶאת־ַהֹחרִּ )ו( 

ר: ְדָבֶֽ ַעל־ַהמִּ ֲאֶש֖ר  ת־ָכל־ְשֵד֖ה   ָפאָרָ֔ן  ֶאֶֽ ַוַיכּּ֕ו  ָקֵדָ֔ש  ֶ֣וא  הִּ ְשָפט֙  מִּ ֶאל־ֵעֵּ֤ין  ַוָיֹבָ֜אּו  בּו  ַוַָ֠ישֻׁ )ז( 
בְ  ַהֹיֵש֖ב  ָ֔י  ֶאת־ָהֱֶ֣אֹמרִּ ְוַגם֙  ָ֑י  ר:ָהֲעָמֵלקִּ ָתָמֶֽ ְצֹצֶ֥ן  ּוֶמֵֶּ֤לְך    ַחֶֽ ֲעֹמָרִ֗ה  ּוֶמֶֶ֣לְך  ֶלְך־ְסֹדָ֜ם  ֶמֶֽ ַוֵיֵצֵ֨א  )ח( 

ים: דִֶּֽ ַהשִּ ְבֵעֶ֖מק  ְלָחָמָ֔ה  מִּ ָתם֙  ַעְרכֵּּ֤ו אִּ ַוַיֶֽ וא־ֹצַָ֑ער  הִּ ֶבַ֖לע  ּוֶמֶֶ֥לְך  ָ֔ם  ְצבֹויִּ ּוֶמֶֶ֣לְך צביים   ַאְדָמה֙ 
ְדָעל֙ ֶמֶ֣לֶ  ְנָעָ֔ר ְוַאְריֹ֖וְך ֶמֶֶ֣לְך ֶאָלָסָ֑ר )ט( ֵאֶ֣ת ְכָדְרָלֹעֶָ֜מר ֶמֶֶ֣לְך ֵעיָלִ֗ם ְותִּ ָ֔ם ְוַאְמָרֶפל֙ ֶמֶֶ֣לְך שִּ ְך ּגֹויִּ

ה: ָשֶֽ ֶאת־ַהֲחמִּ ֖ים  ְמָלכִּ ֶלְך־ְסֹדֶ֥ם    ַאְרָבָעֶ֥ה  ֶמֶֽ ַוָינֻֻׁ֛סּו  ֵחָמָ֔ר  ֶבֱאֹרת֙  ֱאֹרֵּ֤ת  ֶבֶֽ ִ֗ים  דִּ ַהשִּ ְוֵעֶֶ֣מק  )י( 
ָנֶֽ  ֶהֶָ֥רה  ֖ים  ְשָארִּ ְוַהנִּ ְפלּו־ָשָָ֑מה  ַויִּ ַוֲעֹמָרֻ֛ה    סּו:ַוֲעֹמָר֖ה  ְסֹדֹ֧ם  ֶאת־ָכל־ְרכֵֻׁ֨ש  ְקחּו  ַוַ֠יִּ )יא( 

כּו: ַוֵיֵלֶֽ ֹיֵש֖ב   ְוֶאת־ָכל־ָאְכָל֖ם  ְוהֶּ֥וא  ַוֵיֵלָ֑כּו  ַאְבָר֖ם  ֶ֥י  ֶבן־ֲאחִּ ְוֶאת־ְרכֻׁשֹֻ֛ו  ֶאת־לֹֹ֧וט  ְקחֵּ֨ו  ַויִּ )יב( 
ם: ְסֹדֶֽ ְוה   בִּ ָ֑י  ְברִּ ָהעִּ ְלַאְבָרֶ֣ם  ַוַיֵּג֖ד  ָ֔יט  ַהָפלִּ ַוָיֹבא֙  ֵּ֤י )יג(  ֲאחִּ ִ֗י  ָהֱאֹמרִּ ַמְמֵרֶ֣א  ֹלֵנָ֜י  ְבֵאֶֽ ֹשֵכֵ֨ן  ּוא֩ 

ם: ית־ַאְבָרֶֽ ְברִּ ַבֲעֵלֶ֥י  ְוֵה֖ם  ָעֵנָ֔ר  ֶ֣י  ַוֲאחִּ ַוָיֵֶ֨רק   ֶאְשֹכל֙  ָ֑יו  ָאחִּ ְשָב֖ה  נִּ ֶ֥י  כִּ ַאְבָרָ֔ם  ְשַמֶ֣ע  ַויִּ )יד( 
ְרֹד֖ יֵדֶ֣י ֵביתִֹ֗ו ְשֹמָנֵּ֤ה ָעָשר֙ ּוְשֹלֶ֣ש ֵמאָֹ֔ות ַויִּ יָכָ֜יו ְילִּ ן:ֶאת־ֲחנִּ )טו( ַוֵיָחֵלֵ֨ק ֲעֵליֶהֹ֧ם׀ ַלְֻ֛יָלה  ף ַעד־ָדֶֽ

ֶשק: ְלַדָמֶֽ ְשֹמ֖אל  מִּ ֲאֶשֶ֥ר  ַעד־חֹוָבָ֔ה  ְרְדֵפם֙  יִּ ַוֶֽ ַוַיֵכָ֑ם  ַוֲעָבָד֖יו  ָכל־ָהְרכָֻׁ֑ש   הֶּ֥וא  ֵא֖ת  ַוָיֶּ֕שב  )טז( 
ֵּ֤ ָאחִּ ֶאת־לֵֹ֨וט  ם:ְוַגם֩  ְוֶאת־ָהָעֶֽ ֖ים  ֶאת־ַהָנשִּ ְוַגֶ֥ם  ָ֔יב  ֵהשִּ ּוְרכֻׁשֹו֙  ֶלְך־ְסֹדם֘    יו  ֶמֶֽ ַוֵיֵצֶ֣א  )יז( 

תָֹ֑ו ֶאל־ֵעֶֶ֣מק ָשֵוָ֔ה הּ֖וא   ֖ים ֲאֶשֶ֣ר אִּ ַהכֹות֙ ֶאת־ְכָדְרָלֹעֶָ֔מר ְוֶאת־ַהְמָלכִּ ְקָראתֹוֹ֒ ַאֲחֵרֶ֣י שּובִֹ֗ו ֵמֶֽ לִּ
ֶלְך: ַהֶמֶֽ י־ֶצֶ֙דק֙  ֵעֶֶ֥מק  ּוַמְלכִּ ְלֵא֖  )יח(  ֹכֵה֖ן  ְוהֶּ֥וא  ן  ָוָיָ֑יִּ ֶלֶֶ֣חם  ֖יא  הֹוצִּ ָשֵלָ֔ם  ֹון:-ֶמֶֶ֣לְך  ֶעְליֶֽ )יט(    ל 

ֶרץ:)כ( ּוָברּוְך֙ ֵאֶ֣ ם ָוָאֶֽ ְיָבְרֵכ֖הּו ַוֹיאַמָ֑ר ָברֵּּ֤וְך ַאְבָרם֙ ְלֵאֶ֣ל ֶעְליָֹ֔ון ֹקֵנ֖ה ָשַמֶ֥יִּ ֵּגֶ֥ן -ַוֶֽ ל ֶעְליָֹ֔ון ֲאֶשר־מִּ
ַמֲעֵש֖  ֶתן־לֶֹ֥ו  ַויִּ ְבָיֶדָָ֑ך  ל:ָצֶר֖יָך  ֹכֶֽ מִּ ְוָהְרכֻׁ֖ש   ר  ַהֶנֶָ֔פש  ֶ֣י  ֶתן־לִּ ֶאל־ַאְבָרָ֑ם  ֶלְך־ְסֹד֖ם  ֶמֶֽ ַוֹיֶ֥אֶמר  )כא( 

ְך: ח־ָלֶֽ ם   ַקֶֽ ָשַמֶ֥יִּ ֹקֵנ֖ה  ֶעְליָֹ֔ון  ֵאֶ֣ל  ֶאל־ְיֹקָוק֙  ֵּ֤י  ָידִּ י  ֹמֵ֨תִּ ֲהרִּ ְסֹדָ֑ם  ֶאל־ֶמֶֶ֣לְך  ַאְבָר֖ם  ַוֹיֶ֥אֶמר  )כב( 
ֶרץ: ֹוְך־ַנָ֔  ָוָאֶֽ ְוַעֶ֣ד ְשרֶֽ חּוט֙  ם־מִּ י )כג( אִּ ֖י ֶהֱעַשְֶ֥רתִּ ָכל־ֲאֶשר־ָלְָ֑ך ְוֹלֶ֣א ֹתאַמָ֔ר ֲאנִּ ם־ֶאַק֖ח מִּ ַעל ְואִּ

ם: ָעֵנר֙   ֶאת־ ַאְבָרֶֽ ָ֑י  תִּ ָהְלכּ֖ו אִּ ֲאֶשֶ֥ר  ָ֔ים  ֲאָנשִּ ָהֶֽ ְוֵחֶ֙לק֙  ָ֔ים  ַהְנָערִּ ְכלֶּ֣ו  ָאֶֽ ֲאֶשֶ֣ר  ַרַ֚ק  ְלָעַדִ֗י  )כד( בִּ
ם:  ְקחֶּ֥ו ֶחְלָקֶֽ  ֶאְשֹכֶ֣ל ּוַמְמֵרָ֔א ֵה֖ם יִּ

 
 שת לך לך פרק טו פסוק א בראשית פר

ֶ֣ים)א( ַהְדָברִּ ְדַבר־  ַאַחֶ֣ר׀  ָהָיֵּ֤ה  י֙    ה'ָהֵאִֶ֗לה  ָאֹנכִּ ַאְבָרִ֗ם  יָרֶ֣א  ַאל־תִּ ֵלאֹמָ֑ר  ַמֲחֶז֖ה  ַבֶֽ ֶאל־ַאְבָרָ֔ם 
ד:  ָמֵגֶ֣ן ָלְָ֔ך ְשָכְרָך֖ ַהְרֵבֶ֥ה ְמֹאֶֽ

 
 רש"י בראשית פרשת לך לך פרק טו פסוק א 

מופלג. אחר שנעשה לו נס אחרי  מוך,  ס  אחרכל מקום שנאמר    -אחר הדברים האלה  
זה שהרג את המלכים והיה דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר  
לו המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא תענש על כל אותן נפשות 

 שהרגת, ומה שאתה דואג על קבול שכרך, שכרך הרבה מאד: 
 

 ד א תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג עמו 
אמרפל   שמו  נקרא  ולמה  שמו,  נמרוד  אמר:  חד  ושמואל;  רב  אמרפל,  בימי   -ויהי 

שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש, וחד אמר: אמרפל שמו, ולמה נקרא 
 שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכות 

 
 רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יד פסוק ט 

נצחו המועטים, להודיעך שגבורים היו,    פי כןואף על    -ה מלכים את החמשה  ארבע
 ואף על פי כן לא נמנע אברהם מלרדוף אחריהם: 



 
 
 

 


