פ' וירא
 )1ספר בראשית פרק יט
ָארצָה:
שעַר סְׁד ֹם ַוי ְַׁרא לֹוט ַוי ָ ָקם ִלק ְָׁרא ָתם ַויִשְׁתַחו ַא ַַּי ִם ְׁ
שנֵי ַה ַםלְָׁאכִים סְׁדֹמָה ָבע ֶֶרב וְׁלֹוט ישֵב ְׁב ַ
(א) ַוי ָב ֹאו ְׁ
ש ַכמְׁתֶ ם ַו ֲה ַל ְׁכ ֶתם לְׁדַ ְׁר ְׁככֶם וַי ֹאמְׁרו ֹּלא כִי ב ְָׁרחֹוב
(ב) וַי ֹאמֶר ִהמֶה מָא ֲאדֹנ ַי סורו נָא אֶל בֵית ַע ְׁב ְׁדכֶם ְׁולִינו ו ְַׁרחֲצו ַרגְׁלֵיכֶם ְׁו ִה ְׁ
נָלִין:
(ג) ַוי ִ ְׁפצַר בָם מְׁא ֹד ַויָסֺרו ֵאלָיו ַוי ָב ֹאו אֶל בֵיתֹו ַויַעַׂש ָלהֶם ִמשְׁתֶ ה ומַּצֹות ָאפָה וַי ֹאכֵלו:
 )2רבינו בחיי על בראשית פרק יט פסוק ג
(ג) ומצות אפה ויאכלו  -מפני שלא הביאו הלחם בסעודת אברהם באר כאן ומצות אפה ויאכלו ,כי בכאן אכלו לחם ושם
היה הבשר מסתלק ראשון כקרבן הקרב על גבי המזבח:
 )3רד"ק על בראשית פרק יט פסוק ג
ואפה להם מצות שלא ימתינו עד שיתחמץ הבצק ומה שיכול לתקן במהרה תקן .וזהו מדרך ארץ להכין לאורח הבא מה
שיוכל להכין במהרה כי הוא עייף וצריך לאכול ולשתות לפיכך נכתב הסיפור הזה ללמדך דרך ארץ.
 )4רש"י על בראשית פרק יט פסוק ג
ומצות אפה  -פסח היה:
 )5באר בשדה על רש"י שם
פסח היה :דאם לא כן מה טעם אמר ומצות אפה אחר ויעש להם משתה הא ודאי אי אפשר למשתה בלא לחם אלא ודאי
הא קמ"ל דהביא להם מצות ולא חמץ דפסח היה
 )6ספר בראשית פרק יח
ש ֶתָך ְׁוׂש ָָרה ש ֹ ַמעַת ֶַּתַ ח הָאֹהֶל וְׁהוא ַאח ֲָריו:
(י) וַי ֹאמֶר שֹוב אָשוב ֵאלֶיָך ָכעֵת ַחי ָה ְׁו ִהמֵה בֵן ְׁלׂש ָָרה ִא ְׁ
 )7רש"י על בראשית פרק יח פסוק י
(י) כעת חיה  -כעת הזאת לשנה הבאה ופסח הי' ולפסח הבא נולד יצחק מדלא קרינן כעת אלא ָכעֵת .כעת חיה כעת
הזאת שתהא חיה לכם שתהיו כלכם שלימים וקיימים:
 )8פסיקתא רבתי פרשה ו
בחודש שנולד בו יצחק שבניסן נולד יצחק ומניין אלא כשהמלאכים באים אצל אברהם מהו אומר לושי ועשי עגות
(בראשית י"ח ו') שהיה פסח
 )11מדרש רבה בראשית פרשה נ פסקה יב
א" ר לוי משל למדינה שהיו לה שני פיטרונין אחד עירוני ואחד בן המדינה וכעס עליהם המלך ובקש לרדותן אמר המלך
אם רודה אני אותם בפני בני המדינה עכ שיו הן אומרים אלו היה עירוני כאן היה מתקיים עלינו ואילו היה בפני עירוני
עכשיו הן אומרין אילו בן המדינה שם היה מתקיים עלינו כך לפי שהיו סדומיים מהם עובדים לחמה ומהם עובדים
ללבנה אמר הקב"ה אם אני רודה אותן ביום עכשיו הם אומרין אילו היתה לבנה שם היתה מקיימת עלינו אם אני רודה
אותם בלילה עכשיו הם אומרין אילו היתה החמה שם היתה מקיימת עלינו אלא נקם מהם בששה עשר בניסן בשעה
שהחמה ולבנה עומדים ברקיע הה"ד השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה וגו':
 )11הגדה של פסח
זֹועֲמו סְׁדֹומִים וְֹׁלהֲטו ָבאֵש ַב ֶַּסַחֺ .חלַץ לֹוט ֵמהֶם ומַּצֹות ָאפָה ְׁבקֵץ ֶַּסַח .טִאטֵאתָ ַאדְׁ מַת מֹוף וְׁנֹוף ְׁב ָעב ְְׁׁרָך ַב ֶַּסַחַ .ו ֲאמ ְַׁרתֶם
זֶבַח ֶַּסַח:
 )12ספר בראשית פרק כז
שנֵי גְׁדָ י ֵי ִעז ִים טֹבִים ְׁו ֶא ֱעׂשֶה א ֹתָ ם ַמ ְׁט ַעםִים לְָׁאבִיָך ַכ ֲאשֶר ָאהֵב:
(ט) לְֶך נָא אֶל הַּצ ֹאן ְׁוקַח לִי ִמשָם ְׁ
 )13רש"י על בראשית פרק כז פסוק ט
שני גדיי עזים  -וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק אלא פסח הי' האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים .בפרקי
דר"א:
 )14ספר בראשית פרק כז
(ב) וַי ֹאמֶר ִהמֵה נָא ז ָ ַקנְׁ ִתי ֹלא י ָ ַד ְׁע ִתי יֹום מֹו ִתי:

 )15רש"י על בראשית פרק כז פסוק ב
(ב) לא ידעתי יום מותי  -א"ר יהושע בן קרחה אם מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג חמש שנים לפניהם וחמש לאחר כן
ויצחק היה בן קכ"ג (כי יעקב בן ס"ג כשנתברך דוק ברש"י סוף הסדר) אמר שמא לפרק אמי אני מגיע והיא בת קכ"ז
מתה והריני בן ה' שנים סמוך לפרקה לפיכך לא ידעתי יום מותי שמא לפרק אמי שמא לפרק אבא:
 )16ספר בראשית פרק יט
(יא) ְׁואֶת ָה ֲאנָשִים ֲאשֶר פֶתַ ח ַה ַבי ִת הִכו ַב ַןנְׁו ִֵרים ִמקָט ֹן ְׁועַד גָדֹול ַויִלְׁאו ִלמְׁצ ֹא ַהַָּתַח:
שחִית י ְׁדֹוָד אֶת ָהעִיר ַויְׁהִי ִכ ְׁמ ַצחֵק
(יד) ַויֵצֵא לֹוט ַוי ְׁדַ בֵר אֶל חֲתָ נ ָיו ֹל ְׁקחֵי בְׁנ ֹ ָתיו וַי ֹאמֶר קּומּו צְּאּו מִן ַהמָקֹום ַהזֶה כִי ַמ ְׁ
ְׁבעֵינ ֵי חֲתָ נ ָיו:
ש ֵתי בְׁנ ֹתָ יו ְׁב ֶח ְׁמלַת י ְׁדֹוָד ָעלָיו וַי ֹ ִצאֺהו ַויַמִחֺהו מִחוץ ָלעִיר:
(טז) ַוי ִתְּ ַמ ְּהמָּה ַוי ַ ֲחז ִיקו ָה ֲאנָשִים ְׁבי ָדֹו ו ְׁבי ַד ִאשְׁתֹו ו ְׁב י ַד ְׁ
שם ָהעִיר צֹועַר:
שםָה עַל כֵן ק ָָרא ֵ
שםָה כִי ֹלא אוכַל ַלעֲׂשֹות דָ בָר עַד בֹאֲָך ָ
(כב) ַמהֵר ִה ָםלֵט ָ
ש ָמי ִם:
(כד) וַידֹוָד ִהמְּטִ יר עַל סְׁד ֹם ְׁועַל עֲמ ָֹרה ָגפ ְִׁרית ָואֵש ֵמאֵת י ְׁדֹוָד מִן ַה ָ
 )17ספר בראשית פרק יג
שחֵת י ְׁדֹוָד אֶת סְׁד ֹם ְׁו ֶאת עֲמ ָֹרה ְׁכגַן י ְׁדֹוָד ְׁכ ֶא ֶרץ
שקֶה ִל ְׁפנֵי ַ
(י) ַויִשָא לֹוט אֶת עֵינ ָיו ַוי ְַׁרא אֶת כָל ִככַר ַהי ְַׁרדֵ ן כִי ֺכלָה ַמ ְׁ
ִמצ ְַׁרי ִם ב ֹ ֲאכָה צֹעַר:
 )18ספר בראשית פרק יט
שבֶת בְׁצֹועַר ַויֵשֶב ַב ְׁםע ָָרה הוא ושְׁתֵ י בְׁנ ֹ ָתיו:
(ל) ַויַעַל לֹוט מִּצֹועַר ַויֵשֶב ָבהָר ושְׁתֵ י בְׁנ ֹ ָתיו עִםֹו כִי י ֵָרא ָל ֶ
 )19ספר דברים פרק כג
ִירי ֹלא י ָב ֹא ָלהֶם ִב ְׁקהַל י ְׁדֹוָד עַד עֹולָם:
(ד) ֹלא י ָב ֹא עַםֹונ ִי ומֹוָאבִי ִב ְׁקהַל י ְׁדֹוָד גַם דֹור ֲעׂש ִ
ׂשכַר ָעלֶיָך אֶת ִב ְׁלעָם בֶן בְׁעֹור ִמְַּׁתֹור
ַדֶרְך ְׁבצֵא ְׁתכֶם ִמ ִםצ ְָׁרי ִם ַו ֲאשֶר ָ
(ה) עַל דְׁ בַר ֲאשֶר ֹלא ִק ְׁדמו אֶתְׁ כֶם ַב ֶלחֶם ו ַב ַםי ִם ב ֶ
ֲא ַרם נַה ֲַרי ִם ְׁל ַק ֲל ֶל ָך:
(ו) וְֹׁלא ָאבָה י ְׁדֹוָד אֱֹלהֶיָך ִלשְׁמ ֹ ַע אֶל ִב ְׁלעָם ַויַהֲפְֹך י ְׁדֹוָד אֱֹלהֶיָך לְָׁך אֶת ַה ְׁק ָללָה ִלב ְָׁרכָה כִי ֲא ֵה ְׁבָך י ְׁדֹוָד אֱֹלהֶיָך:
(ז) ֹלא ִתדְׁ רש שְֹׁלמָם וְׁטֹבָתָ ם כָל יָמֶיָך לְׁעֹולָם:
 )21הגדה של פסח
ַרבָן ַג ְׁמלִיאֵל ָהי ָה אֹומֵר ,כָל שֶֹּלא ָאמַר שְֹׁלשָה ְׁדב ִָרים אֵלו ַב ֶַּסַח ֹלא יָצָא י ְׁ ֵדי חֹובָתֹוְׁ ,ואֵלו הֵן:
ֶַּסַחַ .מּצָה .ומָרֹור:

