
  )פרק יח( תפילת אברהם על סדום

ן.א ָבע ַבפְּסּוִקים ַסמֶּ צֶּ גִיׁש בְּ ת ַמדְּ ָפֵרי אֶּ ָרָהם ַהַצִדיִקים ִמסְּ ַאבְּ  .ֲעֵליהֶּם ִבֵקׁש ׁשֶּ

ֵגל ָחֵבר .ב ַסרְּ ָפר ֵבין בְּ ָפִרים ַהִמסְּ ִמיִָמין ַבִמסְּ ֵבין ,ׁשֶּ   . ַבָפסּוק ַהִמַסֵפר לְּ

גֵ  ָחֵבר ג. ַסרְּ מֹאל ַהִמִלים ֵפירּוֵׁשי ֵבין לבְּ ִמשְּ ֵבין ,ׁשֶּ  . ַבָפסּוק ַהִמָלה לְּ

 

נֵי ה ּנּו עֵֹמד ִלפְּ ָרָהם עֹודֶּ ָרָהם  {}כג: 'וְַּאבְּ ַויִַגׁש ַאבְּ

ה ַצִדיק ִעם ָרָׁשע:  פֶּ אּוַלי יֵׁש  }כד{ַויֹאַמר ַהַאף ִתסְּ

ה וְֹּלא ִתָשא  פֶּ ֲחִמִשים ַצִדיִקם בְּתֹוְך ָהִעיר ַהַאף ִתסְּ

ָבּה: ַלָמקֹום לְּמַ  ִקרְּ ר בְּ  }כה{ַען ֲחִמִשים ַהַצִדיִקם ֲאׁשֶּ

ָהִמית ַצִדיק ִעם ָרָׁשע  ָחִלָלה לְָּך ֵמֲעשֹת ַכָדָבר ַהזֶּה לְּ

 ֹ ָהיָה ַכַצִדיק ָכָרָׁשע ָחִלָלה ָלְך ֲהׁש ץ ֹלא וְּ ֵפט ָכל ָהָארֶּ

ָפט:  ה ִמׁשְּ ר ה }כו{יֲַעשֶּ דֹם  'ַויֹאמֶּ ָצא ִבסְּ מְּ ִאם אֶּ

ָכל ַהָמקֹום  ֲחִמִשים ַצִדיִקם בְּתֹוְך ָהִעיר וְּנָָשאִתי לְּ

ִתי  }כז{ַבֲעבּוָרם:  ָרָהם ַויֹאַמר ִהּנֵה נָא הֹוַאלְּ ַויַַען ַאבְּ

ל  ַדֵבר אֶּ ר:  ה'לְּ רּון  }כח{וְָּאנִֹכי ָעָפר ָוֵאפֶּ סְּ אּוַלי יַחְּ

ת ָכל  ִחית ַבֲחִמָשה אֶּ ֲחִמִשים ַהַצִדיִקם ֲחִמָשה ֲהַתׁשְּ

ר לַ  ָבִעים  ה'ָהִעיר ַויֹאמֶּ ָצא ָׁשם ַארְּ מְּ ִחית ִאם אֶּ ֹלא ַאׁשְּ

ַדֵבר ֵאָליו ַויֹאַמר אּוַלי  }כט{ַוֲחִמָשה:  ף עֹוד לְּ ַויֹסֶּ

ה ַבֲעבּור  ֱעשֶּ ר ֹלא אֶּ ָבִעים ַויֹאמֶּ אּון ָׁשם ַארְּ יִָמצְּ

ָבִעים:  ר  }ל{ָהַארְּ ַוֲאַדֵבָרה אּוַלי  ה'ַאל נָא יִַחר לַ ַויֹאמֶּ

ָצא ָׁשם  מְּ ה ִאם אֶּ ֱעשֶּ ר ֹלא אֶּ ֹלִׁשים ַויֹאמֶּ אּון ָׁשם ׁשְּ יִָמצְּ

ֹלִׁשים:  ַדֵבר אֶּ  }לא{ׁשְּ ִתי לְּ ר ִהּנֵה נָא הֹוַאלְּ ה' ל ַויֹאמֶּ

ִחית ַבֲעבּור  ר ֹלא ַאׁשְּ ִרים ַויֹאמֶּ שְּ אּון ָׁשם עֶּ אּוַלי יִָמצְּ

ִרים:  שְּ ר ַאל נָא יִַחר לַ  }לב{ָהעֶּ ָרה ַאְך ה' ַויֹאמֶּ ַוֲאַדבְּ

אּון ׁשָ  ִחית ַהַפַעם אּוַלי יִָמצְּ ר ֹלא ַאׁשְּ ם ֲעָשָרה ַויֹאמֶּ

ל  'ַויֵלְֶּך ה }לג{ַבֲעבּור ָהֲעָשָרה:  ַדֵבר אֶּ ר ִכָלה לְּ ַכֲאׁשֶּ

קֹמֹו:  ָרָהם ָׁשב ִלמְּ ָרָהם וְַּאבְּ  ַאבְּ
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