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רות א׳:א׳-כ״ב
(א) ויְ ה֗י בימֵ י֙ ְשפ֣ט השפְ ט֔ים ויְ ה֥י ָר ָע֖ב בָ אָ ֑ ֶרץ ו ֵי֨לְֶך ֜איש מבֵ ֧ית ֶ֣לחֶ ם יְ הּודָ ֗ה לָגּור֙ ב ְשדֵ ֣י
ּוש ֵנ֥י בָ ָנָֽיו׃ (ב) וְ שֵ ֣ם הָ א֣יש אֱֽלימֶ ֡לְֶך וְ שֵ ם֩ א ְשּתֹ֨ו ׇנעֳמ֜י וְ שֵ ֥ם ְש ֵנָֽי־בָ ָ ֣ניו ׀
מֹואָ ֔ב ֥הּוא וְ א ְשּתֹ֖ו ְ
יּו־שם׃ (ג) ו ָי֥מׇ ת ֱאלימֶ ֖לְֶך
מחְ לֹ֤ון וְ כלְ יֹון֙ אֶ פְ ָרת֔ים מבֵ ֥ית ֶ֖לחֶ ם יְ הּודָ ֑ה ויָב֥אּו ְש ֵ ָֽדי־מֹואָ ֖ב ו ָֽי ְה ָ ָֽ
ּוש ֵנ֥י בָ ֶנָֽיהָ ׃ (ד) וי ְשאּ֣ו לָהֶ ֗ם נָשים֙ ָֽמ ֲאביֹ֔ות שֵ ֤ם הָ אח֙ת עׇ ְר ָפ֔ה וְ שֵ ֥ם
א֣יש ׇנעֳמ֑י וּתשָ אֵ ֥ר ה֖יא ְ
ם־שנֵיהֶ ֖ם מחְ לֹ֣ון וְ כלְ יֹ֑ון וּתשָ אֵ ר֙ ָ ָֽהאשָ ֔ה
השֵ נ֖ית ֑רּות ו ֵי֥ ְשבּו שָ ֖ם כְ ֶע֥שֶ ר שָ ָֽנים׃ (ה) ויָמ֥תּו ג ְ
ישּה׃ (ו) וּתָ ֤קׇ ם היא֙ וְ כֹּלתֶ ֔יהָ וּתָ ֖שׇ ב מ ְשדֵ ֣י מֹואָ ֑ב ֤כי ָ ָֽש ְמעָה֙ ב ְשדֵ ֣ה מֹואָ ֔ב ָֽכי־
מ ְש ֵנ֥י יְ לָדֶ ֖יהָ ּומֵ א ָ ָֽ
ּושּתֵ ֥י כּלֹותֶ ֖יהָ
פָק֤ד יְ הוָה֙ אֶ ת־עּמֹ֔ו לָתֵ ֥ת לָהֶ ֖ם ָ ָֽלחֶ ם׃ (ז) וּתֵ צֵ ֗א מן־הּמָ קֹום֙ אֲ שֶ ֣ר ָ ָֽהיְ תָ ה־שָ ּ֔מָ ה ְ
שבְ נָה
הּודה׃ (ח) וּת֤אמֶ ר ׇנעֳמי֙ ל ְשּתֵ ֣י כֹּלתֶ ֔יהָ ֵ֣לכְ נָה ֔
עּמָ ּ֑ה וּתֵ ל֣כְ נָה בדֶ ֔ ֶרְך לָשּ֖וב אֶ ל־אֶ ֥ ֶרץ יְ ָ ָֽ
אשָ ֖ה לְ בֵ ֣ית אּמָ ּ֑ה (יעשה) [֣יעש] יְ ה ָו֤ה עּמָ כֶם֙ חֶ ֔סֶ ד כאֲשֶ ֧ר עֲשיתֶ ֛ם עם־הּמֵ ת֖ים וְ עּמָ ָֽדי׃ (ט)
ּומצֶ ֣אן ָ ְמנּוחָ ֔ה אשָ ֖ה בֵ ֣ית אישָ ּ֑ה וּתש֣ק לָהֶ ֔ן וּתשֶ ֥אנָה קֹו ָל֖ן וּתבְ ֶ ָֽכינָה׃ (י)
יּתֵ ֤ן יְ הוָה֙ ָל ֶכ֔ם ְ
שבְ נָה בְ נת֔י ָ֥לּמָ ה תֵ ל֖כְ נָה ע ּ֑מי ָֽה ָֽעֹוד־
וּתאמ֖ ְרנָה־ ָּלּ֑ה ָֽכי־אּתָ ְ֥ך נָשּ֖וב לְ ע ֵ ָּֽמְך׃ (יא) וּת֤אמֶ ר ׇנעֳמי֙ ֣
֤לי בָ נים֙ ְ ָֽבמֵ ע֔י וְ הָ יּ֥ו ָל ֶכ֖ם ל ֲאנ ָָֽשים׃ (יב) ש֤בְ ָנה ְבנתי֙ ֵ֔לכְ ן ָ כ֥י זָק֖נְ ּתי מ ְהיֹ֣ות לְ א֑יש ֤כי אָ מ֙ ְרּתי֙
יֶש־ל֣י תקְ ָו֔ה ֣גם הָ י֤יתי הּל֙יְ לָה֙ לְ א֔יש וְ ג֖ם יָל֥ ְדּתי בָ ָֽנים׃ (יג) ֲהלָהֵ ֣ן ׀ ְּתשבֵ ֗ ְרנָה ע֚ד אֲשֶ ֣ר יגְ דָ ֔לּו
ֲהלָהֵ ן֙ ֵ ָּֽת ָע ֵג֔נָה לְ בלְ ּת֖י הֱיֹ֣ות לְ א֑יש א֣ל בְ נת֗י ָֽכי־מר־ל֤י ְמאד֙ מ ֶכ֔ם ָֽכי־יָצְ אָ ֥ה ֖בי יד־יְ ה ָוָֽה׃ (יד)
וּתשֶ ֣נָה קֹו ָל֔ן וּתבְ ֶכ֖ינָה עֹ֑וד וּתש֤ק ע ְׇרפָה֙ לחֲמֹותָ ּ֔ה וְ רּ֖ות דָ ֥בְ קָ ה ָ ָֽבּה׃ (טו) וּת֗אמֶ ר הנֵה֙ שָ ֣בָ ה
רּות אל־ּתפְ גְ עי־ב֔י לְ ׇעזְבֵ ְ֖ך
֙
יְ ב ְמּתֵ ְ֔ך אֶ ל־עּמָ ּ֖ה וְ אֶ ל־אֱ ֹלהֶ ֑יהָ שּ֖ובי אח ֲֵר֥י יְ ב ְמ ֵ ָּֽתְך׃ (טז) וּת֤אמֶ ר
ֱֹלהי׃ (יז)
לָשּ֣וב מֵ אח ֲָר֑יְך כ֠י אֶ ל־אֲ שֶ ֨ר ּתֵ לְ כ֜י אֵ ֵלְ֗ך ּובאֲשֶ ֤ר ּתָ ל֙יני֙ אָ ל֔ין עּמֵ ְ֣ך עּמ֔י וֵאֹלה֖יְך א ָ ָֽ
יֹוסיף כ֣י הּמָ ֔וֶת יפְ ֖ריד בֵ ינ֥י ּובֵ ֵינְֵָֽֽך׃
באֲשֶ ֤ר ּתָ ֙מּותי֙ אָ מּ֔ות וְ שָ ֖ם אֶ קָ בֵ ֑ר כה֩ יעֲשֶ ֨ה יְ ה ָו֥ה לי֙ וְ כ֣ה ֔
(יח) וּתֵ ֕ ֶרא ָֽכי־מ ְתאּמֶ ֥צֶ ת ה֖יא ָל ֶל֣כֶת אּתָ ּ֑ה וּתֶ חְ ד֖ל לְ דבֵ ֥ר אֵ ֶ ָֽליהָ ׃ (יט) וּתֵ ל֣כְ נָה ְשּתֵ יהֶ ֔ם עד־
בֹואָ ֖נָה בֵ ֣ית ָ֑לחֶ ם ויְ ה֗י כְ בֹואָ ֙נָה֙ בֵ ֣ית ֶ֔לחֶ ם וּתֵ ה֤ם כׇל־הָ עיר֙ ֲעלֵיהֶ ֔ן וּתאמ֖ ְרנָה הֲז֥את ׇנע ֳָֽמי׃ (כ)
וּת֣אמֶ ר ֲאלֵיהֶ ֔ן אל־ּתקְ ֶר֥אנָה ֖לי ׇנעֳמ֑י קְ ֶ ֤ראן ָ לי֙ מָ ָ ֔רא כי־הֵ מ֥ר שד֛י ֖לי ְמ ָֽאד׃ (כא) ֲאני֙ ְמ ֵלאָ ֣ה
הָ ל֔כְ ּתי וְ ֵריקָ ֖ם הֱשיב֣ני יְ ה ָו֑ה ָ֣לּמָ ה תקְ ֶ ֤ראנָה לי֙ ׇנעֳמ֔י וָֽיהוָה֙ ָע֣נָה ֔בי וְ שד֖י הֵ ֥ ָֽרע ָֽלי׃ (כב) וּתָ ֣שׇ ב
ׇנעֳמ֗י וְ רּ֨ות הּמֹו ֲאב ָי֤ה כּלָתָ ּה֙ עּמָ ּ֔ה השָ ֖בָ ה מ ְשדֵ ֣י מֹואָ ֑ב וְ הֵ ּ֗מָ ה בָ ֚אּו בֵ ֣ית ֶל֔חֶ ם ב ְתחּל֖ת קְ צ֥יר
ְשע ָֽרים׃
מגילה י׳ ב:ד׳-י״ב
סֹורת בְ יָדֵ ינּו מֵ אנְ שֵ י כְ נֶסֶ ת הגְ דֹולָה ,כׇל מָ קֹום
אָ מר רבי לֵוי וְ איּתֵ ימָ א רבי יֹונָתָ ן :דָ בָ ר זֶה מָ ֶ
שֶ ֶנ ֱאמר ״ויְ הי״ אֵ ינֹו אֶ ּלָא לְ שֹון צער .״ויְ הי בימֵ י אֲ ח ְשוֵרֹוש״ — ֲהוָה הָ מָ ן .״ויְ הי בימֵ י ְשפֹוט
השֹופְ טים״ — ֲהוָה ָרעָ ב... .אָ מר רב אָ שֵ י :כׇל ״ויְ הי״ — איכָא הָ כי וְ איכָא הָ כי ,״ויְ הי

בימֵ י״ — אֵ ינֹו אֶ ּלָא לְ שֹון צער .ח ְמשָ ה ״ויְ הי בימֵ י״ הָ וּו :״ויְ הי בימֵ י ֲאח ְשוֵרֹוש״ ,״ויְ הי בימֵ י
ְשפֹוט השֹופְ טים״ ,״ויְ הי בימֵ י א ְמ ָרפֶל״ ,״ויְ הי בימֵ י אָ חָ ז״ ,״ויְ הי בימֵ י יְ הֹויָקים״.
רות רבה א׳:א׳
ויְ הי בימֵ י ְשפט השפְ טים (רות א ,א) ,אֹוי לדֹור שֶ שָ פְ טּו אֶ ת שֹופְ טֵ יהֶ ם ,וְ אֹוי לדֹור שֶ שֹופְ טָ יו
צְ ריכין לְ השָ ֵפט ,שֶ ֶנ ֱאמר (שופטים ב ,יז) :וְ גם אֶ ל שפְ טֵ יהֶ ם לא שָ מֵ עּוּ ,ומי הָ יּו ,רב אָ מר
בֹורה ּובָ ָרק
בֹורה הָ יּו .רבי יְ הֹושע בֶ ן לֵוי אָ מר ,ש ְמגר וְ אֵ הּוד הָ יּו .רב הּונָא אָ מר ְד ָ
בָ ָרק ְּוד ָ
וְ יָעֵל הָ יּוְ ,שפט חד ,שפְ טים ְּת ֵרין ,השפְ טים ְּתלָתָ א.
בבא בתרא ט״ו ב:
וְ אָ מר רבי יֹוחָ נָן מאי דכְ תיב ויְ הי בימֵ י ְשפֹוט השֹופְ טים דֹור שֶ שֹו ֵפט אֶ ת שֹופְ טָ יו אֹומֵ ר לֹו
קֹורה מבֵ ין עֵינֶיָך אמֵ ר לֹו כ ְספְ ָך הָ יָה לְ סיגים אמֵ ר לֹו
טֹול קֵ יסָ ם מבֵ ין עֵ ינֶיָך אֹומֵ ר לֹו טֹול ָ
סׇ בְ אֲָך מָ הּול בְ מים
רות רבה א׳:ד׳
(ד) ויְ הי ָרעָב בָ אָ ֶרץ...לָּמָ ה ֶנעֱנש ֱאלימֶ לְֶך ,על יְ דֵ י שֶ הפיל לבָ ן שֶ ל י ְש ָראֵ ל ֲעלֵיהֶ ם...
אֱלימֶ לְֶך הָ יָה מגְ דֹולֵי ה ְּמדינָה ּומפ ְרנָסֵ י הדֹורּ ,וכְ שֶ בָ אּו ְשנֵי ְר ָעבֹון אָ מר עכְ שָ יו כָל י ְש ָראֵ ל
ְמסבְ בין פ ְתחי ,זֶה בְ קפָ תֹו וְ זֶה בְ קפָתֹוָ ,עמד ּובָ רח לֹו מפְ נֵיהֶ ם ,הֲדָ א הּוא דכְ תיב :ו ֵילְֶך איש
מבֵ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה.
רות רבה ב׳:ט׳
וי ְשאּו לָהֶ ם נָשים מ ֲאביֹות...שֵ ם הָ אחת עָ ְרפָה ,שֶ הָ פְ כָה ע ֶרף לחֲמֹותָ ּה .וְ שֵ ם השֵ נית רּות,
שֶ ָר ֲאתָ ה בְ דבְ ֵרי חֲמֹותָ ּה .רבי בֵ יבי בְ שֵ ם רבי ְראּובֵ ן אָ מר ,רּות וְ עָ ְרפָה בְ נֹותָ יו שֶ ל ֶעגְ לֹון הָ יּו,
שֶ ֶנ ֱאמר (שופטים ג ,יט)ְ :דבר סֵ תֶ ר לי אֵ לֶיָך הּמֶ לְֶך ויאמֶ ר הָ ס וגו'ּ ,וכְ תיב (שופטים ג ,כ):
וְ אֵ הּוד בָ א אֵ לָיו וגו' ויאמֶ ר אֵ הּוד ְדבר אֱֹלהים לי אֵ לֶיָך ויָקָ ם מֵ על הכסֵ א ,אָ מר לֹו הקָ דֹוש
בָ רּוְך הּוא אּתָ ה ָעמ ְדּתָ מכ ְסאֲָך לכְ בֹודי ,חיֶיָך ה ֲֵריני מעֲמיד מ ְמָך בֵ ן יֹושֵ ב על כסֵ א ה'.

רות רבה ב׳:י״א
וּתָ קָ ם היא וְ כֹלתֶ יהָ וּתָ שָ ב מ ְשדֵ י מֹואָ ב כי שָ ְמ ָעה ב ְשדֵ ה מֹואָ ב (רות א ,ו) ,שָ ְמעָה מֵ הָ רֹוכְ לין
הּמחֲזירין בָ ֲעיָרֹותּ ,ומה שָ ְמעָה ,כי פָקד ה' אֶ ת עּמֹו לָתֵ ת לָהֶ ם לָחֶ ם...

רות רבה ב׳:י״ב
וּתֵ צֵ א מן הּמָ קֹום אֲ שֶ ר הָ יְ תָ ה שָ ּמָ ה (רות א ,ז) ,וּתֵ צֵ א ,וְ כי לא יָצְ אתָ ה משָ ם אֶ ּלָא היא...רבי
עֲז ְריָה בְ שֵ ם ר בי יְ הּודָ ה בְ רבי סימֹון גָדֹול שֶ בָ עיר ,הּוא זיוָּה ,וְ הּוא הֹודָ ּה ,וְ הּוא הֲדָ ָרּה ,וְ הּוא
שבְ חָ ּהָ .פנָה משָ םָ ,פנָה זיוָּהָ ,פנָה הֹודָ ּהָ ,פנָה הֲדָ ָרּהָ ,פנָה שבְ חָ ּה .וְ כֵן א ְּת מֹוצֵ א בְ יעֲקב
אָ בינּו כְ שֶ יָצָ א מבְ אֵ ר שֶ בע ...וּתֵ לכְ נָה בדֶ ֶרְך ,הּוצְ ָרה ֲעלֵיהֶ ם הדֶ ֶרְך ,שֶ הָ לְ כּו בְ יָחֵ ף.
רות רבה ב׳:כ׳
וּת ֶשנָה קֹולָן וּתבְ כֶינָה (רות א ,יד) ,חָ סֵ ר אל"ףּ ,תָ שש כחָ ן ,שֶ הֵ ן ְמהּלְ כֹות ּובֹוכֹות .רבי
בֶ ֶרכְ יָה בְ שֵ ם רבי יצְ חָ ק א ְרבָ עים פְ סיעֹות הָ לְ כָה ע ְָר ָפה עם חֲמֹותָ ּה ,וְ נ ְתלָה לבְ נָּה א ְרבָ עים
יֹום ,שֶ ֶנ ֱאמר (שמואל א יז ,טז) :ויגש הפְ ל ְשּתי ה ְשכֵם וְ הע ֲֵרב .רבי יּודָ ן בְ שֵ ם רבי יצְ חָ ק
א ְרבָ עָה מילין הָ לְ כָה עָ ְרפָה עם ֲח מֹותָ ּה ,וְ ָע ְמדּו מּמֶ נָּה א ְרבָ עָה גבֹורים ,שֶ ֶנ ֱאמר (שמואל ב
כא ,כב) :א ְרבעת אֵ ּלֶה יּלְ דּו לְ הָ ָרפָה .אָ מר רבי יצְ חָ ק כָל אֹותֹו הּליְ לָה שֶ פ ְֵרשָ ה עָ ְרפָה
מֵ חֲמֹותָ ּה נ ְתע ְָרבּו בָ ּה עֶ ְרות גֹוים שֶ ל מֵ אָ ה בְ נֵי אָ דָ ם ,הֲדָ א הּוא דכְ תיב (שמואל א יז ,כג):
וְ הּוא ְמדבֵ ר עּמָ ם וגו' מּמע ְרכֹות פְ ל ְשּתים ,מּמע ְרֹות כְ תיב ,מּמֵ אָ ה עָ ְרלֹות גֹוים שֶ נ ְתעָרּו בָ ּה
כָל הּליְ לָה .רבי ּתנְ חּומָ א אָ מר אף ֶכלֶב אֶ חָ ד ,דכְ תיב (שמואל א יז ,מג) :ויאמֶ ר הפְ ל ְשּתי אֶ ל
דָ וד ֲה ֶכלֶב אָ נכי.
רות רבה ב׳:י״ד
יעש ה' עּמָ כֶם חֶ סֶ ד ,רבי חֲנינָא בר אָ דָ א אָ מר ,יעֲשֶ ה כְ תיב ,כאֲ שֶ ר עֲשיתֶ ם עם הּמֵ תים,
ְעֵיראְ ,מגּלָה זֹו אֵ ין בָ ּה לא
שֶ נ ְטפלְ ּתֶ ם בְ תכְ ריכֵיהֹון ,וְ עּמָ די ,שֶ ו ְּתרּו לָּה כְ תבֹותֵ יהֶ ן .אָ מר רבי ז ָ
גֹומלֵי
ט ְמאָ ה ,וְ לא טָ ה ֳָרה ,וְ לא אסּור ,וְ לא הֶ ּתֵ ר ,וְ לָּמָ ה נכְ ְּתבָ ה לְ לּמֶ ְדָך כּמָ ה שָ כָר טֹוב לְ ְ
חֲסָ דים.
בראשית רבה ס׳:ב׳
רבי חגי בְ שֵ ם רבי יצְ חָ ק אָ מר הכל צְ ריכין לְ חֶ סֶ ד ֲאפּלּו אבְ ָרהָ ם שֶ החֶ סֶ ד מ ְתגלְ גֵל בָ עֹולָם
ב ְשבילֹו ,נצְ רְך לְ חֶ סֶ ד ,שֶ ֶנ ֱאמר :ועֲשֵ ה חֶ סֶ ד עם אֲדני אבְ ָרהָ ם ,ה ְתחלְ ּתָ גְ מר.
בראשית י״ב:ד׳-ה׳
(ד) ו ֵ֣ילְֶך אבְ ָר֗ם כאֲ שֶ ֨ר דבֶ ֤ר אֵ לָיו֙ יְ ה ָו֔ה ו ֵי֥לְֶך אּתֹ֖ו ֑לֹוט וְ אבְ ָר֗ם בֶ ן־חָ מֵ ֤ש שָ נים֙ וְ ש ְב ֣עים שָ ָ ֔נה
ׇל־רכּושָ ם֙ אֲשֶ ֣ר
בְ צֵ אתֹ֖ו מֵ חָ ָ ָֽרן׃ (ה) ויק֣ח אבְ ָרם֩ אֶ ת־שָ ֨רי א ְשּתֹ֜ו וְ אֶ ת־לֹ֣וט בֶ ן־אָ ח֗יו וְ אֶ ת־כ ְ
ָר ָכ֔שּו וְ אֶ ת־ה ֶנ֖פֶש ֲאשֶ ר־עָשּ֣ו ְבחָ ָר֑ן ויֵצְ אּ֗ו ָל ֶל֙כֶת֙ ֣א ְרצָ ה כְ נ֔ען ויָב֖אּו א֥ ְרצָ ה כְ ָנָֽען׃
בראשית י״ג:א׳-י״ג
(א) וי֩על֩ אבְ ָר֨ם מּמצְ ר֜ים ֠הּוא וְ א ְשּתֹ֧ו וְ כׇל־ ֲאשֶ ר־לֹ֛ו וְ לֹ֥וט עּמֹ֖ו ה ֶנֵָֽֽגְ בָ ה׃ (ב) וְ אבְ ָר֖ם כָבֵ ֣ד ְמא֑ד

ד־בית־אֵ ֑ל עד־הּמָ קֹ֗ום אֲשֶ ר־הָ ֨יָה שָ ֤ם ׇ ָֽאהֳֹלה֙
בּמקְ ֶנ֕ה ב ֶכ֖סֶ ף ּובז ָ ָָֽהב׃ (ג) ו ֵי֙לְֶך֙ לְ מסָ ָע֔יו מ ֶנ֖גֶב וְ ע ֵ ָֽ
ל־מקֹום֙ הּמזְבֵ ֔ח ֲאשֶ ר־ ָע֥שָ ה שָ ֖ם בָ ראש ָנ֑ה ויקְ ָר֥א שָ ֛ם
ב ְּתח ָ ּ֔לה בֵ ֥ין ֵ ָֽבית־אֵ ֖ל ּובֵ ֥ין הָ ָ ָֽעי׃ (ד) אֶ ְ
אבְ ָ ֖רם בְ שֵ ֥ם יְ ה ָוָֽה׃ (ה) וְ ג֨ם־לְ לֹ֔וט הה ֵלְ֖ך אֶ ת־א ְב ָ ֑רם הָ ָי֥ה צאן־ּובָ קָ ֖ר וְ אהָ ָֽלים׃ (ו) וְ לא־נָשָ ֥א
י־ריב בֵ ֚ין ר ֵע֣י
אתָ ֛ם הָ אָ ֖ ֶרץ לָשֶ ֣בֶ ת יחְ דָ ֑ו ָֽכי־הָ ָי֤ה ְרכּושָ ם֙ ָ֔רב וְ ל֥א ָיָֽכְ לּ֖ו לָשֶ ֥בֶ ת יחְ ָ ָֽדו׃ (ז) וֵָֽֽיְ ה ֗
מקְ ֵנָֽה־אבְ ָ ֔רם ּובֵ ֖ין ר ֵע֣י מקְ נֵה־לֹ֑וט וְ ָֽהכְ נעֲני֙ וְ הפְ רז֔י אָ ֖ז ישֵ ֥ב בָ ָ ָֽא ֶרץ׃ (ח) וי֨אמֶ ר אבְ ָר֜ם אֶ ל־לֹ֗וט
ֲלא כׇל־
אל־ ָנ֨א ְתה֤י ְמריבָ ה֙ בֵ ינ֣י ּובֵ י ֶנָ֔ך ּובֵ ֥ין רע֖י ּובֵ ֣ין ר ֶע֑יָך ָֽכי־ ֲאנָש֥ים אח֖ים ֲא ָנָֽחְ נּו׃ (ט) ה ֤
הָ אָ ֙ ֶרץ֙ לְ ָפ ֶנ֔יָך ה ָפ֥ ֶרד ָנ֖א מֵ ָע ָל֑י אם־ה ְשמ֣אל וְ אֵ ימ֔נָה וְ אם־היָמ֖ין וְ א ְש ְמ ָֽאילָה׃ (י) וישָ א־לֹ֣וט
ת־סדם֙ וְ אֶ ת־עֲמ ָ ֔רה
אֶ ת־עֵי ָנ֗יו וי ְרא֙ אֶ ת־כׇל־ככ֣ר הי ְרדֵ ֔ן ֥כי כ ָּלּ֖ה מ ְשקֶ ֑ה לפְ ֵנ֣י ׀ שחֵ ֣ת יְ ה ָו֗ה אֶ ְ
כְ גן־יְ הוָה֙ כְ אֶ ֣ ֶרץ מצְ ֔רים ב ֲא ָכ֖ה ָֽצער׃ (יא) וי ְבחר־לֹ֣ו ֗לֹוט אֵ ֚ת כׇל־ככ֣ר הי ְרדֵ ֔ן ויס֥ע ֖לֹוט
ָרי הכ ָכ֔ר ו ֶיאֱה֖ל
מקֶ ֑דֶ ם וי ָפ֣ ְרדּ֔ו א֖יש מֵ ע֥ל אָ ָֽחיו׃ (יב) אבְ ָר֖ם יָש֣ב בְ ֶ ָֽא ֶרץ־כְ ָנ֑ען וְ לֹ֗וט יָשב֙ בְ ע ֵ ֣
ד־ס ָֽדם׃ (יג) וְ אנְ שֵ ֣י ְסד֔ם ָרע֖ים וְ חטָ א֑ים ליה ָו֖ה ְמ ָֽאד׃
ע ְ
בראשית רבה מ״א:ה׳
ויְ הי ריב בֵ ין רעֵי מקְ נֵה אבְ ָרם ּובֵ ין רעֵי מקְ נֵה לֹוט (בראשית יג ,ז) ,רבי בֶ ֶרכְ יָה ְבשֵ ם רבי
יְ הּודָ ה בֶ ן רבי סימֹון אָ מר בְ הֶ ְמּתֹו שֶ ל אבְ ָרהָ ם אָ בינּו הָ יְ תָ ה יֹוצְ אָ ה זְמּומָ הּ ,ובְ הֶ ְמּתֹו שֶ ל לֹוט
אֹומרים לָהֶ ם רֹו ֵעי
אֹומרים לָהֶ ם רֹועֵ י אבְ ָרהָ ם הּתר ה ָגזֵל ,הָ יּו ְ
לא הָ יְ תָ ה יֹוצְ אָ ה זְמּומָ ה .הָ יּו ְ
לֹוט כְָך אָ מר הקָ דֹוש בָ רּוְך הּוא לְ אבְ ָרהָ ם (בראשית יב ,ז) :לְ ז ְרעֲָך אֶ ּתֵ ן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הזאת,
יֹורשֹו וְ אין אָ כְ לין מד ְידהֹון
וְ אבְ ָרהָ ם פ ְרדָ ה עֲקָ ָרה וְ אֵ ינֹו מֹוליד ,לְ מָ חָ ר הּוא מֵ ת וְ לֹוט בֶ ן אָ חיו ְ
אינּון אָ כְ לין...

בראשית רבה מ״א:ו׳
(ו) ויאמֶ ר אבְ ָרם אֶ ל לֹוט אל נָא ְתהי ְמריבָ ה בֵ יני ּובֵ ינֶָך וגו' (בראשית יג ,ח) ,רבי עֲז ְריָה
בְ שֵ ם רבי יְ הּודָ ה בֶ ן רבי סימֹון אָ מר כְ שֵ ם שֶ הָ יָה ריב בֵ ין רֹועֵי אבְ ָרם ּובֵ ין רֹועֵי לֹוט כְָך הָ יָה
ריב בֵ ין א ְב ָרם לְ לֹוט ,הֲדָ א הּוא דכְ תיב ויאמֶ ר אבְ ָרם אֶ ל לֹוט אל נָא ְתהי ְמריבָ ה בֵ יני ּובֵ ינֶָך
וגו' ,וְ כי אחים הָ יּו ,אֶ ּלָא שֶ הָ יָה קְ ל ְסּתֵ ר ָפנָיו דֹומֶ ה לֹו.
בראשית רבה מ״א:ז׳
...ויסע לֹוט מקֶ דֶ ם ,הסיע עצְ מֹו מק ְדמֹונֹו שֶ ל עֹולָם ,אָ מר אי אֶ פְ שי לא בְ אבְ ָרם וְ לא בֵ אלֹוהֹו.
סוטה מ״ב ב:
...וּתשק עׇ ְרפָה לחֲמֹותָ ּה וְ רּות דָ בְ קָ ה בָ ּה אָ מר רבי יצְ חָ ק אָ מר הקָ דֹוש בָ רּוְך הּוא יָבֹואּו בְ נֵי

הנְ שּוקָ ה וְ יפְ לּו בְ יד בְ נֵי ה ְדבּוקָ ה...

