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כג וַּיִּגַׁ֥ש אַבְָרהָ֖ם וַּיֹאמַ֑ר
הַאַ֣ף ּתִסְּפֶ֔ה 

 צַּדִ֖יק עִם־ָרׁשָֽע׃ 
כד אּולַ֥י יֵׁ֛ש חֲמִּׁשִ֥ים צַּדִיִק֖ם ּבְתֹ֣וְך הָעִ֑יר   

 הַאַ֤ף ּתִסְּפֶה֙ 
וְֹלֽא־תִּׂשָ֣א לַּמָקֹ֔ום

 לְמַ֛עַן חֲמִּׁשִ֥ים הַּצַּדִיִק֖ם אֲׁשֶ֥ר ּבְִקְרּבָּֽה׃ 
כה חָלִ֨לָה ּלְָ֜ך מֵֽעֲׂשֹ֣ת ׀ ּכַּדָבָ֣ר הַּזֶ֗ה

לְהָמִ֤ית צַּדִיק֙ עִם־ָרׁשָ֔ע 
 וְהָיָ֥ה כַּצַּדִ֖יק ּכָָֽרׁשָ֑ע 

 חָלִ֣לָה ּלְָ֔ך הֲׁשֹפֵט֙ ּכָל־הָאֶָ֔רץ
ֹל֥א יַֽעֲׂשֶ֖ה מִׁשְּפָֽט׃
 כו וַּיֹ֣אמֶר יְהוָ֔ה 

אִם־אֶמְצָ֥א בִסְֹד֛ם חֲמִּׁשִ֥ים צַּדִיִק֖ם
 ּבְתֹ֣וְך הָעִ֑יר 

 וְנָׂשָ֥אתִי לְכָל־הַּמָקֹ֖ום ּבַֽעֲבּוָרֽם׃
כז וַּיַ֥עַן אַבְָרהָ֖ם וַּיֹאמַ֑ר

הִּנֵה־נָ֤א הֹואַ֨לְּתִי֙ לְַדּבֵ֣ר אֶל־אֲֹדנָ֔י 
 וְאָֽנֹכִ֖י עָפָ֥ר וָאֵֽפֶר׃ 

כח אּ֠ולַי יַחְסְרּ֞ון חֲמִּׁשִ֤ים הַּצַּדִיִקם֙ חֲמִּׁשָ֔ה
הֲתַׁשְחִ֥ית ּבַֽחֲמִּׁשָ֖ה אֶת־ּכָל־הָעִ֑יר 

וַּיֹ֨אמֶר֙ ֹל֣א אַׁשְחִ֔ית 
 אִם־אֶמְצָ֣א ׁשָ֔ם אְַרּבָעִ֖ים וַֽחֲמִּׁשָֽה׃ 
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תרגם "ויגש". 1)
מה הם שלשה ביאורים (explanations) של ״ויגש״?2)
תרגם “תספה".3)
מה שאל אברהם לה' לגבי (regarding) הריגת כל אנשי סדום ?4)
מה היתה בקשה הראשונה של אברהם להציל אנשי סדום ? 5)
באר "ולא תשא למקום”.6)
תרגם "חלילה". 7)
מה אמר אברהם לה' אם אכן (will indeed) ישחית ה' את כל סדום גם 8)

אם יש 50 צדיקים בעיר ?
מי אמר למי ועל מה "השופט כל הארץ לא יעשה משפט" ? 9)

מדוע חשב (think) אברהם שה’ לא יעשה משפט ?10)
מדוע חשב אברהם ש 50 צדיקים יכולים להציל (to save) את סדום ?11)
מה ענה ה' לאברהם על שאלתו אם יימצא 50 צדיקים בסדום ? 12)
תרגם "ונשאתי". 13)
תרגם "ויען" 14)
תרגם "הואלתי". 15)
לאיזה דבר דימה (compare) אברהם את עצמו (himself) כשביקש עבור 16)

הצלת סדום מלפני ה' ? מדוע ?
מי אמר "ואנכי עפר ואפר" ? 17)
תרגם "יחסרון". 18)
מה היתה בקשה (request) השניה של אברהם להציל אנשי סדום ?19)
מדוע חשב אברהם ש 45 צדיקים יכולים להציל (to save) את סדום ?20)
מה ענה ה' לאברהם על שאלתו אם יימצא 45 צדיקים בסדום ? 21)


