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 מדמה המלאכים עיני 41ב:או א.-ע. הפסוקים ים,פרק
 לקיאתם הקם יייאיש אחדם, ישב ללאקרב
 פורו נאשאדמ הנה האמר ארצה. אפיםהשתחו

 והשכמתם רגליכם ורחצו זלינו עברכם אלחביתנא
 ויפצור גליה ברחוב כי לא והאמרו לדרככם,והלכתם

 להם ויקלט אל-ביתה הבאו אליו רטרו מאדבם
 ויאכלס אפה ומצותכהסתה

 מהפכת סיפור ומתחיל המאורעות מקום משתנה זה פרק תחלפתעם

 כדוגמה רבים נביאים ידי על מוזכר אשר אלהק עונשין גזרסדומי
 כלפי הי אלימים ואי קשים סדור שאנשי למדים נמצינו כאן 1(.ולאזהרה
 מפרט יחזקאל הנביא ואילו זדת-ת. לתאוות מסורים גם זאת ועםזרים,

 שבעת-לחם גאח אהותך, סדם עון "הנה-זה : ואילך( מט )טז,הדברים
 ותגבהינה החזיקה. לא ואבען ויד-עני ולבנותיה לה היה Dp~nושלות

 כפי חששו, הם ראיתי". כאשר אתהן ואסיר לפני, תועבהותעשינה
 ימשוך אדמתם, פוריות להם הביאה אוהו שהעושר'הרב, דומב"ן,שמעקך
 בשום הסכימו לא כלומר  הצדק1"1(, מואסי הע "והם רבים, זריםלאזור
 כלפי רשע מעשה כל הרשו כך ומשום ארצם, בטוב ~תחלקו שאחריםפנים
 עושרו שבגלל מסתבר ביניהם, להתישב הורגזה שלוט וזה אורח.עוקרי
 ה' בביתו. זרים לאכסן הוא אף הורווה לא זאת ועם לג הסכימוהרב

 שרבים והגם שממה. למדבר אותו בהופכו הזה האזור ששבי כל אתהעניש

 נענשו ובנותיה, סדום מאנשי טובים היו שלא העמים, ההם בימיםהי

 ועוד. ט ג, ואילה ט א, ישער ח, יא, הושע יאי ד, עמוס כב, כס, דבריםי(
 )המץ. אותם תדעה ד"הו(



רצץ יפבראשית

 מכלל היא כי ישראל, ארץ למעלת היה סדום משפט "כי תהילה,הם
 מפני כולו הגוי את תקהא וכאשר תועבות, אנשי סובלת ואינה ה'נהלת

 לשמים מכולם רעים שהע הזה העם את וראתה הקדימהתועבותיי,
 שאר את יתר, מאוחר שהקיאה, כשם הקיאה הארץ 3(. וכףולבריות"

 - יח. פרק סוף ויקרא השווה ; סאתם מלאה כאשר כנען, ארץיושבי
 ואילו בצהרם, היום", "כחום הגיעו הם אברהם אל ב. ר ע ...ב ו א ב י1
 ואילו כהימחות בשורה לבשר צריכים היו שם ; בערב באים הם לוטאל
- 8(. דין גזר לבצע -כאן  והככרות השערים בשער--סדם. 

 התושבים, התכנסות מקום כרגיל התיכון במזרח שימשושמאחוריהם
 הערת ומכאן שפיסה. לצרכי וגם מסחר לצרכי גם מתכנסים היו בומקום

 ייתכן, אולם הדיינים". )ראש( ארכי מינוהו היום "אותוהמדרש4(
 תף. ם ת א ר ק ל ם ק י 1 - שעה. באותה שם נמצא היה מסחרשלצרכי

 של לזו אברהם של האורחים הכנסת בין ההבדלים אל לב לשיםיש
 לשאר בניגוד במיוחד אורחים, ומכניס אציל נראה שלוט פי על אףלוס.

 "הקם", כאן אבעה חברהם ובין בעו יש רב הבדל הרי עירו,אזרחי
 %ת בזה ומוכיח המלאכים לקראת רץ אברהם "הדץ". - שםואילו
 רעצם ם. י פ א ו ח ת ש י 1 - חסד. מעשה לעטית הזדמנות לקראתשמחתו
 - פנים. גם אך חוטם, שבאף(, )ההורים נחירים - אפים שלפירושו

 ואילו נא, הנה בצירוף גם צרויה, בנו"ן כלל בדרך "הנה" א. נ ה נה
- 5(. סגולה הנט"ןכאן  לוס שכן ח~, שם ודאי זה הרי כאן ה נ ד א 
 - מפפיק(. לטעם כאן נחשב הטעם )ואין רגילים אנשים בהםראה
 לאברהם לו נראה היה הדרך. ליד נמצא אברהם של ביתו א. נ ו ר וס

 שהאנשים ראה זאוק לעומת לוט, פניה על לעבור רוצים המלאכיםכאילו
 אברהם אלי. לסור מהם מבקש הוא ולכן העיר, בתוך להיכנסמבקשים
 נא "אם להם באמרו אלת, יבואו אם עמו, חסד שיעשו למלאכיםמראה
 לוט של העיקרי מניעו כי היטב, ניכר כאן ואילו 6(, וגה חן"מצאתי

 )עמ'(. ה נ, רבה בראשית השהה4(
 )המץ. ר שם, שם,4(

 ש3 5 ד ל יוו א"
"לעליח,נ



 שבראשיתתת

 עירם כף של אלוהותם מפת אותם להצל -- הוא סים האנ אתבהזמיני
 בלבו העלה לא ואפילו התנהגותם, על בפניהם מחה לא כי אף הנה,כי

 הטביעה אברהם עם שהותו הרי הרע, הייהם אורח משום מהםלהתרחק
 הרגיש ודאי האדם. זכות קדושת בדבר הלה של מתפישתו משהובו

 גאוה, ברגל מקומו אנשי ידי על אלה זכויות שנדרסו אימת כלבצער

 תם, רעתם.-והשכם על ה' מנד הדין גזר יום יבוא כי חש, גםואולי

 - המטה. מן לקום דהיעו הכתף, את להרים כלומר כתף, ב: שכםמלשון
 ; הדגשה לשם אלא הכפלה לשם בא אינו שבלמ"ד הדגש א. ל 1 ר מ א י1

 לוט, את לנסות כדי מסרבים הם אולי יד. פסוק להלן "צאו",השווה
 דבריו, פי על הבחינו אברהם בכנות היא. כנה הזמנתו אמנם אםלראות
 ספק שללא משום לגדול", מסרבין ,יאין ז( ז"ל חכמינו אמרו כךומשום
 כדי ממאנים "והי 8( הרמב"ן לדעת אך הדעת. גניבת משום בדבריואין

 להפציר הזדמנות לו נתנו הם כלומר לבסוף", לו שמעו ולכןלזכותו,
 ו י ל א 1 ר ס י 1 - להצלה. ראוי שיהא כדי זכותו, להגדיל כדיבהם,

 אצלה להתארח כדי מראש, הקבועה ב: הישרה מדרכם סרו וגה. 1 א ב י1
 מגישים שבה מסיבה בעצם ה, ת ש מ - ביתו. אל באו אחרורק

 ת 1 צ מ 1 - עיקר. היא השתיה שבה סעודה יותר מאוחר ורקכהלקאות,
 רש"י. השווה אך ; מהר לסיים כדי ה, פא

 טרם אנשי העיר האנשי יושכבו פזרם ד-ה.הפסוקים
 מקצה. השהעם וער-קה מנער על-חביתנטפו
 אשרפבאו האנשים איה לו ויאמרו אל"לוטיקראו

 אתם. תרעה אלינו הוציאם הלילה,אליך

 י ש נ א - לשכב.  עמדו כאשר כלומר שכבג לא עדיין פירסם ם, רט
 פשעים אנשים לאותם הכהנה הדגשה. לשם חזרה ם. ד ס י ש נ."א

 כלומר נפעל, בבניו ו, ב ס נ - יג. יג, לעיל אותם אפיין כברשהכתוב

 ~הם'4 ע"א פג סציעא בבאי(
 )עמ'(. בם ויפצר ד"ה'(



תט שבראשית

 קצות מכל קצה, אל מקצה ב: מקצה לה מסביב עמדו הבית, את עהקי
 תחי- ט. 1 ל - ל א 1 א ר ק י 1 - לוט. של ביתו ליד התאספו כולם באו,העיר
 הבושה.--- חסרת תביעתם את ממנו תבעו כך ואחר בשמו ללוט לו קראולה
 נפוץ יותר, מאוחר היה, הזכר משכב רש"י. השווה ם, ת א ה ע ד נו
 כנען". ארץ "מעשה 9( בכתוב שנקרא מה זה הרי כנען. יושבי כלבין
 ביותר. העתיקים בזמנים כבר ונפוץ שכיח זה דבר היה במדוםאולם

 ומטעים, וקובע 11( בגבעה הפילגש מעשה עם זה ענין משווה 10(הרמב"ן

 לרוע". כמוהו איננו זה, לענין נדמה שהוא פי על "אףכי

 סגר והפלת הפתחה, לום אלהט דיכוא ו-ח.הפסוקים
 שתי לי הנה-נא תרעו. אחי אל-נא ויאמר,אחריו.
 אליכם אתהז אוציאהשנא איש לא-ירעו אשרבמת
 אל-תעשו האל לאנשים רק בעיניכם, כטוב להןועשו

 קרתי. בצל באו כי-על-כןדבר

 יחסת-את הפתח'ה, - לפייסם. כדי אליהם יוצא לוטויצא.
 לוט אין שהרי לק - להשלים יש ו. ע ר ...ת א נ - ל א - המקום.של
 מתאר הוא אבל ב"ה. המקום כלפי רע עושים שהם כלפיהם, לטעוןמעז

 רואה היום עוד ואכן, לאורחי. רע בעשותם לו מרעים הם כמהבפניהם,
 נוגעים אין פנים שבשום איש קדוש, איש משום באורחו המזרהאיש
 לוט מוכן כן על נפש. בחירוף עליו מגינים הצורר ושבשעת לרעה,בו

 מחליט שבה הדעת קלות בנותיו. טוהר במחיר אורחיו הצלת אתלשלם
 אחרת, פשרה שהיא איזו אחרי לחפש מבלי בנותיו, את להפקירלוט

 י, ת ר ק - סימנים. בו להשאיר בלי עליו עברה לא סדום שרשעתמוכיחה
 בביתה מפלט בקשו הם כלומר ביתי, גגהוא

 וכג. יג כ, , ואילך כב שם שם, והשהה , ג יח, ויקרא9(
 )המ'(. אוציאה ד"ה ח, לפסוק",(
 יט. פרק שופטיםיי(



 יט ת י ש א רבש

 בא-לגור האחד ויאמרו גנט-הלאה האבזרך פ.שוק
 בא-ט ויפצרו טחם, לך נרע עתה שפוטוישפט

 הדלת. לשבר ויגשו מאדבלוט

 הדיבורים. שני בין הפסקה לציין באה החזרה ו. ר מ א י ...ו ו ר מ א יו

 מכאן הסתלק : טעיו  הלאה, גש - לו אמרו תחילה  ה. א ל ה - שג-
 אין שפוט וישפט - הלו. הידיפה  הנא  עם האחה -אחורה1
 על בעבר אותם העמיד כבר כאילו לשפוט, רוצה הוא תמיד -פירושו
 רוצה אפילו הוא - הוא פירושו אבל מספר. פעמים שבידיהםהעוול
 - טז. לא, להלן  את-כספנו", גם-אכול ,וניאכל השווה אותנו;לשפוט

 לפרש בלי סתמיים, באיומים עלי מאיימים  הם לך. נרע ה תע
 כדי כנגדו, התקדמו גם אלא איימה רק לא אך ו. ר צ פ י 1 -הדברים.
 רצונה חרף משימתם, ולמלא הדלת אתלשבור

 את" ויביאו אוז-ידם האנשים וישלחו '-יא.הפס~קים
 האת-האנשים סגרה ואת-הדלת הביתה, אליהםלוט

 ועראגדול, מקטן בטפרים הכו הביתאשר-פתח
 הפתח. למשמשוילאו

 הרגע, מצרת לוט את להציל כדי להתערב המלאכים צריכים היועתה
 כי זו, בשעה סדום תושבי את להמית רצו לא הם אולם נסית, בדרךולו
 תישאר למען עמהם, יחד המקום את להשמיד ית', בעצתו עלהלך

 להנצל צריך היה לוט ואילו הדורות. לכל המורה אזהרה זוהשמדה
 הסוערת ההמולה מתוך עכשו הכניסוהו שכך, מכיוון העיר. מתוךתחילה
 ימצאו שלא מנת על "בסנוורים", הכו בחוץ העומדים שאת בעוד הבית,אל
 השווה ; למצוא יכלו לא כלומר א, צ מ ל 1 א ל י ו - הבית. פתחאת

 נמצאו העיר אנשי כל 12(. הבדיקה נסתיימה עתה - וכא. יח ז,שמות
 הדין. לגזרראמים

 )הח'(. הקודם בפרק כא לפסוק "שיה11(



שא יםבראשית

 פה מי-לך עד אל-ללבו י?14נשים לי84כ1רל יב-יג.הפסוקים
 מד הוצא בעירן אשרחלך וכל ופנתיך ובניךהתן

 כין הזה, אתחהמקום אנחנו כממשהדיםהמקום.
 לרוחתה. ה' ששלחנו ה' אתשפני צעקתםגדלה

 זה בכעוי ג ת ח - בבית. עמך אשר אלה על בנוסף כלומר ד,ע
 ומשום 18(, שבה הנשים באמצעות משפחה אל יתקשר אשר קרוב כליכונה
 - בנתש". לקחי "חתניו - יד פסוק להלן יתר בפירוט הצורךכך
 - רש"י מפרש כך ומשום לוס. של בבניו עוד מדובר לא ך. י נ ב1

 ללוט לו אמרו שהמלאכים לומר, ייתכן גם אך הנשואות". בנותיך"בני
 לו שהיו "ויתכן - הרמב"ן דעת ואילו כאלה. לו "ם אם בניךלקחת
 פירושו "המקום" ם. 1 ק מ ...ה ר י ע ב - נשים". נשואי גדוליםבנים
 או התושבים על או מוסב ם ת ק ע צ - להיחרב. שעומד כולו האזורכל
 14(. פנ"' את "יראו השווה לפני: ב: פני את- - השונות. העריםעל

 שבכאן הפיעל צורת שמשמעות הרי הרשב"ם לדעת 1. נ ח ל יש 1-
 לשם בשילוח כאן שמדובר משום אלא באה הפיעל צורת ואין הקל,כצורת
 16(, ערוב" בהם "ישלח 16(, בם" אשלח בהמות "ושן השווה ;השחתה

- 17(. רעים" מלאכי"משלחת  מן ואחת אחת כל כלומר תה, ח ש ל 
 כל את להציל לוט של בזכותו בה די היה הרמב"ן לדעת והנההערים.

 את בידיהם ודוחים לאזהרה באי-אימון מתיחסים הע אלמלא ביתו,אנשי
 שמים. שבידיההצלה

 בצתיו לקחי אל8חתניו וידבר לוע וישחו יז.פסוק
 אתי ה' כממשחית הזה מךהמקום צאו קומוויאמר

 חתנים בעיני כמצחק וישהעיר,

 כו. ה, כ' מלכים "שהה18(
 כד. לד, שמות*י(
 בד. לב, דברים*י(
 מה. עת, תהלים18(
 מט. שם, שם,יי(



 יטבראשיתשב

 ברתע את לקחת שעתיים אלה "ג המבארש יש חיה בנלקחי
 שכבר אלה --. עבר לשת כאן רואם "( אחרש ; ארשתן כלמדלנשיכן
 : אלה נימוקים להביא אפשר הללו של דעתם לחיזוק בנותיה אתלקחו

 ביטוי להסביר אפשר כי )אף עדיין נשואות שאינן אלה כלומר"הנמצאות",
 ושתי האשה כלומר בבית, המצויות הנשים כל על כמוסב גם כמובן,זה,

 לוקחי שהתואר ובמיוחד ; כנ"ל רשיי, של פירושו לפי "ובניד" ;הבנות(
 המתקשר כל להקרא יכול חתן שכן כבר, לנשואים עתר מתאיםבנותיו

 אין וגם יב. פסוק לעיל כאמור שבה, הנשים אחת באמצעותלמשפחה
 בנותיו את מלהציל נמנע שלוט להניח, שאין זה, פירוש כנגדלטעון

 מקום בכל מאשר יותר התיכון, במזרח שהרי בלבד(, תתנע אל)בפנותו
 סמכות כל עוד לו אין עצמו האב ואפילו בעלה, למרות האשה נתונהאחר,

 האמינו שלא מכיוון ק. ח צ מ כ י ה י ו - נשאת. שהיא הרגע מן בתולגבי
 בעלמא. לדברים לצחוק, בעיניהם היו לוט נדברי הרי האלהק הדיןבגזר

pl~g.בלוט ההמאכים הנעיצו עלה השחר וכמו מי 
 הנמצאת בנתיך ואת-בתי אתחאשתך קח קוםלאמר,

 העיר. בקוןפן-תספה

 - אשר. במובן לעתים בא בנמה מן שהרי וכאשר, פירוש ו, מ כו
 "בנתך מתרגם אונקלוס בלבד. הבנות על להסב מוטב ת, נמצאה

 "הנמצאת" המלה לדעתו, תהא, כן לא שאם עמך", מהימנאדאשתכהן
 לקחת כעתידים דלעיל בנותיו" "לוקחי מפרש שהוא וייתכןמיותרת.
 שתי מאשר יתר ללוט לו היו לא ולפיו יונתן, לתרגום בנעודבנותיו,
 הרי להנצל, הנך שזכאי פי על אף כלומר ה, פ ס ת - ן פ - אלה.בנות
 לעיל. השווה ; מכאן תצא לא אםתספה,

 טוה וק וולגטה; די י א' בעיקש מתתיהו בן"קיוסף
 י. 335 פ ואיוולד דילמן קייה גרסה מ ו אב

 קנובל ח ורד"קי ראב"ע השבעים; תתש יונתן, תתשק
ודליצש.



שג יטבראשית

 וכיר"אשתו בירו האנשים ויחזיקו ויתמהמה טז.תיק
 וינחהו ויצאהו עטו, ה' בהמלת בנתיז שתיוביר

 לעירימחט

 נכסיו. את להניח רוצה שאינו מכיוון מתמהמה לוט ה. מ ה מ ת יו
 לד". ,1ד לקריאת נענה שאברהם כפי בשמחה, ,1 לקריאה נענה הואאין

 חמלת השם אחרי באה גם כן חמל, הפועל אחרי כמו וגו'. ת ל מ ח ב-
 ביסודה היה ורחמים חסד של ענין אכן כי מוכיח, המלה הביטוי על.יחסת
 ניצל. אברהם של שבזכותו כס, פסוק להלן, נאמר שגם וכפי לוט, הצלתשל

 המלט ויאמר החוצה אתם כהוציאם ויחי יז.5סזק
 בכל-הככר, ואל-תעטד אחריך אל-תביטעל-נפשך

 פףתספה. המלטההרה

 אמרתו, העדר חרף העיר מן שהוצא מכיוון וגו'. ם א י צ ו ה כ י ה יו
 בזכות להטת היתה צריכה ואילך מכאן הצלתו שלפחות הרי ה',בחמלת
 להביט לא ואפילו כלל, לעמוד שלא נצטווה כך משום אמונה.מעשה
 הוא אבל שנתבשר. כפי העונש יבוצע אמנם אם לראווג כדיאחורה
 מדבר-מוסר המלאכים אהד רק ר. מ א י ו - ההרה. הישר למהרנצטווה

 לוט, לגבי מלהשתמש, נמנע הכתוב אולם האלהים. מצווה את ללוטלו

 האלוהי בגילוי היה מבהין ולא היה נניא לא לוט שכן ה', ויאמרבביטוי
- 20(. אל-חבט במקום ט, י ב ת - ל א - לו. נאמרו אלה דבריםכאשר  
 המקום. אנשי שאר עם תאבד כן, לא שאם ה, פ ס ת - ןפ

 הכה- אדנה אל-נא אלחם, לדבי תאבתך יח-כ.השוקים
 עשית אשר אפדך ותגדל בעיטך חן עבדך מצאנא

 להמלט אובל לא ואגבי את-נפשי, להחיותעמרי

 ם. וש2 5 ד ל ו ו י אא(



 יטברעשיתשד

 הזאת הקיר הנהית ומתי. הרעה פרתדבקניההרה
 הלא שמה נא אמלטה מצער, והוא שמה לנוםקרבה

 נפשה ותחי הואשצער

 הרמב"ם פוסק גם וכד קודש, שם זה הרי 21( ז"ל חכמינו לפי ק נ דא
 זה, הוא חול ששם סוברים, 24( בחיי ורבנו 21( הראב"ע אולם 22(.להלכה
 משתמע ולכאורה הפסוק, בסוף שהמלה משום אלא כאן בא הקמץואין
 של מפירושו כבר אך הוא. רבים לשון ש,,אדנה' "אלהם", המלה מןגם

 אל היא לוט של הראשונה פניתו כלומר 25(, ראיה זו אין כי משמע,רש"י
 ואילו נא," "אל - המלים שתי את רק אומר הוא אליהםהמלאכים,

 וגף. נא" הנה "אדני. באומרו, בתפילה ה' אל פונה הוא כן אחרימיד
 אל "אדנ"' מתקשר כאמור, חז"ל דעת היא דעתו, לקי אחרות,במלים
 "אלהם" לפיו *25(, הריטב"א של פירושו מסתבר יותר עוד הבא.הפסוק

 נאמר והוא ה', אל מופנה כולו הנאום שכל אומר הווה לפניהם,בנ
 נאומו שכל בעובדה, למצוא יש זו לדעה סיוע המלאכים. שלבנוכחותם

 31( חז"ל שכבר נפש"', את "להחיות בביטוי וכן יחיד, בלשון בא לוטשל

 איפוא, מדבר לוט ולהחיות". להמית בידו שיש "מי אל פניה בורואים
 עכשו כי ה', אל מתפלל הוא למעשה אך המלאכים, אחד אללכאורה,

 וגו'. א נ - ה נ ה - יוד. בשמו עמו דבר האלהים מלאך שאמנם יודעהוא
 א ל י כ נ א ו - נוסף. חסד לבקש אני מעז בעיניך, חן  שמצאתימכיוון

 לפני הרחוקים, ההרים אל להגיע יספיק שלא חושש לוט וגי. ל כ וא
- 28(. - השמים. מן הירדת הכליהשתשעו  

 זה חשש משום ה. ב ר ק

 )המ'(. ד פרק סופרים מם ע"ב, לה, שבועות21(
 )המ'(. הל"ט ו, פרק תורה יסודי הלבות1*(
 יח. לפסוק*1(
 (daa ג יח, בראשית לתורה בפירושו*י(
)25

 )הם". חכמים בשפתי וגם מזרחי חכ"א של פירועו ר,
 )הם'(. ע"ב לה, לשבועות בחידושיו"י(

 איוולד% תש מ שיה 60 גזניוס ר "%ביי, לציהא(באשר
 ט.ש



שה יםבראשית

 ר, ע צ מ - המצאו. למקום הקרובה הקטנה, העיירה אל לברוח משיהוא

 משום בו שיהא ייתכן לא כזה, קטן מקום בכך. מה של דבר קטן,דבר
 כך עליו. לחוס מקום יהא שלא עד כך כל רבה חובה משום רב,רשע

 ושלא חובהא", וקלילת ציבחר "והיא - יונתן מתרגום גםמשתמע
 רש"י.בפירושי

 גם פניך נוראתי זזנה אליך וישפשף כא-כב,הפסוקים
 מהר רבצת. אשר אתחהעיר הפכי לבלתי הזה,לרבה
 שמה, באך עד דבר לעשות אוכל לא כי שמההמלט

 צועפך שםפהעיר קראעליכן

 הכ"ף הפכי. - בך. מתחשב הנני כלומר פנידינשאתי
 ז2(. "בנגפר' השווה ;דגהפה

-  תואר בתפקיד הפועל שם זה הרי ר. ה מ 
- 28(. ענני" ,;מהר השווה ;הפועל  אומר המלאך וגף. ל כ 1 א א ל י כ 
 יוכל לא הוא כלומר לוט, את להציל הדבר יצא ית' שמלפניו משוםכן

 מביוון ן, כ - ל ע - ניצל. לא הלה עוד כל ההשחתה מלאכת אתלעשות
 לקטנותה הודות לה באה שהצלתה ומשום קטנה, עיר זו לעיר כינהשלוט
 נקראה לכן קודם עיירה. כלומר צוער, נקראת היא כך משוםזו,
 29(.בלע

-  
.)80 

 כז. יב, שמותי'(
 ש. צ י ל ד יה. סט, תהלים"1(
 ב. יד, לעיל19(

 צמר העי של שמשף תבהם, ואחתם טוך ריטהא(רוב,נס41
% ת% שחף משג צ אע אים המלה יג של המח"י שבגץ ה% בחצי%א  
 - לעיל וגם כאן גם המקרא, תיאור עם עולה שאינו דבר ושומם, צחיח הנוזה

 ,Delitzsch .מצל( -"8 )אצל ן י י ט ש צ 1 חוכיה כנכדם י(. )יג, מוקה""כלו
561page 11. ,(lage המלת, ים של מזרחו בדרום היה צוער של שמקומה 
 הדרומית הנקודה זוהי גוריאל-מאפיה. כיום שנקרא הערבה של הלקבאותו
 מקום מצאו הצלבנים סיס. ורוש מרופי אקליד בעל מקום הירדן, ככר שלביותר
 צאאר. של ימה אז נקרא המלה ים ואילו צופאר, או סופאר נקרא כשהואזה



 יטבראשיתשן

 בא ולוט על-הארץ, יצא w~wn כג-כה.הפסוקים
 ואש; גפרית ועלחעמרה על-מדם המטיר וה'צערה.
 ואת האל את"הערים ויהבך מףהשמים. ה'מאת

 הארמה. וצמח הערים כל-ישבי ואתכל-הכנר,

 חלקו את מהתים יחד גם זה פסוק חלקי 'סניהשמ,ט."ולוט.
 השמים -- האחרוץ. חלקו הוא כד הפסוק  יווה המשפט, יטלהראינן
 סדרם בק המרחק מתקבל סו הפסוק עם הלמראה כדי יתךיצא.
 - השמש. לזריחת השחר עלות בין הליכה למרחק השווה מרחקלצוער,

 תמה הוא לכאורה דה"י. "ומימרא כאן מתרגם יונתן ר. י ט מ ה ' הו
 כה דין עשית עם בקשר הרחמים, מידת התו ה', בשם השימושעל

 מן חלק על מביא שה' הכליה שבעצם 31(, לעיל אמרנו כבר אךחמורה.
 את מכלה ה' כולה. האנושות לגבי חסד מעשה משום ישהאנושות
 כמו '. ה ת א מ - הוא. אף הבריא ינגע פן שבה, בריא הבלעיהחלק
 על המוסב תואר - וכאן כתואר, זו צורה הרי az), ה"' מאת,גטל
 של השלמה זוהי מן-השמים. - אלוהית. אש זו היתה"ואש",

 שלא אש אלוהית, ואש גפרית השמים מן המטיר ה' כלומר"המטיר",
 כליל, השחית דהיינו ך, פ ה י ו - ואתותיה. סדום על לכבותה,ניתן
 הצמחיה כל ה, מ ד א ה ח מ צ ו - למעלה. ותחתונים למטה עליוניםהפך

נשרפה.

 מלח. נציב ותהי מאחריו, אשתו וונבט כי.9מ1ק

 "מאחרינו ומשם, אחרי, בעלה, בעקבות הולכת לוט אשת ג י ר ח אמ

 אמנם אם בקשה, היא להיוכח זו, אשה האמשה לא סדום. על מביטההיא
 שהשאירה נכסיה ועל ביתה על הצטערה אולי או תתאמת. המלאכיםבשורת
 את שעברה מכיוון לפליטה. דבר נשאר אם לראות, בקשה ולכןאחריה,
 והמלח המיתוה, והגפרית האש בוס גם המשהית פגע המלאכים,מצוות

 )הם". ח - ה ,א ראה11(
(szה ה, סיכה 



שז יפכראשית

 להית עצמה הוכיחה היא זה. מלה לעמוד שדמתה כר בה,נצמד-חדר
 33(. להצלה ראויהבלתי

 אל-המקום בבקר, אברהם ויעטפו( בז-כח.הפסוקים
 טרם s1t-ip וישקף ה/ אתפפני שםאשרשעמר
 עלה והנה וירא הככר, ארץ כלחפני ועלועמרה

 הכבהיה כקיבר הארץקיטר

 הערים, ארבע על היום למחרת משקיף אברהם כאשר וגה. ף ק ישו
 הרי כי ית', הודיעו שעליה זו בדיקה נסתיימה כיצד לדעוך מבקשהוא
 עשרה נמצאו לא שאכן ראה והנה לו34(. נמסרה לא מוחלטת ידיעהשום

 במפורש כאן מזכיר שהכתוב פי על אף ה. ר מ ע 1 ם ד ס - בעיר.צדיקים
 כאמור במשמע, וצבוים אדמה גם הרי שבככר, הערים מן שתיםרק

 35(. כל-הככר" ,יאת בביטוי כלולות והן כב, כס,בדברים

(aaונציב זה מלח נציב הראו עוד החכמה ספר מחבר של שבחייו ,ראה"( 
 ף ס 1 י גם ו הס'( - ז י, שלמה חכמת ס' אסונה" חדלת נפש לזכר יעמדמלח
 נתהם יותר מאוחר ד(. יא, א' עתיקות )השהה שראהו טוען ו ה י ת ת מ ןב

 אורח ואפילו מאליה מושלם הריהן - לכשנקטע אודותיו: על שונותאגדות
 להכנשים
)1*m~mn כא. יח, לעיל 
 עושה זה ים המלח. ים עכשו נמצא שם אלה, ערים נמצאו שבו במקום15(
 ללא שוממים, חופיו אחרים. חים בעלי %א דגים לא בו אע מפחיד.רושם
 את מכסה והוא עף-עולה הקצף מימיו, פני על מכה סערה כאשר כלשהי.נמחיה
 להניח, מקום הנותנת עובדה באספלט, עשיר הנו החוף כל מלח. בקרוםהכל

 של אורכו י. יד, לעיל גם השהה י גדולים אספלט מרבצי מצועם הים בקרקעיתכי
 כ-1300 נמצא זה שקע שנפם. - הממוצע ורוחבו גרמנים מיל עשרה הואהים
 היה מדום מהפכת שלפני הדעה נפוצה היתה כה עד הים. לפני מתחתרגל
 הזאת הקטסטרופה עם רק וכי עילם למפרו משתפך והיה זה אזור עוברהירדן
 לדעה מתנגדים חדשים חוקרים הירדן. מימי את קולס אשר המלח, יםנתהווה

 2100 של לגונה עד מתרומם הים ומפרץ המלח ים בין אשר שהאזור כטענם,זו



 יפבראשיתשח

 הככר את-ערי אלהים במטהרו ויד!י כס--7.הנמוקים
 מתוך את-לוט וישלח את-אברהם, אלהיםויזכר
 ויעל לום. בהן אשר-ישב את-הערים בהפךההפכה
 ישא כי עמו בנתין ושתי בהר ה-צב מצוערלוט

 בנתיב ושתי הוא במערה וישב בצוער,לשבת

 וששהות שלבים, שלבים באה זו שהשחתה זה אין וגו/ ת ח ש ב י ה יו
 שכae 3). החלה כבר שההשחתה אחרי עצמו את להציל לוט בידיהיתה
 יקשה ועוד, ית'. שלו הנסית בהתערבות צורך כל היה לא הזה, כךאילו
 שמדובר העובדה עצם 87(. אחרים גם עצמם הצילו לא זה מדועלהבין,
 שבקטא- איפוא מראה אלההית, התערבות של כתוצאה לוט בהצלתכאן

 שלפיהם ן, 1 ס נ י ב 1 ר 1 ר ג ז 1 ר של דעתם מתאשרת בכד הים. פני מעלרגל
 בחלקו הערים מהפכת ידי על הונדל וכי ומתמיד מאז קיים היה המלחים

 סדור של שמקומן המ'(, 30  הערה )ר' לעיל האמור גם תואם לכךהדרומי.
 האזור את ך נ י ל הקפטן חקר 1848 בשנת עוד הים. של בדרומו היהוצוער
 מזו בהרבה הוא רדוד ודרוסה, גור-אל-מצרא האי מחצי הים, שקרקעיתומצא

 העומק שבצפונו בעוד רגל, 13 הוא הדרומי בחלקו הים עומק הצפוני.שבחלק
 השדים, עמק איפוא הוא המלח ים של הדרומי החלק רגל. 1300 הואהממוצע
 שבתחילה סבור ר ס י ר הככר. ערי על הי שהמיט הגדול האסון בעקבותשהוצף
 קרקע התרומם קדומים בימים שעוד אלא עקבה, של ימה הירדן'אל השתפךאמנם

 מים אגם נוצר כד הירדן. זרם את חסמה זו בדרך שנוצרה והרמההערבה,
 היא כאן המתוארת הקטסטרופה רק השדים. עמק את הפרה אשרמתוקים
 להמלחת העמק, לשקיעת לדעתו,שגרמה,

 מיס-

 אולם כולה האזור ולשממת
 אירעה שאמנם להניח, מקום אין ואחרים גיאולוגיים שמטעמים טוענים,מתנגדיו

 ערך ל, ק נ ש 1 ר נ י ו של האנציקלופדיות השתה , הערבה קרקעהתרוממות
 ארי של הפיסית הגיאוגרפיה ן, 1 ס נ י ב 1 ר וכן המלח,ים

 204 ע"ע הקודש,

 )בגרמניה(.ואילד
(aa,מהחסים חגם זה, מביסף המקרא ממבקרי כמה להבין רוצים שאטנא כפ 
 הנסור*, ל"טסורת זה כס פסוק 457( 38 הערות )ר' נוספים ומטעמים זהמטעם
 שמתואר סמה המאורעות של ושונה אחר תיאור משום בפסוקנו ישכאילו
 כח. עד וים יחבפרקים
 )הס". נארי" איו "ואיש - לא פסוק להלן ראה , אינו בוודאי וזהי1(



שפ יםכראשית

 התיאור מן וגו/ ס י ה ל א ר כ ז י ו - מדבר. הכתוב פתאומיתמטרופה
 משמע, מכאן ואילו ניצל, עצמו בזכות שלוט הרושם אולי נתקבלדלעלל
 הצלת ענין את להבין שיש ונראה aa). הצלה לו היתה אברהם בזכותשרק
 נמצא היה ואילו סדום, אנשי כמו היה מהרחת לא שלוס ודאי : כךלוט

 בדרך להינצל אולם, כד. כל חמור לעונש ראוי היה לא גם אחר,במקום
 במפורש הרי בקוו. זכויות היו לא לכך לכליה, שנידונה סדום מתוךנסית
 כלומר 89(, העשרה" בעבור אשחית "לא - אברהם אל האלהיםאמר
 שצדיקים משמע העיר. תישחת לא צדיקים, עשרה לפחות יימצאו אםרק

 ההימדו - עירם בני את להציל בכוהם שאין מכיוון מזה, קטןבמספר
 תספה "פן - לוט אל המלאכים אומרים גם וכך הרשעים. עם יחדהם
 שהצדיק למדק קרובות לעתים קרה וכבר קורה, ואכן 40(. העיר"בעון
 ההפכה" "מתוך הצלת 41(. הללו של בעוונם הרשעים, שכנע עםנאסף
 תפילתו ובגין דודו אברהם של זכותו בגין אלא ללוט איפוא לו באהאינה
 היה אפשר בפסוקנה כך במפורש הדברים נאמרו אלמלא תם זה.של

 הזדמנות שבכל העובדה מן מוכח כך שלפנינו. התיאור מתוך זאתלהבין
 להבין, שיקשה עד אמונה, ומהוסר אופי חלש כאדם עצמו את מוכיחלוט
 מן גם משמע וכך בכוח, כמעט רצונו, חרף המלאכימ יצילוהו זהמדוע

 אצל המבקרים המלאכים : השיטין בין בקרישה לפחות בכללו,התיאור
 על רחמים מבקש אברהם לוס. אצל המבקרים המלאכים הםאברהם

- 48(. יחידי ניצל, אשר זה הוא אחת ובן סדום, אנשיכל  מ,.. י ה ל א 

 של מקורו בדבר ידעתם המבקרים בפי נוסף נימוק זה מדומה ובשוני18(
 זה.פסוק
 לב. יח, לעיל9*(
 סו. פסוק לעיל0*(
 )הח'(. כג--כו לפסוקים יח, לעיל השווהי*(
 ~OYwn כס( לפסא עד )לפחות ויט יח שהפרקים כד על חשקים אין8*(
 והצלת אברהם זכות בת כלשהו יחס היה אלמלא איפוא, כן, אם אחת.יחידה
 המבקרים בשביל ומוקא ביותר, רופף יהא הפרקים שני שבין הקשר הרילוט,

 יקשור זה מדוע מובן, בלתי יהיה זה, סיפור של במהימנותו מודיםשאעם
 וזה אברהם אצל המלאכים ביקור של זה הללו, הסיפורים שגי את יחדהמספר
 לוט. אצל ביקורםשל



 ים וז י ש א. רבשל

 שקודם בעוד "אלהים", השם כאן בא זה מדוע להסביר, "ם עוד ם. י ה לא
 האלוהי שהצדק שכשם לדעת, יש והנה ה'. בשם הכתוב השתמשלכן

 שכניו עם יחד הארץ מן יאבד שהצדיק 41(, מסויימים בתנאיםתובע,
 הדור, לצדיק חסד עשיית גם האלוהי הצדק מידת תובעת כךהרשעים,

 ידי על צער זה לצדיק לו לגרום שלא 43(, לאלפים" חסדבחינת.,,עושה
 צער הרשעים, סדום אנשי עם ביחד לוט נאסף אילו בשרג שארהמתת
 לכן קודם עוד אשר עולם, של צדיקו אבינה אברהם מצטער היהרב

 כאשר לוט, קרובו של חייו להצלת מיחס שהוא החשיבות, אתהוכיח
 אילו זה, צער 44(. וגיבורים גדולים מלכים עם למלחמה ביוצאו נפשוסכן
 איפוא יוצא האלוהט הצדק עם עולה היה לא אברהם, בו מצטערהיה

 השימוש ומכאן אברהמ, לגבי הוא צדק ללוט, לו הוא חסד אשרשהדבר,
 את אחת כיחידה רואה הכתוב ן. ה ב ב ש י - ר ש א - "אלהים".בשם
 באחת אלא לוט חרב לא שכן בהן, פוגע האלוהי הדין שגזר העריםכל
 45(. יב( יד, לעיל )ראה בשעתו נשבה גם שם בסדום, הללו, העריםמן

 ישב ,ילוט - דומה בביטוי הכתוב משתמש יב( )יג, לעיל גם כיואף
 בסדום מגוריו שמקום הפסוק, של מסופו שם גם מוכח הרי הככר",בערי
 מעבר-מבוא לשמש הוא כס פסוק שתפקיד יוצא, האמור מכל -היה.

 נעשה מה לדעת סדום על משקיף שאברהם שראינו, מכיוון הבא.לסיפור
 זו דהץ בזכות עתה זה שניצל שלוט, לכך מצפים היינו ובאתותיה,בה

 אדרבה, היא. ולא כבראשונה. אברהם אל יחזור-ישוב השניה,הפעם
 ביניהם. וסופית מוחלטת פרידה משום בו שיש המעשה מתרחשעתה
 הכתוב ואין בטומאה, ולידתה הורתם מלוט, ממנו מצאים עמיםשני
 לוט ואכן, שניהם. בין מגע כל עוד יהיה לא ואילך שמכאן לומרצריך
- 46(. עוד מוזכראינו  חושש שלוט כך על לתמוה עוד אין א. ר י י כ 

 1. כ, שמות'4(
 יד. סי' לעיל44(
 כאן ו-38: 36 בהערות המוזכרים מבקרים לאותם שלישי טעם זה והרי15(
 זה שוני גם בסדום. יושב הוא הקודם לפי ואילו הככר, בערי יושב שלוטנאמר
 היסוד". "מסורת - והוא לדעתם, פסוקנו, של אחר מקוך עלמוכיח
 מן אד ו-5א. 38 36, הערות )ר' המוזכרים למבקרים תשובה משום יש בכך46(



שיא יטבראשית

 זו. עיר להשחית שלא לו, הבטיחו שהמלאכים פי על אף בצוער,להשאר
 ככל כה. עד שנראה כפי לוט של אופיו עם יפה עולה זה הרילהיפך,
 לבוא, שעתיד העונש על שנתבשר בשעה והססנות אימון הוסרשהראה

 שהעיר ירא הוא הקטסטרופה, פרוץ עם עתה, ופחדן הססן נראה הואכך
 לסגת מעדיף הוא לכן מכן. לאחר אולי מיד, לא אם  היא, אףתיפגע
 ידועה זו מערה היתה אולי ה. ר ע מ ב ב ש י ו - מזרחה.להרים,
 ה"א זו גם ואולי הידיעה. בה"א השימוש את שיסביר דברבעוצתו,
 - ופירושו יג, יד, לדלעיל בדומה כולה, הקבוצה את המאפיינתהידיעה
 הללו. באזורים במערות ההנכים העם ועוד מערות, ליושב היההוא

 אבינו אל"הצעירה הבכירה והנאמר  לא-לב.הפסוקים
  בלאהאיז.  כריך עלינו  לבוא  בארץ  אין ואישזקן,
 ונחיה עמה ונשכבה  יין  את-אביבו בשקהלבה

 זרע.מאבינו

 הגדולה אלא לאמה, ראשונה שנולדה זו הבכורה, זו אין ה. ר י כ בה
 עם שיחד שהאמינו, זה איז ע. ר ז ו נ י ב א מ ה י ה נ ו - זו.מאחותה
 איש כי שחששו, זה אין אף כולו. העולם כל על כליה ירדה סדומהפיכת
 ז4( והארורה המושחתת העיר בנות והן עמהז להתקשר ירצהלא

-  שהרי 
 לשון עם מתישב פחות ועוד ה'. בחסד ניצלו כי זה כנגד לטעתתוכלנה
 נפשן סלדה עליהן שעברו המאורעות מל שכתוצאה 48(, לומרהכתוב
 אלא ילדים ללדת רצו לא  פנים שבשום כך, כדי עד  זרים עם מגעמכל

 משום בארץ" אין "ואיש אמרו לוט בנות אבל ביותר. הקרוב בשרםמשאר

 היסוד", ל"מסודת כס הפסוק את רק מיחסים אלה שמבקרים עוד, להזכירהראוי
 הסיפור של לטתברו אותו מיחסים שהם או ואילך, ל מפסוק הכא, שהסיפורבעוד
 בודד פסוק יתגלגל וכיצד זה למה. להבין, עלינו יקשה ל"עורד". אוהקודם
 לכאן. היסוד" מ"מסורתזה

 ה דילם דליצש, קייב"
 באומגרטהש



 שבראשיתש)

 תעוד תקוה וללא כלשהם, ם נכס ללא האנשקם, משאר הן רחקות.שעתה
 כבר. הוא בימים בא שהרי אחר, באזור נכסים בעל להיות אבידיםיחזור
 מנעו שלא דבר בלבד, זרע החית על אלא הס לא געגועיהם שכלנמצא,
 אמיתיוהנ סדום כבנות פסולים, אמצעים ידי על אפילו  מהשגתועצמן

 לא כן, שאלמלא שם, אפילו למקובל נחשב לא כזה  שמעשהומסתבר
 א(. בבתו מותר נח בן כי אף שכרה, עד יין אביהן את להשקות צריכותחיו
 ג.  ז, לעל השיה דרזנ ונחיה...--.

 ונטמא הוא, כלילה יכת-אבוחן ורמטקץ )מ9סה
 בשכבה ולא"ידע אתיאביה ותשכבהבכירה

ובקומה.

  עם ייבב  וגי. את ותשכב -- סג )  להלן כסו הוא,בלילה
 בהחלב ברי ה ע-מוש כאן גם אך האי, לגבי כלל בדרך באיחסת-את
 רש"ה ה והשו , הצעטז לגבי עם, שכב הלשח בא ר" לד בפסחיםיהלז

 אלי הבכירה ותאמר ממהרת ייפוי )ד-)ה.הפסוקים
 גם" יין נשקנו את-אבי, אמש הוי,טכבתיהצעירה
 ותשקין זרע. מאבינו ונחיה עמו שכבי ובאיהלילה
 הצעירה יתקע יידו אתקאביהן ההוא בלילהגם

 ובקמה. משבבת  ולא-ירע עמוותשכב

 היא כולו. המעשה של היוזמת היא הבכירה ה. ר י כ ב ה ר מ א ת1
 את המעודדת גם והיא ראשונה אותו המבצעת היא הדבר, אתאמציעה
 נראית  היא לילדם  השמות מתן בשעת וגם כמוה. לעשות הצעירהאחותה
 : הללו של צאצאיהן אצל כך מצינו ואכן מאחותה. יותר בחסהשחוסרת

 א. כהי במדבר השווה ; עמון אצל מאשר יותר מואב אצל זימהמצינו

 רמב"4 השטה9*(



שע שבראשית

 ותלד יאמיהה 3ני~עיט הזהיק"שתי 7-,ח.~מחים
 ערש א3י8מואב הוא מואס, שמו ותקרא 3ןהפכירה

 3ך שמו ותקרא 3ן ילדה גם8הוא והצעירההיום.
 ערחהיום. בניעמון א3י הואעמק

 האב, מן כלומר צרויה(, )מ"מ מאב הוא שפירושו אפשר ב, א 1מ
 מתקבל לא אך האב. זרע כלומר אב, מי :: קמוצה( )מ"ם אב מה -או
 אבה, :: יאב השורש מן מואב השם בא לפיו 50(, אחר ביאור הדעתעל

 מתן בין הקבלה תהא לא אז כי הרצוק זה כלומר מאד, לרצותלהתאוותן

 "עמון", עם הוא זהה כמעט זה שם של מובנו נ מ ע - ן ב - השמות.שני

 שמדובר לומר באה זו תוספת ם. 1 י ה - ד ע - עמה אל השייך זהפירוש
 51(. התורה כתיבת בזמן עדיין הקיימים העמים, באותםכאן

 ז. ר 1 ק%(
 אגדה משום ובנותיו לוס של בסיפורו לראות הרוצים המבקרים מן ישיו(
 של הלאומית השנאהאשד

~KW* 
 קריאה כל אולם , אותה יצדה ומזאב לעמיו

 הוא קשה כה אדרבה, שחר. כל זה להסבר שאין בנקל, תוכיח משוחדתבלתי
 הכתוב כאילו נראה, שכמעט עד כלשהי, שנאה של עקבותיה זה בסיפורלמצוא
 לקיום השאיפה אם כי גסה, תאוה לא זה. מעשה יותר או פחות להצדיקרוצה
 כראויה בישראל נחשבה שתמיד שאיפה זוהי והרי למעשה, המניע היאהמין

 מחוסר שכן בו, מוטל אינו אשם שום אלה, עמים של אבטחם עצמו, ולוטלשבח.
 ובלחי צעירות שאולי בנות בלבד, הבנות א שעושיו המעשה, בשעת היההכרה
 להעליב הכתוב בכינת זה אין כסה עד פשע. טשום בו יאו ולא היומנוסות

 בבירור נראה ביחוסם הפגם הזכרת ידי על ישראל של הלאומיים אויביהאת
 הוא ביותר, המר האויב של יחוסו את כלל מעלים הכתוב שאין העובדה,מן

 יתרה היא. ישראל של אמם - אמו וגם ויצחק, אברהם מזרע הוא והריאדום,
 שלו שבזכוהו מלוס, מוצאם את ומואב לעמון הכתוב להם חושב לכבורמזו.

 לכבתי חושב משהוא פחות לא וים(, ס ב, )דבריס ארצם את הקב"ה להםהצחיל
 ה(. שם, )שם, pnp בן טעשו מוצאו אתלאדום


