פרשת לוט ואנשי סדם
בראשית פרק י"ח-י"ט

פרשת האיש ופילגשו בגבע בנימין
שופטים פרק יט

ברא' ח:יא  -וְ ַאבְ ָרהָ ם וְ ָׂש ָרה זְ ֵקנִּ ים בָ ִּאים (טז) וְ ִהנֵּה ִאיׁש ז ֵָקן בָ א...
בַ י ִָמים חָ ַדל לִ ְהיוֹת לְ ָׂש ָרה א ַֹרח ַכנ ִָׁשים:
ֹלׁשה (יז) וַיִּ ָשא עֵ ינָיו וַיַ ְרא אֶ ת הָ ִאיׁש הָ א ֵֹּרחַ ( ...כא)
שם ב-ד ( -ב) וַיִּ ָשא עֵ ינָיו וַיַ ְרא וְ ִהנֵּה ְׁש ָ
אֲ נ ִָׁשים (ד) י ַֻקח נָא ְמעַ ט מַ יִם וְ ַרחצּו ַרגְ לֵיכֶם וַ יְבִ יאֵּ הּו לְ בֵּ ית ֹו וַ יָבָ ל לַחֲ מו ִֹרים וַיִּ ְרחצּו
יִׁשּתּו:
ַרגְ לֵיהֶ ם וַ יֹאכְ לּו וַ ְ
וְ ִה ָשעֲנּו ַּתחַ ת הָ עֵּ ץ:
יטיבִ ים אֶ ת לִ בָ ם
(כב) הֵּ מָ ה מֵּ ִ
יִׁשכָבּו
שם יט:ד טֶ ֶרם ְ
וְ ִּהנֵה ַאנְ ֵשי הָ עִּ יר
וְ ַאנְ ֵשי הָ עִּ יר
ַאנְ ֵשי בְ נֵי בְ לִּ יַ עַ ל
ַאנְ ֵשי ְסדֹם
נ ַָסבּו אֶ ת הַ בַ יִּ ת
נ ַָסבּו עַ ל הַ בַ יִּ ת
ֹאמרּו אֶ ל הָ ִאיׁש בַ עַ ל
ִמנַעַ ר וְ עַ ד זָ ֵּקן כָל הָ עָ ם ִמ ָקצֶ ה( :ה) וַ יִ ְק ְראּו אֶ ל ִמ ְת ַדפְ ִקים עַ ל הַ ָדלֶת וַ י ְ
הַ בַ יִ ת הַ זָ ֵּקן לֵּאמֹר
ֹאמרּו ל ֹו אַ יֵּה
לוֹט וַ י ְ
יתָך
הָ אנ ִָּשים א ֶשר בָ אּו אֵ לֶיָך הַ לָיְ לָה הוֹצִּ יאֵ ם הוֹצֵ א אֶ ת הָ ִּאיש א ֶשר בָ א אֶ ל בֵ ְ
אֵ לֵינּו
וְ נ ֵָדעֶ נּו:
וְ נ ְֵדעָ ה אֹתָ ם:
(ו) וַיֵ צֵ א אלֵהֶ ם לוֹט הַ פֶ ְתחָ ה וְ הַ ֶדלֶת סָ גַר (כג) וַיֵ צֵ א אלֵיהֶ ם הָ ִּאיש בַ עַ ל הַ בַ יִ ת וַ יֹאמֶ ר
אֲ לֵּהֶ ם
ַאחֲ ָריו( :ז) וַ יֹאמַ ר
ַאל ַאחַ י ַאל ָת ֵרעּו נָא
ַאל ָנא ַאחַ י ָת ֵרעּו:
יתי ַאל ַתעׂשּו
(ח) ַ...אל ַּתעֲׂשּו ָדבָ ר כִ י עַ ל כֵן בָ אּו בְ צֵ ל ק ָֹר ִּתיַ :אחֲ ֵּרי אֲ ֶׁשר בָ א הָ ִּאיש הַ זֶה אֶ ל בֵ ִּ
אֶ ת הַ נְבָ לָה הַ זֹאת:
(ח) ִּהנֵה נָא לִּ י ְש ֵתי בָ נוֹת
אֲ ֶׁשר ֹלא י ְָדעּו ִאיׁש
אוֹצִּ יָאה נָא אֶ ְתהֶ ן אלֵיכֶם
וַעׂשּו לָהֶ ן כַ ּטוֹב בְ עֵ ינֵיכֶם
ַרק לָאנ ִָּשים הָ אֵ ל ַאל ַתעׂשּו ָדבָ ר

ּופילַגְ ֵשהּו
(כד) ִהנֵּה בִּ ִּתי הַ בְ תּולָה ִּ
אוֹצִּ יָאה נָא אוֹתָ ם
וְ עַ נּו אוֹתָ ם
וַעׂשּו לָהֶ ם הַ ּטוֹב בְ עֵ ינֵיכֶם
וְ ל ִָאיׁש הַ זֶ ה ֹלא תַ עֲׂשּו ְדבַ ר הַ נְ בָ לָה הַ זֹאת:

רמב"ן בראשית פרק יט פסוק ח
(ח) אוציאה נא אתהן אליכם  -מתוך שבחו של האיש הזה
באנו לידי גנותו ,שהיה טורח מאד על אכסניא שלו להציל
אותם מפני שבאו בצל קורתו ,אבל שיפייס אנשי העיר
בהפקר בנותיו אין זה כי אם רוע לב ,שלא היה ענין הזמה
בנשים מרוחק בעיניו ,ולא היה עושה לבנותיו חמס גדול כפי
דעתו:
לכך אמרו רבותינו (תנחומא וירא יב) בנוהג שבעולם אדם
מוסר עצמו על בנותיו ועל אשתו והורג או נהרג ,וזה מוסר
בנותיו להתעולל בהן ,אמר לו הקב"ה לעצמך אתה משמרן.
והנה לוט היה מתירא עליהם כי היה חושב שהם אנשים,
אבל כאשר הכו בסנורים את אנשי העיר ואמרו לו כי
משחיתים אנחנו את המקום הזה וישלחנו ה' לשחתה ,אז
הכיר בהם והאמין לעשות כל אשר צוו:
ודע והבן כי ענין פילגש בגבעה (שופטים יט) אף על פי שהוא
נדמה לענין הזה איננו כמוהו לרוע.
כי הרשעים ההם לא היה דעתם לכלות הרגל ממקומם,
אבל היו שטופי זמה ורצו גם במשכב האיש האורח ,וכאשר
הוציאו אליהם פילגשו נתפייסו בה .והאיש הזקן שאמר
להם הנה בתי הבתולה ופילגשהו אוציאה נא אותם ועשו
להם הטוב בעיניכם (שם יט כד) ,יודע היה שלא יחפצו בבתו
ולא יעשו עמה רעה ,ועל כן לא אבו לשמוע לו ,וכאשר
הוציא את פילגשו לבדה שתקו ממנו.
והאיש בעל הבית גם האורח כולם היו חפצים להציל את
האיש בפילגשו ,כי פילגש היתה לא אשת איש ,וכבר זנתה
עליו:
ובפרץ ההוא עוד לא היו בו כל אנשי העיר כאשר בסדום
שנאמר בו "מנער ועד זקן כל העם מקצה" ,אבל בגבעה
נאמר והנה אנשי העיר "אנשי בני בליעל" (שם יט כב),
מקצתם שהיו שרים ותקיפים בעיר ,כמו שאמר האיש (שם
כ ה) ויקומו עלי בעלי הגבעה ,ועל כן לא מיחו האחרים
בידם:
והנה פנות כל העם מכל שבטי ישראל רצו לעשות גדר גדול
בדבר להמית אותם ,שנאמר (שם כ יג) ועתה תנו את האנשים
בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם .ודבר ברור הוא שלא היו
חייבין מיתה בדין תורה ,שלא עשו מעשה זולתי ענוי
הפילגש הזונה ,ולא נתכוונו למיתה שלה ,וגם לא מתה
בידם ,וישלחוה מאתם כעלות השחר ,והלכה מאתם לבית
אדוניה ואחר כך מתה ,אולי נחלשה מרוב הביאות
ונתקררה בפתח עד האור ומתה שם .אבל מפני שהיו
חפצים ואומרים לעשות נבלה כאנשי סדום ראו השבטים
לעשות סייג לתורה שלא יעשה ולא יאמר כן בישראל ,כמו
שאמרו ונבערה רעה מישראל (שם) .וזה הדין הוא ממה
שאמרו רבותינו (סנהדרין מו א) בית דין מכין ועונשין שלא מן
התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה:
ושבט בנימין לא הסכימו בדבר זה שלא היה בהם חיוב
מיתה בענוי הפלגש .ואולי הקפידו עוד בני בנימין על אשר
לא שלחו להם מתחילה ,ועשו ההסכמה שלא מדעתם .ולפי
דעתי שזה ענשם של ישראל להנגף בתחילה ,מפני שלא
היתה המלחמה נעשית מן הדין ,והגדר עצמו על שבט
בנימין היה מוטל לעשותו ,ולא עליהם ,שמצוה על השבט
לדון את שבטו (ספרי קמד):

והנה שתי הכתות ראויות להענש ,כי בנימין מרשיע שאינו
חושש ליסר הרעים ולא לגעור בהם כלל ,וישראל עושין
מלחמה שלא מן הדין ,וגם את פי ה' לא שאלו בזה .אבל
אמרו מי יעלה לנו בתחלה למלחמה על בני בנימין (שופטים
כ יח) ,כי מעצמם הסכימו למלחמה על כל פנים .וכן לא
שאלו בענין הנצוח "אם תתנם בידי" ,כי בטחו בזרוע בשר
שהיו רבים מאד ,כי עתה כמוהם עשרה פעמים ויותר .ולא
שאלו אלא "מי יעלה לנו בתחלה" ,והוא כמו גורל ביניהם.
אולי היה כל שבט אומר "לא אעלה אני תחלה" ,או אומר
"אני ראשון" ,והקב"ה השיב כפי שאלתם יהודה בתחלה,
לאמור כי יהודה הוא בראש לעולם ,כי ביהודה בחר ה'
לנגיד (דהי"א כח ד) ,ולכך לא אמר "יהודה יעלה" כשאר
המקומות (עי' שופ' א ב) ,כי לא הרשה אותם ,אבל לא מנעם,
ולא אמר להם "לא תעלו ולא תלחמו" מפני ענשו של
בנימין:
והנה הלך השם עם שניהם בקרי והניחם למקרים .ובני
בנימין היו גבורים ,ועריהם בצורות ,והשחיתו בישראל
הבוטחים בזרוע בשר ,והוסיפו עונש על ענשם ,כי די היה
להם להבריח ישראל מן הגבעה ,והם הכו בהם למשחית
איבת עולם והפילו מהם עם רב ועצום כ"ב אלפים .והנה
ישראל כאשר הכו מכה רבה נודעה להם שגגתם ,כי עשו
מלחמה עם אחיהם שלא ברשות גבוה ושלא כדין תורה ,ועל
כן שאלו ביום השני האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין
אחי (שם כ כג) .והזכירו עתה האחוה ,לשאול אם הוא אוסר
עליהם המלחמה ,והשם הרשה אותם עתה ביום השני,
ואמר עלו אליו ,כי עתה מותר להם לדרוש דם אחיהם
השפוך .והם לא שאלו הנצוח ,כי עדיין היו בוטחים ברובם
לנצח על כל פנים ,והשם לא באר להם רק כי המלחמה
מותרת להם .ומפני שעדיין לא נתכפר ענשם הראשון נפלו
מהם גם ביום השני י"ח אלפים:
וביום השלישי גזרו תענית ויצומו ויבכו לפני ה' ,והקריבו
עולות לכפר על הרהורי הלב אשר בטחו בזרועם והקריבו
שלמים והם שלמי תודה כי ראו עצמם כאלו כלם פלטים
מחרב בנימין ,וזה משפט כל הנמלטים להקריב תודה ,כענין
שנאמר (תהלים קז כב) ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו
ברנה ,וכתוב (שם כז ו) ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי
ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה':
והנה היו בשני הימים המתים מישראל ארבעים אלף,
ומבנימן נפלו בסוף כ"ה אלפים אנשי חיל (שופטים כ לה),
ומעיר מתום עד כל הנמצא (שם כ מח) ,רבים .ויתכן שיהיו
ט"ו אלפים בין אנשים ונשים והטף ,והיה עונש שתי
הכתות בשוה:
ומה נכבדו דברי רבותינו (סנהדרין קג ב) שהיה הקצף בפסלו
של מיכה ,אמר הקב"ה בכבודי לא מחיתם ,בכבוד בשר
ודם מחיתם .לומר ,בכבודי לא מחיתם במחוייבי מיתה
ופושטים ידיהם בעיקר ,בכבוד בשר ודם מחיתם יותר
משורת הדין .ועל כן סכל עצת שתי הכתות ואמץ את לבבם
ולא זכרו ברית אחים:
ואחר המעשה נתחרטו ,כמו שנאמר (שופטים כא ב) ויבא העם
בית אל וישבו שם עד הערב לפני האלהים ויבכו בכי גדול
ויאמרו למה ה' אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד
היום מישראל שבט אחד .כי הכירו טעותם וענשם….

your land, strangers devour it in
your presence, and it is desolate, as
if overthrown by strangers. 8. And
the daughter of Zion is left like a
shelter in a vineyard, like a lodge
in a garden of cucumbers, like a
besieged city. 9. If the Lord of
hosts had not left us a very small
remnant, we should have been like
Sodom, and we should have been
like Gomorrah. 10. Hear the word
of the Lord, rulers of Sodom; give
ear to the Torah of our God, people
of Gomorrah.

ַאדמַ ְת ֶכם
ְ
אֵּ ׁש
ְׂשרֻ פוֹת
לְ נֶגְ ְדכֶם זָ ִרים אֹכְ לִ ים אֹתָ ּה
) (ח:ּוׁשמָ מָ ה כְ מַ ְהפֵּ כַת זָ ִרים
ְ
וְ נו ְֹת ָרה בַ ת ִציוֹן כְ סֻ כָ ה בְ כ ֶָרם
כִ ְמלּונָה בְ ִמ ְק ָׁשה כְ עִ יר
 (ט) לּולֵּי ה' ְצבָ _אוֹת:צּורה
ָ ְנ
הו ִֹתיר לָנּו ָׂש ִריד כִ ְמעָ ט
:כִ ְסדֹם הָ יִ ינּו ַל ֲעמ ָֹרה ָד ִמינּו
(י) ִׁש ְמעּו ְדבַ ר ה' ְק ִצינֵּי ְסדֹם
הַ אֲ זִ ינּו ּתו ַֹרת אֱ _ֹלהֵּ ינּו עַ ם
...:ֲעמ ָֹרה

Amos 4:11
I have overthrown some of you, as
God overthrew Sodom and
Gomorrah, and you were as a
brand plucked out of the burning;
yet you did not return to me, says
the Lord.

יא:עמוס פרק ד
כְ ַמ ְהפֵּ ַכת
בָ כֶם
הָ פַ כְ ִּתי
_ֹלהים אֶ ת ְסדֹם וְ אֶ ת
ִ ֱא
ֲעמ ָֹרה וַ ִּת ְהיּו כְ אּוד מֻ צָ ל
ִמ ְש ֵּרפָ ה וְ ֹלא ַׁשבְ ֶּתם עָ ַדי נְאֻ ם
:'ה

Ezekiel 16:46-58
46. And your elder sister is
Samaria, she and her daughters
who dwell at your left hand; and
your younger sister, who dwells at
your right hand, is Sodom and her
daughters. 47. Yet you have not
walked after their ways, nor done
after their abominations; and after
a little while you were more
corrupt than they in all your ways.
48. As I live, says the Lord God,
Sodom, your sister, has not done,
neither she nor her daughters, as
you have done, you and your
daughters. 49. Behold, this was the
iniquity of your sister Sodom:
pride, surfeit of bread, and
abundance of idleness was in her
and in her daughters; and she did
not strengthen the hand of the poor
and needy. 50. And they were
haughty,
and
committed
abomination before me; therefore I
took them away when I saw it.

יחזקאל פרק טז
(מו) וַ אֲ חוֹתֵּ ְך הַ גְ ד ֹולָה ׁש ְֹמרוֹן
ִהיא ּובְ נוֹתֶ יהָ הַ יו ֶֹׁשבֶ ת עַ ל
ְׂשמֹאולְֵּך וַ אֲ חוֹתֵּ ְך הַ ְק ַטנָה
ימינְֵּך ְסדֹם
ִ ִממֵּ ְך הַ יו ֶֹׁשבֶ ת ִמ
 (מז) וְ ֹלא בְ ַד ְר ֵּכיהֶ ן: ָּובְ נוֹתֶ יה
הָ לַכְ ְּת ּוכְ ת ֹועֲבוֹתֵּ יהֶ ן עָ ִׂשית
כִ ְמעַ ט ָקט וַ ַּת ְׁש ִח ִתי מֵּ הֵּ ן בְ ָכל
' (מח) חַ י ָא ִני נְאֻ ם ה:ְד ָרכָיִ ְך
א_להים ִאם עָ ְׂש ָתה ְסדֹם
ּובנו ֶֹתיהָ כַאֲ ֶׁשר
ְ אֲ חוֹתֵּ ְך ִהיא
) (מט:עָ ִׂשית אַ ְּת ּובְ נוֹתָ יִ ְך
ִהנֵּה זֶ ה הָ יָה ֲעוֹן ְסדֹם אֲ חוֹתֵּ ְך
גָאוֹן ִׂשבְ עַ ת לֶחֶ ם וְ ַׁשלְ וַ ת
הַ ְׁש ֵּקט הָ יָה לָּה וְ לִ ְבנוֹתֶ יהָ וְ יַד
) (נ:יקה
ָ ִעָ נִי וְ אֶ בְ יוֹן ֹלא הֶ חֱ ז
וַ ִּתגְ בְ הֶ ינָה וַ ַּתע ֲֶׂשינָה תוֹעֵּ בָ ה
ָאסיר אֶ ְתהֶ ן כַאֲ ֶׁשר
ִ ָלְ פָ נָי ו
 ס:יתי
ִ ָר ִא

סדם כאיום לחורבן
כלפי בבל
Isaiah 13:19
And Babylon, the glory of
kingdoms, the beauty of the
Chaldeans pride, shall be as when
God overthrew Sodom and
Gomorrah.

יט:ישעיהו יג
וְ הָ יְ תָ ה בָ בֶ ל ְצבִ י מַ ְמלָכוֹת
כ ְַׂש ִדים
גְ אוֹן
ִּתפְ אֶ ֶרת
_ֹלהים אֶ ת ְסדֹם
ִ ֱכְ מַ ְהפֵּ כַת א
:וְ אֶ ת ֲעמ ָֹרה

כלפי אדום
Yirmiyahu 49
17.Also Edom shall be a
desolation; everyone who goes by
it shall be astonished, and shall
hiss at all its disasters. 18. As in
the overthrow of Sodom and
Gomorrah and their neighboring
cities, says the Lord, no man shall
remain there, nor shall a son of
man dwell in it

יח-יז:ירמיהו פרק מט
וְ הָ יְ תָ ה אֱ דוֹם לְ ׁשַ מָ ה כֹל עֹבֵּ ר
עָ ֶליהָ יִ שֹם וְ יִ ְׁשרֹק עַ ל ָכל
ְסדֹם
 כְ מַ ְהפֵּ כַת: ָמַ כוֹתֶ ה
ּוׁשכֵּ נֶיהָ ָאמַ ר ה' ֹלא
ְ וַ ֲעמ ָֹרה
יֵּׁשֵּ ב ׁשָ ם ִאיׁש וְ ֹלא יָגּור בָ ּה בֶ ן
:ָאדם
ָ

כלפי מואב
Tzefania 2:8-9
8. I have heard the taunt of Moab,
and the reviling of the Ammonites,
how they have taunted my people,
and magnified themselves against
their border. 9. Therefore as I live,
says the Lord of hosts, the God of
Israel, Surely Moab shall be like
Sodom, and the Ammonites like
Gomorrah, the breeding place of
nettles, and salt pits, and a
desolation forever; the remnant of
my people shall plunder them, and
the survivors of my people shall
possess them.

ט-ח:צפניה פרק ב
ׁשָ מַ עְ ִּתי חֶ ְרפַ ת מוָֹאב וְ גִ דּופֵּ י
בְ נֵּי עַ מוֹן אֲ ׁשֶ ר חֵּ ְרפּו אֶ ת עַ ִמי
 ָלכֵּן חַ י:וַ יַגְ ִדילּו עַ ל גְ בּולָם
ָאנִי נְאֻ ם ה' ְצבָ _אוֹת אֱ _ֹלהֵּ י
יִ ְׂש ָראֵּ ל כִ י מוָֹאב כִ ְסדֹם
ִּת ְהיֶה ּובְ נֵּי עַ מוֹן כַ ֲעמ ָֹרה
ּומכְ ֵּרה מֶ לַח
ִ ִמ ְמׁשַ ק חָ רּול
ּוׁשמָ מָ ה עַ ד ע ֹולָם ְׁשאֵּ ִרית
ְ
עַ ִמי יְ בָ זּום וְ יֶתֶ ר גוֹיִ י
:יִ נְחָ לּום

:כלפי בני ישראל
Deut 29:21-22
21. So that the generation to come
of your children that shall rise up
after you, and the stranger who
shall come from a far land, shall
say, when they see the plagues of
that land, and the sicknesses which
the Lord has laid upon it 22. And
that the whole land is brimstone,
and salt, and burning, that it is not
sown, nor bears, nor any grass
grows on it, like the overthrow of
Sodom, and Gomorrah, Admah,
and Zeboim, which the Lord
overthrew in his anger, and in his
wrath;

כב-כא:דברים פרק כט
(כא) וְ ָאמַ ר הַ דוֹר הָ ַאחֲ רוֹן
יָקּומּו
אֲ ׁשֶ ר
בְ נֵּיכֶ ם
מֵּ ַאחֲ ֵּריכֶ ם וְ הַ נָכְ ִרי אֲ ׁשֶ ר ָיבֹא
מֵּ אֶ ֶרץ ְרחו ָֹקה וְ ָראּו אֶ ת
ָארץ הַ ִהוא וְ אֶ ת
ֶ ָמַ כוֹת ה
:ַּתחֲ לֻאֶ יהָ אֲ ׁשֶ ר ִחלָה ה' בָ ּה
(כב) גָפְ ִרית וָ מֶ לַח ְׂש ֵּרפָ ה ָכל
ַַארצָ ּה ֹלא ִתזָ ַרע וְ ֹלא תַ ְצ ִמח
ְ
וְ ֹלא ַי ֲעלֶה בָ ּה כָל עֵּ ׂשֶ ב
ַאדמָ ה
ְ כְ מַ ְהפֵּ כַת ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה
ּוצבוֹיִ ם אֲ ׁשֶ ר הָ פַ ְך ה' בְ אַ פ ֹו
ְ
:ֹּובַ חֲ מָ תו

Isaiah 1:7-10
7. Your country is desolate, your
cities are burned with fire; as for

י-ז:ישעיהו פרק א
ַאר ְצכֶ ם ְׁשמָ מָ ה עָ ֵּריכֶם
ְ )(ז

