
  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית  – פרקי האבות   לחמ"י עגשנת 

 

ז"ל  לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל  

  
15 

pa
ge

   
   

   
  

 
re
by

itz
@
gm

ai
l.c
om

  

 )טי(בראשית  םוסד וןעו
"Sodomy” – Indeed?  (Gen. 19) 

  
 

    יג ,  יג   בראשית  ) 1

י ֣ ם ְוַאְנׁשֵ ים  ְסדֹ֔ ים ָרִע֖ ִא֑ ד'  ַל֖ה  ְוַחּטָ   : ְמאֹֽ
  

  ט - ט:א י   בראשית  ) 2

ֶרב   ֶע֔ ָמה ּבָ ְלָאִכ֤ים ְסדֹ֙ י ַהּמַ ֵנ֨ ָּיבֹאּו ׁשְ ם(א) ַו ַער־ְסדֹ֑ ֽ ׁשַ ב ּבְ ֣ חוּ  ְו֖לֹוט יֹׁשֵ ֥ ּתַ ם ַוִּיׁשְ ְרָצה: (ב)  ַוַּיְרא־לֹוט ַוָּיָ֣קם ִלְקָראָת֔ ִ֖ים ָאֽ  ַאּפַ
ם  ינּו ְוַרֲח֣צּו ַרְגֵליֶכ֔ ֶכ֤ם ְוִל֙ ית ַעְבּדְ א ֶאל־ּבֵ֨ י ֣סּורּו ָנ א־ֲאדַֹנ֗ ֣ה ּנָ אֶמר ִהּנֶ ֶכ֑ם ַוּיֹ֜ ם ְלַדְרּכְ ֣ ם ַוֲהַלְכּתֶ ֖ ְמּתֶ ּכַ י  ְוִהׁשְ ֥ א ּכִ ַוּיֹאְמ֣רּו ּלֹ֔

ר ד ַוָּיֻס֣ ֣ם ְמאֹ֔ ין: (ג) ַוִּיְפַצר־ּבָ בּו֒  ָבְר֖חֹוב ָנִלֽ ּכָ ֹות ָאָפ֖ה ַוּיֹאֵכֽלּו: (ד) ֶטֶר֘ם ִיׁשְ ה ּוַמּצ֥ ּתֶ֔ י֑תֹו ַוַּיַ֤עׂש ָלֶהם ִמׁשְ אּו ֶאל־ּבֵ יו ַוָּיבֹ֖ ּו ֵאָל֔
 ֤י ְסדֹם יר ַאְנׁשֵ י ָהִע֜ ִית ְוַאְנׁשֵ֨ ּבּו ַעל־ַהּבַ֔ ן ָנַס֣ ַ֖ער ְוַעד־ָזֵק֑ ֶצֽה: (ה) ַוִּיְקְר֤אּו ֶאל־לֹוט  ִמּנַ ל־ָהָע֖ם ִמּקָ אְמרּו ֔לֹו ַאֵּי֧ה  ּכָ ַוּיֹ֣

ְיָלה  ֑ יָך ַהּלָ אּו ֵאֶל֖ ֥ ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ֛ םָהֲאָנׁשִ ינּו ְוֵנְדָע֖ה אָֹתֽ ם ֵאֵל֔ יו: (ז)  הֹוִציֵא֣ ֶלת ָסַג֥ר ַאֲחָרֽ ֖ ְ֑תָחה ְוַהּדֶ : (ו) ַוֵּיֵצ֧א ֲאֵלֶה֛ם ֖לֹוט ַהּפֶ
ר ַאל־ָנ֥א   יַוּיֹאַמ֑ עּו: (ח)    ַאַח֖ ֵרֽ ֣ ּתָ ּתֵ י ׁשְ א ִל֜ ה־ָנ֨ יׁש י ָב֗נֹות  ִהּנֵ א־ָיְדעּו ִא֔ ֤ר לֹֽ ם    ֲאׁשֶ ֤א ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכ֔ יָאה־ּנָ ֹוב  אֹוִצֽ ּט֖ ן ּכַ ּו ָלֶה֔ ַוֲעׂש֣

ֵעיֵניֶכ֑ם ְלָאה ַו  ּבְ ׁש־ָה֗ י: (ט) ַוּיֹאְמ֣רּו׀ ּגֶ ֵצ֥ל קָֹרִתֽ ֖אּו ּבְ ן ּבָ ֥ י־ַעל־ּכֵ ֽ ר ּכִ ּו ָדָב֔ ֲעׂש֣ ים ָהֵאל ַאל־ּתַ ֤ ֲאָנׁשִ ק ָלֽ ַר אְמרּו א־ָהֶא ּיֹֽ ֽ ָח֤ד ּבָ
֔פֹוט ט ׁשָ ּפֹ֣ ֶלת: ָלגּור ַוִּיׁשְ ֽ ר ַהּדָ ּבֹ֖ ּו ִלׁשְ ׁש֖ ד ַוִּֽיּגְ לֹוט ְמאֹ֔ יׁש ּבְ ע ְלָך֖ ֵמֶה֑ם ַוִּיְפְצ֨רּו ָבִא֤ ה ָנַר֥   ַעּתָ֕

And the two angels came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom; and Lot 

saw them, and rose up to meet them; and he fell down on his face to the earth;  and he 

said: ́Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servantʹs house, and tarry 

all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way.ʹ And they 

said: ʹNay; but we will abide in the broad place all night.ʹ  And he urged them greatly; 

and they turned in unto him and entered into his house; and he made them a feast, and 

did bake unleavened bread, and they did eat.  But before they lay down, the men of the 

city, even the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the 

people from every quarter.  And they called unto Lot and said unto him: ʹWhere are 

the men that came into thee this night? bring them out unto us, that we may know 

them.ʹ  And Lot went out unto them to the door and shut the door after him.  And he 

said: ʹI pray you, my brethren, do not so wickedly.  Behold now, I have two daughters 

that have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to 

them as is good in your eyes; only unto these men do nothing; forasmuch as they are 

come under the shadow of my roof.ʹ  And they said: ʹStand back.ʹ And they said: ʹThis 

one fellow came into sojourn, and he will needs play the judge; now will we deal worse 

with thee, than with them.ʹ And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew 

near to break the door.  
1) Why is לוט at the gate of the city?  

2) Why are the men of  סדום described as including מנער ועד זקן?  

3) Why does  לוט describe his daughters as  אשר לא ידעו איש and what does this tell us about them?  

4) How do we understand their demand to “know” the visitors?  

5) Why did the townsfolk accuse  לוט of “playing the judge”?  
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                                               Source #2: The “mirror” story – the concubine of Gibeah כה-, כב יט שופטים )6

ְתּדַ  ִית ִמֽ ּבּו ֶאת־ַהּבַ֔ ַעל ָנַס֙ י ְבֵנֽי־ְבִלַּי֗ ֣ יר ַאְנׁשֵ י ָהִע֜ ה ַאְנׁשֵ֨ ֒ם ְוִהּנֵ ים ֶאת־ִלּבָ ֘ה ֵמיִטיִב֣ ים (כב) ֵהּמָ ִק֖ ֶלת ַוּיֹאְמ֗רּו  ּפְ ֑ ַעל־ַהּדָ
ר  ִ֤ית ַהָּזֵקן ֵלאמֹ֔ ַעל ַהּבַ ֣ ִאיׁש ּבַ ּנוּ ֶאל־ָה יְתָך֖ ְוֵנָדֶעֽ ֥א ֶאל־ּבֵ ר־ּבָ יׁש ֲאׁשֶ א ֶאת־ָהִא֛ ַעל  הֹוֵצ֗ ֣ ם ָהִאיׁש ּבַ : (כג) ַוֵּיֵצ֣א ֲאֵליֶה֗

ר ֲחֵרי ֲאׁשֶ עּו ָנ֑א ַא ֵר֣ י ַאל־ּתָ ם ַאל־ַאַח֖ אֶמר ֲאֵלֶה֔ ִית ַוּיֹ֣ י  ַהּבַ֔ יִת֔ יׁש ַהֶּזה ֶאל־ּבֵ א ָהִא֤ את:־ּבָ֞ ָבָל֥ה ַהֹּזֽ ּו ֶאת־ַהּנְ ֲעׂש֖ ל־ּתַ (כד)    ַאֽ
 ה הּו ִהּנֵ יַלְגׁשֵ֗ ה ּוִפֽ תּוָל֜ י ַהּבְ ַב֖ר  ִבּתִ֨ ּו ּדְ א ַתֲעׂש֔ יׁש ַהֶּזה לֹ֣ ֵעיֵניֶכ֑ם ְוָלִא֤ ֹוב ּבְ ם ַהּט֖ ּו ָלֶה֔ ם ַוֲעׂש֣ ּו אֹוָת֔ ֤א אֹוָתם ְוַעּנ֣ יָאה־ּנָ אֹוִצֽ

ֽ ֔לֹו  ע מֹ֣ ים ִלׁשְ א־ָא֤בּו ָהֲאָנׁשִ את: (כה) ְולֹֽ ָבָל֥ה ַהֹּזֽ לּו־ ַהּנְ ֹוָתּה ַוִּיְֽתַעּלְ ֹו ַוּיֵֹצ֥א ֲאֵליֶה֖ם ַה֑חּוץ ַוֵּיְד֣עּו א יַלְגׁש֔ ִפ֣ ַוַּיֲחֵז֤ק ָהִאיׁש ּבְ
  ְיָלה ל־ַהּלַ֙ ַחר:ָבּ֤ה ּכָ ֽ ָ ֲע֥לֹות ַהׁשּ ֖חּוָה ּכַ ּלְ ֶקר ַוְֽיׁשַ   ַעד־ַהּבֹ֔

As they were making their hearts merry, behold, the men of the city, certain base fellows, beset the 

house round about, beating at the door; and they spoke to the master of the house, the old man, 

saying: ʹBring forth the man that came into thy house, that we may know him.ʹ  And the man, the 

master of the house, went out unto them, and said unto them: ʹNay, my brethren, I pray you, do 

not so wickedly; seeing that this man is come into my house, do not this wanton deed.  Behold, 

here is my daughter a virgin, and his concubine; I will bring them out now, and humble ye them, 

and do with them what seemeth good unto you; but unto this man do not so wanton a thing.ʹ  But 

the men would not hearken to him; so the man laid hold on his concubine, and brought her forth 

unto them; and they knew her, and abused her all the night until the morning; and when the day 

began to spring, they let her go.  
 פירוש רשב"ם בראשית יט:ה  )7

 משכב זכור, וכן בפילגש בגבעה  – אותם ונדעה
 בראשית יט:ה  ר"י בכור שורפירוש  )8

וגו', הייתי אומר: כי לא היו מבקשים אותם כי אם   הנה נא לי שתי בנותלולי כי אמר להם לוט:    –  אותם  ונדעה
, יש להבין הנה נא לי שתי בנותלידע אם הם מרגלים או אנשים רעים וגנבים. אבל מתשובתו של לוט שאמר:  

 כי לעבירה היו תובעין אותן לה{ת}עליל בהם.
 בראשית יט:ה  רד"ק פירוש )9

דפלגש  נדעהמי הם ואיך לא ירא לבוא לעירנו אנשים זכרים, ר"ל שאמרו להרגם כמו ו – אותם ונדעה
  ויש מפרשים ידיעת, משכב זכור.  אותי דמו להרוגבגבעה וכמו שאמר האיש בספרו המעשה, 

  
                                        Source #3: What the prophet has to say about the sin of Sdom טז:מט פרק יחזקאל )10

יָה ְוַיד  ט ָהָ֤יה ָלּה ְוִלְבנֹוֶת֔ ֵק֗ ְלַו֣ת ַהׁשְ ֶחם ְוׁשַ ְבַעת־ֶל֜ ֨אֹון ׂשִ ְך ּגָ ם ֲאחֹוֵת֑ ן ְסֹד֣ ה ֲעֹו֖ ה־ֶז֣ה ָהָי֔ א ֶהֱחזִֽ ִהּנֵ י ְוֶאְב֖יֹון לֹ֥  יָקה: ־ָעִנ֥
Behold,  this was  the  iniquity of  thy sister Sodom: pride,  fullness of bread, and 

careless ease was in her and in her daughters; neither did she strengthen the hand 

of the poor and needy. 
  

                                                                                   ”Sources #4: Humah “pledges לז פסוק מב פרק בראשית )11

אֶמר  יו   ְראּוֵבן   ַוֹּי֤ ר   ֶאל־ָאִב֣ ֵנ֤י  ֵלאֹמ֔ ית ָבַני  ֶאת־ׁשְ ִמ֔ א ּתָ ּנוּ   ִאם־לֹ֥ ָנ֤ה   ֵאֶל֑יךָ  ֲאִביֶא֖ י   אֹתֹו   ּתְ י   ַעל־ָיִד֔ ּנוּ   ַוֲאִנ֖ יֶב֥   : ֵאֶלֽיךָ   ֲאׁשִ
Reuben spoke to his father, saying, “Kill my two sons, if I do not bring him to you…” 

 ט  פסוק מג פרק בראשית )12

 ֹנִכי ּנוּ  ָאֽ ֶעְרֶב֔ י ֶאֽ ּנוּ  ִמָּיִד֖ ֑ ַבְקׁשֶ א   ּתְ יו   ִאם־לֹ֨ יָך   ֲהִביאִֹת֤ יו   ֵאֶל֙ ֣ ְגּתִ יךָ   ְוִהּצַ י   ְלָפֶנ֔ אִתֽ ים   ְלָך֖   ְוָחָט֥ ל־ַהָּיִמֽ   : ּכָ
I’ll be collateral for him. From my hand will you require him… 

 
                       Sources #5: The (occasional?) meaning to the word “Na’ar” in T’nakh יט  פסוק לד פרק בראשית )13

א־ֵאַח֤ר  ַע֙ר   ְולֹֽ ֹות   ַהּנַ֙ ר   ַלֲעׂש֣ ָב֔ י   ַהּדָ ֥ ב   ָחֵפ֖ץ   ּכִ ת־ַיֲעֹק֑ ַבֽ ד ְו֣הּוא  ּבְ ל ִנְכּבָ֔ ֥ית ִמּכֹ֖ יו ּבֵ   : ָאִבֽ
 יב -יא  פסוק קמח פרק תהלים )14

ֶרץ ים ַמְלֵכי־ֶא֭ ֑ ים ְוָכל־ְלֻאּמִ ִר֗ ְפֵטי ׂשָ֝ ֶרץ ְוָכל־ׁשֹ֥ ים   : ָאֽ חּוִר֥ תּו֑לֹות   ּבַ ים  ְוַגם־ּבְ ֵקִנ֗ ים  ְז֝     :ִעם־ְנָעִרֽ


