ישראל הצעיר דמ"ש

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

שנת עג לחמ"י

(עוון סדום )בראשית יט
"Sodomy” – Indeed? (Gen. 19)
 יג,בראשית יג
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:שי ְס ֔דֹם ָר ִ ֖ﬠים וְ ַח ּ ָט ִ ֑אים ַל ֖ה' ְמ ֽאֹד
֣ ֵ ׁ ְוְ ַאנ
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ט-א:בראשית יט

( )ב:אתם וַ יִּ ׁ ְש ַּ ֥תח ּו ַא ּ ַפ֖יִ ם ָ ֽא ְרצָ ה
ָ֔ ט וַ יָּ ֣ ָקם ִל ְק ָר ר־ס ֑דֹם וַ יַּ ְרא־לוֹ
ְ ש ַﬠ
ֽ ַ ׁ ֹשב ְּב
֣ ֵ ׁ ה ָּב ֶ֔ﬠ ֶרב וְ ֖לוֹט י  ַויָּ בֹא ּו ׁ ְש ֨ ֵני ַה ַּמ ְל ָא ִכ֤ים ְס ֙דֹ ָמ ()א
ֹאמ ֣ר ּו ּ֔ל ֹא ִּ ֥כי
ְ ו וְ ַר ֲחצ֣ ּו ַרגְ ֵל ֶ֔יכם וְ ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּ ֖תם וַ ֲה ַל ְכ ֶּ ֣תם ְל ַד ְר ְּכ ֶכ֑ם וַ יּּ ל־בית ַﬠ ְבדְּ ֶכ ֤ם וְ ֙ ִלינ
ֵּ֨  א ֶאָא־אד ֗ ַֹני ֣סוּר ּו נ
ֲ אמר ִה ֶּנ֣ה ָּנ
ֶ וַ ֹ֜יּ
 )ד( ֶט ֶר ֘ם יִ ׁ ְש ָּכב ֒ ּו:ֹּאכֽלו
ֵ ם ִמ ׁ ְש ֶּ֔תה ו ַּמ ּ֥צוֹת ָאפָ ֖ה וַ יּ ל־ב ֑יתוֹ וַ יַּ ַ֤ﬠשׂ ָל ֶה
ֵּ ר־ב֣ם ְמ ֔אֹד וַ יָּ ֻ ֣סר ּו ֵא ָ֔ליו וַ יָּ ֖בֹא ּו ֶא
ָּ ַ )ג( וַ יִּ פְ צ:ָב ְר ֖חוֹב נָ ִ ֽלין
אמר ּו ֔לוֹ ַאיֵּ ֧ה
ְ ט וַ ֹ֣יּ  )ה( וַ יִּ ְק ְר ֤א ּו ֶאל־לוֹ:ל־ה ָﬠ֖ם ִמ ָ ּקצֶ ֽה
ָ ל־ה ַּ֔ביִ ת ִמ ַּנ ַ֖ﬠר וְ ַﬠד־זָ ֵ ֑קן ָּכ
ַ ם נָ ַס ּ֣ב ּו ַﬠ ֹוְ ַאנְ ׁ ֨ ֵשי ָה ִ֜ﬠיר ַאנְ ׁ ֵש֤י ְסד
( )ז: )ו( וַ יֵּ צֵ ֧א ֲא ֵל ֶה֛ם ֖לוֹט ַה ּ ֶפ ְ֑ת ָחה וְ ַהדֶּ ֖ ֶלת ָסגַ ֥ר ַא ֲח ָ ֽריו:יאם ֵא ֵ֔לינ ּו וְ נֵ ְד ָﬠ֖ה א ָ ֹֽתם
֣ ֵ ִר־ב֥א ּו ֵא ֶל֖יךָ ַה ָּל֑יְ ָלה הוֹצ
ָּ ָה ֲאנָ ׁ ִ ֛שים ֲא ׁ ֶש
ן ֲא ֵל ֶ֔יכם וַ ֲﬠ ֣ ׂש ּו ָל ֶ֔הן ַּכ ּ ֖טוֹב ה־נ ֤א ֶא ְת ֶה
ָּ ֽיא
ָ ִו ִ ֔א ׁיש אוֹצּ ה־נא ִ֜לי ׁ ְש ֵּ ֣תי ָבנ֗ וֹת ֲא ׁ ֶש֤ר ֽל ֹא־יָ ְדע
ָ ֨  )ח( ִה ֵּנ:ֹּאמ֑ר ַאל־נָ ֥א ַא ַ ֖חי ָּת ֵ ֽרעו
ַ וַ יּ
ו ָה ֶא ָח֤ד ָּבֽא־ּ אמר
ְ ־ה ְל ָאה וַ ֹֽיּ
ָ֗ ֹאמ ֣רוּ׀ ֶ ּג ׁש
ְ  )ט( וַ יּ:ל־כ֥ן ָּב֖א ּו ְּבצֵ ֥ל ק ָֹר ִ ֽתי
ֵּ י־ﬠ
ַ ל־ת ֲﬠ ֣ ׂש ּו ָד ָ֔בר ִּ ֽכ
ַּ  ַאַרק ָל ֲֽאנָ ׁ ִש֤ים ָה ֵאל ְּב ֵﬠינֵ ֶיכ֑ם
:ט ְמ ֔אֹד וַ ֽיִּ ְ ּג ׁ ֖ש ּו ִל ׁ ְש ּ֖ ֹבר ַהדָּ ֽ ֶלת ֤יש ְּבלוֹ
ׁ ר וַ יִּ ׁ ְש ּ ֹ֣פט ׁ ָש ֔פוֹט ַﬠ ָּ֕תה נָ ַ ֥רע ְלךָ ֖ ֵמ ֶה֑ם וַ יִּ פְ צְ ֨ר ּו ָב ִא ָלג ּו
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: ʹBehold 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)
2)
3)
4)
5)

Why is  לוטat the gate of the city?
Why are the men of  סדוםdescribed as including ?מנער ועד זקן
Why does  לוטdescribe his daughters as  אשר לא ידעו אישand what does this tell us about them?
How do we understand their demand to “know” the visitors?
Why did the townsfolk accuse  לוטof “playing the judge”?
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שנת עג לחמ"י

(6
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Source #2: The “mirror” story – the concubine of Gibeah

שופטים יט ,כב-כה

ֹאמ ֗ר ּו
ל־הדָּ ֑ ֶלת וַ יּ ְ
ת־ה ַּ֔ביִ ת ִ ֽמ ְתדַּ ּ ְפ ִ ֖קים ַﬠ ַ
ֽי־ב ִל ַ֗יּ ַﬠל נָ ַ֙ס ּב ּו ֶא ַ
ת־ל ָּב ֒ם וְ ִה ֵּנ ה ַאנְ ׁ ֨ ֵשי ָה ִ֜ﬠיר ַאנְ ׁ ֵש֣י ְבנֵ ְ
יבים ֶא ִ
יט ִ ֣
)כב( ֵה ָּמ ֘ה ֵמ ִ
יש ַּב ַ֣ﬠל
יהם ָה ִא ׁ 
ל־ב ְיתךָ ֖ וְ נֵ ָד ֶﬠֽנּ ּו) :כג( וַ יֵּ צֵ ֣א ֲא ֵל ֶ֗
ר־ב֥א ֶא ֵּ
ת־ה ִ ֛א ׁיש ֲא ׁ ֶש ָּ
הוֹצא ֶא ָ
ל־ה ִא ׁיש ַּב ַ֣ﬠל ַה ַ ּ ֤ביִת ַהזָּ ֵק ן ֵלא ֔מֹר ֗ ֵ
ֶא ָ 
ל־א ַ ֖חי ַא ָּ
ת־ה ְּנ ָב ָל֥ה ַה ֹֽזּאת) :כד(
ל־ת ֲﬠ ֖ ׂש ּו ֶא ַ
ל־ב ִ֔יתי ַ ֽא ַּ
־בא ָה ִא ׁ֤יש ַהזֶּ ה ֶא ֵּ
ל־ת ֵ ֣רע ּו נָ ֑א ַ א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ָּ֞
אמר ֲא ֵל ֶ֔הם ַא ַ
ַה ַּ֔ביִ ת וַ ֹ֣יּ ֶ
אוֹת ם וְ ַﬠ ּ֣נ ּו ָ֔
ה־נ ֤א ָ
ֽיא ָּ
אוֹצ ָ
ֽילגְ ׁ ֗ ֵשה ּו ִ
֤יש ַהזֶּ ה ֣ל ֹא ַת ֲﬠשׂ֔ ּו דְּ ַב֖ר
אוֹתם וַ ֲﬠ ֣ ׂש ּו ָל ֶ֔הם ַה ּ ֖טוֹב ְּב ֵﬠינֵ ֶיכ֑ם וְ ָל ִא ׁ
ִה ֵּנ ה ִב ִּ֨תי ַה ְּבתו ָּ֜לה ו ִּפ ַ
יה֖ם ַה ֑חוּץ וַ יֵּ ְד ֣ﬠ ּו א ָוֹת ּה וַ יִּ ְֽת ַﬠ ְּללוּ־
֣ילגְ ׁ ֔שוֹ וַ יֹּצֵ ֥א ֲא ֵל ֶ
יש ְּב ִפ ַ
א־א ֤ב ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשי ם ִל ׁ ְש ֣מֹ ֽ ﬠ ֔לוֹ וַ יַּ ֲחזֵ ֤ק ָה ִא ׁ 
ַה ְּנ ָב ָל֥ה ַה ֹֽזּאת) :כה( וְ ֽל ֹ ָ
ד־ה ּ֔ ֹב ֶקר וַ ֽיְ ׁ ַש ְּל ֖חו ָּה ַּכ ֲﬠ ֥לוֹת ַה ׁ ּ ָש ַֽחר:
ל־ה ַּ֙ליְ ָל ה ַﬠ ַ
ָב ּ֤ה ָּכ ַ
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.
(7

פירוש רשב"ם בראשית יט:ה

ונדעה אותם – משכב זכור ,וכן בפילגש בגבעה
(8

פירוש ר"י בכור שור בראשית יט:ה

(9

פירוש רד"ק בראשית יט:ה

־ﬠ ִנ֥י וְ ֶא ְבי֖ וֹן ֥ל ֹא ֶה ֱח ִ ֽז ָיקה:
יה וְ יַ ד ָ
נוֹת ָ
ת־ל ֶחם וְ ׁ ַש ְלוַ ֣ת ַה ׁ ְש ֵ ֗קט ָ ֤היָ ה ָל ּ ה וְ ִל ְב ֶ֔
חוֹת ְך ָ ּג ֨אוֹן ִ ׂש ְב ַﬠ ֶ֜
ִה ֵּנה־זֶ ֣ה ָה ָ֔יה ֲﬠ ֹ֖ון ְס ֣ ֹדם ֲא ֵ ֑
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

 (11בראשית פרק מב פסוק לז

יא֖נּ ּו ֵא ֶל֑יךָ ְּתנָ ֤ה אֹת וֹ ַﬠל־יָ ִ ֔די וַ ֲאנִ ֖י ֲא ׁ ִש ֶיב֥נּ ּו ֵא ֶלֽיךָ :
ת־שנֵ ֤י ָבנַ י ָּת ִ֔מית ִאם־ ֥ל ֹא ֲא ִב ֶ
מר ֶא ׁ ְ
ל־א ִ ֣ביו ֵלא ֔ ֹ
אמר ְראו ֵּבןֶ א ָ
וַ ֹ֤יּ ֶ
”…Reuben spoke to his father, saying, “Kill my two sons, if I do not bring him to you
 (12בראשית פרק מג פסוק ט

ל־היָּ ִ ֽמים:
אתי ְלךָ ֖ ָּכ ַ
יך וְ ִה ַּצגְ ִּ ֣תיו ְל ָפ ֔ ֶניךָ וְ ָח ָ ֥ט ִ ֽ
ָ ֽאנ ִֹכ י ֶ ֽא ֶﬠ ְר ֶ֔בנּ ּו ִמיָּ ִ ֖די ְּת ַב ְק ׁ ֶש֑נּ ּו ִאם־ ֨לֹא ֲה ִביא ִ ֹ֤תיו ֵא ֶ֙ל ָ 
…I’ll be collateral for him. From my hand will you require him
 (13בראשית פרק לד פסוק יט

Sources #5: The (occasional?) meaning to the word “Na’ar” in T’nakh

א־א ַח֤ר ַה ֙ ַּנ ַﬠ ֙ר ַל ֲﬠ ֣ ׂשוֹת ַהדָּ ָ֔בר ִּכ֥י ָח ֵפ֖ץ ְּב ַבֽת־יַ ֲﬠ ֑ ֹקב וְ ֣הוּא נִ ְכ ָּ֔בד ִמ ּ֖ ֹכל ֵּב֥ית ָא ִ ֽביו:
וְ ֽל ֹ ֵ
 (14תהלים פרק קמח פסוק יא-יב

ם־בתו ּ֑לוֹת ֝ ְז ֵק ֗ ִנים ִﬠם־נְ ָﬠ ִ ֽרים:
חוּרים וְ גַ ְּ
ל־שפְ ֵטי ָ ֽא ֶרץַּ :ב ִ ֥
ל־ל ֻא ִּ ֑מים ֝ ָ ׂש ִ ֗רים וְ ָכ ׁ ֥ ֹ
י־א ֶרץ וְ ָכ ְ
ַמ ְל ֵכ ֭ ֶ

לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה ,שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה ,יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל
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 (10יחזקאל פרק טז:מט

Source #3: What the prophet has to say about the sin of Sdom
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ונדעה אותם – מי הם ואיך לא ירא לבוא לעירנו אנשים זכרים ,ר"ל שאמרו להרגם כמו ונדעה דפלגש
בגבעה וכמו שאמר האיש בספרו המעשה ,אותי דמו להרוג ויש מפרשים ידיעת ,משכב זכור.
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ונדעה אותם – לולי כי אמר להם לוט :הנה נא לי שתי בנות וגו' ,הייתי אומר :כי לא היו מבקשים אותם כי אם
לידע אם הם מרגלים או אנשים רעים וגנבים .אבל מתשובתו של לוט שאמר :הנה נא לי שתי בנות ,יש להבין
כי לעבירה היו תובעין אותן לה}ת{עליל בהם.

