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 מה אנו מפספסים כאן? –אלוהים, אברהם וסדום 

 2017, מאי אברום רותם

 של אברום רותם הרצאות ועודאתר ל

 

 הסוגיה

 
)בראשית י"ח,  סיפור סדום ועמורה בספר בראשיתבמסגרת "קריאה חדשה" של המקרא, נעיין ב

שניתן לראות  נמצא ,שידענו ה שידענו וחשבנוממקריאה תמה, חפה . בוהלאה ופרק י"ט כולו( 20

 ,צרה חברתית-פוליטיתשמכוונת את קהל השומעים את הסיפור לאג'נדה מגמה ממוקדת,  בסיפור

חברתי, וכך -בלבד שמשרתת מסר פוליטי הם תפאורה. אלה מאלוהים, אברהם וסדום השרחוק

אלוהים אינם כמו שזה נשמע ומופץ -נגלה שהמשמעויות הדתיות העמוקות בסיפור, ביחסי אדם

שלא חשב על המשמעויות של השינוי שעשה בטקסט  כפסגת הדתיות, אלא סביר יותר כטעות עורך

 . ומרתק גאוני

שעל זה אין  ת המופת מאז ומעולם,יצירל גם סיפור מקראי זהלמרות הגאונות הספרותית שהפכו  

יהודאי )אב קדמון ה אתוסהאיננו כלומר המסר  ":סיפור"לא ה ואה עוררין, הסיפור הנראה לעין

ט)" ולוגי , לא תא, אברהם(מייסד האומה נשגב ה ּוִמְשָפָּ֑ ֹות ְצָדָקָ֖  הכחדת) לא חברתיודאי  ("ַלֲעשׂ֥

  אלה הם רווחים משניים בלבד. .(מוחלטת רשעים

  

 מואב ועמון -השכנות הרעות 

חברתי,  מגע מכל מחוץ ללגיטימיות, פסילה מוחלטתהוצאה הוא  ,בעלילה סמויהמטרת הסיפור ה

לשם כך מוליכה העלילה המרתקת  ן וממלכת מואב. עם תושבי ממלכת עמודתי, מדיני או עסקי, 

, בן אח של אב )לוטמתולדה מעוותת הוא מוצא האב הקדמון של מואב ועמון והמותחת, ומראה ש

כעמים  ממלכת מואב וממלכת עמון הצגת.  "(בנותיו )"הבכירה" "והצעירה אימהות שהןמו( אברהם

היטב גם עם ספר  תכתבמת ישראל,-דהלעומת נשגבות יהו , ומכאן פסילתם הטוטאליתנחותים

י : "סגלה מכל העמיםישראל כעם -יהודהאודות עם  דברים שחוזר ושונה ומשלש בנוסחים שונים ִכִּ֣

ה לַ  ם ָקדֹושׁ֙ ַאָתָּ֔ ראדני ַעַ֤ יָך ְבָךָ֞ ָבַחִּ֣ ָּ֑ ר ַעל־פְ  אדני ֱאֹלה  ָ֖ ים ֲאש  ַעִמָּ֔ לׁ֙ ָהָֽ ה ִמכֹּ ם ְסגָֻלָּ֔ ֹות לֹוׁ֙ ְלַעִּ֣ יָך ִלְהיׂ֥ ׂ֥י ֱאֹלה ֶ֗ נ 

ה כי  המואביה, במגילת רות אף היא, מקודשת ,אחרת ". אגב, מסר זה מנוגד למסורת יהודיתָהֲאָדָמָֽ

 ובהמשך ויהודה הן תמר הכנענית דוד המלך שהביאה לעולם אתשושלת ת בומרכזי ותחולי הרי

   ובועז. רות המואביה מספר דורות הלאה,
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השכנות עם א טינה שאין אנו יודעים סיבתה, מל נראה שמטרת הסיפור הייתה לבא חשבון היסטורי

על ידי עמון ומואב עוולות שנעשו בפרוט המקרא רצוף להוציא את מגילת רות, . מואב ועמוןהרעות 

אכן, מואב ועמון מוזכרים לראשונה בספר בראשית בסיפור הנדון, ומכאן  יהודה.או /לישראל ו

לפנה"ס( עד לנביאי  8ל,  ספר עמוס )מאה מספר דברים, שופטים, שמוא ך ספרי המקראנמצא לאור

דוף, איחול ונבואה לחורבן חירוף וגילפנה"ס(.  6החורבן בפועל ואחריה )ירמיהו ויחזקאל מאה 

והאיסור הגורף של , )ספר דברים( ציווי קטגורי לא להתחתן עם תושבי מואב ועמוןגמור, כמו גם 

יבּו נכשל: "ת אגב, היסטורינחמיה להתחתן עם נכריות מהשכנים ליהודה, ש ִשֶ֗ ת־ַהְיהּוִדיםׁ֙ הֹּ יִתי א  ָרִאַ֤

ֹות ָנִשיםׁ֙  ִדיָּ֔ ֹות:ַאְשדֳּ ֹות מֹוֲאִביָֽ ִניָ֖  ַיִַּ֣עןלאלוהים אחרים: " ונטייה " )נחמיה י'ג(, והחשש מפני הדחהַעמֳּ

ִני דֹּ י ִצָֽ ִּ֣ תּ֘ ֱאֹלה  ר  ְשַתֲחוּוּ֘ ְלַעְשתֹּ ּוִני ַוִיָֽ ר ֲעָזבֶ֗ ִּ֣ ם אֱ ֲאש  ב ּוְלִמְלכָֹּ֖ י מֹוָאָּ֔ ִּ֣ א֒ן ִלְכמֹושׁ֙ ֱאֹלה  ָֹּֽ ֹון ְול ָֽי־ ַעמָּ֑ י ְבנ  ִּ֣ ּו  ֹלה  ָהְלכִּ֣

י י ּוִמְשָפַטָ֖ ַתׂ֥ יַנַ֛י ְוֻחקֹּ ר ְבע  ֹות ַהָיָשָׁ֧ י ַלֲעשׂ֨  ..." )מלאכים א י'א(.ִבְדָרַכֶ֗

 צדיקשמ רמז לארוע דרמטי מכונן בידינואין  למרות עושר הפרוט במקרא אודות השכנות הרעות,

ייחוס מוצא טמא לשתי שכנות שהיו מאז ומעולם לממלכת השראת איבה כה ממוקדת בהדבקת 

עד חורבן הסופי של שלשת הממלכות על ידי הבבלים בתחילת  , לטוב ולרע,ישראל וממלכת יהודה

 לפני הספירה.   6 -המאה ה

כאן אולי גם ההוראה )מ שנחרטו בזיכרון סכסוכי גבולות מדממים אוליניתן רק לשער.  היסטורית

סכסוכים דתיים )אלוהי עמון ומואב , בספר דברים לא להילחם ולא להתגרות בהם( הלא מנומקת

למשל,  , כמותצבאי קשה מדינית ו/או ארוע בו מואב ועמון גרמו למכה או אוליאינם אלוהי ישראל(. 

ע"פ שזה נראה , אלפנה"ס 9נצחונות על ממלכת ישראל מאה  אודותמצבת המלך המואבי מישע 

שמדובר בסיפור בעל פה  קשה להניח, בנוסף,. , וודאי לא הסיבהמוקדם מדי למועד כתיבת הסיפור

ישירות על כתב, נראה שחלקו המרכזי חובר  שהתגלגל עם הדורות והועלה על כתב בשלב כלשהו.

ן ככר גם אם בהשראת זיכרון עמום קדום של חורבדתית ברורה, -חברתית-מתוך אג'נדה פוליטית

 .  סדום

 

 סיפור סדום ועמורה

. המצאה ספרותית ספק, בככר סדום דאז של אסון טבע גדולהסיפור מושתת על ספק זיכרון עמום 

של אברהם והקשר שלו לאל כל יכול,  את אישיותו רומםת הסיפור כולו בנוי ומכוון כך, שהעלילה 

מכל נוכחות אנושית, כדי במערה תיו שתי בנועם תבודד את לוט בו בזמן ו  מרומם מעל כל אל אחר,

ואב( ואת בן עמי )שהוא אבי עמון(, וללדת את מואב )שהוא אבי מ בדרך טמאה, שיוכלו להרות

 ישראלי על שכניו הנחותים במוצאם.-ולהדגים בכך את נשגבות העם היהודאי

ל עלשרה ואברהם לארועי משלחת של שלושה מלאכים שנשלחה לבשר  הסיפור הנו המשך ישיר

(, ומיד בהמשך לבשר 17-19 ,1-15שושלת מייסדת של העם )בראשית י'ח, כהמשך הולדת יצחק 

לאברהם על ההחלטה להשמיד את ערי כרכר סדום על אנשיה החוטאים ולהציל את לוט ובנותיו, 

עד סופו, וכל פרק  20לשושלת אברהם )בראשית י"ח  , נחותה בהרבהכדי שימשיכו שושלת מקבילה

 י"ט(.

 

 :ה לעלילהועת

 (20-33אלוהים מגלה לאברהם את תכניתו למחות את ערי סדום )פרק י'ח,    .א

 (1-11שני מלאכים מגיעים לביתו של לוט, אנשי העיר מבקשים לפגוע בהם אך נסוגים )י"ט    .ב

 (12-29)י"ט,  אשתומות לוט נס על נפשו רק עם שתי בנותיו ו   .ג
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ב יולדות את מואכתוצאה מכך לוט ושתי בנותיו נמלטים למערה. שתי בנותיו שוכבות עמו, ו .ד

 (.30-38)י"ט,  מון(י )אבי עעמ-)אבי מואב( ובן

  

 (20-33)י'ח,  על תכניתו חלק א': אלוהים מגלה לאברהם

ַ֤ יהוה ו" פור, לא ברור תפקידו של אברהם בו:במבט עמוק יותר על הסי ְמַכס  ר ַהָֽ ם ָאָמָּ֑ ַאְבָרָהָּ֔ ָֽ ה ֲאִניׁ֙ מ 

ה ָֽ י עֹּש  ר ֲאִנׂ֥ ָ֖ נשמע לא משכנע, אלא אכן, . , כלומר: לא ראוי שאסתיר את כוונתי זו מאברהם?"ֲאש 

מכאן . שמעותו של אברהם כאב קדמוןמלהעצים את חשיבותו ולאג'נדה הסיפורית אם ישנה כוונה 

 אינטימית ופתוחהלו שיחה גם חסת יעקב, שמיו -הישראלי  בתחרות האב הקדמון  מענה גם, אולי,

)לאחר חלום יעקב  לעבוד אותך אז אסכים –כך וכך  )האל( , העמדת תנאים של אם תעשההאלעם 

פסגת , ייחודית במינה היאבין אברהם לאלוהים,  דיוןסצנת הכך או כך, . ( 20-22בראשית כ"ח -

ה במידה רבה, בדיאלוג בין , גם אם פה ושם נמצא דברים ברוח כזו במקרא, רפהתאולוגיה בכלל

 . אחרים או נביאים האל עם מנהיגים

שאדם בשר ודם מעמיד את  אמונית מסר-עם זאת השיחה מעוררת תהיות. לא ייתכן ברמה דתית

ט)" לאל עליון אלוהים על טעותו, הטפה ה ִמְשָפָֽ ָ֖ א ַיֲעש  ֹּׂ֥ ץ ל ר  טׁ֙ ָכל־ָהָאָּ֔ ת ספק להטלנחשב ש ?"(ֲהשֹּפ 

ואין להניח  ,בכל דת כמעט מוחלטתכפירה  צג אלוהים. צורת ביטוי כזו היאבצדק המוחלט שמיי

 ותחושת עליונות על דתות אחרות. שזו אכן כוונת הסיפור, למרות הפיתוי הגדול לקבלת השראה

אם נבטל את האפשרות לאירוניה דקה, שלא סבירה בנושא כה דתי מרכזי, ניוותר עם האפשרות 

לשנות  . הרי ברור לשומע הסיפור, שהאל לא מתכוון באמתשיש לברראי הבנה של הטקסט  שיש כאן

שהוא עומד  והודיע חפש צדיקים שנסתרו מעיניו קודם לכן, לאחר שכבר החליטאת דעתו, ולא י

אודות ואם  . מדוע אם כן נמשך השיח המוזרהןיעל יושבוררות את הערים הס למחות מעל האדמה

?". וילך אברהם למקומו" - ורק אז ? 10, 20, 30, 40, 45 ,אז תחריב אתה עיר? צדיקים 50 ישנם

אין כמו : שיח הוא ספרותיונראה שההסבר להמשך הנפלאות דרכי כתיבת טקסט כה מופלא, 

בכך הוא מוטמע באופן רגשי  , באופן הדרגתי.מרתקה בדיאלוג העברת המסר על ידי מתיחת העליל

 עמוק הרבה יותר ממסירת עובדות קצרות ויבשות.

נראה לא סבירה,  למרות שעדיין לא בררנו פשר הכפירה הדתית הבולטת מדי, שהופעתה הסיפור

 :של המאזינים לסיפור לחשבון נפש מרמז על צורך , לא משנה כרגע בין מי למי, שהמסר בדיאלוג זה

 , חורבן גמורשכדאי להיות מוסרי יותר והגון, כדי למנוע עם איום מרומז  מוסווית, הטפה דידקטית

ההסבר מכאן ייתכן גם, שכל הסיפור מרמז על  די "צדיקים" שימנעו את החורבן. ימצאולא  אם 

חורבן ממלכת יהודה, שמתחיל עם מגעים חברתיים ואף דתיים  שחסר כל כך לעם הפגוע והדרוס, על

שצוטט  נחמיההחורבן בספר לא נאותים עם השכנים מואב ועמון, כפי שנמצא בספרות של אחרי 

 .למעלהכאן 
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 המלאך. –, אלא שליח זוטר אל-אל אינו בדיוק הה: האמונית כביכולפתרון סביר לכפירה 

 

הדיאלוג בין אברהם לאלוהים מעמיד ספקות 

 .ואף סתירות בכל מבט תאולוגי אוניברסאלי

לא נראה סביר שכותבי הסיפור המקורי, 

שדעתם נתונה למשוך לבבות לאמונה באל אחד, 

ב מהאלים המקומיים אוניברסאלי, שנשג

שעבדו אותם בעת ההיא, מעמידים דיאלוג 

ואף  מבוכהורר יותר שאלות, תהיות, שמע

  להטיל ספק בנשגבות האל. הלגיטימצי

נעשתה במהלך הדורות   סוגיה זולהסבר  ותהצע

 אמונית, אך לא נטועה בטקסט הסיפור.-, שרואים כאן השראה דתיתאינספור פרשנים פינמצא מ

שרואים את ספרי המקרא ככתבים שמימיים, הכל  דת,-לחלק מאנשיבכיוון אחר. פרט  נציע פתרון

נגוע בעריכות ושינויים  ,הטקסט המקראי, וכך גם הסיפור הנוכחיש מסכימים עם חוקרי מקרא

שינוי הדובר/ הנושא לאל עליון, במקום  , כוללמאוחרים, בהוספת פסוקים שלמים, חצאי פסוקים

נעשו בטקסט,  אלו מאוחרים. שינויים אל/ אלוהים )במזמורי תהילים למשל(ו מישהו נחות ממנו כמ

 , כמו כאן בסיפור, פגמו יותר מאשר הוסיפו.  אחריםבמקרים מתוך כוונה להעצים, אך 

.  

יעקב הנאבק ב"איש" שמכונה כמו ובמקומות אחרים בבראשית,  לא צריך להרחיק לספרים אחרים

ָליוׁ֙ די בפתיח הפרק הנדון )י"ח(: " .םתהיליובשופטים בספר , אלוהים א א  ָרַ֤ ָ֖י מַ  היהוַוי  ֹלנ  א ְבא  ָּ֑ ְמר 

ַתח ָֽ ב פ  ׂ֥ ּוא יֹּש  ֹום: ְוהַ֛ ם ַהיָֽ ל ְכחֹּׂ֥ ה  הׁ֙  ָהאָֹּ֖ ְרא ְוִהנ  יָניוׁ֙ ַוַיָּ֔ א ע  יםַוִיָשַ֤ ה ֲאָנש ִׁ֔ ֹלָשָׁ֣ ְרא שְׁ יו ַוַיֶ֗ ים ָעָלָּ֑ אם נניח ...". ִנָצִבָ֖

נבין איך מיותר עניינית לסצנה הסיפורית, שהמסומן תוספת הפסוק , בעריכת הסיפורמאוחר שינוי 

לאן גם נבין  להתמודד עם הטקסט הדתי שמנמיך את אלוהים לאחד האדם )מפורט בהמשך(, וכן

 -שהיתה כנראה במקום יהוה נשבץ את המילה המקורית. בהמשך הסיפור נעלם המלאך השלישי

ְך ": מלאך ִּ֣ל  ִּ֣ כַ  המלאך  יהוה ַוי  לֲאש  ר א  ָ֖ ה ְלַדב  ם ר ִכָלָּ֔ ֹו ,ַאְבָרָהָּ֑ ב ִלְמקֹּמָֽ ם ָשׂ֥ ים ו : ְוַאְבָרָהָ֖ י ַהַמְלָאִכַ֤ ָיבֹּאּו ְשנ ׂ֨

ב ר  ָמהׁ֙ ָבע ָּ֔  ...". ְסדֹּׂ֨

 

 הייתה שמדובר במלאך, ולא באלוהים בכבודו, כוונת הכותבים המקוריים של הסיפורניתן להניח ש

תאולוגי שהוא מטיל: האם באמת אלוהי ישראל, כי אחרת קשה להבין את תפוח האדמה הלוהט ה

להטיל ספק בהחלטת האלוהים, להתווכח, טימציה יהאם יש לג ?כאחד האדםהנשגב מכלם מתנהג 

טׁ֙ ָכל להטיף לו מוסר ר   )"ֲהשֹּפ  ט?"(ָהָאָּ֔ ה ִמְשָפָֽ ָ֖ א ַיֲעש  ֹּׂ֥ להטיל ספק בהחלטת העמדת אפשרות ? הרי ץ ל

בחברה דתית מאמינה בשלמות  , לא יכולה להיות מקובלתהנחשבת בכל הדתות לכפירה חמור האל

איזה אל מתיר ומשתף פעולה עם כפירה כזו? האם . , ודאי לא בתקופה שהסיפור נכתבונשגבות האל

 אברהם הופך ליועצו האישי? איש סודו?

אחד מתוך השלושה שבקרו קודם  הואש, הדיאלוג מול מלאךנערך  נניח אם כן, שבסיפור המקורי

באוזני "מקורב" אך לא האל ני ממרא, וכך יכל אברהם אכן לשאת את הרהורי ליבו וספקותיו באלו

באמת, ככה זה, ועליך להכיל זאת, ולא דיון אמתי  :עצמו. הרי למעשה נאמר לאברהם בעדינות

, ולא הדרמה הסיפורית בלבדשל העצמה שם הדיון לכאורה הוא ל. שגורר שינוי בהחלטת האל

 .תית כלשהי לבלבול האמוני שהיה קיים ממילא, לפחות עד חורבן בית ראשוןד-תרומה אמונית
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, שיחה בין אברהם לשליח האל, שממילא אינו מוסמך לבטל את וכך כנראה נראה הטקסט המקורי

ר ( "24-20 בראשית פרק יח: )הגזירה אמ  ִֹּּ֣ ָבה  האיש )או המלאך( יהוהַוי ה ִכי־ָרָּ֑ ָרָ֖ ם ַוֲעמֹּ ת ְסדֹּׂ֥ ַזֲעַקַ֛

ד:ְוַחׂ֨  ה ְמאָֹּֽ י ָכְבָדָ֖ ם ִכׂ֥ ֲרָדה ָטאָתָּ֔ ָֽ ה ַהְכַצֲעָק ָנִּ֣ א  ְרא ָּ֔ ּוא ְוא  י ָעשִּ֣ ַלָ֖ ָאה א  ּה ַהָבׂ֥ ָעה: ָתַ֛ ָדָֽ א א  ָֹּ֖ ה ְוִאם־ל ארדה   "ָכָלָּ֑

 . גאוגרפית אל ככר סדום הנמוכה בו אני נמצא עתה, הגבוה לא ארד מהשמיים, כי אם מההר –נא 

ּו ִמָשםׁ֙ " ֲאָנִשָּ֔  שני ַוִיְפנַ֤ ׂ֥י ָהָֽ ד ִלְפנ  ָ֖ נּו עֹּמ  ׂ֥ ם עֹוד  ְבָרָהָּ֔ ָמה ְוַאׂ֨ ּו ְסדָֹּּ֑ ְלכָ֖ ש )המלאך השלישי( האיש יהוהים ַוי  : ַוִיַגׂ֥

ע: יק ִעם־ָרָשָֽ ה ַצִדָ֖ ף ִתְספ ָּ֔ ר ַהַאִּ֣ ֹּאַמָּ֑ ם ַוי יר ַאְבָרָהָ֖ ֹוְך ָהִעָּ֑ ם ְבתִּ֣ ים ַצִדיִקָ֖ ַ֛ש ֲחִמִשׂ֥ י י   ..."אּוַלׂ֥

 

 (1-11)י"ט  חלק ב': שני מלאכים מגיעים לביתו של לוט

בחלק זה, הוא להראות את רשעותם הבלתי נתפסת של אנשי סדום, כהצדקה להרס תפקיד העלילה 

 האלוהי של המקום שיתרחש עוד מעט, ואת דמותו המעוותת מוסרית ואישית של לוט.

מזדעקת כל  מינם לביתו לרחוץ ולאכול. עם ערבם אל שער העיר, לוט מזמגיעי ששני המלאכיםכ

ה ִמַנַָ֖ער ְוַעדהעיר " ָֽ ם ִמָקצ  ן ָכל־ָהָעָ֖ ָּ֑ והעונש  כל תושבי העיר מוצגים כרשעים גמורים", שהרי כך ָזק 

 ורחים שמצויים בבית של לוטמנער ועד זקן, דורשים את שני הא אנשי העיר,. הצפוי להם מוצדק

"ָׁ֧ רַאי  ים ֲאש  םָבׂ֥  ה ָהֲאָנִשַ֛ ָתָֽ ה אֹּ ְדָעָ֖ ינּו ְונ  ל ָּ֔ ם א  ִּ֣ ְיָלה הֹוִציא  יָך ַהָלָּ֑ ָ֖ ל  עם הסיפור אגב היטב , שמתכתב "אּו א 

תפילגש בגבעה מספר שופטים: " א א  ר הֹוצ ֶ֗ יש ֲאש  נּו ָהִאַ֛ ָֽ ָדע  יְתָךָ֖ ְונ  ל־ב  א א  , , אך שם" )שופטים יט(ָבׂ֥

   עד מוות. כזכור והתעללו בהתחליף הפילגש כאת  קבלהסכימו ל שלא כמו בסיפור הזה,

ֹוט)" הציבורית בעיר סדום לוט מפציר באנשי העיר, שמכירים אותו ובסמכותו ט ָשפָּ֔ "( אך לא ַוִיְשפִֹּּ֣

 , ברוב תסכולו,. למרבה התדהמה, ודורשים את שני אורחיו כדי להתעלל בהםעל טרפם מוותרים

ר את... שתי בנותיו: "הוא מציע להם כתחליף לאורחיו,  ַ֤ ֹות ֲאש  י ָבנֶ֗ ִּ֣ י ְשת  א ִלִ֜ ה־ָנׂ֨ אִהנ  ָֹּֽ יש  ל ָיְדעּוׁ֙ ִאָּ֔

יָאה ם אֹוִצָֽ ָּ֑ יכ  ינ  ֹוב ְבע  ן ַכטָ֖ ּו ָלה ָּ֔ ם ַוֲעשִּ֣ יכ ָּ֔ ןׁ֙ ֲאל  ְתה   ". ָנַ֤א א 

, ועוד שערך "הכנסת אורחים" גדול מערך המשפחה לאורך הדורות התרוץ הדרשני של פרשנים

בתוך ות , ויש לחפש את המשמעאינו קביל עניינית ואף מביך ות שכאלה,הצדקות לא משכנע

שיאמין שאכן יש  ,מבין המאזינים לסיפור אין ולו אחדהסיפור, ולא בהפלגות דרשניות פלפלניות. 

אב שמוותר על בנותיו  למען להציל זרים, והוא במקרה גם בן אחיו של אברהם אבי האומה, שמדבר 

 עם אלוהים כבן בית. 

יפור דבק בקו הסאין כאן כל צורך פרשני, אם אנו עוקבים בעירנות אחר העלילה ומטרתה שסומנה: 

הכנה לדבר בגדול  -אישיותו המפוקפקת של לוטאת  למאזינים לו, להדגים באופן רגשי ודרמטי

האב הקדמון המייסד את ממלכת מואב וזה של , באמת, להראות שצאצאיו הלא חוקיים מבנותיו

 .  האמהות המופקרות –ובנותיו  אביהם לוט דמותב ון, שיהיו מופקרים ונתעביםממלכת עמ
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באין פיתרון לסיטואציה בו כל העיר צובאת על דלת בעוד המאזין לסיפור המום והעלילה ממשיכה: 

הם דורשים את . של לוט, ללא כל נימוק הלהצעה ההזוימסכימים לא  רשעיםהוא מתבשר שה לוט,

ים, שהם כזכור שני רחנס. ואכן, שני האוהוא בעלילה הפתרון היחיד שנותר דיהם. שני האורחים לי

תאת לוט חזרה לבית מבעד לדלת )" בכחמכניסים  מלאכים, ֲאָנִשיםׁ֙ א  ּו ָהָֽ תיָ  ַוִיְשְלחַ֤ יאּו א  ם ַוָיִבָׁ֧ ֹוט ל ָדָּ֔

ת ְיָתה ְוא  ם ַהָבָּ֑ ָ֖ יה  רּו ֲאל  ת ָסָגָֽ ל  ָ֖ מתפזרים ש הצובאים על פתח הבית את האנשים עיוורוןמכים ב, "ַהד 

 בבהלה.  

 (12-29)י"ט,  תעלומת מותה של אשת לוט : חלק ג' 

 
מלאכים שמזרזים אותם. נסים על נפשם, מלווים על ידי שני ה לוט, שתי בנותיו הלא נשואות ואשתו

יר)" בני המשפחה ר־ְלָךָ֖ ָבִעָּ֑ ל ֲאש  יָך ְוכֹּׂ֥ ִּ֣יָך ּוְבנֹּת ָּ֔ י "; "ָחָתןׁ֙ ּוָבנ  ִּ֣ יוֲחָתָנִּ֣יו ֹלְקח  ָתֶ֗ "( נותרו מאחור לאחר ְבנֹּ

  בלתי יאומן עומד להתרחש כל רגע. חורבן הם לא האמינו ש שסרבו לבא איתם.

  : מה ההצדקה למוות שכזה?אשת לוט היא סצנה מטרידה במיוחדמקרה 

על לוט ובנותיו  -אם נדבק במטרת הסיפור, נבחין ללא קושי כיצד העלילה מנתבת את הגיבורים 

. אך כדי להביא זאת באופן משכנע ונוגע, ניתן , ולאשתו אין מקום בהה נטושהלהיות לבד במער

משפחותיהם ניה ובנותיה ורפת מפחד ודאגה לבמוט אשת לוט, אמא וסבתא,בהחלט לדמיין את 

 –ומאחר והביטה לאחור בניגוד לקביעת פרשנים שמדובר בצו יהרג ובל יעבור,  שנותרו מאחור. 

יָך ַאלההוראה של המלאכים "אה שרנ, באופן שרירותי נענשה ָּ֔ יט ַאֲחר  לא אמורה להתפרש  " ַתִבִּ֣

 כל צורך בכך, ההפך. אם מדובר בהוראה לא מציאותית ולא סבירה, האל נתפס  ואיןבאופן מילולי, 

 ,, שזו היאבמקום לאמפתיה והתקרבותאמוני הופכת למכשול ומצננת  ,כישות גחמנית ושרירותית

  ., גם אם לא העיקריתהסיפורשל  ה חשובהמטר ,בין השאר

ר ַאל"ההזהרה  כוונת ָכָּ֑ ָכל־ ַהכ  ד בְׁ ל־ַתֲעמ ֹ֖ ַאַֽ יָך וְׁ ִׁ֔ יט ַאֲחר  ָׁ֣ ן ,ַתב  ט פ  ֹ֖ ָמל  ָרה ה  הת   ָהָהָ֥ ַֽ אין זמן,  –היא", ָספ 

ֹו . התאור "מהמקום העומד להיחרב כל רגע במהירותלנוס אל תתמהמה, כי עליך  ט ִאְשתָ֖ ׂ֥ ַוַתב 

ַאֲחָרָּ֑  ַלחמ  ָֽ יב מ  י ְנִצׂ֥ נדחק קדימה כתוצאה מהכנסת פסוקים  ,שלא במקומו נמצא)אגב, הפסוק  "יו ַוְתִהָ֖

אשת לוט ניתנת להדמיה דרמטית ונוגעת במיוחד.   (שסוטים קצת מהנושא אחרים שלא היו במקור

אולי כשהיא נקרעת בין דאגה לשלום יקירה מכאן ומכאן, אחרי הבנות ולוט הממהרים,  משתרכת

בדאגה  כשכל רגע היא מביטה לאחורמתמהמהת, , ובכך עמדה באזור שנפגע ף חוזרת על עקבותיהא
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, וכך אינה לשלום יקיריה האחרים

מספיקה להימלט מהתופת שיורדת 

מזכיר מאד את הפסוק   .מהשמיים

גם בהקשר של מספר במדבר  השירי 

ים  להישאר מאחור ומוות: " ֲאָנִשִּ֣

ֹות עֶ֗  ים ִלְספִּ֣ ֹון ַאףַחָטִאָּ֑ ל ֲחרׂ֥ ל־  יהוה ֹוד ַעַ֛ א 

ל: ָֽ ֹוד  ִיְשָרא  ף עָּ֔ יו ְוָיַסִּ֣ ַאֲחָרָּ֔ ָֽ י ְתשּוֻבןׁ֙ מ  ִכַ֤

ם ְלָכל ָ֖ ַחת  ר ְוִשָֽ ֹו ַבִמְדָבָּ֑ ה ְלַהִניחָ֖ ָֽ ם ַהז   ."ָהָעׂ֥

 [במדבר לב]

אחד מבקש משהם לא יספיקו לנוס לכדי טווח ביטחון, ולכן  ביןלוט מ הדרמה,חיזוק לשם 

 להגיע לעיר סמוכה, צוער, אפשרו למשפחה הקטנה הנסה על נפשהשי אותם, יםהמלוו לאכיםהמ

   לא תיפגע.צוער  מבטיח לו שלשם כך העיר מסכים, ווהמלאך 

 ., שלא נשכחתמחזה בדמיון של כל אחד מן השומעים את הסיפורהאכן, דרמה שניתנת ל

שלא לצורך. די היה  ילההיא רק מסבכת את העלקצת תמוהה, שכן  בסיפור עיר צוערההתיחסות ל

נראה שמחברי הסיפור אך  אם לוט ושתי בנותיו היו מגיעים למערה שבהרים בשולי הככר החרבה.

. החורבן המתואר מסיבה פוליטית, רלוונטית לתקופה בה נכתב הסיפורלהוסיפה  ראו חשיבות רבה 

ל"מדבר על  ה ְוַעָֽ ָרָּ֔ ר ָכל ְסדֹּםׁ֙ ַוֲעמֹּ ץ ַהִכָכָּ֑ ר  ִּ֣ ָ֖י א  , שהיה שומם מכל מדרום ים המלח דאזמישור  - "ְפנ 

 כיצד למאזינים המכירים את הסביבה . אך יש להסבירהתישבות גם בתקופה בה נכתב הסיפור

 ., עיר שהיתה קיימת דורות רבים גם לאחר מכןבשולי הככר צוערקיימת שם עיר למרות החורבן, 

על ידי  לעיר בעצם מתן השםאז, שרלוונטי ל פוליטי מסר עודבסיפור יש ש לשערניתן  בנוסף,

. תפיסה המוכרת לנו גם , יש לגיטימיות לדרישת בעלות/ שייכות פורמלית על העירהמלאך/ אלוהים

א"  כיום. ן ָקָרׂ֥ ַ֛ ם [ המלאך, שליח האל] ַעל־כ  ֹוַער ש  יר צָֽ    .  ..."ָהִעָ֖

 

 (30-38ט "י) מערהבלוט ושתי בנותיו  –חלק ה 

 

, לוט ובנותיו חורבן ערי הככרלאחר  של הסיפור. לפנינו שיא הדרמה

נוטש את העיר צוער, ומתחבאים במערה. הנימוק לכאורה הגיוני 

יוואנושי: " ָתָֽ י ְבנֹּ ׂ֥ ּוא ּוְשת  ה הָ֖ בׁ֙ ַבְמָעָרָּ֔ ש  ֹוַער ַוי ׁ֙ ת ְבצָּ֑ ב  ִּ֣ א ָלש  ָ֖ י ָיר  לא  . לוט"ִכׂ֥

ואולי גם העיר בה הם ישובים כרגע  היה בטוח שהחורבן הסתיים

, שכן נהלא מאמיאישיות על לוט כרמיזה . יש כאן תיפגע אף היא

ָּ֑ה המלאך הבטיח לו שהעיר הזו לא תיפגע: " ר ַהז  ם ַלָדָבִּ֣ יָך ַגָ֖ אִתי ָפנ ָּ֔ ָנָשִּ֣

ת י א  י ָהְפִכׂ֥ ְרָת: ְלִבְלִתַ֛ ר ִדַבָֽ ׂ֥ יר ֲאש  ָמה ָהִעָ֖ ט ָשָּ֔ ִּ֣ רׁ֙ ִהָמל  עוד נקודת .  ..."ַמה 

, לזה של אחיו אברהם בהשוואה ,חובה להקטנת דמותו של לוט

 .כהכנה לעומד להתרחש

את העלילה השיגה בפועל, הבריחה המחודשת גם מהעיר צוער, 

, ללא כל נוכחות אנושית אחרת, במערה אי שם בהרים הצופים על לבד מטרתה: לוט ושתי בנותיו

 .שןש ובעבא שעריה ותושביה נמחוהככר 
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אלא "הבכירה"  שתי הבנות, ללא שם,אינו משכנע.  יש להודות שהתאור על המתרחש במערה

בלשון באופן מאד תמוה לשכב עם אביהן ללא ידיעתו,  את המעשה הלא יואמן,ו"הצעירה", מנמקות 

 עלילתית. האמינות האפילו על חשבון נחשפת כוונת כותבי הסיפור, כך . המעטה

ָּ֑  הנימוק מדוע עליהן לשכב עם אביהן כדי להקים ממנו זרע: " ינּו ָזק  ץׁ֙ לָ ָאִבִּ֣ ר  ין ָבָאׁ֙ ַ֤ יש א  ינּו ן ְוִאׂ֨ ֹוא ָעל ָּ֔ בִּ֣

ְך ָכל ר  ָ֖ ץ ְכד  ר  נודה אין איש שיוכל לעשות זאת במקומו. , כי ". כלומר, אבינו זקן ולכן עלינו להזדרזָהָאָֽ

באמת למה הכוונה לא ברור  שזה תרוץ קלוש.

בקביעה שאביהן זקן ולכן עליהן להזדרז 

ין  להקים ממנו זרע. כל גם  הביטוי " ַ֤ יש א  ְוִאׂ֨

ְך ָכל ר  ָ֖ ינּו ְכד  ֹוא ָעל ָּ֔ ץׁ֙ ָלבִּ֣ ר  ץ ָבָאׁ֙ ר    ָהָאָֽ

ולא נראה שיש " סתום, כדרך כל ארץהביטוי "

עסיסיים של מיניים הפרושים ההצדקה ל

בקריאה בוחנת נמצא . מאוחרים פרשנים

 שלש פעמים בלבד הביטוי מופיע במקראש

בדרך ללכת  -במפורש פטירה, מוות רים מדובר . בשני המקומות האח(ביהושוע ומלכים א' כאן,)

אגב, אחר. , ולא פרוש בדרכו של עולם. נראה שגם כאן יש לאמץ פרוש זה, בדרכו של עולם, כל ארץ

בין שני זכרים העושים "כמשכבי  מתייחס ליחסים לא ראויים רק)ספר במדבר ועוד( המקרא 

 נזכהלא נראה שבעתיד ביטוי כדלהלן: הנבחר את ההבנה של  מכאן. , ואין התיחסות לנקבהאשה"

 עולם.נורמלית בחיי האישה שמתקיימת בה זוכה כדרך ישלבעל כמו שכל א

 

התאור כיצד פיתו את לוט לשכב עמן בניגוד לרצונו, אינו משתדל אפילו להיראות מציאותי. גם 

דבר. הצורך  לא יזכורעדיין ו יום אחר יום,  פעמייםאדם שיכור כלוט, לא יחזור על אותו מעשה 

בה יותר הם הצרכים הדחופים הרכש, העלילתי היחיד שמצאו הוא אובדן שליטה באמצעות יין

מרומז כאן כל בנות שרקמו מזימה מלכתחילה, ולא חשבו על כך רק במערה לכאורה מים ומזון. 

בנוסף, הכניסה להריון ממגע חטוף עם ככתוב בהמשך, אך זו היא השערה דחוקה ולא סבירה. 

לור עד אובדן חושים, במגע יחיד עם שתי הבנות, אף הוא מופרך. "שיכ ה א  ר ַהְבִכיָרַ֛ אמ  ָֹּׁ֧ ה ַות  ,ַהְצִעיָרָ֖

ץׁ֙ לָ  ר  ין ָבָאׁ֙ ַ֤ יש א  ן ְוִאׂ֨ ָּ֑ ינּו ָזק  ְך ָכלָאִבִּ֣ ר  ָ֖ ינּו ְכד  ֹוא ָעל ָּ֔ ץ: בִּ֣ ר  ה נַ  ָהָאָֽ תְלָכׂ֨ ה א  ָׁ֧ ׂ֥  ְשק  ֹו ּוְנַחי  ה ִעמָּ֑ ִַ֖ין ְוִנְשְכָבִּ֣ ינּו ַיָ֖ ה ָאִבַ֛

ַַ֖רע: ינּו ָזָֽ ָאִבָ֖ ת מ  יןָ א  ָׁ֧ א ַוַתְשק  ַֹּ֤ ּוא ַוָתב ְיָלה הָּ֑ ִַ֖ין ַבַלִּ֣ ן ַיָ֖ ַ֛ ת ֲאִביה  ב א  א ַהְבִכיָרהׁ֙ ַוִתְשַכִּ֣ ָֹּֽ יָה ְול ּה  ָאִבָּ֔ ע ְבִשְכָבָ֖ ָיַדׂ֥

ּה: ָרָּ֔  ּוְבקּוָמָֽ ָמחֳּ ְַ֖יִהיׁ֙ ִמָֽ לַוָֽ ר ַהְבִכיָרהׁ֙ א  אמ  ַֹּ֤ ן ת ַות ה ה  מ   ַהְצִעיָרָּ֔ ָ֖ ְבִתי א  תָשַכׂ֥ ִין ַגִּ֣םָא  ש א  נּו ַיִ֜ י ַנְשק ׂ֨ ְיָלה  ִבָּ֑ ַהַלֶ֗

ַַ֖רע: ינּו ָזָֽ ָאִבָ֖ ׂ֥ה מ  ֹו ּוְנַחי  י ִעמָּ֔ ִאיׁ֙ ִשְכִבִּ֣ ָ  ּובֹּׂ֨ ין ת ַוַתְשק ִ֜ ּוא א  ְיָלה ַההַ֛ ָקם ַהְצִעיָר  ַגִּ֣ם ַבַלָׁ֧ ן ָיִַָּ֑֖ין ַוָתַ֤ ָ֖ ב ֲאִביה  הׁ֙ ַוִתְשַכִּ֣

א ָֹּֽ ֹו ְול ּה ּוְבֻקָמָֽ יָ  ִעמָּ֔ ע ְבִשְכָבָ֖  ."ּהַדׂ֥

שהריון הוא מאת האל, והשימוש בעקרון זה אינו חורג מהריונות את דרך המקרא, נזכור  מצד שני

ידי האל מה שארע כוון מלמעלה, בשכל  הרעיון הוא .ים, גם אם לא סביראחרים בסיפורי המקרא

 , שיקימו עםהכל יכול וכל יודע, כדי להוליד את שני האבות הקדמונים של מואב ועמון בחטא

 .)מואב ועמון( נחות ונגוע ששומר נפשו ירחק מהם

נגמר הסיפור. אין שום רמז מה עלה בגורל לוט, לאן הלכו, היכן בנות לוט נטולות השם ילדו,  כך

, וכל הסיפור השיג את מטרתו שסוףוהיכן הקימו את משפחתן. הרעיון לחסוך פרטים אלה, הוא 

ֹות:  "ת, הפגומה גם כךפרטים נוספים עלולים לפגום עוד יותר באמינו י ְבנָֽ ׂ֥ יןָ ְשת  ַ֛ ַתֲהר  ן: ַוָֽ ָֽ ֲאִביה  ֹוט מ   לָ֖

ֹום: ב ַעד־ַהיָֽ י־מֹוָאָ֖ ּוא ֲאִבָֽ ב הׂ֥ ֹו מֹוָאָּ֑ א ְשמָ֖ ן ַוִתְקָרׂ֥ ד ַהְבִכיָרהׁ֙ ב ָּ֔ ל  ַ֤ א  ַות  ן ַוִתְקָרׂ֥ ה ַגם־ִהואׁ֙ ָיְִּ֣לָדה ב ָּ֔ ְוַהְצִעיָרַ֤

ָֽי־עַ  י ְבנ  ּוא ֲאִבׂ֥ י הַ֛ ן־ַעִמָּ֑ ֹו ב  יֹום:ְשמָ֖ ֹון ַעד־ַהָֽ  "מָ֖
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 מה היה לנו כאן?

בה מסיבות שלא ידועות לנו כיום, מתוך הבנה שהסיפור נכתב בסיטואציה היסטורית מסוימת, 

של שכנים בין יהודה לשתי הממלכות השכנות מואב לחסל כל אמפטיה, קרבה ומגע חשוב היה 

תות מוסרית ואנושית של אנשי הסיפור מצביע על נחיועמון, הראנו כאן את השתלשלות העלילה. 

האב  –טמא ואסור, וכקונטרסט לעליונות אברהם  אב ובנותיו, מואב ועמון, כצאצאים של זיווג

ישראלי, ומכאן העליונות של העם כעם סגולה על פני שכניהם מימים -הקדמון של העם היהודאי

 ימימה.  

תוב היה במקור כפי שהוא. דיאלוג כאי הסבירות שהדיאלוג בין אברהם לאלוהים בנוסף הצבענו על 

ביקורתיות  -לכפירהזה מנמיך את האלוהים לדרגת שליט עם כח, שנוהג בשרירות, ונותן לגיטימציה 

  .שכך נכתב במקור אינו סביר תאולוגית וחברתיתלכן והטלת ספק בקדושת האל, ו

לך הדורות, במה מעטבמסגרת בו הטקסט המקורי שונה ש הסבר לתמיהה זו, כהשערה מושכלת,

משתמע  מתוך כוונה להעצים את גדולת האלוהים, , בשתילת פסוקים אחדים כמו גם שינוי שמות

  .תהיכוונה שודאי לא הי -מבלבלת מאמיניםש, לגיטימציה של כפירה דתית בשוגג

 

 של אברום רותם הרצאות ועודאתר ל
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