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המתח הרב אשר שרר בי� אבר ה ללוט ומריבות הרועי הביאו בסופו של דבר 

לאברה והבטיח לו '  לוט התגלה ה מיד לאחר עזיבת 1.להיפרדות אברה מאחיינו

 הפרדאמר אל אבר אחרי ' וה: "הדגשת העיתוי). יח�יד, ג"י(ולזרעו את א ר� יש ראל 

ומקדימה את בי טול ההצעה , מבטאת בהכרח הסתייגות מלוט – )יד, ש(" לוט מעמו

ערוכי כנגד ' דברי ה. הנדיבה של  אברה לאחיינו לח לוק עמו את האר� המובטחת

 השמא ל הפרד נא מעלי א  ÍÈ� ÙÏ ı¯‡‰ ÏÎ הלא: "אברה הציע. רההבטחת אב

Ï Î    ‡˙כי  : "לאברה'  וכנגד זאת הבטיח ה, )ט,  ש" (ואשמאילה הימי� וא  ואימנה

ı¯‡‰  אהרֹאשר אתה ÍÏ  ÍÚ¯ÊÏÂ ‰��˙‡  כנגד בחירת לוט בכיכר ). טו, ש " (עד עול

̄ ‡: "הירד� È Â ÂÈ� ÈÚ ˙‡  ËÂÏ  ‡˘ÈÂ את ÏÎ הירד� כי  ככר ÀÎ‰Ï ויבחר לו לוט ... משקה

לאברה באותה הלשו� לרשת את האר�  ' הורה ה, )יא�י, ש" (הירד� ככר ÏÎ את 

האר� אשר אתה  ÏÎכי את ... המקו אשר אתה ש מ� �‡ Â Í È�ÈÚ¯‡‰ ˘‡: "מחדש

 והתהלכות 3נשיאת עיניי ,  לשתי פעולות אלו2).טו�יד, ש..." (ל� אתננה ‡‰ֹ¯

 
 . הפניה סתמית מכוונת לספר בראשית *

שההיפרדות  תלויה בפערי� העמוקי� שנוצרו בי� אברה� ללו ט  , במקו� אחר הראינו .1

, אברה� מתואר כעשיר גדול המכוו� עצמו לעבודת הבורא. בשאלת מקו� הרכוש בחייה�

, ירת לוט בסדו� חושפת את עול� הערכי� שלובח. ולעומתו לוט מוצג כבעל רכוש גרדא

קרוב לוודאי שהרועי� פעלו  . א� שיש בה רשעי�, הכולל את העדפת ט�בה הכלכלי של סדו�

', )ג"בראשית י(פרדת  אברה� מלוט , 'ראו מאמרי. ברוח אדוניה� ועל כ� הגיעו לכדי מריבה

ÌÈ„‚Óשמעו�' צ; 9�22' עמ, א"תשע,  נב ,È‡¯˜Ó‰ ¯ÂÙÈÒ· ‰„‚�‰ :  ‰Ó¯„‰Â È˙Â¯ÙÒ‰ ÈÚˆÓ‡‰

‰¯ÈÁ·‰ Ï˘ ,רמת ג� , אוניברסיטת בר איל�, עבודה לש� קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה

 .268�284' עמ, ט"תשס

והוא יל� לרוח , על פי תרגו� אונקלוס אברה� הציע ללוט לבחור את אחת מרוחות השמי� .2

). ט, ג"י" ()ואצפנ�(פונא א� את לצפונא אנא לדרומא וא� את לדרומא אנא לצי: "הנגדית

ונגבה נה צפֹ"הורה לאברה� ללכת ' שכ� ה, להצעת אברה� מחרי�' לפי זה הניגוד בי� דברי ה

 . כדי לקנות את האר� כולה) יד, ש�" (וקדמה וימה

. 34' ובמיוחד עמ, D. Daube, Studies in Biblical Law, Cambridge 1947, pp. 26-39: ראו .3

, )א, ב"י" (‡¯‡Í ˘¯‡ל� ל� מארצ� וממולד� ומבית אבי� אל האר� "� הצו הראשו, לדבריו
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ולפיכ� ה�  בעלות חשיב ות עלי ונה בביטול הצעת  ,  קניי�  ישנה  משמעות ש ל4,באר�

 .אברה ללוט לחלוק עמו את האר�

‡ .‰ÈÚ·‰ ˙‚ˆ‰ : ÚÂˆÈ ·Ï Âˆ‰  ÔÈ· ¯ÚÙ 

בע וד שאברה נצטווה  : בחינה מדוקדקת של הצו והביצוע מעלה פער בינ יה

 .הוא מתיי שב בא לוני ממרא, להתהל� באר� ולקנות אותה

 ÚÂˆÈ·‰)È"‚ ,ÁÈ(  Âˆ‰)È"‚ ,ÈÊ( 

Ï«‰¡‡∆i«Â   ְבָר��     

·»i«Âֹ‡ ·∆L≈i«Â ְ�ֶחְבר�� ֲאֶ�ר ַמְמֵרא ְ�ֵאלֵֹני Ô∆·ƒi«Â ��ָ הַל ִמְזֵ�ַח'. 

Ìe˜ ¿Í≈l«‰¿̇ ƒ‰ ֶר�� ָ�   

�� .ֶאְ"נֶ ָ!ה  ְל�ָ  ִ�י  �ְלָרְחָ��   ְל�ְרָ

וא ואילו ה, ")התהל�("אברה נצטווה לנוע באר�  : המתח בי�  ה צו לבי צוע ני כר

, המשמש לזירוז' קו'השימוש בפו על העזר ").  וי שב("התיישב במ קו ספציפ י 

הקמת המזבח באלוני . 'וישב'שכ� הוא יוצר ניגוד נוס� לפועל , מעצי את הפער

',  ויבא', 'וי אהל': ג רצ� הפעלי. ממרא מבטאת זיקה למקו ועומדת כנגד הצו

,   נה ה  מציגי  דמות פעלת ניתבקריאה ראשו. מחדדי את  הפער', ויב�', 'וישב'

  5.א� בפועל היא נייח ת, כראוי לצו להתהל� באר�

המתח בי� הצו לביצוע מחרי� לאור העובדה שישיבת  אברה באל וני ממ רא היא 

� בי�   6.ממושכת ביו תר היא אורכת לפחות כארבע עשרה שנה ואולי א� יותר מכ

  האירועי הבאימתרחשי) א', כ(ועד לעזיבתו ) יח, ג" י(התיישבותו ש  :  סדו

הגר ניתנ ה  ; )ד"י(ואברה יצא למסע הצלה , ובנותיה הוכנעו על ידי ארבעת המלכי

 

דברי� (ג� ההוראה למשה לראות את האר� לפני מותו , לדעתו. 'האר� שאת� ל�'פירושו 

‚·ı¯‡ ˙ÂÏÂ·‚ ÏÎ –  ı¯‡‰ ˙ÂÏÂ, ואזנה' נ: וראו, משמעותה ירושת האר�) ד�א, ד"ל

ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰ Ú˜¯ ÏÚ ‡¯˜Ó‰ ˙·˘ÁÓ· ˙ÁË·ÂÓ‰ ,89' עמ, ח"שלי� תשסירו . 

.  על אתר˙¯‚ÈÓÏ˘Â¯È ÌÂא וכ� "אליעזר בבבא בתרא ק ע' ר: ל והתרגומי�"כפי שפירשו חז .4

 M. Malul, Studies in Mesopotamian:מלול נוהג זה היה מקובל במזרח הקדו�' על פי מ

Legal Symbolism (AOAT 221), Kevelaer 1988, pp. 381-391. 

אליהו אשר ביקש למות צ�וה לאכול ). ט"א י"מל(יהו במעמד הר חורב בכ� יש דמיו� לאל .5

א� . א� הוא נענה רק באופ� מילולי להוראת המלא�, )ה, ש�" (ו� אכולק: "בלשו� מזרזת

שכ� , בפועל הוא פסיבי, שמיוחסות לו ארבע פעולות והוא מוצג כדמות אקטיבית לכאורה

 ).ו, ש� ("ויאכל וישת וישב וישכב: "הוא חוזר לישו�

האירועי� שהתרחשו בזמ� ישיבת אברה� באלוני ממרא נמשכו בי� ארבע עשרה לעשרי�  .6

עשר שני�  , מסירת הגר לאברה� אירעה כשאברה� היה כב� שמוני� וחמש. וחמש שנה

ועל לי דת  , )טז, ז"ט(ישמעאל נולד שנה מאוחר יותר ). ג, ז"ט; ד, ב"י(לאחר עלייתו לאר� 

א� ). א, ז"י(בהיותו ב� תשעי� ותשע , שלוש עשרה שנה מאוחר יותריצחק נתבשר אברה� 

והחרבת ערי הכיכר אירעה סמו� לליד ת  , ישיבת לוט בסדו� התרחשה סמו� ללקיחת הגר

, הגבול העליו� הוא מעט פחות מעשרי� וחמש שנה. אזי עברו ארבע עשרה שנה – יצחק

 ).ה', כ(ליד את יצחק בגיל מאה והו) ד, ב"י(שכ� אברה� עלה לכנע� בגיל שבעי� וחמש 
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שרה ;  )ז"י(אשר הגיע לגיל  שלוש עשרה ) ז"ט(הרתה וילדה את ישמע אל , לאברה

 ). ט"י(החריב את  ערי הכיכר ' ה; )ח"י(התבשרה על לידת יצחק 

 פוסקת �הוא שהיה בתנועה בלתי. ניכרתמבחינה ספרותית נ ייחותו של א ברה

 הופ� כע ת , )ד�ג , ג"י ;  ובמיוחד ט,   ח, ו, ה, ד, ב "י( ע כני סתו לאר� ושיבתו  ממצרי

 שרוב פרקי אברה  , היוצא מכ� הוא). ט"י�ג" י(ליושב קבע לאור� שבעה פרקי

מתארי אירועי שהתרחשו במקביל לישיבתו  ) שבעה פרקי מתו� שלושה עשר(

ישיב ת הקבע אינה תואמת את אפי ונו עד כה כנווד המבשר את ש   ! ראבאלוני ממ

 . ברחבי אר�' ה

מדוע החליט לעזוב את אלוני ממרא . ג עזיבתו את אלוני ממרא מצריכה הסבר

ומדוע בחר לעשות זאת דווקא ? שבה ישב מוג� לצד בעלי ברית ו המסייעי  לו

   7?בנקודת זמ�  זו

מדוע שינה אברה מדפוס  ? ה צו לביצועמשמעות הפער שבי� , א כ�, מהי

 .בשאלות אלו נעסוק במאמר זה? פעילותו עד עתה

· .· Ó¯ È˘ Â ̄ ÈÙ"Ô : ‰·ÂË ‰ ̂ ÚÂ ÔÓ Ê ˙Ï·‚ ‰ ‡ÏÏ  Âˆ 

 :� הציע שתי ת שובות לפתרו� הבעי ה"רמב

  עמ �  אהי ה כי ,   �לֵ  באר � ללכ ת  תרצ ה  א ש ר ב כל  לו  אמ ר,  כרצו נו רש ו ת  ש זה יתכ � 

 .   תהיה של�   כלומר, 'נ נ הא ת ל � כי ', הגו י � מרע ת ושמר ת י� 

  , ב"י  ל עיל  (פ ירש ת י כאש ר  במת נת ו  ל החזיק ו רחבה ארכה  כל בה  ש יל� ,מצ וה ה י א וא�

  אל  הל�  כ�  וא חר ב מז רח ה יה עתה  כ י, כ� עשה  והנ ה. מ יד זה לע שו ת נצטווה   לא, )ו

 ).יז   ,ג" יפירו שו  ל( ב חייו   ה מצוה קיי�   והנה,  במער ב  שהוא  פל שת י�   אר�

�ולפיכ� אי , שאי� מדובר כלל בצו אלא בהמלצה בלבד, �"בפירושו הראשו� מציע רמב

א� הוא  , שאמנ מדובר בצו, בפירושו השני הוא טוע�. קיומה אינו מהווה בעיה כלל

אברה  .  ולפיכ� היה בידו של א ברה לקבוע את עי תוי הביצוע, נית� ל לא הגבלת זמ�

 שב לנדודיו  א� מאוחר יותר, אמנ בחר להתיישב באלוני ממרא למש� שני רבות

 . ועל כ� יש להחשיבו  כמי שפעל על פי הצו, )א', כ(

' שאכ� קיי פ ער מסוי  בי� דב ר ה, המשות� לשני הפירושי הוא הקביעה

פירושי אלה תואמי את רוח  . 'א� אי� כא� הפרה של דבר ה, למעשיו של אברה

  מזבח ויב � ש" – 'לצד ישיבת ו באלוני ממ רא מוזכרת הקמת המזבח לה. הפסוק

  8במקו אחר. ה"הקמת המזבח מבטאת את נאמ נותו ש ל אברה לקב). יח, ג"י ("'לה

ויל�  " – 'ג מבטא את זיקתו העמוקה של אברה לה"שאזכור האוהל בפרק י, הראינו

 
הוא . מדוע עזב אברה� את ארצות ההר הנושבות אל הנגב היבש, קיל מוסי� וד� בשאלה' י .7

ÌÚ ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ , קיל' י(חלק� על דר� הפשט וחלק� על דר� הדרש , מונה מספר סיבות

˘Â¯ÈÙ ‡¯˜Ó ˙Ú„נו' עמ, ס"ירושלי� תש,  ב.( 

 .14' עמ, )1הערה , לעיל(כה�  .8
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אל מקו המזבח אשר עשה ש     ...‡‰Ï‰עד המקו אשר היה ש   ...למסעיו

שראה באוהל רכו ש  ,  בניג וד ללוטזאת). ד�ג , ג"י ("'Â‰ Ì˘·  Ì¯·‡  Ì˘ ‡¯˜È בראשנה

לאור זא ת  ). ה,  ש" (ÌÈÏ‰‡Âאת אבר היה צא� וב קר  ל�ההֹוג ללוט " – בלבד

אכ�  מבטאי זיקה עמוקה של ) אוהל ומזבח( כי ה מונחי המוזכרי כא� , נראה

,  כמו כ�. 'וה תואמי פרשנות שלפיה אברה פעל על פי צו ה, ה"אברה לקב

:  שמציית  לצו האלוהי תואמת את התנהגותו במקרי אחריאפיונו של אברה כמי 

והעֵקדה ) א"כ(גי רוש ישמעאל , )ז"י(ברית המילה , )ה�א, ב"י(העלייה לאר� ישר אל 

 ). ב"כ(

 : פירושי  אלה קשי, ע זאת

שכ� דברי האל אינ מנוסחי בלשו� המלצה אלא , קשה) המלצה(הפירוש הראשו� 

בחי רת המילי ב תיאור , ית רה מכ�). ראו להל�(ר בסגנו� של צ ו שיש  לקיימו לאלת

הוא " ויש ב"לביצו ע " קו התהל�"שכ� המתח בי�   הצו , הביצוע מחריפה את הפער

משו שלשו� הזירוז  , קשה) צ ו ללא הגבלת זמ�(הפירוש השני . כפול כפי שצי ינו לעיל

".   ימבטאת באו פ� פש וט רצו� להמרי� א ת אבר ה לקיו ההוראה באופ�  מיד" קו

בצירו� פעולה מופיע  כארבעי פ עמי  במקרא בהקשר של דרישה " קו"פועל העזר 

א  " מל; טו, ג"ב  י"שמ; ג ',ט א"  שמ;אי ',י   דברי;ב ,ח"כ: למשל(שיש ל הזדרז לקיימה 

שש    , דוגמה בולטת לזירוז מופיעה בספר יונה). ו, ד ,ג"י רמיהוי; א', ב ח"מל; יב, ד"י

קיומה �ויונה נענש  על א י, )ב', א" ( קו ל�"ת  בצירו� ההוראה ללכת לנינ ווה פותח

מופיע הצירו� במשמעות של , )כ, ב"במדבר כ(בסיפור בלע , רק במקרה אחד! המידי

מחלק הוראות  ' קושי נו ס� בפ רשנות זו נע ו� בע צ הטענה שה. היתר והרשאה

 נוס�  למיטב ידיעת י לא מ צאנו  מקרה. שהמצ$ֶוה רשאי לקיימ� ג  לאחר שני   רבות

כמו כ� קשה לטעו� שאברה חזר לנדוד באר� לאורכה ולרחבה שכ�   . כזה במקרא

:  תו� ש הוא משנה את מקו מגוריו לעת י רחוקות , הוא עבר להתגורר בדרו האר�

)  יט, ב"כ( מש עבר לבאר שבע , )א', כ(הוא עזב את אלוני ממרא ועבר אל גרר 

 ).ג"כ(ומש חזר לחברו� 

�א התגלות האל  . ושי אינ משתלבי בהקשר רחב יותרשני הפיר, יתרה מכ

על ידי נשיא ת העיניי   (לאברה לאחר הפֵרדה נועדה לבטל את הצעתו ללוט 

אזי אי�  מ דובר בפעולת רשות או  בצו ש נית� ל קיימו לאחר  –  )וההתהלכות באר�

 .שני

‚ .„¯ ÔÂ ̄ ˙Ù "˜ :Â ‡ÂÏÓ· Âˆ‰ ˙ ‡ ÌÈÈ˜ Ì‰¯·‡ 

 : ל צו במלואו והתהל� באר�אברה אכ�  ציית , ק"לדברי רד

  עד  שבא  ו י שב  ב א לוני  ממ רא,  העתיק   מש � א הלו ונט ה אהלו  ממקו � למקו �

 ).  י ח,  ג" פירו שו  לי( 
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שרק , מתאר תנועה ממושכת ש ל הקמת אוהלי ו פירוק' ויאהל'הפועל , לדעתו

אשר סבר  , ישר�בכיוו� זה הל� ג מנח ב�. בסיומה התיישב אברה באלוני ממרא

 ג  יהודה קיל תמ� בעמדה זו  9.פירושו המשי� לנדוד באר� כגר' ויאהל'כי הפועל 

 :ק"והוסי� ראיה לדברי רד

ו הכונה  באר�   ',  ו יאהל  א בר�'כ תב  )  לעיל   פ סוק  יב( '  ו י אהל ע ד  סד ֹ�'כנגד  הכתוב   ב לוט 

, ו סת�  ה כתוב  ו לא פ יר ש א ת  המקו� שב ו נ טה את  מאהלו ). ש� ( כ כתוב  ל מעלה ,  כנע�

קו �  התהל�  ב אר�  לארכ ה  ': עליו ' הכל כ מצות   ה,  ו   רבי �ונראה  שמקומ ות  אל ה הי

יהוש ע   ( '  ואול�  אותו  ב כל אר �  כנ ע�':  וכבר  הבא נו  למ על ה את   דברי  י הושע ', ולרחבה 

כל אר�   ' ע� ז א ת נרא ה לנו שבמ סע  זה נט ה את  מאהלו במקו מות  ש וני � ב).  ג, ד"כ

10. כעולה  מ�  הכ תוב  בה מש�', יהודה
 

מעודדת את הפרשנו ת  , קו שבו נטה אוהלוהעובדה שלא נזכר ש המ, לדברי קיל

, לפי   פירוש זה. פעמי�שלפיה מתוארת כא� פעול ה חוזרת ונשנית  ולא אירוע  חד

 :הניגוד בי� בח ירת לוט בסדו לבחירת אברה בכנע� ניכ ר

�ָ ר �ְ עָ ֵרי L »È»·   ְול�ט� ) י ב (�ְ ָנעַ �  �ְ אֶ ֶר� L »È»·   �ְבָר�  ) י ב (ַהִ

Ï«‰¡‡∆i«Â  יב (  ְסד ֹ � ַעד ( 

 

Ï«‰¡‡∆i«Â   בכל א ר � כנ ע �:  ק"רד(  �ְבָר� ( 

 ·∆L ≈i«Â חי (  ְ�חֶ ְבר��   אֲ ֶ�ר מַ ְמֵרא  �ְ ֵאלֹנֵ י ( 

אברה נצטווה להתהל�  :  ק וסיעתו סוברי כי  אי� כלל מתח בי�  הצו לביצוע"רד

 . וכ� אכ� עשה, באר�

 :  לפירוש זה יתרו� בכמה היבטי

 ביחס ללוט – פעמיי ב מקרא ל בצורת פועל מופיע רק"השורש אה, האחד

 " ויאהל עד  סדֹ הככרולוט ישב בע רי : " אצל לוט נ אמר). יח ,  יב,  ג"י(וביחס  לאברה

מדובר בפעולה . היא נטה אוהל' ויאהל'מפסוק זה עולה כי משמעות הפועל ). יב(

שכ� מוזכר שעשה כ� בערי  הכיכר השונות ע ד שהגיע  , קבועה החוזרת על עצמ ה

א� שבתיאור כא� לא נזכר  , לפרש כ� ג את המופע השני הסמו� לוא� טבעי . לסדו

מקדי את הגעתו של אברה ' ויאהל'שהפועל , היתרו� השני הוא. מקו גאוגרפי

ולפיכ� נראה להסביר שנ ט ה , )יח" (ויבֹא וי שב באלֹני ממרא... ויאהל: "לאלוני ממרא

שאזכור אוהלו של , א בכ�היתרו� השלישי הו. אוהל ופירקו עד להגעתו לאלוני ממרא

ה ואת הפער "את הזיקה העמוקה של אברה לקב, כפי שכבר ציי%ו, אברה מבטא

אזכור נטיית  האוהל לצד הקמת המזבח מקשי לומר שיש כא�   . שבי�  הדוד לאחיי�

 . 'הפרה של צו ה

 
,  ) עורכי�(ש� ואחרי� �ב�' י: בתו�', ]יא, בראשית יג" [ויסע לוט מקד�", 'ישר�ב�' מ: ראו .9

 È· ÏÒ¯· ÛÒÂÈ ¯ÙÒ)È˜Ò·ÏÒ¯· (– ˜ÁÓ‡¯˜Ó· ÌÈ¯ ,ı¯‡‰ ˙ÚÈ„È·Â ÔÂ˘ Ï·, ÂÚÈ‚‰· ÂÏ ÌÈ˘‚ÂÓ 

‰·È˘Ï ,98' עמ, ל"ירושלי� תש. 

 . שנח' עמ, ז"ירושלי� תשנ, א„ÙÒ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˙È˘‡¯· ¯  ‡¯˜Ó ˙Ú, קיל' י .10
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הוא מתעל מסיומו של  פסוק יח ,  ראשית. יש  להקשות על  פירוש  זה, ע זאת

' וישב'השימוש בפוע ל , י תרה מכ�"). קו ל�( "נוסח באופ�  המנוגד לצו המ, ")וישב ("

רוב , בנוס�. בצירו� מקו ספציפי יוצ ר תחושה של ישיב ת קבע המנוגדת להוראה

המילי בפסוק עוסקות בתיאור ישיבת  הקבע של אברה באלוני ממרא ולא בהקמת 

כמו . על בניגו ד לצוכ� נוצר  הרוש שאברה פ.  הזוכה לשתי מיל י בל בד– אוהלו

בצירו� פירוט ' ויאהל'מדוע אצל לוט נזכר הפועל , ק וסיעתו קשה להבי�"לפי רד, כ�

. ואילו אצל אברה מופיע פו על זה באופ�  סתמי  ובלא פירוט, המקומות שב ה ישב

שמפרשי אלו לא נתנו דעת לשינו י הדרמטי ש חל בהתנהגותו של  , קושי נוס� הוא

שינו י  .  נוודות ליש יבת ק בע ארוכת שני ב אלוני ממראאשר עבר מחיי , אברה

 . עמוק זה מלמד על מהפ� בדרכו של אברה ודורש הבהרה

„ .‰˘„Á ‰Úˆ‰ : ËÂÏ Ï ÔÈ˙ÓÓ Ì‰¯·‡ 

, אכ� מנוסח כציווי והוא נועד לבטל את הצעתו של אברה ללוט' לדעתי דבר ה

,   "וישב"לביצוע "  ל�קו"קיי פער בי� ה הוראה , כמו כ�. ולפיכ� קיומו נדרש לאלתר

ויש ללמוד מכ� שהתיישבותו של אברה באלוני ממרא עומדת במתח אל מול 

 רק פירוש כזה הול את הפסוקי וקשוב למתח העולה 11.הדרישה להתהל� באר�

 . מה

מדוע נהג כ� ולא ? מה הסיבה להתנהגות זו של אברה, אול כעת יש לשאול

ה התיישב באלוני ממרא משו שביקש  אבר, לדעתי? התהל� באר� כפי  שצ$וה

ככל , וציפה, ביוש בו ש  הוא רצה להיות לו לעזר במי דת הצור�. להמתי� ללוט

 . לשובו, הנראה

ובי�  שתיה �  , אלוני ממ רא שוכנת ב הר המשקי� על כיכר סדו, על פי  הכתובי

   12:להל� מספר ראיות לכל אחת מ� הטענות. מחברת דר� מוכרת וידועה

 
וכ� אכ� פירש , סתר אוהל/במשמעות הפוכה של פירק' ויאהל'נית� לפרש את הפועל  .11

, דהכא אינו לשו� תיקו� אהל' ויאהל'אלא , היה לו לכתוב ויבא אבר� ויאהל וישב: "החזקוני

 כתובות בעני� אחד ויש לה� שני יש הרבה מלות בלשו� הקדש. אלא לשו� סתירת אהל

כלומר עקר אהלו ממושבו ראשו� שהיה באר� ... 'ויאהל'א� כא� ... פירושי� זה להפ� מזה

אברה� פירק את אוהלו שבאזור בית , לשיטתו). יח, ג"פירושו לי" (כנע� ותקעו באלוני ממרא

 בי� שני כי ג� תרגו� השבעי� הבחי�, חשוב לציי�. אל ועבר להתגורר באלוני ממרא

הרי שבפסוק ', נטה אוהל'תרג� ) ביחס ללוט(בעוד שבפסוק יב : ל"המופעי� של השורש אה

המתרג� פירש אצל , צפור' לדברי מ. 'עקר אוהל'תרג� על פי ההקשר ) ביחס לאברה�(יח 

). � בבניי� פיעל"ש וסע"על דר� שר(ל במשמע ביטול "אברה� את הפועל הדנומינטיבי אה

 .193�194' עמ, ו"רמת ג� תשס, ¯‚È˘‡¯· ¯ÙÒÏ ÌÈÚ·˘‰ ÌÂ˙˙, צפור' מ: ראו

ורבי� הסוברי� שהיא שכנה , שכ� סדו� לא אותרה, מיקומ� של סדו� ובנותיה אינו ברור .12

 –ויש  , יש הממקמי� אותה בצדו המזרחי. באג� הדרומי של י� המלח שהוצ� לאחר מכ�

,  ה‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', מורהסדו� וע'ער� , אחיטוב' ש: ראו. בצדו המערבי של הירד�
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מסיפור מלחמת ארבעת  –   ד ר� המקשרת בי�  ס דו� לאלוני ממראקיומה של .1

המלכי� עולה כי אנשי  הבקעה נסו אל ההר בעת אסו� ופליטי� הגיעו א� אל 

ויבֹא  הפליט ויגד ";  )י, ד"י " (נסו ֶהָרהוהנשארי�  "–  מקו� ישיבת ו של  אברה�

, �הפליט לא הגיע במכוו� אל אברה, על דר� הפשט).  יג, ש�  ("לאבר� העברי

הנמצאת על ההר  , אלא נס על נפשו והגיע כמו רבי� אחרי� אל אלוני ממרא

אנשי� מא והל אברה� אל סדו� מלמדת על קיומה /ג�  ירידת המלאכי�. הסמו�

, ח"י ("ויפנו מש� האנשי� וי לכו סדֹמה "– של דר� המקשרת בי� שני   המקומות

 ).כב

הבשורה על לידת יצח ק בתו�  – מאלוני ממרא נית �  לצפות על ס דו� ובנותיה .2

ומקרבת מקו� ה �  , מלווה אברה� את המלאכי� בדרכ� להשמיד את סדו�

עמ�  ל�הֹואברה�  מש� האנשי� וישִקפו על פני סדֹ� מוויק�: "משקיפי� עלי ה

:   לאחר השחתת ערי הכיכר השקי� אברה� עליה� בחורבנ� ). טז, ח" י" (לשלח�

וישק� על פני סדֹ� . ' פני  הוישכ� אברה� בבֹקר אל המקו� אשר עמד ש� את"

  13).כח!כז,  ט"י(" ועמֹרה

יש  לשי�  לב   . יש יב ת אברה� באלוני ממרא תלויה בשהותו של לו ט בסדו�, לטענתי

ומש� השקי� לוט על כיכר , )14יא, ד!ג , ג"י(שהפֵרדה אירעה באזור בית אל , לכ�

 . ח ולא על סדו� המצויה מדרו� לי� המל15,הירד� הממוקמת מצפו� לי � המלח

עד שבחר את מקו� מושבו בסדו �  , ")ולוט ישב בערי הככר("לוט נדד דרומה 

 ובמקביל צע ד אברה� בעבר הירד� המערבי  מבית  אל עד אלוני   16,")ויאהל עד  סדֹ�("

 ) . יח, ג"י(ממרא המשקיפה על סדו� 

 

, 24מפות , 21974ירושלי� , ‡Ó‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ‡Ë¯Î ÒÏË˜¯‡, אהרוני' י; 998טור , 1968ירושלי� 

26 . 

סביר להניח שאברה�  . אי� חובה להניח שמאוהלו של אברה� נית� היה לראות את סדו� .13

 .ליווה את המלאכי� כברת דר � וממקו� הפֵרדה נית� היה לצפות עליה

שלפיו נסע לוט ממזרח למערב  , )יא" (מקד� לוט ויסע"אליצור עמד על הקושי שבתיאור ' י .14

וכוונת , יש כא� לשו� קצרה, לדבריו). לקד�(מזרח �בעוד שבפועל הל� ממערב לדרו�, )מקד�(

', תיבה שפשוטה כמדרשה, מקד�, 'אליצור' י: ראו". מקד� לבית אל"שלוט נסע , הכתוב היא

·Ê ¯Â·‚Ï ˙Â–‡¯˜Ó· ÌÈ¯˜ÁÓ ı·Â˜  ,ı¯‡‰ ˙ÚÈ„È· , ÔÂ˘Ï¯, )עור�(צ לוריא "ב: בתו�

˙È„ ÂÓÏ˙ ˙Â¯ÙÒ·Â ,¯Ï ˘‚ÂÓ'¯Ê˘ ÔÓÏÊ  ,‰�È„Ó‰ ‡È˘� ,Ù‰ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ·"‚ ,ג"רושלי� תשלי, 

 Ó‰Â Ï‡¯˘È–  Ì È¯˜ÁÓ˜¯‡  , ]עורכי� [ פריש'עו אליצור 'י: פורס� שוב בתו� (13�19  'עמ

ÌÈÈÙ‡¯‚Â‡È‚ ,ÌÈÈ˙Â‚‰Â ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ,25�30' עמ, ס"ג� תש רמת.(  

 . שנב' עמ, )10הערה , לעיל(קיל ; 26מפה , )12הערה , לעיל(אהרוני : ראו .15

ולפיכ�  , על יד, פירושה אצל) יב, ג"י" (ויאהל עד סדו�"בפסוק ' עד'המילה , על פי דוד ילי� .16

ילי� מונה דוגמות נוספו ת  ". על יד העיר הזאת, סדו�נטה אהליו אצל "משמעות הכתוב היא 

הוראות , 'ילי�' ד: ראו. ל ועוד, א"במדבר כ; א, ח"בראשית ל: לשימוש דומה במילה זו

 .18�19' עמ, ח"תרפ,  אÂ��Â˘Ï', נשכחות לשרשי� עבריי�
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הזיקה בי�  הדוד היושב ב אלוני ממרא לאחיי� המתגורר בסדו ניכרת בתיאור  

 : המקביל

e‰¿Â ‡  י ֹ ֵ�ב „ ¿Ò ƒaֹ Ì ) ְקח� ). י ב, ד "י ...ל �ט  ֶאת  ַוִ

 ‡e‰¿Â ֵכ� ֹ �  Ï≈‡¿a ֹÈ≈�  ‡≈̄¿Ó «Ó ) ...� ב ֹא ). יג,  ש�ד הַ ָ�ִליט  ַוֵָ ַ ָהעִ ְבִרי  ְל! בְ ָר� וַ 

מדוע י ש   ). י ח, ג"י(ישיבת  לוט בסדו ואברה באלוני ממרא ידועי זה מכבר לקורא 

כדי להסביר שאברה היה ,  נמסר כא� ב שניתנראה שהמידע ? צור� לספר זאת שוב

17.קרוב ללוט ולפיכ� י כול היה להושיעו
 

כ� נית� להסביר מדוע דווקא לאחר חורב� סדו עזב אברה את אלוני ממרא 

סבר שלוט נספה באסו� או  , אשר השקי� על חורב� סדו, נראה שאברה). א', כ(

 עז ב  –אפשרי �לוט הפ� בלתימרגע שהקשר ע . הבי� שאחיינו בחר שלא לשוב אליו

 כמדומני שניסוח הפסוק המתאר את עזיבתו את אלוני 18.אברה את אלוני ממרא

� : ממרא מרמז על כ

 ). א', כ( +ִ ְגָרר  ַוָ ָגר ��ר  � ֵבי �  קָ ֵד� ֵ+י �  וַ ֵ �ֶ ב ַה*ֶ ֶגב ! ְרָצה ! בְ ָרָה� ִמ ָ%�  ַוִַ$ע 

? "ויסע מש "–    עזיבת  המקו הקודמדוע מדגיש הכתוב את. לשו� הפסוק חריגה

בעת שעבר , לשו� דומה מצויה רק עוד פע אחת בתי אור מסעותיו של אברה

 נראה כי רק לאחר 19.ויש לכ� סיבה, )ח, ב"י" (ויעתק מש ההרה "– משכ לבית אל

וזאת משו שלא היה עוד טע , חורב� סדו ובנותיה עזב אברה את אלוני ממרא

20.בהישארותו ש
 

בחירת לוט בעבר הירד� המזרחי מבטאת הכרעה שאינו מעוניי�  להיות עוד חלק 

 – בדומה לפליטי מלחמת ארבעת המלכי אשר נסו ההרה. מבית אברה

 
מרא  במישור הערכי הכתוב יוצר ניגוד בי� הרשע הסדומי הנלקח בשבי לצדיק הבא מאלוני מ .17

 .להצילו

יש לשי� לב לכ� שאברה� אינו חוזר לנדודיו אלא הופ� מרגע זה ליושב קבע המתגורר בכל   .18

ייתכ� שגיל ו ). ב, ג"כ(חברו� ; )יט, ב"כ; לא, א"כ(באר שבע ; )א, א"כ(גרר : פע� במקו� אחר

הביאו אותו לשנות את דפוס ' המופלג או בחירה באסטרטגיה חדשה לקריאה בש� ה

 . פעילותו

כי אברה� עזב את מקו� ההתגלות וההבטחה , במקרה זה נראה שהתורה מבקשת לומר .19

כי אברה� לא היה עסוק בברכה , עובדה זו מלמדת. 'לטובת נדודי� באר� וקריאה בש� ה

דוגמה אחרת לכ� . בקרב יושבי האר�' שקיבל אלא התמקד בשליחותו להפי� את ש� ה

 Ì˘Óויפנו : "מלאכי� ההולכי� להחריב את סדו�במחזור סיפורי אברה� מצויה ביחס ל

בעוד : הסיבה כא� ברורה לעי�). כב, ח"י ("'האנשי� וילכו סדֹמה ואברה� עודנו עֹמד לפני ה

כדי ) ויפנו מש�(עזבו אותו המלאכי� , והתווכח על הגזרה' אברה� נותר לעמוד לפני ה

� .לבחו� את מעשי סדו� ולהענישה בעת הצור

הסמכת המסע להפיכת סדו� מלמדת  , לדבריו. הציע הסבר אחר, נו' עמ, )7הערה , לעיל(קיל  .20

ולפיכ� הוצר� אברה�  , כי המהפכה האקולוגית פגעה ג� בשדות המרעה שבהר יהודה

 . להעביר את עדריו המרובי� לשדות מרעה חלופיי�
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" "  ויעל לוט מצוער וישב בהר  "– ברח ג לוט אל ההר, )י, ד"י" (נסו ֶהָרהוהנשארי

צמו א אנו עומדי לפנ י  ושואל את ע, הקורא תוהה לרגע באי זה הר מדובר). ל, ט"י(

"  ההרה ִהמלט פ� ִתָ-פֶ ה: "לרגע עולה בזיכרונו הצעת המלאכי. איחוד המשפחה

). הצעה שלוט דחה בטענה שלא יספי ק להגיע להר לפני   תחילת ההשחתה, )י ז, ש

א� ע לידת עמו�   , והקורא תוהה למשמעות המעשה, בסופו של דבר עולה לוט להר

מקו  – כי המדובר בהרי מואב ולא בהרי חברו�, מגלההוא ) לח�לו, ש(ומואב 

משמעותה של הכרעה זו  היא נתק סופי מב י ת אבר ה ונטישת  . מושבו של ה דוד

 .לפירוד, א כ�, הפֵרדה הזמנית הפכה. האר� המובטחת

מעשה בנות לוט אשר גילו את ערוות . מבחינה ערכית נית�  טע אחר להיפרדות

 ובספר בראשית אי� עוד ציפיי ה להתאחדות 21,רהאביה� גר לדחיית� מזרע אב

 ומשמש הסבר  22)כז�כ', ט(המעשה החמור מושווה למעשהו של ח . הדוד ע אחיינו

השטופי   , )ז�ג, ג"דברי כ(להסתייגותה העמוקה של התורה מעמי עבר הירד� 

 "עד היו" מגמה זו מודגשת בצירו� המילי 23).ראו להל�(בעריות בדומה לעמי כנע� 

הקושרות בי � הורת ולידת לי חסה המסתייג   ש ל   , ב יחס למואב ולעמו�) לח, לז' ט(

 . התורה מעמי אלה

ה מצויה בוויכוח "עמדה עצמאית של  אברה הכוללת התנגדות לגי שתו ש ל הקב

  ג  לבשורה על 24).לג, ט"י( ויכוח אשר לא הסתיי בהסכמה –על השמדת סדו

  25).כב', י(סתפק בישמעאל לידת יצחק התנגד אברה וביקש לה

 
נזיר " (שנתכוונו לש� מצוה: "יש שדרשו מעשיה� לחיוב. בנות לוטל נחלקו ביחס למעשי "חז .21

שבשביל  , לעול� יקדי� אד� לדבר מצוה: ר יהושע ב� קרחה"ר חייא בר אבי� א"א"; )א"כג ע

ש� " (זכתה וקדמתה ארבעה דורות בישראל למלכות, לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה

 פינה מ� ריח –  'ויסע מש� אברה�': "נאייש מ� החכמי� שדרשו מעשיה� לג, כנגד זאת). ב"ע

' מהד, בראשית רבה פרשה נב ד" (שהיו אומרי� לוט ב� אחי אברה� בא על שתי בנותיו, רע

מתחילת עיבורו שלמואב לא היה לשו� שמי�  : סימו� אמר' ר"; )543' אלבק עמ�תיאודור

 ).540' עמ, ש� פרשה נא י" (אלא לשו� זנות

 .49' עמ, 2001תל אביב , ˙ ·‡¯Â‡¯˜Ó˙Â‡¯Ó‰ ı, זקובי�' י: ראו .22

למשמעות� של שינויי הש� , 'פליישמ�' י: על הסתייגות התורה מפריצות� של עמי כנע� ראו .23

 .315�316' עמ, א"תשס, Ó ˙È· 46˜¯‡', )עיו� בבראשית יז(ומצוות המילה 

לדבר אל  כאשר כלה ' ויל� ה "– הסיפור על המשא ומת� על גורל סדו� נחת� בהיפרדות .24

� סיו� שכזה מבטא פער "במקומות שוני� בתנ). לג, ח"י" (אברה� ואברה� שב למקֹמו

במדבר  (כ� הסתיי� הקשר בי� בלע� לבלק . שכ� הכתוב מדגיש שכל צד פנה לדרכו, ומתח

במקרה ). כה, ו"כ; כב, ד"א כ"שמ(ובי� שאול לדוד לאחר שהראשו� ניסה לפגוע בו , )כה, ד"כ

 דעתו לא נחה –שא� שנסתתמו טענותיו של אברה� , נועדה לומרשלפנינו החתימה 

 .מהשחתת סדו�

ראו (לדעת הסוברי� שלקיחת לוט מחר� הייתה בניגוד לצו להתנתק מבית אביו , כמו כ� .25

 . נמצא שאברה� ציית לצו ללכת לכנע� א� התנתק מבית אביו רק באופ� חלקי, )להל�
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‰ .ËÂ Ï  Ï˘ Â„ÓÚÓ  ÏÚ ÁÂÎÈÂÂ‰ 

א צודקי דברינו ואברה בחר בישיבת  קבע באלוני ממרא תו� המתנה ארוכת 

 מדוע בחר אברה לנהוג כ� תו� עימות – יש לשאול מה משמעות הדבר, שני  ללוט

 '?ע צו  ה

לוט הצטר� , דועכי. להבנת העניי� עלינו לחזור לראשית הזיקה בי� אברה ללוט

הצטרפות האחיי� נ ראית במבט ראשו� סותרת את  ). ה, ב "י(לדודו בהליכתו לכנע� 

יש  . הכולל היפרדות ממשפחתו, )א, ב"י " (ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית א בי�"הצו 

' חוסר הנחת של ה, שמעו�'  לטענת צ26.שסברו שאברה אכ� שגה בלקיחת לוט עמו

 – )ד, ב" י" ( א תו לוטÍÏÈÂ' א בר כאשר ִדבר אליו ה ÍÏÈÂ : " מצירופו נרמז בכתוב

וכ� נוצרת הפרדה בי� הליכת אברה לבדו להליכתו  , מופיע פעמיי " ויל�"הפועל 

 לפני   מופיעות) 1ד, ב"י ("'ויל� אבר כאשר ִדבר אליו ה"המילי , כמו כ�. ע לוט

א�  ,  פי הצווכ� נרמז כי ההליכה עצמה נעשתה על, )ה�2ד, ש(אזכור לקיחת לוט 

) ד, ב "י( לעומת פרשני אלו החזקוני 27.הצטרפות האחיי� הייתה בבחינ ת הפרתו

שכ� הר� אביו ,  פירוש זה סביר28.כי לוט אומ� על ידי אברה ושרה, ל"הציע בש חז

ובמקביל לשרה ולאברה , )אמו לא נזכרה כלל – כח, א"י(של לוט נפטר עוד בחר� 

  טבעי  הדבר שהאחיי� ה יתו י אומ� על ידי דודו לפיכ�). ל, ש (לא היו ילדי

 וייתכ�  30, לפי גישה זו נהג אברה כשורה כשנטל עמו את בנו המאומ�29.הערירי

ויל� "המילי , לפי גיש ה זו. ב לוט) ג(תתגש  ) ז, ב"י(שאברה סבר כי ברכת הזרע 

את  נתפסות כאמירה כללית שלאחריה בא פירוט הכולל "'אבר כאשר ִדבר אליו ה

למחלוקת זו . הליכתו המשותפת  של אברה ע ש רה אשתו וע לוט ב�  אחיו

לפי  העמדה הראשונה . שכ� היא משפיעה על הבנת ת הלי� ההיפרדות, חשיבות רבה

שכ� רק כעת , ההיפרדות היא בבחינ ת תיקו� המעוות, )אברה שגה בלקיחת לוט(

לקיחת לוט (נייה העמדה הש, לעומת. 'הפ� אברה ראוי באופ�  מלא לברכת ה

שהיה רד$� אחר , תראה בכ� ניסיו�  חיובי  שלא צלח באשמתו של לוט) מותרת

 .הרכוש

 
 S.P. Jeansonne, ‘The;231' עמ, ט"לו� שבות תשנא,  אÈ˘‡¯· È˜¯Ù˙, ברויאר' מ: ראו .26

Characterization of Lot in Genesis’, Biblical Theology Bulletin 18 4, 1988, pp. 123-129 ;

 .268�271' עמ, )1הערה , לעיל(שמעו� 

 .269' עמ, )1הערה , לעיל(שמעו� : ראו .27

 .ד, ב"פירושו לי .28

ה�  , )ז', אסתר ב; טז', רות ד(ה� על ידי קרובי משפחה , תופעת אימו� ילדי� מוכרת במקרא .29

 ).ז"יחזקאל ט; י', שמות ב(על ידי אד� זר 

ש את תרבות הציע הסבר אחר ולפיו אברה� לקח את אחיינו משו� שזה נט) ה, ב"י(ק "רד .30

: יתכ� שיסוד דבריו במדרשי". כי היה נשמע אליו: "בית תר ח והפ� נאמ� לדרכו  של הדוד

 ).378' אלבק עמ�תיאודור' מהד,  דלט פרשה רבה בראשית" (ול טפל ולוט"
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ואילו  , יש להציע כי הצטרפות לוט לאברה� הייתה מעשה ראוי, לאור דברינו

אברה� סבר שלוט שות� עמו . התנהגותו השלילית של לוט היא שהרחיקה ביניה�

א� יש לשי� לב , ה ללידת ב� ביו לוגי שיירש אותוייתכ� כי ציפ. לברכות הזרע והאר�

שהציפייה  המפורשת לכ� נאמרת רק לאחר שהמפגש ע� לוט בעת הצלת ו , לעובדה

אול� , נראה כי אברה� ראה בלוט ב� ממשי�). ג�ב, ו"ט(לא הבשיל לאיחוד מחודש 

תו� שהוא מבקש להשאיר א ת   , משכלו כל הִקצי� הוא ביקש להיפרד מאחיינו

 ל מרות הפֵרדה הציע אברה� ללוט לחלוק עמו את 31. של איחוד מחודשהאפשרות

ה מבטל "הקב, לעומתו. משו� ש מבחינתו הוא עדיי � נחש ב כזרעו, האר� המובטחת

את ההבטחה לנחלה משותפת באר� הבחירה ומורה לאברה� לקנותה מחדש בעזרת 

ש את  כנגד זאת בחר אברה� להתמק� בקרבת מקו� משו� שלא נט. ההתהלכות בה

בכ� תבוא עליי ת� המשותפת לכנע�  . התקווה כי לוט עוד יתק�  את דרכיו וישוב אליו

חשוב לציי�  כי  . כשלוט יהיה בי�  היורשי� א ת נחלת אברה� בכנע�, לכדי השלמה

ההמתנה של  אברה� ללוט לא  הייתה תלויה מבחי נתו ב שאלה א� יהיו לו  במקביל 

וא� ,  ממרא ג� לאחר לידת י שמעאלשכ� הוא המשי� לשבת באלוני, ילדי�  נוספי�

 . לאחר הבשורה על לידת יצ חק

Â .Â„‰ ÒÁÈ‰- ÌÈ¯·„  ¯ÙÒ·   ËÂÏ È‡ˆ‡ˆÏ  ÈÎ¯Ú 

הא� לוט  נדחה באופ�  מוחלט ? הא� יש לגי שתו ש ל אברה� מקו� בת כנית ה אלוהית

 ?מבית  אברה�

.  בספר בראשית תקוותו של אברה� לאיחוד מחודש נגוזה והפֵרדה הפכה לפירוד

לא דחה את גיש תו את אברה� אלא קיב ל  ' כי ה, ה רחבה יותר נראהאול� בראיי

שהיחס אל עמו� ומואב הוא , עיו�  בספר דברי� מ עלה. אותה באופ� חלקי

 .אמביוולנטי

עמוני ומואבי   ָיבֹ א לֹא: " התורה מַצווה על אי סור חיתו� עִ מ� לעול�, מצד אחד

זהו האיסור ).  ד, ג"דברי� כ  ("עד עו ל�' לה� בקהל ה  ָיבֹא ג�  דור עשירי ל א ' בקהל ה

איסור החיתו� ע�  , לעומתו. ו משמעותו איסור עול�, החמור ברשי מת פסולי החיתו�

וזאת א� , )ט�ח, ש�(הוא עד שלושה דורות בלבד , הנזכר בסמיכות, אדו� ומצרי�

  32.שהיינו משועבדי� למצרי� מאות בשני �

 ביחס� הקר וא� העוי�   האיסור נומק, במישור הגלוי: סיבת  האיסור היא כפולה

בניגוד ליחסי האחווה שלה� יש   , של עמו� ומואב כלפי ע�  ישראל בצאתו ממצרי�

על דבר אשר לא  "– לצפות מעמי� שִעמ� יש קשרי משפחה והיסטוריה משותפת

במישו ר  ). ה,  ש�" (ואשר שכר עלי�  את בלע� ב�  בעור... קדמו אתכ� בלח� ובמי�

 
, ג"י לי"מובא בפירוש רש, 393' אלבק עמ�תיאודור' מהד, כ� ג� בבראשית רבה פרשה מו ט .31

 .ט

 . י על אתר"ראו ג� רש .32
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� ומואב קשור לגילויי  העריות של  בנות  לוט ע�  הנימוק לדחיית�   של ע מו, הסמוי

איסור לקיחת :  הפסקה הקודמת עוסקת בעריות33.שמה� נולדו עמו� ומואב, אביה�

אי סור החיתו�  ע�  ). ג�א, ש�(' אשת הדוד ואיסור לכר$ת שפכה וממזר לבוא בקהל ה

 לדי�  ההקבלה. "'בקהל ה... לא  יבא: "צאצאי לוט מנוסח בלשו� זהה לאיסורי  העריות

 .  ממזר היא מלאה ואינה מותירה ספק ביחס לזיקה שבי� הש ניי�

Ï«‰¿̃ƒa‰ '  

 ).ג, ג"דברי� כ(

Ïֹ‡  ·»È ֹ ‡  …ÂÏ  Ì«b  ̄…Âc   Èƒ̄È ƒN¬Ú Ï«‰¿̃ƒa‰ ' Ïֹ‡  ·»È ֹ ‡  ַמְמֵזר 

Ï«‰¿̃ƒa‰  'ע�ָל� ַעד 

 ).ד, ש�(

Ïֹ‡  ·»È ֹ ‡ Ì∆‰»Ï    Ì«b  ̄…Âc   Èƒ̄È ƒN¬Ú Ï«‰¿̃ƒa‰ ' Ïֹ‡ ·»Èֹ‡ מ��ִבי ִניַע��� 

בריח התיכו� בי� ר שימת העריות  , א� כ�, איסור החיתו� ע� עמו� ומואב מהווה

החוק מבטא א� כ�  יחס  של  ). הסיבה הגלויה( לרשימת העמי� ) הסיבה הסמויה(

 . מדיני ת והורת� מגילוי עריות�ניכור לבני לוט שהכזיבו מבחינה צבאית

 דברי� אוסר על כיבוש נחלותיה�  ספר, על א� היחס השלילי כלפי עמו� ומואב

אל תצר  " – בעת הכניסה לאר� ומנמק זאת בכ� שיש ללוט זכות נחלה בעבר הירד�

 כי לבני   לוט נתתי א ת  ְיר&ָ%האת מואב ואל תתגר ב�  מלחמה כי לא את� ל� מארצו 

ר�  ואל תתגר ב � כי ל א את� וקרבת מול בני עמ ו� אל  תצ&"; )ט', דברי�  ב" (ְיר&ָ%הער 

הוראה זו מצטרפת  ). יט, ש�" (ְיר&ָ%ה כי לבני  לוט נתתיה יְ ר&ָ%האר� בני עמ ו� ל� מ

ומלמדת על ג ישה מורכבת  , )ה, ש�(מצאצאי יצחק , איסור לתקו� את אדו�ל

על פי   ספר דברי�  אר� כנע� ש ממערב לירד�  שי יכת לבנ י  יעקב  . לשאלת הנחלות

יושב י� צא צאי�  אחרי� ש ל   ) בע בר הירד� המזרחי(אול� במעג ל השני , בלבד

 . המשפחה המורחבת

הזיקה שבי�  מסע בני  ישראל לכנע� לבי�  סיפורי אברה� ניכרת בהקבלת 

שמסע , כבר עמדו רבי�  על כ�. ההוראות לכיבוש האר� לסיפור המלחמה בסדו�

הכיבוש של ארבעת המלכי�  מקביל באופ� מהופ� למסע הכניסה של בנ י ישר אל  

,   בני יש ראל לכנע� ש ובצו הערות המנוסחות בלשו� אגבית במסגרת המסע של . לאר�

ההערות מקבילות לרשימת העמי� . המציינות את העמי� שגרו ש� בי מי קד�

בתחילה הגיעו בני י שראל אל נחלת אדו� הי א  . ד"שבמסע ארבעת המלכי� בפרק י

 – הפרשה מציינת  את יו שביה הקדומי� של  אר�  אדו�). ז�א' , דברי� ב(הר שעיר 

"·Â¯ ÈÚ˘ ישב ו Á‰ֹÌÈ¯ ורומזת בכ� לניצחו� ארבעת המלכי�,)י ב, ש�" ( לפ ני�   – 

̄   בהרר� Á‰ֹÈƒ̄ואת " ÈÚ˘)  "ח', דברי�  ב(לאחר מכ�  הגיעו בני  יש ראל למואב ). ו , ד"י�

  ָהֵאִמי� " – וג� כא�  מזכירה התורה שלא לצור� את יושבי  האר� מימי  קד�, )טז

,  ש�" ( ֵאִמי�י קראו לה�   והמֹאבי�נקי� א� ה� כע יֵ ָחשבו ¯ÌÈ‡ Ù... לפני�  ישבו ב ה
 
̄ ‡ ÁÏÂ˜¯ ', בי� ת מונת הגור� במגילת רות למעשה בנות לוט, 'זקובי�' י: ראו .33 ˜ÓÏ ÔÂ˙�˘

ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰ בש�, 29�33' עמ ,ט" תשל,ג:G. Von Rad, Genesis, (OTL), London 1963, 

p. 218. 
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"   קרַניִ �  בעשְ+רֹת ¯ÌÈ‡Ùויכו את " – בכ� היא רומזת לכיבוש ארבעת המלכי�). יא�י

כשהתור ה  , מגמה זו ממשיכה בהוראה לישראל שלא לכבוש את אר� עמו�). ה, ד"י(

‡¯ÌÈ‡Ù¯ ı   " –  מזכירה שלא לצור� את ישיב ת הרפאי� והזמזומי� ב עבר הירד�

≈̇·˘Á ואא� ִה   ÌÈ�ÙÏ  ‰· Â· ̆ È  ÌÈ ‡Ù¯ ֹני�  יקראו לה�והעמ ÀÊÓÊ ÌÈÓ" ) כ', דברי�  ב .(

 ¯ÌÈ‡Ù ויכו את " – בכ� רומזת התורה לניצחו� ארבעת המלכי� על עמי� אלה

כי   , לאור ההקבלה הנרחבת י ש לומר). ה, ד" י" ( בה �‰ÌÈ ÊÂÊוא ת  קרני� תרֹבעשְ+

שכ �   , א בעל חשיב ות רבהד הו"פירוט מסע העונשי�  של  ארבעת המלכי�  בפרק י

  34,מתוק� ניצחו נו של  אברה� על  ארבעת המלכי� נקבע עב ר הירד� המזרחי כנחלתו

גי שה זו מרחיבה את הכלל . ומתוק� זאת ירשו בני  ל וט את נחלת� בעב ר הירד�

,  כלל זה תק� לכל זרעו של אברה�35".מעשי אבות סימ� לבני�"המוכר בניסוחו 

 .ובכלל זה ג� לצאצאי לוט

היחס . ניכר בספר דברי�, עמו� ומואב, ערכי  לצאצאי לוט�היחס הדו, כו�לסי

וצאצאי לוט זכו  , שהפֵרדה מאברה� אינ ה בבחינת נת ק מוחלט, האמביוולנטי מלמד

 .לחלק בנחלת אברה�

¯·„ ÛÂÒ 

לבי�  בחירתו , לאברה� להתהל� באר�' במוקד דברינו עמד המתח שבי � הוראת ה

לבצע מסע מחודש ' הוראת ה). יח , ג"י(ני�  רבות להתיישב באלוני ממרא במש� ש

באר� ולשאת עיניי � אליה נועדה לבטל את הבטחתו של אברה� ללוט לחלוק עמו  

כנגד זאת בחר אברה� שלא להתרחק  . את האר� ובעצ� להדיחו מבית אברה�

בשל הדר� המקשרת ביניה �   , מאחיינו אשר התיישב בסדו� ולהתגורר באלוני ממרא

אברה� אמנ� יז� א ת הפֵרדה על רקע  המתח . פות  ממנה על סדו�והאפשרות לצ

 . שהיה בינו לבי� לו ט א� הוא מיא� להפו� את הפֵרדה לנתק

תחת זא ת  . היה זה לוט שנמנע מלשוב אל דודו למרות ההזדמנויות שנקרו בדרכו

הוא בחר ללכת אל ההרי� שב עבר הירד� המזרחי ולהתנתק באופ� סופי מבית   

משנוכח אברה�  , במאמר הראינו שרק לאחר חורב� סדו�. בחירהאברה� ומאר� ה

 . הוא פנה לדרכו, שהקשר לא יחודש עוד

שלוט הוא מצאצאיו ולפיכ� אי�   להתנתק ממנו צצה ועולה  מ �   , טענת  אברה�

אי� לכבוש את , מחד גיסא:  היחס האמביוולנטי כלפי צאצאי לוט בספר דברי�

 
ד  נס לבני לוט לכבו' והנה עשה ה: "כט כתב', � על דברי� ב"רמב. ה', י על דברי� ב"רש: ראו .34

מסע כדרלעמר בראי ההיסטוריוגרפיה , 'קלאי' ז: ראו ג�". והיא ממתנת אברה�... אברה�

 ,I. Benzingerהמצטט את, 155' עמ, 1990,  י˘�˙ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰ ¯˜ÁÏÂ ‡¯˜ÓÏ ÔÂ', המקראית

‘Zur Quellenscheidung in Genesis 14’, BAZW 41, 1925, pp. 22-23, 27 ;נו��ב�' י ,

 .33�41' עמ, ב"תשנ,  יזÌÈ„‚Ó', בתורה" �אר� כנע"ו" האר�"'

 ".לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבני�): "י, ב"בראשית י(� "בלשו� רמב .35
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ה זכאי לנחלת בעבר ,  כלומר36.ה לעולאי� להתחת� ב, ומאיד� גיסא, ארצ

אול אי� לקבל בקרב ב י ת   , הירד� כחלק מנחלת אברה שהיה אב המו� גויי

 .יעקב

 
 . אני מתעתד לכתוב על גיורה של רות המואבייה בהקשר זה .36
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