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פרשת לוט בפירושי רמב"ם ורמב"ן פרשת לוט בפירושי רמב"ם ורמב"ן פרשת לוט בפירושי רמב"ם ורמב"ן פרשת לוט בפירושי רמב"ם ורמב"ן 
 

הסיפור על ביקור המלאכים אצל לוט ( בר' יט) מהווה המשך לסיפור על התגלות שלושת האנשים 
לאברהם (בר' יח).1  

נקטנו לשון 'המשך הסיפור', שכן למרות המינוח השונה שבו נקראים האורחים אצל אברהם ולוט, 
ולמרות שיש גם שוני במספרם, הרמזים הפזורים בשני הפרקים מעודדים את הקורא להניח שמדובר 
בסיפור אחד: כבר בפרק י"ח נרמז שיהיה בסדום המשך למעשי האנשים: "ויפנו משם האנשים וילכו 
סֹדמה" (פס' כב), ואכן אורחי לוט מוצגים בתוספת ה"א הידיעה, כאילו עניין לנו במכרים ותיקים:  
"ויבאו שני ההההמלאכים סֹדמה" (יט, א). ההמשכיות מתבטאת גם בסבירות של מעבר הזמן: אצל אברהם 
האורחים באים כחום היום, ולסדום הם מגיעים לאחר ההליכה בערב. גם ההתנהגות הדומה של 
המארחים נדיבי הלב מבליטה את הקשר שבין שני הסיפורים.2 כמו כן ברור, שהסיפורים בהקשרם הרחב 
תלויים זה בזה: אין טעם בשיחה הנסערת בין אלוקים לאברהם על גורל סדום בפרק י"ח, בלי היישום של 
מסקנות השיחה בפרק י"ט: לא נמצאה סיבה לרחמים, וסדום נחרבת כליל! כמו כן הצלתו המופלאה של 
לוט בפרק י"ט מוצדקת רק על פי שאלתו הנוקבת של אברהם בפרק י"ח, כג: "האף תספה צדיק עם 

רשע"?3 
קשר הדוק זה שבין שני הסיפורים מביא לכך, שיש לראות את אורחי לוט באותו אופן שבו רואים את 
אורחי אברהם, למרות המינוח השונה שבו הוצגו בראשית כל אחד מן הסיפורים.4 ההכרח הפרשני הזה 
בולט מאד בפירוש רמב"ן. רמב"ן תקף בחריפות את פירוש רמב"ם, שראה בסיפור שבפרק י"ח חזון 
נבואי של אברהם, ובין יתר טענותיו הייתה הטענה, כיצד ייתכן להעמיד את לוט בשורה אחת עם 

                                                 
 על התגלות זו בפירושי רמב"ם ורמב"ן, ראה מאמרי בדף שבועי לפרשת וירא תשס"א (מס' 367). 
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2 יזמת האירוח היא של המארחים ושניהם אומרים מעט ועושים הרבה: אברהם מבטיח מים ולחם – ונותן פר בן בקר,    

   ולוט  מבטיח רק לינה -  ונותן סעודה ומשתה. כמו כן יש דמיון לא רק במעשים אלא גם בלשון: 
                              יח, א-ד 

  והוא ישבישבישבישב פתח האוהל כחם היום: וישא עיניו ויראויראויראוירא והנה 
שלושה אנשים נצבים עליו ויראויראויראוירא וירץ לקראתםלקראתםלקראתםלקראתם מפתח 
האהל וישתחווישתחווישתחווישתחו ארצה. ויאמר אדני אם נא מצאתי חן 
בעיניך אל נא תעבר מעל עבדךעבדךעבדךעבדך: יקח נא מעט מים ורחצוורחצוורחצוורחצו 
רגליכםרגליכםרגליכםרגליכם והשענו תחת העץ: ואקחה פת לחם וסעדו לבכם 

אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם. 

                                    יט, א-ב 
ולוט ישבישבישבישב בשער סדם ויראויראויראוירא לוט ויקם לקראתם וישתחולקראתם וישתחולקראתם וישתחולקראתם וישתחו 

אפים ארצה. 
 

ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכםעבדכםעבדכםעבדכם ולינו ורחצו ורחצו ורחצו ורחצו 
רגליכםרגליכםרגליכםרגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם. 

 

 קיים גם קשר לשוני מובהק בין שיחת אלוקים עם אברהם לסיפור לוט: פעמיים נאמר בפרק י"ח "האף תְספה", ופעמיים 
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נאמר ללוט בפרק י"ט "פן תָספה".  
 חז"ל עמדו בבירור על נקודה זאת: "'ויֹבאו שני המלאכים סֹדמה' - הכא את אמר מלאכים, ולהלן קורא אותן אנשים?! 

4

אלא להלן שהיתה שכינה על גביהן קראם אנשים, כיון שנסתלקה שכינה מעל גביהן לבשו מלאכות. אמר רבי תנחומא 
אמר רבי לוי: אברהם שהיה כחו יפה נדמו לו בדמות אנשים, אבל לוט על ידי שהיה כחו רע נדמו לו בדמות מלאכים. 
אמר רבי חנינא: עד שלא עשו שליחותן קראן אנשים, משעשו שליחותן – מלאכים" (בראשית רבה נ, ב). כמובן, אין 

לשכוח שבהמשך פרק י"ט המלאכים נקראים 'אנשים', כי כך ראה אותם לוט. 
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אברהם? שכן אם האנשים התגלו לאברהם רק בחזון, אנו חייבים לפרש שגם ללוט נתגלו בנבואה; 
ובניסוחו (בר' יח, א): 

והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בענין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, ולא אפה להם 
מצות ויאכלו, אבל הכל היה מראה. ואם יעלה את לוט למעלת מראה הנבואה, איך יהיו אנשי 

סדום הרעים והחטאים נביאים, כי מי הגיד להם שבאו אנשים אל ביתו?!  
 

לענייננו חשובה מסקנה אחת ממתקפה זאת: לפי טענת רמב"ן, אין להעמיד את לוט באותה דרגה כמו זו 
של אברהם. ובכל זאת, הוא עצמו משווה בין שניהם מבחינת רמתם הרוחנית, אף שאין הוא מדבר על 

דרגה נבואית ממש: 
אבל במקום אשר יזכיר המלאכים בשם "אנשים", כענין הפרשה הזאת ופרשת לוט, וכן 'ויאבק 
איש עמו' (בר' לב, כה), וכן 'וימצאהו איש' (בר' לז, טו), על דעת רבותינו (תנחומא וישב ב) הוא 
כבוד נברא במלאכים, יקרא אצל היודעים 'מלבוש', יושג לעיני בשר בזכי הנפשות כחסידים ובני 

הנביאים, ולא אוכל לפרש. 
 

רמב"ן הופך את לוט לאחד מאותם יחידי סגולה, הזוכים לראות יישות הנבראת במיוחד לכבודם, בדומה 
ליישות שנבראה לכבוד אברהם, וכמו אצל אברהם, אין דיי בכך שהוא רואה את אותה יישות, אלא היא 
אף טורחת למענו. אין זה קל לקבל פירוש זה על רקע התנהגותו של לוט בהמשך הסיפור, בהפקירו את 
כבוד בנותיו ובאפשרו לבנותיו לחלל את כבודו,5 ויכולים אנו להקשות על רמב"ן בסגנון רמב"ני: 'ואם 
יעלה את אברהם למעלת זכי הנפשות כחסידים ובני הנביאים, איך יהיה לוט השיכור זך הנפש'? אלא  
שלא נשאל שאלה זאת, כי ברור לנו מה אילץ את רמב"ן לפרש את 'הפרשה הזאת ופרשת לוט' באותו 

אופן.  
כמו כן אין אנו שואלים: 'איך יהיו אנשי סדום הרעים והחטאים במעלת זכי הנפשות', שכן אין בכתובים 
אמירה שאכן ראו אנשי סדום את המלאכים, אף שיודעים הם על קיומם, ועמדו חז"ל על נקודה זאת, 

בתארם כיצד נודע להם הדבר (בראשית רבה נא, ט): 
'ותבט אשתו מאחריו' ( יט, כו) - ר' יצחק אמר: שחטאה במלח, באותו הלילה שבאו המלאכים 
אל לוט מה היא עושה? הולכת אל כל שכנותיה ואומרת להן: תנו לי מלח, שיש לנו אורחים; 

והיא מכוונת שיכירו בהן אנשי העיר. על כן 'ותהי נציב מלח' (שם). 
 

תשובה מעין זאת אינה מתאימה לפירוש רמב"ם, שכן המלאכים כלל אינם דמויות מוחשיות, ואשת לוט 
לא תזכה לראותם, כמובן. על כן יצא על רמב"ם קצפו של רמב"ן, כיצד הוא מעלה את אנשי סדום, נוסף 

ללוט, לדרגה שבה הם רואים את מה שאברהם רואה, כמסתבר מידיעתם על קיום המלאכים.6 
ר' יצחק אברבנאל ענה לתלונות רמב"ן על רמב"ם, בפירושו על 'מורה נבוכים' (ב, מב),7 והבהיר כי 
רמב"ן לא פירש נכונה את דבריו המועטים של רמב"ם בעניין זה, והדרך הנאותה להבין את פרשת לוט 
בהגותו של הרמב"ם היא לראות בה המשך של חזונו של אברהם: אברהם, הרואה במראה הנבואה את 
האנשים באים אליו, רואה אותם ממשיכים בדרכם, מתארחים אצל לוט ומצילים אותו; לוט עצמו אינו 
רואה ואינו שומע דבר, והוא ואנשי סדום הינם רק דמויות המופיעות בחזונו של אברהם בלבד, וכל 

הקורה להם מתרחש רק במחזה הנבואי.  
רמב"ן לא טעה בהבנת השלכות אחרות של פירוש רמב"ם, כפי שאמר באותו מקום: 

הנה לדבריו, לא לשה שרה עוגות, ולא עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה, רק הכל 
מראה! ואם כן בא החלום הזה ברוב ענין כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות לו כל זה?! 

 

                                                 
5  רמב"ן עצמו מוצא בלוט גנאי גדול כבר בשלב שבו הציע את בנותיו לאנשי סדום (יט, 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". וכן בהמשך כותב רמב"ן (לב): "והנה היו צנועות ולא רצו לאמר לאביהם שישא אותן, כי 
בן נח מותר בבתו (סנ' נח, ע"ב). או שהיה הדבר מכוער מאד בעיני הדורות ההם ולא נעשה כן מעולם, וכן רבותינו 

בהגדות מגנים את לוט מאד" (נזיר כג, ע"א). 
 בניגוד לזה נאמר בדניאל י, ז: "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל 
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חרדה גדלה נפלה עליהם ויברחו בהחבא". 
7 בניסוחו: "וכבר יורו על אמתת הדעת הזה פסוקי הפרשה, כי הנה אמר בעניין סדום: 'ויאמר צעקת סֹדם' (יח, כ), ולא 

אמר "ויאמר ה' אל אברהם", לפי שהיה הדבור נמשך כאלו לא פסקה הנבואה הראשונה; ואמר גם כן: 'ואברהם עודנו 
ֹעמד לפני ה'. ויגש אברהם' (שם,כב-כג), שיורה שלא נפסקה נבואתו, שהתחילו בו: 'וירא אליו ה' באֹלני ממרא" (שם, 
א), ואמר בסוף הספור: 'וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'. וישקף' (בר' יט, כז-כח), והוא המורה 
שהיתה הנבואה כלה מדובקת מן וירא אליו ה' עד אותו מקום". (מורה נבוכים, ניו יורק תש"ו (ד"צ של ווארשא תרל"ב). 
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לפי ההסבר שנתן אברבנאל לפירוש רמב"ם, יכולים אנו לשים בפי רמב"ן המשך לטענות אלה: 'והנה לא 
עשה לוט משתה ולא נסבו אנשי העיר על הבית, ולא הצילו האנשים את לוט ולא הפכה אשתו להיות 

נציב מלח!' 
רמב"ם מזהה את המלאכים בפרק י"ט עם האנשים בפרק י"ח, ועל כן מפרש את כל סיפור הופעתם אצל 
אברהם, כחזון נבואי שאינו מתרחש במציאות.8 הקושי העיקרי שהביאו לכך הוא הקושי להניח 
שהמלאכים, להם אין גוף גשמי, יאכלו וישתו. כמו כן קשה לרמב"ם להניח שאברהם לא הבחין בייחוד 

שלהם  למרות גודל מעלתו הנבואית, והציע לארחם כאנשים בשר ודם.  
מכל מקום, בצד חסרונו של הפירוש יש לו יתרון גדול, כי בעזרתו ניתן להסביר את מבנהו הבעייתי של 
פרק יט:  יש בפרק חזרה מיותרת המסכמת את סיפור הפיכת סדום, וניתנת בו הנמקה כפולה להצלת לוט, 
שהרי לאחר שכבר תואר בהרחבה כיצד ניצל לוט בזכות מעשה החסד שגמל עם אורחיו, ולאחר שתואר 

במפורט אופן חורבנה של סדום, חוזר הכתוב ואומר  (שם, כח-כט): 
 

וישקף על פני סֹדם ועֹמרה ועל כל פני ארץ הככר, וירא והנה עלה קיֹטר הארץ כקיֹטר הכבשן. 
ויהי בשחת א-להים את ערי הככר ויזכר א-להים את אברהם ויַשלח את לוט מתוך ההפכה בהפך 

את הערים אשר ישב בהן לוט.  
 

כמו כן, החזרה המיותרת וההנמקה השנייה יוצרות חיץ בין סיפור הגעת לוט לעיר צוער לבין סיפור 
המשך קורותיו בצוער, השתכרותו ותוצאות אותה שכרות, המסופרים מפסוק ל ואילך. 

לפי פירוש רמב"ם, כל האירועים שסופרו מראשית הפרק ועד פסוק כו, עד הפיכתה של אשת לוט לנציב 
מלח, לא אירעו בצורתם זאת, אלא הם מראה נבואי המבשר את סופה של סדום. סימן הסיום של המראה 
הוא  במילים: "וישכם אברהם בבקר" (כז), כי 'השכמה בבקר' בהקשר של נבואה מציינת גם את גבול 
הנבואה וגם רומזת שזמן התרחשותה היה בלילה הקודם.9 לאחר שהקיץ אברהם מחזונו הוא צפה לכיוון 
סדום וגילה כי כנראה נתממש החזון, ועדות לכך הוא ענן הקיטור העולה מאיזור סדום. אולם את הצלת 
לוט לא יכול היה אברהם לראות, על כן מספר הכתוב לו ולנו, שאכן, כמו בחזון כך גם במציאות, לוט 
ניצל. וכיוון שבחזונו עמד אברהם ולימד סניגוריה על צדיקי סדום, אומר הכתוב במקביל בסיכום: "ויזכר 

א-להים את אברהם10 ויַשלח את לוט מתוך ההפכה". 
לאחר שנודע לנו שלוט ניצל, ולא רק בחזון נבואי, אך בלי שנודע לנו כיצד אירע הדבר בדיוק, יש עתה 
מקום לספר מה אירע לו ולבנותיו במציאות לאחר הצלתם, וזאת מציאות קשה, ללא מלאכי רחמים 
לעזרה. התנהגות לוט בהיותו במערה, שנרמזה כבר בחזון הנבואי, שכן הוא עושה לאורחיו משתה יין 
ומציע את בנותיו הבתולות לאנשי סדום, רחוקה מלהחמיא לו ומצדיקה את הסיכום שניתן קודם לכן, 

שלוט לא היה ראוי להצלה בזכות עצמו, אלא ניצל רק בזכות אברהם.  
פירוש רמב"ם לפרשת לוט עונה גם לשאלת מקום שהותו של לוט לאחר ההפיכה. לוט עזב את צוער ועבר 
להתגורר במערה, למרות הבטחת המלאך לא להפוך את העיר צוער (כא). לפי רמב"ם, לוט לא שמע כלל את 
דברי ההרגעה של המלאך, על כן לא ייפלא שכאשר מצא עצמו בצוער, בנוסו מסדום הנהפכת, לא חש 
עצמו בטוח גם שם, וחיפש מקום מקלט טוב יותר; או שלא מצא מקום מגורים בנוי בידי אדם, וכרבים 
מקודמיו וגם אחריו, השתמש בחלל טבעי שנמצא בצלע ההר. שם ניסה לוט, כנח לפניו, להטביע ביין את 
יגונו על עולמו שחרב, תרתי משמע, וכנח מצא גם הוא, כי "לץ היין ֹהֶמה ֵֹשכר, וכל ֹֹשֶגה בו לא ֶיחכם" (מש' 
כ, א). האירועים שאירעו לו בשלב זה, לא אפשרו לרמב"ם לראות בו מועמד ראוי להתגלות נבואית, ולּו  אף 
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ברמה נמוכה מעין זו שהציע רמב"ן.
יונה בר מעוז 
המחלקה לתנ"ך 

                                                 
8  ראה בהרחבה במאמרי הנ"ל בהערה 1. 

9  כך גם בבר' כ, ח; כא, יד; כב, ג; כח, יח; לב, א. בבמדבר כב, יג וכא משמש הביטוי 'ויקם בבקר' בתפקיד זהה. ראה גם 

הביטוי 'וייקץ' לאחר התגלות אלוקית: בר' כח, טז;  מא, ד וז; מל"א ג, טו. 
 עובדה זאת מוצאת ביטוייה בחזון בדמיון שבין הכנסת האורחים של לוט לבין הכנסת האורחים של אברהם. דמיון זה 
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מצביע על זכותו של אברהם בהצלת לוט, כי בוודאי לוט למד זאת מאברהם בזמן שהותו עמו.  
     11  ראוי לציין, שרמב"ם מרבה להתייחס ללוט בספר 'משנה תורה'  כמגדיר שכרות (עפ"י עירובין עה, ע"ב, שהוא המקום 
היחיד בתלמוד שבו ניתנת הגדרה זאת): הלכות אישות ד,יח: "ואם הגיע לשכרותו של לוט אין קידושיו קידושין"; 
הלכות נזירות א,יב: "ואם הגיע לשכרותו של לוט אין דבריו כלום"; הלכות נזירות א,יב: "שמשהגיע לשכרותו של לוט 
אינו בן חיוב"; הלכות מכירה כט,יח: "ואם הגיע לשכרותו של לוט, והוא השכור שעושה ואינו יודע". לוט בכל מקרה 

לא יוכל לעמוד בדרישות המחמירות שמציב רמב"ם בספר 'מורה נבוכים', כתנאי מקדים לנבואה. 
 
 


