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 לוט, אחיינו של אברהם אבינו
 

 הרויעל צ
 

 : אברם ודודתו שרי דודותרח,  הוא בחיק משפחתו, סבו עם לוטהמפגש הראשון 
 

ֶּבן־ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו  ְוֶאת־לֹוט ֶּבן־ָהָרןַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת־ַאְבָרם ְּבנֹו "
 לא(.)בראשית י"א:" ִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד־ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשםִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂש 

 

. הארץ הנבחרת לכת אלהמשיך וללאחר שתרח מת בחרן, הקב"ה מתגלה אל אברם ומורה לו ל
ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר יחיד המוזכר בציות המהיר של אברם: "לוט הוא המלווה הלמרבה ההפתעה, 

ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת־ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו בפסוק הבא: "רק  ד(. שרי תצטרףיב:) "ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוטיו ה' ִּדֶּבר ֵאלָ 
 ולטתב דמותו של לוט, בן אחיו המת של אברהם ."ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת־לֹוט ֶּבן־ָאִחיו

לוט מצפה מ שהוא מאד ייתכן ל(, מגדל את לוט כבן.אברם, שאשתו עקרה )י"א: .בפסוקים אלה
 1להיות לבנו המאומץ, הממשיך את שושלתו.

פרידתם של השניים. אכזבה מרה של אברהם, ולמתרחש משבר המביא ל אך בהמשך
המשבר הוא על רקע כלכלי, ומנומק בהיותם בעלי רכוש רב. הוא פורץ בעקבות מריבה בין רועי 

יָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ַאל־ָנא ְתִהי ְמִר לוט ובין רועי אברם, שבסופה מבקש אברם: "
הוא מציע לו לבחור מקום  ח(. אברם מעניק ללוט זכות קדימה." )י"ג:ִּכי־ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו
כיוון עלול להביא למריבות נוספות, אברם יבחר ללכת בשייווצר חיכוך לשכון בו, וכדי שלא 

 ההפוך.
את לוט בבחירת המקום, הוא השיקול של כדאיות  שהשיקול היחיד המנחהעצוב לראות 

. אין לו שום עניין יב(-)י חומרנית. הוא בוחר את כיכר הירדן בגלל אדמתה הלחה והפורייה
ְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים מפורשות: " התורה מדגישה. הם שכניו, והיכן יתחנכו ילדיולבדוק מי
ותן שנים שלוט התלווה אל דודו אברם, נשרו מעליו כלא נראה כאילו כל א יג(.יג:" )ַלה' ְמֹאד

, רחוק מאד מכל מה שחונך עד היו. לוט פותח בסדום חיים חדשים, ומקים משפחה חדשה
 2.עתה

                                                           


 ד"ר יעל צוהר, מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת אורות ישראל.  
ם. רועי לוט מצדיקים גזלת בהמתם מועמד להיות יורשו של אברבמדרש מועלית האפשרות שלוט הוא ה  1

ו(. בהמשך המדרש מ"א: בכנען באמירתם שאברם עתיד לרשת את הארץ, ולוט בן אחיו הוא יורשו )ב"ר
 מדווח על יחסו של אברם עצמו: "והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו" )שם, יא(.

2
: "הסיע עצמו מקדמונו של ז(ש )ב"ר מ"א:א(, מצטט רש"י את המדר)פס' י "ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם"על המילים   

 .באברם ולא באלוהיו" עולם. אמר: אי אפשי לא
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, כאשר אברם שומע שלוט בן אחיו שאינו נוטר לבנו הסורר עם זאת, כמו אב טוב ומסור
הצילו. המלחמה מסתיימת בהצלחה ל"ד(, הוא יוצא עם אנשיו נשבה במלחמת המלכים )פרק י

מצד המלכים, מלך סדום ומלך ירושלים. לתגובתו של לוט אין שום זכר  גדולה ובהכרה
 בכתובים.

, מקבל את הרושם שלוט עוברים על אברםים שהמתעניין בעיקר באירועעד כאן הקורא, 
תאים יר , אשהאשליה שהוא חניך מסורהתפוגגה הוא דמות משנית שהייתה ואיננה עוד. 

בן היצחק, ש מתברר לבסוףרק , וג ישמעאל כאפשרות זובהמשך מוצ לתפקיד הבן הממשיך.
  .הוא הבן המיוחל ,לאברהם ולשרה משותףה

ריבונו של עולם משתף את לוט ממשיך להתגורר בסדום, ומקים שם משפחה. . עברו שנים
שחתת, שאפילו אברהם בתכניתו להשמיד את סדום ואת עמורה. מסתבר שהחברה שם כה מו

מניין של עשרה צדיקים אינו יכול להתגורר במקום שכזה. אף גרעין תורני אינו יכול להתפתח 
 שם...

ממש כמו הצדיק שבסדום! הוא מארח את המלאכים לוט הוא  - אך הנה הפתעה דרמטית
נשי סדום כדי למנוע דודו. הוא מוכן להיאבק עד מוות בשבילם. הוא מוכן לתת את בנותיו לא

את אנשי לוט זוכה לראות נס גלוי, כאשר המלאכים מכים בסנוורים  3באורחיו.התעללות 
לבשורת החורבן של סדום, והוא מנסה לשכנע מיד  מאמיןהמקום. הוא איננו מטיל ספק, אלא 

את חתניו הסדומיים שהמקום בסכנה. הקורא הנאמן המום. מסתבר לו שתקופת שהותו של לוט 
זבה, בוד, והיא נושאת פירות.  נכון, הייתה תקופה של חביון, של אכעם אברהם לא הלכה לאי

   .4אך ברגעי המבחן, לוט מגיב כמו שמצופה מאדם שהתחנך אצל אברהם, המחנך הדגול
אך יש לשים לב: לוט איננו אדם גדול. נכון, הוא עמד  .לוט זוכה להינצל בעקבות זאת

לוט  מוות. , אך הוא אדם קטן והססן שירא עדההגנה על אורחיוניסיון של הכנסת האורחים וב
מחזיקים בידו, ביד אשתו ובידי בנותיו כדי להוציאו מחוץ טו(, והמלאכים י"ט:מתמהמה )

לוט מלא פחדים, והוא מתחנן . לוט מאבד את אשתו ואת בנותיו וחתניו שנשארו בסדום 5לעיר.
כולו, הוא בורח אל  מפוחדלהשאיר את צוער הקטנה שלא תיחרב. לאחר מכן, כשהוא עדיין 

נכנע לתשוקה המינית . הוא 6הוא ושתי בנותיו. הוא משתכר עד אובדן חושים המערה שבהר,
 7בנותיו. חיי לוט נהרסו, והוא בורח אל היין ואל המין. שאליה מושכות אותו

ה' הוא ניצל כי . מצד אחד מצוין שים מציגים שתי אפשרויותהכתובבזכות מה ניצל לוט? 
ומצד  (.טז:יט)" ְּבֶחְמַלת ה' ָעָליו ַוֹּיִצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר...ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו" עליו:חם יר

ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱאֹלִהים ֶאת־ָעֵרי " בזכות אברהם: ומרת התורה שלוט לא ניצל בזכותו, אלאשני, א
   (.כטיט:)" ֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכהַהִּכָּכר ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת־ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת־ל
הוא הצדיק  -גם טוב  אבל יש בוהוא מבולבל ופחדן. לוט הוא אדם חלש, חומרני, מושפע. 
 בשעת משבר. הוכיחו עצמןוראה עולם יפה וטוב,  שבסדום. השנים ששהה במחיצת אברהם

שהייתה לכך מתברר ואף שנראה היה כי התרחק לגמרי, במחיצת הטוב, הוא בן אנוש שנכח לוט 
חינוך, אנשי הורים ולהשפעה עמוקה. ניתן לראות את סיפורו של לוט גם כהדרכה וכנחמה ל

  8.עתידים הם לזכות ולראות פירות בעמלםשלעולם לא יתייאשו, ושעוד 
 

                                                           
3
. כך רמב"ן: "מתוך שבחו של האיש הזה באנו רשנינו הזדעזעו ממנהפחז"ל וכבר זו כמובן הצעה מגונה, ש  

אנשי העיר  לידי גנותו, שהיה טורח מאד על אכסניא שלו להציל אותם מפני שבאו בצל קורתו, אבל שיפייס
אין זה כי אם רוע לב". כלומר, מעבר למסירות ולניסיון ההגנה של לוט, נחשפים ערכים  –בהפקר בנותיו 

  מעוותים.
אברם מקבל ציון לשבח על אישיותו החינוכית מפי הבורא עצמו: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת   4

 ח, יט(. ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" )י"
 הרב הירש מבין את לוט: "לאו מילתא זוטרתא היא להפקיר בנים ובני בנים לשואה המתרגשת ובאה".  5
 : "שיכור כלוט".מכאן נוצר הניב  6
אמנם לפי הפשט לוט איננו מודע למה שעובר עליו, עקב שכרותו, אך ידוע לנו שאי אפשר לכפות על אדם,   7

באופן אקטיבי פעולה שהוא מתנגד אליה נחרצות. המדרש מאשים את אפילו במצב של היפנוזה, לעשות 
 סוף שמאכילין אותו מבשרו" )ב"ר נ"א, יב(. –לוט: "כל מי שהוא להוט אחר בולמוס של עריות 

8
אי אפשר שלא להזכיר את צאצאיתו של לוט, רות המואביה, שאחרי שנים רבות מתחברת אל עם ישראל   

 ד המלך.והופכת להיות אם סבו של דו
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