
  
 
 
 

 בס"ד
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1494מספר , גפ"תש, וירא תרשפ

 

 ן שמיטה אצל... סדום ועמורה? ימה עני 
גדליה שמעון 

הרוע   שיא  את  מציג  ועמורה  סדום  הפיכת  סיפור 

וסמל  הטיפוס  אבות  הן  ועמורה  סדום  בהתגלמותו. 

מוחלטת עולםו  לרשעות  כן,  לדיראון  אם  מהי,   .

מה   ועמורה?  סדום  של  הנוראית  שיא  הרשעות  הוא 

 1? מבחינת התורה הרוע

בפרקי דרבי  ו  , חז"ל דנו בשאלה זו במקומות שונים

הצעקה המוזכרת בדבר ה' אל אברהם:   האליעזר תואר

" )בר'  ֵאֲרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָכָלה"

 :(יח:כא

סדום... חטאת  היה  זה  אומ'    הנה  יהודה  ר' 

מ כל  בסדום  לחם הכריזו  בפת  מחזיק  שהוא  י 

לוט   של  בתו  פלוטית  באש.  ישרף  ואביון  עני 

עני   וראתה  העיר  מגדולי  לאחד  נשואה  היתה 

מה עשתה? בכל יום    אחד מדקדק ברחוב העיר...

שלה  בכד  נותנת  היתה  לשאוב  יוצאת  שהיתה 

מכל מזון ביתה ומאכלת לאותו עני. אמרו אנשי  

בד וכשידעו  הוא חי?  הזה מאין  העני  בר סדום: 

הוציאו אותה להשרף. אמרה רבון כל העולמים  

  צעקתה עשה משפטי ודיני מאנשי סדום! ועלתה  

 .סא הכבודילפני כ

הי סדום  אנשי  חטאת  יהודה,  ר'  התנגדותם   יתהלפי 

ידי   שמחזיק  מי  של  להורג  והוצאתו  צדקה  לנתינת 

על בר' )  הראשונים. הרמב"ן כותב  עניים. כך פירשו גם

לכלות(יט:ה "כוונתם  כדברי    :  מביניהם  הרגל  את 

שבעבור   חשבו  כי  ה' רבותינו  כגן  שהיא  ארצם    טובת 

 . "מואסי הצדקה יבואו שם רבים. והם היו 

 
 גדליה שמעון, גבעת שמואל.  *

כך השאלה  על  ש  ,נשאלת  זה  הסבר   יחטאל  אם 

שמפשט   נדמה  הכתובים?  פשט  את  תואם  סדום 

 א. הכתובים עולה הבנה אחרת של החט

סדום? אנשי  של  דרישתם  הייתה  ַאֵיה  "  מה 

ֲאֶשרָהֲאנָ  ים  ַהָלְיָלה  שִׁ ֵאֶליָך  ְוֵנְדָעה    ,ָבאּו  ֵאֵלינּו  יֵאם  הֹוצִׁ

יט:ה(ֹאָתם )בר  את   ."  לגרש  ביקשו  לא  סדום  אנשי 

על    אורחים,ה רש"י  אותם.  לדעת  רוב   אתר,אלא  כמו 

במשכב זכר". מכאן   –  'ונדעה אתם'"  מפרש:  ,הפרשנים

זהו אכן  ו העריות  בתחום  עולה שלכאורה מדובר בחטא  

כפי שעולה    ,מאפיין את יושבי כנען באופן כלליהחטא  

לאיסור ויקרא:ה  י מההקדמה  בספר  "ּוְכַמֲעֵׂשה    עריות 

ֶאתְ  יא  ֵמבִׁ י  ֲאנִׁ ֲאֶשר  ְכַנַען  )ויֶאֶרץ  ַתֲעׂשּו"  ָשָמה ֹלא  '  ֶכם 

 .יח:ג(. סדום הקצינה בתאוות שאפיינו את יושבי כנען

של  הייתה  זו   ההבנה  שכניו, גם  מעשה  את  לוט 

ֵנה"  :ציע כחלופה את בנותיוההוא    שהרי י ְשֵתי    הִׁ ָנא לִׁ

ֹלא ֲאֶשר  יש  ָבנֹות  אִׁ יָאה  ָיְדעּו  ֲאֵליֶכם   אֹוצִׁ ֶאְתֶהן  ָנא 

ְבֵעיֵניֶכם ַכּטֹוב  ָלֶהן  יט:ח(.ַוֲעׂשּו  )בר'  שמה    "  הבין  לוט 

סדום   אנשי  את  ולאו    הייתהשהניע  יצרית  תאווה 

 .דווקא התנגדות להכנסת אורחים

ש הנרחבות נראה  האנלוגיות  מאחת  עולה  גם  כך 

ט(  "והמובהקות בתנ"ך. סיפור פילגש בגבעה )שופטים י

בנוי כולו על השוואה לסיפור סדום ועמורה. האירועים  

מהגבעה   הזקן  שהאיש  לאחר  סוף  ה המתוארים  זמין 

תוצאות   את  מהדהדים  לביתו  המבקרים  את  סוף 

 .האירוח של לוט את המלאכים
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 שופטים יט:כב  ה -בראשית יט:ד
ְשָכבּו   ֶטֶרם יִׁ

יר ַאְנֵשי   ְסֹדם   ְוַאְנֵשי ָהעִׁ
ת   ָנַסבּו ַעל ַהַביִׁ

ָקֶצה  ַנַער ְוַעד ָזֵקן ָכל ָהָעם מִׁ   .מִׁ
ְקְראּו ֶאל לֹוט ַוֹיאְמרּו לוֹ  ַאֵיה  ַויִׁ
ים ֲאֶשר ָבאּו ֵאֶליָך   ָהֲאָנשִׁ

יֵאם   ַהָלְיָלה   ֵאֵלינּו   הֹוצִׁ
 .ֹאָתם  ְוֵנְדָעה 

ָבם   ים ֶאת לִׁ יבִׁ  ֵהָמה ֵמיטִׁ
ֵנה  יר ַאְנֵשי ְוהִׁ  ְבֵני   ַאְנֵשי ָהעִׁ
ַיַעל  ת    ְבלִׁ  ָנַסבּו ֶאת ַהַביִׁ

ים ַעל ַהָדֶלת   ְתַדְפקִׁ  מִׁ
יש ַבַעל   ַוֹיאְמרּו ֶאל ָהאִׁ

ת    ַהַביִׁ
ֶאת   הֹוֵצאַהָזֵקן ֵלאֹמר  

יש ֲאֶשר ָבא ֶאל ֵביְתָך   ָהאִׁ
 .ְוֵנָדֶענּו 

 

של  גם   תגובתו  את  מזכירה  הזקן  האיש  של  התגובה 

 :לוט

 כד-שופטים יט:כג ח -בראשית יט:ו
ֲאֵלֶהם  ַהֶפְתָחה   ַוֵיֵצא    לֹוט 
 ַוֹיאַמר  ַאֲחָריו ְוַהֶדֶלת ָסַגר

 .ַאל ָנא ַאַחי ָתֵרעּו 
 
 
 

ָבנֹות   ְשֵתי  י  לִׁ ָנא  ֵנה  הִׁ
יש    ֲאֶשר ֹלא ָיְדעּו אִׁ

יָאה ָנא ֶאְתֶהן ֲאֵלי   ֶכם אֹוצִׁ
 ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַכּטֹוב ְבֵעיֵניֶכם  

ַאל   ָהֵאל  ים  ָלֲאָנשִׁ ַרק 
ָדָבר   ָבאּו  ַתֲעׂשּו  ֵכן  ַעל  י  כִׁ

י  .ְבֵצל ֹקָרתִׁ

ֲאֵליֶהם  ַבַעל   ַוֵיֵצא  יש  ָהאִׁ
ת  ַהַביִׁ

ַאל    ֲאֵלֶהם  ַוֹיאֶמר  ַאַחי  ַאל 
 ָתֵרעּו ָנא  

יש ַהֶזה ֶאל  ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָבא ָהאִׁ
י ַהְנָבָלה    ֵביתִׁ ֶאת  ַתֲעׂשּו  ַאל 

  .ַהֹזאת
יַלְגֵשהּו  י ַהְבתּוָלה ּופִׁ תִׁ ֵנה בִׁ  הִׁ

יָאה ָנא אֹוָתם    אֹוצִׁ
 ְוַענּו אֹוָתם ַוֲעׂשּו ָלֶהם 

 ַהּטֹוב ְבֵעיֵניֶכם  
יש ַהֶזה ֹלא ַתֲעׂשּו ְדַבר     ְוָלאִׁ

 .ַהְנָבָלה ַהֹזאת
 

וות את  הנבלים בגבעה אונסים עד מ  ;וכך אמנם קורה

 .הפילגש

מהאנלוגיה   גם  לראות  ניתן  כן,  שהחטא   הזואם 

 .הוא חטא של תאוות יצרים ללא מצרים

בניגוד לפרשנות  )ברור    ין זה לאור האמור, האם א

והראשונים סדום  (חז"ל  אנשי  של  חטאם  לפי   שזהו 

הכתובים אנשי  פשט  מדרישת  עולה  כך  לא  האם   ?

של הכללי  מהמאפיין  לוט,  של  מתגובתו  יושבי    סדום, 

איסורי   בתחילת  המובא  וגם  ה הארץ  עריות, 

 ?מההשוואה לסיפור פילגש בגבעה

היא   התשובה  על  לשלדעתי  להשיב  יש  אך  ילית, 

הבנה  הבינו  מנין    השאלה מהראשונים  והרבה  חז"ל 

לגמרי   קשור    אתאחרת  שהוא  ופירשו  סדום,  חטא 

 ?עריותהתחום ללסירוב לתת צדקה ולא 

עם נתחיל  זו,  לתמיהה  לחטא    כמענה  הטענה 

העולה העריות  כאמור,בתחום  לסיפור    ,  מההשוואה 

אנלוגיה   שיש  ספק  אין  בגבעה.  שני  בין  ברורה  פילגש 

גם   ים,סיפורה אלא  לדומה  רק  לא  לב  לשים  יש  אך 

הפילגש   באונס  הסתפקו  הגבעה  אנשי  מהותי.  להבדל 

ברם לנפשם.  הלכו  הצעתו    ,ואז  את  דחו  סדום  אנשי 

ְפְצרּו בָ של   ְשֹבר ַהָדֶלתלוט: "ַויִׁ ְגשּו לִׁ יש ְבלֹוט ְמֹאד ַויִׁ  "אִׁ

לא קיבלו את ההצעה החלופית של לוט   יט:ט(. הםבר' )

ועמדו על דעתם לפגוע דווקא באורחים. לאור זאת, יש  

להבין את הדרישה ל"דעת" את האורחים כבאה לא רק  

יצרים תאוות  כך    .מתוך  אם  הדברים,  היו  כי  פני 

אנשי סדום לקבל את הצעתו של  היו  לכאורה צריכים  

אלא,   מהרצון  שלוט.  נבע  האורחים  את  לדעת  האיום 

כדוגמתה שאין  השפלה  להרתיע   ,להשפילם  מנת  על 

לעירם, או בלשון חז"ל: "למה לנו  אחרים מלבוא  עניים  

לחסרינו   אלא  אלינו  באים  שאין  דרכים  עוברי 

)סנהדרין   ,]מממוננו[ מארצנו"  רגל  תורת  ונשכח  בואו 

(. הרצון לפגוע באורחים היה מכוון כדי לייצר  ע"א  קט

דרוך בסדום. לוט ניסה להרתעה שלא יעזו זרים ועניים  

להניא אותם מהמעשה הרע אך ללא הועיל. הצעתו לא  

באורחים. במיוחד  התאימה למגמת אנשי סדום לפגוע  

סדום  דווקא   של  הדומים  הסיפורים  בין  ההשוואה 

ופ  מובילהיועמורה  בגבעה  כן,לגש  אם  שונה    ,  להבנה 

 ! של המניע לחטא

מפתיעה   אף  ואולי  נוספת  תמיכה  להציע  ברצוני 

לתת  בסירוב  מקורו  סדום  של  שהחטא  חז"ל  לפירוש 

יתכן שחז"ל דייקו זאת גם מעונשה של סדום. יצדקה.  

עיקרון  הכידוע, תורת הגמול של התורה מושתתת על  

 . "מידה כנגד מידהשל "

ואף מפתיע ים  עונש סדום חריג  ֶהָערִׁ ֶאת  "ַוַיֲהֹפְך   :

ים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה"  ָכר ְוֵאת ָכל ֹיְשֵבי ֶהָערִׁ ָהֵאל ְוֵאת ָכל ַהכִׁ

לא   ה'  יט:כה(.  גם    רקפגע  )בר'  אלא  הערים  ביושבי 

האדמה מפורש    !בצמח  דברים:גם  כך  ית   בספר  "ָגְפרִׁ

ַח וְ  ָזַרע ְוֹלא ַתְצמִׁ ֹלא ַיֲעֶלה ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה ֹלא תִׁ

כט:כב(. )דב'  ַוֲעֹמָרה"  ְסֹדם  ְכַמְהֵפַכת  ֵעֶׂשב  ָכל  מה    ָבּה 

ה? למה לא די לפגוע באנשי  יפשר הפגיעה בכל הצמחי

ו הרעים  קשור  חטאים  הסדום  לאדמהוכיצד    ? חטאם 

עוד    השיבלכדי   מצאנו  היכן  לברר  יש  זו,  שאלה  על 

 אדמה לא תיזרע? המצב ש

עונש של סדום  הבין  כאן ברצוני להציע שיש קשר  

א שמיטה  בשנת  גם  השמיטה.  שנת  לבין    ין ועמורה 

ת ַשַבת ַשָבתֹון   יעִׁ זורעים והאדמה שובתת: "ַבָשָנה ַהְשבִׁ

ָׂשדְ  ַלה'  ַשָבת  ָלָאֶרץ  ְהֶיה  ְזָרע"יִׁ תִׁ ֹלא    .ד(כה:  ')וי  ָך 
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העונש   שמתוך  היא  על  עהצעתנו  חז"ל  למדו  סדום  ל 

 . פשר החטא

רשות שהתורה נותנת לשנת אחת מהמטרות המפו

לעניים: הדאגה  היא  ֶאת  "ְוֵשש  השמיטה  ְזַרע  תִׁ ים  ָשנִׁ  

ְשְמֶטָנה ּוְנַטְשָתּה וְ ַאְרֶצָך ת תִׁ יעִׁ ָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶמָך" ... ְוַהְשבִׁ

שכלל הפיכת   ,סדוםלעונש  ה הדמיון בין    יא(.-יכג:'  )שמ

ַח" ָזַרע ְוֹלא ַתְצמִׁ  ,)דב' כט:כב(  אדמתה לאדמה ש"ֹלא תִׁ

קרקעות   שמיטת  מצוות  בין  לבין  לקישור  הוביל 

הייתה מוכנה לתת  ולא  השניים. סדום מאסה בצדקה 

לא  ארצה  ולכן  הארץ,  אביוני  להחזקת  מתבואתה 

 . ראויה לתת יותר תבואה ולא יעלה בה כל עשב

הפלא   למצלמרבה  זווניתן  להצעה  תימוכין    , א 

סדום  יש ש של  לחטאה  שמיטה  בין  סכת מב  ,קשר 

 :סנהדרין

הבא  לעולם  חלק  להן  אין  סדום  אנשי  ת"ר 

" ְסֹדםשנאמר  ים    ְוַאְנֵשי  ְוַחָּטאִׁ ים   " ְמֹאד   לה'ָרעִׁ

יג:יג( הבא.    .)בר'  לעולם  וחטאים  בעוה"ז  רעים 

בממונם.  וחטאים  בגופן  רעים  יהודה  רב  אמר 

"ואיך אעשה הרעה הגדולה    :רעים בגופן דכתיב

לא וחטאתי  במ-הזאת  וחטאים  מונם  להים. 

 .דכתיב והיה בך חטא

שני  כולל  ועמורה  סדום  שחטא  סבור  יהודה  ר' 

של    ,מרכיבים התיאור  מכפילות  זאת  :  רוע הולומד 

ים  " ְוַחָּטאִׁ ים  חטא   ."ְמֹאד  לה'ָרעִׁ הוא  האחד  המרכיב 

הלשון הדומה  מגם  נלמד  ה  ,עריותהחטא של  הבגופם,  

ֶאֱעֶשה  "   , בתשובתו לאשת פוטיפר:  יוסףבסיפור   ְוֵאיְך 

ברם, לדעת ר' יהודה,    .)בר' לט:ט(  "הזאת  ָהָרָעה ַהְגֹדָלה

א סדום  של  לתחום    ינוהחטא  אלא  המוגבל  עריות, 

נוסף מרכיב  יהודה   ;כולל  ר'  למד  מנין  בממונם.  חטא 

רם לא רק ואישאנשי סדום היו גם רעים בממונם? מת

כרעים אלא גם כ"חטאים". ומה פשר תיאור נוסף זה? 

בשמיטת הדן, למרבה הפלא,    התשובה נלמדת מהפסוק

ַיַעל ֵלאֹמר   ם ְלָבְבָך ְבלִׁ ְהֶיה ָדָבר עִׁ ָשֶמר ְלָך ֶפן יִׁ כספים: "הִׁ

ָּטה   ַהְשמִׁ ְשַנת  ַהֶשַבע  ְשַנת  יָך   ְוָרָעהָקְרָבה  ְבָאחִׁ ֵעיְנָך 

ֵחְטא"  ְבָך  ְוָהָיה  ה'  ֶאל  ָעֶליָך  ְוָקָרא  לֹו  ֵתן  תִׁ ְוֹלא  ָהֶאְביֹון 

יש טו:ט(.  שני    )דב'  את  משלב  זה  שפסוק  לב  לשים 

וחטאים" "רעים  כאמור,המופיעים  ,התארים  בתיאור   , 

סדום אנשי  של  בא   .רעתם  בגופם  שחטאו  כאן  הרוע 

כן,    לשרת את מטרת החטא, רעים בממונם. חז"ל  אם 

חטא   בין  ישיר  קשר  שנת אראו  לנושא  סדום  נשי 

 .השמיטה

זהו אם כן פשר ה"רעים וחטאים" של סדום. אנשי 

אך כנראה שלא נחתם גורלם    ,ום אכן חטאו בגופםסד

בממונם ולא רצו להחזיק עניים  גם  אלא מפני שחטאו  

כל   למרות  העניים  את  החזיקו  לא  הם  צדקה.  ולתת 

בסדום ה'  ,עושרם  כגן  שהארץ   .שהייתה  והתוצאה, 

ו"  ,לשממה  הנהפכ תצמיח  ולא  תזרע  ְרֶצה לא  תִׁ ָאז 

 .כו:לד( '" )ויי ָהַשָמהַשְבֹתֶתיָה, ֹכל ְימֵ  ָהָאֶרץ ֶאת

מידה  "זהו חטאם של סדום וזהו עונשם על דרך ה

מידה עושר"כנגד  כל  את  לשמור  רצו  הם  החקלאי   ם. 

צדקה לתת  ולא  רמב"ן    ,לעצמם  מואסי"וכלשון   היו 

וכל  "הצדקה האדמה  צמח  כל  עם  יחד  אבדו  ולכן   ,

החקלאי היא: לכן    .העושר  ים    הלשון  ֶהָערִׁ ֶאת  "ַוַיֲהֹפְך 

יט:כה(הָ  )בר'  ָכר"  ַהכִׁ ָכל  ְוֵאת  היפוך  .ֵאל  בדרך    ; ממש 

משקהשמארץ   פורי  , כולה  הכי  ש"י הארץ  לארץ    ֹלאה, 

 .)דב' כט:כב( "ֵעֶׂשב ַיֲעֶלה ָבּה ָכל

ש ראינו  להבין  מגם  לסיכום,  ניתן  הכתובים  פשט 

לנתינת  מהתנגדות  כנובע  ועמורה  סדום  חטא  את 

ז"ל וראשונים.  צדקה ולהכנסת אורחים, כפי שפירשו ח

הפורי  הארץ  על  שישבו  סדום  ה',  יאנשי  כגן  ביותר,  ה 

לאזהרתו   לוט  חתני  תגובת  עושרם.  במקור  הכירו  לא 

ֶאת" ה'  ית  ַמְשחִׁ י  יר  כִׁ ְבֵעיֵני  הייתה  "ָהעִׁ ְמַצֵחק  כִׁ י  "ַוְיהִׁ  :

( אמונה והיא  יט:יד(,  בר'  ֲחָתָניו"  היעדר  על  מעידה 

הטוב כל  כמקור  בה'  שלה  והכרה  כנגד והעושר  ם. 

בא זו  ל-כפירה  העושר  כל  וייחוס  ועוצם  'לוהים  כוחי 

את 'ידי בתוכנו  ומשרישה  השמיטה  מצוות  באה   ,

ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת  "  :בעלות ה' על הארץשל  עיקרון  ה

כה:ב(  "הלַ  מחייבת    , )וי'  מכך  יוצא  וכפועל  בבד  ובד 

ַעֶמָך"  ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני " : אותנו לדאוג להחזיק יד עני ואביון

 כג:יא(. ')שמ

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
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