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 ;. אל. בית ועד מעב וילה.למסעיו . . עמו. ולוט .. ממצוךם.ויעלאברם
 מקדם לום ויסע הירדן ככה כל את לוט לו ויבהה עיניו... את לוטוי.שא

 . י. הככה בערי ישב ילוט כנען לארץ ישב אברם אחיו. מעל אישויפהדו
 עולמו. של מקדמתו עצמו הסיע ק מקדם לוט ויסע _ רבהו: בבראשית דרשו.
 , באלוחו.. ולא באברהם לא אפשיאי

_ 
, , 

 מיד' אותה מוציא "מקדם4,. המלה את הדורש ( אנסה מדרש לפנינולכאירה'
 כי העובדה על לעמוד קשה לא ואולם לוט. של. בגנותו להפוך מנת עלטשוטה
 המלא פתרונה על באה שלא פרשנית-גאונרמית, בעיה מונחת המדרשביסוד
 לוט נסע אם לה. נזקקו מעטים לא וחוקרים שמפרשים פ, על ואף היוםעד
 המלה מן שמשתמע כפי !. למערב ממזרח נסע לא הרי הירדן, לככר אלמבית
 מזרח. לדרום ממערב להפך אם כי ם, ד קמ

 ה קדם או קדם ל נאמר אילו - אחת אות על כל-כולה עומדת שהבעיהכיון
 את מחליים דש ממנה מתעלמים מעטים לא ,הרי שפיר היה קדם מבמקום
 נתונה  שהרשות המתרגמים צועדים הללו בראש אחרת. באות הטורדניתהאות
 למשל, מתרנםן לך כצורתו.. פסוק לתרגם לא דנא, מקדמת כידוע,להל,

 ח-ין י-ג, נראשיתנ.
 לגומת, מ.)כש(.?. --

ש י, "1 השמי , 8se. תאוזן הוצ' ג', 4" 
 ,. '.'-1..ה.ינומןהקי-ה.,.

': הגאה. נהורה ועי' שיו יייושו בנגוד נפרוש, שם רש-' מגיירו נך 4..
- 
. 

 וממם עונדה'ת מגהינה יא אך מידית מגחינה ננון אמנם שהוא שם רש-י שי -שט- נפי !..
 המקרא ,"קר הס' בתג, גרס,גי, )ספר מקים- 11ט -ייסע יקמח ייזון )שעוד "מענין גמאמיו .שרגן

 העיה 94 ע' ע,, ונרסוהיו ממפרשיו ומקצת יש., ונרי ע, נגר עמד 4ל""( הש-י ירושיםג-א,
 2ע. ו-4 1 ~גהערה שם.ז

 . .: . , , י1-1ג11קע-ש. שאינםורא.םמיג.-פ, שדני, אנרננאי, שי הדהוק,ם הפר,שיס אח גקיור הש מהניר שם 1"
 וגגי התקופות גני נאמרו ההרגום אמנות ע1 זומ,פ וגריס מ-ס. קדושין עי'".

 . "ישונוה.
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קנן אייצוריהודה

7Strackבחרמנית המדע' בתרעמו ostw~rts zog ]0! und נאמר )כאילו 
 'version-b KingJames החל האנגליים בתרגומים כלום(. מעיר אינו ואףקדמה

 והתרגום הרץ, הכולל הרב החומש:הוצ' לרבות illustrated Oxfordועד
 east journeyed 1.01 and נאמר קורן9 בהוצ' לאור שיצא ביותרהחדיש

 ואף מתרגמים עוד בהם וכיוצא 10 בתרשמו Jacob Benno גם הולך זובדרך
 . ~ .פרשרסיי.

 המבאר: נאוריי בעקבות הולך ישרי בן מנחם זה, במקרא שדןהאחרץ
 עליו מוסיף כנען", ארץ של במזרחה קדם ב למסעיו יצא - מקדם לוט"ויסע
 והריחו המקום ב' במקום מ' שיש לרד"ק המכלול מפי למדע כבר כי 14 ישרבן

 מקדם- והעי מים בית-אל אהלה, -ויט הפסוק מן ראיה עודמב"!
 כך מתוך ,י.

 את לנדודיו לוט לו בחר -ואכן כדלקמן: לוט מלזדת פרשת את מתארהוא

 המורה. הירדן ככר לו קרצה הרחוק באופקו אשר דוקא, המדברי המזרחכות
 ומקניהם אהליהם ועדיין לאברם ממורח ולנדוד לרעות התחיל מים לוטמסע

 מעל איש הנודדים-ויפרדו כדרך התרחקו הזמן במשך אך לזה, זהקרובים
 ;"ב בפסוק המתואר המצב נוצר רבים, חדשים ככלות שלבסוף, עדאחיו
 , סדום'/' עד ויאהל הככר בערי ושב 11ט כנען בארץ ישבאברם

 זה. טק בבט4 לא אך ב' במשמעות מ' שיש נכת נראים. הדברים ואין:
 העבר; הסעה מן חרינה שום בו שאץ פסוק זהו שכן ראיה אין חמבראשית'י-ב,

.,...,., 
- 

,,
.71905 DieGenesis,Mdnchen י ....''1י 53. עמוד: 
~ כלום. מעיר אינו הרש אף 122. בראשיה תרפ-ט, לדנדזז8.

-- -
 פיש. הראל פרומ' בידי ערוך מאנגלי הטכסט השב-ז. 'רדשלםר9. -

 בב במקד יומ:":ירב:::ן 2:7י:יעית '"יי" מ"י קניי::ג:ב:: אדפי בעלי גרמגיימ תרגומים שני הכולל וה, במדגם די מקוס מכל אחרים. רצים בהם -;כיוצא '16.י
 מאייך ממש. שי פהרון עהה עז לה נמלא שיא קשה, געיה וו שנן גצם, ואוי, הענן מןי"הע,פ
 הפרשה לעננת מכשול לכאורה בו שאין זעיר שנין זה אחהק ואות וההיקף הכלליה המשמעותמנתינת
בולה.
 שהיה.בי. מהמקום מזרח כלפי = -מקד" רד-ק: של הוא שיטי.ע ,2ל ביזהר המביר הגבוח11.
 ע 'בדרך לבאר ניטה לאחרונה וה. בפסוק כך לפרש אין מדוע יוכח ולקמן מזרה-. מצד היומסעיו
 לעם- -בתורה ענתדיר

 מרח מקרם-לצר לשונו: וזו 891 עמ' 0יפ1( הל-אביב עובד עם הוצ'
 של משמעות שנויי יש נראים. יבריו ואיז "אל-(. היחגו מלה של הנטמעות -מן" היחס שלמלתהיש
 :; : . לקמן. ועי' זה כנון בצרוף לא אך היחס,מ'

 -_ "- 5. הערה למעלה עי.2-נ.

 "יךי. נים" אפיט פיש" "יי הש וי א, )?::?ף2( טח :"י"::)
. 

 . ;. ד.. . . ח. בראשיתי"ב,15.
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 ת'יבה.שסשוטה'כמדרשהמקדם,31[

 וברור מובן הדורות בכול עברית לדוברי המקרא. של ולאו'דוקאהפשוט
 כי לזמר אפש71 נימונו נם העי. ובק אל בית r'a אכרם אהל מקום שלהתאוה
 אהלו, במזרה )היתו .ממזרח והעי אהלה במערב )הינו ממערב היתה אלבית

 במקרא למדי שכיח צרוף:. זהו :: מ. ע ס נ הצרוף בז לא לאהלה.מזרחה.
 ממקנם. התרחק פרושו הכלל' מןבלא.יוצא מקוםובכל
 אלא למרש יתכן לא - (, אפרתה" לבוא ארץ כברת עוד תהי אל מבית"יסעו
 כי שמע כי לבנה על נלחם אשור מלך את רמצא רבשקה "וישב אחת.בדרך
 בתוך נוסע. היה אשוה מלך כי לפרש כלל הדעת. על יעלה לא י[ מלכיש"נסע
 משמעותה מצרים, יציאת בהקומת 'ן מתרבץ "ונסע ללכיש. נסע כי אולכיש
 במקרא.;.,אין מקש בכל יכן ציון בימי.שיבת אהוא"וי מנהר "ונסעהכמו

 ויסע נאיר. של לבאורו יסוד אין ולפיכך י; מקום באיזה נסע. בכללבמקרא.
 שם כביכול הוא קדם כ( מקום בשום מצאן לא ועוד, !!. בקדם -.נסעמקדם
 כנען" ארץ של "במזרחה בקדם, נסע לפרש אפוא, יתכן, לא בכנען. ארץחבל

 רב זמן נדד לוט כי ולומר להדחק טעם אץ מיג קדם ב אתו קדם" ש"מכיון
 רבים" חדשים ככלות "לבסוף ורק יהודה ובמדבר את בית במדבר שםאי
 את עעיווירא את לוט -1"שא הכתוב: מדברי משתמע כך לא הילדן. לככרהגיע
 את לוט לו .,ויבהר מצרים;; כארץ ה' טן משקה... כלה כי הירדן ככרכל
 'שב ולוט. כנען בארץ ישב אברם . . ויפרדו. . . לוט. ייסע . . הירדז. ככרכל

 פעמים שתי לככר. לוט של מניתו על הכתוב חוזר פעמים שלוש הככר:'_בערי
 למני הירדן"( ככר כל את לוט. ויכחר:לו .. הירדן. ככר כל אתל.וירא
 הככר,!אחרי בערי ישב ולוט כנען בארץ ישב הסכום:.אברם ואךהנסיעה
 תוצאה הותה "מקדם" נסיעתו כי מלמדים וסדרם הכתובים משמעותהנסיעה.

 :, : ,. . - - . ; לפרידתו. תיכף פניו שם שמה וכי הככר בחירת.של

 '- - י . לא., ח., עזרא 19. .. א.,ימ. דברים:1.
 ,' לס ' ב

 א, ג,, יהושע ד-י, י', י-ח,לה,.דנרים א,-נמדנר ט"ו, שמוח ל-ו,י,, נתקשית למשל עין 26.. ...
 ; י : "- ועור.; ז ד', ירמיה יא, י-ח,שופטים

. 
-
 . לר; ,

 או יעד מוצא, הנסיעה, .: ם ו ק מ : מציין איגו לעדר נסע שבן לכאן ענין אינו כד ל-א, וירמיה21.
 וטיבו. אסע המהנה צורה אס כישסח

-
. . ' , ; . 

- 
 . ,. - ן

 ללשון וי זה ום בי מתיי, איך נקים. למסע.ו -עא נאור: נפי מצונה "ישון שנוי אףר?.
 . .נ . . ,: .לאסמנו. - aya3 יממנו ינא - ואיו נ( י"ג, )בראשות אי- .גיח תו משב למסעיו -חיך אע:אקרא.
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]א . אייצור יהודה . ..,

 ה' "כנן אלה.כי לטסוקים בפרושו .Jacob 8 של הערתו-השערתומענינת
 לפי מסתבר פנים על.כל לטי של התפעלות קריאת אולי הוא מצרים"כארץ
 הירדן. לככר נסע אם כי במדבריות נדד לא לוט כיהטשט

 ברם, מקיא. של למשוטו לעו"ד אפונו כיוון לא נאור-בן-ישר שלהבאור
 הענין של הכללית הכוונה את להגדיר היטיב כן-ישר כי זאת, לעומתנדמה
 רק לא אחיו מעל אנש "רפרדו במשמעות 'ש כי מצייומ הה; בצדקכולו.
 פרידה אלא שלוב, דרכי ומשום מחיה מקומות משום טכנית לוקאלית,פרידה
 שב עתה "זה כי: רומזת מצרים לארץ הככר השואת וכי אברם" יעודממורשת

 הקדש" "הר נחלתך" )"הר כנען כהר הוא בוסר עתה . . ממצרים. אברםעם
 מים. ישתה השמים ולמטר שמים בחסדי התלוי ישראל( ארץ של קדושתהעיקר
 ואהרון אליה". לשוב ומבקש משקה כולה מצרים, כארץ שהיא ארץ לוטרואה
 עוז באלוהו" ולא באברהם לא אטשי "אי חז"ל במדרש כי 'י העיר 'פהאחרון
 מקרא. של ישוסועומק
 הכללית למזמה זיקתו ומה "מקדם" של המדויק המלולי פרושו מה זאתובכל
הנ"ל!
 - מקדם לוט הסע הלשת משט את י; המפרשים עם הצדק כי הדבריםנראים
 לבית "מקדם של קצור אלא "מקדם" ואין אברם. של מאהלו ממקום;סע

 שובו אחרי לבסוף מם בתחילה אהלו את אברם וטה שם מקוםאל"%,
 . .ממצריפי;.

 במקום ץ כנת רמזים בלשון לדבר הכתוב ראה מה ; לשאול ראוי כאןואולם
 ז במקרא כרגיל ושע, או יי משם ויסע פשוט,לומר,

 המדרש: שניסח כפי פשוטו, לעומק מקרא של פשוטו יורד 11 שבנקודהמסתבר

 באלוהו. ולא באברהם לא אפשיאי
 נסיעה זו היתה שלא לרמח, מבקש שהוא בית משם; ויסע אומר אעוהכתוב
 ההרה משם "ויעתק בדרך. מאהל גרידא, תחנה היתה לא אל בית סחט.ממקום
 ן") בשם ויקרא לה' מזבח יקש ליתאל..מקדם

 . . שב. בע'98 בהערה14 24. בע'07במאמרדשם.3מ

 השי-ל. הי-אנינ ספרוהיה, )מההרה ינראשיה הקצר גפרושו סני ולאוירונה ה,יזנה,,פ.,;.
 ו( שורה. ו~צ )וף אגים: נפי DVn ,נראיין הקדומה ההצינית "מ;,,ה 2ע, נגר פרש שנךויתנן
 . . ' גבקותייתא.. ,ה ויהב עזי ,ואחי... מן ייס פרש זן ,ום-גהר

 ""א"גיח'"לגי. בונ42קיס:2

 .. . י4. יח: שואיב ע, 'נ, נ'4 א=י א, נ', מהות ב14ב
 ח. י*ב, בראשית9".

ז-
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 ,ןפשוטה'כמדרשה תיבהמקום,51ן

 אל בית ועד מעב למסעיו "וילך ומדגיש: הכתוב חוזר ממצרים אברם ובשוב'
 מקום אל העי. וכי! אל בית גין בתהלה אהלה שם היה אשר המקוםעד

 . ה"מ,. בשם אברם שם ויקרא בראשונה אשרעשהשםהמזבח
 כי בספרי.נ':ךיו כמו סתם הודיה או תפילה אינה תורה ב ה' בשםהקריאה

 קרבתו,!, ובקשת ה', עבודת של מסתורית ואולי נשובה קדומה, צורהאם
 באנוש, אך בתורה ה' בשם קריאה מצא!ו וסרטיה. טיבה העליםשהכתוב
 קודש. וחרדת יחוד של נשה לה מתלוה מקום ובכל ו! ובמשה ביצחקבאברהם,
 כל לסמל. מה במידת והפך י, המקום נתקדש אל בבית ה' בשם אברםמשקרא

 .מסעיו: הכולל הסתמי בכנוי. כלולים ממצרים בשוכו בהם' שחנההמקומות'
 ויקרא . . aw; עשה אשר המזבח מקום .-אל בא הריהו אל, לבית בבואוואילו
 היא אל לבית אברם ששיבת כשם כניסה. כדץ יציאה ודץ ה'". בשם ' . .שם.
 "ויסע אברם. מאלוהי פרישה היא משם לוט נסיעת כך אלוהיו מחיצת אלשיבה
 אשר המזבה ממקום יצירה היינו אל, בית מקדם אפוא, מרושו, מקדם"לוט
 החיוב, בצד ואולם ה'. בשם אברם קראתם אשר המקום ת ב עזי אברם,עשה

 ; . עשה. אשר המזבה מקום אל . . -וילך. במפורש הכתוב זאת אומרבאברם,
 שםויקרא

-( 
 בכל הולך הסתיר:שהוא לא אברם כי ה"' .בשם שם( קרא ואשר.

 שטעמו בלוט השלילה בצי כן לא ה'. בשם בו קרא אשר המקום אל נפשואוות
 משקה כולו כי ועמורה ,מדום לחבל הוא יורד כי היה הנלוי ונמוקוהמפורש
 אך עליו;הכתוב הצביע כן על לב צפונות בנדר. הוא היתר מצרים.כארץ
 .,:. '. כ - . "ויסעלוטמקדם".ברמז,

- - 
. .- 

 מלה של הרגיל התרגום מן כאן הוטה אונקלוס, תרגום היא עצמה בפני פרשה.1
 בתחלה, היעו "בקדמיתא"; מתרגם והריהו' ,"ממדיח",)-ממזרח(!,זו

 ונר' טוב יקה ועי' א ק-", הטייפ ה, נ., ירא, ו, .-נ, ישעיה יא, ה', מ-נ נו, י-ם, מ-א גון1!..
 שיש כמרושו מדגיש קאסוטו גם בפיהם- שמים שם חד גרים..,לי לגייר -התחיל ה:י*ג,

 הנ-,. סיב ,יקה בדומה מןאת והרעו באן ," יגיעי מיורותמש"ת
 נספרו 0110 שכתב מה 'עזי32.

~eilige' 
 כראה באישלאם לה' האכסטטית הקריאה טיב על 103 4חכ1

121_133XXXVIII ג.ס.ע.א. MosesJ 01 God~ =0 0] ס,1 טו2גא - ~MOWinckel. , . 

 אברהם כי נראה ה. ל"ד, יט, ל.ג, שמוח כה, ב-ו, לג, כ-א, ד, י"ג, ח, י-ב, בו, ד', בראשית33.
 חמש יתר מנין זחלו מש"( או בה' קרא מי נרוח לא נמשה שכן המובהק, ה' כשם הקוראהינו

 ... ,.." .. ן בוראו". את "שהכיר יאברהם יוחדו.שלושהקריאוה
,. . יי- א-ן...י. ל"ה, יז, כ"ח, בראשית עיינם34.

, . ... . 
 וסו: קדמיהא מדינחא, של הבעיה לכל לעין". ממנוגח -_ לעין "מקים יא ל-ד, במרגר בגון85.
 פסוקנו בפרוש אמנם 3--19(, תשי-י )סכת רם-א טיני ב גריגבאום אהרן דר' של המקיף במאמרועי:
 ,. "-י. כדעתו..,  דעת?איל

 -, גע .. _;_ע ' ..
_. 
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61[' אליצור. :יהגדה .

 כי כביכול, אונקלוס מתכון שלפיה המלבי"ם, דעת מסתברת לאבראשונה.
 - ' באברם. ארץ דרך נהג. ולא קודם יצאלוט

 ממזרה לוט נסע שלא וידע הארץ את הכיר אונקלוס כי הדבריםנראיםן

 של כונתו לעומק ויהד הו"ל מדרש את ידע הוא אף %.' להיפך אם כילמערב

 אל". לבית "מקדם המזבח למקום הרומז כמי אלא אינו "מקדם" כיהכתוב

 מובהקת דוגמה זו היתה או כי "ממדנח" שגרתי תרגום המלה את תרגםואילו

 כצורתו, פסוק "המתרגם באמרם: מפניו הזהירו שחכמים הסוג מן כשלוןשל
 כוונתו לעיקר הרומז ההריף הרמז מתקפה היה זו בדרך שכן יו, בדאי" זההרין,

 מכרח לוט נסע לא שכן עדנית, מבחינה נב מוטעה זה היה מאידך ; המקראשל

 . י . מסעו. כות להורות הכתוב בא לאלמערב.ואף

 במקומה הציג המלה: את לתרגם במקום בחכמתוז אונקלום אפוא: עשה,מה

 מה העברית. ב"מקדם" שיש, הסמלות כל בה שיש מקבילה ארמיתמלהן
 אף כפשוטה, כאן לפרשה .אפשר שאי פרובלימתית תיבה היא"מקדסץ'

 "מקדם" מה והעיקר, הקריאה". את ?המעכב דופן יוצא תרשם"בקדמיתא"

 אף משמעותו, על אל בית ליה אברם של מאהלו למקום רמזי אלאאעו
 המקור לכאורה שמחיב כפי מקדמיתא ולא )ודוק:-בקדמיתאבקדמיתא

 אהלה שם היה אשר המקום "עד למעלה לאמור. רמז אלא אינו קדם(, מ העברי,י
 תימן דפרסיה אתרא עד אונקלוס: .ובלשך העי" ובק אל בית בקבתחלה
 - עי". ביןביתאלובק בק.דמיתאלמשכניה

: 

 לאתה אונקלוס: ובלשת בראשונה עשה אשר המזבח מקום אל להלן:והעיקר

 שרומז מה נארמית אומר התרטמ נמצא נקדמיתא%. ' תמן דענדמדנהא
 ואת מזבחו את אברם, של מאהלו מקום את עזב לוט הינו בעברית,"מקדם"

אמונתו.
 עולם", של מקדמונו עצמו "הסיע רבה של,בראשית האגדי-הפיוטיהעיצוב

 המלוליה הזיקה את כליל מפקיע הוא אך הכתיב, של הרעיוני לתוכןנאמז
 כליל משעבדה והריהו אדמות עלי כלשהו למקום "מקדם" של. יובלשך,ו

לרעיון,ו.

 מ.ט. קיושיןזג. ונר: ההעמק וונצ,-ב יני נהינה נגון, א, שהגג'ר, נפ,"ג.

 קומיים יהווה פרופ' גס רם, רנה ינראשית "תרמוס שי עשריה יריקה מ. י-ג, בראשיה"ג.
 21-ש2. ע. 1039( בודפשט )בהונגרית; אונקלום בתרגום עויות הקבליה החשוב במ"קרון

 קדם- *אלהי של אסוציאציה מהוך אולי 30..
 כבר מצאנו לו מקביל כנוי והרי בז( ל"ג, )דברים

 ועוד. סו ל-ג, לדבריט קדם-עולם של זו הקבלה והשווה לג( כ-א, )בראשיה עוד "ל אבעט:בימי
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 כמדרשה שפשוטי תיבהמקים,71ן

 "ויהי ש הפלנה דור במרשת גם דורש והריהו עצמו על חוזר האגדהמדרש
 של מקדמונו עצמן הסיעו שמעון כרבי אלעזר רני .אמר . . - מקדםבנסעם
 ח . ס ' יי1 באלוהותו" היא בו לא אפשינו אי אמרועולם.

 ולוט אברם לרשת במרשתנו, הוא המדרש.ה~ה של הראשון המקור כימסתבר
 שם נם אמנם "מקדם". נאמר שם  שגם כיון הפלגה דור לטרשת הושאלומכאן
 הכתובים. של הכללית המגמה את עולם-, של מקדמונו עצמן "הסיעותואם
 ת ר מ ו א " היא כלל, כפשוטה לפרש ניתנת אינה בפרשתנו "מקדם"ברם,
 רבי לדברי שם מקדים שהמדרש פי על אה הפלנה. בדור כן לא ". רשניד

 נסעו )- למדנחה" ממדנחה "גמעו הריתורית השאלה את שמעון ברביאלעזר
 "קדם" ענין של פשוטו לפי ספרותי-אגדי. סממן אלא וו אין למזרחו(ממורח

 בני ארצהי ך'וילך ,, ככתוב הצפונית, למסופוטמיה כנויי הואי , י"אבבראשית
 גדדו, הם מחרןיאנחנו':. ויאמרו מאין.אתם אחיקדם::'::ויאמר!להם'ןעקב

 פשוטדשל זהו שנעה. לארז הצפונית מסופוטמיה דרך ם אררט מטייבותאפוא:
 של מקדמונו עצמן הסיעו לוט( של )בעקבות'"מקדם" מדרשו ואילימקרא
 האמור את מחק, באלהותו ולא בי לא אמשנו הלשון.הכפולה'אי נםעולס.
 ק,'-: - באלוחו. ולא באברהם לא אדשי אי מתבקש( היא )ושם.בלוט

- 
 .'הו

 המגמה את המבליט אגדה מדהש אלא זה אין הפלגה דור בפרשתיאמור'מעתה
 מקרא: של פשוטו הוא זה מדרש בלוט, במקורו, ואילו הכתובים שלהכללית

 "יי. ;)י,ד5: ":",.' , ' .'2ד הזן.1"""היקה4י(
 י,. ,'_

 ס..ז"

_
ץ 54נ(. תיאוזור )נ"וג' ג: ו' רנה נראש,ת 41.' י.א,_נ.. גראש,ה "4.;  ק.".ז , 

 - נ . , - "רסוס. ופרוש Gue~tli שי נאורו וראה ורמנ-ן ראנ-ע נפרוש וע,.ר4.
. 
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