
 

 בס"ד, 

 

 ותבט מאחריו.

 על אשת לוט ונציב המלח.

 

 
 : תנחומא שמיני.

ש שִּ  ה ּוְמַשמֵׁ רָּ ש צָּ י, ְמַשמֵׁ נֱֶּאַמר ַוְיהִּ קֹום שֶּ ל מָּ ַמר, כָּ נָּן אָּ י יֹוחָּ ם ַרבִּ א ְבשֵׁ ן ַאבָּ ְמעֹון בֶּ י שִּ ה, ַרבִּ רָּ ם צָּ ה  ְואִּ ְמחָּ

ה,  ְמחָּ ם שִּ ּה  ְואִּ א בָּ ה ַכּיֹוצֵׁ רָּ ין צָּ האֵׁ ְמחָּ יָּה, שִּ ל ְוהָּ ל כָּ ּה  ֲאבָּ א בָּ ה ַכּיֹוצֵׁ ְמחָּ ין שִּ  .אֵׁ
 

 ספר בראשית פרק יט

ם: יִּ מָּ ן ַהשָּ ד מִּ ת ְיֹדוָּ אֵׁ ש מֵׁ אֵׁ ית וָּ ְפרִּ ה גָּ יר ַעל ְסֹדם ְוַעל ֲעֹמרָּ ְמטִּ ד הִּ ל   )כד( ַויֹדוָּ ת כָּ ל ְואֵׁ אֵׁ ים הָּ רִּ עָּ ת הֶּ ַוַּיֲהֹפְך אֶּ

ים רִּ עָּ י הֶּ ל יְשבֵׁ ת כָּ ר ְואֵׁ כָּ ה: ַהכִּ מָּ ֲאדָּ ַמח הָּ ַלח:  ְוצֶּ יב מֶּ י ְנצִּ יו ַוְתהִּ ַאֲחרָּ ְשתֹו מֵׁ ט אִּ  ַוַתבֵׁ

 

 

 מדרש רבה בראשית פרשה נא פסקה ה  

ותבט אשתו מאחריו ר' יצחק אמר שחטאה במלח באותו הלילה שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה 

מכוונת שיכירו בהן אנשי העיר  הולכת אל כל שכינותיה ואומרת להן תנו לי מלח שיש לנו אורחים והיא

 ח על כן ותהי נציב מל

 

 

 ( מדרש רבה ויקרא פרשה ד פסקה א 5)

"א מקום המשפט שמה הרשע מדבר בסדומיים מקום שנעשה מדת הדין בסדומיים כדתנן אנשי סדום אין 

להם חלק לעוה"ב אבל עומדים בדין שמה הרשע שם )בראשי' יט( וה' המטיר על סדום ורוח הקדש צווחת 

קום ואומרת מקום הצדק שמה הרשע מקום שהצדקתים וכתבתי בארצם )איוב כח( ארץ ממנה יצא לחם מ

ספיר אבניה ועפרות זהב לו אמרו כשהיה אחד מהן הולך אצל הגנן ואמר לו תן לי באיסר ירק כשהוא נותן 

משכשכו ומוצא בעפרו זהב לקיים מה שנאמר )שם( ועפרות זהב לו שמה הרשע שם אמרו נעמוד ונשכח 

  תורת הרגל מבינותינו

 משנה מסכת אבות פרק ה  

ם  הָּ  דָּ אָּ ּדֹות בָּ ְך ַאְרַבע מִּ לָּ י שֶּ לִּ ַּדת ְסדֹום  שֶּ ים, זֹו מִּ ית  ְויֵׁש אֹוְמרִּ ינֹונִּ ה בֵׁ ּדָּ ְך, זֹו מִּ לָּ ְלָך שֶּ י ְושֶּ לִּ י שֶּ לִּ ר שֶּ אֹומֵׁ

ע: שָּ י, רָּ לִּ ְלָך שֶּ י ְושֶּ לִּ י שֶּ לִּ יד  שֶּ סִּ ְך, חָּ לָּ ְלָך שֶּ ְך ְושֶּ לָּ י שֶּ לִּ ץ  שֶּ רֶּ אָּ י, ַעם הָּ לִּ ְלָך שֶּ  ְושֶּ

 

 

 נתן פרק ארבעים  אבות דרבי 

)ו( ארבע מדות באדם  האומר שלי שלך ושלך שלי וכו'(  ארבע מדות בתלמידים הרוצה שילמוד וילמדו 

אחרים עין טובה  ילמוד ולא ילמדו אחרים עין רעה  ילמדו אחרים והוא לא ילמוד זו מדה בינונית וי"א זו 

  ר מדת סדום  לא ילמוד ולא ילמדו אחרים ה"ז רשע גמו

 

 מהדורא קמא סימן סב  -( ספר ליקוטי מוהר"ן 4)

ים אֵׁ   ל ַהּיָּמִּ ל כָּ ה שֶּ ֲעבֹודָּ ַקר ֹכַח הָּ עִּ א שֶּ ְמצָּ שֹות ַכַנ"ל, נִּ לֹות קָּ ל ַהְתחָּ י כָּ ה, כִּ לָּ ר הּוא ַהַהְתחָּ קָּ י עִּ א כִּ לָּ ינֹו אֶּ

ל הַ  ְתַלֲהבּות שֶּ י ַהֹכַח ְוַההִּ ם  ּוְכפִּ ה ַכַנ"ל ַעּיֵׁן שָּ לָּ יא ַהַהְתחָּ ר הִּ קָּ י עִּ תֹו, כִּ ג ַבֲעבֹודָּ ְתַנהֵׁ ְך ּומִּ ן הֹולֵׁ ה, כֵׁ לָּ ַהְתחָּ

ה ַכַנ"ל   לָּ ָחָדׁש,ַהַהְתחָּ ן ָצִריְך ְלַהְתִחיל ְבָכל ַפַעם מֵּ ן ַגם  ַעל כֵּ ם כֵׁ אּוי, ְואִּ רָּ תֹו כָּ לָּ ה ַהְתחָּ ְיתָּ ן ְואּוַלי לֹא הָּ י פֶּ כִּ



א רָּ מּות כָּ ְשלֵׁ ינָּּה בִּ תֹו אֵׁ ל ֲעבֹודָּ ש, כָּ דָּ חָּ ל ַפַעם מֵׁ יל ְבכָּ יְך ְלַהְתחִּ רִּ ן צָּ ה  ַעל כֵׁ לָּ י ַהַהְתחָּ ג ְכפִּ ְתַנהֵׁ י ַהֹכל מִּ ּוי, כִּ

ַרְך, ְכדֵׁ  ְתבָּ ם יִּ ש ַלֲעבֹוַדת ַהשֵׁ דָּ ְתַגְברּות חָּ דֹול, ְוהִּ ְתַלֲהבּות גָּ ש, ְבֹכַח ַההִּ דָּ חָּ יק מֵׁ בֹוא ְלַהַצּדִּ תֹו ְולָּ ְהיֶּה ֲעבֹודָּ תִּ י שֶּ

אּו רָּ ן כָּ כָּ יל ֲעַדיִּ ְתחִּ ן לֹא הִּ א זֹו, פֶּ שָּ ש ֲחשָּ  ׂ יְך ַלֲחש רִּ ל ַפַעם ּוַפַעם צָּ ן ְבכָּ ה ַכַנ"ל  ְוכֵׁ לָּ י ֹכַח ַהַהְתחָּ אּוי, י ְכפִּ רָּ

ש: דָּ חָּ ל ַפַעם מֵׁ יק ְבכָּ בֹוא ְלַהַצּדִּ יל ְולָּ יְך ְלַהְתחִּ רִּ  ְוצָּ

 

 מהדורא בתרא סימן נט  -( ספר ליקוטי מוהר"ן 12)

לֹו ַעל ְוַאבְ  א שֶּ א ַלַּדְרגָּ ם בָּ הָּ ַאְברָּ ים" שֶּ א ַבּיָּמִּ ן בָּ ם זָּקֵׁ הָּ י  -רָּ ה ַדף קכט (, כִּ רָּ א ַבֹזַהר )ַחּיֵׁי שָּ ים, ַכמּובָּ י ַהּיָּמִּ ְידֵׁ

י  א  ּומִּ א ְלַדְרגָּ ַּדְרגָּ יד מִּ מִּ ְך תָּ יָּה הֹולֵׁ ים לב(, ְוהָּ רִּ ת בֹוְראֹו' )ְנדָּ יר אֶּ כִּ ים הִּ נִּ ֹלש שָּ ן שָּ ינָּה זֹו, הּוא 'בֶּ ְבחִּ הּוא בִּ שֶּ

יד ַעל  יד ַעל  -ַמְפסִּ ה, ֲאַזי הּוא ַמְפסִּ ְצוָּ ה ְלמִּ ְצוָּ מִּ יזּות מִּ ְזרִּ ץ בִּ דֹול ְורָּ יז גָּ הּוא זָּרִּ י ְכשֶּ יזּות  כִּ י ַהְזרִּ י  -ְידֵׁ זֶּה  -ְידֵׁ

י עַ  ה ַכַנ"ל  כִּ ְצוָּ ה ְלמִּ ְצוָּ ין מִּ הּוא בֵׁ ה, ַמה שֶּ יַנת ַהְקֻדשָּ ת ְבחִּ ינָּה  -ל אֶּ ג ַעל ַהְבחִּ ר ּוְמַדלֵׁ יזּות הּוא עֹובֵׁ י זֶּה ַהְזרִּ ְידֵׁ

יו ַעל  לָּ ת אֵׁ רֶּ ְגרֶּ ת ְונִּ כֶּ ְמשֶּ יא נִּ י הִּ יו, כִּ לָּ ת אֵׁ כֶּ ּה הֹולֶּ ה ְבַעְצמָּ ְצוָּ י ַהמִּ ת  -ַהזֹאת, כִּ ת אֶּ רֶּ גֹורֶּ אשֹונָּה, שֶּ ה רִּ ְצוָּ י ַהמִּ ְידֵׁ

ץ ַגם הּוא רָּ ּיָּה ַכַנ"ל  ּוְכשֶּ הּוא  ַהְשנִּ ינָּה ַהַנ"ל, ְּדַהְינּו ַמה שֶּ ת ַהְבחִּ ג ְוַלֲעֹבר אֶּ ה, ֲאזַי יּוַכל ְלַדלֵׁ ְצוָּ ל ַהמִּ יזּות אֶּ ְזרִּ בִּ

ְצוֹות ַכַנ"ל, ְוַעל  ין ַהמִּ ינָּה שֶּ  -בֵׁ יג ַגם ַהְבחִּ ֹ ְך ְלַהֹשִּ ת, יּוַכל ְבתֹוְך כָּ ה ְקצָּ שֹוהֶּ ל ְכשֶּ ד  ֲאבָּ ְפסָּ יז ְונִּ ן הּוא זָּרִּ ין כֵׁ בֵׁ

ְצוֹות ַכַנ"ל:  ַהמִּ

ֶדר ִמְנעּוָריו. י ה' ַכסֵּ ְך ְבַדְרכֵּ ְהיֹות  ְוָכל ֶזה ְלִמי ֶׁשהֹולֵּ א לִּ יְך ַּדְוקָּ רִּ ה, הּוא צָּ יְך ַלֲעשֹות ְתשּובָּ רִּ צָּ י שֶּ ל מִּ ֲאבָּ

סּור לֹו ט ַעל ַנְפשֹו, ְואָּ לֵׁ מָּ רּוץ ְמֹאד, ְלהִּ ר ְולָּ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, ְלַמהֵׁ יז גָּ י ַבַעל  זָּרִּ ב כִּ ְתַישֵׁ ל ַלֲעֹמד ּוְלהִּ ְשהֹות ְכלָּ  -לִּ

י הּו ינָּה ַהַנ"ל, כִּ ה שּום ְבחִּ ין ַהְקֻדשָּ ינֹו ּובֵׁ ין בֵׁ ל, ְואֵׁ א ְכלָּ א ְלַדְרגָּ ַּדְרגָּ ינֹו הֹולְֵׁך מִּ ה אֵׁ יל ְתשּובָּ יְך ְלַהְתחִּ רִּ א צָּ

ל ַהְקדֻ  ג אֶּ רּוץ ּוְלַדלֵׁ יְך לָּ רִּ ש, ְוהּוא צָּ דָּ חָּ ַהַבַעל מֵׁ א, שֶּ ה, ַכמּובָּ ג,  -שָּ יְך ְלַדלֵׁ רִּ צָּ ג ַעל ַמה שֶּ יְך ְלַדלֵׁ רִּ ה צָּ ְתשּובָּ

ר ַכַנ"ל: ְשכָּ יז ְונִּ זֶּה הּוא זָּרִּ יש כָּ דֹול  ְואִּ יזּות גָּ ְזרִּ ה בִּ ל ַהְקֻדשָּ ְקֹפץ אֶּ  ְולִּ


