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                 Lessons From the Supporting Cast: The Lot Paradigm 

I. The Dual Unfolding of Early Jewish History 
A. The Patriarchal/Matriarchal Era 
B. The National Era 

 
II The Supporting Cast in the Patriarchal/Matriarchal Era 
Terach, Eliezer, Malchitzedek, Avimelech, Lot, etc  

 
III. The Lot Paradigm 
A. Aberrant Behavior  

  
 בראשית פרק יט  

 (א) ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה: 
אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו (ב) ויאמר הנה נא  
 לא כי ברחוב נלין: 

 (ג) ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו: 
 (ד) טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה:

 ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם:  (ה) ויקראו אל לוט
 (ו) ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו: 

 (ז) ויאמר אל נא אחי תרעו: 
(ח) הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים  

 קרתי:  האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל
(ט) ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד  

 ויגשו לשבר הדלת: 
1 And the two angels came to Sodom in the evening; and Lot sat in the gate of Sodom; and Lot 
saw them, and rose up to meet them; and he fell down on his face to the earth; 2 and he said: 
'Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servant's house, and spend the night, 
and wash your feet, then wake up early and go on your way.' And they said: 'No, we will spend 
the night in the street.' 3 And he urged them greatly; and they turned toward him, and came 
into his house; and he made a feast for them, and baked unleavened bread, and they ate. 4 But 
before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, converged upon the house, from 
young to old, all the people from every quarter. 5 And they called to Lot, and said to him: 
'Where are the men that came to you tonight? Bring them out to us, that we may know 
them.' 6 And Lot went out to them at the entrance, and shut the door behind him. 7 And he 
said: 'I pray you, my brothers, do not act wickedly. 8 Behold now, I pray you, I have two 
daughters that have not known man; let me, I pray you, bring them out to you, and do to them 
as you please; only to these men do nothing; inasmuch as they have come under the shadow of 
my roof.' 9 And they said: 'Stand back.' And they said: 'This fellow came to sojourn, and he will 
act the judge; now will we deal worse with you, than with them.' And they pressed sore upon 
the man, upon Lot, and drew near to break the door. 



2 
OU Parsha Shiur 2022 
Shiur 2 Parshat Yayeira 
Rabbi Shmuel Goldin 
 

 

 
 
B. The Journey 

  ט-בראשית יג:ה 
 וגם־ללוט ההלך את־אברם היה צאן־ובקר ואהלים  

 ולא־נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי־היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו  
 ויהי־ריב בין רעי מקנה־אברם ובין רעי מקנה־לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ 

 ויאמר אברם אל־לוט אל־נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי־אנשים אחים אנחנו  
 הלא כל־הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם־השמאל ואימנה ואם־הימין ואשמאילה

Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents,  
so that the land could not support them staying together; for their possessions were so great 
that they could not remain together.  
And there was quarreling between the herders of Abram’s cattle and those of Lot’s cattle.—The 
Canaanites and Perizzites were then dwelling in the land.—  
Abram said to Lot, “Let there be no strife between you and me, between my herders and yours, 
for we are kin.  
Is not the whole land before you? “Please separate from me.” if you go north, I will go south; 
and if you go south, I will go north.” 

 

 
 בראשית פרק יג  

(י) וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יקוק את סדם ואת עמרה כגן יקוק 
 כארץ מצרים באכה צער: 

 לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו:(יא) ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע 
 ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם:(יב) אברם ישב בארץ כנען 

 ואנשי סדם רעים וחטאים ליקוק מאד(יג) 
10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of the Jordan, that it was well watered 
everywhere, before Hashem destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Hashem, like 
the land of Egypt, as you go unto Zoar. 11 And Lot chose for himself the entire plain of the 
Jordan; and Lot journeyed from the East; and they separated one from another. 12 Abram 
settled in the land of Canaan, and Lot settled in the cities of the Plain, and he tented until 
Sodom. 

 בראשית פרק יד  
 והוא ישב בסדם: (יב) ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו 

12 And they took Lot, the son of Avram’s brother, and his goods, and departed; and he was 
living in Sodom. 
 

 בראשית פרק יט  
 וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה:  ולוט ישב בשער סדם (א) ויבאו שני המלאכים סדמה בערב 
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1 And the two angels came to Sodom in the evening; and Lot was sitting in the gate of Sodom; 
and Lot saw them, and rose up to meet them; and he fell down on his face to the earth; 
 
 
 
C. The Aftermath 

  לח  -בראשית יט:ל 
 ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו 

 ותאמר הבכירה אל־הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל־הארץ 
 לכה נשקה את־אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע  

 ותשקין את־אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את־אביה ולא־ידע בשכבה ובקומה  
שקנו יין גם־הלילה ובאי שכבי עמו ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל־הצעירה הן־שכבתי אמש את־אבי נ

 ונחיה מאבינו זרע  
 ותשקין גם בלילה ההוא את־אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא־ידע בשכבה ובקמה 

 ותהרין שתי בנות־לוט מאביהן  
 ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי־מואב עד־היום 

 ני־עמון עד־היוםוהצעירה גם־הוא ילדה בן ותקרא שמו בן־עמי הוא אבי ב
Lot went up from Tzoar and settled in the hill country with his two daughters, for he was afraid 
to dwell in Tzoar; and he and his two daughters lived in a cave.  
And the older one said to the younger, “Our father is old, and there is not a man on earth to 
consort with us in the way of all the world.  
Come, let us make our father drink wine, and let us lie with him, that we may maintain life 
through our father.”  
That night they made their father drink wine, and the older one went in and lay with her father; 
he did not know when she lay down or when she rose.  
The next day the older one said to the younger, “See, I lay with Father last night; let us make 
him drink wine tonight also, and you go and lie with him, that we may maintain life through our 
father.”  
That night also they made their father drink wine, and the younger one went and lay with him; 
he did not know when she lay down or when she rose.  
Thus the two daughters of Lot became pregnant by their father.  
The older one bore a son and named him Moab;*Moab As though me‐’ab “from (my) father.” 
he is the father of the Moabites of today.  
And the younger also bore a son, and she called him Ben‐ammi;*Ben‐ammi As though “son of 
my (paternal) kindred.” See further the Dictionary under ‘am. he is the father of the Ammonites 
of today. 
 
Another Event of Internal Tension and Complexity 

 Daughters Unnamed 

 Natural Aversion/ Good Intentions 
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 Progenitors of Great Nations [Reward for Good Intentions‐Sforno] 

 Elder‐Progenitor of Ruth, David, Mashiach [Reward for going first‐Talmud Bavli, Nazir 
54:] 
 
 
 
 

 Younger‐Modesty in the Chosen Name [Rewarded by Mitigation of Enmity‐Talmud Bavli, 
Nazir 53:] 

 Ultimately‐Reconciliation between Avraham and Lot‐Megilat Ruth 
 
 


