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1. Bereishit 19:30-38 – The story of Lot and his daughters 
 

  :ויָתֹנְב יֵּתְשּו אּוה הָרָעְמַּב בֶשֵיַו רַעֹוצְב תֶבֶשָל אֵרָי יִּכ ֹוּמִע ויָתֹנְב יֵּתְשּו רָהָּב בֶשֵיַו רַעֹוּצִמ טֹול לַעַיַו )ל(
 תֶא הֶקְשַנ הָכְל )בל( :ץֶרָאָה לָּכ Hֶרֶדְּכ ּוניֵלָע אֹובָל ץֶרָאָּב ןיֵא ׁשיִאְו ןֵקָז ּוניִבָא הָריִעְצַה לֶא הָריִכְּבַה רֶמֹאּתַו )אל(

 תֶא בַּכְשִּתַו הָריִכְּבַה ֹאבָּתַו אּוה הָלְיַלַּב ןִיַי ןֶהיִבֲא תֶאָ ןיֶקְשַּתַו )גל( :עַרָז ּוניִבָאֵמ הֶיַחְנּו ֹוּמִע הָבְּכְשִנְו ןִיַי ּוניִבָא
 ּוּנֶקְשַנ יִבָא תֶא ׁשֶמֶא יִּתְבַכָש ןֵה הָריִעְצַה לֶא הָריִכְּבַה רֶמֹאּתַו תָרֳחָמִמ יִהְיַו )דל( :ּהָמּוקְבּו ּהָבְכִשְב עַדָי ֹאלְו ָהיִבָא
 הָריִעְצַה םָקָּתַו ןִיָי ןֶהיִבֲא תֶא אּוהַה הָלְיַלַּב םַגָ ןיֶקְשַּתַו )הל( :עַרָז ּוניִבָאֵמ הֶיַחְנּו ֹוּמִע יִבְכִש יִאֹבּו הָלְיַלַה םַג ןִיַי
 ֹומְש אָרְקִּתַו ןֵּב הָריִכְּבַה דֶלֵּתַו )זל( :ןֶהיִבֲאֵמ טֹול תֹונְב יֵּתְשָ ןיֶרֲהַּתַו )ול( :ּהָמֻקְבּו ּהָבְכִשְב עַדָי ֹאלְו ֹוּמִע בַּכְשִּתַו

 :םֹוּיַה דַע ןֹוּמַע יֵנְב יִבֲא אּוה יִמַע ןֶּב ֹומְש אָרְקִּתַו ןֵּב הָדְלָי אוִה םַג הָריִעְצַהְו )חל( :םֹוּיַה דַע בָאֹומ יִבֲא אּוה בָאֹומ
 

30. And Lot went up from Tzoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters were with him, for he 
was afraid to dwell in Tzoar; so he dwelt in a cave, he and his two daughters. 31. And the elder [daughter] 
said to the younger [daughter], "Our father is old, and there is no man on earth to have a sexual 
relationship with us, as is the custom of the world. 32. Come, let us give our father wine to drink, and let us 
lie with him, and let us bring to life seed from our father." 33. And they gave their father wine to drink that 
night, and the elder one came and lay with her father, and he did not know of her lying down nor of her 
rising up. 34. And it came to pass the next day that the elder one said to the younger one, "Behold, last 
night I lay with my father. Let us give him wine to drink tonight too, and come, lie with him, and let us bring 
to life seed from our father." 35. So they gave their father to drink that night as well, and the younger one 
went up and lay with him, and he did not know of her lying down nor of her rising up. 36. And Lot's two 
daughters conceived from their father. 37. And the elder one bore a son, and she named him Moab; he is 
the father of Moab until today. 38. And the younger one also bore a son, and she named him Ben-Ami; he is 
the father of the children of Ammon until today. 
 
2. Bereishit 19:4-8 – the first appearance of Lot’s daughters in the Torah 
 

 טֹול לֶא ּואְרְקִיַו )ה( :הֶצָקִמ םָעָה לָכ ןֵקָז דַעְו רַעַנִמ תִיַבַה לַע ּוּבַסָנ םֹדְס יֵשְנַא ריִעָה יֵשְנַאְו ּובָכְשִי םֶרֶט )ד(
 תֶלֶדַהְו הָחְתֶפַה טֹול םֶהֵלֲא אֵצֵיַו )ו( :םָתֹא הָעְדֵנְו ּוניֵלֵא םֵאיִצֹוה הָלְיָלַה Sיֶלֵא ּואָב רֶשֲא םיִשָנֲאָה הֵיַא ֹול ּורְמֹאיַו

 םֶכיֵלֲא ןֶהְתֶא אָנ הָאיִצֹוא ׁשיִא ּועְדָי ֹאל רֶשֲא תֹונָב יֵתְש יִל אָנ הֵנִה )ח( :ּועֵרָת יַחַא אָנ לַא רַמֹאיַו )ז( :ויָרֲחַא רַגָס
:יִתָרֹק לֵצְב ּואָב ןֵכ לַע יִכ רָבָד ּוׂשֲעַת לַא לֵאָה םיִשָנֲאָל קַר םֶכיֵניֵעְב בֹוּטַכ ןֶהָל ּוׂשֲעַו  

 

4. They had not yet gone to bed, and the people of the city, the people of Sodom, surrounded the house, 
both young and old, the entire populace from every end [of the city]. 5. And they called to Lot and said to 
him, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us and let us be intimate with 
them." 6. And Lot came out to them to the entrance, and he shut the door behind him.  7. And he said, "My 
brethren, please do not do evil. 8. Behold, I have two daughters who have not been intimate with a man. I 
will bring them out to you and do to them as you see fit; but please do nothing to these men, because they 
have come under the shadow of my roof." 
 
3. Midrash Bereishit Rabba 51:8 – what were Lot’s daughters thinking? 
 

 ֹותֹוא - "עַרָז ּוניִבָאֵמ הֶיַחְנּו" אָלֶא ןאַּכ ביִתְכ ןיֵא "ןֵב ּוניִבָאֵמ הֶיַחְנּו" ...לּוּבַמַה רֹודְּכ םָלֹועָה הָלַּכְתִנֶש תֹורּובְס ּויָהֶש
.ַחיִשָמַה ְךֶלֶמ הֶז ?הֶז יֵאְו .רֵחַא םֹוקָמִמ אָב אּוהֶש עַרֶז  
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4. Alshich – living separately in a cave; hiding their plans from Lot 
 

 רשפא ךא .ויתונב יתשו אוה ןהש עודיו ,הרעמב "ובשיו" רמול ול היהש ,השק .ויָתֹנְּב יֵּתְשּו אּוה הָרָעְמַּב בֶשֵיַו
 הרעמב ויה רשאכ ךא .ומע ויתונב יתש דחי ויה םסרופמ םוקמב ויהשכ יכ ,תועינצב גהנתתש תורוהל אב

אוה דוחיי היהי אלש ,רחא דצל ויתונב יתשו ,ומצע ינפב אוה רמולכ .'וכו " מ שריפ ,דוחיי םוקמ בשיו" ןה
 ןה תלוז םדא ינב ויה אלש ובשחש הארנש המ יפל הנהו ...רבד ךירצ היה אלו ויתונב תונבהש תויה םע ,רומג
 םלועה םייקל ךתלוז ןיא יכ ערז ךממ היחנ ןהיבאל ורמא אלו המרעב ושע המל - בל בישנ יואר ,םלועב ןהיבאו
...תינשה די לע הוצמה השעת אלו ןהמ תחא חקי ,ורמאי הכ םאש רשפא ךא ?השעי אוהו ,ודי לע  

 
5. Rada”k – surely they knew that the world had not been destroyed? 
 

 ירהש קוחר והזו .ץראב השאו שיא ראשנ אלש הרומעו םודסכ ץראה לכ יכ ובשח יכ ושריפ םישרפמה בור
 םודס יכ ןהיבאמ ועמש םג .הכפהנ אל ןכ םג ץראה ראש יכ בושחל םהל שי ןכו ,הכפהנ אלש רעוצמ םה ואצי
 אצמנ אל הריכבה הרמא יכ ,ארק ףסוי ]ברה[ םשב יתעמשש המ אוה בוטו .הכפהנ היבשוי תערמ הרומעו
  .ןהמע רבחתהל יואר ןיאו ןה הכפהה ישנאמ ורמאי יכ ,םישנל ונתוא תחקל הצריש םדאב

 

Most interpreters assume that these daughters thought that that just as there was no survivor left 
from the cities of Sodom and Gomorrah, so there were none in the rest of the world. It is very difficult 
to accept such an interpretation, seeing that they had just left Tzoar which had not been destroyed, so 
that they had every reason to believe that other regions of the earth had also not been affected. Not 
only that, but their father had told them that the reason why Sodom and Gomorrah had been 
destroyed was due to their inhabitants’ wickedness. I therefore prefer an explanation which I have 
heard in the name of Rabbi Yoseph Karo (the elder) that the elder sister told her younger sister that 
none of the remaining men of the world would want to marry them, seeing they had lived in the 
wicked city of Sodom. People would not want to associate with anyone who had only narrowly 
escaped the fate of the Sodomites.  
 
6. Malbim – what was the rationale of Lot’s daughters? 
 

 הפו ,ותנקז ינפמ ובזעל לוכי וניא ונחנא םגו ,םש רוגל תרחא הנידמ לא תכלל לכוי אלו ,ןקז וניבא הריכבה רמאתו
 םשלש ל"זח ורמאש ומכו ,ירירע ךליו םינב ול ויהי אלש םדי לע ןהיבא םש דחכיש וששח הזבו ,ונילע אובל שיא ןיא
...ונווכתנ םימש  

 

7. Nazir 23b-24a – Lot’s elder daughter earns a reward 
 

 הריכב התמדקש תחא הליל רכשבש הוצמ רבדל םדא םידקי םלועל החרק ןב עשוהי ר"א ןיבא רב אייח ר"א
 …תוכלמל לארשיב תורוד העברא המדקו התכז הריעצל
 

Rabbi Hiyya bar Avin said: Rabbi Yehoshua ben Korha said that a person should always try to be first 
with regard to doing a mitzva, as in reward of the one night that the elder daughter of Lot preceded 
the younger for the sake of a mitzva, she merited to precede the younger daughter by four generations 
to the monarchy of the Jewish people. The descendants of Ruth the Moabite ruled over the Jewish 
people for four generations: Obed, Yishai, David, and Solomon, before the reign of Solomon’s son 
Rehoboam, whose mother was Naamah the Ammonite.  
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8. Nazir 23a – How about Lot? Was he innocent? 
 

 ?הריכב לש "המוקבו" )גל ,טי תישארב( ו"יו לע דוקנ המל ינוח בר רב יסוי יבר םושמ אנת ?סינא סנימ אהו
 אנירחא אינפלד הנימ אקפנ ?הוה הוהד יאמ ?דבעימל היל הוה יאמו .עדי המוקב לבא עדי אל הבכשבש רמול
 .ארמח יתשימל יעביא אל
 

[The Gemara asks:] But Lot was forced to participate [in what his daughter did, as he was asleep at the 
time; how can he be considered a sinner]? [The Gemara answers] in the name of Rabbi Yosei bar Rav 
Honi: Why is there a dot over the letter vav of the word “uvekumah” with regard to Lot’s elder 
daughter (Genesis 19:33)? To let us know that when she lay down [with him] he did not know; 
however, when she arose he knew [what she had done].  
 
9. Devarim 23:3-5 – The prohibition against marrying Moabites and Ammonites 
 

 םַג קָֹוקְי לַהְקִב יִבָאֹומּו יִנֹוּמַע ֹאבָי ֹאל )ד( ס :קָֹוקְי לַהְקִב ֹול ֹאבָי ֹאל יִריִשֲע רֹוּד םַג קָֹוקְי לַהְקִב רֵזְמַמ ֹאבָי ֹאל )ג(
 םֶכְתאֵצְב Hֶרֶדַב םִיַמַבּו םֶחֶלַב םֶכְתֶא ּומְדִק ֹאל רֶשֲא רַבְד לַע )ה( :םָלֹוע דַע קָֹוקְי לַהְקִב םֶהָל ֹאבָי ֹאל יִריִשֲע רֹוּד
 :ָּךֶלְלַקְל םִיַרֲהַנ םַרֲא רֹותְפִמ רֹועְב ןֶב םָעְלִב תֶא Sיֶלָע רַכָש רֶשֲאַו םִיָרְצִמִמ

 

3. A “mamzer” shall not enter the assembly of God; even the tenth generation shall not enter the 
assembly of God. 4. An Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of God; even the tenth 
generation shall never enter the assembly of God. 5. Because they did not greet you with bread and 
water on the way, when you left Egypt, and because (he) [the people of Moab] hired Balaam the son of 
Beor from Pethor in Aram Naharaim against you, to curse you. 
 
10. Sifrei – the sin of Moab and Ammon 
 

 בותכה םרסא אלו ,ברחב לארשי תא ומדק םימודאו םימב לארשי תא ועבט םה םירצמ :רמוא ןועמש יבר
 רוסיא בותכה םרסא לארשי תא איטחהל הצע ולטנש ינפמ ,םיבאומו םינומע .תורוד השולש דע אלא
 הזה םלועה ןמ אלא ואיצומ ןיא וגרוההש ;וגרוהה ןמ ול השק םדאה תא איטחמהש ,ךדמלל .םלוע

אבה םלועה  ןמו  הזה  םלועה  ןמ  ואיצומ  ואיטחמהו   
 
11. Yevamot 66b (Mishna) / Berachot 28 / Yevamot 67 – the males, not the females 
 

 םג ונמזב ריתה עשוהי 'ר . דימ תורתומ םהיתובקנ לבא ,םלוע רוסיא ןרוסיאו םירוסא יבאומו ינומע
 לכ תא לבלבו בירחנס הלעש רחא תומואה ןיב וברעתנ רבכ באומו ןומע יכ ,להקב אובל ינומע רגל
  .)ז"ע תומבי( הנוהכל הרשכ ינומע רג תב :ןנחוי 'ר רמא אלוע רמא .)ח"כ תוכרב( תומואה

 
12. Malbim – Lot’s cardinal sin cast a shadow over all his male descendants 
 

 רמאנו .תוירעה ןינע לע אוהש ..."ןדריה רככ לכ תא טול אריו" )ד"וי ג"י תישארב( ש"מ לע ל"זר ש"מ עודי םגו
 ישנא תא סייפל ליחתה רשאכ םגו .םהלש ןינידה סומינ עודיו םודסב טפושו ןיידל םודס רעשב בשוי טולש
 עדי אלש דע התשש םגו ...ויתונבב לשכנש הממ םגו .םריקפהל הצרו 'וגו "תונב יתש יל אנ הנה" רמא םודס
 םהרבא ךרדש .םהרבא ךרדמ ךופה אוהש ךרד טול ול חקל םהרבאמ דרפתנשכש הארנהו .המוקבו הבכשב
 קר עקשנ תויהלו לכשה רוא ךרד תא ךישחהל רחב טולו ,רסומהו לכשה ךרדב ךלילו רמוחה ךכזל קר היה
  .םודס ישנא ךרד עודיכ רסומו קח ןיאב ,ץרא תומהבכ תויחלו םיינפוג םינינעב
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 תדמ וב הקבדש קר ,המואמ ול ליעוה אל ,הניכשה תולגתה ותיבב הארו םהרבא תיבב בר ןמז היהש רחא ףאו
 היארהו ,ץרא ילע תומהבכ גהנתהל ויכרדב וכלה וינב ןכו .םיכאלמהב ריצפהש ןינעמ הארנכ םיחרוא תסנכה
  ...רועפ ז"על ודבעש הממ הארנכ םגו הכאלמ וא המכח רבד הזיא םהמ אציש ך"נתב רכז אצמנ אלש
 םחלב לארשי ינב תא םימידקמ ויה חטב תאזה הדמה יפלו ,דאמל םהב קובד היה םיחרוא תסנכה תדמ קרו
 י"עש םיארי ויה יכ ...םהרבאמ םהיבא טול דרפתנ רשאכ לארשימ דרפתהל היה םנוצר לבא .םימו

 םיצור ויה רשא תוינפוגה תואנה םהל דוע ברעי אל זא םהיתודמו םכרד תגהנה ואריו לארשיל םתוברקתה
  .בצע םוש םהב ברעתה ילבמ רעי תומהבכ םהמ תונהל
 
 תושעל ומכחתה ןכל ...ץראה לכב םתגהנה םסרפתת זאש םצראב ובשיתי י"נבשכ םהל ער היהי רתויבו

 תיהלאה החגשה ןיאב רבדמב םידנו םיענ ויהיו ,ללכ ץראל ואובי אלשו םתגרדממ ולפי י"נבש תולובחת
 םתגרדממ דואמ ולפי ,םהל ןוחצנה היהי אלש המחלמ וארי םאש ,י"נב עבט עדי יכ ךכ היה קלב תצעו .תייסנה
 ...המודכו רועפכ תויוזב תודובעל ודבעיש הלאמ טרפבו .ז"ע ידבוע תחלצה םתוארב דחי ןוחטבבו הנומאב
 

 ךיתונב יתש תאו םש רמאנו שיא ועדי אל רשא ש"מכ םודסב ויה יכ ףא תועונצ ויה טול תונב יכ 'גה המדקה
 לכ וגהנתה ןכו םימש םשל ושע םהיבא םע הרקש השעמהו .אנמיהמ ןוחכתשאד סולקנוא םגרתש תואצמנה
 קלב תא םעלב ץעי רשאכו המענו תורכ תובוט תודירפ 'ב םהמ אציש היארהו תועינצה יכרדב ןומעו באומ תונב
 ול ועמש אל באומ תונבש ותצע לבק אל קלבש מ"הותב םש אבוהו לאנברבאה בתכ תונזב י"נב תא לישכהל
 תונב לא תונזל םעה לחיו רמאנש המו ,לארשי תא לישכהל באומ תנידמל ןידמ תונב ואוביש ןידמל ךלה םעלבו

 ...ןידמ תונב ויה תמאב לבא באומ תונב םהש ובשחו תועטב ויה םעה ,באומ
  
13. R. Eitan Finkelstein, Bar Ilan Torah Institute – the difference between Lot and his daughters 
 

 ךכבו - ויתונב תא דמחש בא לש ,תוירע יוליג לש ארונו םויא השעמ יאצאצ םה םיבאומהו םינומעה םאה
 שי אמש וא ?תושיאה יסחי לש רושימב םג "ךלש - ךלשו ,ילש - ילש"ש תעבוקה םודס לש הכרד תא ךישמה
 דיתעו םלועה םויק תלצה םשל תימצע הברקהל תונכומ לש ,םוצע דסח השעמ לש םיאצאצכ םתוארל
 ?תושונאה
 
 ןומע םיטקונ רשאכ .םיידיתעה םיבאומהו םינומעה לש םחתפל הנותנ איהו ,הערכוה אל וז הלאשש הארנ
 ,הבוח ףכל םניד תא םה םיעירכמ - לארשי תא םימבו םחלב םימדקמ םניאו ,םודס ישנא לש םתדימב באומו
 .םודס ךרדב ךלוהה טול יאצאצ אלא ,םלועה תוליצמ טול תונב יאצאצ אל םה יכ םמצע לע םה םידיעמו
 ...םה תוירע יוליג יאצאצ ןכש - םירזממכ םתוא הנד הרותה עודמ רורב הז הרקמב
 
 תא הב תוארל שיש הרומ ,היבאומה תורב היוצמה דסחה תמצע לע ונתוא תדמלמש תור תליגמ ,תאז תמועל
 .םלועה תלואגו תלצהל ןשפנ ורסמש ימ לש ןערזכ הילא סחייתהל שיו ,דסחה תולמוג טול תונב לש אצאצה
 ל"זח ועבק םג ןכל .םלוע לש ולאוגו וחישמ הנממ אציש םג אלא ,לארשי םעל ףרטצהל קר אל איה היואר ,ןכל
 לש התרהצהכ ,וסרוהל תנמ לע אלו ותונבל תנמ לע לארשי םעל ףרטצהל רחבתש תינומע וא תיבאומ לכ יכ
 איהש המצע לע איה הדיעמ ןכש - לארשי להקב ֹאבל איה היואר ,)זט ,א תור( "יָקcֱא Hִיַקcאֵו יִמַע Hֵמַע" תור
  .תושונאה תלואג לע ןשפנ תורסומה דסחה תולמוג לש ןערזמ

 
 


