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Shabbat Hazon: A Tale of Two Cities:
Based on an article by Rav Alex Israel

Source 1: Sefer Yeshaya 1:1-27
Question: What themes “jump out at you” from Yeshaya’s prophecy?
• Is he referring to a religious society?
• What characterizes the Jewish community of his time?
;ה' ְקצִׁ ינֵי ְסדֹם- י ִׁש ְמעּו ְדבַ ר10 Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom;
ּתֹורת אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ם
ַ  הַ אֲ זִׁ ינּוgive ear unto the law of our God, ye people of
.ֲעמ ָֹרה
Gomorrah
הֹותיר
ִׁ , ט לּולֵי יְהוָה צְ בָ אֹות9 Except the LORD of hosts had left unto us a very
,כִׁ ְסדֹם הָ יִׁינּו-- לָנּו שָ ִׁריד כִׁ ְמעָ טsmall remnant, we should have been as Sodom,
} {פ.ַל ֲעמ ָֹרה דָ ִׁמינּו
we should have been like unto Gomorrah. {P}
What is the obvious question that the clear-thinking EB student should be asking
him or herself?
We need a volunteer to remind us what we see in the Chumash about the
character of the people of Sodom…
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Source 2: Sefer Yehezkel Ch. 16
- ִׁאם, נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִׁ ה, ָאנִׁי- מח חַ י48 As I live, saith the Lord GOD, Sodom thy
- ָנֹותיה
ֶ ְ ִׁהיא ּוב,חֹותְך
ֵ ֲ עָ ְש ָתה ְסדֹם אsister hath not done, she nor her daughters, as
.נֹותיְִׁך
ָ ְ ַא ְּת ּוב,כַאֲ שֶ ר עָ ִׁשיתthou hast done, thou and thy daughters.
 עֲֹון ְסדֹם,זֶה הָ יָה- מט ִׁהנֵה49 Behold, this was the iniquity of thy sister
לֶחֶ ם וְ שַ ְלוַת- גָאֹון ִׁשבְ עַ ת:חֹותְך
ֵ ֲ אSodom: pride, fulness of bread, and careless
עָ נִׁי- וְ יַד, ָנֹותיה
ֶ ְ הָ יָה לָּה וְ לִׁב,הַ ְש ֵקט
.יקה
ָ ִׁ ל ֹא הֶ חֱ ז, וְ ֶאבְ יֹוןease was in her and in her daughters; neither
did she strengthen the hand of the poor and
needy.
Source 3: Commentary of Malbim: They had everything in the world but did
not support the downtrodden; Sdom is your ‘sister’ city !

 העון שעליהם היו ראוים לעונש היה על מצות.(מט) הנה זה היה עון סדם אחותך
 מה שיד עני ואביון לא החזיקה וזה היה עון סדום שהעון הוא מה,שבין אדם לחברו
 ולא, כי לא עשו זה מפני הדוחק כי היה גאון שבעת לחם,שמעוה במזיד בעצת שכלו
מפני שלא היה להם שלום שאז יאצרו אוצרות בר ולחם ליום קרב ומלחמה וימי
 ובכ"ז יד עני ואביון לא החזיקה מפני שהיו להם, כי שלות השקט היה לה,מצור
 שהי' הנימוס אצלם שלא להטיב עם דל,נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם
:וחסר לחם
Source 4: Bereishit Ch. 19
 וְ ַאנְשֵ י הָ עִׁ יר, י ְִׁשכָבּו, ד טֶ ֶרם4 But before they lay down, the men of the city,
 ִׁמנַעַ ר,הַ ּבַ יִׁת- ַאנְשֵ י ְסדֹם נָסַ ּבּו עַ לeven the men of Sodom, compassed the house
. ִׁמ ָקצֶ ה,הָ עָ ם- כָל:ז ֵָקן-וְ עַ ד
round, both young and old, all the people from
every quarter.
,ֹאמרּו לֹו
ְ לֹוט וַי- ה ַוי ְִׁק ְראּו ֶאל5 And they called unto Lot, and said unto him:
ּבָ אּו ֵאלֶיָך-' ַאיֵה הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ שֶ רWhere are the men that came in to thee this
 וְ נ ְֵדעָ ה,יאם ֵאלֵינּו
ֵ ִׁהַ ָל ְילָה; הֹוצ
. א ָֹתםnight? bring them out unto us, that we may
know them.'

(ה) ונדעה אותם  -כוונתם לכלות את הרגל מביניהם ,כדברי רבותינו (סנהדרין קט א) ,כי חשבו
שבעבור טובת ארצם שהיא כגן ה' יבאו שם רבים ,והם היו מואסי הצדקה....ומה שאמר (לעיל
יג יג) רעים וחטאים לה' מאד ,שהיו מכעיסים ומורדים בשלותם ובענוי האביונים....

Source 4a) Talmud Sanhedrin 109a
תנו רבנן :אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא….
למה לנו עוברי דרכים? שאין באים אלינו אלא לחסרינו [מממוננו] ,בואו ונשכח תורת
רגל מארצנו
Our Sages: They were awful people in general, but this sealed the deal
ועל דעת רבותינו (עיין סנהדרין קט א) היו בהם כל מדות רעות ,אבל נגמר דינם על אותו העון
מפני שלא החזיקו יד עני ואביון ,כי היו תדירים באותו עון יותר מכולם ,וגם כי כל העמים עושים
צדקות עם ריעיהם ועם ענייהם ,לא היה בכל הגוים כסדום לאכזריות:
The punishment of Sdom bespeaks the holiness of Eretz Yisrael
ודע ,כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל ,כי היא מכלל נחלת ה' ואינה סובלת אנשי
תועבות ,וכאשר תקיא את הגוי כלו מפני תועבותם הקדימה וקאתה את העם הזה שהיו רעים
מכולם לשמים ולבריות .ושממו עליהם השמים והארץ והושחתה הארץ בלא רפואה לעולם ,מפני
שבעבור טובה נתגאו ,וראה הקדוש ברוך הוא שיהיה לאות לבני מרי לישראל העתידים לירשה
כאשר התרה בהן גפרית ומלח שרפה כל ארצה כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר
הפך ה' באפו ובחמתו (דברים כט כב):
Source 4c) Devarim Ch. 29
21 And the generation to come, your children
that shall rise up after you, and the foreigner
that shall come from a far land, shall say, when
they see the plagues of that land, and the
sicknesses wherewith the LORD hath made it
;sick

כא וְ ָאמַ ר הַ דֹור הָ ַאחֲ רֹוןּ ,בְ נֵיכֶם
אֲ שֶ ר יָקּומּו מֵ ַאחֲ ֵריכֶם ,וְ הַ נָכְ ִׁרי,
חֹוקה; וְ ָראּו ֶאת-
אֲ שֶ ר יָב ֹא מֵ ֶא ֶרץ ְר ָ
מַ כֹות הָ ָא ֶרץ הַ ִׁהוא ,וְ ֶאתַּ -תחֲ ל ֶֻאיהָ ,
אֲ שֶ רִׁ -חלָה יְהוָהּ ,בָ ּה.

22 and that the whole land thereof is brimstone,
and salt, and a burning, that it is not sown, nor
beareth, nor any grass groweth therein, like the
overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah
and Zeboiim, which the LORD overthrew in
;His anger, and in His wrath

כב גָפְ ִׁרית וָמֶ לַחְ ,ש ֵרפָה כָלַ -א ְרצָ ּה--
ל ֹא ִׁתז ַָרע וְ ל ֹא ַתצְ ִׁמחַ  ,וְ ל ֹאַ -י ֲעלֶה בָ ּה
כָל-עֵ שֶ ב :כְ מַ ְה ֵפכַת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה,
ַא ְדמָ ה ּוצְ ֹביִׁים ,אֲ שֶ ר הָ פְַך יְהוָה,
ּבְ ַאפֹו ּובַ חֲ מָ תֹו.
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Source 4: Commentary of Ramban
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Source 5: Pesikta Zutarta

: לתשמיש ביקשום.ה) ויקראו אל לוט וגו' הוציאם אלינו ונדעה אותם
They called out to Lot: Bring them to us so that we can know them: They
wanted to have sexual relations with them (the angels)
Support from Source 5b) Midrash Sechel Tov:

 והאדם ידע חוה אשתו (שם,)ודומה לדבר ואיש לא ידעה (בראשית כב טז
 אז אמרו לו המלאכים עד כאן היית מבקש עליהם רחמים והיינו,)ד א
 כי, ועכשיו ומעתה אין אתה רשאי לבקש עליהם רחמים,מקבלים ממך
 שהיו כותבין (גמומריות) [גמומסיות] לזכר,מעשיהם כמעשה דור המבול
:ולבהמה
This is similar to “and no man knew her”/”And Adam knew his wife Eve. Then
the angels said to Lot: Until now, we were open to praying on their behalf, but
from here on in you have no permission to ask for God’s compassion on their
behalf, because their actions are like the generation of the flood, which wrote
marriage contracts for (other men) and animals.
Where have we seen Sodom before in Chumash?
Let’s refresh our collective memories…
• Bereishit Ch. 13
• Bereishit Ch. 14

Source 6: Bereishit Ch 14
הָּ ְרכֻש; וְ גַם- ֵאת כָּל, טז ַויָּשֶׁ ב16 And he brought back all the goods, and also
 וְ גַם,לֹוט ָּא ִחיו ְּורכֻשֹו הֵ ִשיב- ֶׁאתbrought back his brother Lot, and his goods,
.הָּ עָּ ם-הַ נ ִָּשים וְ ֶׁאת-ֶׁאת
and the women also, and the people.
, ל ְִק ָראתֹו, ְסדֹם-יז ַויֵּצֵּ א מֶ לְֶך
-ַאחֲ ֵּרי ׁשּובֹו מֵּ הַ ּכֹות ֶאת
הַ ְמלָכִ ים אֲ ׁשֶ ר- וְ ֶאת,ּכְ דָ ְר ָלעֹמֶ ר
 הּוא עֵּ מֶ ק,עֵּ מֶ ק ׁשָ וֵּה- ֶאל--ִאּתֹו
.הַ מֶ לְֶך

17 And the king of Sodom went out to meet
him, after his return from the slaughter of
Chedorlaomer and the kings that were with
him, at the vale of Shaveh--the same is the
King's Vale.
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,צֶ דֶ ק מֶ לְֶך ׁשָ לֵּם- יח ּומַ לְּכִ י18 And Melchizedek king of Salem brought
 ל ְֵּאל, הֹוצִ יא לֶחֶ ם ָו ָייִן; וְ הּוא כֹהֵּ ןforth bread and wine; and he was priest of
.עֶ לְיֹון
God the Most High.
 בָּ רּוְך: וַי ֹּאמַ ר, יט ַויְבָּ ְרכֵהּו19 And he blessed him, and said: 'Blessed be
קנֵה שָּ מַ יִם
ֹּ , ַאבְ ָּרם ל ְֵאל עֶׁ לְיֹוןAbram of God Most High, Maker of heaven and
.ו ָָּּא ֶׁרץ
earth;
 ִמגֵן- אֲ שֶׁ ר, כ ּובָּ רּוְך ֵאל עֶׁ לְיֹון20 and blessed be God the Most High, who hath
. ִמּכֹל,לֹו מַ עֲשֵּ ר- צָּ ֶׁריָך בְ יָּדֶׁ ָך; ַוי ִֶּתןdelivered thine enemies into thy hand.' And he
gave him a tenth of all.
- ֶאל, ְסדֹם- כא וַי ֹאמֶ ר מֶ לְֶך21 And the king of Sodom said unto Abram:
 וְ הָ ְרכֻׁש,לִי הַ ֶנפֶׁש- ֶּתן:' ַאבְ ָרםGive me the persons, and take the goods to
.לְָך-ַקח
thyself.'
מֶׁ לְֶׁך- ֶׁאל, כב וַי ֹּאמֶׁ ר ַאבְ ָּרם22 And Abram said to the king of Sodom: 'I
יְהוָּה ֵאל- הֲ ִרמ ִֹּתי י ִָּדי ֶׁאל: ְסדֹּםhave lifted up my hand unto the LORD, God
.קנֵה שָּ מַ יִם ו ָָּּא ֶׁרץ
ֹּ ,עֶׁ לְיֹון
Most High, Maker of heaven and earth,
,נַעַ ל- ִמחּוט וְ עַ ד ְשרֹוְך- כג ִאם23 that I will not take a thread nor a shoeלְָּך; וְ ל ֹּא-אֲ שֶׁ ר- ֶׁא ַקח ִמכָּל- וְ ִאםlatchet nor aught that is thine, lest thou
. ַאבְ ָּרם- אֲ נִי הֶׁ עֱשַ ְר ִתי ֶׁאת,ת ֹּאמַ ר
shouldest say: I have made Abram rich;
 ַרק אֲ שֶׁ ר ָּאכְ לּו, כד בִ לְעָּ דַ י24 save only that which the young men have
 אֲ שֶׁ ר, וְ חֵ לֶׁק הָּ אֲ נ ִָּשים, הַ נְעָּ ִריםeaten, and the portion of the men which went
, עָּ נֵר ֶׁא ְשכֹּל ּומַ ְמ ֵרא:הָּ לְכּו ִא ִתי
} {ס. הֵ ם י ְִקחּו חֶׁ ל ְָּקםwith me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them
take their portion.' {S}
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Who is this MalkiTzedek?
Source 7: Jerusalem Targum
:(יח) ומלכי צדק מלכא דירושלם הוא שם רבא הוה כהין עילאה
Source 8: Ibn Ezra
,יח) ומלכי צדק נקרא כן בעבור שהוא מלך על מקום צדק … ושלם הוא ירושלים
Tehillim Ch. 76 והעד ויהי בשלם סכו
King over a place of righteousness/Shalem = Jerusalem -

Source 9: Radak
… כי ירושלים הוא מקום הצדק והשלום לא יסבול עול. הוא ירושלים- (יח) ומלכי צדק מלך שלם
 לפיכך מקיא החטאים היושבים בה,וחמס ומעשה תועבה זמן ארוך
It’s a place that does not tolerate lack of righteousness – echo of the Ramban visà-vis Eretz Yisrael as a whole; Jerusalem is the heart of Eretz Yisrael and is
therefore hyper-sensitive to injustice

Source 10: Ramban
 ומלכה. כענין שנאמר (תהלים עו ג) ויהי בשלם סוכו, היא ירושלים- (יח) ומלכי צדק מלך שלם
 כי מאז ידעו הגוים כי המקום ההוא מבחר,)יקרא גם בימי יהושע "אדני צדק" (יהושע י א
 או שידעו מעלתו בקבלה שהוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה ששם,המקומות באמצע הישוב
שכינתו של הקדוש ברוך הוא שנקרא "צדק
This is Jerusalem….from early on, the non-Jewish nations knew that this was the
choicest place in the middle of the land, or perhaps they knew its significance
based on a tradition that it was parallel to the celestial Bet Hamikdash, where
Hashem’s Shehina dwells, called “Tzedek” .
 אבל, להודיע כי אברהם לא היה נותן מעשר לכהן לאלהים אחרים- והזכיר והוא כהן לאל עליון
 כי שם יהיה, והרמז לאברהם מזה.מפני שידע בו שהוא כהן לאל עליון נתן לו המעשר לכבוד השם
' ושם יברכו את ה, ושם יוציא זרעו המעשר והתרומה,בית אלהים
It mentions that he was a Kohen of the most High God – to tell us that Avraham
would not give ma’aser to the priest of another God…this will be the future place
of the House of God, and his seed will take out ma’aser and terumah, and that is
where God will bless him
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Source 11: Rashi
: מעשר מכל אשר לו לפי שהיה כהן, אברם- ויתן לו
And he gave – Avram gave ma’aser from everything he had because
he (MalkiTzedek) was a Kohen
Source 12: Ramban
 אבל חלק הגבוה, אברהם לא רצה לקחת לעצמו מחוט ועד שרוך נעל- (כ) ויתן לו מעשר מכל
 והלך עמו עד שלם, ומלך סדום יצא לקראת אברהם אל עמק שוה לכבדו,הפריש לתתו לכהן
 אבל כאשר ראה, ולא בקש מלך סדום ממנו דבר,שהוציא מלכי צדק לחם ויין לעם אשר ברגליו
 ואברהם בטח באלהיו, אז בקש גם הוא הנפש בדרך צדקה,נדיבת לבו וצדקתו שנתן המעשר
 והשיב לו כל רכוש סדום שהוא שלו,שיתן לו עושר ונכסים וכבוד ולא רצה לקחת ממנו דבר
,וכל רכוש עמורה להשיב אותו לבעליו
Rav Alex Israel: What's in it for Avraham? Why would Avraham want to make a deal
with the King of Sedom, after all he is already a wealthy man? The answer may be found
in Bereshit Chapter 13….There is simply not enough land for these two relatives to
shepherd their flocks together. This chapter drives home the rather unstable alien status
that Avraham has to contend with in the Land of Canaan. Avraham is a foreigner, he owns
no land. He is a passing shepherd, but he is not a fixture, not a power player …until
Chapter 14. Avraham, as victorious warlord, now has the opportunity to begin to create
a pact … that might provide stable tenure in Canaan and an opportunity for permanence
and influence.
Why does Malki-Tzedek make the journey from Jerusalem? To praise God? Maybe! But
there is more going on here. It would appear then that Malki-Tzedek arrives, just in
time, to remind Avraham - at the critical moment, seconds before he is likely to strike a
deal with the King of Sedom - that everything; heaven and earth, bread and wine, and
victory in war, all come from the Supreme God. Stability in the Land of Canaan shall not
be won by military treaties and pacts of Kings. Rather it is earned by kindness and moral
fortitude.
An absolute refusal! But look at the text closely. It already tells us what might have
happened had Avraham made the deal. It explains why Avraham refuses. "You shall not
say, 'It is I who make Avraham rich.'" What is going on here? Why would the King of
Sedom want to say: "It is I who make Avraham rich"? Why is it important that he should
not be able to say it?
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Avraham may have had his “Lot” moment here!!
But he passes the test…
Look at the language….

Examine the parallel language:
Malkitzedek:
 בָּ רּוְך ַאבְ ָּרם: ַוי ֹּאמַ ר, יט ַו ְיבָּ ְר ֵכהּו19 And he blessed him, and said: 'Blessed
.קנֵה ָּשמַ יִ ם וָּ ָּא ֶׁרץ
ֹּ , ל ְֵאל עֶׁ לְ יֹוןbe Abram of God Most High, Maker of
heaven and earth;

 ִמגֵן צָּ ֶׁריָך- אֲ שֶׁ ר, כ ּובָּ רּוְך ֵאל עֶׁ ְליֹון20 and blessed be God the Most High, who
. ִמכֹּל,לֹו מַ עֲשֵ ר- בְ יָּדֶׁ ָך; וַ ִי ֶׁתןhath delivered thine enemies into thy
hand.' And he gave him a tenth of all.
Avram:

מֶׁ לְֶׁך- ֶׁאל, כב וַ י ֹּאמֶׁ ר ַאבְ ָּרם22 And Abram said to the king of Sodom: 'I
 ְיה ָּוה ֵאל- הֲ ִרמ ִֹּתי י ִָּדי ֶׁאל: ְסדֹּםhave lifted up my hand unto the LORD,
.קנֵה שָּ ַמ ִים וָּ ָּא ֶׁרץ
ֹּ , עֶׁ לְיֹוןGod Most High, Maker of heaven and earth,
Source 13: Sefer Zecharia Ch. 14
, לַיהוָּה; וְ חֻ לַק ְש ָּללְֵּך,בָּ א- א ִהנֵּה יֹום1 Behold, a day of the LORD cometh,
. בְ ִק ְרבֵּ ְךwhen thy spoil shall be divided in
the midst of thee.
,יְרּושָ ַל ִׁם-הַ גֹויִׁם ֶאל-כָל- ב וְ ָאסַ פְ ִּׁתי ֶאת2 For I will gather all nations against
, וְ ִׁנלְכְ דָ ה הָ עִׁ יר וְ נָשַ ּסּו הַ ּבָ ִּׁתים, ל ִַׁמלְחָ מָ הJerusalem to battle; and the city shall
(ּתשָ כַבְ נָה); וְ יָצָ א חֲ צִׁ י
ִׁ וְ הַ נ ִָׁשים תשגלנה
.הָ עִׁ יר- ל ֹא ִׁיכ ֵָרת ִׁמן, וְ י ֶֶתר הָ עָ ם, ּבַ גֹולָה, הָ עִׁ ירbe taken, and the houses rifled, and
the women ravished; and half of the
city shall go forth into captivity, but
the residue of the people shall not be
cut off from the city.
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 כְ יֹום, וְ ִׁנלְחַ ם ּבַ גֹויִׁם הָ הֵ ם, ג וְ יָצָ א יְהוָה3 Then shall the LORD go forth, and
. ּבְ יֹום ְק ָרב, ִׁהלָחֲ מֹוfight against those nations, as when He
fighteth in the day of battle.
ֵיתים
ִׁ הַ ר הַ ז-הַ הּוא עַ ל- ד וְ עָ ְמדּו ַרגְ לָיו ּבַ יֹום4 And His feet shall stand in that day
 וְ נִׁבְ ַקע הַ ר, ִׁמ ֶקדֶ ם,פְ נֵי יְרּושָ ַל ִׁם- אֲ שֶ ר עַ לupon the mount of Olives, which is
 גֵיא גְ דֹולָה,ֵיתים מֵ חֶ צְ יֹו ִׁמזְ ָרחָ ה ָויָמָ ה
ִׁ הַ ז
.נֶגְ ּבָ ה- וְ חֶ צְ יֹו, ְמאֹד; ּומָ ש חֲ צִׁ י הָ הָ ר צָ פֹונָהbefore Jerusalem on the east, and the
mount of Olives shall cleft in the midst
thereof toward the east and toward
the west, so that there shall be a very
great valley; and half of the mountain
shall remove toward the north, and
half of it toward the south.
-הָ ִׁרים ֶאל-יַגִׁ יעַ גֵי- כִׁ י,הָ ַרי- ה וְ נ ְַס ֶּתם גֵיא5 And ye shall flee to the valley of the
 ּבִׁ ימֵ י, וְ נ ְַס ֶּתם כַאֲ שֶ ר נ ְַס ֶּתם ִׁמפְ נֵי הָ ַרעַ ש, ָאצַ לmountains; for the valley of the
- כָל,יְהּודָ ה; ּובָ א יְהוָה אֱ ֹלהַ י-עֻזִׁ יָה מֶ לְֶך
. ְקד ִֹׁשים עִׁ מָ ְךmountains shall reach unto Azel; yea,
ye shall flee, like as ye fled from before
the earthquake in the days of Uzziah
king of Judah; and the LORD my God
shall come, and all the holy ones with
Thee.
 י ְָקרֹות,י ְִׁהיֶה אֹור- ּבַ יֹום הַ הּוא; ל ֹא, ו וְ הָ יָה6 And it shall come to pass in that day,
.) יקפאון (וְ ִׁקפָאֹוןthat there shall not be light, but heavy
clouds and thick;
יֹום-ל ֹא-- הּוא ִׁיּוָדַ ע לַיהוָה, ֶאחָ ד- ז וְ הָ יָה יֹום7 And there shall be one day which
.אֹור- י ְִׁהיֶה,עֶ ֶרב- ָל ְילָה; וְ הָ יָה לְעֵ ת- וְ ל ֹאshall be known as the LORD'S, not day,
and not night; but it shall come to
pass, that at evening time there shall
be light.
חַ ּיִים- יֵּצְ אּו מַ יִם, ח וְ הָּ יָּה בַ ּיֹום הַ הּוא8 And it shall come to pass in that
 וְ חֶ צְ יָּם,הַ ּיָּם הַ ַק ְדמֹונִי- חֶ צְ יָּם ֶאל, ִמירּושָּ ַל ִםday, that living waters shall go out
. י ְִהיֶה, בַ ַקיִץ ּובָּ ח ֶֹרף:הַ ּיָּם הָּ ַאחֲ רֹון-ֶאל
from Jerusalem: half of them
toward the eastern sea, and half of
them toward the western sea; in
summer and in winter shall it be.
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הָּ ָּא ֶרץ; בַ ּיֹום-כָּל- עַ ל, ט וְ הָּ יָּה יְהוָּה לְמֶ לְֶך9 And the LORD shall be King over
.ּושמֹו ֶאחָּ ד
ְ -- י ְִהיֶה יְהוָּה ֶאחָּ ד, הַ הּואall the earth; in that day shall the
LORD be One, and His name one.
 ֶנגֶב,הָּ ָּא ֶרץ ָּכע ֲָּרבָּ ה ִמגֶבַ ע ל ְִרּמֹון- י יִּסֹוב כָּל10 All the land shall be turned as
 יְרּושָּ ָּל ִם; וְ ָּראֲ מָּ ה וְ י ְָּשבָּ ה ַת ְח ֶתיהָּ ל ְִמשַ עַ רthe Arabah, from Geba to Rimmon
שַ עַ ר- ְמקֹום שַ עַ ר הָּ ִראשֹון עַ ד- עַ ד,בִ ְני ִָּמן
. עַ ד י ְִקבֵּ י הַ ּמֶ לְֶך,ּומגְ דַ ל חֲ ַננ ְֵּאל
ִ , הַ פִ נִיםsouth of Jerusalem; and she shall be
lifted up, and inhabited in her place,
from Benjamin's gate unto the place
of the first gate, unto the corner
gate, and from the tower of Hananel
unto the king's winepresses.
עֹוד; וְ י ְָשבָ ה- וְ חֵ ֶרם ל ֹא י ְִׁהיֶה, יא וְ י ְָשבּו בָ ּה11 And men shall dwell therein, and
} {ס. לָבֶ טַ ח, יְרּושָ ַל ִׁםthere shall be no more extermination;
but Jerusalem shall dwell safely. {S}

Source 14: Yechezkel Ch. 47
מַ יִׁם יֹצְ ִׁאים- וְ ִׁהנֵה,פ ֶַתח הַ ּבַ יִׁת- ֶאל, א ַוי ְִׁשבֵ נִׁי1 And he brought me back unto the door of
;פְ נֵי הַ ּבַ יִׁת ָק ִׁדים- כִׁ י, ִׁמ ַּתחַ ת ִׁמפְ ַּתן הַ ּבַ יִׁת ָק ִׁדימָ הthe house; and, behold, waters issued out
, ִׁמ ַּתחַ ת ִׁמכ ֶֶתף הַ ּבַ יִׁת הַ יְמָ נִׁית,וְ הַ מַ יִׁם י ְֹר ִׁדים
. ַ ל ִַׁמזְ ּבֵ ח, ִׁמ ֶנגֶבfrom under the threshold of the house
eastward, for the forefront of the house
looked toward the east; and the waters came
down from under, from the right side of the
house, on the south of the altar.
, ַוי ְִׁסּבֵ נִׁי דֶ ֶרְך חּוץ,שַ עַ ר צָ פֹונָה- דֶ ֶרְך, ב וַיֹוצִׁ ֵאנִׁי2 Then brought he me out by the way of the
מַ יִׁם-שַ עַ ר הַ חּוץ דֶ ֶרְך הַ פֹונֶה ָק ִׁדים; וְ ִׁהנֵה- ֶאלgate northward, and led me round by the
.הַ כ ֵָתף הַ יְמָ נִׁית- ִׁמן,ְמפַכִׁ ים
way without unto the outer gate, by the way
of the gate that looketh toward the east; and,
behold, there trickled forth waters on the
right side.
 וְ ָקו ּבְ יָדֹו; ַויָמָ ד ֶאלֶף,הָ ִׁאיש ָק ִׁדים- ג ּבְ צֵ את3 When the man went forth eastward with
. ַו ַיעֲבִׁ ֵרנִׁי בַ מַ יִׁם מֵ י ָאפְ סָ יִׁם, ּבָ ַאמָ הthe line in his hand, he measured a thousand
cubits, and he caused me to pass through the
waters, waters that were to the ankles.
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 ַו ַיעֲבִׁ ֵרנִׁי בַ מַ יִׁם מַ יִׁם ּבִׁ ְר ָכיִׁם; ַויָמָ ד, ד ַויָמָ ד ֶאלֶף4 Again he measured a thousand, and caused
. ַו ַיעֲבִׁ ֵרנִׁי מֵ י מָ ְת ָניִׁם, ֶאלֶףme to pass through the waters, waters that
were to the knees. Again he measured a
thousand, and caused me to pass through
waters that were to the loins.
- כִׁ י:אּוכַל ַל ֲעבֹר- אֲ שֶ ר ל ֹא,נַחַ ל-- ה ַויָמָ ד ֶאלֶף5 Afterward he measured a thousand; and it
.יֵעָ בֵ ר- נַחַ ל אֲ שֶ ר ל ֹא, גָאּו הַ מַ יִׁם מֵ י שָ חּוwas a river that I could not pass through; for
the waters were risen, waters to swim in, a
river that could not be passed through.

, ָאדָ ם; וַיֹו ִׁל ֵכנִׁי ַוי ְִׁשבֵ נִׁי-ית בֶ ן
ָ  הֲ ָר ִׁא, ו וַי ֹאמֶ ר ֵאלַי6 And he said unto me: 'Hast thou seen this,
. ְשפַת הַ נָחַ לO son of man?' Then he led me, and caused
me to return to the bank of the river.
 עֵ ץ ַרב, ְשפַת הַ נַחַ ל-וְ ִׁהנֵה ֶאל-- ז ּבְ שּובֵ ִׁני7 Now when I had been brought back,
.ּומזֶה
ִׁ , ִׁמזֶה: ְמאֹדbehold, upon the bank of the river were very
many trees on the one side and on the other.
הַ גְ לִי ָּלה- הַ ּמַ יִם הָּ ֵּאלֶה יֹוצְ ִאים ֶאל, ח וַּי ֹאמֶ ר ֵּאלַי8 Then said he unto me: 'These waters
- ֶאל,הָּ ע ֲָּרבָּ ה; ּובָּ אּו הַ ּיָּּמָּ ה- עַ ל, וְ י ְָּרדּו, הַ ַק ְדמֹונָּהissue forth toward the eastern region,
.הַ ּיָּּמָּ ה הַ ּמּוצָּ ִאים וְ נ ְִרפאּו הַ ּמָּ יִם
and shall go down into the Arabah; and
when they shall enter into the sea, into
the sea of the putrid waters, the waters
shall be healed.
אֲ שֶ ר-י ְִׁשרֹץ ֶאל כָל- ֶנפֶש חַ יָה אֲ שֶ ר- ט וְ הָ יָה כָל9 And it shall come to pass, that every living
 ַרּבָ ה, וְ הָ יָה הַ דָ גָה, י ְִׁחיֶה, יָבֹוא שָ ם נַחֲ ַליִׁםcreature wherewith it swarmeth,
-- וְ י ֵָרפְ אּו וָחָ י, כִׁ י בָ אּו שָ מָ ה הַ מַ יִׁם הָ ֵאלֶה:ְמאֹד
. הַ נָחַ ל,יָבֹוא שָ מָ ה- ֹכל אֲ שֶ רwhithersoever the rivers shall come, shall
live; and there shall be a very great
multitude of fish; for these waters are come
thither, that all things be healed and may live
whithersoever the river cometh.

הקדמונה  -המזרחית שנו רבותינו בתוספתא של סוכה להיכן יוצאין לימה של
טבריא ולימה של סדום ולים הגדול לרפות את מימיהם המלוחים ולמתקן:
וירדו על הערבה  -זו ימה של טבריא:
ובאו הימה  -זו ימה של סדום:

Source 16: Malbim – extending the healing of Sdom metaphor
וכונת המליצה הזאת ,שמי הדעת והכרת ה' יתפשטו אז בין שני האומות אדום וישמעאל,
שישמעאל הם יושבי המזרח ,ואדום הם יושבי המערב ,כמ"ש (זכריה י"ד) והיה ביום ההוא יצאו
מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון והם השני כתות שראה
במשל שא' עובר במי ברכים וא' עובר במי מתנים ,ואז ישתו את המים המדעים אשר יצאו מבית
ה' ויקבלו האמונה האמתית וירפאו מן המלח סדומית המסמא את העינים באמונות בלתי
אמתיות .וכן יצאו המים המדעיים גם אל ימה של סדום ,שהיא מליצה על המשוקעים עוד
בעבודת אלילים שעליהם רמז במי אפסים ,וגם הם ירפאו מן המלח המכלה עיני רואים ,ויראו
אור בהיר ,וגם ירד לימה של טבריה ששם מושב בני ישראל אשר המליץ עליהם במי שחו,
לרפאות גם תחלואי נפשם וכולם ישתו מן המים המדעיים ותבא חכמה כמים בקרבם איש לפי
הכנתו:

Rav Alex Israel draws a parallel between Zecharia and
Yechezkel

In both passages, a "Yom Hashem" – a day of Judgement, reckoning, recognition of
God, is underway. Water is described as somehow emerging from Yerushalayim
and flowing down into the Jordan valley thereby "healing" the dead waters of the
Dead Sea. In Zecharia, the Mount of Olives splits open; in Yechezkel the water
would appear to emerge from the Beit Hamikdash itself, but in both books, the
water flows towards the Arava, or the "Eastern Sea." This excess of water
transforms the sea in which nothing had been able to live – the Dead Sea – making
it "live" once again, so much so that fisherman will set sail from Ein Gedi and haul
in a catch similar to that of the Mediterranean.
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Source 15: Rashi - healing the salt seas of Sdom
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Source 17: Bereshit Ch. 13

,עֵ ינָיו-לֹוט ֶאת-י ַויִׁשָ אs
,כִׁ כַר הַ י ְַרדֵ ן-כָל-ַוי ְַרא ֶאת
לִפְ נֵּי-- מַ ְש ֶקה,כִׁ י ֻכלָּה
 ְסדֹם- ֶאת,שַ חֵּ ת יְה ָּוה
יְהוָּה- כְ גַן, ֲעמ ָֹּרה-וְ ֶאת
. ּבֹאֲ כָה צֹעַ ר,כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם

10 And Lot lifted up his eyes, and beheld
all the plain of the Jordan, that it was well
watered every where, before the LORD
destroyed Sodom and Gomorrah, like
the garden of the LORD, like the land
of Egypt, as thou goest unto Zoar.

Source 18: Bereishit Ch. 2
- גַן,ֹלהים
ִׁ ֱ ח וַ יִׁטַ ע ְיה ָוה א8 And the LORD God planted a garden
, ִׁמ ֶקדֶ ם; וַ יָשֶ ם שָ ם-- ּבְ עֵ דֶ ןeastward, in Eden; and there He put the man
.הָ ָאדָ ם אֲ שֶ ר יָצָ ר- ֶאתwhom He had formed.
- ִׁמן,ֹלהים
ִׁ ֱט ַויַצְ מַ ח ְיה ָוה א
עֵ ץ נ ְֶחמָ ד- כָל,הָ אֲ דָ מָ ה
וְ עֵ ץ-- וְ טֹוב לְ מַ אֲ ָכל,לְמַ ְר ֶאה
, וְ עֵ ץ, ּבְ תֹוְך ַהגָן,הַ חַ יִׁים
.הַ דַ עַ ת טֹוב ָו ָרע

9 And out of the ground made the LORD
God to grow every tree that is pleasant to the
sight, and good for food; the tree of life also
in the midst of the garden, and the tree of the
knowledge of good and evil.

 ְל ַה ְשקֹות, י וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ עֵ דֶ ן10 And a river went out of Eden to water the
, ִׁי ָפ ֵרד,ּומשָ ם
ִׁ ;הַ גָן- ֶאתgarden; and from thence it was parted, and
.אשים
ִׁ  לְ ַא ְרּבָ עָ ה ָר, וְ הָ יָהbecame four heads.

Source 19: Malbim
, כי גם בגן עדן כתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן,ואמר כגן ה' כארץ מצרים
 כי בג"ע הצמיח ה' כל עץ,ופי' חז"ל במדרש כגן ה' לאילנות וכארץ מצרים לזרעים
 ובמצרים כתיב לא כא"מ היא אשר תזרע את זרעך,נחמד למראה וטוב למאכל
 כי האילנות דלים וקטנים במצרים כנודע וככר הירדן היה,והשקית ברגלך כגן הירק
. ולא היה צריך למי גשמים וככר זה נמשך עד צוער,בו בין אילנות טובים בין זרעים
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Rav Israel: In the book of Bereshit, Gan Eden is the source of life-giving waters. In
Messianic times, the source of water is Yerushalayim! Yerushalayim becomes a
place in which God is ever-present – "And HaShem shall be King over all the earth;
in that day shall HaShem be One, and His name one" - just like in the Garden of
Eden (see Bereshit 3:8), and Jerusalem also becomes the source of healing
waters![4]
And so, we have established an interesting link between Sedom and Jerusalem. All
this to reach the fundamental question that is being raised by Isaiah. It is this: Will
Sedom control Jerusalem, with its injustice, death and destruction? Or shall we
manage to bring Jerusalem to Sedom and transform it into a place of life and Justice?
Shall an environment of cruel opportunism, of feeding indiscriminately upon the
misfortune of the poor and weak, of a valueless political culture of opulence,
lawlessness and self-centredness, a brutal, violent immoral public environment
animate Jerusalem? Or shall Jerusalem spread the word of Justice, caring,
compassion, truth, honesty and peace to the world? (See the continuation of the
Haftara – Yishayahu 2:1-5)

Source 20: Yeshaya Ch. 51
- ְמבַ ְקשֵּ י יְהוָּה; הַ ּבִׁ יטּו ֶאל, א ִש ְמעּו ֵּאלַי ר ְֹדפֵּי צֶ דֶ ק1 Hearken to Me, ye that follow after
.מַ ֶקבֶ ת ּבֹור נ ַֻק ְר ֶּתם- וְ ֶאל, צּור חֻ צַ בְ ֶּתםrighteousness, ye that seek the LORD; look
unto the rock whence ye were hewn, and to
the hole of the pit whence ye were digged.
שָ ָרה- וְ ֶאל, ַאבְ ָרהָ ם אֲ בִׁ יכֶם- ב הַ ּבִׁ יטּו ֶאל2 Look unto Abraham your father, and unto
. וַאֲ בָ ְרכֵהּו וְ ַא ְרּבֵ הּו,אתיו
ִׁ  ֶאחָ ד ְק ָר- כִׁ י: ְּתחֹו ֶל ְלכֶםSarah that bore you; for when he was but
one I called him, and I blessed him, and
made him many.
 ַוּיָּשֶ ם ִמ ְדבָּ ָּרּה, ָּחָּ ְרב ֶֹתיה- נִחַ ם כָּל,נִחַ ם יְהוָּה צִ ּיֹון- ג כִ י3 For the LORD hath comforted Zion; He
,יְהוָּה; שָּ שֹון וְ ִש ְמחָּ ה יִּמָּ צֵּ א בָּ ּה- וְ עַ ְרבָּ ָּתּה כְ גַן, כְ עֵּ דֶ ןhath comforted all her waste places, and
} {ס.תֹודָּ ה וְ קֹול זִ ְמ ָּרה
hath made her wilderness like Eden, and
her desert like the garden of the LORD;
joy and gladness shall be found therein,
thanksgiving, and the voice of melody.

