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 מעשה לוט ושתי בנותיו  – וירא פרשת 

 ם היוהכש ואז .שהפכה לנציב מלח אשת לוטלמערה ללא  חר כךלוט ושתי בנותיו ברחו לעיר צוער ואכאשר נהפכה העיר סדום, 
ה "שנאמר כפי  ,מאביהןשל לוט  בנותהשתי נפקדו  במערה רָּ עָּ ב ַבּמְׁ צֹוַער ַויֵּשֶׁ ת בְׁ בֶׁ שֶׁ א לָּ יו ִעּמֹו ִכי יָּרֵּ ֹנתָּ י בְׁ תֵּ ר ּושְׁ הָּ ב בָּ ַוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַויֵּשֶׁ

יו: ֹנתָּ י בְׁ תֵּ ִאיש אֵּ  הּוא ּושְׁ ן וְׁ קֵּ ִבינּו זָּ ה אָּ ִעירָּ ל ַהּצְׁ ה אֶׁ ִכירָּ ר ַהבְׁ ץ:ַותֹאמֶׁ רֶׁ אָּ ל הָּ ְך כָּ רֶׁ דֶׁ ינּו כְׁ לֵּ בֹוא עָּ ץ לָּ רֶׁ אָּ ה  ין בָּ בָּ כְׁ ִנשְׁ ִבינּו ַיִין וְׁ ת אָּ ה אֶׁ קֶׁ ה ַנשְׁ כָּ לְׁ
ַרע: ִבינּו זָּ אָּ ַחיֶׁה מֵּ ּה ִעּמֹו ּונְׁ בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ ִביהָּ וְׁ ת אָּ ַכב אֶׁ ה ַוִתשְׁ ִכירָּ בֹא ַהבְׁ ה הּוא ַותָּ לָּ ן ַיִין ַבַליְׁ ת ֲאִביהֶׁ ָּ אֶׁ ין קֶׁ ּה: ַוַתשְׁ קּומָּ ת  ּובְׁ ֳחרָּ ִהי ִמּמָּ ַויְׁ

ִבי ִעּמ ה ּוֹבִאי ִשכְׁ לָּ ּנּו ַיִין ַגם ַהַליְׁ קֶׁ ִבי ַנשְׁ ת אָּ ש אֶׁ מֶׁ ִתי אֶׁ ַכבְׁ ן שָּ ה הֵּ ִעירָּ ל ַהּצְׁ ה אֶׁ ִכירָּ ר ַהבְׁ ַרע:ַותֹאמֶׁ ִבינּו זָּ אָּ ַחיֶׁה מֵּ ה ַההּוא  ֹו ּונְׁ לָּ ָּ ַגם ַבַליְׁ ין קֶׁ ַוַתשְׁ
ם קָּ ִין ַותָּ ן יָּ ת ֲאִביהֶׁ ּה: אֶׁ ֻקמָּ ּה ּובְׁ בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ ַכב ִעּמֹו וְׁ ה ַוִתשְׁ ִעירָּ ֲאִביֶהן ַהּצְׁ נֹות לֹוט מֵּ י בְׁ תֵּ  .לו( –)בראשית יט, ל " ַוַתֲהֶריןָ שְׁ

 ?אותו היה ראוי להצניעלכאורה ש, בשעה במערה בנותיושתי ומעשה הפגום של לוט תיאור המדוע התורה האריכה ב, להבין ויש

 עליו השלוםהיתה חבויה נשמתו של דוד המלך בתוך לוט 

ק הרח ,בעיר סדום שורש הרע 'החיצונים'של  דוד המלך בעמקי התהומות ו הקדושה שלנשמתבעקבות חטא אדם הראשון נפלה 
פרשת קרח דרוש א ד"ה לר' דוד שלמה אייבשיץ )'ערבי נחל'  לוטהאיש בתוך חבויה והיתה , על בראשית רבה פרשה כט סימן ד( לר' יחיאל מיכל בגלוגא )'נזר הקודש' מקדושתו יתברך

לר' )'שם משמואל'  'החיצונים'מק בידי ֹושבעמק עֹוב שם טמונה היתה נשמת דוד המלך .)עפ"י 'חומת אנך' להחיד"א פרשת לך לך אות י(חלק רע היה ש והעניין(

 לא היהגם ו .)'ערבי נחל' פרשת קרח דרוש א ד"ה והעניין( ניכרת בלוט כלל ועיקרלא היתה ו (ידוע שנשמותוהנה ד"ה  לדדף ק חפרשת לך לך שנת תרע"שמשון בורנשטיין מסוכטשוב 
)'ערבי נחל' פרשת קרח דרוש  גם לוט בעצמו לא ידע שהיא כלולה בושעד  )'שם משמואל' פרשת לך לך שנת תרע"ח דף קלד ד"ה והנה ידוע שנשמות( ניכר ממנה שום הרגש

ן ָטהֹור" בפסוק הנרמז בתוך לוט והימצאות דוד המלך .והעניין(א ד"ה  א לֹא ֶאָחד ִמי ִיתֵּ הכולל עם " לֹא ֶאָחד" שהתיבות, יד, ד()איוב " ִמָטמֵּ
 .)'חומת אנך' להחיד"א פרשת לך לך אות י( 'לוט'גמטריא ב ותיוצא

ַרי כפי שנאמר ", אליו את לוטהיה מקרב לכן הוא  ,עתיד לצאת מלוטשדוד המלך צפה ברוח הקודש אברהם אבינו  ת שָּ ם אֶׁ רָּ ַוִיַקח ַאבְׁ
תֹו  ִחיוִאשְׁ ן אָּ ת לֹוט בֶׁ אֶׁ ַנַען ַויָֹּבאּו ַארְׁ  וְׁ ה כְׁ צָּ ת ַארְׁ כֶׁ לֶׁ אּו לָּ ן ַויֵּצְׁ רָּ חָּ שּו בְׁ ר עָּ ש ֲאשֶׁ פֶׁ ת ַהּנֶׁ אֶׁ שּו וְׁ כָּ ר רָּ ם ֲאשֶׁ כּושָּ ל רְׁ ת כָּ אֶׁ ה כְׁ וְׁ ַעןצָּ  )זוהר )בראשית יב, ה(" נָּ

ר לֹו וכן נאמר " (ויקח אברם את שרי אשתולך לך דף עט ע"א ד"ה  פרשת ל ֲאשֶׁ כָּ תֹו וְׁ ִאשְׁ ַרִים הּוא וְׁ ם ִמִּמצְׁ רָּ הַוַיַעל ַאבְׁ בָּ גְׁ לֹוט ִעּמֹו ַהּנֶׁ ועוד נאמר  )בראשית יג, א(" וְׁ
ַגם " םוְׁ רָּ ת ַאבְׁ ְך אֶׁ לֹוט ַהֹהלֵּ ִלים לְׁ ֹאהָּ ר וְׁ קָּ יָּה צֹאן ּובָּ ִשים כִ לוט "לאמר אברהם  מטעם זה. )בראשית יג, ה(" הָּ נּוֲאנָּ  ַאִחיםי ֲאנָּ , )בראשית יג, ח(" חְׁ

)ראה רש"י בראשית יג, ח( )'שם משמואל'  אברהםשל גם קלסתר פניו של לוט היה דומה ל . ומחמתהלנשמת דוד המלך ששקועה בו היתה כוונתושכ

רא פרשת וילר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' גם כאשר אברהם נפרד ממנו  בתוכושבלוט נשאר  זההרוחני החלק הו .פרשת לך לך תרע"ו ד"ה 'ונראה לפרש' בשם המהר"ל(

 .דף כ ע"ב טור ב(

ָרֶפל" המלכים הארבע ָעל ַאמְׁ ִתדְׁ יָלם וְׁ ָלֹעֶמר ֶמֶלְך עֵּ ָדרְׁ יֹוְך ֶמֶלְך ֶאָלָסר כְׁ ָער ַארְׁ עלו להילחם בסדום ולהרוג , )בראשית יד, א( "ֶמֶלְך ּגֹוִים ֶמֶלְך ִשנְׁ
 וכל כוונתם .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת לך לך ד"ה ובפסוק ויהי בימי אמרפל( שורשם הרוחני הרגיש שטמונה בלוט נשמה גבוהה מאודש לפי ,את לוט

)'זרע שמשון' על התורה פרשת לך לך דף יא ע"א טור ב ד"ה  שהיתה בו נצוץ נפש דודאת כדי לבטל ולאבד  בשבי את לוט לתפוס של אלו ארבעת המלכים היה

ת לֹוט, שנאמר "להם מהעיר סדום תפסו את לוט הם סיימו והלכוהם לכן מיד אחרי ש .(מדרש ויאמ' חּו אֶׁ ם  ַוִיקְׁ רָּ ן ֲאִחי ַאבְׁ ֻכשֹו בֶׁ ת רְׁ אֶׁ וְׁ
כּו שלא תלך לאיבוד נשמת דוד המלך שהיתה טמונה  על מנת יצא להצילו הוא ,את לוט בּושש אברהם אבינושמע וכש. )בראשית יד, יב(" ַויֵּלֵּ

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויצא  כניס את עצמו למקום סכנהמ ידע כי בזה הואשאף  ,לך ד"ה ובפסוק ויהי בימי אמרפל()'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת לך  בתוכו

 .ד"ה וכן עניין הלחם ולבוש(

על פי כן חזר הכתוב והזכיר את רכושו של לוט בנפרד אף ו ,כולל רכושו של לוט העיר סדום ה שלאת כל רכוש לקחו בשביהמלכים 
ֹדם וַ ַויִ "שנאמר  ֻכש סְׁ ל רְׁ ת כָּ חּו אֶׁ לֵּ ֲעמֹ קְׁ ם ַויֵּ לָּ כְׁ ל אָּ ת כָּ אֶׁ ה וְׁ חּו רָּ ת לֹוטכּו: ַוִיקְׁ ֻכשֹו אֶׁ ת רְׁ אֶׁ ם וְׁ רָּ ן ֲאִחי ַאבְׁ דֹ  בֶׁ ב ִבסְׁ הּוא ישֵּ כּו וְׁ )בראשית יד, " םַויֵּלֵּ

ֻכשֹועל " הכתוב חזרוהטעם ש יב( –יא   היהוכן  .ה 'רכושו' של לוטתשהיהיא על נשמת דוד המלך בזה  כוונתו " של לוט בנפרד כירְׁ
ֹדףכאשר השיב אברהם אבינו את לוט שנאמר " אֹות ַוִירְׁ ֹלש מֵּ ר ּושְׁ שָּ ה עָּ ֹמנָּ יתֹו שְׁ י בֵּ ִלידֵּ יו יְׁ ת ֲחִניכָּ ק אֶׁ ִחיו ַויָּרֶׁ ה אָּ בָּ ם ִכי ִנשְׁ רָּ ַמע ַאבְׁ ַעד  ַוִישְׁ

ן: ק: דָּ שֶׁ ַדּמָּ מֹאל לְׁ ר ִמשְׁ ה ֲאשֶׁ ם ַעד חֹובָּ פֵּ דְׁ ם ַוִירְׁ יו ַוַיכֵּ דָּ ה הּוא ַוֲעבָּ לָּ ם ַליְׁ יהֶׁ ק ֲעלֵּ לֵּ ב  ַויֵּחָּ ִחיו ַויָּשֶׁ ת לֹוט אָּ ַגם אֶׁ ֻכש וְׁ רְׁ ל הָּ ת כָּ ֻכשֹואֵּ ִשיב  ּורְׁ הֵּ
ם עָּ ת הָּ אֶׁ ִשים וְׁ ת ַהּנָּ ַגם אֶׁ ֻכשֹו", טז( –)בראשית יד, יד " וְׁ  מתוך 'הקליפה'ביקש אברהם להציל  של דוד המלך אשר ניצוץ הקדושהכוונה ל –" ּורְׁ

 .דף יא ע"א טור ב ד"ה מדרש  ויאמ'( על התורה פרשת לך לך לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון'

נשמתו של  ,הגיעו אליושהם וכ .(על סדום דא )ראה זוהר פרשת וירא דף קז ע"ב ד"ה וה' המטיר קב"ה שלח מלאכים לעיר סדום להציל את לוטהמטעם זה 
למעלה מגבול  התפעלוה התרגשוה הרא ניעֹוהי עם המלאכים, ואז היהש קי'ר האלֹואת 'האֹואתה לוט רתוך דוד המלך שהיתה ב

)'באר מים חיים' פרשת וירא ד"ה  ויצאה מעט החוצהנצנצה והיא  )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרפ דף קצח ד"ה ומעתה יתבאר( ר'וניעֹו , כי 'מצא מין את מינֹווגדר

לגמול חסד עם לוט רצה לפתע  לכן. ד"ה ולפי האמור יש לומר( )'שם שמואל' פרשת וירא שנת תרעג דף קסא של לוט מההשפיעה על חיצוניותו הפגּוו ונראה לזה(
ם שנאמר " ,המלאכים והפציר בהם לאכול עמו ַצר בָּ ֹאדַוִיפְׁ לּוַויָּ  מְׁ ה ַויֹאכֵּ פָּ ה ּוַמּצֹות אָּ תֶׁ ם ִמשְׁ הֶׁ יתֹו ַוַיַעש לָּ ל בֵּ יו ַויָֹּבאּו אֶׁ לָּ )בראשית יט, " ֻסרּו אֵּ

 .'שם שמואל' פרשת וירא שנת תרעג דף קסא ד"ה ולפי האמור יש לומר() המלאכיםהצלת על את נפשו למסור אפילו  מוכןהיה ו, ג(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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א ֲאֹדַני " שנאמר ,שהתגלה מעט באותה העת דוד המלךשל ניצוץ הרק מפני המלאכים הסכימו לשהות עם לוט בביתו  ה ּנָּ ר ִהּנֶׁ ַויֹאמֶׁ
רּו לֹא כִ  ם ַויֹאמְׁ כֶׁ כְׁ ַדרְׁ ם לְׁ תֶׁ ם ַוֲהַלכְׁ תֶׁ ַכמְׁ ִהשְׁ ם וְׁ יכֶׁ לֵּ ַרֲחצּו ַרגְׁ ִלינּו וְׁ ם וְׁ כֶׁ דְׁ ית ַעבְׁ ל בֵּ א אֶׁ ֹאד סּורּו נָּ ם מְׁ ַצר בָּ ִלין: ַוִיפְׁ חֹוב נָּ רְׁ יו ַויָֹּבאּו י בָּ לָּ ַויָֻּסרּו אֵּ

יתֹו ל בֵּ לּו אֶׁ ה ַויֹאכֵּ פָּ ה ּוַמּצֹות אָּ תֶׁ ם ִמשְׁ הֶׁ בּו :ַוַיַעש לָּ כָּ ם ִישְׁ רֶׁ ה טֶׁ צֶׁ ם ִמקָּ עָּ ל הָּ ן כָּ קֵּ ַעד זָּ ַסבּו ַעל ַהַבִית ִמַּנַער וְׁ ֹדם נָּ י סְׁ שֵּ ִעיר ַאנְׁ י הָּ שֵּ ַאנְׁ )בראשית " וְׁ

כפי  ,בפסוקים המתארים את הצלת לוט ומשפחתו על ידי המלאכיםשמו של דוד המלך נרמז ו .פרשת וירא ד"ה ונראה לזה( 'באר מים חיים') (ד –יט, ב 
יו ַוֹיִצֻאהשנאמר " לָּ ַלת ה' עָּ מְׁ חֶׁ יו בְׁ ֹנתָּ י בְׁ תֵּ ַיד שְׁ תֹו ּובְׁ ַיד ִאשְׁ יָּדֹו ּובְׁ ִשים בְׁ ֲאנָּ ּה ַוַיֲחִזיקּו הָּ מָּ ַמהְׁ ִעירּו ַוַיִּנֻחהּו ִמ ַוִיתְׁ יַ " )בראשית יט, טז(," חּוץ לָּ  דּובְׁ

ת יַ  ֹוִאשְׁ  .)'הרוקח על התורה' חלק לקט פרשת וירא יט, טז(סופי תיבות 'דוד'  –" דּובְׁ

רּותעל ידי   ביין יכלה לצאת נשמת דוד המלך מתוך לוט ַהִשכְׁ

 טה למקום הטומאהנֹוהיה  הוא. )'בראשית רבה' נא, יא( ט אחריהולהּו נא, ט( 'בראשית רבה') בעל תאות עריות  )'בראשית רבה' נא, ט(פגום מאוד  לוט היה
)רש"י בבראשית יג, י, 'זכותיה דאברהם' לר' אברהם פלאג'י  לכן בחר לגור בעיר סדום שהיו שם כולם שטופי זימה דף פב ע"א ד"ה וגם( לר' צדוק הכהן מלובלין 'מחשבות חרוץ')

 שמווגם  .)'זכותיה דאברהם' לר' אברהם פלאג'י דרוש י' לשבת הגדול ד"ה והנה ידוע(והיה יכול לעשות שם כמעשיהם הרעים  ,כמותו (דרוש י' לשבת הגדול ד"ה והנה ידוע
אורות' על  . ראה 'נצוצי)'חומת אנך' להחיד"א פרשת לך לך אות י 'קללה' שפירושה 'לט'לשון מהוא  , לפי ש'לוט'תה לולוט' העיד על החיצוניות הרעה שהי'

 –הוא נעשה להּוט אחר בולמוס של עריות  שהצילו אותו המלאכיםממנו נפרדו ש לאחרמדוע טעם זה גם הו. (זוהר פרשת לך לך דף עט ע"א אות א
ולא עוד, אלא שחשב  .נא, ט( 'רבה בראשית') התאווה לבנותיו ואף (. ראה רש"י בראשית יט, לג)'שם שמואל' פרשת וירא שנת תרפ דף קצח ד"ה ומעתה יתבארלטבעו זר שח לפי

התפרסמו מעשיו שבמערה לעין שנענש  וכנגד זה. וכך אף אחד בעולם לא יידע על מעשיוילה ללכת למערה ולעסוק שם בזנות לכתח
 .)מדרש 'אגדת בראשית' אות כה( כל

א " שנאמר ,האות ז'לא הוזכרה בעת שהוא נמלט מסדום  מהמלאכיםשל לוט דברי בקשתו תחילת פסוק הראשון של ב צָּ א מָּ ה נָּ ִהּנֵּ
ִהּמָּ  ֹנִכי לֹא אּוַכל לְׁ אָּ ִשי וְׁ ת ַנפְׁ ַהֲחיֹות אֶׁ ִדי לְׁ ִשיתָּ ִעּמָּ ר עָּ ָך ֲאשֶׁ דְׁ ל ַחסְׁ דֵּ יָך ַוַתגְׁ ינֶׁ עֵּ ן בְׁ ָך חֵּ דְׁ ַמִתיַעבְׁ ה וָּ עָּ רָּ ַקִני הָּ בָּ ן ִתדְׁ ה פֶׁ רָּ הָּ ט הָּ וזה  )בראשית יט, יט(" לֵּ

אי אפשר היה להוציא את נשמת , של לוט הגדול מחמת פגמוו .)'הרוקח על התורה' פרשת וירא שער הנעלם פרק יט, יט( לזנות ליבוכדי לרמוז על כוונת ב
רּות שבו תוסר לו הדעת לגמרי ואז הניצוץ הקדוש שבו יוכל לעבור הלאה . וזו הסיבה דוד המלך ממנו לזרע שאחריו, אלא על ידי ִשכְׁ

שה' זימן לבנות לוט יין במערה, שהוא היה חלק מהיין הרב שהיו אנשי סדום מחביאים  מלובלין דף פב ע"א ד"ה וגם( )'מחשבות חרוץ' לר' צדוק הכהן
, כדי שישקו את לוט והקב"ה נתן באותו היין כוח של 'יין המשּומר' שהוא היין שטמון לצדיקים לעתיד לבוא .)'בראשית רבה' נא, ח(במערות 

כל המעשה נעשה ברצונו ובהסכמתו של שכך  .)'מחשבות חרוץ' דף פב ע"א ד"ה וגם( יאו ממנו את נשמת דוד המלךאביהן וישתכר ועל ידי כן יוצ
 .)'כתם פז' לר' שמעון לביא על זוהר פרשת וירא קט ע"ב ד"ה ומה היה לו ללוט(מלך מלכי המלכים יתברך שמו 

קצת להיות אלא רק . וגם בנות לוט לא רצו לשכר את אביהם כאשר לוט שתה מהיין לא עלה על ליבו להשתכר יותר מידיבתחילה 
לוט אך  .היהוכן  ,צוי ופיוסיאשר יקרבו אליו בדברי רכ וייתן דעתו עליהםב רצונו וטּו ֹוכדי שיעשה את המעשה מדעת ,בייןִלבֹו ב טֹו

אך אחר כך כאשר לא מלאו לבו לעשות דבר נבלה כזה. כי מכל מקום לא התרצה לדבר לגמרי ותאווה להן, שתק אז על אף שבאמת ה
רּותתאוותו ועשה הדבר בפועל בלא דעת בהיותו בתוקף  יהשתכר הרבה יותר עלה בו הרהור , ולא ידע להבין כי אלו בנותיו ַהִשכְׁ

"איך ולומר תיו על פניהן לוט פשע במה ששתק בתחילה לבנותיו כאשר היה לו דעת להבחין, כי היה צריך להוכיח את בנו .אסורות לוו
ה זרע על פני כל הארץ, בני אדם וצריך להחיות  חשבו כי איןשבנות לוט  שהרי על אף!". ?םל ובסדֹור המבּודבר שלקה בו העולם בדֹו ַנֲעשֶׁ

לר' )'נזר הקודש'  נשארה שארית הפליטה במקומות אחרים בעולםשכן ו ,ידע את האמת שלא היה חורבן כלל אלא רק בסדוםלוט הרי ש

 .על בראשית רבה פרשה נב, ג(יחיאל מיכל מגלוגא 

 . וכשמתה אשתושישתכר לצורך כך ייןאת הללוט אז רק שהקב"ה לא זימן  מלוט ואשתוכבר נשמת דוד המלך היתה ראויה לצאת 
חזר הקב"ה ומצא ועשו את המעשה עם אביהם, והן ללוט ובנותיו יין  זימןהקב"ה אז  .'דהיאב' בגדר היתהנשמת דוד המלך , של לוט

אִתי"נאמר את דוד עבדו ש צָּ ִדי מָּ ִוד ַעבְׁ אִתיו" הוסיף לומרו, )תהלים פט, כא( "דָּ צָּ ן מְׁ יכָּ דֹום ?הֵּ  כלומר, )'בראשית רבה' פרשה מא, ד, 'בראשית רבה' פרשה נ, י(" ִבסְׁ
יין הזדמן  כאשרכמו 'מציאה'  הקב"ה ומיד חזר ומצא אותו, ותכף עם מותה של אשת לוטדוד המלך נשמת  הבמהפכת סדום אבדש
 כמולכן . )'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני פרשת וירא דף כ ע"ב טור ב( שמהן יבוא דוד המלך עמון ומואבמהן ועל ידי זה עשו המעשה ונולדו  ,שתי בנות לוטל
אִתי"דוד המלך  על נאמרש צָּ ִדי מָּ ִוד ַעבְׁ אֹמר קּום ַקח בנות לוט " אצל נאמרכך  )תהלים פט, כא(" דָּ לֹוט לֵּ ִכים בְׁ אָּ ה ַויִָּאיצּו ַהַּמלְׁ לָּ מֹו ַהַשַחר עָּ ּוכְׁ

ת  אֶׁ ָך וְׁ תְׁ ת ִאשְׁ יָךאֶׁ ֹנתֶׁ י בְׁ תֵּ אֹ ַהּנִ  שְׁ צָּ עִ  תמְׁ ֲעֹון הָּ ה ַבַּֽ פֶׁ ן ִתסָּ ֹאת, "על 'בראשית רבה' פרשה כט סימן ד(לר' יחיאל מיכל בגלוגא )'נזר הקודש'  )בראשית יט, טו(" ירפֶׁ צָּ  רומז" ַהִּנמְׁ
'נזר הקודש' על ) הושתל זרע מלכות בית דוד ןשמהשיצאו מבנות לוט ו )'בראשית רבה' מא, ד( ה ונעמה העמוניתרות המואבי שהן' מציאות'לשתי 

 .'בראשית רבה' פרשה כט סימן ד(

 לקיום העולם היה לשם שמים בנות לוט במערה יהן שלמעש

)'דברים אחדים'  כל העולם את שורףומבול של אש  )'בראשית רבה' מט, ח(כאשר ברחו בנות לוט למערה, הן סברו כי העולם מתכלה כבדור המבול 

ק אימן כבר לקתה והפכה לנציב מלח ור, שהרי מט, ח( 'בראשית רבה') היו מפחדות לאבד את זרע האדם הןו. ע"א ד"ה ומכאן נלמד( להחיד"א דרוש ה' דף כא
ר יחידי בעולם. )'נזר הקודש' על בראשית רבה פרשה נא, יג( הזקן )רמב"ן בראשית יט, לב( אביהן כָּ עליהן לעשות מעשה ולהביא ילדים חשבו כי לכן  נשאר זָּ

. )רמב"ן בראשית יט, לב(. ואם יעלה בידן, אזי אחת תביא בן ואחת תביא בת והם ימשיכו את ריבוי העולם מאביהן ובכך להחיות זרע בעולם

ה ִעּמֹו " ואמרה הזאת כוונההעל  האחות הצעירההזהירה האחות הגדולה את בלילה הראשון  לכן ,היה כל כוונתן וכיוון שזה בָּ כְׁ ִנשְׁ וְׁ
ַחיֶׁה מֵּ  ִבינּוּונְׁ ַרע אָּ לשם גם היא שתכוון  הצעירהעל כך והזהירה את אחותה  האחות הבכירה שוב חזרהובלילה השני  .)בראשית יט, לב(" זָּ

ִבי ִעּמֹו חיבה, ואמרה לה "שמים ולא לשם  ַחיֶׁה מֵּ ּוֹבִאי ִשכְׁ ִבינּוּונְׁ ַרע אָּ  .)'אלשיך הקדוש' פרשת וירא פרק יט, לד( )בראשית יט, לד(" זָּ
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בנות לוט לא הרי ש ,נח ע"ב(דף סנהדרין גמ' עפ"י )קודם מתן התורה שהיו עוד לפי דיני בני נח  היה מותרבתו רבה בין אב לקיאף שמעשה 
על מנת לקיים את המין  'עבירה לשמה' ועשו )'רבינו בחיי' בראשית יט, ל( וכל כוונתן היה רק לשם שמים ,נא, ט( 'בראשית רבה') כלל לאביהן התאוּו

לא נאמר  ,של בנות לוט הפסוקים המתארים את המעשהבכל לכן  .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ה' דף כא ע"א ד"ה ומכאן נלמד( לדעתן של בני האדם
)רמב"ן ליטו לבוא אליו בהיחבא לא תבעו את אביהן לתשמיש, אלא הח גם בנות לוטבצניעותן הרבה עוד . ובראשית יט, ל( 'רבינו בחיי')ת' לשון 'זנּו

ושלטו בעצמן והוציאו את דם הבתולים שלהן על מנת להיפקד  ,)'ידו בכל' לבעל 'שבט מוסר' סימן רז ד"ה עי"ל(בחושך שלא לאֹור הנר  בראשית יט, לב(
 .מה, ד( 'בראשית רבה')בביאה ראשונה מאביהן 

התעברה ממנו בזמן היותו שיכור. ועל אף הבכורה הייתה עמו בלילה הראשון  הבתאז , ולוט שתה מהיין שהיה במערה והשתכר
ואז בתו הצעירה ניצלה את  )רש"י בראשית לט, יג(שכאשר לוט קם מיינו נודע לו מה שהיה עם בתו הבכורה, הוא שוב השתכר בלילה השני 

רּותֹו  )שו"ת 'סוד  והיה להן עזרה משמים שנפקדו מביאה ראשונה של אביהן .בראשית יט, לה(עפ"י ) והייתה עמו בלילה השני והתעברה ממנוִשכְׁ

נו כור אייזרע השעל פי חכמי הטבע  ועוד .רצופיםבשתי לילות היה עמהן גם ו ,זקןהיה  ןאביהש ובפרט א(שאלה תנ" לבעל ה'בן איש חי'ישרים' 
רּות בהיותו בתוקף  ןמוליד, ואילו הן התעברו מאביה י שנאמר על כפ ,היו בנותיוהן שלא הרגיש כלל בדבר ש הרבה מאוד עדַהִשכְׁ

ּההבכירה " קּומָּ ּה ּובְׁ בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ ּההצעירה " עלנאמר וכן  )בראשית יט, לג(" וְׁ ֻקמָּ ּה ּובְׁ בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ עיבורן לא היה  כי וכל זה .יט, לה()בראשית " וְׁ
 .)'נזר הקודש' על בראשית רבה פרשה נא, יג( בהשגחה נפלאהבמקרה אלא 

 בנותיושתי נשמת דוד המלך שהיא נשמת המשיח עברה מלוט אל 

 כוונותיהן היו טובות אמנם העולם היה עומד שקט במקומו. שאר כלו סדום ובנותיה נהפכועיר השהרי רק  ,בנות לוט טעו טעות גמורה
הם התכוונו לדבר כיון ש, מכל מקום ןתקיים גם בלא מעשיהמ. ואף שהעולם היה עולםהלקיים את  )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת כ יא ערך כוונה(

ְך שנרמזו בפסוק " )'דברי שלמה' דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה עוד אפשר לומר( רות המואביה ונעמה העמונית לכן זכו שיצאו מהן מצוה לֹוט ַהֹהלֵּ ַגם לְׁ וְׁ
יָּה צֹאן  ם הָּ רָּ ת ַאבְׁ ִליםאֶׁ ֹאהָּ ר וְׁ קָּ ִלים" כי, )בראשית יג, ה(" ּובָּ ם כנגד 'הנשים' כפי שאמרו רבותינו על הפסוק "הוא " ֹאהָּ הֶׁ ְך ֱאֹמר לָּ םלֵּ כֶׁ  שּובּו לָּ

הֳ  ַּֽ אָּ םלְׁ ַּֽ יכֶׁ רות  –שיצאו ממנו כנגד שתי נשים  לשון רביםב" ֹאָהִלים"אמר ו. )'אשד הנחלים' על בראשית רבה מא, ד(כלומר 'לנשותיכם'  )דברים ה, כז(" לֵּ
יָך הן נרמזו גם בדברי המלאכים ללוט "זה בנוסף למה ש. והמואביה ונעמה העמונית ֹנתֶׁ י בְׁ תֵּ ת שְׁ אֶׁ ָך וְׁ תְׁ ת ִאשְׁ ֹאתקּום ַקח אֶׁ צָּ ן  ַהִּנמְׁ פֶׁ

ִעיר ה ַבֲעֹון הָּ פֶׁ  .)'בראשית רבה' מא, ד( )בראשית יט, טו(" ִתסָּ

בפי  צדקניות ונקראעד ש 'נזר הקודש' על בראשית רבה פרשה נא, יג()לשם שמים  )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת כ יא ערך כוונה( כוונת בנות לוט היתה טובה
והן נהיו חלק משושלתה לכן זכו כי באותו הלילה עברה אליהן נשמת דוד המלך, , )'דברי שלמה' דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה עוד אפשר לומר( רבותינו

דוד המלך שבתוך אביהן ורק  בנות לוט לא ידעו על נשמת. )'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת כ יא ערך כוונה(של מלכות ישראל ומלכות מלך המשיח 
וכל שכן שלוט לא ידע על  .)'מאמר עתים' להרמ"ע מפאנו פרק יט( המשיח שהוא מלֹא כל הארץ זרעשיקיים את העולם, ועלה להן  לזרע התכוונו

ּה יה בו, כפי שנרמז בפסוק "הנשמה החבּו בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ ּהוְׁ קּומָּ לדוד  קימהיהיה  שכיבה" שבאותה לֹא יַָּדעכלומר ש", )בראשית יט, לה(" ּובְׁ
ּה . וכן התיבות "על זוהר פרשת ויקרא דף קי ע"ב מהרא"ג()'אור החמה' שלמה ול בָּ ִשכְׁ ּהבְׁ קּומָּ לומר כי  –ה' -והגימטריא התיבות 'דוד מלך משיח י " הןּובְׁ

 .)'מאור ושמש' בסוף השמטות פרשת וירא( " שמאת ה' היתה זאת להוציא את נשמת דוד המלך מתוכולֹא ָיַדעלוט "

ִבינּו והן אמרו " רוח הקודש נצנצה בבנות לוט ת אָּ ה אֶׁ קֶׁ ה ַנשְׁ כָּ ה ִעּמֹו לְׁ בָּ כְׁ ִנשְׁ ַחיֶׁהַיִין וְׁ ִבינּו  ּונְׁ אָּ ַרעמֵּ לא ש ,נא, ח( 'בראשית רבה') )בראשית יט, לב( "זָּ
ַרע" אלא 'ונוליד מאבינו'אמרו  ִבינּו זָּ אָּ ַחיֶׁה מֵּ של מלך  זרעוכלומר  'מקום אחר'זרע מא להכוונה היו 'האלשיך הקדוש' פרשת וירא פרק יט, לג(עפ"י ) "ּונְׁ

ָך ַחִיים" שעליו נאמר נא, ח( 'בראשית רבה') המשיח ַאל ִמּמְׁ ד שָּ עֶׁ ם וָּ ְך יִָּמים עֹולָּ ה לֹו ֹארֶׁ ַתתָּ תיבות וכן ה )'האלשיך הקדוש' פרשת וירא פרק יט, לג( )תהלים כא, ה(" נָּ
ַרעּונְׁ " ִבינּו זָּ אָּ  נשמת גם שנשמתו היא ,מערכת ל ערך לוט אות ז( לר' אברהם פלאג'י בנו של ר' חיים פלאג'י )'שמו אברהם' בגמטריא 'זה מלך המשיח' " יוצאותַחיֶׁה מֵּ

דף ראש השנה גמ' ) וקים" חישעליו נאמר "דוד מלך ישראל  'האלשיך הקדוש' פרשת וירא פרק יט, לג(, )'אור החמה' על זוהר פרשת ויקרא דף קי ע"ב מהרא"ג דוד מלך ישראל

  .ע"א( כה

 הבת הצעירהזכותה של זכותה של הבת הבכירה היתה גדולה יותר מ

)'אלשיך  זכריםמלוכת בית דוד דווקא על ידי נקבות ולא על ידי זרע  ןמהיצא , לכן אביהן התכוונו לשם שמים אך לא לוט שתי בנות לוט

ומהבת הצעירה  .עתיד היה לבוא דוד המלך שדרכה רות המואביה וממנו יצאה 'מואב'הבכירה נולד  הבתמ , שהריהקדוש' פרשת וירא פרק יט, לו(
במדרש  )'שפתי כהן על התורה' פרשת וירא ד"ה בנורחבעם להוליד את ולהינשא לשלמה המלך  היתה שעתידה נעמה העמונית הוממנו יצא 'בן עמי'נולד 

. מלכות דוד המלך הקדימה )'דברי שלמה' דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה עוד אפשר לומר( ה'של מלכות בית דוד ומשיח לכך שמשתיהן השת ונחיה מאבינו(
שמלכות זכתה היא גם ובזה  ו שנתנה את העצה להשקות את אביהן.לבוא כמה דורות לפני מלכות רחבעם, בגלל שהבת הבכורה היא ז

 פרשת וירא 'שפתי כהן על התורה')ישראל ומלכות יהודה מלכות  – שתי מלכויותל בימיו רחבעם שנחלקה ו שלמלכותלעומת  וד המלך לא נחלקהד

 .ד"ה במדרש ונחיה מאבינו(

ה הבת הבכירה נאמר " עלהסיוע שהיה לשתי בנות לוט באותה העת נרמז בפסוקים, ש ִכירָּ בֹא ַהבְׁ ה הּוא ַותָּ לָּ ן ַיִין ַבַליְׁ ת ֲאִביהֶׁ ָּ אֶׁ ין קֶׁ ַוַתשְׁ
ּה  בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ ִביהָּ וְׁ ת אָּ ַכב אֶׁ ּהַוִתשְׁ קּומָּ ק, ")בראשית יט, לג(" ּובְׁ ניקוד על גבי  האות 'ו' ועם אה עםמל כשהיא תיבהה נכתבה –" ָמּהּוּובְׁ

 בזה נרמזו )'ילקוט דוד' פרשת וירא ד"ה 'ע"י שהיה להקב"ה' בשם הזוהר( הוי"השם אותיות מאחת  היאכי אות 'ו'  ,ד"ה תא חזי(וירא דף קי ע"ב פרשת )זוהר  אות 'ו'ה
הוא ש וירא דף קי ע"ב ד"ה תא חזי(פרשת )זוהר  נשמת מלך המשיחאת אליה  להעביר ,באותו הלילה שלה במעשה ת ה'אשהיה סיוע מלמעלה מ
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ראה 'אור ) (ד"ה תא חזי )זוהר וירא דף קי ע"ב לצאת מזרעהעתיד ש על זוהר פרשת ויקרא דף קי ע"ב מהרא"ג(לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )עפ"י 'אור החמה' נשמת דוד המלך 

 .החמה' זוהר פרשת וירא דף קי ע"ב ד"ה 'ת"ח יאות' מהרמ"ק(

ּה על הבת הצעירה נאמר "וכן  בָּ ִשכְׁ לֹא יַָּדע בְׁ ַכב ִעּמֹו וְׁ ה ַוִתשְׁ ִעירָּ ם ַהּצְׁ קָּ ִין ַותָּ ן יָּ ת ֲאִביהֶׁ ה ַההּוא אֶׁ לָּ ָּ ַגם ַבַליְׁ ין קֶׁ ּהַוַתשְׁ ֻקמָּ , )בראשית יט, לה(" ּובְׁ
ּה" ֻקמָּ )זוהר  הגדולה אחותה קב"ה כמויצא ממנה חלק ליש הבת הצעירה כי לא זכתה –אות 'ו' את ה החסרנכתבה התיבה כשהיא  –" ּובְׁ

לר' אברהם אזולאי זקנו של )'אור החמה'  דורות אחרי רות המואביה ארבעה נעמה העמונית שיצאה מזרעה באה רק שהרי ,(ד"ה תא חזי ע"ב וירא דף קיפרשת 

שאחרי רות הדורות מארבעת ראויים אזי המשיח היה יוצא כבר מאחד אם ישראל היו גם ו. דף קי ע"ב ד"ה 'ת"ח יאות' מהרמ"ק( זוהר ויראא "החיד
על זוהר פרשת ויקרא דף קי ע"ב מהרא"ג. ראה 'אור א "לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד)'אור החמה'  אלא שגרם החטא והיו צריכים גם את נעמה העמונית, המואביה

י " שבפסוק "ַעּמֹון" בתיבה. והחמה' זוהר פרשת וירא דף קי ע"ב ד"ה 'ת"ח יאות' מהרמ"ק( נֵּ ן ַעִּמי הּוא ֲאִבי בְׁ מֹו בֶׁ א שְׁ רָּ ן ַוִתקְׁ ה בֵּ דָּ ה ַגם ִהוא יָּלְׁ ִעירָּ ַהּצְׁ ַעד  ַעּמֹוןוְׁ
)'הרוקח  נעמהכשמה  נועם'-נוטריקון 'עםכי תיבה זו היא  ,מתוך אומת עמוןהעמונית שעתידה להתגייר  נעמהל יש רמז )בראשית יט, לח(" ַהיֹום

על א "להחיד)'נצוצי אורות'  צא המשיחייממנה שחלק מהשלשלת להיות ו שלמה המלךלהינשא להיא עתידה ו. על התורה' פרשת וירא שער לקט פרק יט, לה(

 .זוהר פרשת וירא דף קי ע"ב אות א(

 התעכבה עד שנולד דוד המלך מוןממואב וענקמת ישראל 

לכן על אף שציווה ה' את משה רבינו לנקום את  .תכלית המעשה של לוט ובנותיו היה להעמיד את דוד המלך ואת רחבעם בן שלמה
לכפי שנאמר "במדיינים דווקא  הוא ציווה לפגועת בערבות מואב, בזנּו שהכשילו אותםמה נקמת בני ישראל על  אֵּ רָּ י ִישְׁ נֵּ ַמת בְׁ ֹקם ִנקְׁ  נְׁ

ִנים יָּ ת ַהִּמדְׁ אֵּ יָך מֵּ ל ַעּמֶׁ ף אֶׁ סֵּ אָּ ַאל ָתַצר ֶאת מֹוָאב שנאמר " היו שותפים למעשההם ש על אףמואבים לפגוע בלא אך  )במדבר לא, ב(" ַאַחר תֵּ
ָּגר ָבםוְׁ  ָחָמה ַאל ִתתְׁ בבא קמא דף לח גמ' ) י "מרגליות טובות"תש ולהמתין עד שייצא ךצרי השהילפי , ()זוהר בלק דף קצ ע"א ד"ה ואל תתגר )דברים ב, ט(" ִמלְׁ

, ה' יתברך לגלות למשה רבינו. והוסיף ע"ב( –בבא קמא דף לח ע"א גמ' ) רות המואביה ונעמה העמונית שהן ,בלק דף קצ ע"א ד"ה וכלא הוה(פרשת זוהר  ע"ב, –ע"א 
 ע"א צקדף בלק פרשת )זוהר ת מואב על מה שהכשילו את ישראל ינקום את נקמת ישראל מידי מלכּוהוא בעצמו הרי ש כאשר יבוא דוד המלךכי 

 .(ד"ה וכלא הוה

ימיו של עגלון מלך עד  קצ ע"א ד"ה ואל תתגר(דף בלק פרשת )זוהר  ולא פגעו במואב מרו על ציווי ה'ש ,כל הזקנים שהאריכו ימים אחריוומשה רבינו 
אחר  כמה דורות של דוד לידתוועם  .י ע"ב(דף הוריות גמ' ) היתה רות המואביה נֹות בְׁ שבַ  )'אור החמה' על זוהר פרשת בלק קצ ע"א ד"ה 'שני פרידות הם' מהרמ"ק(מואב 

יד 'מפאנו חלק ד, יז ובביאור  רמ"ע'מאמר חיקור דין' לה)רחבעם של  ללידתו עד מת עמוןאך עדיין לא הושלם מצד אּו ,מת מואבהושלם התיקון מצד אּו כך

ה דוד המלך מחזיק ונולד רחבעם, הי )ראה 'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק ג סימן ט( לאחר שהתחתן שלמה המלך עם נעמה העמוניתו .שם( 'יהודה
ה ה' " ואמר דוד המלךהוסיף כך ועל  .כי על ידי שניהם יחד הושלם התיקון של בנות לוט לו ואומר את רחבעם בחיקו ִשיתָּ ַאתָּ ַרבֹות עָּ

יָך  ֱאֹלַהי ֹבתֶׁ שְׁ יָך ּוַמחְׁ ֹאתֶׁ לְׁ ינּוִנפְׁ לֵּ ר אֵּ מּו ִמַספֵּ צְׁ ה עָּ רָּ ה ַוֲאַדבֵּ יָך ַאִגידָּ לֶׁ ין ֲעֹרְך אֵּ ינּו, ")תהלים מ, ו(" אֵּ לֵּ יָך אֵּ ֹבתֶׁ שְׁ יָך ּוַמחְׁ ֹאתֶׁ לְׁ לא אמר דוד  – "ִנפְׁ
יָךהמלך " לֶׁ ינּו" אלא "אֵּ לֵּ  שניהםהיתר המואביות והעמוניות לבוא בקהל ה' הוא בשביל להביא את שכוונתו כי " לשון רבים, לפי אֵּ

עיין 'מאמר אם ו. בשם הגמ' הרמ"ע מפאנו חלק ד, יזל 'מאמר חיקור דין''יד יהודה' על ביאור  וראה רש"י שם, ע"א עז דף יבמותגמ' ) נגמר התיקון של בנות לוט שניהםועל ידי  לעולם

 .(יא - כל חי' חלק ג סימן י

ָּגר ָבםַאל ָתַצר ֶאת מֹוָאב וְׁ כי הצווי " ,על מה שהחטיאו את ישראל מואבהאומה של לנקום מהלך דוד המלך  ָחָמה ַאל ִתתְׁ  )דברים ב, ט(" ִמלְׁ
 אמר דוד המלךבמואבים  אז ועל המלחמה .(וד"ה ואל תתגר קצ ע"א ד"ה פתח ואמרדף בלק פרשת )זוהר  נאמר על דורו של משה רבינו אך לא על דורם

ִצי" ב ִסיר ַרחְׁ ד"ה וכלא  קצ ע"אדף בלק פרשת )זוהר  פעורמעשה המלאה בטינופת מ 'קדרה'ץ את אותה ורחל תכווןה הואכלומר ש, )תהלים ס, י(" מֹואָּ

ל שנאמר ", מה שלא עשה באף אומה אחרת ביותר ומכות קשותשפטים  במואביםעשה  דוד המלךו .(הוה בֶׁ ם ַבחֶׁ דֵּ ַמדְׁ ב ַויְׁ ת מֹואָּ ַוַיְך אֶׁ
ִמית  הָּ ִלים לְׁ י ֲחבָּ נֵּ ד שְׁ ַמדֵּ ה ַויְׁ צָּ ם ַארְׁ ב אֹותָּ כֵּ לַהשְׁ בֶׁ לֹא ַהחֶׁ ה ּומְׁ חָּ י ִמנְׁ אֵּ ִדים ֹנשְׁ ִוד ַלֲעבָּ דָּ ב לְׁ ִהי מֹואָּ ַהֲחיֹות ַותְׁ דוד שכלומר  ,)שמואל ב' ח, ב(" לְׁ

ת, ואחר כל מי שהיה בתוך מידת החבלים הומו, ומדד מרחק של שני חבלים בדרך בזיוןעל הארץ  את השבויים בשּורההמלך השכיב 
שמואל ב' ספר )ראה מלבי"ם  וכך הרג שני שליש מהאומה המואבית שהיה בתוך מידת החבל נשאר בחיים. וכל מי כך מדד מרחק של חבל נוסף

 .ח, ב(

ּה , שנאמר "בכלי משחית רביםומה רבה בחיעמון הכה דוד המלך אומת גם את  ם בָּ חֶׁ ה ַוִילָּ תָּ ְך ַרבָּ ם ַויֵּלֶׁ עָּ ל הָּ ת כָּ ִוד אֶׁ ַויֱֶׁאֹסף דָּ
ּה: דָּ כְׁ ִוד ּו ַוִילְׁ ִהי ַעל רֹאש דָּ ה ַותְׁ רָּ קָּ ן יְׁ בֶׁ אֶׁ ב וְׁ הָּ ּה ִכַכר זָּ לָּ קָּ ַעל רֹאשֹו ּוִמשְׁ ם מֵּ כָּ ת ַמלְׁ רֶׁ ת ֲעטֶׁ ֹאד:ַוִיַקח אֶׁ ה מְׁ בֵּ ִעיר הֹוִציא ַהרְׁ ַלל הָּ ֶאת ָהָעם  שְׁ וְׁ

כֵּ  ן וְׁ בֵּ ֶהֱעִביר אֹוָתם ַבַמלְׁ ֶזל וְׁ ֹרת ַהַברְׁ זְׁ ַמגְׁ ֶזל ּובְׁ י ַהַברְׁ ָרה ּוַבֲחִרצֵּ גֵּ י ַעמֹוןֲאֶשר ָבּה הֹוִציא ַוָיֶשם ַבמְׁ נֵּ י בְׁ ֹכל ָערֵּ ם  ן ַיֲעֶשה לְׁ עָּ ל הָּ כָּ ִוד וְׁ ב דָּ ַויָּשָּ
ִם לָּ רּושָּ ה" לא( -כט )שמואל ב' יב, " יְׁ רָּ גֵּ לזהו כלי מלא פגימות העשוי לכרות עצים, " –" ּמְׁ זֶׁ י ַהַברְׁ ש אלו כלי ברזל העשויים חריצים לדּו –" ֲחִרצֵּ
לבהם, " זֶׁ ֹרת ַהַברְׁ זְׁ כילה בשתי האומות של  מלךהדוד  כךעל ידי ו. שמואל ב' יב, לא( 'מצודת דודביאור ')אלו גרזנים שמבקעים בהם עצים  –" ַמגְׁ

 כן יאבדו כל אויבך ה', אמן.. ישראלשעשו לם הרעים המעשיעל כל ונפרע מהם  'חוזה דוד' על התהלים מזמור י ד"ה או אפשר שלא גלו( ראה)מואב עמון ו
 

  
 העלון השבוע גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

בת שמואל ז"ל, ברטה בתיה 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
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גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם להצלחת 

  היהודית בת ורדה רוזיט

 וכל משפחתה

 העלון השבוע גם לרפואת

 הי"ויריב בן יהודית 

בריאות איתנה ורפואה שלימה בכל רמ"ח 

 אבריו ושס"ה גידיו

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

גם  העלון השבוע
 לעילוי נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

יָּה בת  לְׁ ט עָּ לֶׁ רְׁ אָּ
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם 
 לרפואתה של:

יפה )מוכתרם( 

 הי"ובת שרה 

שה' ברחמיו המרובים 

ישלח לה רפואה שלימה 

 אבריה וגידיה בכל
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