
    ©2220 מי נירר                      ...ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-רֹאׁש ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל 

  
  

ִלי - ָּבָלק ְּבֵנה-ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל- ִּבְלָעם רֹאׁש ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל-ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת
ֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלם ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ּבָ 

    )30-28 'כג במדבר( ...ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 
  

  
 :כלומר ...פערה האדמה את פיה=  ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד = ַהְּפעֹור

  ...ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-ַעלרֹאׁש ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף  = רֹאׁש ַהִּפְסָּגה
  

ְּפֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה - ַוַּיְׁשֵקף ַעל = )27-24(בראשית יט'  ...ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם
   .שממזרח לים המלחר... ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכּכָ -ָּכל- ְוַעל

=  ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד=  ַהְּפעֹור = ...ַהֲהֵפָכה = ֶאֶרץ ַהִּכָּכר
  ...פערה האדמה את פיה ממזרח לים המלח כי

  
ֵמֵאת    ְפִרית ָוֵאׁשּגָ -- ֲעֹמָרה-ְסֹדם ְוַעל-ַויהָוה ִהְמִטיר ַעל

ַהִּכָּכר -ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל-ַהָּׁשָמִים ַוַּיֲהֹפ ֶאת-ְיהָוה ִמן
ֹיְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו -ְוֵאת ָּכל

-ֶאל  ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר
ְּפֵני -ְּפֵני ְיהָוה ַוַּיְׁשֵקף ַעל- ָׁשם ֶאת ָעַמד-ֲאֶׁשר-- ַהָּמקֹום

ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה -ָּכל-ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל
ִהים ֶאת ָעֵרי -ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ַהִּכְבָׁשן ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱא

ִהים ֶאת לֹוט ִמּתֹו -ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת-ַהִּכָּכר ַוִּיְזֹּכר ֱא
  )27-24(בראשית יט'  ...ָיַׁשב ָּבֵהן-ֶהָעִרים ֲאֶׁשר-ַהֲהֵפָכה ַּבֲהֹפ ֶאת

  
   

ִהים  ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ְיהָוה ְצָבאֹות- ֶמֶלָאַמר ְיהָוה - ֹּכה ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא
- עֹוָלם ְוֹאִתּיֹות ַוֲאֶׁשר ָּתבֹאָנה ַיִּגידּו ָלמֹו ַאל- ָכמֹוִני ִיְקָרא ְוַיִּגיֶדָה ְוַיְעְרֶכָה ִלי ִמּׂשּוִמי ַעם- ּוִמי

- ֲהלֹא ֵמָאז ִהְׁשַמְעִּתי ְוִהַּגְדִּתי ְוַאֶּתם ֵעָדי ֲהֵיׁש ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעַדי ְוֵאין צּור ַּבל-- ִּתְרהּו- ִּתְפֲחדּו ְוַאל
  )  8-6(ישעיה מד' ... ָיָדְעִּתי

  

ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי -- ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל- ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא
ְוָרֲעׁשּו  לֹא ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַרַעׁש ָּגדֹול ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל- ִאם  ֶעְבָרִתי ִּדַּבְרִּתי- ִקְנָאִתי ְבֵאׁשּובְ 

-ָהֲאָדָמה ְוֹכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל- ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל- ִמָּפַני ְּדֵגי ַהָּים ְועֹוף ַהָּׁשַמִים ְוַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוָכל
  )  20-18' ח(יחזקאל ל ...חֹוָמה ָלָאֶרץ ִּתּפֹול- ָדָמה ְוֶנֶהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהַּמְדֵרגֹות ְוָכלְּפֵני ָהאֲ 

  

ַהר - ַההּוא ַעל- ְוָיָצא ְיהָוה ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרב ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום
רּוָׁשַלִם ִמֶּקֶדם ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד ְּפֵני יְ - ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ַעל

ָאַצל ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר - ָהִרים ֶאל- ַיִּגיַע ֵּגי- ָהַרי ִּכי- ְוַנְסֶּתם ֵּגיא ֶנְגָּבה- ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו
  ) 5-3(זכריה יד'  ...ְיהּוָדה- י ֻעִּזָּיה ֶמֶלַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּבימֵ 

  
  

   ...ְׁשָנַתִים ִלְפֵני                                                          


