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סוד האורח

אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה דכתיב )בראשית יח, ג( 

"ויאמר אדנ' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו'" )שבת קכז.(

א. אֹוֵרַח ואֹוַרח

נקצר  הגלוי  על  רב  והצפון  והיות  נקודה אחת בפרשה,  קצת  להאיר  ננסה  דעת הצדיקים  על 
ראוי  כל  ראשית  דקדוקים.  במספר  נפתח  המכוון  לאחוז  יד  כבית  להאריך.  שראוי  במקום 

להתבונן ולהשתומם על הפלגת מעלת הכנסת אורחים שהפליגו בה חז"ל )כנ"ל(, דחזינן שאין 

מדובר כאן רק במצוה חשובה ביותר אלא בערך ויסוד נשגב. עוד צריך להבין פשר סמיכות 

סוגית הכנסת אורחים לפרשה דלעיל מיניה, למילת אברהם. 

כן נעורר על כך שרואים שבאותה פרשה חוזר על עצמו ענין הכנסת אורחים פעם שנית, דאף 
במשמעות  אורחים  הכנסת  של  הכפול  השורש  שמלבד  הרי  בכך,  די  לא  ואם  הכניסם.  לוט 

הפשוטה של המלה 'אֹוֵרַח', מופיעה המלה 'אֹוַרח' בסמוך ממש ]לגבי הדמים של שרה )שפסקו 

וחזרו כעת([ - "חדל להיות לשרה ארח כנשים", וצריך להבין השייכות הפנימית ]וכן להבין איך 

דוקא בעת תיקון המילה ע"י אברהם )והבשורה הטובה( אירע אצל שרה דבר שכזה, דלכאורה יש 

בזה ריחוק[.

"כחם  הכתוב  על  דהרי  הדברים.  במהלך  קצת  צ"ע  והכפילויות,  הלשונות  דקדוקי  ומלבד 
)ומקורו בב"מ פו:( "הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו  )שם יח, ב( כתב רש"י ז"ל  היום" 

באורחים ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו בדמות אנשים". 

ואם אכן גדלה מעלת הכנסת אורחים כל כך - יותר מקבלת פני שכינה, כיצד ענין נשגב שכזה 

התגלגל כביכול אגב אורחיה, דמצד הוצאת החמה )שנועדה לגרום לכך שאברהם לא יטרח ויצא( לא היה 

אמור להיות כל עסק עם אורחים.

ב. היסוד כאורח שבא לפרקים

ועוד(  רעב.  )ח"ג  הקדוש  בזהר  דאיתא  הדברים,  יסודות  בהנחת  חספא  צדיקיא  לן  דלו  הנה  אך 
תמיד  בביתו  השורר  הבית  לבעל  דבניגוד  דמלתא  וטעמא  אורח,  נקרא  שהיסוד  ז"ל  ובאר"י 

אין היסוד פוקד אלא לפרקים, והיינו בבחינות זו"ן )בטרם היחוד השלם( שאין בהם פקידה )והפקדה( 

תמידית כסדר )דוקא האידנא, אך לעתיד לבא יהיה יחוד תמיד, ואכמ"ל(.
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ג. סוד האורח הוא אור ח' דבינה

)ליקוטים  דאיתא בדגל מחנה אפרים  זכינו לקבל מהבעש"ט הקדוש,  ב'אורח'  הצפון  ובמהות 
הוא  ח'  כי  אורח  מכניס  אברהם  היה  לכן  ודפח"ח,  ח'  אור  הוא  אורח  כי  "שמעתי  ד"ה שמעתי( 

עולם הבא כמו אורח הבא והוא עולם הבינה וכו'". ובאמרי פנחס )שער ז אות קמו( איתא "אמר 

אשר אורח מביא רפואה ולאות אמת אשר אותיות אורח הוא אור ח' מחמת שנותן אור לברכה 

ח' שבשמונה עשרה וברכה השמינית משמ"ע היא ברכת רפאינו וכן השבח ח' מן לא-ל ברוך 

נעימות הוא בורא רפואות וכו'" )ע"כ לעניננו(.

שכיון  דנמצא  הפרשיות,  בסדר  הכללי  הקישור  היטב  יובן  בזה  נרחיב  בטרם  עוד  וממילא 
שנתעסק אברהם במצות מילה שנתנה בשמיני, עורר בזה את הארת הבינה, לכך הבורא רפואות 

ולכך התעורר ביתר שאת להכניס אורחים,  )בהארת הברכה השמינית בשמ"ע(,  ית' בעצמו ביקר אותו 

דהאורח הוא בעצמו בסוד הארת הבינה, אור ח' וכנ"ל.

ד. השלימות בבריאה מחוסרת תיקון

היות  מצד  אלא  אתינן  לא  שאי  דתראה  אורח.  לבחינת  היסוד  תיקון  שייכות  את  קצת  נחדד 
האורח בא לפרקים )דבזה היסוד הפוקד דומה לאורח( יש בהתייחסות זו טעם מסוים של חוסר שלימות, 

בענין  פותחת  ח'  אור  הנ"ל של  דבאמת ההשגה  אלא  תדיר.  יחוד  כיום  מינה שאין  דשמעינן 

אלא  שאינו  אורח  המושג  בשייכות  ביאור  נפלאה,  שלימות  של  למצב  המכוונת  הבנה  זה 

למעליותא.

שאפשר  מלים  ח',  אור  בסוד  בשמיני(  )שניתנה  המילה  בהיות  יסודי  ביאור  נקדים  זה  להבין  אך 
לחיות )ולעבוד( אתם. 

הנה יש במילה ענין יוצא דופן שנבוכו בו המינים, דכדאיתא במדרש )תנחומא תזריע פרק ה( הרבה 
טורנוסרופוס הרשע להקשות לרבי עקיבא ואמר "אם הוא )הקב"ה( חפץ במילה למה אינו יוצא 

הולד מהול ממעי אמו", ורבי עקיבא הקדים ואמר לו שמעשי בני אדם נאים יותר )כביכול( משל 

את  הקב"ה  נתן  שלא  לפי  מהול,  יוצא  אינו  למה  אומר  שאתה  "ומה  ואמר  והוסיף  הקב"ה, 

המצוות לישראל אלא לצרף אותם וכו'".

האריכו בכך שיש כאן יסוד כללי, דהגם שהשי"ת יכל בודאי להוציא דבר שלם,  והספה"ק 
תיקון,  כמחוסרי  בעולם  מתגלים  שהדברים  ע"י  דוקא  תמצא  שהשלימות  ית'  חכמתו  גזרה 

והאדם משלים אותם בבחירתו הטובה, דומיא דמילה.
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ה. החפץ באמת צריך "למול" עצמו בכל דרגא

אך באמת כלל גדול זה )המושרש במילה( נוגע לעומקים ודקויות בעבודת הקדש ובנין הקדושה. 
דהנה לגבי מצות מילה כפשוטה, הגם שהמינין הקשו מה שהקשו, מכל מקום לגבי עם הקדש 

שכבר נצטוה בכך בהדיא, אין כאן בית מיחוש, דפשיטא שהוא בכלל תורה ומצוות ושיעור 

קומת העבודה המתבקש מכל אחד ואחד.

אלא שהמשכיל פנימיות יסוד נכבד זה מבין שהדברים מהוים שורש לרובד נוסף. דהרי כנ"ל 
כפי שנראה למראה עינים, בבריאה של השי"ת אין מקום למילה, אלא שמבינים )ויודעים מהציווי( 

שאעפ"כ רצונו ית' הוא שנשלח יד לאחוז בתוספת תיקון, בדרגא נוספת שהיא העיקר המכוון. 

והבן אם כן שיסוד זה נמצא בכל מצב ובכל דרגא, והוא סוד החתירה והגילוי של אור ח' )בינה(, 

המושגת,  הגלויה  הקומה  בבחינת  הבנין  ימי  שבעת  את  שיש  הפשוטה  ההבחנה  ע"פ  והיינו 

ויש את עולם הבינה )עלמא דאתי( שמבטא את מה שאינו ניכר, בחינה שכלפי האדם הינה 'מעל 

הטבע' וממילא לא נצרכת )או לא מעשית(.

דבהבין זאת מבינים שבנקודה דקה זו יש בחירה דקה שנוגעת לשורשי המשכת המוחין, אם 
תמשך הארת הבינה ואם לאו. דאיירי במקומות שנראה על פניו שאין להוסיף על הבנין הקיים, 

דשבעת ימי הבנין נראים כמלאים בעבודה שעליה אין להוסיף )שדברים אחרים נראים כנ"ל כלא נצרכים, 

או לכל הפחות כלא מעשיים(, וכאן נצרך על הרוצה "למול" להאמין ולגלות דרגא דבינה, לקשר עצמו 

לאור ח', ולתור ולמצא הארה חדשה שבבחירתו הטובה השיג שהיא בבחינת תיקון הבריאה 

שהיתה מחוסרת, דבאמת כלפי הדרגא החדשה הינו ערל, מחוסר תיקון של המשכת ה'אורח'.

ו. הארה הבאה בפתע

נוספת. דבדוגמת אורח  זו השתייכות היסוד לאורח מקבלת משמעות פשוטה  בבחינה  והנה 
המגיע )ע"פ רוב( מן הדרך באופן מפתיע )כדוגמת שורש המלאכים בתורה(, כן היא הופעת ההארה הנ"ל 

)אור ח' דבינה(. והיינו דכיון שבבחינת בירור המילה )הנ"ל( איירי בהשגה או עבודה שנראית כאינה 

מושגת )או אינה נצרכת(, לכך יש בתפיסת הדבר בחינה של הכנסת אורח שבא לפתע ]התנוצצות 

עלמא דאתי שיש מי שיתפוס הדבר עד לכדי עובדא ומעשה ממש, ויש מי שיבהל מההארה 

הגבוהה ולא יצליח לחבר אותה )או שלא יבין שהיא נצרכת([.

יסוד הצדיק )המתוקן בבריתו בסוד המילה( הוא בבחינת "משכיל אל דל", דעולה כדאיתא אל  ובזה 
אלא  אינו  היסוד  זה  וכלפי  יחוד,  תמיד  אין  שכיום  דהגם  והיינו  למלכות.  להמשיך  המוחין 

אורח שבא לפרקים, בהסתכלות היותר פנימית עליית היסוד למוחין היא בסוד אור ח', באופן 

היחוד  של  מנחמת  הארה  והיא  דאתי,  עלמא  התנוצצות  יש  הפקידה  בעת  הטפה  שבהמשכת 
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בתוך שבעת ימי המעשה, לדעת להמשיך תובנות ועבודות דגאולה אף האידנא )וזהו שדוקא בשמונת 

ימי חנוכה יש בחינה של "ערכתי נר למשיחי", לחיות את פקידת הגואל לא רק כאורח ללון, ואכמ"ל(.

ז. אברהם חתר לפנימיות סוד הוצאת חמה מנרתיקה

אחר  מלטרוח  אברהם  למנוע  כדי  מנרתיקה  חמה  השי"ת  דהוציא  הנ"ל,  ליישב  בזה  ויפתח 

)והרי אמרינן גדולה הכנסת  נצרך  אורחים, דנראה מזה לכאורה שעסק הכנסת האורחים לא היה כה 

יצא  כחתן  "והוא  הכתוב  בבחינת  היא  מנרתיקה  החמה  שהוצאת  כשנקדים  דיובן  אורחים(. 

מחופתו ישיש כגבור לרוץ ארח" )תהלים יט, ו(, דכבר מקופיא חזינן שבזה גופא יש מסוד האורח, 

"לרוץ ארח" דיקא.

ונמשך  ההולך  הבינה  הארת  בסוד  מדברת  הפרשה  שכל  משום  שדיקא  בהנ"ל  וביאורו 

אור  האורח,  בסוד  הוא  הגילוי  לכך  המילה(,  לשורש  )השייכים  העבודה  ובדרכי  הבריאה  במציאות 

ח', והיינו באופן שפשטות ההנהגה אף מצדו ית' )שהוציא חמה( מורה על כך שלא צריך לכאורה 

לעשות דבר חדש, דהרי כבר מל אברהם )והמשיך הארת הבינה(, וכבר מעותד הוא לרפואה שניתנה 

בשמינית )ומה לו לטרוח בעבודה נוספת(. 

לדרגא,  מדרגא  המתחדש  ענין  הוא  דבינה  שדרגא  יודע  דל"  אל  כ"משכיל  שאברהם  אלא 

ולכך השכיל שבפנימיות דפנימיות של הוצאת החמה מונח היסוד של "לרוץ אורח", לתת לו 

אחר  ורץ  האמת  הכיר  דאכן  והיינו  ולהמשיכה,  בה  לאחוז  בבחירתו  צריך  שיהיה  התנוצצות 

האורחים בגלותו סוד הכנסת אורחים, האחיזה באור ח' המגיע פתאום למי למצפה לו ודורשו.

ח. להבין שצריך להתפלל

ודו"ק וראה שהבחנה זו בבחינת הופעת אור ח' נשנית בפרשה שוב ושוב. דלגבי עצם המילה 

מצינו שאברהם אבינו נטל עצה מממרא, דמשמע שהיתה נקודה מסוימת במילה שהיתה נתונה 

לבחירתו )וכמו שהתקשו בזה המפרשים ותרצו, ואכמ"ל(, והיינו בהנ"ל הביטוי של אור ח' שנמשך מהדרגא 

הנבדלת, מהסוד הנעלם )סוד היסוד(. ותיכף לזה ישנו ענין הוצאת החמה מנרתיקה, דהגילוי של 

"גדולה הכנסת אורחים" הגיע ע"י שהבין אברהם הפנימיות של "לרוץ אורח" ואחז בה וכנ"ל. 

ושוב ישנו ענין סדום שגילה השי"ת בפני אברהם, דאף שם היה צריך להבין מעצמו שצריך 

להתפלל עליהם, ובעשותו כן המשיך באמת התגלות משיח שהיה בסדום, סוד אור התיקון של 

שם מה החדש, המלך השמיני )הדר(, אור ח', ואכמ"ל.
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ט. "ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה"

]הנה רבינו ז"ל פתח את ספרו הקדוש בסוד ה"נחת" )"דברי חכמים בנחת וגו'"(, דביאר שהשכל הוא 
אור גדול שמאיר וכו', בבחינת "ואור צדיקים כאור נגה וגו'", והוא בבחינת ח. ולהתחבר לאור 

זה צריך את הצמצום של כלי המלכות, בחינת אות נ, דאז יש חן, ונעשית חקיקה ויש נחת וכו', 

עיין שם.

ויש בהנ"ל להמתיק מאד את היות תורה זו נצבת בראש, לאחר שבהקדמה של הספר מדברת 
מסוד הרשב"י זי"ע, "כי לא תשכח מפי זרעו" )דברים לא, כא(, ומסתיימת במלים "ועכשיו יש נחל 

)חיי מוהר"ן קפט(. דרשב"י זי"ע הוא צדיק יסוד עולם - שורש תיקון הברית,  נובע מקור חכמה" 

בחינת שלימות המילה, והיינו כנ"ל יסוד המשכת אור ח'. והגם שאיירינן שם באור ח' כחכמה, 

"מקור  והינו  תמיד  נובע  שהוא  )בינה(  "נחל"  היום  שיש  למה  נוגע  ההמשכה  סוד  מקום  מכל 

חכמה". וזהו שיש עסק שלם עם חיבור הנ' להארת הח' דיקא, ובבחינת "ואורח צדיקים וגו'" 

דיקא, דבכל זה מצרפים את ה'נחת', אותיות 'חתן' שיורד ומתגלה במקומות הנמוכים כאורח, 

)של "לרוץ  זה  ותראה שהוצאת החמה מנרתיקה בסוד  וכו' לרוץ ארח".  יוצא  "והוא כחתן  סוד 

ארח"( נמצאת כנ"ל בכתוב "כחם היום", ד"חם" הוא ראשי תיבות של מקור חכמה, ואכמ"ל[.

י. השראת אלוקות בערך של גוף

דוקא  לשיאה  שהגיעה  המעלה  הפלגת  את  ונדגיש  במילה  שהתחיל  ח'  אור  לגילוי  נחזור 
דיובן  וכו'(.  אורחים  הכנסת  שגדולה  לדורות  )והשריש  האורח  אחר  אברהם  שרץ  בעת  אורחים,  בהכנסת 

דהיות והמילה משלימה את בנין קומת האדם להקרא שלם, "התהלך לפני והיה תמים" )שם יז, 

א(, לכך עיקר המכוון בהמשכת הארת הבינה הוא דיקא בסוד ההפלאה של נשמה בגוף, כאשר 

זוכים להמשיך רוחניות אלוקות למטה בתוך הבריאה, להיות האור האלוקי חופף ביחוד על כל 

המדרגות. 

הגם שכנ"ל היה גילוי נפלא של הארת הבינה בעת המילה, ובעת שהופיע ה"בורא  וממילא 
רפואות" ית' לבקר את אברהם, מכל מקום סוד שלימות קומת אדם )בהויה בכלל ובאדם בפרט( בגילוי 

אלוקות )מריש דרגין לסוף דרגין( היה בעת שהניח אברהם את גילוי האלוקות של "וירא אליו ה'" ורץ 

להכניס אורח - אור ח'. דאם קודם לכן נעשתה ההמשכה של אור ח' ברבדים דקים )שיכלו להתפס 

אולי ע"י בעלי השגה שיכולים להכיר את המתרחש בשבילי ההמשכה(, הרי שכעת האור ח' קיבל ביטוי "גשמי" 

בעולם המעשה - דהשכיל אברהם לצמצם הדבר באורח שמגיע, לדעת שזהו אור ח' כפשוטו, 

והיינו כנ"ל עיקר סוד תכלית בנין האדם ע"י מילה - השראת אלוקות בערך של גוף.
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יא. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה

סלע,  יפוצץ  כפטיש  תורה  דדברי  שכינה".  פני  מהקבלת  יותר  אורחים  הכנסת  "גדולה  וזהו 
וכלפי הנ"ל יובן שרמזו חז"ל בקדשם לכך שכל זמן שלא מקיימים הכנסת אורחים, להמשיך 

- לתוך פשטות החיים, אזי כל הגילויים וההשגות אינם אלא בערך  את האור ח' לתוך הבית 

ומרוממת  השורה  אלוקות  המשכת  נחקקה  ולא  דהיות  והיינו  דיקא(.  )"פני"  השכינה"  "פני  של 

)בתוך "צמצום" הבית(, לכך במידת מה אין כאן אלא את  נמוכים  ומקשרת אף את הרבדים היותר 

את  אלא  כאן  אין  האורח(  )בסוד  ההמשכה  תכלית  דבהעדר  קדושה,  השראת  של  החיצון  הרובד 

ה"פנים". ]ובאמת כנ"ל זהו המכוון הפשוט הנעשה במילה בגוף האדם, וכמו שמצינו שדוקא 

אז הוי עיקר כניסת הנשמה לגוף )וכדחזינן )רש"י בראשית יז, ג( שלא יכל אברהם לקבל נבואה מבלי 

ליפול אלא לאחר שמל את עצמו, דהוכשר להיות נמשך בו אור עליון המתיישב בכלי הגוף([.

יב. ה"ארח כנשים" בבחינת המציצה במילה

ובהבין שכל ענין הכנסת האורחים שמופיע בפרשה הוא בעצמו סוד המילה )ובנין האדם בהמשכת 
ויחכם עוד. ראשית  וננקוט מספר דוגמאות ותן לחכם  אלוקות(, מקבלים עינים לראות נפלאות 

והקשנו  "ארח",  מכונה  שרה  של  הנידות  בהיות  דדקדקנו  הנ"ל,  תמיהה  בזה  מתיישבת  כל 

'בורא  גילוי של  והיה  ריחוק שכזה בעת שנשלם אברהם במילתו  שלכאורה מדוע אירע דבר 

רפואות'.

אך בהנ"ל יובן דהכל ענין אחד, ומהביטויים השונים של תיקון האדם במילה המשלימים זה 
את זה. דהנה הגם שאין לך שמחה כשמחת המילה וכריתת ברית לגלות יסוד צדיק, מכל מקום 

בזה הגילוי בעצמו יש מהלך תיקון של הסרת הערלה וחלק הרע, ומציצה של הדם שמבטא 

אף הוא את הניקוי הנרצה של כל שאריות הרע )שזוכים להפטר מהם בהצבת גבול הקדושה בחותם נצח(, וכל 

כך ש"מתעסקים בדם", שהרי אדרבא,  על  כזאת  דעת שיצטער בעת  בר  לך  אחד מבין שאין 

עומק הדבר הוא מסממני התיקון ובנין האדם שקם בנקיות.

והבן אם כן דזהו פשר הופעת הדמים אצל שרה בעת ההיא )ופשר היות הדבר מכונה 'ארח'(. דבאמת 
היו דמים הללו בבחינת מציצת הדם במילה שהינה כנ"ל למעליותא ובערך של תיקון בודאי. 

דממילא דוקא בגלל שהיתה מילה, ודוקא בגלל שפתחו אברהם ושרה את סוד האורח שהוא 

הוא עומק המכוון במילה, לכך זיכה אותם השי"ת בשלימות הדבר, והיינו להיות בנין האדם 

דקדושה קם בנקיות ע"י הפלטה לחוץ של כל רשימו של רע, סוד המציצה וכנ"ל ]ומתיישב 

ממילא דאף דמים אלו נכתבו בתורה בצירוף האותיות של 'ארח', דהכל ענין אחד[.
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יג. קמח לעמילן של טבחים

ודאתינן עלה יש לרמז זה הסוד בדברי רש"י ז"ל )בשם חז"ל(. דהנה בתחילה אמר אברהם לשרה 
"ויקח חמאה  רק  ו(, אך לבסוף כתוב  יח,  )שם  עגות"  ועשי  לושי  "מהרי שלש סאים קמח סלת 

וחלב וגו'" )שם פס' ח(, וכתב רש"י ז"ל "ולחם לא הביא לפי שפירסה שרה נדה שחזר לה אורח 

כנשים אותו היום ונטמאה העיסה" )עיין ב"מ פז.(.

היה כאן שינוי מהרצון הראשון, דרצה קמח וסלת אך בטל הדבר מחמת ה'ארח  ובפשטות 
כנשים' שאירע. אך מלבד הפשט שאינו זז ממקומו, יש להבחין בסוד הדבר שהדגישו חז"ל, 

דלגבי "קמח סלת" הביא רש"י ז"ל "סלת לעוגות, קמח לעמילן של טבחים לכסות את הקדירה 

דמלבד  דיקא,  הזוהמא"  את  "לשאוב  היה  דהמכוון  בהנ"ל  והיינו  הזוהמא".  את  לשאוב 

יש להבינו בהנ"ל כמעשה הצדיקים שמגלה את רצונם  השימוש הפשוט לנקות את המאכל, 

הפנימי להפליט את הזוהמא, לפלוט את הדמים, כחלק מסוד המילה המונח בהכנסת האורחים 

עומק  )אלא  תכניותיהם  של  מצער  שיבוש  היה  לא  כנשים"  שה"ארח  כן  אם  והיינו  בה,  שעסקו 

רצונם(, ודו"ק.

יד. סוד היסוד השייך להכנסת אורחים נתברר בסדום

ושאף שם מצינו  ושרה לכל הפרשה של סדום,  שנסמכה הכנסת האורחים של אברהם  וזהו 
כנ"ל בירור של הכנסת אורחים, דאנשי סדום היו רחוקים מזה, ולוט הכניס ורצו למנוע אותו. 

דהנה אף בהסתכלות פשוטה אומר ענין סדום דרשני, דמחד גיסא המלה סדום צופנת בחובה 

את השורש של סוד, ומאידך גיסא מצינו בכתוב ובחז"ל הפלגות גדולות בדבר רשעתם הבלתי 

)האמורה בפגם  נתפסת, וכן הדגשה של "רעים וחטאים לה' מאד" ]משמעות של "רע בעיני ה'" 

הברית( וכן הדגשה של "מאד"[.

מיניה  הדבר  מצטרף  הברית(  )בתיקון  האדם  בנין  בעת  הפרט,  שבקומת  שכשם  יובן  בהנ"ל  אך 
וביה להסרת חלקי הרע שראוי לפלטם )הלא הוא סוד ה"ארח כנשים" שהיה בשרה(, כך בכלליות הבירור, 

בבחינת "זה לעומת זה" יש "הסרת הערלה" והפלטה גמורה של כל הרע שאינו משתייך לתיקון 

המילה - לסוד הכנסת אורחים )דהיינו הך(. וממילא בעוד שאצל שרה הצדקת איירי בבירור של 

טוב מטוב )או רע בדקות לפי ערכה(, נעשה אז בסמוך הבירור הכולל כלפי הרע שהיה צריך "למצצו" 

ולהפליטו. 

וזהו אם כן שנמצא שם השורש של סוד, להורות על סוד היסוד שהתברר שם, האם תהיה להם 
שייכות להכנסת אורחים ולתיקון ובנין צורה של אדם בסוד המילה )להיות לכל הפחות כענפים דענפים 
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היכולים להסתפח ולינוק מהקדושה(, או שמא יפקיעו את עצמם מכל שייכות להכנסת אורחים, מצורה 

של אדם )הנתקן בבריתו בהמשכת אור ח' וכנ"ל(, כפי שאכן אירע שם.

טו. בהעדר בחינת מלכות הפקיעו עצמם אנשי סדום מבחינת היסוד שהוא 'אורח'

ומתיישב ממילא שאכן קוטב הבירור היה בענין הכנסת אורחים, דבזה נתעלו אברהם ושרה 
להעצים סוד המילה ובנין צורת אדם בשלימות, ובזה נתבררו אנשי סדום כרחוקים ממילה - 

מאור ח', וממילא מהצורה הבסיסית ביותר של אדם )והיינו פשר ההפלגות הנ"ל בקלקולם כבני אדם שעומדים 

כהיפוך לטוב שנתגלה אז בקדושה(.

ברמז  ותראה  דל".  אל  "משכיל  לסוד  כנ"ל  שייך  ח'  אור  וממשיך  הפוקד  הצדיק  יסוד  והנה 
שהפלגת קלקול אנשי סדום נחתמת דוקא במילת הדגשה והעצמה של "מאד", ראשי תיבות 

של "משכיל אל דל" )דזה לעומת זה עשה אלקים(. והבן בסודם של דברים, שהריחוק של אנשי סדום 

מהכנסת אורחים שייכת לקלי' משכ' זכור שהיו פגומים בה, דנעדרו ערך של מלכות שיש בו 

פקידה של היסוד שנקרא אורח, ודו"ק.

טז. המלך השמיני בבחינת אור ח

יפתח בזה להבין דבר פלא, דכדאיתא בחז"ל היה גנוז בסדום ניצוץ נשמת דוד משיחא  עוד 
)יבמות עז.(, ומבואר בספה"ק שאברהם המשיכו מההעלם אל הגילוי, דהועיל לפעול טוב נצחי 

בתפילתו על סדום )שע"פ פשוטו נראה שלא נשאה פירות(. דכבר נתבאר שתפלת אברהם שנגזרה מהיותו 

נוטה אל הטוב )בלי שנאמר לו להדיא( היא בעצמה בבחינת אור ח', ובפרט דכדאיתא בספרים עומק 

כוונתו היתה לבל ידח ממנו נדח, להמשיך אלוקות אף במקום שנראה שאפסה תקוה, ללקט 

כל נקודה של טוב שראוי לקיימו בעולם, נשבר בגוף, "אמרו צדיק כי טוב" )ישעיה ג, י(, "וצדיק 

באמונתו יחיה" )חבקוק ב, ד(.

כן כל זה הוא מסוד עולם התיקון, נשמת משיח בבחינת אור מה החדש, דזהו כדאיתא  ואם 
וישלח(, מלך הדר, דהיינו בהנ"ל בסוד אור ח',  )בענין שבירת הכלים בפרשת  המושרש במלך השמיני 

ואכמ"ל.

יז. החידוש שבבקשה על ארבעים וחמשה צדיקים נוגע להתגלות שם מה

והנה אדם בגמטריא הוא מה, דשייך הדבר כידוע לאור מה הנ"ל, ובפרט בהנ"ל נוגע הדבר 
נפלא בעומק הפשט של  ויש לזה שורש  וכנ"ל.  להשלמת צורת אדם החתום בברית, אור ח' 

פרשת סדום שהינה כנ"ל השורש לבירור הארה זו דנשמת משיח, אור מה. דהנה אברהם אבינו 
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שכל  ז"ל  ברש"י  ועיין  ועשר,  עשרים  שלושים,  וחמשה,  ארבעים  )צדיקים(,  חמשים  על  בקש 

לארבעה  ארבעים  לחמשה,  )חמשים  אחד  כרך  להצלת  צדיקים  עשרה  בחשבון של  היו  האלו  הבקשות 

וכו'(, ויוצאת דופן היא הבקשה להציל בעבור ארבעים וחמשה, דשם בקש להציל בעבור תשעה 

צדיקים בכל כרך - "ואתה צדיקו של עולם תצטרף עמהם" )לשון רש"י ז"ל(.

שכאשר יש עשרה צדיקים במקום אחד, יש כבר מציאות של השראת שכינה על פי  ותראה 
מנין.  אין  דשוב  בתשעה,  כן  שאין  מה  לט.(,  )סנהדרין  שריא"  שכינתא  עשרה  בי  "כל  של  הכלל 

וממילא הבן דהיות אברהם מבקש על צירוף צדיקו של עולם לתשעה צדיקים )במצב שכזה(, הוא 

תרגום מדויק של הסוד הנ"ל של הופעת אור ח', לקחת ערך נעדר שלימות גילוי שכינה ולקשרו 

בהארה עליונה שמתגלית ופועלת במקום תחתון בהאי עלמא )לא רק בתשעה שאין בהם השראת שכינה 

אלא אפילו בסדום(. וזהו אם כן שהמספר הכולל של בקשה זו הוא ארבעים וחמשה, דהיינו כנ"ל 

שם מה שמשתייך לסוד התיקון משום מהות זה החידוש בעצמו )של צירוף צדיקו של עולם(.

יח. הבקשה בענוה כתיקון ל'אנא אמלוך'

ואנכי עפר  וכו'  נא הואלתי לדבר  זו בהקדמה של "הנה  דנגש אברהם לבקשה  גם הא  ויובן 
ואפר" )שם פס' כז(. בביטוי של תקף השפלות. דכיון שכדאיתא אירעה שבירת הכלים משום "אנא 

אמלוך" )גאוה(, לכך בהיות אברהם בא להמשיך את הארת התיקון של אור מה, היסוד לבקשה 

המסוימת הזו הוא דוקא ענוה, "ואנכי עפר ואפר".

יט. שלושה שהם אחד

)ד"ה שלשה אנשים(:  ז"ל מחז"ל  הגם ששלושה מלאכים התארחו אצל אברהם הביא רש"י  הנה 
אחד  מלאך  שאין  אברהם  את  לרפאות  ואחד  סדום  את  להפוך  ואחד  שרה  את  לבשר  "אחד 

עושה שתי שליחות וכו'" )עיין שם(. ולכאורה קשה, דאם נבדלו לגמרי זה מזה בשליחותם, מדוע 

הופיעו שלושתם כאחד )דבשלמא אחד בא לבשר את שרה אך מדוע ההופך את סדום הופיע אף הוא אצל אברהם כאורח(.

המילה  תיקון  בבחינת  והינו  היות  ח',  אור  של  ההמשכה  שמהלך  דאמרינן  בהנ"ל,  יובן  אך 
שכולל כמה פעולות, לכך יש בבירורו כמה גילויים )שהם אחד(, דיש את הסרת הערלה, ומציצת 

הדם וגילוי עטרת תפארת וכו', דלהכי אמרינן שאף ה"אורח נשים" של שרה היה בבחינה זו 

)וכן השתייך לזה הביטול וההסרה של קלי' סדום כערלה(.

דוקא  זהו  נפרד,  כדבר  ונתפס  אחרת  לשליחות  מתייחס  מלאך  דכל  דהא  יתיישב  וממילא 
בהתלבשות  היא  וההנהגה  הברית  שלימות  את  כשאין  קמא(,  לא  תורה  )עיין  תתאה  ברית  בבחינת 

במט"ט, בחינת מלאך. ברם כשזוכים לתיקון הברית בהמשכת אור ח' במילה, ובפרט כשנפתח 
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)עיין שם  הסוד של "גדולה הכנסת אורחים", אזי שלימות הברית היא באופן של ברית עילאה 

בתורה(, בבחינה של גילוי אלוקות נפלא הנמשך על הכל, דלזה יקרא ]לצורך הענין[ שצדיקו של 

עולם פוקד את הבריאה )שהוכשרה( "להשלים מנין" ביחודא שלים, ושם הכל באחדות.

והבן אם כן שהשליחות של הפיכת סדום ורפואת אברהם ובשורת שרה הינם ביטויים שונים 
של אותו סוד המילה שנפתח בהכנסת האורח )כנ"ל(. וממילא לא נאמר רק ששלושת המלאכים 

לתיקון  ומתייחס  תתאה(  )ברית  מלאך  מבחינת  הדבר  נעתק  דבעומק  אלא  ענין.  לאותו  שייכים 

הינם  המשתנות  הפעולות  )ושם  בעצמו  עולמו  הפוקד  עילאה(  )ברית  עולם  של  צדיקו  בהמשכת  הברית 

באחדות אחת של סוד המילה שכל ההויה היא גילוי שלו(.

כ. החילוק בין לשון חול ללשון קדש

וכו'(  נא מצאתי  ויאמר אדנ' אם  )בד"ה  )בשם חז"ל( דביאר  ז"ל  זה הסוד בדברי רש"י  אפשר לרמז  ואולי 
מתייחסת  חול  לשון  הוא  ואם  השי"ת,  כלפי  הוא  מדבר  קדש  הוא  זה  בפסוק  אדנ'  שאם שם 

הפניה של אברהם רק לאחד מהמלאכים )לגדול שבהם(. דיובן בהנ"ל ש'לשון חול' הוא בבחינת 

העדר גילוי אור ח' בשלימות, כשאין את המצב היותר מתוקן של גילוי צדיקו של עולם, דאז 

באמת לא רק שהעסק הוא עם מלאכים, אלא שלא רואים קשר בין השליחויות שלהם )לכן פונים 

לאחד מהם בנפרד(. 

יחדיו  המקבצת  האורחים  הכנסת  של  השלימות  את  מבטא  דזה  קדש',  ב'לשון  כן  שאין  מה 
)וכנ"ל(, דבבחינה זו ההתייחסות היא לצדיקו של עולם השורה  את כל הפעולות בסוד המילה 

ית'  נא תעבור", לבקש ממנו  ית' באמירת "אדנ' אל  בעולמו ביחודא שלים, לכך פונים אליו 

שימשיך לקיים את השראת השכינה )אדנ'( באופן נפלא שכזה )'הכנסת אורחים' ולא רק 'פני' שכינה(.

  *****

"ויבאו שני המלאכים סדמה בערב וגו'" )בראשית יט, א(. "וה' המטיר על סדם ועל 

עמרה גפרית ואש מאת ה' מן השמים ויהפך את הערים וגו'" )שם כד-כה(

א. תמיהה בדבר הצורך במלאכים בסדום

יש להתבונן בהנהגה האלוקית של הפיכת סדום שלא היתה אלא ע"י המלאכים שבאו )ומלאך 
אחד מסוים שהיתה שליחותו להפוך(, מה צורך היה בה. דכיון שלא היה המדובר במעבר מבית לבית 

והפיכתו, אלא ב"גפרית ואש מאת ה' מן השמים", דנהפכו ע"י ש"ה' המטיר על סדם ועמרה", 

]ובשלמא  וכו'.  בלילה  להגיע  המלאכים  מקדימים  היו  לא  אם  זה  נצרך  בענין  חסר  היה  מה 
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המלאך שבא לומר ללוט לברוח ניחא, אך הרי המלאך של ההפיכה הוזקק אף הוא לבא תחילה 

לקיים  ללוט  לאפשר  כדי  להגיע  המלאכים  שהוזקקו  תימא  וכי  סדם.  ואנשי  לוט  עם  במגע 

הכנסת אורחים )שהוא בירור מהותי וכנ"ל(, והרי אפשר היה בלאו הכי למצא היכי תמצי לכך בסדם, 

וכמו שמצינו מעשה באותה ריבה שנתנה לעני[.

ב. הרע הגמור באנשי סדום

לעיל בסוד המילה  הנה הארכנו  נקדים שתי הקדמות.  בזה  קצת במה שאפשר לבאר  ולגעת 

והאורח, ונתבאר שם שהריחוק של אנשי סדום מהכנסת אורחים הוא ענין מהותי בקלקול צורת 

האדם שלהם. ואמנם למרות נקודת העומק הנכונה הזו, יש הבחנה פשוטה אחרת המזדקרת 

בפשטיה דקרא, דהכתוב אומר "ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד" )שם יג, יג(, וכתב רש"י ז"ל 

"'רעים' - בגופם. 'וחטאים' - בממונם. 'לה' מאד' - יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו". דלא 

מדובר בהעדר חסד והשחתה בגוף וממון בלבד, אלא איירי בקלקול כזה של "יודעים רבונם 

ומתכוונים למרוד בו". דהרי דור המבול נתחייבו כליה משום הנהגה רעה של השחתה וכו', 

ואפילו דור הפלגה שרצו להלחם כביכול אתו ית' הוא משום "נעשה לנו שם" ו"פן נפוץ" )שם 

יא, ד(, אך ה"מתכוונים למרוד בו" מבטא בפשטות את הרע הגמור, את נקודת הקלקול השפלה 

שאין למטה ממנה.

ג. ענינו הכללי של מלך

הקדמה נוספת. הנה הניצוץ הקדוש שהיה גנוז בסדם היה לא אחר מאשר דוד מלכא משיחא 

בעצמו, וכדאיתא בגמרא )יבמות עז.( על הפסוק "מצאתי דוד עבדי וגו'" )תהלים פט, כא(. ויש אם כן 

לתת כמה אותיות בהגדרת מלך ישראל בכלל, ודוד מלכא משיחא בפרט. דאם כי איירי בדברים 

ידועים, סידור הדברים והסמכתו להנ"ל יפתח הבנה נפלאה בבירור שהיה שם וכדלהלן.

של  בבואה  אלא  אינו  ההנהגה  סמכויות  כל  את  ידו  תחת  בגשמיות  מרכז  המלך  היות  דהנה 

ענינו הפנימי, דבאמת כל השפע היורד ונשפע לאומתו עובר דרכו, מלך קטן השפעה פורתא, 

)ואלו  ומלך גדול בהרחבה והיקף. ואם אצל מלכי הגוים נוגע הדבר בפרטיות לאומה מסוימת 

בראש  שעומד  ישראל  שמלך  הרי  בתרא(,  ה  תורה  )עיין  וכו'  והמזון  השפע  לגבי  ובעיקר  שתחתיה(, 

למלכות  מרכבה  שהינו  אדם  צורת  כלליות  הוא  ענינו  כל  בהם,  תלויה  הבריאה  שכל  ישראל 

שמים, ובין בגשמיות ובין ברוחניות יש להנהגתו שייכות עם כל הבריאה.
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ד. דוד מלך ישראל חי וקיים

ואם נכונים הדברים לגבי כל מלך בישראל שכפי בחינתו ותקופתו מהוה כלי ומקור המשכה 
כל  כל הבריאה מריש  על  "מולך"  כה.(  )ר"ה  וקיים"  "חי  הרי שדוד מלכא משיחא שהוא  וכו', 

דרגין לסוף כל דרגין.

נרחיב יותר. הנה על הכתוב "והיה ברכה" )שם יב, ב( שנאמר לאברהם אמרו חז"ל "בך חותמין", 
השייכת  אחת  נקודה  אך  שונים,  אנפין  בזה  ביארו  והספה"ק  בבחינתו.  היא  הגלות  דחתימת 

האמת  דרך  שהנחיל  רק  דלא  אברהם(,  נקרא  )דלכך  גוים"  המון  "אב  אברהם  היות  היא  לסוגיין 

יבין שאין  והאמונה לאומה הקדושה שיצאה ממנו, אלא שהיה "אב" על כל הגוים. דהמבין 

הכל,  על  "מולך"  אברהם  דהיה  אלא  האומות,  לו  שרחשו  בעלמא  והערכה  בכבוד  המדובר 

דכשורש הקדושה ו"ראש המאמינים" היה הכל עובר דרכו והיו הכל מקבלים ממנו. 

וממילא זהו "בך חותמין", דקאי על חתימת הגלות בהופעת הארת מלכא משיחא שחותם את 
כל הביררים. דאם אצל אברהם היה ענינו הכולל נוגע לאומות שבדורו ומהוה שורש מסוים, 

)שם  זו היא במשיח שהוא תכלית המכוון של "נעשה אדם בצלמנו וגו'"  הרי שתכלית בחינה 

א, כו(, דבדוגמת אדם הראשון שכלל את הכל עד כדי נתינת שמות מדויקים לדומם צומח חי 

דרגין  כל  מריש  הבריאה  חלקי  כל  את  ויברר  ויקיים  יחיה  וקיים(  חי  )שהוא  ומדבר, מלכא משיח 

לסוף כל דרגין ]ובכל הדורות שהיו[.

ה. להתחיל לברר מהמקום הנמוך ביותר

את  בפנימיותו  כולל  מהיותו  נגזר  הדברים  לכל  שמות  קורא  הראשון  אדם  היות  כנ"ל  והנה 
שורשי כל העולמות וכל הצירופים, דלהכי היתה צריכה להיות לו שייכות אתם, דהיינו קריאת 

)ואכמ"ל(. ומזה נקיש לדוד המלך דברור שבבחינת "בך חותמין" צריך להכיל את בירור  השם 

וקיום הקדושה של כל הדורות )"חי וקיים"(, ובבחינת נשמת משיח שלו צריך לברר ולרומם את 

הכל,  את  ולהגביה  לרומם  מעותד  מבינים שבהיותו  זאת,  ובהבין  וכל המדרגות.  הערכים  כל 

צריך שיהא ניצוץ נשמתו מושרש )לפחות בהעלם( במקום השפל והרע ביותר שיכול להיות, באופן 

ל ִיַוֵתר ניצוץ, והיינו אם כן דנמצא  שדיקא ע"י זה יוכל "לתת שמות" ולברר את הכל ממש, ּבַ

דוד דוקא בסדום, מקום הרע הגמור וכנ"ל.

ו. פשר קריאת השם במקום שורש המלכות

ודאתינן עלה יומתק קצת הא דקראה בתו הבכירה של לוט "מואב" על שם המעשה שהרתה 
לאביה, דחז"ל אמנם ייחסו לכך פגם מסוים, אך סוף סוף הרי חזינן שעשו לשם שמים )נזיר כג.(, 
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ומה פשר קריאת שם תמוה זו. אך הנה מצינו לגבי שורש ומהות האשה )מלכות( שכתוב "ויאמר 

האדם זאת הפעם עצם מעצמי וכו' לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת" )שם ב, כג(, וכתב רש"י 

ז"ל: "'זאת הפעם' - מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה. 

'לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו'' - לשון נופל על לשון מכאן שנברא העולם בלשון הקדש".

יתבאר דהא דהוצרך לבא על כל הבהמות וחיות )דלכאורה היה אפשר לזמן לו מעקרא את זווגו  ובהנ"ל 
המדויק( הוא בבחינת ההתעסקות המכוונת )בהשגחתו ית'( של האדם הכולל עם כל המדרגות, דדוקא 

משום שבאים להקים ולבנות את המלכות )הכללית( צריכים שלכל הנבראים )ולכל המדרגות( תהיה 

שייכות מסוימת, יניקת מה מיחוד קב"ה ושכינתיה )הרוכב על אדם וחוה( המקיף את הכל. וזהו גם 

שקרא לה שם מדויק המכוון לענין הוייתה ומעיד על לשון הקדש שנברא בו העולם )עיין תורה יט 

קמא ואכמ"ל(, דבשורש יש את הכל.

)שיצא  דדוד  המלכות  שורש  שם  שהתברר  דכיון  דיובן  'מואב'.  השם  לקריאת  נשוב  ומעתה 
גם  מה  דרגין(.  בכל  התגלותו  כפי  הדבר  למהות  )הנאמנת  מדוייקת  הקדש  לשון  הדבר  חייב  לכך  ממואב(, 

היו  )שמצד עצמה היה ראוי אולי להעלים(, אף בפנימיות  נאמן של החיצוניות  זה תאור  שמלבד שהיה 

עסוקים שם בסוד בנין המלכות של 'אבא יסד ברתא' )והיינו מֹואב - ְמַאב(. )"ותאמר הבכירה וכו' הן שכבתי 

אמש את אבי וגו'", ראשי תיבות של אבא יסד ברתא(.

לוט  עם  במגע  לבא  מעלה  מלאכי  הוצרכו  מדוע  כנ"ל  דדקדקנו  דברים,  של  לעקרם  ונשוב 
וענין נשמת דוד משיחא  ואנשי סדם. דעתה שהקדמנו היות אנשי סדם בבחינת הרע הגמור, 

)שמברר במלכותו הכוללת הכל( שנמצאה שם, יתקבל בזה מבט פנימי מתיישב.

נעשה  לכך  "מבפנים",  הבריאה  את  לתקן  היה  סדום  הפיכת  במהלך  שהמכוון  שכיון  דיובן 
המבול  שבדור  דבעוד  התחתון.  המקום  עם  במגע  הבאים  עליונים  מלאכים  ע"י  דוקא  הדבר 

העיקר היה להתחיל להשתית מחדש לאחר ההשחתה, ובדור הפלגה )וכדומה( היה עונש ומניעת 

כינוסם וכו', הנקודה הפנימית בהפיכת סדום היתה בבחינת הבירור, בסוד דוד מלכא משיחא 

שצריך להתעסק עם כל המדרגות ולתקן עולם במלכות שד-י. 

האופן  לכך  נכונה,  והעמדה  בבירור  שהיא  כפי  הבריאה  את  לסדר  הוא  בזה  והמכוון  והיות 
התחתונה  המדרגה  עם  ומשתייכים  במגע  באים  העליון  העולם  שלוחי  שיהיו  הוא  המתחייב 

יונח שורש להקים את הדבר, לברר לא רק את הבחינות  )של הרע הגמור שהיה בסדום(, דבזה בלבד 

המגושמות, ולא רק את הגשם כפשוטו, אלא אף את הרע היותר קשה. ]ומעתה לא שייך לשאול 

שהיה אפשר לעשות אותו הדבר מן שמיא ללא הורדה של מלאכים לתוך מקום ההפיכה. דכמו 
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שמבינים שלא יוכל אדם לברר מאכל גשמי בהבטה בעלמא מבלי להכניס אותו לקרבו )דצריך 

להתחבר אליו(, כן הדבר הזה, ודו"ק[.

ח. "כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה"

דבדומיא דמצרים שביררו שם  בהנ"ל  ומובן  ג(.  יט,  )רש"י שם  נעשתה בפסח  סדום  הפיכת  הנה 
את כל הניצוצות עד כי נאמר להם לא לשוב לשם לעולם )כדאיתא באר"י ז"ל(, נאמר אף בהפיכת 

סדום "אל תביט אחריך וגו'" )שם פס' יז(. וכידוע היה הדיבור בגלות במצרים, באופן שהגאולה 

היתה גאולת הדבור הקדוש. והבן אם כן הרמז, דבסדום נאמרה בהמטרת האש וכו' "ויהפך 

את הערים וגו'" )שם פס' כה(, לשון הפיכה. ומצינו כתוב בנביא כך: "לכן חכו לי נאם ה' ליום 

קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי וכו' כי באש קנאתי תאכל 

כל הארץ, כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד" )צפניה ג, ט(.

דמובן בהנ"ל שמה שנסתם כאן נתגלה יותר כאן, והיינו כנ"ל דבתוך כל האש וההפיכה אין 
רק כליה ומחיקה, אלא המכוון הפנימי הוא בירור כל הברואים בהשתייכות למלכות דקדושה, 

- "כי אז  )מלכות( בגאולה  והיינו דכתיב אכן לשון הפיכה, אבל אדרבא, ביחס לתיקון הדיבור 

אהפך אל עמים שפה ברורה".

ועיין בהקדמות אלו בפסוקים הנ"ל ותמצא הדבר מכוון )וננקוט מספר דוגמאות(. "לכן חכו לי וכו' 
"לקבצי  דכתיב  נמי  )והיינו  מלכא  דדוד  וקיים'  'חי  בסוד  דיקא,  לעד"  "קומי  וגו'",  לעד  קומי  ליום 

ממלכות"(, "לקרא כלם בשם ה' וגו'" - יובן דכיון שאדם הראשון ודוד משיחא שייכים לקריאת 

השמות בבריאה )לברר את הכל בצביונו הנכון(, ושורש כל הצירופים והשמות הוא ארבע אותיות שמו 

ית', לכך כאשר נרצה לבטא בלשון חכמה שכל הנבראים נקשרים לשורשם )במלכות הכוללת( נאמר 

שכולם אחוזים ב"לקרא בשם ה'".

ט. החמלה שבנתינת הידיים

וינחהו מחוץ  ויצאהו  עליו  ה'  בנתיו בחמלת  וביד שתי  וביד אשתו  בידו  האנשים  "ויחזיקו 
לעיר" )שם טז(. יש לדקדק במלים "בחמלת ה' עליו" שקשה להולמם, דאי קאי החמלה על הענין 

המלאכים  להם  שנתנו  לכך  הדבר  שמתייחס  משמע  אך  ניחא,  והוצאתם  הצלתם  של  הכללי 

ידיים )ועיין ברמב"ן שבפירושו השני מתורץ הדבר(.

אלא שבהנ"ל יש למצא בזה טעם ורמיזא דחכמתא. דאמרינן כנ"ל שמחמת המכוון הפנימי של 
תיקון עולם במלכות שד-י )בבירור מלכות דוד( נעשה הדבר דוקא באופן של מלאכי מעלה היורדים 

שיש  ונאמר  נוסיף  וכעת  הבירור.  מקום  עם  במגע  לבא  התחתונות,  המדרגות  עם  ומתחברים 
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בזה ביטוי נפלא של הרחמנות והחמלה הבלתי נתפסים של השי"ת ש"מגשם" כביכול ערכים 

גבוהים אלוקיים למען לא ידח נדח, כדי שתהיה תקומה לכל הנבראים במלכותו. וכיון שככל 

זו שהתחדש  יובן שבנקודה  הזה,  יתגדל פלא החמלה  לרוח  גשם  בין  חיבור ההפכים  שיגדל 

הקדושה  התורה  הדגישה  ידיים(,  להם  )דנתנו  ומשפחתו  לוט  עם  כפשוטו  במגע  באו  שהמלאכים 

הדבר ואמר "ויחזיקו האנשים בידו וכו' בחמלת ה' עליו וגו'" )דהשי"ת חמל עליהם עד כדי כך שנתנו להם 

יד(.

י. שלושת אלפים משל

פרי בירור זה היה כנ"ל מלכות דוד משיחא ששלימותה היתה אצל שלמה בנו, סהרא  והנה 
אלפים  "שלושת  שדיבר  המלך  שלמה  אצל  חידוש  שמצינו  שזהו  בהנ"ל  ויובן  בשלימותא. 

משל" )מלכים א ה, יב(, דהיה יכול להוריד השגות אלוקות למטה למטה, וכידוע שהשלושת אלפים 

משל מכוונים לשלושת עולמות בי"ע, דבירר וגילה אלוקות גם שם. ואתי שפיר רמיזת הדבר 

בשורש בתורה, דהראשי תיבות של "בחמלת ה' עליו" הם בי"ע )ושלמה המלך נקרא "ידידיה" )ש"ב יב, 

כה( - יד יד(.

 *****

"ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו וגו'" )שם יט, ג(

א. רע שאין עליו לימוד זכות

לעיל בענין המלאכים בסדום, מה צרך היה להורידם, אך עוד לאלוק מילין לפתוח  הארכנו 
משיחא  מלכא  שדוד  שמחמת  דנתבאר  לכאן,  אף  ששייך  האמור  ונקדים  בזה.  נוספת  נקודה 

הנמוך  במקום  נמצא  יהיה  ענינו  מצד  מתחייב  לכך  דרגין,  כל  להקים  שמעותד  הגואל  הוא 

במכוון  לגעת  וכדי  בסדום.   - הגמור  הרע  במקום  עבדי"  דוד  "מצאתי  דזהו שנתקיים  ביותר, 

גמור,  ברע  איירי  כמה  עד  בפשטות  לראות  דוד(,  להמצא  צריך  )ששם  הרע שבסדום  ענין  את  נחדד 

ולשים את האצבע )לפי זה( על הרגע המדויק שבו היתה תכלית הירידה לשפל המדרגה. דהנה 

ביטוי פשוט להשחתה ולרוע של סדום שעברו כל גבול רואים מההשואה לדור המבול, דחזינן 

שהגם שהשחיתו אז כל העולם, נתלה הדבר למשך מאה ועשרים שנה, שמא יחזרו בתשובה. 

מה שאין כן בסדום, דהגם שמדובר בעיר אחת שהרשיעה, די היה בחמשים ושתים שנים כדי 

להביאם לעומק רע שאין לו תיקון אלא בירור בשריפה, ללמדך תקף הרע.

ואמנם מלבד פשוטו של מקרא שקראם כנ"ל "רעים וחטאים לה' מאד", אפשר להצביע על 
רע מסוים שהתורה מדגישה אותו )כדלהלן(, דהיו מקולקלים בקלי' משכ' זכור, והוא ענין שכתב 
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בו רבינו ז"ל )ספר המידות ערך ניאוף ח( "אסור ללמד זכות על זה שעבר על משכ' זכור" )דהאיסור ללמד 

זכות מלמד כמאה עדים שמדובר ברע גמור(.

ב. תמיהה בסתירת המעשים אצל לוט

ונתבונן מעתה בפסוקים: "ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו וגו'. טרם ישכבו ואנשי 
לו איה האנשים  ויאמרו  לוט  ויקראו אל  וגו'.  זקן  ועד  נסבו על הבית מנער  העיר אנשי סדם 

וכו' הוציאם אלינו ונדעה אתם )רש"י: ונדעה אותם במשכ' זכור(. ויצא אליהם לוט הפתחה והדלת סגר 

אחיו. ויאמר וכו' הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן 

כטוב בעיניכם וגו'" )שם יט, ג-ח(.

בם  "ויפצר  ביה  כתיב  גיסא  דמחד  למאד.  עד  משונה  שנראה  לוט  של  בפועלו  לדקדק  ויש 
מאד", דהתעקש להכניסם לביתו במקום סכנת נפשות )הגם שבפשטות )לרוב המפרשים( לא ידע שהם 

מלאכים(, דהוא חידוש מצד עצמו, מדוע יהיה הדבר בנפשו. ואם תאמר ששקל בדעתו ערך 

זה, הרי שמלבד שבכלליות לא החזיקו חז"ל את לוט  נפשו למען  והיה מוכן למסור  המצוה 

אדם  שכל  דהגם  גיסא,  לאידך  והמגונה  המשונה  ממעשהו  הדבר  נסתר  וביה  מיניה  כצדיק, 

כטוב  להן  "ועשו   - הרשעים  בפני  אותם  להפקיר  מוכן  היה  וילדיו  אשתו  למען  נפשו  ימסור 

בעיניכם" ]וחז"ל כבר תפסו עליו במדרש )תנחומא וירא יב הובא ברמב"ן( אך מכל מקום טעמא בעי 

כיצד יתהוה דבר שכזה שסותר טבע האנושי, וסותר המעשה הקודם )דעשה מעיקר טפל ומטפל עיקר([.

ג. ירידת בנות לוט לשפל המדרגה

ואמנם בסודם של דברים יש לומר כך. דיובן שכאשר הפקיר לוט את בנותיו באומרו "ועשו 
להם כטוב בעיניכם" לא היה זה )רק( בגדר מעשה שכמעט והיה ונמנע )דאין לדון כאן אלא על כוונתו 

של לוט, מחשבה בעלמא(, אלא בפנימיות נחשב הדבר )במידת מה( כאילו הופקרו והונחו בפועל בפני 

אותם רשעים - באותו מקום רשע. ובשים על לב שהיה הדבר בעת שבאו כולם והקיפו הבית 

בשביל קלי' הנ"ל )שאין עליה לימוד זכות(, נמצא שכשהופקרו בנות לוט להנתן בפני הטמאים ירדו 

בזה אל למקום הרע הגמור, לתחתית שבתחתית.

ד. להוציא את נשמת דוד ממקום עומק הרע

ובהקדמות הנ"ל מובן שפשר הדבר הוא בסוד נשמת דוד משיחא שכפי מהותה היתה צריכה 
להתחיל לצאת ולהתברר )ולברר( מהמקום הנמוך ביותר, מתכלית הרע האפשרי, דלהכי מכבשי 

ההנהגה  )מצד  הפנימי  דהמכוון  הבנות,  הפקרת  של  משונה  אנושית  הנהגה  נסתובבה  דרחמנא 

האלוקית( היה לגעת בעומק הרע כדי להוליד דיקא שם את נשמת דוד.
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ה. ביאור פנימי במדרש

ובאמת יש לרמז ענין טמיר זה בדברי המדרש הנ"ל, וזה לשונו: "בנוהג שבעולם אדם מוסר 
לו הקב"ה  וזה מוסר בנותיו להתעלל בהן, אמר  נהרג,  והורג או  ועל אשתו  עצמו על בנותיו 

לעצמך אתה משמרן". דהגם שלכאורה לא בא אלא לגנות את לוט ולבאר עונשו, יש בהנ"ל 

)מלבד הפשוט( לתת בו פנים חדשות.

דהנה המבואר תמיד בספה"ק הוא ששורש יציאת נשמת דוד משיחא היתה במערה, במעשה 
דלוט ובנותיו. ברם ע"פ הנ"ל מובן דנכון הדבר מצד ההתגלות בפועל )דהומשך זרע מואב שבו ניצוץ 

של  בנקודה  היה  נשמתו,  בירור  של  המדויק  המקום  דבר,  של  עיקרו  אך  בהמשך(,  ממנו  שיצא  דוד 

הירידה לשפל המדרגה, בעת שהופקרו בנות לוט ע"י אביהם וכנ"ל.

מוסר  אדם  שבעולם  "בנוהג  חז"ל  דכשאמרו  במדרש,  פנימית  הבנה  אל  אוזן  נטה  ומעתה 
אם  דאפילו  דרשני,  שאומר  מה  את  עוררו  להתעלל"  בנותיו  מוסר  וזה  וכו'  בנותיו  על  עצמו 

תאמר שלא היה לוט צדיק )בלשון המעטה(, הרי שאין זה מנהג העולם, ודבר פלא הוא. אלא ודאי 

מונח בזה סוד מסתרי הנהגת לידת נשמת משיח שמחמתו היתה נזקקת נקודת השפל הנ"ל של 

ירידת בנות לוט. דדיקא ע"י בירור מקום זה שהוא השורש, הוכשר השלב הבא של בירור זרע 

הענין המשונה של  כן שעל  אם  וזהו  ברתא(.  יסד  )אבא  ובנותיו  לוט  הניצוץ( במעשה  )שבו  הילודים 

הפקרת הבנות שאינו "בנוהג שבעולם" סיימו חז"ל: "אמר לו הקב"ה לעצמך אתה משמרן", 

דוד  נשמת  זה התנוצץ שורש  ית', דדוקא במעשה  תירוץ עמוק המבאר הנהגתו  דבאמת הוא 

באופן שיוכל להתגלות ממילא במעשה שבמערה, והיינו "לעצמך אתה משמרן".

ו. המלאכים נצרכו למען השמירה על נשמת דוד משיחא

שההכרח  דיובן  בסדום.  לשהות  המלאכים  דהוצרכו  בהא  חדש  טעם  כעת  נבין  מקום  ומכל 
הפנימי שישהו שם המלאכים נוגע דוקא לאותו רגע שבו לוט הפקיר את בנותיו. דהגם שהיתה 

הירידה לשפל שבדבר זה נצרכת לבירור נשמת דוד )שצריך להקים את הכל( וכנ"ל, מכל מקום הוי 

הגמור שיש  הרע  במקום  זו  בנקודה  נמצא  מציאות  חסר  נפל  דדוד שהיה  סכנה ממש.  מקום 

אלקים  מלאכי  שם  שיהיו  היה  ההכרח  שמן  כן  אם  והיינו  יאבד,  ושלום  חס  שמא  בו  לחוש 

שישמרוהו בשמירה עליונה, לוודא שלידת נשמתו תתהוה שם בלי היזק של שטף מים רבים, 

מבלי שתקף הרע הגמור יחמיץ את התנוצצות יסוד נשמת הגואל שתלוי ועומד.

ז. מזליה חזיה

הקדים  שני  ומצד  בנותיו,  הפקיר  לוט  אחד  דמצד  הנ"ל,  תמיהה  להפליא  כן  אם  ומתיישב 
בסמוך להתאמץ להכניס אורחים בהפצירו במלאכים )שחשבם לאנשים( שיכנסו אצלו, ובלאו הכי 

)מלבד סתירה זו בהנהגתו( אינו מובן כנ"ל מדוע היה חשוב לו כל כך שיבואו בצל קורתו.
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דבהנ"ל מובן דאפילו הוא לא ידע והבין, אך מזליה חזיה עד היכן הדברים מגיעים. והיינו דאם 

נוהג העולם( היתה בעומק מפלאי ההשגחה האלוקית  )הסותרת  מכירים שאפילו הפקרת בנות לוט 

)לגעת בנקודת הבירור של עומק הרע(, כל שכן שמבינים את ההכרח שבהצבת מלאכים כשומרים לנשמת 

דוד במקום גורלי זה, והיינו אם כן דהתאמץ לוט עד למאד להכניס המלאכים, דאי אפשר היה 

שלא יהיו שם בזמן הבירור הקשה והעדין )בתפר שבין מקום הלידה לרע הגמור(.

ח. ליל היציאה ממצרים וליל היציאה מסדום

לציין  יש  הנ"ל  ולאור  ז"ל(.  ברש"י  ג,  )יט,  היה  פסח  ליל  לוט  אצל  המלאכים  שהו  שבו  הלילה 

"ואת  כתיב  שבסדום  הבירור  במקום  הנה  )וירחיב(.  ויחכם  לחכם  ותן  קישורים  כמה  בקיצור 

האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים וגו'" )שם יט, יא(, דמוזכר "פתח", ושם היתה נצרכת כנ"ל 

שמירה על לידת נשמת משיח מפני המשחיתים ותקף הקלי' והרע. ומובן שזהו שכעין זה כתיב 

יב, כב(, דאף שם בלידת נשמת ישראל  )שמות  וגו'"  במצרים "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו 

הוזקקו להשאר בבית ולא לצאת מהפתח, והיינו נמי דנקרא אותו לילה "ליל שמורים" דיקא 

)והתייחס הדבר לשמירה מהמשחית(.

ה'  שפך  ובסדום  כה(,  י,  )ירמיה  וגו'"  הגוים  על  חמתך  "שפך  אומרים  הסדר  בליל  תראה:  עוד 

"גפרית ואש" מן השמים. בליל הסדר יש ארבע כוסות יין כנגד ארבע לשונות גאולה, ובבירור 

של סדום נחתם הדבר ביין שבמערה )שהביא ללידת שורש דוד(. ביציאת מצרים מצינו שעזבו בחפזה 

טו(.  יט,  )שם  וגו',  בלוט  המלאכים  "ויאיצו  כתוב  מסדום  וביציאה  אותם,  מזרז  פרעה  כאשר 

ביציאה ממצרים נאמר להם שלא יחזרו יותר, לא להתעסק שם עם הרע, ואף בסדום נאמר "אל 

תביט אחריך וגו'" )שם פס' יז(, דכיון שהוציאו נשמת דוד היו צריכים להתרחק )מבלי לנטות אל הרע 

כלל(.

עוד נעורר על דבר נפלא )שראוי היה להאריך בו מאד(, דבמצרים היתה הגאולה "כחצות הלילה וגו'" 

)שמות יא, ב(, ובסדום נתבררה באותו לילה נשמת דוד משיחא שסוד ענינו הוא בחצות, ודו"ק. 

מאדם  שיצאו  הנשמות  שניצוצי  הכוונות  בשער  ז"ל שאמר  האר"י  דברי  עם  זה מתקשר  וכל 

הראשון בק"ל שנים ירדו בדור המבול בדור הפלגה ובסדום בטרם נתבררו במצרים, ואכמ"ל.
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"הנה נא מצא עבדך חן בעיניך וכו' ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה 

ומתי. הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והיא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער 

היא ותחי נפשי" )שם יט, יט-כ(

א. כיצד פעל לוט מה שלא פעל אברהם

והתאמץ להציל  להשתומם על המבואר בהאי קרא. דהרי אברהם אבינו האריך בתפלתו  יש 
)בקצרה(  לוט במנוסתו בקש  ואילו  ואעפ"כ לא פעל לביטול ההשחתה,  לפחות אחת מהערים, 

עבור הצלת צוער שאמורה היתה להשחת )עיין רמב"ן(, ונענה "הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה" 

)שם פס' כא(, דכתב רש"י ז"ל "לא דייך שאתה ניצול אלא אף כל העיר אציל בגללך".

היא" כתב  נראית כקלושה, דעל "הלא מצער  לוט  תגדל התמיהה בהיות טענתו של  ובפרט 
שנה,  ושנים  חמשים  נתישבו  הערים  שאר  )דבעוד  להניחה"  אתה  ויכול  מועטין  עוונתיה  "והלא  ז"ל  רש"י 

צוער לא נתיישבה אלא חמשים ואחד שנה ו"לא נתמלאה סאתה", עיין רש"י הקודם שהביא הגמרא בשבת(. דלכאורה כיון 

שנה  של  ההפרש  יהוה  וכיצד  עונשה,  את  הצדיק  חזינן שהרע שבה  להשחת  היתה  שאמורה 

אחת כטענה מהפכת ]של "והלא עוונתיה מועטין[.

ב. שתי טענות הבקשה

עוד יש להבחין )ואין כאן קושיא אלא הערה הנצרכת למכוון דלהלן( בכך שלוט הביא להצלת צוער בשילוב 
"לא  אמר  כך  ועל  הר(,  הנקרא  אברהם  )אל  "ההרה"  להמלט  מעקרא  היה  דאמור  נקודות.  שתי  של 

אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרע ומתי", דכתב רש"י ז"ל "כשהייתי אצל אנשי סדום היה 

אצל  וכשאבא  להנצל  וכדאי  צדיק  נראה  והייתי  העיר  בני  אנשי  ומעשי  מעשי  רואה  הקב"ה 

צדיק אני כרשע". ונקודה שניה היא הנ"ל, דאמר "הלא מצער היא", דאפשר להציל את סדום 

משום שעוונותיה מועטין.

ג. אין סוף לעליה ולכן אין ירידה

ולהבין נקדים דבור אחד נפלא ממוהרנ"ת זי"ע )ליקו"ה תפילין ה אות ט(, דהאריך שם לגבי הצדיקים 
דדוקא  כלל,  התחילו  לא  הבאה  המדרגה  שכלפי  ויודעים  מחדש  מתחילים  שתמיד  הנפלאים 

צדיקים  שיש  "נמצא  אמר:  דבריו  ובתוך  ית',  חסדו  ולגלות  הנופלים  לכל  לעזור  יכולים  הם 

גדולים כל כך שאפילו כשמגיעים למדרגה הגבוהה שבמדרגות שנדמה שאין מדרגה גבוהה 

מזו אעפ"כ הם מתגעגעים ומבקשים ומחפשים ומתחילים מחדש לגמרי, כי מי יודע מה שיש 

עוד אע"פ שהשגתם ומדרגתם של עתה באמת גבה מאד, אעפ"כ הם אומרים הלא השם ית' 

יודע מה שיכולים בזה העולם להשיג עוד, ע"כ הם מתחילים בכל פעם מחדש  ומי  אין סוף 
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אע"פ  כי  כלל,  בעולם  יאוש  ואין שום  הנופלים  לכל  תקוה  יש  אלו  הצדיקים  בכח  ע"כ  וכו'. 

שנדמה לו שמירידה כזאת אי אפשר לו לעלות ח"ו אעפ"כ מי יודע גדולת חסדי ה' וכו'. וכן 

אפילו אם ח"ו נפל עוד כמה וכמה פעמים וכו'. כי השם ית' ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית, 

וכמו שאין עליה בעולם לפי גדולתו כי גבוה מעל גבוה וכו', כמו כן אין ירידה בעולם, כי בכל 

גרועה מזו ח"ו צריך להתחזק לבלי  ירידה  יותר, ומאחר שיש  גרועה  ירידה  יש  הירידות ח"ו 

לפול יותר וכו'". ובהמשך )אות טו( הוסיף לקשר הדבר לנשמת משיח ואמר: "ע"י זה ממשיכין 

בחינת  עיקר  נולד שזהו  היום  כאלו  עת  בכל  והחיות שיזכה להתחדש  הולדת המוחין  קדשת 

תפילין שהם בחינת המוחין וחיים ארוכים שמקבלים מהזקן דקדושה הנ"ל שאמר שהוא זקן 

מאד ועדיין לא התחיל לחיות כלל כאלו נולד היום וכו' וזה בחינת משיח שנאמר בו 'אני היום 

ילדתיך' )תהלים ב( כי משיח יזכה לבחינה זו בשלימות וכו'", ע"כ.

ד. "אני היום ילדתיך"

והנה כדי להבין היטב את השייכות לסוגיין ראוי לעיין שם היטב באריכות הדברים, אך תורף 
הדבר הנצרך הוא שהצדיקים המופלגים, דוקא משום שחיים בתפיסת האמת שעבודת ה' היא 

בהכרה  ביותר  הנפול  את  להקים  יכולים  כך  משום  דוקא  התחילו,  שלא  ומרגישים  סוף,  אין 

ש"אין ירידה בעולם כי בכל הירידות ח"ו יש גרוע יותר וכו'". ועקרה של השגה נפלאה זו היא 

סוד נשמת משיח בעצמו, "אני היום ילדתיך".

ומאחר ודלו לן צדיקיא חספא נגש לאחוז המרגניתא, ונקדים רק הפשוט )שהארכנו בו לעיל(, והוא 
שנשמת דוד משיחא "נולדה" והחלה להתברר ולהאיר )במה שיש בו כמובן תהליך ארוך בשלבי ההתגלות( 

בעת שבאו המלאכים אל סדום והפקיר הבנות וכו' )עיין לעיל(, דנמצא שכאשר בא לוט להמלט 

ולצאת מסדום יחד עם בנותיו, היה בהם כעת ניצוץ משיח של "אני היום ילדתיך", דבר שטרם 

נודע בפעולתו עד כה.

ה. יכל להיות יותר גרוע

והגם שלוט עצמו לא היה צדיק, כל שכן שלא מבחירי הצדיקים, די לנו בידיעה שהיה נצוץ 
משיח מקשקש בו ובבנותיו )עד כי יצא במערה( כדי להתבונן בטענותיו הנ"ל ולהבין בזה סוד נפלא. 

דהרי כנ"ל היתה בקשתו )שפעלה באורח פלא( מכח שתי טענות, דלא רצה ללכת לאברהם כי כלפיו 

אינו צדיק כלל, ומאידך צוער 'עוונותיה מועטין', דלא נתיישבה אלא חמשים ואחד שנה בלבד 

)ולכך אפשר להצילה(.

חופפת  שהיתה  משיח  נשמת  של  ורשימו  חזי,  מזליה  חזי  לא  דאיהו  שאע"ג  כן  אם  ויפתח 
על כל מהלך יציאתם היתה מדברת מגרונם, באופן שהטענות הלכאורה פשוטות )אם כי תמוהות 
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כנ"ל( צפנו בחובם השגה הנ"ל של "אני היום ילדתיך". והיינו דמה שטען שבברחו להר יהיה 

ביחס לאברהם כרשע הוא מעין דמעין )בהתלבשות באיש מגושם כלוט( של דרך הצדיקים להכיר שדרך 

הקדש היא אין סוף, וכלפי המדרגה הבאה עדיין לא התחילו. וממילא מיניה וביה בקעה אותה 

הארה כמוסה בטענה השניה שיש להציל את צוער משום שנתיישבה חמשים ואחד שנה בלבד 

]הנגזרת מהנ"ל[ האומרת שהירידה  כנ"ל הוא תמוה(, דמובן בהנ"ל שהוא בסוד ההשגה  )דלכאורה 

של  רע  להיות  היה  שיכול  אמר  כאן  דאף  יותר,  גרועה  ירידה  יש  שתמיד  משום  ירידה  אינה 

חמשים ושתים שנה )יותר גרוע( וזה רק חמשים ואחד.

ו. הארת גאולה ממתיקה שהתלבשה בדברי לוט

שמיושב בזה הכל, דאצל אברהם עדיין לא נולדה נשמת דוד משיחא מההעלם )אם כי  ודו"ק 
ורק  שייכת,  היתה  לא  עדיין  הנ"ל  הנפלא  באופן  ולהכי הטענה  בסדום(  הביא בתפילתו להמשכתה  הוא 

והתלבשה  הארה  אותה  בקעה  בקרבם,  מקשקשת  משיח  כשנשמת  שיצאו  ובנותיו  לוט  אצל 

בדבריהם להמתיק את הכל בסוד הגאולה, תורת הערכין, ודו"ק.


