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עם אברהם הוא למד  הלך לוטהיה מצד הטוב ולוט היה מצד הרע. כש אברהם ְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵלְך ֶאת ַאְבָרם ה

ָהָיה  ולא מבחינת העצמות הלבושיםאלא שהיו מבחינת  – ומצד התיקון שלו התעשר וזכה לריבוי השפעותממעשיו והיה קצת מתוקן, 

א  ו ׃, וכשם שהיו מקיפים על אברהם היו מקיפים גם על לוטאורות מקיפים סוד ֹצאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים ְולֹא ָנש ָ

ו . כי לוט היה מתגאה, והחשיב את הרכוש והחיצוניותהשכינה שהיא סודהעליונה  ֹאָתם ָהָאֶרץ ֶבת ַיְחּדָ ֶ לפי שהטוב  ָלש 

ו׃ להתיישב עם הרע לא יכול ֶבת ַיְחּדָ ֶ ם ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלש  ָ י ָהָיה ְרכּוש  הקליפה  ַוְיִהי ִריב ז ּכִ

ין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט זהו הריב –נאחזת באחור, ורוצה גם להתאחז בפנים   ּבֵ

ָאֶרץ ב ּבָ ֵ י ָאז ֹיש  ִרזִּ ַנֲעִני ְוַהּפְ הקדושה , ובמצב כזה מוחין דקטנות, ועדיין מצב שהקליפה עדיין שולטתלרמוז  ְוַהּכְ

יִני ּוֵביֶניָך  ח ׃מנמיכה קומה מול הקליפה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ

ים ַאִחים ֲאָנְחנוּ  י ֲאָנש ִ מתוקן, זה גורם כשנמצאים עם אדם רע שלא רוצה להיות  ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ּכִ

ֹמאל  ט ׃לתקלה, ולכן צריך להתרחק מאדם שכזה ְ ֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהש ּ ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהּפָ

ְמִאיָלה ִמין ְוַאש ְ א  י ׃י מקומותבשתמהס״א, והס״א לא יכול להתיישב  שורש המריבה ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהּיָ ָ ש ּ ַוּיִ

ֵחת  ַ ֶקה ִלְפֵני ש  ּה ַמש ְ י ֻכּלָ ן ּכִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ְרא ֶאת ּכָ ֶאת  ְיהָוהלֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ

ַגן  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה ֹצַער ְיהָוהְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה ּכְ ה׳ הציג לרשעים את כל התענוגים של  ּכְ

ְבַחר לֹו לֹוט ֵאת כָּ  יא ׃העולם הזה ֶדםַוּיִ ע לֹוט ִמּקֶ ּסַ ן ַוּיִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ְרדּו  מגן העדן ל ּכִ ּפָ ַוּיִ

ב  יב ׃ככר הירדןשהם סוד  ,מיסוד דז״א אל המלכים שנשברו ומתולוט ירד  ִאיש  ֵמַעל ָאִחיו ַ ַאְבָרם ָיש 

ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ר נכנס אל הנוקבא דקדושה ּבְ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ַ ֱאַהל ַעד ְסֹדם פירוד הלבבות ְולֹוט ָיש   ַוּיֶ
לוט חשב שיוכל להשפיע על אנשי סדום לשנות את דרכם, שהרי לוט הבין בצורך של האמונה  .רעים בגופם וחוטאים בממונםדום אנשי ס

לוט לא הוריד אותם אל ומחשבה, אבל  אך כל ההבנות האלו נשארו בגדר ידיעה –האמין שצריך להתנהג כראוי בן אדם לחברו לוט ו ,בה׳

  ׃הלב
 

 הנפש האלוקית נשארה בגוף שהוא ארץ כנען, ולוט התיישב בגוף של חוטאים!
 

י ְסֹדם  יג ֵ ִאים לַ  , שהיא מתנגדת לה׳כוחות הנפש הבהמיתְוַאְנש  , לו״טימטריה ג ְמֹאד ְיהָוהָרִעים ְוַחּטָ

י ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵר  הוא ובית דינו ְיהָוהוַ  יד ׃שלוט התקלקל כשנפרד מהטוב והלך לשכון עם הרשעיםלרמוז 

ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו   !עאברהם שלט על יצר הר. שהרי לוט הרחיק עצמו מהטוברומז שאברהם לא הרחיק את לוט, אלא ִהּפָ

א ָנא ֵעיֶניָך  קֹום אֲ  אחרי שאברהם נפרד מלוט אברהם יכול להרים את עיניו ללא חששש ָ ר ּוְרֵאה ִמן ַהּמָ ֶ ש 

ם ָ ה ש  ה המונע את ראייתו של אברהם כמו מסךלוט היה  ַאּתָ יתוק מלקבלת  !לכלול השמאל בימין ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ

ה ומזרח , שהוא סוד קדםלקו אמצעישני הקווים מתאחדים  ָוֵקְדָמה  מערבב המלכותלבסוף שלושת הקווים משפיעים אל  ָוָיּמָ

ל ָהָאֶרץ  טו ׃היםומתקשרים בה, והמלכות היא סוד  י ֶאת ּכָ ה ֹרֶאה ְלָך ֶאּתְ ּכִ ר ַאּתָ ֶ ֶנּנָה ֲאש 

ֲעַפר ָהָאֶרץ טז ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם׃ י ֶאת ַזְרֲעָך ּכַ ְמּתִ ניתן לספור את הניצוצות הקדושות של  לא ְוש ַ

ר ִאם יּוַכל ִאיש  ִלְמנֹות השכינה ֶ  ,כל הדורותל ? אלא בשכינה נכללים הניצוצות שואיך מנו את ישראל פעמיים ֲאש 

ֶנה׃ ולא של דור אחד בלבד ם ַזְרֲעָך ִיּמָ ְך בָּ  יז ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ּגַ ּה קּום ִהְתַהּלֵ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ

הּ  והוא  . אברהם הוא סוד החסדבת היתה לו לאברהם ובכל שמהכדי שתהיה לאברהם חזקה גמורה בכל ארץ כנען, בסוד:  ּוְלָרְחּבָ

ֶנּנָה הארץשהיא סוד  המלכותממתק את הגבורות של  י ְלָך ֶאּתְ   ׃ביחלל בקר ולביהגוף, בסוד: וכיבוש וזיכוך הנפש  ּכִ
 

, אדנ״י, הוי״ה, אהי״ה, שהם:: בינה ז"א ומלכותבאורך ספירת המלכות יש ג׳ שמות של:  .ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה

 . יב״קוהם בגימטרייה 

 . יב״ק, שגם הם בגימטרייה אלקי״םהוי״ה , והם: נצח והודברוחב ספירת המלכות יש ב׳ שמות של 

https://yavnehagilhad.co.il/


ְלָעד לך לךפרשת          חומש בראשית  יבנה ַהגִּ
 

 

YavneHagilhad.co.il                                2מתוך  2עמוד 

ְך ָבָאֶרץ, וכאשר אברהם דר״ך גימטריה יב״קב' פעמים  ְתַהלֵּ ת האורוהארץ נעשית שלו. וזה סוד בחינת  – הִּ

 , ובפסוק הבא מוזכרים גם האורות המקיפים הרמוזים באוהל.הפנימיים של הארץ

 

ֱאַהל  יח ֹבא  לכל מקום עם אברהם שהיתה הולכת השכינהסוד  שהיא במלכות, שנמצא ב״ןגימטריה ַוּיֶ ַאְבָרם ַוּיָ

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ב ּבְ ֶ ֶפר: , בסודאפ״רגימטריה  ַוּיֵש  י ָעָפר ָואֵּ ְרָך ח   , בסוד:פא״ראותיות  אפ״ר. ְוָאֹנכִּ שהתחבר  – בֹוׁש ָעֶליָךְפאֵּ

ר  הרחמיםשהוא  התפארתהוא צירוף  וי״ההוא החסד,  א״ל – א״ל וי״ה :אותיות שיש בה ַוֶיֱאַהלהרמוזים במילה  בחסד ורחמים ֶ ֲאש 

ֶחְברֹון בסוד השכינה  – דודשית ממלכת רא, ולכן שם היתה האבות, ובחברון החיבור שלם של של הנפש והגוף חיבורלשון  ּבְ

ַח לַ  שמתחברת ומוקפת באבות ם ִמְזּבֵ ָ ֶבן ש  אה יותר רצויה לפני . ואין הודכהודאה על התישבותו בתוך הקדושהְיהָוה ַוּיִ

 }פ{ ׃המזבח, והמלכות היא סוד להוסיף תיקון אל המלכותה׳ כמו 
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