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מ״ה , ונעשה שם כתר של עולם התיקוןפעמיים אברהם מקריב קורבן לבורא, וגודל להיות 

 .כח להתגבר על החיצונים! עכשיו יש לאברהם החדש

 

 ...בעולם! במקום הנמוך ביותר בהסטוריההמלחמה הראשונה  מלחמת המלכים היא

 

 . מלכים, ולכן נקראים: מלכותשהיא:  הנקבההמלכים שמלכו בארץ אדום ומתו, כולם מבחינת 

 !מערת המכפלה. והוא סוד יוד הה וו ההבמלכות מאיר שם הוי״ה במילוי ההין: 

. שבעה מתוכם לא יכלו כלים, והם תשעה תשעה מלכים, וכנגדם היו תשע אותיותזה כולל שם 

 הגדול שקיבלו, והם נשברו ומתו.להחזיק את האור 

  

, מלכים אחרים 9כנגדם יש והסיגים של שבעת הכלים הקדושים נפלו לקליפות, ונעשו השבירות 

 . קליפות גמורותשהם 

 

 9, וינק מהחסד והקדושה, האור היה מגיע גם אל  שיצר הרע היה עם אברהם אבינוכל זמן 

 !שלוט נפרד מאברהםמלכים הטמאים שיצאו מהקליפה, והם חיו בשלווה ונחת, עד 

 

שבשם ב״ן,  הוי״המלכים מתוך התשעה, הספיקו להיתקן, והם כנגד ד׳ שורשי  ארבעהרק 

, אדומה. וכנגדם ד׳ ליחות בגוף: עפר, מים, רוח, אשהרומזים לד׳ יסודות שהאדם מורכב מהם: 

 . שחורה, לבנה, ירוקה

 

הם חמשת המלכים שלא הספיקו לבנות את עצמם בקומה שלימה, כי  חמשת אותיות המילוי

 !חמשת החושים שלנונפסקה הארתם, והם היו טפלים לארבעת המלכים השורשיים, והם סוד 

 

היה לוט, שינק ממנו ומשך הארות לאלו  , ואיתובזמן שאברהם אבינו היה בקטנות המוחין

החושים רצו תשעת המלכים, היסודות והחושים חיו בשלום. אבל אחר שלוט נפרד מאברהם 

 ביסודות.  מרדו! כדי להעלות ולמשוך עוד אור כבתחילה, ולכן לגבור על היסודות

וניצחו! וגם לקחו את  וגברו על החושיםוכשהיסודות הבינו מה קורה, הם יצאו במלחמה כנגדם, 

 לוט בשבי.
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 ?מה היה חשוב ליסודות לקחת בשבי את יצר הרעל

ים ֶאתכתוב:  יֶצר ְיהָוה ֱאֹלהִּ יֶצרשתי אותיות י׳ במילה:  ,ָהָאָדם-ַויִּ ל שתי יצרים באדם, ע, רומזים ַויִּ

. ושניהם תמיד בגוף, וכדי להגיע אל היצר הטוב כדי לקבל אור, היו רעויצר  טובשהם: יצר 

 .שדרכו ימשכו אור מיצר הטובצריכים לקחת בשבי את יצר הרע, 

כלומר, ארבעת המלכים שגברו על החושים שבגוף, והחלישו את הגוף. הם אלו שאחר כך שבו 

יצר הרע, רצו לשלוט על יצר ודרך ! לינוק את האור שיצר הרע מקבל מהקדושהאת לוט, כדי 

המתקן את הטוב, שהוא אברהם אבינו, והוא מרכבה אל החסד, והוא סוד שם מ״ה החדש, 

 ! הכלים שנשברו

 

 שוב!

... וזה כדי להמשיך לחיותחושים והיסודות שבגוף, והכל הכאשר נפסק האור, מתחיל מאבק בין 

מה יעשה הגוף בלי חושים  ! בסופו של דבר היסודות נצחו את החושים, אבלסוד המוות

ושובים אותו בשבי, והוא לוט, שהוא הנחש האחראי על  יצר הרע? אז היסודות פונים אל ורגשות

 .ההמשכהיצר המין, והתולדה ו

 

יֵמי ַאְמָרֶפל א יד ְנָער זהו נמרוד שהתחבר עם שלושה מלכים רשעים כמוהו ַוְיִהי ב ִ מרוד הפיל את נ ֶמֶלְך ש ִ

ַאְריֹוְך  . ושריפה חמורה מכל ארבע מיתות בית דיןשנע״רגימטריה  כר״ת –הוא סוד מיתת שריפה, וחייב כרת  –אברהם לכבשן האש 

ָסר ָ  –י״ו רא״ך . אריוך אותיות אהי״האות ה׳ ראשונה של הוי״ה דב״ן. הדינים מתעוררים מהבינה שנקראת  –כנגד בינה  ֶמֶלְך ֶאל 

ָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם  גבור״ה, רי״ו גימטריה אהי״הריה א״ך גימט ד״ר אותיות כ – כד״ר לעמ״רכדרלעמ״ר אותיות כ ְ

ע״ת ותיות א ְוִתְדָעל הוא בן שם בן נח ְכָדְרָלֹעֶמר. שד״י הוי״הגימטריה  ש״ם. לעמ״ר גימטריה יב״קים ב' פעמבגימטריה  דר״ך

ֹוִים׃ ד״ל   ֶמֶלְך ג 

 

ַרעָעׂשו   ב ֶ אחוריים של שם  ע״בזה אחוריים של שם אלקים.  ר׳ – ר׳ ע״ב. רע״ב אותיות רע״באותיות  ִמְלָחָמה ֶאת ב 

. וכאשר רעב בא לעולםאז   –ונשארים ללא זיווג  כי כאשר הוי״ה אלוקים נמצאים בבחינת אחור באחורהוי״ה. וזה סוד הרעב והשובע, 

כי פנים של שם אלקים דיודין הוא ש׳, ופנים דהוי״ה דיודין הם  – שב״עשהוא המילוי העליון אז יש  הם פנים בפנים, ושניהם במילוי יודין

ע גימטרייה ב׳ פעמים ב״ןֶמֶלְך ְסֹדם ע״ב  ַ ְרש  ֶמֶלְך  לרמוז שהוא יותר רע מהמלך ברע – בר״ע ש׳אותיות  ְוֶאת ב ִ

ְנָאב ְמֵאֶבר עם הכולל, לרמוז שימי הלבנה תחת רשות ממשלת מלך זה 354גימטריה  ֲעֹמָרה ש ִ ֶ  ֶמֶלְך ַאְדָמה ְוש 

ֶמֶלְך )צביים(  הוי״ה אדנ״י, הוי״ה אלהי״םודים: , אב״ר גימטרייה ב׳ יחשד״י הוי״ה. ש״ם גימטרייה ר"ש״ם אבאותיות 

ַלע ִהיא ֹצַער׃ ֶ   ]ְצבֹוִיים[ ו ֶמֶלְך ב 

 

 . אדום! בסוד: מלכי אדםכל אחד מאלו המלכים נקרא 

כי אין  ,אדם. ולכן אין בבלע בחינת המלכים תשעת המלכיםבחינת המלכות של , והוא בלעהאחרון הוא המלך 

יא ֶבַלעולכן:  פני אדם במלכות.  .ולכן לא אומר הכתוב את שמוצעירה וקטנה.  שהיא! נקבה, כתוב בלשון ֹצַער הִּ
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ים ג ד ִ ִ ה ָחְברו  ֶאל ֵעֶמק ַהׂש  ֶ ל ֵאל  ָ . שדי״ם , עמק סוכותהשידים, עמק שווהעמק : שלושה שמות יש לים המלח כ 

ַלח קרבתממין יוחה דמאל ש :נוטריקון ֶ כו עמק של שדות רבים, ולאחר זמן נמשך הים בתו היהאיזור ים המלח  הו א ָים ַהמ 

, ואין דבר שנוי לפני ה׳ כמו מלחמות ומריבות, מאחר ששם היתה המלחמה הראשונה בעולםרומז על הדין הקשה, , שונעשה ים המלח

לֹ  ד ׃ה׳ אוהב את השלוםכי  ָדְרָלֹעֶמר ו ש ְ ָנה ָעְבדו  ֶאת כ ְ ָ ֵרה ש  ים ֶעׂשְ ֵ ת  ָנה ש ְ ָ ֵרה ש  ש  ֶעׂשְ

באהבה וחסד.  היה מחפה על המורדים , ובכל השנים האלואהב״הי״ג גימטריה  –שנה  13כדרלעמר סבל את המרד במשך  ָמָרדו  

ים ְתַכֶסה כתוב:  ָנה ה  ׃ַאֲהָבהְוַעל ָכל ְפָשעִּ ָ ֵרה ש  ע ֶעׂשְ ַ א  מחסד לדיןהיה שינוי ההנהגה  – י״דגימטריה  14 ו ְבַאְרב  ָ ב 

ת ְ  ַעש ְ ו  ֶאת ְרָפִאים ב ְ כ  ֹו ַוי ַ ר ִאת  ֶ ָלִכים ֲאש  ֹרת ַקְרַנִים ְוֶאת ַהז ו ִזים ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהמ ְ

ֵוה ִקְרָיָתִים׃ ָ ש  ָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ב ְ ַהְרָרם שֵׂ ְוֶאת  ו ב ְ אָרן ַהֹחִרי ב ְ ָ ִעיר ַעד ֵאיל פ 

ר׃ ָ ְדב  ר ַעל ַהמ ִ ֶ ט  ז ֲאש  ָ פ  ֹבאו  ֶאל ֵעין ִמש ְ בו  ַוי ָ ֻׁ ש  , ההנהגה העליונה שרואה ודנה את העולםל ארומז ַוי ָ

ו   ֹכל ָפַעל ְיהָוה ַלַמֲעֵנהּווזו ההנהגה שהכריחה את המלכים לצאת למלחמה נגד המורדים, בסוד:  כ  ל ִהוא ָקֵדש  ַוי ַ ָ  ֶאת כ 

ָמר׃ ָ ַחְצֹצן ת  ב ב ְ ֵ ֹש  ֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאֹמִרי ַהי  א ֶמֶלְך ְסֹדם ו ֶמֶלְך ַוי ֵצֵ  ח ׂשְ

ַלע ִהוא צֹ  ֶ ם ֲעֹמָרה ו ֶמֶלְך ַאְדָמה ו ֶמֶלְך )צביים( ]ְצבֹוִים[ ו ֶמֶלְך ב  ָ ַעְרכו  ִאת  ַער ַוי ַ

ֵעֶמק ַהׂש ִ  ים׃ִמְלָחָמה ב ְ ָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדעָ  ט ד ִ ֹוִים ֵאת כ ְ ל ֶמֶלְך ג 

ָעה ְמָלִכים ָ ָסר ַאְרב  ָ ְנָער ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאל  ה׃ ְוַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ש ִ ָ ְוֵעֶמק  י ֶאת ַהֲחִמש  

ֱאֹרת ֵחָמר  ֶ ֱאֹרת ב  ֶ ים ב  ד ִ כמי  –ל דרך נס דבק, והנופלים בתוכו אינם יכולים להינצהמשמש כחומר  טיטסוג של ַהׂשִ

ה שנופל בידם של השדים ָ מ  ָ לו  ש  ְ פ  נֻׁסו  ֶמֶלְך ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַוי ִ ס מהמלחמה ולהכנס לחמר, ושם חשבו לנו ַוי ָ

סו   . בסופו של דבר הם נצלו מהחמרכמו שאברהם ניצל מכבשן האשלהינצל מהחמר  ָאִרים ֶהָרה נ ָ ש ְ למלך ׳ הניח ה ְוַהנ ִ

, אם יתנו ליבם לחזור בשתובה כשרואים את המפלה הבזויה של המלכים סדום ועמורה לנוס לכיוון ההר שרומז אל החסד

ל ָאְכָלם ַוי ֵ  יא ׃החשובים ָ ש  ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוֶאת כ  ל ְרכֻׁ ָ ְקחו  ֶאת כ  ׃ַוי ִ ְקחו  ֶאת  יב ֵלכו  ַוי ִ

הוא הקליפה הדבוקה באחוריים דז״א, ועל ידי חטאו של אדם הראשון נפלו הנשמות בתוך הקליפות. ובתוך קליפות לוט  לוטלֹוט 

ן ֲאִחי ַאְבָרם וַ  מלכות בית דודשמהם יצא  – רות ונעמה העמוניתהתעבבו ב׳ פרדות טובות:  ֶ ֹו ב  ש  ֵלכו  ְוֶאת ְרכֻׁ י ֵ

ְסֹדם ב ב ִ ֵ ִליט יג ׃לשכנואוי לרשע ואוי  ְוהו א ֹיש  ָ ֹבא ַהפ   מהמבול ונימלטיבת  נח שתפס בת עוג מלך הבשן ַוי ָ

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי אֲ  ֵֹכן ב ְ ד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהו א ש  ֵ ג  ֹל ַוֲאִחי ָעֵנר ַוי ַ כ  ִחי ֶאש ְ

ֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם ַ עצת רהם , ושלושתם נתנו לאבאמוריםהם היו  –שלושת רועי אברהם: ענר, אשכול, וממרא  ְוֵהם ב 

יתלכן נקראו:  – המילה ַמע יד ׃באלוני ממרא, לכן ה׳ נגלה אל אברהם ממראומי שנתן את העצה לאברהם הוא  .ַבֲעֵלי ְברִּ ש ְ  ַוי ִ

ֶרק ה ָאִחיו ַוי ָ ָ ב  י ִנש ְ יג ֲאַחֵלק ָשָלל  :מלשון ַאְבָרם כ ִ י ְמָלֵאמֹותִּׂ ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרדֹּף ַאשִּׂ י ַנְפשִּׂ יק ַחְרבִּ . יש לאברהם אבינו ָארִּ

ְצָחקשהוא חסד גבורות? בטח! כתוב:  יד ֶאת יִּ יתֹו ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי בֵ  החסד הוליד את הגבורה! – ַאְבָרָהם הֹולִּ

לֹש  ֵמאֹות ר ו ש ְ ֹמָנה ָעׂשָ  אלקים במילוי יודין ותוקף גבורותיו נרמזים בשם היסוד נקרא ח״י – ח״י ש׳ גימטרייה 318 ש ְ

ן גימטריה אליעזר 318גימטריה ש׳.  300=  ֹף ַעד ד ָ ְרד  ל המלכות, שאברהם רדף אחר המלכים, אבל היה ממתין אל הכוחות  ַוי ִ

  ׃״ידנמאותיות א ָדןנקראים ה
יַח ַהָשֶדה ֶטֶרם שי"ח, בסוד:  318=  248+70אברי הנשמה.  70 -, ורמ״ח אברי הגוף ְהֶיה בָ ְוֹכל שִּ  .ָאֶרץיִּ

 

ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה טו , ובו היכה אברהם את בכורי מצרים. והלילה הזה הוא הלילה בו הוכו לילהסוד ההמלכות היא  ַוי ֵ

ם , כמו שהיה עם שר מצרים להוריד אותם ממדרגתם –תשעת המלכים  ֵ כ  מלבד ארבעת המלכים שהלכו הו א ַוֲעָבָדיו ַוי ַ

ֵפם ַעד חֹוָבה  לדרכם אחרי ההפסד ְרד ְ את כל  דן, ששם נמצא הבית דין העליון שמהיכל זכותהדינים של הקדושה יוצאים ַוי ִ

ק  חֹוָבההעולם, כך הדינים של הס״א יוצאים מהיכל הטומאה שנקרא  ׂשֶ ָ ֹמאל ְלַדמ  ְ ר ִמׂש  ֶ . ד״ם ש״קדמש״ק אותיות  ֲאש 
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ב ֵאת  טז ׃שקל בקניית מערת המכפלה 400שהיו עם עשו, כמו  איש 400, כמו כוחות של טומאה 400 – 400ש״ק גימטריה  ֶ ש  ַוי ָ

ים ְוֶאת ָהָעם׃ ש ִ יב ְוַגם ֶאת ַהנ ָ ֹו ֵהש ִ ש  ש  ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ו ְרכֻׁ ל ָהְרכֻׁ ָ ֵצא  יז כ  ַוי ֵ

, אברהםצה לקטרג אל כולם היו שווים להמליך את אברהם עליהם. ומלך סדום הוא סוד מלך בלהות שרֶמֶלְך ְסֹדם ִלְקָראתֹו 

ו בֹו  ּוַמְלָאְך ַרע ַיֲעֶנה ָאֵמן ַבַעל ָכְרחֹו, גם הוא הוכרח לשבות מקטרוגו, מסכימים להמליך את אברהםכולם שאבל כשראה  ַאֲחֵרי ש 

ֵוה הו א ֵעֶמק  ָ ֹו ֶאל ֵעֶמק ש  ר ִאת  ֶ ָלִכים ֲאש  ָדר ָלֹעֶמר ְוֶאת ַהמ ְ ֹות ֶאת כ ְ ֵמַהכ 

ֶלְך׃ ֶ   ַהמ 
 

 , ומתקן קלקול אדם הראשון. וכעת אברהם ומקבל ברכות:שם מ״ה החדש המתקן את המלכים שנשברואברהם אבינו הוא סוד 

י ֶצֶדק יח ֵלם ו ַמְלכ ִ ָ והוא , צדקהנקראת  המלכותשמייצג את ספירת  שם בן נח , והואהבלמגלגול  מלכי צדק הוא ֶמֶלְך ש 

, ואז שיתף הקב״ה ב׳ שמות אלו של ב׳ הצדיקים וקרא יראהעד שאברהם קרה לה  ,ָשֵלםהזמן קראו לירושלים  באותו, וירושליםמלך  היה

 חסד ֶלֶחם מ״ן ואור חוזרהעלאת  הֹוִציא ש״ע גימטריה של״םמעתיק, נהורים  ש״ע. ונקרא מלך שלם לפי שהמשיך ירושלםלה 

מלכי צדק היה עוסק בתורת ה׳ תמיד, ולכן . שהרי כתר ְלֵאל ֶעְליֹון חכמה ֹכֵהן הּואהבינה נקראת  ְוהו א גבורה ָוָיִין

  ׃יון״היה בכוחו להמשיך האור של הפנים העליונים שהם סוד ״אל על
יאה ֵלםשָ ֶלְך מֶ  כל האבות למדו ! בכלל, שמשה ושם בן נח עסקו בהלכהלרמוז , מש״הראשי תיבות  – ֹוצִּׂ

  !בישיבת שם ועבר

 

רו ְך ַאְבָרם  יט ָ  ָוָאֶרץ ז״אַמִים ֹקֵנה ש ָ  חכמהְלֵאל ֶעְליֹון  שהוא ז״אַוְיָבְרֵכהו  ַוי ֹאַמר ב 

 ׃מלכות
 

 .עם כל זה שם היה שמח לקראת ,ְכָדְרָלֹעֶמר, שהוא שם שאברהם הרג את בנו שלעל פי אף 

 

ן חכמהֵאל ֶעְליֹון  ל: ז״אאברהם שהוא ו ָברו ְך  כ  ֵ ר ִמג  ֶ ן ב ְ ָצֶריָך  ג׳ פעמים א״לגימטרייה  ֲאש  ֶ ת  ָיֶדָך ַוי ִ

ֹל ר ִמכ  דע שצריך יאברהם אבינו  !אברהםונעשה  אברםשנוספה ל ה׳, שזו אות חמש, ומעשר מנ׳ זה כ״ל גימטרייה נ׳ לֹו ַמֲעׂשֵ

 ׃עשיריתיא דרגה שהו מתעסק בתיקון המלכותשמעשר לכהן, לתת 
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