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ה ֵלאֹמר לֹ  טו  שני רָׂ ַכֵחׁש ש ָׂ הַות ְּ ֵראָׂ י יָׂ י כ ִּ ת ִּ ַחקְּ י  ַוי ֹאֶמר גבור"הגימטרייה  א צָׂ לֹא כ ִּ

׃ ת ְּ קְּ חָׂ   צָׂ

י ָצָחְקְת  , ועל זה אברהם אמר לה:בסתר ולא בגילוישרה צחקה בלב,   . ללמד את שרה ואותנו לחסוםלֹא כִּ

דוע וגלוי, . הכל ימגיבים באימפולסיביות על כל מה שקורה לנו בחייםמחשבות ודעות, ספקות וקביעות, שאנו 

 ??, או את מה שהוא מנסה לשדר לנואז למה להעלים את הקב"ה –והרשות נתונה 

 

על , על הדור מלמד זכות, אלא גם בליבה שצחקהא רק מוכיח את שרה לאבינו אברהם 

 !להציל את מלך המשיח הכל כדיהרשעים... החוטאים ו

 

ם  טז ָׂ ׁש  ֻקמו  מִּ פו   ש״םהמלכות נקראת ַוי ָׂ קִּ ׁשְּ ים ַוי ַ ׁשִּ ֲאנָׂ ְמעֹון ָקְדְשָךמ:  כל השקפה היא לרעה חוץ הָׂ יָפה מִּ , ַהְשקִּ

ם ֹהֵלךְּ  הָׂ רָׂ ַאבְּ ֹדם וְּ ֵני סְּ ְּ םַעל פ  חָׂ ל ְּ ׁשַ ם לְּ ָׂ מ  ה  יז ׃ם לובמידה שאדם מודד בה מודדי עִּ הוא ובית ַויֹהוָׂ

י  זו״ן, דהיינו דינו ה ֲאנִּ ֶ ַכס  ר ַהמְּ מָׂ ה׃ השכינהאָׂ י ֹעש ֶ ר ֲאנִּ ם ֲאׁשֶ הָׂ רָׂ יֹו  יח ֵמַאבְּ ם הָׂ הָׂ רָׂ ַאבְּ וְּ
ואפילו שהחיצונים יונקים מההוד הם אינם מתקיימים אלא , יטת הדין הגמורשהוא מקום של - י״ו הוא הצירוף של מידת ההודה

ֶיה של אברהם החסדמ הְּ דֹול   אין העולם חסר שלושים צדיקים כאברהם – 30גימטריה  יִּ ָׂ גֹוי ג  צו ם החסדמצד לְּ עָׂ צד מ וְּ

ֶרץ הגבורה אָׂ ֹוֵיי הָׂ ֹל ג  כו  בֹו כ  רְּ בְּ נִּ   ׃המלכותמצד  וְּ
של  נצח הוד יסודשהם סוד:  ג׳ עדרי הצאןבסוד  ,העולם מתקיים מהחסדים הבאים אל המלכות כי ?30למה 

 .צדיקים שמקיימים את העולם 03 וביחד הם: –, ושלושתם כלולים מעשר ז״א

 

יתֹו ַאֲחרָׂ  יט ֵ ֶאת ב  יו וְּ נָׂ ָׂ ה ֶאת ב  ַצו ֶ ר יְּ ַמַען ֲאׁשֶ יו לְּ ת ִּ ַדעְּ י יְּ ֶרךְּ כ ִּ רו  ד ֶ מְּ ׁשָׂ היו וְּ הוָׂ  יְּ

ְךשהרי  זו״ןייחוד  רֶּ ה ו מִּ  זה שם המלכות דֶּ קָׂ דָׂ ֹות צְּ טַלֲעש  ָׂ פ  בִּ  סוד הייחוד הקדוש ׁשְּ ַמַען הָׂ היא לְּ הוָׂ ַעל  יְּ

יו׃ לָׂ ר עָׂ ֶ ב  ר ד ִּ ם ֵאת ֲאׁשֶ הָׂ רָׂ הַוי ֹאֶמר  כ ַאבְּ הוָׂ ֹדם ַוֲעמֹ  יְּ ה ַזֲעַקת סְּ ָׂ ב  י רָׂ ה כ ִּ רָׂ

ֹאד ה מְּ דָׂ בְּ י כָׂ ם כ ִּ אתָׂ ָׂ ַחט    ׃אד״םאותיות  וְּ
מז״א , ולכן מא״ד היבגימטרישמ״ה שהוא שם  לתפארתהצעקה הגיעה עד  !נוראים חטאיםמ צעקה גדולהה

 .א", שהוא זאש ירדו מהשמייםגופרית והרי , שהפורענותבאה 

 

אִּ  כא ה וְּ לָׂ ָׂ ו  כ  ש  ה ֵאַלי עָׂ אָׂ ָׂ ה  ַהב  תָׂ ַצֲעקָׂ ֶאה ַהכ ְּ ֶארְּ ָׂא וְּ ה נ  הֵאֲרדָׂ עָׂ הדעת העליון  ם לֹא ֵאדָׂ

כו   כב ׃לא הגיע אל הקלקול הגמור זמן שאותו הרעכל  ,סובל את הרע לְּ ים ַוי ֵ ׁשִּ ֲאנָׂ ם הָׂ ָׂ ׁש  נו  מִּ פְּ ה ַוי ִּ ֹדמָׂ  סְּ

ֵני  פְּ ו  ֹעֵמד לִּ ם עֹוֶדנ  הָׂ רָׂ ַאבְּ היְּ וְּ ׁש אַ  כג ׃בתפילה, שה׳ לא ישמיד את סדום הוָׂ ַ ג  ם ַוי ֹאַמר ַוי ִּ הָׂ רָׂ בְּ

ה  !הדין אל מידת הרחמים מידת העלהשאברהם רומזת  ַויֹאַמר :, והמילהבמלכותשהוא  י״םהאל 86 גימטריה ַהַאף ֶ פ  סְּ ת ִּ

ע ׁשָׂ ם רָׂ יק עִּ   ׃קודם שהביא המבולל הקב״ה אסף את הצדיקים בדור המבו ַצד ִּ
הנחש הקדמוני  גם – ״אף״ :במילהבתפילה התחיל אברהם  –ומיד התפלל בא לתקן, אברהם איש החסד 

 ט אותו בעולם, ואברהם התחיל באף כדי לעכבו.כדי לעוררו ולהשלי באףהתחיל 

 

ים  כד ִּ ׁש  ַלי ֵיׁש ֲחמִּ וכל אחד כלול , ועל ידי החסדים ממתקים את הדינים. רצוףחמשת החסדים שמתפשטים בכל פכמניין או 

לֹא  , ובכוחם יהיה כח להתגבר על הדין ולבטל אותו50מעשר לכן הם  ה וְּ ֶ פ  סְּ יר ַהַאף ת ִּ עִּ תֹוךְּ הָׂ ם ב ְּ יקִּ ַצד ִּ

׃ ה  ָׂ ב  רְּ קִּ ר ב ְּ ם ֲאׁשֶ יקִּ ד ִּ ים ַהצ ַ ִּ ׁש  ַמַען ֲחמִּ קֹום לְּ ָׂ א ַלמ  ָׂ ש   ֹת  כה תִּ ךָׂ ֵמֲעש  ה ל ְּ לָׂ לִּ חָׂ

עכ ַ  ׁשָׂ ם רָׂ יק עִּ ית ַצד ִּ מִּ הָׂ ר ַהז ֶה לְּ בָׂ . בדור המבול ולא מצד ההנהגה של הקדושה העירבוב הוא מצד הס״א ד ָׂ

ה הביא את הפורענות לרשעיםסילק את הצדיקים ואז  קודםהקב״ה  יָׂ הָׂ שדרך הערבוב אינו דרכו של הוי״ה ברוך  – הוי״האותיות  וְּ

ָׂ  מידתו לרחם על הבריותשהוא,  יק כ  ד ִּ ֶרץ ַכצ ַ אָׂ ל הָׂ ָׂ ךְּ ֲהׁשֵֹפט כ  ָׂ ה ל  לָׂ לִּ ע חָׂ ׁשָׂ זיווג של  סודארץ זה כל הרָׂ

ט׃ על ידי הפורענות שבאה על הרשעים, והזיווג נתקן היסוד והמלכות ָׂ פ  ׁשְּ ה מִּ הַוי ֹאֶמר  כו לֹא ַיֲעש ֶ הוָׂ ם  יְּ אִּ
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קֹום ָׂ ל ַהמ  כָׂ י לְּ אתִּ ש ָׂ נָׂ יר וְּ עִּ תֹוךְּ הָׂ ם ב ְּ יקִּ ים ַצד ִּ ִּ ׁש  ֹדם ֲחמִּ סְּ א בִּ צָׂ  ֶאמְּ

ם׃ ֲעבו רָׂ ַ ם כז ב  הָׂ רָׂ ַען ַאבְּ ר  ַוי ֹאַמר ַוי ַ פָׂ י עָׂ ֹנכִּ אָׂ י וְּ ר ֶאל ֲאֹדנָׂ ֵ ַדב  י לְּ ת ִּ ֵה נָׂא הֹוַאלְּ נ  הִּ

ֵאֶפר׃   וָׂ

 

ָׂ  כח ׁש  ֲחמִּ ַ ית ב  חִּ ה ֲהַתׁשְּ ָׂ ׁש  ם ֲחמִּ יקִּ ד ִּ ים ַהצ ַ ִּ ׁש  ן ֲחמִּ רו  סְּ ַלי ַיחְּ יראו  עִּ ל הָׂ ָׂ  עי״ר ה ֶאת כ 

ה רֹאש ְוַלֲעָנה. בסוד: ,פר״הגימטריה  העי״ר, פ״רגימטריה  ש ֹפרֶּ ם ֹשרֶּ ן ֵיש ָבכֶּ , ר החליטהגם לאחהלענה היא עשב שטעמו מר  פֶּ

ים ַוֲחמִּ  לעבודה זרהוהלענה היא משל  עִּ ָׂ ב  ם ַארְּ א ׁשָׂ צָׂ ם ֶאמְּ ית אִּ חִּ הַוי ֹאֶמר לֹא ַאׁשְּ ָׂ  גימטריה 45 ׁש 

ָׂ  כט ׃המתקן את כל הקלקוליםא "זהוא ש ,מ״ה מ  ַלי יִּ יו ַוי ֹאַמר או  ר ֵאלָׂ ֵ ַדב  ֶֹסף עֹוד לְּ ם ַוי  ן ׁשָׂ או  צְּ

ים עִּ ָׂ ב   , ואינם מתפשטים בהוד שהוא המידה שאוחזים בה תוקף הדיניםנצחארבעה חסדים שמגיעים עד הכנגד  40 ַארְּ

יםַוי ֹאֶמר לֹא  עִּ ָׂ ב  ַארְּ ֲעבו ר הָׂ ַ ה ב  חשבים כאחד, והחסד של נוהם  – ב׳ הרגליים הם סודנצח והוד הרי ש ֶאֱעש ֶ

י  ל ׃כדי למתק אותו מגיע אל ההודהנצח  ַחר ַלאֹדנָׂ שלושה עדרי  ובצים, ועל השכינה רהשכינהשם ַוי ֹאֶמר ַאל נָׂא יִּ

ַחר ַלאֹדָני :ולמה. שלה, ומהם המלכות מקבלת את מיתוק הדינים נה״ישהם סוד  צאן  !כי המלכות רחוקה מהתפארת ?ַאל ָנא יִּ
ים לֹׁשִּ ם ׁשְּ ן ׁשָׂ או  צְּ ָׂ מ  ַלי יִּ ה או  רָׂ ֵ  יעים עד התפארתשמג ג׳ חסדיםהצדיקים שהם כנגד  30כמניין  ַוֲאַדב 

ים׃ לֹׁשִּ ם ׁשְּ א ׁשָׂ צָׂ ם ֶאמְּ ה אִּ ֵה נָׂא לא ַוי ֹאֶמר לֹא ֶאֱעש ֶ נ  ר  ַוי ֹאֶמר הִּ ֵ ַדב  י לְּ ת ִּ הֹוַאלְּ

י א יםֶאל ֲאֹדנָׂ רִּ ם ֶעש ְּ ן ׁשָׂ או  צְּ ָׂ מ  ַלי יִּ המלכות נבנית של הגבורה . והחסד שהחסדים שמגיעים עד הגבורהכמניין  ו 

ֲעבו ר  ויכול להמתיק את הדינים שלה של המלכותוד שהוא מקומה מגיע עד ההממנו,  ַ ית ב  חִּ ַוי ֹאֶמר לֹא ַאׁשְּ

ים׃ רִּ ֶעש ְּ ַחר  לב הָׂ ַעםַוי ֹאֶמר ַאל נָׂא יִּ ַ ה ַאךְּ ַהפ  רָׂ י ַוֲאַדב ְּ ם  ַלאֹדנָׂ ן ׁשָׂ או  צְּ ָׂ מ  ַלי יִּ או 

ה רָׂ ֲעבו   לו כח להמתיק את כל הדיניםויש , הכלול מעשר שלםחסד אחד  ֲעש ָׂ ַ ית ב  חִּ ר ַוי ֹאֶמר לֹא ַאׁשְּ

ה׃ רָׂ ֲעש ָׂ   הָׂ

ים שהנהגת התחתונ המיתוק של החסדים הוא לצורך המלכותכי  – אדנ״יהזכיר אברהם שם בכל המניינים 

, כי היה שם הייחוד השלם של הוי״הובפסוק הבא מוזכר שם  בידיה, והיא משפיעה כפי מה שהיא מקבלת.

 .קול ודיבורשהם סוד:  ,הוי״ה ואדנ״י

 

ֶלךְּ  לג הַוי ֵ הוָׂ ֲאשֶׁ  הממונים על הפורענות ועל הצלת לוט שם אדנ״י להתחבר עם המלאכיםהסתלק ונשאר  הוי״השם  יְּ ַ ר כ 

ר  ֵ ַדב  ה לְּ ָׂ ל  ֹקמוֹ כ ִּ מְּ ב לִּ ם ׁשָׂ הָׂ רָׂ ַאבְּ ם וְּ הָׂ רָׂ ונשאר הדין של אברהם,  שהוא מידתו למקום החסד ֶאל ַאבְּ

 ׃יםהרשעלבדו כדי להתריס כנגד 
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