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ִכים  א יט אָּ לְׁ ֵני ַהּמַ ֹבאּו ש ְׁ . רפאל וגבריאלהשלים את שליחותו בזה שבישר לאברהם ושרה על יצחק, ונשארו:  מיכאלַוּיָּ

 להפוך את סדוםשבא  הגבורה. וגבריאל הוא בחינת אחוריים של התפארת, ובא להציל את לוט שהוא התפארתרפאל הוא בחינת 
ֶעֶרב  ה ּבָּ ֹדמָּ ַער  שהיא זמן שליטת הדין דרגה תחתונה של הלילהסְׁ ַ ש  ב ּבְׁ ֵ לֹוט ֹיש  ֹדם  שהיא מידת הדין מלכותוְׁ סְׁ

ולכן ישב ם! מצוות הכנסת אורחי –לוט ניצל בזכות אברהם, ואחר שנפרד מאברהם, עדיין נשאר בו משהו טוב שרכש מאברהים, והוא 

ל שיזדמנו לו המצוות בדיוק כמו שאברהם  ְבַשַער ְסֹדם ַתח ָהֹאהֶּ ב פֶּ ִים ֹישֵׁ חּו ַאּפַ ּתַ ש ְׁ ם ַוּיִ אתָּ רָּ ם ִלקְׁ קָּ א לֹוט ַוּיָּ רְׁ ַוּיַ

ה  צָּ רְׁ   ׃והוא חולק כבוד לשכינה מלאכיםלוט מבין שאלו אָּ
ב באותו היום שבאו המלאכים, שכתוב:  – אנשי סדום מינו את לוט לשופט  . והקב״ה עשה שלוטו׳חסר אות ֹישֵׁ

 שזן תהיה סיבת ההצלה שלו! –יראה את המלאכים ויוכל לעשות מצוות הכנסת אורחים 

 

ֶכם  ב ּדְׁ ית ַעבְׁ מצוות הכנסת מנעו מלוט מלעשות ישאנשי סדום לא ַוּיֹאֶמר ִהּנֶה ּנָּא ֲאֹדַני סּורּו נָּא ֶאל ּבֵ

ֶכם אורחים ּכְׁ ַדרְׁ ם לְׁ ּתֶ ם ַוֲהַלכְׁ ּתֶ מְׁ ּכַ ִהש ְׁ ֵליֶכם וְׁ ַרֲחצּו ַרגְׁ ִלינּו וְׁ  כי אנשי סדום להוטים אחר משכב זכר וְׁ

ִלין  חֹוב נָּ רְׁ י בָּ רּו ּלֹא ּכִ ובכך בקש מהם שוב, י, והם רצו שלוט אין שינה למלאכיםהמלאכים סרבו משני סיבות: ַוּיֹאמְׁ

ֹבאוּ  ג ׃פורענותיגדל זכותו שיהיה ראוי להנצל מה יו ַוּיָּ ֻסרּו ֵאלָּ ֹאד ַוּיָּ ם מְׁ ַצר ּבָּ פְׁ ַעׂש ַוּיִ יתֹו ַוּיַ  ֶאל ּבֵ

ה  פָּ ה ּוַמּצֹות אָּ ּתֶ ֶהם ִמש ְׁ יין כדי להמשיך את ה: הוציא להם לחם וייןַוּיֹאֵכלּו  לוט למד לאפות מצות מאברהםלָּ

מצ״ה  –. לכן לוט אפה מצות הזיווג העליון שלא פוסק לעולםסוד אורות הבינה, והלחם כדי להמשיך את החסד ממקורו העליון שהוא 

  ׃מידת הדין למידת הרחמיםוכך הפך את  – אלקי״ם ובגימטרייההא״ף  אותיותאפ״ה סוד הרחמים העליונים.  – ע״ב ס״ג גימטרייה
 

שהם שליחי המלכות, מרחיק  - לוט מעורר רחמים ממידת התפארת אל המלאכים

 ולהציל, ועל ידי זה זכה להינצל, ומוסר נפש על המלאכיםהקליפות, מזווג זיווגים עליונים... 

שלוט הוא יצר הבא מזרעו, שלא היו לו חיים משל עצמו כלל. כמעט ושכחנו  את דוד המלך

 ...אנחנו בכלל מי –! ואם הוא פועל כך הרע
 

. ובמילה זו טר״םכשול, ראשי תיבות מע רמא טאנשי סדום רעים, ומחוברים ליצר הרע, שג׳ משמותיו הם: 

 פותח הפסוק.

ֹדם  ד י סְׁ ֵ ש  ִעיר ַאנְׁ י הָּ ֵ ש  ַאנְׁ בּו וְׁ ּכָּ ַסּבּו  , ללמד על תוקף הקליפהב׳ פעמים ב״ןגימטרייה ֶטֶרם ִיש ְׁ הקליפה נָּ

ַער  סובבת את הגוף! שהוא המלכות ִית ִמּנַ ַעד זֵָּקן  מט״טַעל ַהּבַ ישרו של עולם, בסוד: וְׁ י ַגם ָזַקְנתִּ יתִּ ל  ַנַער ָהיִּ ּכָּ

ֶצה  ם ִמּקָּ עָּ ץ ָכל ָבָשרהדין הקשה הוא סוד  – מק״ץ ה׳ אותיותהָּ  ה׳והוא נוטל את כוחו מהמלכות שהיא סוד , קֵׁ

אּו  ה ׃אחרונה רְׁ קְׁ הדרך ֶאל לֹוט  לו״טשבגימטרייה  מ״ההקליפות רצו להעלות ולהקיף גם את התפארת שבא מאיר ַוּיִ

אּו ֵאֶליךָּ  , ולכן:עובר דרך היסוד הנקרא אורחמהמלכות אל התפארת  ר ּבָּ ֶ ים ֲאש  ש ִ ֲאנָּ רּו לֹו ַאּיֵה הָּ ַוּיֹאמְׁ

ם  ה ֹאתָּ עָּ ֵנדְׁ ה הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו וְׁ לָּ יְׁ ֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט  ו ׃התפארת שהוא סוד אמ״תאותיות ַהּלָּ שהוא ַוּיֵ

ה  אחוריים של התפארת חָּ תְׁ ֶלת  המלכות ובינהב׳ אותיות ה׳ הרומזות אל ַהּפֶ ַהּדֶ יו  סוד המלכותוְׁ ַגר ַאֲחרָּ עכשיו סָּ

ֵרעּו  ז ׃לוט מתחת למלכות יעלו . לוט לא רוצה שהקליפה ד׳ אותיות והכוללעם  תרע״אגימטרייה ַוּיֹאַמר ַאל נָּא ַאַחי ּתָּ

נֹות  ח ׃אל המלכות, וממנה אל התפארת ואל הבינה... ולכן י בָּ ּתֵ , ובנות לוט יהיו תחליף לאה ורחלבחינת ִהּנֵה נָּא ִלי ש ְׁ

ּטֹוב  לבינה ומלכות ֶהן ּכַ ֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו לָּ ה ּנָּא ֶאתְׁ עּו ִאיש  אֹוִציאָּ דְׁ ר לֹא יָּ ֶ ֲאש 

ֵעיֵניֶכם  ֵאל  הזמן, אך הזיקה לו לאחר מכן כשבנותיו שכבו עימוהצעה זו הצילה את לוט באותו ּבְׁ ים הָּ ש ִ ֲאנָּ אותיות ַרק לָּ

ר  רח״לגימטרייה  ב״ר לה״אראשי תיבות ַאל  לא״ה בָּ ֲעׂשּו דָּ  !העשיהולא אל עולם  אל תעלו אל המלכות הנקראת דברּתַ

ִתי׃ ֵצל ֹקרָּ אּו ּבְׁ ן ּבָּ י ַעל ּכֵ רּו  ט ּכִ ה  עם הצעתו של לוט כוחות הקליפה לא מסכימיםַוּיֹאמְׁ אָּ לְׁ ש  הָּ תגיש ּגֶ

ד  המלכותשהיא  ה׳ואות  לא״השהיא סוד  הבינהאת  ֶאחָּ רּו הָּ גּור  יסודשהוא  ח״יגימטרייה ַוּיֹאמְׁ א לָּ לו׳ ג׳ אותיות ּבָּ

ּפֹט , והתפארת הוא סוד המשפט...ביסודפאל שהנמצאים רבריאל וגדרך  לתפארת. כי הקליפה רוצה לעלות ר׳ ש ְׁ פֹוט  ַוּיִ ָּ ש 

ה  ךָּ  ׳ אחרונה בשם הוי״ההוהיא  ע״תהמלכות הנקראת ַעּתָּ ַרע לְׁ  ְלָךשהוא אותיות  כ״להקליפה רוצה לפגוע ביסוד הנקרא נָּ

ֶלת  מ״השמאיר בה שם  בתפארתוגם לפגוע ֵמֶהם  ּבֹר ַהּדָּ ּו ִלש ְׁ ש  ּגְׁ ֹאד ַוּיִ לֹוט מְׁ ִאיש  ּבְׁ רּו בָּ צְׁ פְׁ ַוּיִ
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, ואחר שמסר נפשו הכנסת אורחים, ויזכה לקיים את המצווה של עד שימסור את נפשוהמלאכים הניחו ללוט להתקוטט עם אנשי סדום 

ם  י ׃, וכשראו המלאכים שישנה סכנה ללוט הם הכניסו אותו לבפנים הביתהיה ראוי להינצל דָּ ים ֶאת יָּ ש ִ ֲאנָּ חּו הָּ לְׁ ש ְׁ ַוּיִ

ִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם רּו׃ ַוּיָּ גָּ ֶלת סָּ ֶאת ַהּדֶ ה וְׁ תָּ יְׁ ַתח  יא ַהּבָּ ר ּפֶ ֶ ים ֲאש  ש ִ ֲאנָּ ֶאת הָּ וְׁ

ַתח  ֹצא ַהּפָּ אּו ִלמְׁ לְׁ דֹול ַוּיִ ַעד ּגָּ ֹטן וְׁ ֵוִרים ִמּקָּ נְׁ ּסַ ִית ִהּכּו ּבַ הקליפות לא הצליחו להגיע ללאה ַהּבַ

ֶניךָּ  יב ׃ורחל ן ּובָּ תָּ ךָּ ֹפה חָּ ים ֶאל לֹוט ֹעד ִמי לְׁ ש ִ ֲאנָּ רּו הָּ ךָּ  ַוּיֹאמְׁ ר לְׁ ֶ ֹכל ֲאש  ֹנֶתיךָּ וְׁ ּובְׁ

קֹום׃ ִעיר הֹוֵצא ִמן ַהּמָּ ם  יג ּבָּ תָּ ה ַצֲעקָּ לָּ דְׁ י גָּ קֹום ַהזֶּה ּכִ נּו ֶאת ַהּמָּ ִחִתים ֲאַנחְׁ י ַמש ְׁ ּכִ

ה  הוָּ ֵני יְׁ י ְיהָוהשנקראת  המלכותהעוונות של סדום מגיעים עד ֶאת ּפְׁ ּה׃ ְפנֵׁ ֲחתָּ ַ ש  ה לְׁ הוָּ ֵחנּו יְׁ ּלְׁ ַ ש  ֵצא  יד ַויְׁ ַוּיֵ

יו  ֹנתָּ ֵחי בְׁ יו לֹקְׁ נָּ ר ֶאל ֲחתָּ ַדּבֵ : שניים שהתחתנו עם רשעים גמורים, ושניים שהיו מאורסות, בנות 4היו ללוט לֹוט ַויְׁ

ִעיר  פלטיתולאחת המאורסות קראו  ה ֶאת הָּ הוָּ ִחית יְׁ י ַמש ְׁ קֹום ַהזֶּה ּכִ אּו ִמן ַהּמָּ ַוּיֹאֶמר קּומּו ּצְׁ

ֵעיֵני  ַצֵחק ּבְׁ ִהי ִכמְׁ יו ַויְׁ נָּ , לכן הם לא האמינו בבנות הנשואות לא נמצא דבר טוב וכל שכן בבעלים הרשעים שלהםֲחתָּ

כדי להזהירם ולזרז אותם  לוט התעכבללוט וצחקו עליו, וצערו של לוט היה גדול שראה שההשחתה תבוא על שתי בנותיו הנשואות, ולכן 

ךָּ  טו ׃לצאת מסדום ּתְׁ לֹוט ֵלאֹמר קּום ַקח ֶאת ִאש ְׁ ִכים ּבְׁ אָּ לְׁ ִאיצּו ַהּמַ ה ַוּיָּ לָּ ַחר עָּ ַ מֹו ַהש ּ ּוכְׁ

ֹנֶתיךָּ  י בְׁ ּתֵ ֶאת ש ְׁ ִעיר׃ המאורסותוְׁ ֲעֹון הָּ ֶפה ּבַ ּסָּ ן ּתִ ֹאת ּפֶ צָּ מְׁ ֲחִזקּו  טז ַהּנִ ּה ַוּיַ מָּ ַמהְׁ תְׁ ַוּיִ

ּתֹו  ַיד ִאש ְׁ דֹו ּובְׁ יָּ ים ּבְׁ ש ִ ֲאנָּ ּתֵ  עיריתהָּ ַיד ש ְׁ ה ּובְׁ הוָּ ַלת יְׁ ֶחמְׁ יו ּבְׁ ֹנתָּ כי ה׳  –זו הסיבה שלוט ניצל י בְׁ

ולא מצד מסירות נפש לצווה של כיבוד  – מסר את נפשו להציל את המלאכים, ולא שהיו ללוט זכויות להינצל. ה׳ חמל על לוט כי חמל עליו

ִעיר׃ אורחים ֻחהּו ִמחּוץ לָּ ּנִ יו ַוּיִֹצֻאהּו ַוּיַ לָּ הֹוִציאָּ  יז עָּ ִהי כְׁ ה ַוּיֹאֶמר ַויְׁ ם ַהחּוצָּ ם ֹאתָּ

יט ַאֲחֶריךָּ  ּבִ ךָּ ַאל ּתַ ֶ ש  ֵלט ַעל ַנפְׁ ר  אסור להביט על המזיקים!ִהּמָּ ּכָּ ל ַהּכִ כָּ ֲעֹמד ּבְׁ ַאל ּתַ זהו וְׁ

ֵלט  לירדןהמישור שסמוך  ה ִהּמָּ רָּ הָּ  החסדההר מגביל את ההשחתה, ועל לוט להימלט לכיוון ההר ולחזור להידבק במידת הָּ

ֶפה  האבות נקראים הריםשהרי  –שהיא מידתו של אברהם  ּסָּ ן ּתִ , כי המלאכים ידעו שאשתו של לוט עתידה ללקות יחידבלשון ּפֶ

ַוּיֹאֶמר לֹוט  יח  ׃, ולכן הזהירו את לוט בנפרד, כדי שעירית אשתו לא תשמעעינה היתה צרה על האורחיםולהפוך לנציב מלח, כי 

י׃ א ֲאֹדנָּ יתָּ  יט ֲאֵלֶהם ַאל נָּ ׂשִ ר עָּ ֶ ךָּ ֲאש  ּדְׁ ל ַחסְׁ ּדֵ גְׁ ֵעיֶניךָּ ַוּתַ ךָּ ֵחן ּבְׁ ּדְׁ א ַעבְׁ צָּ ִהּנֵה נָּא מָּ

ה  עָּ רָּ ַקִני הָּ ּבָּ דְׁ ן ּתִ ה ּפֶ רָּ הָּ ֵלט הָּ ִהּמָּ ֹנִכי לֹא אּוַכל לְׁ אָּ י וְׁ ש ִ ַהֲחיֹות ֶאת ַנפְׁ ִדי לְׁ ִעּמָּ

י׃ ַמּתִ ִהיא ִמצְׁ  כ וָּ ה וְׁ ּמָּ ָּ נּוס ש  ה לָּ ֹרבָּ ִעיר ַהזֹּאת קְׁ ר ִהּנֵה נָּא הָּ ם עדיקים צקום מנוטריקון: עָּ

י׃שעים ר ש ִ ִחי ַנפְׁ ר ִהוא ּותְׁ עָּ ה ֲהלֹא ִמצְׁ ּמָּ ָּ ה ּנָּא ש  טָּ לְׁ  ִאּמָּ

. עיר קטנה ואנשים בה מעטוהמלכות היא סוד:  !לא יכול לדבוק עם החסדכי  לוט ביקש להידבק עם המלכות,

 !להחיות אותםולכן היא משתדלת  – הנפשות המושרשות בה צערעל היא סוד הנפש הכללית שמצטערת ו
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