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 ד"בס
 קונטרס

 נעשה לנו שם

 

 הקדמה במקום
  :הפסוק על ל"זצ חיים מהחפץ נורא מעשה

 )כו לב שמות( :ֵלִוי ְּבֵני ָּכל ֵאָליו ַוֵּיָאְספו ֵאָלי 'הַל ִמי ַוּיֹאֶמר ַהַּמֲחֶנה ְּבַׁשַער מֶׁשה ַוַּיֲעמֹד
 

 : לשונו וזה ח"קס דף חיים חפץ ליקוטי בספר
 או כהן הוא להאם"זצ חיים החפץ שאלו לפניו כשעמד ל"זצ חיים החפץ אצל ביקר אחד רב

 חיים החפץ בעל חזר –"! כהן אני "חיים החפץ לו אמר, אני" ישראל "הרב לו השיב? ישראל
: בעצמו השיב ומיד –? ישראל ואתה כהן שאני בזה מינה הנפקא מה אתה היודע : ושאלו

 להכנס יחפוץ מישראל אחד וכל יםלירושל כולם יעלו, בימינו במהרה צדקינו משיח לכשיבא
 .המקדש בית עבודת את ולעבוד קרבנות ולהקריב לעזרה
 הרוצים כל את ויבדקו שוערים שם יעמדו השער עד וכשיגיע, המקדש בית שערי אל נרוץ כולנו
 .בחוץ להישאר תידרוש אתה ואילו, פנימה להכנס יתנו לי. שנינו בין יפרידו ואז, להכנס
 את לעבוד – הנכסף לדבר יזכו הכוהנים שהנה, מאוד עד גדולה תהיה ץבחו הנשארים קנאת
 מהו אתה היודע" ושאל חיים החפץ המשיך, לעבודה רשות תינתן לא ולישראלים, הקודש עבודת
' לה מי: וקרא במדבר משה עמד, שנה אלפי כשלושת לפני: לך ואספר הבה? זה למצב הגורם
. לקריאה נענו לא אבותיך אבות, משה לפני והתייצבו הקריאה לשמע נזדרזו אבותי אבות, !אלי

 דבריו את חיים החפץ וסיים. הכהונה במעלת אבותי אבות זכו, לקריאה היענותם על כשכר
 ?זה כל את לך מספר אני מה לשם: "באמרו
 :ואומר המכריז פנימי קול שומע הוא שבהם, חייו בימי רגעים יש מישראל איש שלכל היות

     ?ֵאָלי 'הַל ִמי
 !!!תעמוד אל, חושה, פנימה בליבך מהדהדת הימים מן ביום זו קריאה תשמע כאשר

 נענו אלו, בקלות לקבל שיכלו נפלא דבר לנצח הפסידו אשר! אבותיך של השגיאה על תחזור אל
 !!! ההזדמנות את תחמיץ לבל, הקריאה לקול מיד רוץ אלא. לקריאה

 גדול בקול הצועקים רב הערב שרבני הדור של מצב הבאות כעת עומדים אנחנו! ורבותי מורי לכן
 בספר באריכות ראה(, ֵׁשם ָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים ְורֹאׁשֹו ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה של
 :כלנו ונצעק בואו )שם לנו נעשה

 :שצועקים לאלו ולא  !!!ֵאָלי 'הַל ִמי
 "ֵׁשם ָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים רֹאׁשֹוְו ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה"
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ñøèðå÷ 
äùòð åðì íù 

éðáø áøòä áø 
à ÷ìç' 

 ):'ד פסוק יא פרק (בראשית בספר
 ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים ְורֹאׁשֹו ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה ַוּיֹאְמרּו

 .ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ָנפּוץ ֶּפן ֵׁשם ָּלנּו
 .ָהָאָדם ְּבֵני ָּבנּו ֲאֶׁשר ַהִּמְגָּדל ְוֶאת ָהִעיר ֶאת ִלְראֹת' ה דַוֵּיֶר) ה(
 ְוַעָּתה ַלֲעׂשֹות ַהִחָּלם ְוֶזה ְלֻכָּלם ַאַחת ְוָׂשָפה ֶאָחד ַעם ֵהן' ה ַוּיֹאֶמר) ו(

 .ַלֲעׂשֹות ָיְזמּו ֲאֶׁשר ּכֹל ֵמֶהם ִיָּבֵצר לֹא
 .ֵרֵעהּו ְׂשַפת ִאיׁש ִיְׁשְמעּו לֹא רֲאֶׁש ְׂשָפָתם ָׁשם ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה) ז(
 .ָהִעיר ִלְבנֹת ַוַּיְחְּדלּו ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ִמָּׁשם אָֹתם' ה ַוָּיֶפץ) ח(

 :ל על הפסוק"בו יבואר מאמרי חז
  ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם

איך שכל מעשיהם הם ממש מעשה עבודה , בנים של הערב רב-שה הרע כל מעאבו יראה הקור
לבנות העבודה זרה לו לדור הפלגה ועוזר שייך הוא , וכל מי שעוזר לעובדי עבודה זרה אלו, זרה
 ומה יענה ליום הדין ,ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם : שלהזאת

  ?דול והנורא כשישאלו אותוהג
ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל "למה החזקת את הערב רב שכל חיותם היה רק לדבר אחד 

 "ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם
כי הרב הרב הזה נקרא משומד לעבודה זרה ונחשב בשמים כמו ,  ולא יועיל לך שם שום תירוצים

ואם אתה מתחבר , כי זהו העבודה זרה של הדור הזה, ועוד יותר, תי הכומריםשנתת הכסף שלך לב
דע לך שבזה אתה גם כן מכשיל את הרבים ואתה בגדר ירבעם , עם רבני הערב רב אנשי שם האלו
 .ואין מספיקין בידך לעשות תשובה, בן נבט

 הרב עוד דע לך שהענין שאתה נותן כסף לרבני הערב רב זה שגם אתה נפלת על ידי
ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים  ":שלך לעבודה זרה הזאת של

ואתה רוצה להיות שותף בעבודה זרה של דור , אוהב כבוד ושםאתה , "ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם
 הפלגה 
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  - א-

 ):'ד פסוק יא קפר (בראשית בספר
 ֶּפן ֵׁשם ָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים ְורֹאׁשֹו ְגָּדלּוִמ ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה ַוּיֹאְמרּו

 .ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ָנפּוץ
 וכי איזו קשה של דור ב"למד שאין להם חלק לעוה - ומשם הפיצם :וזה לשונו) פרק יא פסוק ט(י בראשית "רשב

 ואלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן המבול או של דור הפלגה אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו
העולם אלא שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם לכך נאבדו ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם שנאמר 

 .למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום. שפה אחת ודברים אחדים

 ורישה מטי עד צית שמיא ונעביד ואמרו הבו נבני לנא קרתא ומגדלא): 'פרק יא פסוק ד(תרגום אונקלוס בראשית ב
 .לנא שום דלמא נתבדר על אפי כל ארעא

ואמרו הבו נבני לנא קרתא ומגדלא ורישיה מטי עד צית שמיא ונעבד לנא ): פרק יא פסוק ד(תרגום יונתן בראשית ב
 .סגדו ברישיה ונשוי חרבא בידה ותהי עבדא לקיבלה סדרי קרבא קדם עד לא נתבדר מעלוי אנפי ארעא

ואמרין אתון כען ונבני לנא קרייא ומגדל ורישיה ממטי עד צית שמיא ): 'פרק יא פסוק ד(רגום ירושלמי בראשית תב
ונעביד לן בגויה בית סגידו בראשיה ונתן חרבא בגו ידיה ותהא עבדא לקבליה סדרא קרבא קדם עד דלא נתבדר על 

 .אפי כל ארעא

 . יביא עלינו שום מכה להפיצנו מכאן שלא-פן נפוץ ): 'פרק יא פסוק ד(י בראשית "רשב

, רבי חייא פתח, ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם): ב" עחלק א דף עד(הקדוש זוהר ב
, בלא חבלא) בלא הבלא(דכד ימא נפקא מתקוניה ואזיל , אין, וכי אית ים נגרש', והרשעים כים נגרש וגו) ישעיה נז ב(

מאי טעמא בגין כי השקט לא , וסלקא ונחתא, כמאן דרוי חמרא ולא יתיב על בורייה, ך מאתריהכדין נגרש ואתתר
, כגוונא דא אינון רשעים. דמפקו מימוי כל ההוא טינא דימא וכל טנופא לשפווותיה, ויגרשו מימיו רפש וטיט, יוכל

מאי טעמא בגין כי השקט , קיםדנפקי מאורח מישר לאורח ע, דנפקו מארחא מתתקנא ואזלי כרוי חמרא בלא תקונא
ולא עוד אלא דכל רוגזא דידהו בשעתא , דהא עקימו דארחייהו גרים לון למהך בלא תקונא ובלא שכיכו, לא יוכל

 .עד דמסתאבי, כלהו מפקי טנופא וגיעולא מפומייהו לבר, ההוא מלה רפש וטיט, דאמרי מלה מפומייהו

, עיינין דיליה אינון רברבין. מכסייא כל גוונין אחרנין, רו דעייניןחוו: זהר חדש פרשת יתרו מאמר עיינין חווריןב
, ואיהי מאלין דאתמר בהון. למעבד ליה שם, כל טבין דעביד. כל גבה לב' עליה איתמר תועבת ה, ואיהו גבה לב, גבהנין

וכלא . שות מממוניהוןאלין אינון דבונין בתי כנסיות ובתי מדר. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם
אם יהא , אסתמר ברתך ואתתך מניה. דיוקנא דחמור נואף איהו, האי איהו גייפא. 'ולא לשמא דה, למעבד להון שם

 .אושפיזך

ל איך אמר ועתה לא יבצר מהם כי אף שהבחירה ביד "ענין דור הפלגה י). ל"ו ז"מהרח(  פרשת נח-ספר לקוטי תורה ב
ה והיו משתמשין בו "חשבותם הרעה אלא ענינם היו שהיו יודעין שמותיו של הקבדבר למנוע מ' האדם היפלא מה

מעשיות והיו יודעין כל מלאך ומלאך כפי מדריגותו ולהשביע המלאך השולט עליו כי זהו ענין ההשבעות ושמושי שמות 
 תעלה בידו כלל הקדושים שנדע כל שמושם להשביע התחתון בשם העליון המשפיע המושל עליו ואם ישנה דבר זה לא

שהיו יודעין שמוש ' בראשית אז הוחל כי בימי אנוש הוחל לקרוא בשם ה' ש בפ"ז וז"שום דבר ואלו היו יודעין כ
היו ' ז הכוונה הוא כי בידיעה הזאת שהיו משתמשין בשמותיו ית"שהתחילו לעבוד ע' המתרגם שפי' גם פי' שמותיו ית

נה שמוש זה לא היה עולה בידם אם לא היו יודעין צירוף האותיות והשמות וה, הפרושים' ב' ז והכל א"מורידין כח לע
לשון הקודש ודברים אחדים הם ' ש ויהי כל הארץ שפה אחת גי"א לשמוש השמות בלשון אחר וז"בלשון הקודש כי א

היה ז ש"ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל ע. ויחוד שמותיו הקדושים' שהם אחדותו ית' ממש שמוש שמותיו ית
ל כי כבר היו " כנטי שמוש שמותיו"ז כח מן הקדושה עליונה ע"רצונם לעשות וראשו בשמים שיהא אל הע

יודיעם שאין בה כח אם לא יבא אליה מן הקדושה וכוונתן היה שישפיע אליהם טובה בהכרח בכח שמוש שמותיו אף 
להשתעבד תחת הקדושה כי צריך טורח גדול אם לא היו טובים כי היו רוצים ללכת בשרירות לבם הרע ולא היו רוצים 

ז תשפיע להם טובה בכח שמוש השמות כאמור "ז והע"לסגף עצמו מתאוות החומר והם היו רוצין להתעדן בתאות עוה
וזאת ממש היה כוונת , והמכוין בכל זה היה נמרוד כי הוא ראש בדור הפלגה והיה חכם גדול בכח שמוש הזאת

' ד הרשע לכן אותיות נמרוד הוא אותיות נבוכד כי מלת נצר הוא כמו קיסר ובנמרוד ננבוכדנצר כי היה גלגול נמרו
נ "ז גם נ"נ היא היתה הכוונה בעצמה בעיר ומגדל נמרוד שהוא ע"בסופו וכן בנבוכד ומעשה צלם שעשה נ' תחלה וד

 בשמים שיהא אל ז שהיה רצונם לעשות וראשו"ומגדל ע ג שהיה"עשה הצלם בכח שמות הקדושים לקח הציץ של כה
חקוק בה שם המפורש ונתן אותו בפי הצלם והיה  ל כי כבר היו"טי שמוש שמותיו כנ"ז כח מן הקדושה עליונה ע"הע

אומר שרוצה לנשקו וכשנשקו ' אלהיך והיה אומר אמת כי שם עלה על ראשו בסולמות שהביאו לו שהי' אומר אנכי ה
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אמה אלא בכח שם ' אמה ורחבו ו' ארכו ס' יכול לעמדו כי הי' א היהוציאו מפיו ומיד שהוציאו מפיו מיד נפל כי ל
א והוצאתי בלעו מפיו שהוא שם המפורש שהיה תוך "נ ועז"ז של נ"ע' ופקדתי על בל בבל כי בל הי' ז א"המפורש וע

ה אמר וזאת בעצמו היה כוונת פרעה הרשע ופיתום ורעמסס היה בנוי על ידי מגדל ונמרוד אמר הבה נבנה ופרע, פיו
ל פי "כן פיתום ארז[ל וכמו שנבלע המגדל שליש בארץ "הבה נתחכמה לו כוונתם נגד מושיעם בכח שימוש השמות כנ

גם בשמות הקדושים שהיה מוריד , כן רעמסס ראשון ראשון מתרוסס] תהום בולעו וכמו שנפל המגדל שליש בארץ
לראות את העיר ואת המגדל אש ' א וירד ה"ולזז היה רוצה להשתעבד בישראל שלא יצאו מתחת שעבודו לעולם "בע

רבנו בני האדם כי בני נח הם ולא בני האדם אלא הכוונה היה כי כל כוונתם הם ללכת אחר החומר והאדמה ולא תחת 
א ויאמר הן עם אחר ושפה אחת לכולם כלומר שאם לא היו יודעין לשון הקודש לא היו פועלים השמות "הקדושה ולז

ק לכן לא יבצר מהם כי "ם לעשות כי כל כח שיכלו לעשות ולהתחיל בזה על היותם מדברים בלהכלל אבל זה החיל
ש משל למלך שמסר מפתח אוצרותיו לכמה בני אדם והיו "בכח שמוש השמות ובכח השבעתם יעשו כל מה שירצו וז

מנעולם ולא היו יכולין נכנסין באוצרותיו כל פעם שירצו ואין מוח המה עשה המלך כדי שלא יכנסו כשירצה שינה ה
ש הבה נרדה ונבלה שם שפתם ועוד שבלבל לשונם ולא היו יכולין "י ששינה את השמות למעלה וז"לפתוח וכן עשה הש

ק ולא "לדבר בלשון הקודש ואף אם היו משביעים את השמות בלשון אחר לא היו פועלין כלל לכן השכיח מהם לה
  .ידעו לעשות שום דבר

, ל הביא זה המדרש בהקדמת ספר שמות"ובעל העקידה ז:) ט( הלכות תשובה - מסכת יומא -דוש ה הק"ספר השל) 18(
דהיינו אברהם תיקן חטא אדם הראשון במה , וכתב עליו שהכוונה היא שאלו האחרונים תיקנו עיוות של ראשונים

בא יצחק . 'בקולי וגוובאברהם נאמר עקב אשר שמע ', שלא עמד על מצות בוראו אשר ציוהו לאמור לא תאכל וגו
היפך ממה שעשה קין שהרג , כי הוא הביא צוארו לשחיטה לקבל מצות קונו, ותיקן החטא השני אשר חטא עליו קין

, בא יעקב ותיקן מה שחטאו דור אנוש בחטא העבודות הנוכריות. ולזה ירד ירידה שניה, אחיו ואמר לית דין ולית דיין
והוא ענה , אחד' אלקינו ה' עד שאמרו הבנים שמע ישראל ה,  שמים שלימהכי הוא אסף את בניו לקבל עול מלכות

בא לוי ותיקן מה שעוותו אנשי המבול בחטא . בעבורו ירד ירידה שלישי, אחריהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
מעל כי הוא מבואר ממעשה אחותו כמה הרחיק ענין הנבלה ההיא עד שנתקנו עצמם לגדור פרצת הזימה , הזימה
בא קהת ותיקן חטא דור . יען זאת ירד ירידה רביעית, הכזונה יעשה אחותינו, )לא, בראשית לד(וכמו שנאמר , הארץ
, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים להמרות עיני עליון בזדונם ובגובה לבם, )ד, שם יא(כמו שנאמר , הפלגה

, )יא, שמות א(' ויבן ערי מסכנות לפרעה וכו,  מלכותאמנם קהת היה ראש ופרנס בישראל במצרים אשר קבלו עול
בא עמרם ותיקן חטא סדום אשר לא זכרו עשות . ולזה ירד ירידה חמישית, ובכל זה לא שינו את שמם ולא המירו דתם

לשמוע בקול בתו לעשות זיווגים שניים אחר שפירש ממנה כדי , ועמד הוא וגמל חסד עם כל ישראל, חסד עם רעיהם
לזה ירד , עשה ומשפטיו עם ישראל' צדקת ה, )כא, דברים לא(אשר נאמר עליו , חיל למשה מושיעם ממצריםשתהר ות

  ,בא משה ותיקן חטא אמרפל הוא נמרוד במה שרדף אחר אוהבו ובקש להמיתו. ירידה שישית

ועבדיו ומסר נפשו בכל לבבו ואוהב אוהביו ' כי הוא נגש אל ה) ט( הלכות תשובה - מסכת יומא -ה הקדוש "ספר השל
תחת זאת ירד ירידה שביעית וחזרה , כמו שעשה בתוכחת הרשע בהריגת המצרי והצלת בנות יתרו מהרועים, עליהם

 :עד כאן כלל כוונת העקידה בקיצור, שכינה לארץ כבראשונה

להיותם ד הפשט היו מבקשים להתישב במקום אחד " ע-ונעשה לנו שם ) פרק יא פסוק ד(רבינו בחיי על בראשית 
העיר לישוב , מחזיק את כלם, כ רצו לבנות להם עיר ומגדל שיהיה"וע, מחוברים יחד ולא מצאו מקום אלא שנער

, וזה טעם פן נפוץ, והמגדל לאות ולשם שיראוהו בני כל העולם ויישירו נגדו ויתישבו באותה העיר ולא במקום אחר
מות בכל העולם ויתישבו בכל המקומות שבארץ לפי שלכך לפי שבאו כנגד כונתו שהיא שיתפשטו האו' כ הפיצם ה"וע

 :בראה ולשבת יצרה

ושם אלהים אחרים לא ) שמות כג(כתיב הכא ונעשה לנו שם וכתיב התם , ונעשה לנו שם זו עבודה זרהד המדרש " וע
 שנאמר ,עצהאין הבה אלא , ועוד דרשו במדרש תהלים הבה נבנה לנו עיר. ז אף כאן עבודה זרה"מה להלן ע, תזכירו

 :ואלו עיר וקדיש) דניאל ד(שנאמר , ואין עיר אלא אלוה, הבו לכם דבר ועצה הלום) שופטים כ(

כדי שלא יעשה לנו כמו שעשה לדור ,  ובמדרש של עשרת הדברות ראיתי שאמרו נקח קרדומות ונבקיע השמים ויזובו
 באותו מגדל שבעים מעלות למזרח וכנגדם והיה, ונעשה מלחמה עם מלך שבשמים, ונעשה חתיכות מן השמים, המבול

ועוד בבראשית רבה אמרו לא כל . כ"מלאכים ובלבל לשונם ודבריהם ע' ה ירד שם עם ע"והקב, מעלות למערב' ע
 :כ"הימנו שיבור לו העליונים בואו ונעשה עמו מלחמה ע

והמגדל כדי להנצל מהמבול של היו אנשי הפלגה רשעים משכילים בכל חכמה ועשו העיר , ד השכל ונעשה לנו שם" וע
פחדו לנפשם והוצרכו לעשות בנין מקום שאם ירצה להביא מבול , מפני שכבר ראו אבדון העולם במבול של מים, אש

וזהו ענין המלחמה המוזכר במדרש כלומר להעז עם , של אש ולשרוף את העולם שינצלו מהם ולא תקרב האש בגבולם
כשם שמצינו אף בדורנו , ולקשור חלק מיסוד האש שלא יוכל להתקרב אל העיר ,הכחות העליונים בהפך רצונו יתברך

ונמצא רושם ) דאננעראבלייטער(והוא הידוע כעת בשם [זה קצת החכמים שיודעים כח לקשור חלק אחד מן הברק 
ל אדם ה מיתה ע"כי מפני שראו שגזר הקב, ועוד לטעם אחר. שלא יבא אלא בגבול ידוע] ז"מזה גם בתוספתא שבת פ

והיו חייהם ארוכים ולא יבצר מהם , הראשון והיו רואים עצמם בעלי כח וגבורה עצומה וגדולים בחכמה ובקומה
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לכך חשבו תחבולה שיעשו בנין ולהגביה , ענפים מקולקלים בקלקול השרש, והנה הם בני תמותה, לעשות כל דבר
 :כנגד גזרתו יתברך, שחשבו' ומטעם הזה הפיצם ה. למעלה עד שיעור ידוע כדי להנצל מן המיתה

ואל הענין הזה רמזו .  והנה הפסוקים סוגרים הדלת בעד המחשבות הרעות שהיו חושבים בלבם ולא רצו לפרסמם
. כ"מעשה דור המבול נתפרש מעשה דור הפלגה לא נתפרש ע, במדרש שאמרו ודברים אחדים אחודים כלומר סגורים

 :פק כי היה להם בזה כוונה ידועהושמעתי כי בוני המגדל היו שבעים ואין ס

כן האנשים האלה קצצו בנטיעות ,  ועל דרך הקבלה ונעשה לנו שם היה חטאם חטא אביהם הראשון שקצץ בנטיעות
שנאמר , ז שהזכיר בו שם"כלשון הכתוב בדור אנוש שהיו עובדי ע, זהו שאמר ונעשה לנו שם, והפרידו הפרי מן האילן

כי המעשה ההוא היה , וכן הזכיר בכאן וזה החלם לעשות', והוחל מלשון חלול ה', ם האז הוחל לקרא בש) בראשית ד(
והענין בשניהם כי היו עושים , ואין להוציאם מפשוטן, או נאמר כי אז הוחל והחלם מלשון התחלה. חלול השם

ונקרא , הנקרא זהכלומר עושים התחלה מן הסוף , כ הזכיר לשון וזה החלם לעשות"ע, וזהו הקצוץ, התחלה מן הסוף
, ולא היו מאמינים למעלה ממנה והיו בזה מקצצים בנטיעות, היא המדה האחרונה, שם כי כן אמרו ונעשה לנו שם

החטא הזה  וכדי לבאר כי. ל הסיעו עצמם מקדמונו של עולם"ודרשו רז, מפני זה נאמר עליהם ויהי בנסעם מקדם
 :ני האדםכ אמר אשר בנו ב"שלהם הוא חטאו של אדם הראשון ע

רמזו לנו כי הם בנים דומים לאביהם . אלא בנוי דאדם קדמאה, בני גמליא, בני חמריא, מה,  ואמרו במדרש בני האדם
כי דור המבול כפרו , ומזה לא תמצא בפרשה זו שיזכיר שם אלהים כשם שהזכיר בפרשת המבול. הראשון בחטא הזה

 :ז והבא"ועם זה היו נמחים מן העוה, העליונה בהרחקתםולכן נשחתו מן הארץ התחתונה וכן מן , במדה אחרונה

אבל דור הפלגה כפרו בשם המיוחד ולכך ,  והנה זה מדה כנגד מדה חטאו באלהים ונשחתה להם הארץ שהיא מאלהים
והיה ענשם מדה כנגד , הרי שכל אחד נענש במה שחטא בו, וזהו לשון וירד, הענישם בשמו הגדול והראה להם כחו

ועוד כי , ת הפריד חבורם והפיץ אותם על פני כל הארץ"כן השי, הפרידו הם מה שהיה מחובר ומיוחדכשם ש, מדה
חשבו מחשבה רעה מתוך חכמה שבהם בשיעור קומת המגדל ידוע אצלם בהיותם מחזיקים בכבוד האיקונים וכופרים 

עשה נבוכדנצר ,  גלו שם גם שםוכבר ידעת כי כשחרב בית קדשנו ותפארתנו וכלי הקדש. וכל זה היה בבבל, בשלטון
היא , אקימה בבקעת דורא במדינת בבל) דניאל ג(ש "וז, ופקדתי על בל בבבל) ירמיה נא(ש "וז, צלם הזהב הנקרא בל

ה ישמרנו משגיאות ילמדנו וידריכנו "והקב, וכל זה בקוע ביחוד וקצץ בנטיעות, הבקעה שבכאן שהזכיר וימצאו בקעה
  :באמתו

 גבוה הרבה כמו ערים גדולות ובצורות בשמים כי יש שמים -וראשו בשמים ): 'פרק יא פסוק ד(חזקוני בראשית ב
 .אשר תעוף בשמים ובלשון משנה מן הארץ עד שמי קורה, משמשין לשון אויר

 מבצר חזק לעולם להיותנו שליטים על כל הבריות ונמלוך עליהם פן נפוץ על ידי מלחמות שיתגרו בנו - ונעשה לנו שם 
וקים אם לא נבנה לנו עיר ומגדל ואם נפוץ לא יהיה לנו שם אבל עכשיו כל יושבי העולם יודיעונו מרום המגדל כי הרח

 .ה ומלאו את הארץ לפיכך ויפץ אותם על פני כל הארץ בגזירתו"הכל ידברו ממנו והם בקשו לבטל מה שגזר הקב

עצת שרי הדור ' זאת הית.  הבה נבנה לנו עיר ויאמרו:וזה לשונו, )ת ספר בראשית פרק יא פסוק ד"ספורנו עהב
נעשה שם שתהיה במגדל ויצא בכל המין . ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם. להמליך את נמרוד על כל המין האנושי

והכונה בזה . האנושי שם גובה מקומה וגודל עירה באופן שתחשב אלהי האלהים אצל כל בני האדם ואליה ידרשו כלם
 . אותה העיר ימלוך על כל המין האנושי בהיות שם דרישת כלםהיתה שהמלך על 

סנהדרין עא (ל "ד שארז"נראין הדברים שכל מעשה הפלגה הוא ע. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
לפי , כנוס לרשעים רע להם ורע לעולם פזור לרשעים טוב להם וטוב לעולם ובצדיקים הכל בהפך זה) ב"ע

נוסף על זה ימשכו ביניהם דברי ריבות ,  יחשבו ביניהם עצות רעות על אחריםשהרשעים על ידי כנוסם
ש כי אם כדי לעשות "וזאת תורת הקנאות המצויות בין הכתות אשר כל מעשיהם לא לש, ומחלוקות ושנאות
כי זה יתאוה , ועיקר הסיבה לזה שיש לכל אחד מהם תנלית חיצוני חלק לבם זה מזה, להם שם בארץ
ומתוך , וזה יאמר נעשה לנו שם ורוצה להיות גבוה מעל גבוה, וזה לרוב משגל, וזה לרוב מאכל, לעושר וכבוד

והדרך הטוב אינו ,  כי הדרכים רעים הם רבים,כך המריבה ממשמשת ובאה הן מן הצד שאין להם תכלית אחד
, זו הלא היא ברבת בני עמינוומדה , הן מצד שכל אחד יש לו חפץ ורצון להיות במעלה ויתר שאת על זולתו, כי אם אחד

יתפרדו כל פועלי און אין טוב כי אם ליתן ריוח בין הדבקים ) תהלים צב י(ש "על כן פיזור כיתות אלו טוב מהקבוץ כמ
 .פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר' בלע ה) שם נה י(ש "וכמ

שם קיט (ש "והיו לאחדים על ידו כמכי אין להם כי אם תכלית אחד , אבל הצדיקים כנוסם טוב כי התכלית מאחדם
כי מתחלה היו , וזה טעם הפלגה. אבל לא לאוהבים התכלית החיצונה בעצם וראשונה. שלום רב לאוהבי תורתיך) קסה

כי לא תשא אותם , י שיתרבו בארץ יתפזרו"וחששו המה פן ע, כולם שפה אחת ודברים אחדים והיה שלום ביניהם
יבאו לידי מלחמות כי תמיד מלחמה מצויה בין יושבי מדינה זו ליושבי מדינה ו, הארץ לשבת יחדיו במקום אחד

על כן אמרו הנה עכשיו אנחנו עם אחד שפה אחת ויש לחוש פן נפוץ בהכרח איש מעל רעהו ותפסק האחוה . אחרת
לבא לדור בעיר כי בנוהג שבעולם שכל אדם יש לו חשק ורצון , לפיכך נבנה מגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם, מבינינו

ובאמת אילו לא היו אומרים ונעשה לנו . גדולה מקום קבוץ אנשים רבים ואז נהיה לעם אחד ולא נפוץ איש מעל אחיו
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גלו כל מזימות , אמנם באמרם ונעשה לנו שם, הטיבו את אשר דברו והיו באים עד תכלית השלום מצד מגדל זה, שם
והיה גלוי לפני השם יתברך שעל ידי , תם עלי אדמות אנשי המעלהלבבם כי כוונתם שיצא שמם בעולם ויקראו בשמו

 .שהם מבקשים לקנות שם בעולם יבואו אל ההפך אשר חשבו
כי במזימות זו אשר חשבו המה טועים בעצמם ויפלו ברשת ' יאמר ה', הן עם אחד ושפה אחת וגו' לפיכך ויאמר ה

תפזרו יתחלקו לאומות רבות ויפסק חוט השלום כי יבאו כי המה חושבים שעל ידי שי, הדבר אשר המה בורחים ממנו
הניחא אם לא היו אומרים . י שידורו במקום אחד יהיו לעם אחד ויהיה השלום מתווך ביניהם"וע, לידי מלחמות רבות

לסוף דעתם כי יהיה הכל בהפך ממה שחשבו ואדרבה ישנו עם אחד ' אמנם באמרם דבר זה ירד ה. ונעשה לנו שם
אבל אם יתקבצו כולם למקום . שאין לשום אחד עסק עם חבירו אז יהיה לעם אחד, וא מפוזר ומפורדואימתי כשה

והוא מלחמה פנימית חרב איש ברעהו כי , אחד לברוח מן המלחמה של אומה באומה אז יפלו במלחמה גדולה מזו
ירו ולהיות גבוה ממנו כי זה ומאחר שאמרו ונעשה לנו שם אם כן כל אחד ירצה להשתרר על חב, כנוס לרשעים רע להם

הן ' זהו שנאמר ויאמר ה. מצוי בין הכיתות העושים כל מעשיהם למען ספר שמם על כן טוב לפזרם ולמונעם מבנין זה
כי כל אחד אמר הן על , עם אחד ושפה אחת לכולם כי עכשיו אחר שהמה מפוזרים קצת אז הם עם אחד ושפה אחת

שאין כל כך קנאה ותחרות ביניהם אחר שלא רדפו עדיין אחר , אמר חבירו לאוולאו על מה שי, מה שיאמר חבירו הן
, וזה החלם לעשות זה המגדל יהיה התחלה אל הדבר אשר מה חושבים להמלט ממנו ויהיה הפך כוונתם, קניית השם

צד המינויים ועכשיו יהיה יד איש ברעהו מ, ויהיה התחלה שיעשו מה שלא עשו לפני זה כי קודם זה היה שלום ביניהם
כי זולתם איש את רעהו חיים בלעו ומאחר שרצונם לעשות להם שם , והשררות אשר כל יושבי עיר גדולה צריכין להם

ז יתרבו ביניהם דברי ריבות "כן כל אחד ירצה להיות מושל ושר בעיר גדולה זו כדי שיצא שמו בכל העולם ועי, אם
 .כאמור

אין פירושו בלשון תמיהה אלא באמת אמר כן יען כי המה חשבו לעשות . ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות
י כנוסם "המה חשבו להעמיד השלום ע, מעמד קיום אל השלום גם אני חושב כן אמנם בסבה הפכית ממה שחשבו

לפיכך הבה , כי הפיזור טוב להם מן הקיבוץ, ואני רואה להעמיד השלום על ידי הפיזור, בחושבם כי כנוסם טוב להם
ז יתפזרו בהכרח ואז טוב להם ולכל העולם כי לעולם אין שלום בין אנשים אשר כל "נרדה ונבלה שם שפתם כי עי

 .מגמת פניהם לעשות להם שם בארץ ובני עמינו יוכיח

הורו בזה עד היכן יגיע דעת אנשי השם עד ' שאמרו לא כל הימנו שיבור לו העליונים כו) תנחומא נח יח(, ל אמרו"ורז
כ שתו גם בשמים פיהם "ילו שכינה אינה חשובה כנגדו כי מתחלה לשונם תהלך בארץ לבקש לו גדולות ואחאשר אפ

כביכול ועתה בא וראה כמה פחותה מדה זו הלא היא המחרבת שני בתי מקדשים ומסבבת ' לחלוק על מלכותו ית
 ).צפניה ג יב(' וחסו בשם האיחור בנין הבית השלישי עד אשר יסיר מתוכנו עליזי הגאוה וישאר עם עני ודל 

 - ב -
 -פירוש בשביל שהיו יראים שיבא עליהם מכה . ' שלא יבא עלינו מכה וכו):'פרק יא פסוק ז(ספר גור אריה בראשית ב

וכן . כי המגדל היה נגד השם יתברך, ולפיכך בנו את המגדל ללחום נגד השם יתברך כדי שלא יפוצו משם, כדי שיפוצו
ה עליהם מבול כדי "שלא יביא הקב, שרצו לעשות סמוכות אל הרקיע שלא יתמוטט) סוק אי פ"רש(ללשון השני 

 .שיפוצו

נעשה לנו אלהות כי תיבת שם מצאנוהו בכתוב .  ונעשה לנו שם:וזה לשונו, )פרק יא פסוק ד(הכתב והקבלה בראשית ב
 שם וכתיב התם ושם אלהים אחרים ד רבותינו כתיב הכא ונעשה לנו"וכ, ק בשורשו"ש רד"שנופל ביחוד על אלהות כמ

י אנשי השם "וכמו שפרש) ב"ב י"דניאל י(והוא מענין שקוץ שומם , ת מה להלן עבודה זרה אף כאן עבודה זרה"ל
והיתה כלל כונתם לעשות להם אלוה מעשי ידי אדם ולעבדו להנצל , אנשי שממון ששממו את העולם) 'ה' בראשית ו(

ר אמרו בו נעשה לנו מגדל ונשים עבודה זרה בראשו וניתן חרב בידה ויהא "כרו במוזו היא המלחמה שז, מפגעי הזמן
וימצאו בקעה ) ד"י ע"ובמכילתא דרשב(, נראה כאלו עושה מלחמה ואמרו על נתנה ראש אין ראש אלא עבודה זרה

ה "בהקב' ביכלהו בעיטא בישא אתו לסרבא ' בארץ שנער מתמן נטלו בלבייהו לאפקא מרשותא עלאה לרשו אחרא וגו
בגין דכד דינא אתא ' ליקרא נוכראה וגו' בחכמה דרשיעו אתו בגין לנפקא מרשו עלאה לרשו אחרא ולאחלפא יקרי' וגו

בגין זעירו ' וגו' ומהכא יתהני עלמא דהא לעילא דחיקא היא לאתזנא עלמא מני' לאשראה הא אתר דא לקבלי
מציאה אשכחו ' ה ובנו מגדל ועבדו כל מה דעבדו וגו"קבדחכמתא דאשכחו אלין מההוא חכמה דקדמאי אתגרו ביה ב

 . 'ה וגו"בהקב' ובה אשתדלו למעבד בההוא עבידתא דעבדו לסרבא בי' תמן מרזי דחכמתא מקדמאי וגו

לרבותינו לא היו טפשים לבנות עיר אשר תספיק לכל באי . נבנה לנו עיר) הכתב והקבלה על בראשית פרק יא פסוק ד 
אין עיר אלא אלוה שנאמר ) ח"במדרש תהלים מובא ברב(אמרו , ז נתכונו"ש ע"וכולם ע' מרדו בהאבל פשעו ו, עולם

י תחבולות "י המבול המציאו להם ע"ויהיה טעם המקרא כאשר ראה דור ההפלגה חרבן העולם ע, ואל עיר וקדיש
להיות עומדת תמיד על לבנות צורה המושפעת מכחות עליונים אשר בידיה ובכחה לדעתם המשובשת , נעלמות מאתנו

איין (וטעם עיר משגיח , המשמר לכל באי עולם להיות להם מבטח עוז להצילם מכל פגעים המתרגשים לבוא בעולם
ולאו דוקא על המקיץ , עיר הוא מענין אני ישנה ולבי ער, )איינען וואכטער, וואכזאמעס אויפמערקזאמעס וועזען

וכל המשים את דעתו על דבר יקרא ער כמו ער ועונה , נה ודעת והער יש לוכי הישן אין לו כו, אבל הוא דמיון, משינה
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ועיר , ומלאכי עליון נקראו בשם עיר, )בעוואכט(כנשר יעיר קנו כלומר יכוין בהשגחה לשמרם , יעיר לי אוזן) 'מלאכי ב(
ד על משמרת עבודתם ש שהוא ער לעולם המתחלפים בכל עת לעמו"י שם ע"רש' וכפי) 'דניאל ד(בגזרת עירין , וקדיש

 :כמאמר שלש משמרות הוי הלילה

בכל ' או להקריב, כדרך כל שומר העומד על המשמר במקום גבוה, לצורה ההיא נבנה מגדל גבוה להעמידה עליו. ומגדל
 :האפשרי אל קבלת השפעות העליונות

וטעמו ירים הנהגתו נגד , )גען היממעל געריכטעט(ראש הצורה ההיא יהא נטוי למעשה נגד השמים . וראשו בשמים
ובזה לא יהיו עוד יושבי תבל נכנעים תחת הנהגה הטבעית , )גענען דען היממלישען עמפארהעבען(הנהגה השמימית 

 וחייליהן כפי מה כי הנהגתו יתברך בעולם התחתון הוא באמצע צבאי השמים, המוטבעת בצבא השמים ממעל
בשמים ' ככתוב ה, שהשפיע להם טבע מסודר לחייב באלה התחתונים מה שיורו צבאי השמים במצביהם ובתנועותיהם

והטפשים האלו דמו בדעתם , ל הנהגת עולם התחתון"הכין כסאו ירצה באמצעות צבא השמים הכין כסאו ר
ז "ע' ם ריש הל"רמב' עי(עבדת בעבודות ידועות אצלם הנ י צורה"המשובשת שיוכלו לשנות ולהפך תולדות הטבעיות ע

הסיתך בי ' בשמים כמו אם ה' ואותו ב). 'ק' ומבואר יותר בתקונים ד, מדעות המשובשת מדורות הקדמוניות בזה
 .וכן בשמים נגד השמים כלומר נגד הנהגה הטבעית המסודרת בשמים, כלומר נגדי וילחם בישראל נגד ישראל

 

ד שיהיה עיר אחת לכל העולם אלא "זה ודאי לא יעלה עה. וראשו בשמים) ית פרק יא פסוק דהעמק דבר על בראש
כסבורים שיהיו כל הערים סמוכות וטפלות לאותו העיר שבה המגדל ויהיה המגדל לצפות ממנו למרחוק אחר כל 

 :כ נצרך שיהיה ראשו בשמים"ע. הישוב שלהם שלא יהיו נפרדים בארץ אחרת

. ז אינו מועיל המגדל"דבל. נשים משגיחים וממונים על הדבר ויהיו שרי צבא להעניש את העוברא. ונעשה לנו שם 
ומובן שזה היה . אמנם יש להבין מה חששו אם יצאו כמה לארץ אחרת. פן נפוץ על פני כל הארץ. ז היה לחשש"וכ

עה זו יהיו במחשבה א מד"א שוים חששו שלא יצאו ב"שייך לדברים אחדים שהיה ביניהם ובאשר אין דעות ב
ריפה שומי שסר מדברים אחדים שביניהם היה משפטו ל. כ היו משגיחים שלא יצא איש מישוב שלהם"אחרת ע

ויבואר עוד . נמצא היו דברים אחדים שביניהם לרועץ שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כעתם. א"כאשר עשו לא
 .'להלן ו

  - ג-
? ַמאי ָעבּוד. ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּדֹור ַהְפָלָגה.  ִּפיְסָקאשם: וזה לשונו,  )רנא(עין יעקב על מסכת סנהדרין אות ב

 -א ְמָחכּו ֲעָלּה ְּבַמֲעָרָב. ְּכֵדי ֶׁשָּיזּובּו ֵמיָמיו, ְוַנֶּכה אֹותֹו ְּבַקְרֻּדּמֹות, ִנְבֶנה ִמְגָּדל ְוַנֲעֶלה ָלָרִקיַע, )אמרו(ַאְמֵרי ְּדֵבי ַרִּבי ִׁשיָלא 
ְוַאַחת , ַנֲעֶלה ְוֵנֵׁשב ָׁשם, ַאַחת אֹוֶמֶרת, ֶנְחְלקּו ְלָׁשלֹׁש ִּכּתֹות, ֶאָּלא ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ַּבר ֶאְלָעָזר? ִאם ֵּכן ִליְבנּו ֶאָחד ְּבטּוָרא

. ' ֱהִפיָצם ה-ַנֲעֶלה ְוֵנֵׁשב ָׁשם , זֹו ֶׁשאֹוֶמֶרת. הַנֲעֶלה ְוַנֲעֶׂשה ִמְלָחָמ, ְוַאַחת אֹוֶמֶרת, ַנֲעֶלה ְוַנֲעבֹד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים, אֹוֶמֶרת
 -ַנֲעֶלה ְוַנֲעבֹד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ְוזֹו ֶׁשאֹוֶמֶרת.  ַנֲעׂשּו קֹוִפין ְורּוִחין ְוֵׁשִדים ְוִליִלין-ַנֲעֶלה ְוַנֲעֶׂשה ִמְלָחָמה , ְוזֹו ֶׁשאֹוֶמֶרת

) שם(, ְּכִתיב ָהָכא, ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְתַּכְּונּו, ֻּכָּלם, ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר, ַּתְנָיא". ל ָהָאֶרץְׂשַפת ָּכ' ִּכי ָׁשם ָּבַלל ה) "בראשית יא(
 -ַאף ָּכאן ,  ֲעבֹוָדה ָזָרה-ַמה ְּלַהָּלן , "ְוֵׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו) "שמות כג(, ּוְכִתיב ָהָתם, "נעשה לנו שם"

ָאַמר ַרב . ְמַׁשֵּכַח, ֲאִויר ִמְגָּדל, ָאַמר ַרב. ְׁשִליׁש ַקָּים, ְׁשִליׁש ִנְבַלע,  ְׁשִליׁש ִנְׂשַרף-ִמְגָּדל , ַמר ַרִּבי יֹוָחָנןָא. ֲעבֹוָדה ָזָרה
 .ּבֹור ָׁשאִפי, ָאַמר ַרב ַאִסי'? ּבֹוְרִסיף,ַמאי .  ִסיָמן ַרע ַלּתֹוָרה-ָּבֶבל ּובֹוְרִסיף , יֹוֵסף
למה בנו אותו ,  אם כן שבנו כדי לעלות לרקיע-אם כן ליבנו אחד בטורא  -: וזה לשונו, . א"עקט י סנהדרין דף "רשב

 יש להם צורת אדם ואוכלין -שדים  - . פיזרם בכל העולם-' הפיצם ה - .היה להם לבנות על אחד ההרים, בבקעה
זו  - ).ב, נד(במסכת נדה , ם כנפים צורת אדם אלא שיש לה-לילין  - . בלי גוף וצורה-רוחין - .ושותין כבני אדם

 - . בלבל לשונם כדי שלא יהא אחד מכוון לדעת חבירו לעבוד עבודה זרה-' שאומרה נעבוד עבודה זרה כי שם בלל ה
, ושליש אמצעי קיים בקרקע, ושליש של מעלה נשרף,  נבלעו יסודותיה משוקעת היא בקרקע עד שליש-] נבלע[שליש 

מי שעומד סביב למגדל ורואה , ]כמו אוירה של עיר) [כלומר( מראש המגדל -אויר מגדל  - .ולא שיהא עומד באויר
 -בבל ובורסיף  - . שכן נגזר על אותו מקום שישכח ולכך הם עצמם שכחו את לשונם-משכח  - .אוירה ומראה גובה שלו

 בור שנתרוקן -בור שאפי למה נקרא שמה בורסיף  - .סימן רע לתורה שמשכחין הלמוד מפני שעומדים באויר המגדל
הורק ) ירמיהו מח(לשון , השופה את היין) א, בבא מציעא ס(שאפי כמו  - .כלומר משכח האדם כל מה שלומד, מימיו

לפי שבלבל הקדוש ברוך הוא את לשונם , אמר רב יוסף כי שם בלל] שמשכחת [-מכלי אל כלי ומפני מה שמה בבל 
 . לשם לכך היא משכחת

  - ד-
לא ישבתי עם מתי , מדבר באברהם, לא ישבתי עם מתי שוא: וזה לשונו, ) רמז תשג-פרק כו ( –עוני תהלים ילקוט שמב

אמר הנחתם מגדל , שוא אלו אנשי מגדל באו ואמרו לאברהם בוא וסייע לנו שאתה גבור ונבנה מגדל וראשו בשמים
ונפלו שנאמר האשימם אלהים ', ויפץ הה הפיצם שנאמר "מה עשה להם הקב, ואתם אומרים נעשה לנו שם' עוז שם ה
כלו גס יחדו שעשו ' ה משקיף עליהם ורואה אותם שנאמר אלהים משמים השקיף על בני אדם וגו"והקב' יפלו וגו
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שנאתי קהל , אין עושה טוב אין גם אחד שלא היה אברהם עמהם שנאמר אחד היה אברהם, סיגים עשו עצמן אלהות
ועם . אז יקהל שלמה, ולאיזה קהל אני אוהב ויקהל משה, ויקהל עליהם קרח, הרןמרעים איזה קהל ויקהל העם על א

 .רשעים לא אשב זה עדתו של קרח סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים

  - ה-
 וכבר ידעת שאמרנוו לך שמצרים שניה לארץ ישראל ובני קדם :וזה לשונו, )המשך( השער הראשון -ספר שערי צדק ב

בלוה בדור הפלגה כענין ויהי בנסעם מקדם והם אמרו נעשה לנו שם וראה עד היכן הגיע גדולה היתה חכמתם שק
חכמתם שלאותו מקום גלו כלי בית המקדש והמבין זה יבין הצלם שעשה נבוכדנאצר וצוה לכל האומות להשתחות 

ו היא חכמת בני קדם והסוד הוא ונעשה לנו שם ועל זה קרא שמו בבל וז' לפניו ועליו נאמר ופקדתי על בל בבבל וכו
ובלעם הרשע היה בקי בחכמה זו מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם ודע כי יש הפרש בין הררי קדם ובין 

 .י"מראש הררי קדם כיתרון האור מן החושך ועוד תשיג בזה בגזירת הש
ראת הבינה חיים  ספר החיים המדה המקבלת החיים מן הבינה שהיא מדה שמינית לה ונק-והמדה הזאת נקראת 

וכשהמדה מתמלאת מאותה חיים ונקראת ספר ונקרא עץ החיים כלומר הארץ המקבלת שפע החיים מן הבינה על ידי 
ל זה נפשו של משיח וכשבני אדם מטהרין "ל חי שהוא יסוד ועל זה נאמר תוצא הארת נפש חיה למינה ואמרו רז"א

חיים אזי זוכים למלאות המדה הזאת חיים ומתדבקים בה עצמן ומקיימין המצות הנמשכין מן הבינה שהיא עצם ה
יכם חיים כולכם היום וזה סוד הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב כלומר "אלה’ ועל זה נאמר ואתם הדבקים בה

החיים באין למדה זאת על ידי צדיק הנקרא טוב לפיכך נקרא ספר החיים כלומר על ידי הצדיקים הסופרים את 
ם אליה טוב מן בינה וטעם זה כטעם כל הכתוב לחיים בירושלים והנה הצדיקים מחברים עץ החיים התורה ומאצילי

בעץ הדעת ומתאחדים ואז הם נכתבים בספר החיים ושמור עיקר זה מאוד וזה סוד גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה 
בצאל עניין נפלאות גדולות רמוז בזה בעוד שהחיים נשפעים לה על ידי הטוב וזה סוד ובנייהו בן איש חי רב פעלים מק

הפסוק וזהו ספר החיים הפתוח בראש השנה שהצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים ממש בו שנאמר כל הכתוב לחיים 
 .בירושלים

 -ו  -
שאלות ששאל קרח ציצית ומזוזה הא '  אלו הב:וזה לשונו,  פרשת קרח- ספר מגלה עמוקות על התורהב

ד הדרש "ש וע"בזוהר רות לדרתם חסר כתיב שהוא המזוזה ע' יצא שכתובין תרווייהו בפאוקימנא שמפרשה שלמעלה 
חלק על משה במה שאמר בית מלא ספרים שכלם ראויים לקבל התורה כלה ועל אהרן שלבש בגדי בד תכלת הלבישן 

קביל זה אלו ר יש יצרא דעבודה זרה ויצרא דזנות ול"גם שני מיני יצהכלם תכלת שכלם ראויין לאותו איצטלא 
פרשיות של מזוזה עשה ולא תעשה ואחרי עיניכם זה זנות ' שני מצות אחרי לבבכם זה מינות כתובים ב

ס " זר שיש בעולם"ש שאדם קורא בכל יום מנצח שני מיני יצה"ש ציצית ונמצא בק"פרשה שלישית של ק
ל שצריך האדם לחלוק " אלא פליגא רש ויקח אין ויקח"ש ז"ר על משכבכם בק"ט על יצה"ל לעולם ירגיז אדם יצ"רז

למען תפוס את בני ישראל בלבם ומה ) יחזקאל לד(ר של עבודה זרה "מה יקחך לבך זה יצה) איוב טו(א "ולהרגיז כד
או אמר מה יקחך כי קרח פגם בעולם היצירה תמן שם . כי היא ישרה בעיני) שופטים ד(ר של זנות "ירמזון עיניך יצה

ב חוטין של טלית שמתעטף מטטרון או רמז "תמן ל’ ה גדלו מעשיך ה" הוא וכן במזמור מה"ש ואהרן מ"ה ז"של מ
ש "ש ויקומו לפני משה שהיו בדורת שלפניהם ז"שעדת קרח שהיו מן גלגול דור הפלגה כדמתרגמינן ואיתפליג קרח ז

נשי העיר אנשי סדום וא) שם יט(ש "כ אנשי סדום כמ"נעשה לנו שם והיו ג) בראשית יא(ם מדור הפלגה "י ש"אנש
ש "ל אנשי סדום היו ממש אנשי עיר שבנו עיר ומגדל וראשו בשמים החטאים האלה בנפשותם וכמ"ר

ש במדרש אין ויקח "ן איש היו מדור הפלגה תמן פרידה ז"יתפרדו כל פועלי און כי ר) תהלים צב(במזמור 
 שליש נבלע בקרח שליש נעשו ממנו חלק מגדל שליש נשרף בסדום' ל פ"אלא פליגא מן דור הפלגה לכך ארז

ש הבדלו מתוך העדה "קיפין לילין שדין בני קרח לא מתו משיריין דיליה ובהבדלה על היין מבטלין כחן כ
ס הנה "כשעושין הבדלה ושופכין על הארץ מן היין נותנין כח לבטל כח בני קרח בנוקבא דתהומא רבא ז

לתאוה יבקש נפרד זה קרח שבא מן ) משלי יח(ש " כמ פועלי אוןיאבדו ויאבדו מתוך הקהל יתפרדו כל’ אויביך ה
בכל תושיה יתגלע קלונו רום עינים ורחב לב עינו הטעתו על שראה ) שם(דור הפלגה נתאוה לעושר שאינו שלו לכן 

 ש מה יקחך לבך"ירזמון עיניך עינו הטעיתו ז) איוב טו(ש מה יקחך לבך על שאתה רואה שלשלת ומה "שלשלת גדול ז
נגד דור הפלגה שבנו עיר עד לב השמים ומה ירזמון עיניך על סדום שהכו בסניורים אשר עליהם אמרו דתן 

 ומשה צוה מלח סדומית שמסמא את עינים' ואבירם העיני האנשים ההם תנקר על גלגול סדום ובקטורת הי
המתפלל צריך ליתן עיניו ) ת מדברכו(א וכי אתה סם המות אתה נותן לתוך קטורת לסמות את עינים "ליקח קטורת עז

ה שיתן לבו למעלה ולא תתורו אחרי לבבכם "למטה ולבו למעלה לכן צוה משה בפרשה שלפניה וראיתם אותו על הקב
ה העיני אנשים ההם "כשהוא נותן לבו למעלה ואחרי עיניכם שיתן עיניו למטה ועל שניהם אמרו אם ליתן עיניו למט

ש מה יקחך לבך "ש לא נעלה ז"אמות של תפילה ואם ליתן לבו למעלה ז'  בתוך דתנקר לעצום עיניו ושלא להסתכל
' פ אל אלקי הרוחות חסר ו"ומה ירזמון עיניך וישמע משה ויפול על פניו נתן לבו למעלה ופניו למטה ונאמר בזוהר ע

ל שהוא סוד "י ז" הארש"פעמים בן כמ' נפשי אשא יש בו ד’ אליך ה) תהלים כה(מסר גרמיה לאילנא דמותא כי מזמור 
קשרים ולזה אנו מכוונין בשעת נפילת אפים במזמור ' חוטין ה' ט כריכות ח"ן ל"ציצית כי כל כנף מורה על שם ב' ד
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תכלת ) יומא(ס "יסודות ז' ן הם ד"פעמים ב' טוב תלין ד"פשו ב"נ. איש"ה ה"י ז"מ. להי"שא א"פשי א"נ’ אליך ה
כנפי ' ש וצריך ליקח כל ד"וח א"ים ר"פר מ"א ע"ר"מ" יסודות נרמזין ע'ל סוד תכלת מררה על ד"א הוא ר"עמר

אל יעלצו אויבי לי על קרח ועל ) שם(יסודות ואותו מזמור אמר משה ' ד' כנפים הם גי' הציצית וליפול עליהם כי ד
הבגידה ' ומה היבוגדים בגדו ) כד' ישעי(עדתו גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם קשר בוגדים שעליהם איתמר 

כ יורה חטאים בדרך וקרח לקח "על בני קרח שעשו תשובה ע’ בגד בוגדים בגדו על שלקח בגד של תכלת טוב וישר ה
ך "מקח רע מן אילנא דמותא שהוא עץ הדעת טוב ורע אבל משה אמר נפשו בטוב תלין כחסדיך זכור לי עתה למען טוב

תהלים . (חסד ואמת שחלקו על אהרן חסד ועל משה אמת’ ורחות השהוא רזא דטוב עתה דייקא ולא בגלגול כל א’ ה
י שהוא סוד בית "אל אדנ’ י אל ה"עולמות אל שד' ג' לחת בגי"וסלחת לעוני כי רב הוא כרב ס’ למען שמך ה) כה

 פן תשוה לו גם אתה ופגם קרח) משלי כז(ש כי רב הוא "אלקים ברב חטא שאמר רב לכם בני לוי ברב בשרוהו רב לך ז
ה "י' ה פ"ב הוא י"י ד"כ' ן בגימ"ה ב"ג מ"ב ס"עולמות ע' א ד"ש כי רב הו"ש בזוהר ז"ועבד הלוי הוא כ. בגאוה שלו
) שם(ם הכי הוי "ל ממאזני"ה שגבי סיטרא אתרא שהיא קליפה מז"קליפ' וא והוא בגי"ב ה"י ר"ת כ"ה ר"עולה רכ

סמים הכתובים בפרשה ' טורת בראשי אתוון נרמזו דטאתי כאן רמז על סוד ק"כל ח"א ל"א נ"ראה עניי ועמלי וש
ן נגד צוררי שחלת לבונה חלבנה נטף ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאונו על קרח ועדתו "תערוך לפני שלח' בהדי

ן "ן כי סוד כנף הוא ק"ן ק"גמלי טעונין אקלידי מן אוצרות שלו שהוא סוד ק' ש) פסחים קיט(לו ' ולפי שקרח שהי
ש אלא במה "ה ז"ן שהוא מטטרון רזא דקן ציפור יצירה תמן שם של מ"ן ק'"ש אל תסתכל בק" ציצית ז'שחלק פד

כ הקנאה "ש אחי"רשויות הם וקרח פגם בו ז' שאמר ב) חגיגה טז(שיש בו שלא יטעו במטטרון כמו שעשה אחר 
ב אותיות "ק שהוא מספר כ"ז מספר אלף ת"תשתרר מלה זו כתב אמ. ד מוציאין את האדם מן העולם"והתאוה והכבו

ק והיא מספר "ך הם אלף ת"אותיות מנצפ' ה עם ה"ת חפצת בטוחות אלף של אמת היא אלף תצ"ן אמ"ה) תהלים נא(
לך "מלכי צדק מ) בראשית יד(ק והוא סוד "הרי אלף ת' פ ש"ה' הרי ש' פ נ"ו' הרי נ' פ ה"בזה הצירוף י' שם של ד

ק וכן היו המלאכים המקטריגים שלא ליתן "משקלו אלף ת'  הכל ביחד הים באותיות גדולות מנצפך גם קטורת"של
מה אדיר ) תהלים יב(אדונינו ’ תרומה אתתקפת שכינתא וחברה לגזיזין דלהון בפסוק ה' התורה לישראל בזוהר פ

 ק כי אלו הממונים רצו שלא"ר שהוא ת"ר אלף ש"שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים לדעתי נרמז במלת אש
ר שתיקן אינון ואוכלסיהם ובפרשה של מעלה אמר "לירד התורה לישראל ולהיפך שלמה ביומא שיר השירים אמר אש

ר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ציצית הוא "ר אתם זונים אחריהם אש"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אש
 הניצנים אשר נראו בארץ ועת הזמיר הגיע )שיר ד(ר הן הן "ת' ר שנחלקו על תרין כרובים מטטרון סנדלפון בגימ"ת

ל כי תרין אלו היו "ט וסנד"מט' ר בגי"ך ת"ו חנו"אליה' ול בגימ"ר נשמע בארצנו ק"ש וקול הת"ומי הם הניצנים ז
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת ) תהלים א(ש "ה וזכה חנוך למטטרון ואליהו לסנדלפון ז"בזה העולם ונטלו הקב

נגד אליהו ’ זכור רחמך ה) תהלים כה(ט וסנדלפין "ך מט"ו חנו"אליה' ל בגימ"כעץ שתו' רשעים זה עדת קרח והי
ש כי מעולם המה תרווייהו היו בזה העולם והם סוד "וחסדך נגד מטטרון כי אליהו רחם ויקח רמח בידו וחנוך חנון ז

ת הסופר "ס"ק) יחזקאל ט(ריאל ר גב"פ פ"ב' כנפות בגי' ר אותיות של אלקים ד"ר דינים שניהם יחד ת"ך דינים פ"ש
ם "ר פעמים הרי עלי עשור תר"ב חוטין כפולין הרי פ"ך יש בציצית ל"פ ש"ולעיל כתבתי ב[איתוקד בשלהותא דיליה 

 וסוד -. ובסנחרב, ובקרח,  דור הפלגה נתגלגלו בסדום-. רצה להיות סנחרב גוג ומגוג ].ש וירח עמד זבולה"סוד שמ
שהוא המרכבה של סטרא , בגימטריא ארגמן,  נמרד-.  וסוד אנשי העיר אנשי סדום-. 'הגמרא מגדל שליש נשרף וכו

, משה תיקן דור הפלגה,  רב לך-. ולעתיד גוג מגוג, סנחרב הוא סוד נמרד.  סוד מן הארץ ההוא יצא אשור-. אחרא
,  רב לך-. שע מקרית עוז סוד אח נפ-.  סוד החטאים האלה בנפשותם-. מתרגמינן ואתפליג, ויקח קרח, שהיו עדת קרח
 .וגם דתן ואבירם, ב איש של עדת קרח"סוד רנ. ב"בגימטריא רנ

בנים -רביס ורע' שרים וע' אומות של ע' הרביס והרבנים של דורינו אלו שנתחלקו לע
 נעשה לנו -ובגלל זה נמשך ליבם לעשות הכל כמו בדור ההפלה, גלגולים של דור ההפלגה

וכולם ,  באסעס גבאים2 גבאים 12 גבאים 6 גבאים 3עם , שם ומגדל וראשו בשמים
שיש לו הוא עבודה זרה ] גבאים[כמה יותר בשר ] ז"גבאים בלע[ ,צועקים מי יתן לנו בשר

 יותר גדול

ידוע שסוד , בזה האופן, )א"ד ע"סנהדרין צ(או נוכל לומר שרצה משה להתפלל על סנחרב שהיה ראוי להיות גוג ומגוג 
 וזהו סוד הגמרא דפרק חלק ,ואחר היו במחלוקת של קרח, דוםדור הפלגה נתגלגלו אחר כך והיו דורות של ס

וזה . ונעשה מהם קופין לילין של שדים, שליש עומד, שליש נבלע, מגדל שליש נשרף]) א"ע[ט "דף ק] שם סנהדרין([
 ל"ר, )בראשית יט ד(זה אנשי סדום , וזהו הסוד ואנשי העיר, בסוד שאנשי דור הפלגה נתגלגלו אחר כך באנשי סדום

לפי שהם רצו לבנות שיעור קומה של , הם שבנו המגדול עיר וראשו בשמים, שאנשי סדום היו ממש של אנשי העיר
רצו גם הם , ו"כמו ששיעור קומה של מעלה היא רל, )שם בראשית יא ד(וזהו הסוד וראשו בשמים , ו"מעלה בסוד רל

ל כמו "ר, )שם בראשית י ט(ה ממש "ני הקבונמרוד היה גבור ציד באותה שעה לפ, לבנות שיעור קומה זו למטה
ן "ד בגימטריא ארגמ"וכן נמר, וכן מרכבה של מעלה הוא סוד ארגמן', שהשיעור קומה של מעלה היא בסוד שם של ה

והיה סנחרב , ונתגלגלו אחר כך דור הפלגה בדורו של סנחרב, )שהוא המרכבה של סטרא אחרא גם את זה לעמת זה(
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יצא אחר כך , ל מדור הפלגה שמדבר באותו ענין"ר, ] )יא[בראשית י ( הארץ ההיא יצא אשור וזהו סוד מן. ממש נמרד
דורות אמר משה מאחר שהחלות להראות לי ' ועל אלו הג. והוא בעצמו לעתיד לבא גוג ומגוג, סנחרב מלך אשור

שיהיו לעתיד לבא עם שהם לקביל ארבעה מלכיות , )בראשית יד טו(מלכים ' אברהם שהיה בדור הפלגה שהכה את ד
ולכן אמר , ולפי שפשטו דור הפלגה בשיעור קומה של מעלה. שהיא מדתו של אברהם, כנגד זה אמר את גדלך, גוג ומגוג

שרים כדאיתא בפרקי ' שהוא על שיעור קומה של מעלה שבאותו פרק נתחלקו המרכבה של מעלה על ע, גדלך דייקא
' דהיינו ע, שרים' אומות על ע' וכן נתחלקו ע, ה גורל"ה הפיל הקבשבדור הפלג) ד"א פכ"פרקי דר(רבי אליעזר 

אמר את ידך , ועל דורו של סנחרב שהכה מלאך גבריאל את כל מחנה אשור. שרים של מטה' שרים של מעלה וע
, )תהלים ב ב(ועל משיחו ' ועל גלגול שלישי שהוא לעתיד לבא גוג ומגוג שילחם על ה. החזקה שהוא גלגול שני שלה
יעשה לעתיד ', ולכן אמר אשר יעשה במעשי, שלעתיד יפשטו ידיהם גם כן בשמים וארץ, אמר אשר מי אל בשמים וארץ

וסנחרב , שרוצה הוא עתה לתקן שיהא חזקיה משיח במקום אברהם, ועליהם אמר אעברה נא. אומות' כשיבא עם ע
וזה יהיה , ל"רהם הכה את ארבעה בימי אמרפכמו שאב, ונרמז במלת אעברה בהיפוך אתוון ארבעה, במקום גוג ומגוג

, ה רב לך"והשיב לו הקב. אז אוכל לתקן ולעשות מלחמה וקרב, כשאראה את הארץ ויהיה לי לקיים זכות ארץ ישראל
ל "וכמאמרם ז, )במדבר טז ז(דאתמר תמן רב לכם בני לוי , ל כבר תקנת דורו של דור הפלגה שהם היו עדת קרח"ר

והם היו דור הפלגה כמו שכתב , ולפי שעדת קרח היו אנשי סדום, ברב בישר וברב בשרוהו) ב"ג ע"סוטה י(בחולין 
והם בנו המגדול , )שם שם במדבר טז ב(ולכן אמר אנשי שם , מתרגמינן אתפלג, )במדבר טז א(רבינו בחיי ויקח קרח 

במדרש (לכן פתח , ו בדור הפלגהשנפשות שלהם חטא, ])ג[במדבר יז (וכן אמר החטאים האלה בנפשותם , נעשה לנו שם
ל שמרידה שלו היה מדור הפלגה שבנה המגדל "ר, )משלי יח יט(אח נפשע מקרית עז ]) 'ח א"ר פי"במ[פרשת קרח 

 ,]ב"רנ) [ע"ר(בגימטריא , ך"ב ל"לכן אמר ר, ן איש"את ר, ולפי שבעדת קרח היה דתן ואבירם, נקראת קרית עוז

דבר זה כי החוטאים ' פי. 'אנשי סדום וכו: וזה לשונו,  מסכת סנהדרין- רנד ספר חדושי אגדות חלק שלישי עמודב
דור המבול עיקר חטאם . האלו שהם דור המבול ודור הפלגה ואנשי סדום אלו שלשה היה לכל אחד ואחד חטא מיוחד

 לעשות דור הפלגה עיקר חטאם היה במה שאמרו נעשה לנו שם שרצו. היה תאוה גופנית כי השחית כל בשר דרכו
אצל שלש מאות הלכות ) 'ו ב"ק(ובפרט השכל הוא מגדל כמו שבארנו למעלה , ה ודבר זה חטא שכלי"מלחמה עם הקב

ואנשי סדום . כמו שידוע למי שיבין חטא של אנשי דור הפלגה, ובזה היה חטא אנשי דור הפלגה. במגדל הפורח באויר
 זה מתיחס אל הנפש ודבר זה בארנו בכמה מקומות כי הנפש עיקר חטאם היה בדין שהיו יוצאים מן הראוי בדין וחטא

ש שנאמר ותאח במשפט ידי "מנחה ע] קרבן[כי תקריב ] נפש[ובויקרא רבה בפרשת ויקרא על , הוא במקום המשפט
ולכך אמר אנשי . חטאים ידועים למשכילים' ואלו ג. ולכך משפט בגמטריא נפש חוץ מאחתך. ונאמר נפש כל חי בידך

כי חטאם בזנות אשר הזנות תאוה גופנית אשר אין ראוי זה לעולם הבא שהוא , ל אין להם חלק לעולם הבאדור המבו
י ולכך אין ראוי להם "י כלומר שהיו נגד הש"כ במה שחטא הזה שהיו עושים מלחמה עם הש"וכן דור הפלגה ג. נבדל

וכן אנשי סדום אין ראוי בשביל חטא . ם הבאולכך נאבדו מן עול, ה שיהיו ישראל דביקים בו יתברך"כי הע, עולם הבא
ודבר זה בארנו במסכת . כי עולם הבא הוא אל מי שהלך ביושר ואינו נוטה מן היושר, שלהם שיהיה להם עולם הבא

והשקר בדין כמו שעשו אנשי סדום כמו שנתבאר למעלה הוא , אצל הגיע לפרשת דרכים נצול מכולם) 'א א"כ(סוטה 
מ מפני "ומ. צדדין אשר רמזנו אין ראויים לעולם הבא' ולכך אלו שלשה שהיו בהם החטא מג. יוצא מן היושר לגמרי

ה ודבר זה "שם שרצו לעשות מלחמה עם הקב ולכך עומדין בדין כפי, כי אנשי סדום חטא שלהם בדין כמו שנתבאר
ים בו ועוותו ועל זה יתנו מדתם שהיו דבק אצל שלש) 'ו ב"ק(ובפרט השכל הוא מגדל כמו שבארנו למעלה , חטא שכלי

דסוף סוף יש , כי החזרת החיות להם דבר זה עלוי מדריגה להם, יהודה סבר כי אנשי דור המבול אינם חיים' ור. הדין
וכל הדברים האלו הם דברי חכמה מאוד כאשר תבין אותם על . כאן החזרת החיות להם וסבר שאין ראוי להם דבר זה

 .אמיתתם

 -ז  -
דהנה ידוע שישראל הוצרכו מירוק מן ונראה לפרש : וזה לשונו, ט" שנת תרע- פרשת בשלח ספר שם משמואלב

חטא התאוה ' מחטא דור המבול שהי, החטא הקדום שהיו נשמותיהם מגולגלין בדור המבול ובדור הפלגה
שהוא , אין שם אלא עבודה זרה) ח"ל' ר פ"ב(ומדור הפלגה שאמרו נעשה לנו שם ובמדרש , הנטועה בלב
שנסתם עיניהם ולבם של ) ויחי' ריש פ(י "הלב כברש' השכל ובחי' ה היתה התפשטות הגלות על בחי"ומש, חטא השכל

שישראל במצרים נמצאו ) ב"ל' ר פ"ויק(ובזה איתא במדרש , והנה חטא התאוה נתמרק לגמרי. ישראל מצרת השעבוד
ואף היא היתה שוגגת , ואחת היא ופרסמה הכתוב', ש גן נעול גל נעול וגו"כמ, אחד מהם פרוץ בערוה' שלמים שלא הי

איש את ) 'יחזקאל כ(אדרבה מצינו , אך מחטא עבודה זרה שהוא בשכל עדיין לא נגמר המירוק. כסבורה שהוא בעלה
וכבר הגדנו שלמירוק חטא עבודה זרה שבשכל היו צריכין . שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו

לא תעשה , לך' לא יהי, לאוין'  לעומת שנמצאים בעבודה זרה ד,ת שנה שלמות במצריםלהיות ארבע מאו
שכתב בזה ענין נפלא ) ח"ל' פ(ל "התפארת למהר'  ועיין בס.ולא תעבדם, לא תשתחוה להם, לך פסל

היא כ כל ענין עבודה זרה ש"ע, חיות המרכבה' שבאשר חיצוניות הראשונה הם ד, שהחיצוניות מתיחסת למספר ארבע
בעגל ששמטו אחד מהטטראמולין ) ב"מ' ר פ"שמ(ל "ומשם נשתלשלו וכאמרם ז, חיצוניות מתיחסת למספר ארבע

ולא תשתחוה לעומת ', ולא תעשה לעומת פני ארי, לך לעומת פני אדם' לא יהי, לאוין' כ באו בזה ד"ע, היינו מפני שור



 11

' מר מטעם כי התפשטות והתרחקות מהשורש היא לדונראה עוד לו. ש"עיי, ולא תעבדם לעומת פני נשר, פני שור
ל שלמירוק חטא עבודה זרה היו נזקקים להיות "ז י"ולפי. וכבר דברנו בזה, וזהו הענין שעושין שתי וערב, צדדים

מן הצורך להוציא ' הי, ט שערי טומאה"אך באשר לא יכלו להתמהמה מחמת שהיו במ, ארבע מאות שנה במצרים
ואילו את הצורך להתמרק מחטא עבודה זרה שבשכל הניחו , מרקו מחטא התאוה שבלב בלבדאותם בכח המירוק שנת

ונראה לפרש דהנה ידוע שישראל הוצרכו מירוק מן החטא הקדום שהיו נשמותיהם מגולגלין בדור . לאחר מכאן
ו שם ובמדרש ומדור הפלגה שאמרו נעשה לנ, חטא התאוה הנטועה בלב' מחטא דור המבול שהי, המבול ובדור הפלגה

הלב ' השכל ובחי' ה היתה התפשטות הגלות על בחי"ומש, שהוא חטא השכל, אין שם אלא עבודה זרה) ח"ל' ר פ"ב(
ובזה איתא , והנה חטא התאוה נתמרק לגמרי. שנסתם עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד) ויחי' ריש פ(י "כברש

', ש גן נעול גל נעול וגו"כמ, אחד מהם פרוץ בערוה' שלא הישישראל במצרים נמצאו שלמים ) ב"ל' ר פ"ויק(במדרש 
אך מחטא עבודה זרה שהוא בשכל עדיין לא . ואף היא היתה שוגגת כסבורה שהוא בעלה, ואחת היא ופרסמה הכתוב

וכבר הגדנו . איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו) 'יחזקאל כ(אדרבה מצינו , נגמר המירוק
לעומת שנמצאים בעבודה , למירוק חטא עבודה זרה שבשכל היו צריכין להיות ארבע מאות שנה שלמות במצריםש

) ח"ל' פ(ל "התפארת למהר' ועיין בס. ולא תעבדם, לא תשתחוה להם, לא תעשה לך פסל, לך' לא יהי, לאוין' זרה ד
כ כל "ע, חיות המרכבה' ת הראשונה הם דשבאשר חיצוניו, שכתב בזה ענין נפלא שהחיצוניות מתיחסת למספר ארבע
בעגל ששמטו ) ב"מ' ר פ"שמ(ל "ומשם נשתלשלו וכאמרם ז, ענין עבודה זרה שהיא חיצוניות מתיחסת למספר ארבע

', ולא תעשה לעומת פני ארי, לך לעומת פני אדם' לא יהי, לאוין' כ באו בזה ד"ע, אחד מהטטראמולין היינו מפני שור
ונראה עוד לומר מטעם כי התפשטות והתרחקות . ש"עיי, ולא תעבדם לעומת פני נשר, ני שורולא תשתחוה לעומת פ

ל שלמירוק חטא עבודה זרה היו "ז י"ולפי. וכבר דברנו בזה, וזהו הענין שעושין שתי וערב, צדדים' מהשורש היא לד
מן ' הי,  שערי טומאהט"אך באשר לא יכלו להתמהמה מחמת שהיו במ, נזקקים להיות ארבע מאות שנה במצרים

ואילו את הצורך להתמרק מחטא עבודה , הצורך להוציא אותם בכח המירוק שנתמרקו מחטא התאוה שבלב בלבד
 . זרה שבשכל הניחו לאחר מכאן

 -ח  -
דבר אחר ראש אין ראש אלא מגדל שבנו בני :  אות ר- מדרש אותיות רבי עקיבא השלם נוסח א -בתי מדרשות חלק ב 

הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים באותה שעה ) בראשית יא ד(שראשו מגיע לשמים שנאמר דור הפלגה 
אמרו בני דור הפלגה טפשין היו בני דור המבול שאמרו לבוראם סור ממנו עד שהמטיר עליהן מי 

קל הוא על פני המים אבל ) איוב כד יח(המבול ארבעים יום וארבעים לילה ואיבדן מן העולם שנאמר 
ו נבנה מגדל מהארץ עד לרקיע ונשב בתוכו כמלאכי השרת ונקח קרדומות בידינו ונבקיע הרקיע אנ

ויזיבו המים העליונים למטה אצל המים התחתונים כדי שלא יעשה בנו כשם שעשה לבני דור המבול 
באותה שעה נתחלקו בני דור הפלגה לשלש כתות אחת אומרת נבנה מגדל מן הארץ עד לרקיע ונשב 

 כדי שיהי מושבינו בעליונים ובתחתונים וכת שניה אומרת נבנה מגדל מן הארץ עד לרקיע  כמלאכי השרתבתוכו
ושם אלהים אחרים לא תזכירו וכת שלישית אומרת נבנה מגדל ) שמות כג יג(ז שנאמר "ונעשה לנו שם ואין שם אלא ע

 עם הקדוש ברוך הוא ולא נניחנו מן הארץ עד לרקיע ונחתוך שמים ושמי השמים חתיכות חתיכות נעשה מלחמה
וירד יי לראות את ) בראשית יא ה(במקומו כת האומרת נעלה לרקיעים ונשב שם כמלאכי השרת עליהן הכתוב אומר 

הבה נרדה ונבלה שם שפתם וכת ) שם שם ז(ז עליהן הכתוב אומר "העיר ואת המגדל וכת האומרת נעלה ונעבוד שם ע
 :ויפץ יי אותם משם) שם שם ח( אומר האומרת נעשה מלחמה עליהן הכתוב

 :אנת הוא רישא דדהבא) דניאל ב לח(דבר אחר ראש אין ראש אלא נבוכדנצר שנאמר 

 :ותהי ראשית ממלכתו בבל) בראשית י י(דבר אחר ראש אין ראש אלא מלכות בבל שנאמר 

 :'וכל ראש לחלי וגו) ישעיה א ה(דבר אחר ראש אין ראש אלא חלי ומכה שנאמר 

ונתנך יי לראש ) דברים כח יג(אחר ראש אין ראש אלא ישראל שנתן הקדוש ברוך הוא ראש לכל האומות שנאמר דבר 
  .'וגו

בראשית יא ' ה אלא מתוך שביעה שנא"וכן אתה מוצא באנשי המגדל שלא מרדו בהקב: ספרי פרשת עקב פיסקא ז
ואין ישיבה . ה בארץ שנער וישבו שםויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקע

שמות לב וישב העם לאכול ושתה ויקומו לצחק היא גרמה להם שאמרו הבה ' האמורה כאן אלא אכילה ושתייה שנ
וכן . אותם משם על פני האדמה' נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם מה נאמר בהם בראשית יא ויפץ ה

 .ו אלא מתוך שביעהאתה מוצא באנשי סדום שלא מרד

 
 

 


