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 בראשית פרק יא 
  :ֲאָחִדי� �ְדָבִרי� ֶאָחת ָ�ָפה ָה�ֶר� ָכל ַוְיִהי) א(
 ִ%ְנָער ְ�ֶאֶר� ִבְקָעה ַוִ#ְמְצא� ִמֶ ֶד� ְ�ָנְסָע� ַוְיִהי) ב(

 ִנְלְ�ָנה ָהָבה ֵרֵעה� ֶאל ִאי% ַו#ֹאְמר�) ג( :�ָ% ַוֵ#ְ%ב�
 ְל�ֶב+ ַהְ*ֵבָנה ָלֶה� ַוְ(ִהי ִלְ�ֵרָפה ְוִנְ�ְרָפה ְלֵבִני�
 ִנְבֶנה ָהָבה ַו#ֹאְמר�) ד( :ַלחֶֹמר ָלֶה� ָהָיה ְוַהֵחָמר

 ֶ/+ ֵ%� ָ*נ� ְוַנֲעֶ�ה ַבָ.ַמִי� ְורֹא%- �ִמְגָ,ל ִעיר ָ*נ�
 ֶאת ִלְראֹת ְיקָֹוק ַוֵ#ֶרד) ה( :ָה�ֶר� ָכל ְ/ֵני ַעל ָנפ��
 ַו#ֹאֶמר) ו( :ָה�ָד� ְ�ֵני ָ�נ� ֲאֶ%ר ַה0ְִגָ,ל ְוֶאת ָהִעיר
 ַהִחָ*� ְוֶזה ְלכ2ָ*� 1ַחת ְוָ�ָפה ֶאָחד ַע� ֵה+ ְיקָֹוק
 ָיְזמ� ֲאֶ%ר 4ֹל ֵמֶה� ִיָ�ֵצר לֹא ְוַעָ(ה ַלֲע�-ת

 לֹא ֲאֶ%ר ְ�ָפָת� ָ%� ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה) ז( :�-תַלֲע
 ִמָ.� אָֹת� ְיקָֹוק ַוָ#ֶפ�) ח( :ֵרֵעה� ְ�ַפת ִאי% ִיְ%ְמע�

 4ֵ+ ַעל) ט( :ָהִעיר ִלְבנֹת ַוַ#ְחְ,ל� ָה�ֶר� ָכל ְ/ֵני ַעל
 ֶר�ָה� 4ָל ְ�ַפת ְיקָֹוק ָ�ַלל ָ%� 4ִי ָ�ֶבל ְ%ָמ6 ָקָרא
 : ָה�ֶר� 4ָל ְ/ֵני ַעל ְיקָֹוק ֱהִפיָצ� �ִמָ.�

 י"רש
 לא ואמרו אחת בעצה באו 8 אחדי� ודברי�) א(

 לרקיע נעלה, העליוני� את לו שיבור הימנו כל
. עול� של יחידו על אחר דבר. מלחמה עמו ונעשה
 אמרו, ]חדי�: א"נ [אחדי� ודברי� אחר דבר
 הרקיע ני�ש ושש חמשי� מאות ושש לאל? אחת

 לו ונעשה בואו, המבול בימי שעשה כש� מתמוטט
 יושבי� שהיו 8 מקד� בנסע� ויהי) ב( :סמוכות

 הר' וגו מושב� ויהי) ל י (למעלה כדכתיב, ש�
 את להחזיק מקו� לה� לתור מש� ונסעו, הקד�
 שאי+ 8 לבני�) ג( :שנער אלא מצאו ולא, כל�

 Aכ 8 לשרפה ונשרפה :בקעה שהיא, בבבל אבני�
, ]רעפי� [ז"בלע ש"טיולי שקורי+ הלבני� עושי+

 יביא שלא 8 נפו� פ�) ד( :בכבש+ אות+ שורפי�
 אחד ע� ה�) ו( :מכא+ להפיצנו מכה שו� עלינו

 ה� אחד שע�, עמה+ יש זו טובה כל 8 ושפה אחת
  לא :לעשות החלו זה ודבר, אחת לכול� ושפה

 רוח יבצור) יג עו תהלי� (לו ודומה, כתרגומו, מניעה לשו+ יבצר. בתמיה 8 לעשות' וגו מה� יבצר
 ישמעו לא :נרדה הבה ואמר מדד כנגד� והוא, נבנה הבה אמרו ה�, מדה כנגד מדה 8 הבה) ז( :נגידי�

. הזה בעול� 8 מש� אות�' ה ויפ�) ח( :מוחו את ופוצע עליו עומד וזה, טיט מביא וזה לבנה שואל זה 8
  :תבואנו היא רשע מגורת) כד י משלי (שלמה שאמר הוא ,עליה� נתקיי�, נפו� פ+ שאמרו מה
 דור של או המבול דור של, קשה זו אי וכי. הבא לעול� חלק לה� שאי+ למד 8 הפיצ� ומש�) ט(

 נאבדו לא ואלו, נשטפו ואלו, בו להלח� כביכול בעיקר יד פשטו ואלו, בעיקר יד פשטו לא אלו, הפלגה
 אהבה נוהגי� היו ואלו, נאבדו לכA ביניה� מריבה והיתה ני�גזל היו המבול שדור אלא. העול� מ+

 :השלו� וגדול המחלוקת ששנוי למדת. אחדי� ודברי� אחת שפה שנאמר, ביניה� וריעות
 

 בראשית פרק יא 
 ֶאת 1ְבָר� ֶאת ה-ִליד ֶ(ַרח ֶ(ַרח (-ְלדֹת ְוֵאֶ*ה) כז(

 ַוָ#ָמת) חכ( :ל-ט ֶאת ה-ִליד ְוָהָר+ ָהָר+ ְוֶאת ָנח-ר
 ְ�א�ר מ-ַלְד(- ְ�ֶאֶר� �ִביו ֶ(ַרח ְ/ֵני ַעל ָהָר+

 :4ְַ�ִ,י�
 

 י"רש
 אגדה ומדרש. אביו בחיי 8 אביו תרח פני על) כח(

 על תרח שקבל, מת אביו ידי שעל אומרי� יש
 צלמיו את שכתת על נמרוד לפני בנו אבר�

 א� בלבו ואומר יושב והר+, האש לכבש+ והשליכו
 אני, נוצח נמרוד וא�, משלו אני, נוצח בר�א

 לכבש+ השליכוהו. אני אבר� משל הר+ לה� אמר, אתה מי משל להר+ לו אמרו אבר� וכשניצל. משלו
', ה כבדו באורי�) טו כד ישעיה (וכ+, בקעה אור פירש סרוק ב+ ומנח�. כשדי� אור וזהו, ונשר? האש
 :אור קרוי עמוק ובקע חור כל. צפעוני מאורת) ח יא ש� (וכ+
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 ן בראשית פרק יא "רמב
והעני+ המקובל הזה נמצא ג� כ+ בספר קדמוני הגוי� כמו  ... על פני תרח אביו באר� מולדתו) כח(

כי אבר� אשר נולד " עבודת האכרי� המצרי�"כי הזכירו בספר , )ג כט(שכתב הרב במורה הנבוכי� 
 ונת+ המלA אותו בבית הסוהר והיה עמה� בתוכחות ,בכותא חלק על דעת ההמו+ שהיו עובדי� השמש

אחר כA פחד המלA שישחית עליו ארצו ויסיר בני האד� מאמונת� וגרש אותו אל , ימי� רבי� ש�
והנה על כל פני� במקו� ההוא באר� כשדי� נעשה נס לאברה� . קצה אר� כנע+ אחר שלקח כל הונו

 ושלא ימיתנו והוציא אותו מבית הסוהר שילA שנת+ בלב אותו המלA להצילו, או נס נסתר, אבינו
  ...:או נס מפורס� שהשליכו לכבש+ האש וניצל כדברי רבותינו, לנפשו

, אשר הוצאתיA מאור כשדי� לתת לA את האר� הזאת לרשתה' אני ה) להל+ טו ז(וזהו שאמר הכתוב 
, "הוצאתיA" אמר אבל, "אשר לקחתיA מאור כשדי�"כי לא אמר , תלמד על נס" הוצאתיA"כי מלת 

ואמר לתת לA את האר� הזאת ). שמות כ ב(כמו אשר הוצאתיA מאר� מצרי� , שהוציא ממסגר אסיר
, כי מעת הוציאו אותו מאור כשדי� היה הרצו+ לפניו יתעלה שיגדלנו וית+ לו את האר� ההיא, לרשתה

 מאר� כשדי� מפחד ותרח אביו ואברה� היה בלב� מ+ היו� ההוא שנצל שילכו אל אר� כנע+ להתרחק
Aורצו ללכת אל ע� , כי לשו+ ארמית לשניה�, וע� אחד ושפה אחת לכל�, כי חר+ קרוב לה�, המל

וזהו טע� ויצאו את� מאור כשדי� ללכת ארצה כנע+ ויבאו  :אשר לא ישמע לשונו המלA ההוא ועמו
וש� נצטוה . רבי�וישבו ביניה� ונתעכבו ש� ימי� , אשר ש� משפחותיה� ואבותיה� מעול�, עד חר+

והוא הלA ע� , ומת ש� בחר+ ארצו, אברה� לעשות מה שעלה בדעתו ללכת ארצה כנע+ ועזב את אביו
ואקח את אביכ� את אברה� מעבר ) יהושע כד ג(וזהו שאמר הכתוב . אשתו ולוט ב+ אחיו ארצה כנע+
  ...:כו בכל אר� כנע+ומש� לקחו והולי, כי בעבר הנהר נצטוה בזה, הנהר ואולA אותו בכל אר� כנע+

 

 א "מסכת סנהדרין דף קט ע
 אותו ונכה, לרקיע ונעלה מגדל נבנה: שילא רבי דבי אמרי? עבוד מאי. 'וכו הבא לעול� חלק לה� אי+ הפלגה דור

 בר ירמיה רבי אמר) אלא! (בטורא אחד ליבנו כ+ א�: במערבא עלה מחכו .מימיו שיזובו כדי, בקרדומות
 ואחת, זרה עבודה ונעבוד נעלה: אומרת ואחת, ש� ונשב נעלה: אומרת אחת, יתותכ לשלש נחלקו: אלעזר
 נעשו 8 מלחמה ונעשה נעלה שאומרת וזו', ה הפיצ� 8 ש� ונשב נעלה שאומרת זו. מלחמה ונעשה נעלה: אומרת
 כל פתש' ה בלל ש� כי )א"י בראשית( – זרה עבודה ונעבוד נעלה שאומרת וזו, ולילי+ ושידי� ורוחות קופי�
 . האר�

 

 א" דף יט ע-ב "מסכת עבודה זרה דף יח ע
 אשרי: יונת+ ר"א נחמני בר שמואל רב אמר
  |זה – רשעי� בעצת הלA לא אשר האיש

 דור אנשי בעצת הלA שלא, אבינו אברה�
 )יא בראשית(: שנאמר, היו שרשעי�, הפלגה
 .עיר לנו נבנה הבה

 י"רש
 נפלגה פלג ימי בסו? היה הפלגה דור בימי 8 אבינו אברה�
 עבר היה גדול נביא יוסי ר"א עול� בסדר כדתניא האר�
 אברה� את ראה ופלג' כו ימיו בתחילת ת"וא פלג לבנו שקרא
 כA אחר פלג וחיה אברה� נולד דפלג א"לקצ דהא שני� כמה
 .שני� כמה

 

 
 

Pieter Bruegel the Elder, The Tower of Babel (1563, oil on oak), Kunsthistorisches Museum, Vienna 
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 ב"העמק דבר להנצי
שאמר ' וזהו נגד רצו+ ה. היינו שיסכימו לשבת כול+ בקבו� אחד. 'זה גר� לחטא א. שפה אחת) א(

לא ביאר הכתוב . ודברי� אחדי� :ולרחבה כי לשבת יצרהשרצו באר� ורבו בה היינו להתהלA לארכה 
הדברי� אלא ברמז במבואר במדרשי� אבל לא פירש+ הכתוב כי א� שהיו דברי� אחדי� וללמדנו 

ודבר זה א� כי לפי . יהיו מה שיהיו. כי א� בשביל שהיו אחדי�. ה"דלא משו� הדברי� התעורר הקב
אבל כא+ גר� לחשוב דבר שיצא . כ ראוי להניח" גהנראה אי+ בזה שו� עו+ ואדרבה חבור עצבי�

 :לתקלת הישבו כאשר יבואר
ור ומה לי א� היו לה� פכל המקרא אי+ בו עני+ שראוי להודיע לעני+ הס. 'ונשרפה לשרפה וגו) ג(

ממה ואיA ' ולא פי, אבני� לבני+ או בנו בא� או עשו שריפת לבני� וכבר לפני המבול כתיב ויהי בנה עיר
ומגו? המקרא אשר הוצאתיA מאור . א לכבש+ האש"ל דהפילו לא"ראה דכא+ מרומז קבלת חזונ. בנה

דלפי הפשט הוא מקו� נקרא הכי וכמו דכתיב באר� מולדתו באור כשדי� ויצאו . כשדי� אי+ הכרח
. א לכבש+ האש"אלא כא+ מרומז העני+ דהא ודאי ללפי הקבלה שהפילו את א' את� מאור כשדי� וגו

והודיע זה הכתוב שהיה . + האש בשביל זה אלא היה אתו+ נורא יקידתא לצורA הבריותלא עשו כבש
והא שלא . א"ומזה נבי+ כמה גדול ועמוק היה הכבש+ ומזה הכבש+ ניצול א. כבש+ לצורA העיר והמגדל

 :ז"ב י"פירש המקרא זה הנס באר היטב יבואר להל+ י
יר אחת לכל העול� אלא כסבורי� שיהיו כל ד שיהיה ע"זה ודאי לא יעלה עה. וראשו בשמי�) ד(

הערי� סמוכות וטפלות לאותו העיר שבה המגדל ויהיה המגדל לצפות ממנו למרחוק אחר כל הישוב 
אנשי� . ונעשה לנו ש�: כ נצרA שיהיה ראשו בשמי�"ע. שלה� שלא יהיו נפרדי� באר� אחרת

ז היה "וכ. ז אינו מועיל המגדל"דבל. משגיחי� וממוני� על הדבר ויהיו שרי צבא להעניש את העובר
ומוב+ שזה . אמנ� יש להבי+ מה חששו א� יצאו כמה לאר� אחרת. פ+ נפו� על פני כל האר�. לחשש

א מדעה זו "א שוי� חששו שלא יצאו ב"היה שייA לדברי� אחדי� שהיה ביניה� ובאשר אי+ דעות ב
ומי שסר מדברי� אחדי� . ה�כ היו משגיחי� שלא יצא איש מישוב של" ע.יהיו במחשבה אחרת

נמצא היו דברי� אחדי� שביניה� לרוע� שהחליטו . א"שביניה� היה משפטו לטריפה כאשר עשו לא
 :'ויבואר עוד להל+ ו. להרוג את מי שלא יחשוב כעת�

היה נבנה המגדל היה בטל תכליתו ' ולא כתיב המגדל דאפי. ויחדלו לבנת העיר' את� וגו' ויפ� ה) ח(
ולא ידעו אחד דברי רעהו אבל עדיי+ היה אפשר . אחרי אשר נתבלבלו בלשונ�. הנבדל מה�להשגיח על 

 :ה הודיע הכתוב שממילא נפרדו לגמרי"להסכי� ברצו+ אחד לשבת יחד מש
 

 
 

Bruegel, The Tower of Babel [Detail] 
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 מקורות נוספים
 

  פרק כד -פרקי דרבי אליעזר 
 ולב אחד ע� כל� והיו, לידה בכל ששה גדול שר� כמי+ ורבי+ ופרי+ בניה� את מולידי� היו אומר אליעזר' ר

 שנער לאר� הלכו מקד� בנסע� ויהי' שנ, חמדה באר� ומאסו אחת שפה האר� כל ויהי' שנ, אחת ושפה אחד
' אומ עקיבא' ר, שנער באר� בקעה וימצאו' שנ בה וישבו המישור וכל ידי� ורחבת גדולה אב+ ש� ומצאו
 לאר� ואוי ה� עבדי� ח� בני כל והלא, עבד ב+ עבד נמרוד עליה� והמליכו שמי� מלכות מעליה� השליכו
Aי כי עבד תחת' שנ, עבד שימלוAיהודה' ר, נמרוד את ילד וכוש' שנ נמרוד היה כח גבור' אומ חכינאי' ר, מלו 

 נח ב+ ח� התיבה מ+ וכשיצאו, התיבה אל ובניו נח ע� היו ולאשתו לאד�/ ה"הקב /ה"הב שעשה הכתונת' אומ
 י�ונופל ובאי+ הכתב את רואי+ שהיו וחיה בהמה כל אות� לובש שהיה ובשעה, לנמרוד והנחילה עמו הוציאה

 יאמר כ+ על' שנ, מלA עליה� אותו המליכו לפיכA, גבורתו מכח שהוא סבורי+ אד� בני והיו, לפניו פניה� על
 האר� כל פני על נפו� פ+, בתוכה ונשב גדולה עיר לנו ונבנה באו לעמו נמרוד' א', ה לפני ציד גבור כנמרוד

 גדול ש� לנו ונקנה, במי� אלא ה"הב של כחו שאי+ לשמי� עד עולה בתוכה גדול מגדל לנו ונבנה, כראשוני�
 היו, עושי+ היו ומה, המגדל ואת העיר את לבנות אבני� ש� היו לא' אומ פנחס' ר, ש� לנו ונעשה' שנ, באר�

 במזרחו לו היו מעלת מקנה מילי+ כשבעה גבוה אותו שבנו עד חרש כיוצר אות� ושורפי� לבני� מלבני�
 אד� נפל וא�, ממערבו יורדי+ היו יורדי+ שהיו ואלו, ממזרחו עולי+ היו ני�לב מעלי+ מעלו שהיו ואלו, ובמערבו

 ועבר, תחתיה אחרת תעלה מתי ואומרי+ ובוכי+ יושבי+ היו לבנה נפלה וא�, עליו לב� שמי� היו לא ומת
 את ומאסו, לשונ� פלג בלע' שנ, אלהי� בש� וקלל� המגדל ואת העיר את בוני� אות� וראה תרח ב+ אברה�

 הכתוב ועליו, הבני+ פינת על אלא אותו נותני+ אי+ וטוב בחור אב+ כל והלא, קרקע גבי על מושלכת כאב+ ריודב
 לה� ואמר מלכותו כסא את הסובבי� מלאכי� לשבעי� ה"הב קרא' אומ שמעו+' ר, הבוני� מאסו אב+' אומ
 אי+ ארדה הבה, נרדה הבה' שנ ,לה�' שאמ ומניי+, לשונות שבעי� ואת גוי� שבעי� את ונבלל ונרד באו ה"הב

 ה"הב של גורלו ונפל, אד� בני בהפרידו גוי� עליו+ בהנחל' שנ, ביניה� גורלות והפילו, נרדה הבה אלא כא+ כתיב
' שנ בו נפשי שרתה עלי שנפל וגורל חבל ה"הב' אמ, נחלתו חבל יעקב עמו' ה חלק כי' שנ, זרעו ועל אברה� על

 גוי� לשבעי� לשונ� ובלבל כבודו כסא את הסובבי� המלאכי� ושבעי� ה"בה וירד בנעימי� לי נפלו חבלי�
 לדבר רוצי+ והיו, שנייה ירידה וזו, המגדל ואת העיר את לראות' ה וירד' שנ ה"הב שירד ומניי+ לשו+ ולשבעי�

 וחצי, למשחית אלו ע� אלו ונלחמו חרבו איש לקחו עשו מה, רעהו לשו+ איש מכירי+ היו ולא רעהו בלשו+ איש
 עשו' אומ מאיר' ר, האר� כל פני על אות�' ה ויפ�' שנ, האר� כל פני על' ה הפיצ� ומש�, בחרב נפל ש� העול�
 ותקח' שנ, בעיניו חמודות שהיו ומניי+, ממנו ולקחה והרגו בלבו אותה וחמד נמרוד של הכתונת את ראה אחיו
, ציד יודע איש עשו ויהי' שנ, גבור הוא ג� נעשה אות� הלובש וכל, החמודות הגדול בנה עשו בגדי את רבקה

 באר� חפר עשה מה, הללו הכתונת את ללבוש כדאי הרשע עשו אי+' אמ אביו יצחק פני מאת יעקב וכשיצא
 . חבלו באר� טמו+' שנ, וטמנה

 

  )א"דף קט עלסנהדרין (א חידושי אגדות "מהרש
ב בעי "היא ולהכי אהא דקתני אי+ לה� חלק לעוהלפי שחטא דור הפלגה אינו מפורש בהדיא מה . 'נבנה מגדל כו

אלא שה� יראו לנפש� ' לפי שה� רצו למרוד בה' כ ואמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל כו"מה עביד דאיענשי כ
ה מבול עליה� כמו שעשה לדור אנוש ולדור המבול ולא האמינו בשבועתו ולזה אמרו כיו+ שאי+ "שלא יביא הקב

עלה נבנה לנו מגדל ונעלה לרקיע ונכה הרקיע בקרדומות עד שיזובו כל מימיו אשר כחו אלא במי� שיש לו מלמ
כתות אחת אומרת נלA ונשב ש� שא? ' ש� ולא יהיה לו עוד מי� להביא מבול עלינו ולדעת רבי ירמיה נחלקו לג

ל יהיה לנו ז ש� כי זה המגד"א� יביא מבול לא יגיע אלינו מרוב גובהו של המגדל ואחת אומרת נלA ונעבוד ע
ר דור המבול על ידי שהיו "ש בב"ז לא יביא אלינו עונש מבול כמ"כדי שנהיה בחבור וקבו� אחד וא? א� נעבוד ע

' ישראל כו' נשתייר מה� פליטה שאפי' שטופי� בגזל לא נשתייר מה� פליטה אבל אלו היו אוהבי� זה כו
יפה לחטוא לאו כל הימנו שיבור לו שנאמר חבור עצבי� אפרי� הנח לו וזו שאומרת נעשה מלחמה הוס

עיי+ בבראשית רבה והיה העונש לה� במדה ' ז בראשו ונית+ חרב בידו כו"העליוני� ולנו התחתוני� אלא נשי� ע
שג� מקו� ' בכל העול� ושאמרו נעשה מלחמה נעשו קופי+ כו' שהאומרת נעלה ונשב ש� הוריד� והפיצ� ה
ולזו הכת אי+ ראיה מהכתוב ואולי כי בקבלה היה לה� כי המיני� התחתוני� לא נית+ לה� כראוי לבני אד� 

ושפה אחת ' ז בקבו� א"רבי� מבני אד� משוני� באיי� רחוקי� באו מדור הפלגה בחטא� ושאומרת נעבוד ע
י נמי "ומאמר ר. י בחומש"ז ועיי+ פירש"נתכוונו לש� ע' + שאמר שכול+ לדעת א"וזו ג� כ+ דעת ר' וגו' בלל ה

כתות שזכר לעיל שבנו אותו מגדל כפי רוע מחשבת� ' ש הג"ע' ש נשר? ושליש נבלע ושליש קיי� כומגדל שלי
 :שאמרו נשב ש� מפני המבול ירד לאר� והוא קיי�. ז נבלע"שאמרו נעבוד ע. שאמרו נעשה מלחמה נשר?
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 א "מסכת חולין דף פט ע
 ממעטי+ את� גדולה לכ� משפיע אניש בשעה שאפילו, בכ� חושקני: לישראל הוא ברוA הקדוש לה� אמר

 שמות( אמר 8 ואהר+ למשה, ואפר עפר ואנכי )ח"י בראשית( לפני אמר 8 לאברה� גדולה נתתי, לפני עצמכ�
 גדולה נתתי, כ+ אינ+ כוכבי� עובדי אבל, איש ולא תולעת ואנכי )ב"כ תהלי�( אמר 8 לדוד, מה ונחנו )ז"ט

 ...עיר נול נבנה הבה )א"י בראשית( אמר 8 לנמרוד
 

 ]א"תרנ[שפת אמת 
כי הדורות שקוד� המבול היו ' ש זכור ימות עול� כו"הכנה לבני ישראל כמ' בעני+ דור המבול והפלגה הכל הי

כ בקבלת התורה זכו "אA שאח' הכל גלוי וידוע לפניו ית' והלא הי. י שקלקלו"כ נתמעטו ע"גבוהי� מאוד ואח
. חטא כדאיתא שכל הארות המתגלי� בעול� נשאר מה� רשימהקוד� ה' י להשיג מהארה הראשונה שהי"בנ

ולכ+ אמר זכור ימות עול� כי . נפלאותיA ומחשבותיA אלינו' ז כ"ונמסר לבסו? כל אלה הדרכי� לבני ישראל וע
' לא בשמי� כו' לא נפלאת היא כו' וכ. י יש לה� בכח התורה דביקות לזכור ולעורר כל ההארות שנתגלו מאז"בנ

אלו הדורות דור הפלגה ' יתכ+ לפרש שה� ב. 'קרוב אליA בפיA ובלבבA כו' ולא מעבר לי� כו' נו השמי יעלה ל
. זכו להמשיA תורה מ+ השמי�' י בפיA כו"אבל בנ. לש� שמי�' חטאו בפה ורצו לעלות השמי� אA כי לא הי
ו בלב כמה שכתוב יצר וזהו בלבבA כי דור המבול חטא. מעבר לי�' מעבר לי� רמז לדורות שקוד� המבול שנק

כי בודאי פה ולב ה� כלי� להמשיA . ת"הלבבות להשי' י בכח התורה יכולי+ להטות ב"ובנ. מחשבות לבו רק רע
 :בינו הוא בלב. זכור הוא בפה. י פה ולב"אור בעול� רק שהתורה מלמדת איA לתק+ כל המעשי� ע

 
 ן הדרוש הראשון "דרשות הר

ואשר , + ספק כי בעת ההיא היו כל בני העול� נוסדי� על אמונות נפסדותכי אי, וזה היה עני+ דור הפלגה
וה� , אנשי� מעטי� אשר טעמו וראו אורו של עול� כי טוב)ו(מלבד סגולות , הסכימו כול� הוא עני+ עבודה זרה

מיראת� את העמי� אשר היו בארצות� , שכ� אחד' ג� כ+ לא היה סיפוק ביד� לקרוא בני אד� לעבוד את ה
קרה לו מה שקרה ע� נמרוד עד שהוצרA לעזוב ארצו , והוא אברה�, עד שהראשו+ שהתחיל זה, שלי� עליה�מו

ואי+ ספק כי אות� הצדיקי� אשר היו יחידי� בדורות הה� היה לה� חילוק האומות , וללכת אל אר� אחרת
רת שיוכלו ש� ישוטטו אל אר� אח, כי כאשר תצר לה� האומה באיזה מלכות, והממשלות לטוב ולתועלת
כי כאשר נתחדש שמד באר� ישמעאל ינוסו , כאשר קורה לנו בגלותנו היו�, לעבוד הש� יתברA כרצונ�
 . וזה אצלנו מחיה מעט בעת צרותינו ועבדותנו, ומש� לישמעאל, פליטיה� אל אר� אחרת

אש אחד מנהיג והסכימו להיות לעול� כולו ר, )ש� א(ובעת ההיא היתה כל האר� שפה אחת ודברי� אחדי� 
שאי+ ספק שרוב , ולכ+ בחרו בקעה אשר מצאו לה� רחבת ידי�, ושלא יהיו נפוצי� ונחלקי� לממשלות�, ומושל

 . בני אד� יבחרו להיות� קרובי� כפי כוח� אל ראש ממשלת�
כאשר בא בפסוק אחר ע� , כלומר גבוה מופלג כפי האפשרות, ולזה ג� כ+ הסכימו לבנות מגדל וראשו בשמי�

, כי כ+ היה ראוי למי שנבחר להיות מושל בעול� התחתו+, ערי� גדולות ובצורות בשמי�) דברי� א כח( בשוה זה
 . עד שבראיית המגדל יתלבש כל רואהו פחד ומורא ושיהיה נראה מרחוק, שיהיה ארמונו ומגדלו גדול יתר מאד

הש� יתברA צופה ומביט אלא . לא במעשה ולא במחשבה, והנה אלו האנשי� בעת ההיא לא חטאו בדבר
כלומר ירד ', לראות וגו' וירד ה) ש� ה(והוא אמרו , ירד למה שימשA מקיבו� האנשי� הרעי� הה�, למרחוק

שכול� היו , והוא. אמנ� הכינוס היה רע לה� ורע לעול�, וא� לעת עתה אי+ רע, והשגיח למה שימשA ממנו
שהיה ראש , היה ראשה ומלכה נמרוד, יא אר� שנערוהבקעה ההיא ג� כ+ אשר בחרו לה� ה. ז"מסכימי� על ע
כלומר א� ימשA ', ולכ+ אמר ה+ ע� אחד וגו, עד שהציק לאברה� אבינו בחלקו עליה כמו שנודע, לעבודה זרה

אבל א� ימשA לא יבצר , זה החל� לעשות, וא� לעת עתה אי+ במעשיה� נזק, זה הנה כל העול� בהסכמה אחת
כי אי+ ספק שהדורות הה� כול� היו . עתה לא ימנע מה�,  בעת הראשו+ ולא יכלוכל אשר יזמו לעשות]ש[, מה�

כי , ולא עלה ביד� מפני חילוק הממשלות והארצות, ה"ולהשכיח שמו של הקב, ז שלה�"משתדלי� לרומ� ע
כי כאשר ברח אברה� מפני נמרוד ללכת אל . מה שלא יהיה כ+ א� תמשA הסכמת�, היה לעובדי הש� מפלט

 . לוא היה נמרוד מושל בכל העול� אנה ילA מרוחו, ע+אר� כנ
כי ששה ) א יא טז"מ(דכתיב , אמר ליה ההוא מינאה אנ+ מעלינ+ מנייכו) פסחי� פז ב(וזהו אמר� בפסח שני 

, ואלו אתו+ יתביתו גב+ ולא עבדינ+ לכו ולא מידי, חדשי� ישב ש� יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באד�
אמר גפא , קרו לכו מלכותא קטיעא, למאי דאיכא גביכו, תכלינהו לכולהו ליתנהו גביכו, דואמר ליה היכי תעב

הנה הודה כי סיבת השיב חמת� מהשחית אינו רק להיות ממשלת� בלתי . בהא נחתינ+ ובהא סלקינ+, דרומי
 . כוללת

כי לא , לא ענש�, רעאבל כי ראה הש� יתברA שימשA ממנה , איננה לרעה, ולכ+ בהיות מחשבת הדור בעת ההיא
כללו . כי ג� בלבול הלשו+ והעל� קצתו אל קצתו תועלת בזה, אבל סיכל עצת� ובלבל לשונ�, היו ראוי� לעונש

כי אי אפשר לכלל מקוב� , בהיות� כול� מסכימי� על תכונה אחת רעה, של דבר ראה קיבו� הרשעי� ההוא רע
 .ו או כמוהושלא יהיה הכלל רע ממנ, מפרטי� בעלי תכונה אחת רעה
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 )אכ, לבראשית ח(י אייבשיץ "תפארת יהונתן לר
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