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  יא פרק בראשית

 

י( א) ִ֥ ַֽיְה  ֶרץ( 1 ו  ה( 2 ָכל־ָהָאָ֖ ת ָשָפָ֣ ים ֶאָחָ֑ ָ֖ ַֽים ּוְדָבר   :ֲאָחד 

 

ַֽ ( ב) יו  ָ֖ ם יְה  ֶדם ְבנְָסָעָ֣ ֶקָ֑ ּו מ  ַֽי ְמְצאִ֥ ה ו  ְקָעָ֛ ֶרץ ב  ר ְבֶאִ֥ נְָעָ֖ ְִ֥שבּו ש  ם ו י   :ָשַֽ

 

ֹּאְמ֞רּו( ג) יש ו י ָ֣ הּו א  ע ֵ֗ ָבה ֶאל־ר  ים נ ְלְבָנָ֣ה ָהָ֚ נ ִ֔ ה ְלב  ה וְנ ְשְרָפָ֖ ָפָ֑ ְשר  י ל  ם ו ְתה ִ֨ נָה   ָלֶהֶ֤ ְלב  ֶבן ה  ר ְלָאִ֔ ָמִ֔ ח  ָ֣ ם ָהָיִ֥ה וְה   ָלֶהָ֖

 ַֹּֽ ח  :ֶמרל 

 

ֹּאְמ֞רּו( ד) ָבה׀ ו י נּונ ְבנֶה( 3 ָהָ֣ יר( 4 ־ָלָ֣ ְגָדל   ע ֵ֗ ֹו ּומ  ֹּאשָ֣ י ם וְר ָשמ ִ֔ ֲַֽעֶשה( 5 ב  נּווְנ  ם ־ָלָ֖ ָ֑ ּוץ( 6ֶפן־ ש  ִ֥י נָפָ֖ ל־ְפנ   ָכל־ ע 

ֶרץ  :ָהָאַֽ

 

ֶרד( ה) ָ֣ ק ו י  ִָ֔ ֹּו ת יְק ִֹּ֥ ְרא ירֶאת־ ל  ָ֖ ל ָהע  ְגָדָ֑ מ  ר וְֶאת־ה  ּו ֲאֶשִ֥ ִ֥י ָבנָ֖  :ָהָאָדַֽם ְבנ 

 

אֶמר( ו) ָֹּ֣ ק ו י ֹּוֵָ֗ ן יְק ָ֣ ם ה  ֶ֤ ה ֶאָחד   ע  ת   וְָשָפֶ֤ ם ַאח  ה ְלֻכָלִ֔ ם וְֶזָ֖ ָלָ֣ ח  ֹות ה  ֲעשָ֑ ָתה   ל  ר וְע  ָ֣ א־י ָבצ  ם לַֽ ֶהִ֔ ל מ  ָֹּ֛ ר כ ּו ֲאֶשִ֥  יְָזמָ֖

ֹות ֲעשַֽ ַֽ  :ל 

 

ָבה( ז) ה ָהָ֚ ְַֽרָדִ֔ ה נ  ם וְנְָבָלִ֥ א ֲאֶשר   ְשָפָתַֽם( 7 ָשִ֥ ּו לָ֣ יש י ְשְמעִ֔ ָ֖ ת א  ִ֥ ַֽהּו ְשפ  ע   :ר 

 

ֶפץ( ח) ק ו יִָ֨ ָֹּוִ֥ ם יְק ָֹּתָ֛ ם א ָשָ֖ י מ  ָ֣ ל־ְפנ  ֶרץ ע  ּו ָכל־ָהָאָ֑ ַֽי ְחְדלָ֖ ת ו  ִֹּ֥ ְבנ יר ל  ַֽ  :ָהע 

 

ן( ט) ל־כ ֞ א ע  ל ְשָמה   ָקָרֶ֤ ם ָבֶבִ֔ ל כ י־ָשָ֛ ִ֥ ק ָבל  ָֹּוָ֖ ת יְק ָ֣ ֶרץ ְשפ  ָשם   ָכל־ָהָאָ֑ ם ּומ  יָצָ֣ ק ֱהפ  ִָ֔ ֹּו י יְק ָ֖ ל־ְפנ  ֶרץ ָכל־ ע   פ: ָהָאַֽ

 
ֶלה( י) ת א ָ֚ ָֹּ֣ ם תֹוְלד ם ש ִ֔ ת ש ָ֚ ָ֣ ה ֶבן־ְמא  ֹוֶלד ָשנִָ֔ ד ו יָ֖ ְכָשָ֑ י ם ֶאת־ַאְרפ  ָ֖ ר ְשנָת  ִ֥ ּול ַאח  בַֽ מ   :ה 

ם( יא) י־ש ֵ֗ ַֽיְח  י   ו  ֲחר  ַֽ ֹו א  ידָ֣ ד הֹול  ְכָשִ֔ ש ֶאת־ַאְרפ  ִ֥ ֹות ֲחמ  אָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה מ  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

ד( יב) ָ֣ ְכש  י וְַאְרפ  ש ח ִ֔ ִ֥ ים ָחמ  ָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ּוְשלש  ח ו יָ֖ ל   :ֶאת־ָשַֽ

י( יג) ָ֣ ַֽיְח  ד ו  ְכש ֵ֗ י   ַאְרפ  ֲַֽחר  ֹו א  ידָ֣ ח הֹול  ל  ש ֶאת־ֶשִ֔ ים ָשלָ֣ ע ָשנ ִ֔ ִ֥ ֹות וְַאְרב  אָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה מ  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

ח( יד) ל  י וְֶשִ֥ ָ֖ ים ח  ָ֣ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ְשלש  בֶ  ו יָ֖ ַֽ  :רֶאת־ע 

ח( טו) ל  י־ֶשֵ֗ ַֽיְח  י   ו  ֹו ַאֲחר  ידָ֣ ֶבר הֹול  ש ֶאת־ע ִ֔ ים ָשלָ֣ ע ָשנ ִ֔ ִ֥ ֹות וְַאְרב  אָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה מ  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

ֶבר( טז) י־ע ֵ֕ ַֽיְח  ע ו  ִ֥ ים ַאְרב  ָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ּוְשלש   :ֶאת־ָפֶַֽלג ו יָ֖

ֶבר( יז) י־ע ֵ֗ ַֽיְח  י   ו  ֹו ַאֲחר  ידָ֣ ֶלג הֹול  ים ֶאת־ֶפִ֔ ָ֣ ה ְשלש  ע ָשנִָ֔ ִ֥ ֹות וְַאְרב  אָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה מ  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

י־( יח) ַֽיְח  ֶלגו  ים ֶפָ֖ ָ֣ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ְשלש  ּו ו יָ֖  :ֶאת־ְרעַֽ

י־( יט) ַֽיְח  ֶלגו  י   ֶפֵ֗ ֹו ַאֲחר  ידָ֣ ּו הֹול  ע ֶאת־ְרעִ֔ ש  ִ֥ ים ת  ָ֖ י ם ָשנ  ָ֣ ֹולֶ  ָשָנָ֑ה ּוָמאת  ים דו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

י( כ) ָ֣ ּו ו יְח  י ם ְרעִ֔ ִ֥ ים ְשת  ָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ּוְשלש  ּוג ו יָ֖  :ֶאת־ְשרַֽ

י( כא) ָ֣ ּו ו יְח  י   ְרעֵ֗ ֹו ַאֲחר  ידָ֣ ּוג הֹול  ב ע ֶאת־ְשרִ֔ ים ֶשִ֥ ָ֖ י ם ָשנ  ָ֣ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ּוָמאת  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

י( כב) ִ֥ ּוג ו יְח  ים ְשרָ֖ ָ֣ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ְשלש  ֹור ו יָ֖  :ֶאת־נָחַֽ

י( כג) ָ֣ ּוג ו יְח  י ְשרֵ֗ ָ֛ ֹו ַאֲחר  ידִ֥ ֹור הֹול  י ם ֶאת־נָחָ֖ ָ֣ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ָמאת  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

י( כד) ָ֣ ֹור ו יְח  ע נָחִ֔ ש  ִ֥ ים ת  ָ֖ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה וְֶעְשר  ח ו יָ֖ ר   :ֶאת־ָתַֽ

י( כה) ָ֣ ֹור ו יְח  י   נָחֵ֗ ֹו ַאֲחר  ידָ֣ ח הֹול  ר  ה ֶאת־ֶתִ֔ ִ֥ ע־ֶעְשר  ַֽ ת ָשָנָ֖ה ְתש  ָ֣ ֹוֶלד ָשָנָ֑ה ּוְמא  ים ו יִ֥ ָ֖  ס: ּוָבנַֹֽות ָבנ 

ח( כו) ר  י־ֶתָ֖ ַֽיְח  ים ו  ָ֣ ְבע  ֹוֶלד   ָשָנָ֑ה ש  ם ו י  ֹור ֶאת־ַאְבָרִ֔ ן ֶאת־נָחָ֖  :וְֶאת־ָהָרַֽ

ֶלה  ( כז) ת וְא   ָֹּ֣ ח תֹוְלד ר  ח ֶתִ֔ ר  יד ֶתָ֚ ָ֣ ם הֹול  ֹור ֶאת־ַאְבָרִ֔ ן ֶאת־נָחָ֖ ן וְֶאת־ָהָרָ֑ יד וְָהָרָ֖ ִ֥ ֹוט הֹול   :ֶאת־לַֽ

ן ו ָיָָ֣מת( כח) י ָהָרִ֔ ָ֖ ל־ְפנ  ח ע  ר  יו ֶתָ֣ ָ֑ ֶרץ ָאב  ֹו ְבֶאִ֥ ְדתָ֖ ּור מֹול  ים ְבאִ֥ ַֽ  :כ ְשד 

ח( כט) ם ו י ק ִ֨ ֹור ַאְבָרָ֧ ם וְנָחָ֛ ים ָלֶהָ֖ ָ֑ ם נָש  ֶ֤ ֶַֽשת־ַאְבָרם   ש  י א  ם ָשָרִ֔ ֶ֤ ֶַֽשת־נָחֹור   וְש  ה א  ְלָכִ֔ ן מ  ַֽי־ ב ת־ָהָרִ֥ ה ֲאב  ְלָכָ֖ י מ  ִ֥ ֲַֽאב   :י ְסָכַֽה ו 

י( ל) ִ֥ י ו ְתה  ָ֖ ה ָשר  ין ֲעָקָרָ֑ ִ֥ ה א   :וָָלַֽד ָלָ֖

ח( לא) ח ו י ק ִ֨ ר  ם ֶתֶּ֜ ֹו ֶאת־ַאְבָרָ֣ ֹוט ְבנֵ֗ ֹו ֶבן־ָהָרן   וְֶאת־לֶ֤ ת   ֶבן־ְבנִ֔ י וְא  ָ֣ ֹו ָשר  ֶשת כ ָלתִ֔ ָ֖ ם א  ֹו ַאְבָרָ֣ ּו ְבנָ֑ ם ו י ְצאִ֨ ָתֶּ֜ ּור א  אָ֣ ים מ  ְרָצה ָלֶל ֶכת   כ ְשד ֵ֗ ָ֣ ן א  ע  אּו ְכנ ִ֔ ִֹּ֥ ן ו יָב ד־ָחָרָ֖  ע 

ְשבּו ִ֥ ם ו י   :ָשַֽ

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=43&Guidance=1


2 

 

ּו( לב) ח ו י ְהיָ֣ ר  י־ֶתִ֔ ש יְמ  ִ֥ ים ָחמ  ָ֖ י ם ָשנ  ָ֣ ח ו ָיִָ֥מת ָשָנָ֑ה ּוָמאת  ר  ן ֶתָ֖  ס: ְבָחָרַֽ
Alef. 

 כל הארץ (1  .1

 שפה אחת (2 

 בנה (3 

 עיר (4 

 עשה (5 

 יפץ (6 

 שפה (7 

2.  In v. 1, the connotation is: all of human civilization. 

 “ 4,                 “               : on the face of the world. 

     “        8,         “               :                     “ 

 “        9a,               “              :  all of human civilization.  

 “        9b,         “              : on the face of the world.  

3.  “For then will I turn to the peoples a pure language, that they may all call upon the 

Name of the Lord, to serve Him with one consent.” 

 It would appear that the ideal would be for all of mankind to be “on the same page”, 

with sharing a common language being a symptom of this. However this is only a 

positive value if the common purpose arising from such shared culture and  

assumptions is the worship of God. When a shared language leads to challenging God 

and aggrandizing human civilization, then God Prefers if man were not unified. (It is 

comparable to the attitude re the Tree of Life in Eden. There is nothing inherently 

wrong with man eating from it, unless he first eats from the Tree of Knowledge of 

Good and Evil. Once that takes place, a limitation must be placed on man’s capacity 

to choose Evil and therefore he is precluded from eating from the Tree of Life.) 

Beit.  

1.    

 

  ג פסוק יא פרק בראשית על לדוד משכיל ספר

 פירש דבתחלה לכותבו חזר בסמוך לעיל כ"כ דכבר ג"אע. ז"בלע ר"אפרקליי הזמינו הבה( ג)

 ה"אפ יחיד לזכר צווי' ל הוא הבה דמשמעות ג"דאע ל"קמ הכא והשתא הזמנה' ל שהוא הענין

 הנקבה על גם נמצא שהרי לזה וראיה הזמינו ל"ור מושאל' ל והוא לרבים אפילו זו מלה שייך

 :יהב בשורש ק"להרד' ועי. אליך אבוא נא הבה כמו זה לשון

  .א2

  ז פסוק יא פרק בראשית על לדוד משכיל ספר

 ומתחברים עצמן שמכינים הזמנה' ל הבה כל לעיל י"פירש הא כ"דאל'. וכו כנגד מדה הבה( ז)

 לפניו ומובן גלוי והכל תעשה מה לו יאמר מי כי למעלה ו"ח שייך לא וזה למלאכה או לעצה

 לכתוב צריך היה לא דינו בבית שנמלך ענותנותו ללמד בא ואם' א ברגע כרצונו לפעול יתברך

 ללמד כן נכתב הוא שגם אדם נעשה כמו שפיר משתמע היה ונבלה נרדה' מל כי הבה תיבת

 מדה אותם שדן לומר נכתבה הבה מלת ו"א י"רש שם ש"כמ ד"בב שנמלך יתירה ענותנותו

 ד"בב נרדה הבה ביאר ובתחלה הכתוב סדר שהפך רבינו של טעמו מובן ובזה. מדה כנגד

 ענותנותו ללמד אלא נרדה הבה כתיב ולא הואיל כלומר מדה כנגד מדה הבה' פי והדר נמלך
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 הבה ומלת נ"אה ותירץ בא ולכך אדם נעשה כמו סגי בנרדה לי למה הבה כ"דא תיקשו מעתה

 מדברי והוא אדם נעשה' בפ לפרש י"רש הקדים שכבר ודע. מדה כנגד מדה ללמד אצטריך

 בצדו כתב ותשובתו א"ד מללמד הכתוב נמנע לא לרדות למינים מקום שיש י"דאעפ ל"רז

 ויפץ בצדו כתב ותשובתו' וכו הכתוב נמנע לא נ"דה דקמן למאי נקח וממנו' וכו אלהים ויברא

 סוף סוף ת"וא' וכו ופושעים בם ילכו צדיקים' ה דרכי ישרים כי ש"מ בכלל וזה' וכו אותם' ה

 ל"וקמ פורענות למדת והכא טובה למדה דההוא ל"וי לי למה' וכו שנמלך ענותנותו ללמד תרתי

 :הקטן מן גדול אפילו לימלך האדם ילמד בזה ובין בזה דבין

  .ב2

  כה פסוק ט פרק בראשית י"רש

 להיות רביעי בנך ארור, לשמשני אחר רביעי בן אוליד שלא לי גרמת אתה - כנען ארור( כה)

 חם ראה ומה. מעתה עבודתי טורח עליהם שהוטל, הגדולים אלו של זרעם את משמש

 העולם ירושת בשביל זה את זה והרג, לו היו בנים שני הראשון אדם לאחיו להם אמר, שסרסו

 :רביעי בן מבקש ועודנו בנים שלשה לו יש ואבינו

3.  Just because they are united and share a common language does not necessarily 

mean that their situation is good and they are not in need of some initiatives to 

remove threats. So RaShI states that in fact their situation was positive, and yet they 

engaged in negative activity—RaShI interprets the purpose of the Tower as waging 

“war” on God. Consequently, by depriving them of these advantages will place a limit 

on any further improper activities.  

4.   

  ו פסוק יא פרק בראשית על מזרחי

 אף, הם עשות, הם אמור כמותם, הפועל על והכנוי, מקור, פירוש. עשותם אמרם כמו החלם( ו)

 הוא" החלם" כי, בבנין כמותם לא", לעשות הם להתחיל" זה אחר אמרו וזהו. הם החל כאן

 ולא הם במקום הוא" החלם" שכנוי לומר הכריחו ואשר. הקל מבנין והם, הנוסף הכבד מהבנין

 .מקום בשום[ פעול( ]הפעיל) הזה השורש מן נמצא לא כי, אותם במקום

   .א5

 על בראשית פרק יא פסוק ז שפתי חכמים

 הרי אלא, הוא רבים לשון לאו ודאי ונבל כתיב ולא א"בה ונבלה מדכתיב תאמר אל כלומר( כ)

 א"והה הפעל א"פ היא ן"הנו אלא רבים אינו מקום מכל ן"בנו שכתוב פ"שאע, נפלה כמו הוא

 א"וה פירש לכך, הכי נימא נמי הכא כ"א, לרבים נפעל היא ן"שהנו ולא, הנקבה א"ה היא

 א"ה בלא ונבל כתיב כאילו הרי אלא ונפלה למלת ונבלה מלת דמי דלא כלומר', וכו אחרונה

 בתר מדכתיב הרבים ן"נו היא ונבלה של ן"שהנו והראיה', וכו אחרונה א"וה רבים לשון שהוא

 ן"נו היא אלא היא הנפעל ן"נו לאו דנבלה מינה שמע, הארץ כל שפת' ה בלל שם כי הכי

 ונתבלבל נרדה לומר טעם אין כי שפירש ם"הרא כפירוש ודלא. לי נראה ק"ודו, הרבים

 :הירידה בעבור לשונם נבלה שלא, לשונם

 could apply to HaShem and His Entourage, one might think נרדה While the word  .ב5

that the actual act of נבלה confusing their language would be undertaken by 

HaShem Alone. Therefore, RaShI makes his comment on the second word that it 

too is in the plural form.  

 :Mizrachi is referring to a passage in Megilla 9a   .ג5

This was on account of the incident related in connection with King 
Ptolemy,15 as it has been taught: ‘It is related of King Ptolemy that he 
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brought together seventy-two elders and placed them in seventy-two 
[separate] rooms, without telling them why he had brought them 
together, and he went in to each one of them and said to him, Translate 
for me the Tora of Moshe your master. God then Prompted each one 
of them and they all conceived the same idea and wrote for him, “God 
created in the beginning,”  “I shall Make man in image and likeness”,  
“And he finished on the sixth day,and rested on the seventh 
day,”  “Male and female he created him” [but they did not write 
‘created them’],  “Come let me descend and confound their tongues”…  

 שפתם שם ואבלה רדהא הבה

  יא פרק בראשית

ָבה( ז) ַֽ  ָהָ֚ הנ  ה ְרָדִ֔ ם וְנְָבָלִ֥ א ֲאֶשר   ְשָפָתַֽם ָשִ֥ ּו לָ֣ יש י ְשְמעִ֔ ָ֖ ת א  ִ֥ ַֽהּו ְשפ  ע    :ר 

The Rabbis assume that Ptolemy wished to demonstrate how the Tora supported 
polytheistic beliefs. Consequently, the seventy scholars changed whatever might 
contribute to such a conclusion, including if God would speak in the plural, 
suggesting that there existed more than one ultimate Power. 

    .א6
  ט פסוק יא פרק בראשית על מזרחי

 ויפץ" אמור כבר הרי, לי למה" הפיצם ומשם" כן לא דאם. הבא לעולם חלק להם שאין( ט)
 ":משם אותם' ה

 Almoshaninu1 points out that one might think that being scattered all over is still a .ב6
pretty harsh punishment tantamount to being drowned. So RaShI chooses to 
emphasize the positive, i.e., they may be scattered, but as long as they are still 
alive, that’s an indication that God Wishes to work with them.  

 RaShI appears to understand the verse from Hoshea as indicating that the Navi  .ג6
shouldn’t bother, i.e., waste his time with the people since they are engaged in 
idolatry. The Midrash understands the verse in a relatively positive light, in the 
sense that the reason why the Navi is not sent to them is because HaShem 
Approves how united they are, despite their iniquities. RaShI apparently felt that 
Avoda Zora is a “deal breaker” as far as HaShem is concerned.  

Gimel.  
1.  Ibn Kaspi suggests that God’s basic Intent was to scatter the peoples, and a tangential 

result of this would be to cause different languages to develop.  

                                                           
 (5151-5115ר' משה אלמושנינו, סלוניקי ) 1

בקיאותו בתחומי ההלכה, המדעים  .פרשנות המקראשעסק ב איש אשכולות וידען מופלג, רופא בהכשרתו,
 .הביאו אותו לכהן כנציג יהדות סלוניקי בפני השלטונות, בקושטא -והפילוסופיה וכן שליטתו במספר שפות 

מיוונית,  ספרי מדעים כתב ספרים בשלל תחומים ובשפות שונות )עברית, ספרדית ולאדינו, וכן תרגם
 .אחותו הנסיך דון יוסף נשיא-הנהגות החיים"( הקדיש לבן") "ומערבית(. את ספרו "ריגימינטו די לה וידה מרומית

 ;פירוש למגילות -ידי משה" " ;פירוש התפילות -תפילה למשה" ;פירושים למקרא -תורת משה" :בין ספריו העבריים
על רש"י ואבן  חיבר פירוש בנוסף לכך  ;קובץ ובו עשרים ושמונה דרשות - "מאמץ כח ;על פרקי אבות - "פרקי משה

 .לכתבי אריסטו ואלגזאלי על התלמוד, וכן פירושים עזרא על התורה, כתב חידושים
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2.  The problem with the verse would seem to be that the God’s main Objective was to 
confuse their language, rather than assuring that they wouldn’t all reside in the same 
location.  

 One can attribute the—ולפי זה נכון לומר שסבב יחוד לשונותם אבל בצד מה  .3
differentiation of their languages to God, but only indirectly 

שני'בכוונה   —as a secondary intention. 
Daled.  

From the examples that Nechama presents, it would appear that עם has to do with 
quality, e.g., degree of unification; stubbornness. גוי, on the other hand, is a matter of 
quantity, e.g., separate entities defined by location and language; number of 
constituents. 

  
 

 

 

 


