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Noach 5728 “The Generation of the Dispersion” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=3&Guidance=1  

 בראשית פרק יא
ת  ה ֶאָחָ֑ ֶרץ ָשָפָ֣ י ָכל־ָהָאָ֖ ִ֥ ְַֽיה  ים:)א( ו   ים ֲאָחד   ָ֖  ּוְדָבר 

ם: ְִ֥שבּו ָש  ר ו י  ְנָעָ֖ ֶרץ ש  ה ְבֶאִ֥ ְקָעָ֛ ּו ב  ְמְצאִ֥ ַֽי  ֶדם ו   ֶקָ֑ ם מ  י ְבָנְסָעָ֣ ָ֖ ְַֽיה   )ב( ו  
ָנ֙ה ְלָאִ֔  ְלב  ם ה  י ָלֶהֶ֤ ה ו ְתה ִ֨ ָפָ֑ ְשר  ה ל  ְשְרָפָ֖ ים ְונ  נ ִ֔ ְלְבָנָ֣ה ְלב  ָבה נ  הּו ָהָ֚ ע ֵ֗ יש ֶאל־ר  ָ֣ ֹּאְמ֞רּו א  ָ֣ )ג( ו י ֶמר:ֶבן ְוה  חֹּ  ם ל  ר ָהָיִ֥ה ָלֶהָ֖ ָמִ֔  ח 

ל √ ּוץ ע  ם ֶפן־ָנפָ֖ ָ֑ נּו ש  ֲעֶשה־ָלָ֖ ם ְונ   י  ָשמ ִ֔ ֹו ב  ֹּאשָ֣ ְגָד֙ל ְור יר ּומ  נּו ע ֵ֗ ְבֶנה־ָלָ֣ ָבה׀ נ  ֹּאְמ֞רּו ָהָ֣ ֶרץ:)ד( ו י ִ֥י ָכל־ ָהָא   ־ְפנ 

ר בָ  ל ֲאֶשִ֥ ְגָדָ֑ מ  יר ְוֶאת־ה  ָ֖ ת ֶאת־ָהע  ְראִֹּ֥ ק ל  ָוִ֔ ֶַֽרד ְיקֹּ ָ֣ ם:)ה( ו י  ִ֥י ָהָאָד  ּו ְבנ   נָ֖
ֶהִ֔  √ ר מ  ָ֣ ָבצ  א־י   ֹּ ָת֙ה ל ֹות ְוע  ֲעשָ֑ ָלָ֣ם ל  ח  ם ְוֶזָ֖ה ה  ֙ת ְלֻכָלִ֔ ח  ה א  ם ֶאָח֙ד ְוָשָפֶ֤ ֶ֤ ן ע  ָ֣ ק ה  ָוֵ֗ אֶמר ְיקֹּ ָֹּ֣ ֹות:)ו( ו י ֲעש  ּו ל   ר ָיְזמָ֖ ל ֲאֶשִ֥  ם כָֹּ֛

א י   √ ָֹּ֣ ם ֲאֶש֙ר ל ם ְשָפָת  ה ָשִ֥ ה ְוָנְבָלִ֥ ְַֽרָדִ֔ ָבה נ   הּו:)ז( ָהָ֚ ע   ת ר  ִ֥ יש ְשפ  ָ֖ ּו א   ְשְמעִ֔

יר: ת ָהע   ְבנִֹּ֥ ּו ל  ְחְדלָ֖ ַֽי  ֶרץ ו   ָ֣י ָכל־ָהָאָ֑ ל־ְפנ  ם ע  ָשָ֖ ם מ  ָתָ֛ ָוִ֥ק אֹּ ֶפץ ְיקֹּ  )ח( ו ָיִ֨
ל־פְ  ק ע  ָוִ֔ ם ְיקֹּ יָצָ֣ ָש֙ם ֱהפ  ֶרץ ּומ  ת ָכל־ָהָאָ֑ ָ֣ ָוָ֖ק ְשפ  ל ְיקֹּ ִ֥ ם ָבל  י־ָשָ֛ ל כ  א ְשָמ֙ה ָבֶבִ֔ ן ָקָרֶ֤ ל־כ ֞ ֶרץ: פ)ט( ע  ָ֖י ָכל־ ָהָא   נ 

ּול: ב  מ  ר ה  ִ֥ ח  ם א  י  ָ֖ ד ְשָנת  ְכָשָ֑ ְרפ  ֹוֶלד ֶאת־א  ה ו יָ֖ ת ָשָנִ֔ ָ֣ ם ֶבן־ְמא  ם ש ָ֚ ת ש ִ֔ ֶלה תֹוְלדָֹּ֣  )י( א ָ֚
ֹות: ים ּוָבנ  ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ֹות ָשָנָ֑ה ו יִ֥ אָ֖ ש מ  ִ֥ ד ֲחמ  ְכָשִ֔ ְרפ  ֹו ֶאת־א  ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ם א   י־ש ֵ֗ ְַֽיח   ס )יא( ו  

ח: ל  ֹוֶלד ֶאת־ָש  ים ָשָנָ֑ה ו יָ֖ ָ֖ ש ּוְשֹלש  ִ֥ י ָחמ  ד ח ִ֔ ָ֣ ְכש  ְרפ   )יב( ְוא 
 ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ֹות ָשָנָ֑ה ו יִ֥ אָ֖ ע מ  ִ֥ ְרב  ים ְוא  ש ָשנ ִ֔ ח ָשֹלָ֣ ל  ֹו ֶאת־ֶשִ֔ ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ד א   ְכש ֵ֗ ְרפ  י א  ָ֣ ְַֽיח  ֹות: ס)יג( ו    ים ּוָבנ 

י ָ֣ י ְשֹלש  ָ֖ ח ח  ל  ֶבר:)יד( ְוֶשִ֥ ֹוֶלד ֶאת־ע    ם ָשָנָ֑ה ו יָ֖
ים ּוָבנ   ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ֹות ָשָנָ֑ה ו יִ֥ אָ֖ ע מ  ִ֥ ְרב  ים ְוא  ש ָשנ ִ֔ ֶבר ָשֹלָ֣ ֹו ֶאת־ע ִ֔ ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ח א  ל  י־ֶשֵ֗ ְַֽיח   ֹות: ס)טו( ו  

ֶלג: ֹוֶלד ֶאת־ָפ  ים ָשָנָ֑ה ו יָ֖ ָ֖ ע ּוְשֹלש  ִ֥ ְרב  ֶבר א  י־ע ֵ֕ ְַֽיח   )טז( ו  
י־ ְַֽיח  ֹות: ס)יז( ו   ים ּוָבנ  ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ֹות ָשָנָ֑ה ו יִ֥ אָ֖ ע מ  ִ֥ ְרב  ה ְוא  ים ָשָנִ֔ ָ֣ ֶלג ְשֹלש  ֹו ֶאת־ֶפִ֔ ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ֶבר א   ע ֵ֗

ּו: ֹוֶלד ֶאת־ְרע  ים ָשָנָ֑ה ו יָ֖ ָ֣ ֶלג ְשֹלש  י־ֶפָ֖ ְַֽיח   )יח( ו  
ים ּו ָ֖ ע ָשנ  ש  ִ֥ ּו ת  ֹו ֶאת־ְרעִ֔ ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ֶלג א  י־ֶפֵ֗ ְַֽיח  ֹות: ס)יט( ו   ים ּוָבנ  ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ם ָשָנָ֑ה ו יִ֥ י  ָ֣  ָמאת 
ּוג: ֹוֶלד ֶאת־ְשר  ים ָשָנָ֑ה ו יָ֖ ָ֖ ם ּוְשֹלש  י  ִ֥ ּו ְשת  י ְרעִ֔ ָ֣  )כ( ו ְיח 

ֹות: ס ים ּוָבנ  ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ם ָשָנָ֑ה ו יִ֥ י  ָ֣ ים ּוָמאת  ָ֖ ע ָשנ  ב  ּוג ֶשִ֥ ֹו ֶאת־ְשרִ֔ ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ּו א  י ְרעֵ֗ ָ֣  )כא( ו ְיח 
ֹור: ֹוֶלד ֶאת־ָנח  ים ָשָנָ֑ה ו יָ֖ ָ֣ ּוג ְשֹלש  י ְשרָ֖ ִ֥  )כב( ו ְיח 

ֹות: ס ים ּוָבנ  ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ם ָשָנָ֑ה ו יִ֥ י  ָ֣ ֹור ָמאת  ֹו ֶאת־ָנחָ֖ ידִ֥ י הֹול  ָ֛ ֲחר  ּוג א  י ְשרֵ֗ ָ֣  )כג( ו ְיח 
ח: ר  ֹוֶלד ֶאת־ָת  ים ָשָנָ֑ה ו יָ֖ ָ֖ ע ְוֶעְשר  ש  ִ֥ ֹור ת  י ָנחִ֔ ָ֣  )כד( ו ְיח 

ֹות: ס)כה( ו   ים ּוָבנ  ָ֖ ֹוֶלד ָבנ  ת ָשָנָ֑ה ו יִ֥ ָ֣ ה ָשָנָ֖ה ּוְמא  ִ֥ ע־ֶעְשר  ח ְתש   ר  ֹו ֶאת־ֶתִ֔ ידָ֣ ֙י הֹול  ֲחר  ֹור א  י ָנחֵ֗ ָ֣  ְיח 
ן: ֹור ְוֶאת־ָהָר  ם ֶאת־ָנחָ֖ ְבָרִ֔ ים ָשָנָ֑ה ו ֙יֹוֶל֙ד ֶאת־א  ָ֣ ְבע  ח ש  ר  י־ֶתָ֖ ְַֽיח   )כו( ו  

ח  ר  ת ֶתִ֔ ֶל֙ה תֹוְלדָֹּ֣ ֹוט:)כז( ְוא ֙ יד ֶאת־ל  ִ֥ ן הֹול  ן ְוָהָרָ֖ ֹור ְוֶאת־ָהָרָ֑ ם ֶאת־ָנחָ֖ ְבָרִ֔ יד ֶאת־א  ָ֣ ח הֹול  ר   ֶתָ֚
ים: ְשד   ּור כ  ֹו ְבאִ֥ ְדתָ֖ ֶרץ מֹול  יו ְבֶאִ֥ ָ֑ ח ָאב  ר  ָ֖י ֶתָ֣ ל־ְפנ  ן ע   )כח( ו ָיָָ֣מת ָהָרִ֔

ְבָר֙ם שָ  ֶשת־א  ם א   ֶ֤ ים ש  ָ֑ ם ָנש  ֹור ָלֶהָ֖ ם ְוָנחָ֛ ְבָרָ֧ ח א  ק ִ֨ ה:)כט( ו י  ְסָכ  י י  ִ֥ ֲאב  ְלָכָ֖ה ו   י־מ  ן ֲאב   ת־ָהָרִ֥ ה ב  ְלָכִ֔ ֶשת־ָנחֹו֙ר מ  ם א   ֶ֤ י ְוש   ָרִ֔
ד: ין ָלָ֖ה ָוָל  ִ֥ ה א  י ֲעָקָרָ֑ ָ֖ י ָשר  ִ֥  )ל( ו ְתה 

ֶשת ָ֖ ֹו א  ָלתִ֔ י כ  ָ֣ ֙ת ָשר  ֹו ְוא  ֹוט ֶבן־ָהָר֙ן ֶבן־ְבנִ֔ ֹו ְוֶאת־לֶ֤ ם ְבנֵ֗ ְבָרָ֣ ח ֶאת־א  ר  ח ֶתֶּ֜ ק ִ֨ ים  )לא( ו י  ֵ֗ ְשד  ּור כ  אָ֣ ם מ  ָתֶּ֜ ּו א  ֹו ו י ְצאִ֨ ם ְבנָ֑ ְבָרָ֣ א 

ם: ְִ֥שבּו ָש  ן ו י  ד־ָחָרָ֖ אּו ע  ן ו ָיבִֹּ֥ ע  ְרָצה ְכנ ִ֔ ָ֣ ֶכ֙ת א   ָלֶלִ֨
ן: ס ח ְבָחָר  ר  ם ָשָנָ֑ה ו ָיִָ֥מת ֶתָ֖ י  ָ֣ ים ּוָמאת  ָ֖ ש ָשנ  ִ֥ ח ָחמ  ר  י־ֶתִ֔ ּו ְימ  ְהיָ֣  )לב( ו י 

Alef.  

1.  The question that all of the commentaries are trying to answer is the apparent chronological 

inconsistency between  

בראשית י:ה     
ם ם ְבגֹוי ֶה  ָתָ֖ ְשְפחֹּ ֹו ְלמ  נָ֑ ְלשֹּ יש ל  ָ֖ ם א  ְרצָֹּתִ֔ ֙ם ְבא  ּגֹוי  י ה  ֶ֤ י  ְפְר֞דּו א  ֶלה נ  א   מ ֵ֠

from which is implied that the scattering of the people had already taken place, and the verse 

in the chapter under scrutiny, i.e., 11:7 (see above) where HaShem first Undertakes to 

Scatter the people as a result of their attempt at constructing the Tower of Bavel.  

Beit.  

1.   
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 דברים פרק ט
ָך עָ  ֶמָ֑ ים מ  ָ֖ ים ו ֲעֻצמ  ִ֥ ל  ם ְּגדֹּ ֶשת ּגֹוי ִ֔ ֹּ֙א ָלֶרָ֣ ן ָלב ְרד ִ֔ י  יֹו֙ם ֶאת־ה  ר ה  ֶ֤ ב  ה עֹּ ָתִ֨ ל א  ְשָרא ֵ֗ ע י  ָ֣ ת )א( ְשמ  ת ּוְבֻצרָֹּ֖ ֹלִ֥ ים ְּגדֹּ ָ֛ ר 

ם י  ָשָמ   :ב 
By citing the verse from Devarim, Mincha Belula is illustrating that stating that the height of 

the structure(s) would reach the Heaven was an exaggeration. Whereas the Tower of Bavel in 

the end was never built, allowing for the possibility that the people’s intention was truly to 

storm Heaven, as the Midrashim wish to claim, since the buildings in Canaan that the people 

were going to encounter were completed, and it is clear, that while they may have been tall, 

nevertheless, they did not reach all the way to Heaven, it is reasonable to assume that 

similarly, the intent of the people of Bavel was not literally to build something as tall as 

Heaven.  

2.  The phrase “LeFi HaPeshat” is to distinguish from the Rabbinic homiletic interpretation 

(Derash) as exemplified by the following Midrash quoted by R. Bachaye, but not extent in our 

version of Midrash Rabba: 

 רבינו בחיי בראשית פרשת נח פרק יא פסוק ד 
, כדי שלא יעשה לנו כמו נקח קדומות ונבקיע השמים ויזובוובמדרש של עשרת הדברות ראיתי שאמרו, 

ועוד ע"כ.  ...ונעשה מלחמה עם מלך שבשמים, ונעשה חתיכות מן השמיםשעשה לדור המבול, 

 כל הימנו שיבור לו העליונים, בואו ונעשה עמו מלחמה, ( אמרו לא??? בבראשית רבה: )ב"ר לז, ו

 .ע"כ

Gimel.  

1.  The difficulty in the verse that HaRechasim LeBika wishes to address is the inconsistency in 

the order of the two elements that the people intend to build, and the purposes that these 

two projects endeavor to achieve:  

נּו ְבֶנה־ָלָ֣ ָבה׀ נ  ֹּאְמ֞רּו ָהָ֣ יר (1 ו י ְגָד֙ל ּו (2 ע ֵ֗ ם מ  י  ָשמ ִ֔ ֹו ב  ם ( 2ְורֹּאשָ֣ ָ֑ נּו ש  ֲעֶשה־ָלָ֖ ִ֥י ָכל־ ( 1ְונ   ל־ְפנ  ּוץ ע  ֶפן־ָנפָ֖

ֶרץ  .ָהָא 

The commentator assumes that the purpose of a “tower” is not for habitation, but rather for 

publicity; while the purpose of a “city” is in order to enable the population to remain 

concentrated in a single area with respect to the place of their residence.  

2.   

 שמות פרק יז
ֹום  ָמקִ֔ ם ה  ָ֣ ְקָר֙א ש  ה( 1 )ז( ו י  ָסָ֖ ה ( 2 מ  יָבָ֑ ל ( 2ּוְמר  ְשָרא ֵ֗ ָ֣י י  יב׀ ְבנ  ָ֣ ל־ר  ָ֧ש ( 1ע  ר ֲהי  אמִֹּ֔ ָו֙ק ל  ם ֶאת־ְיקֹּ ָתֶ֤ ל נ סֹּ ְוע ִ֨

ן: י  ם־ ָא  נּו א  ָ֖ ְרב  ָוָ֛ק ְבק   ְיקֹּ

In this verse, there are also two elements, and the text explains them in the reverse order. 

Consequently, it justifies the commentator’s interpretation of Beraishit 11:4.  

 the typical style of the biblical text is to—שכן מנהג הכתוב בכל מקום לפרש הארחרון תחלה  .3

explain the second element first, before returning to the original element.  

         Additional example of such sequencing is:  

 שמות פרק כב
י ( 1 )כד(  מ ֵ֗ ְלֶוָ֣ה ֶאת־ע  ם־ֶכֶָ֣סף׀ ת  ְך ( 2 א  ָמִ֔ ֙י ע  ָענ  ה ( 2ֶאת־ֶה  ֶשָ֑ ֹו ְכנֹּ ְהֶיִ֥ה לָ֖ ֹּא־ת  ֶשְך:( 1ל יו ֶנ  ּון ָעָלָ֖ ימִ֥ א־ְתש   ֹּ  ל

 

 יהושע פרק כד
ק  ן ְלִיְצָחָ֔ ֵּ֣ ב  (1)ד( ָוֶאת  ת־ַיֲעק ֹ֖ ן  (2ֶאֶֽ ו ָוֶאת ֵּ֨ ָשָׂ֑ ֹו  (2ְוֶאת־ע  ֶשת אֹותָ֔ ִעי֙ר ָלֶרֵּ֣ ר ש  ו ֶאת־ַהַ֤ ָשָׂ֜ ּו  (1ְלע  ב ּוָבָנֹ֖יו ָיְרדֹ֥ ְוַיֲעק ֹ֥

יִ   ם:ִמְצָרֶֽ

(The second verse was suggested by Rachel Kosowski.) 

Daled.  
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1.  The terminology in the verse of:  

ּו  ר ָיְזמָ֖ ל ֲאֶשִ֥ ם כָֹּ֛ ֶהִ֔ ר מ  ָ֣ ָבצ  א־י   ֹּ ֹותל ֲעש   ל  
is problematic. Is HaShem Making a statement of fact, i.e., that man is capable of doing 

anything that he sets his mind to? Obviously, this is not the case re the Tower of Bavel, which 

was thwarted by HaShem’s Intervention!  

2.  RaShI treats the statement on HaShem’s Part as a rhetorical question, i.e., “They think that 

they will successfully accomplish their aim? I don’t Think so.”  

 Wiesel and Ibn Kaspi understand the sentiment as a declarative statement: “There is no way 

that the people will successfully carry out their objective.” 

3.  It would appear that the idea underlying this verse is that a written statement can be taken 

at face value, or be understood to have been said ironically or rhetorically.  

 

(3’ The question appearing on the printed version of the Gilayon: What is the difference 

between Wiesel and Ibn Kaspi? 

Wiesel would appear to promote the Peshat of the verse, i.e., man will think that 

whatever he imagines is possible.  

Ibn Kaspi remarks about the exaggeration inherent in the comment, i.e., man may be 

able to imagine virtually anything, but that doesn’t mean that he will be able to carry it 

out. Nevertheless, even if some of the things imagined are impossible, HaShem is 

Concerned that man will consider them nevertheless, and therefore Decides to thwart 

even the possibility by assuring that there will be a limitation upon what man proposes 

to do by assuring that humanity be scattered in all directions. Implicit in such a plan is 

that once humans form competing national entities, they will never be able to unify 

sufficiently to allow for true extraordinary progress! 

The additional question was noted by Rachel Kosowski.) 

4.   

 במדבר פרק כב
א ֱאֹל ִֹּ֨ ים ק)כ( ו ָיב אּו ָהֲאָנש ִ֔ א ְל֙ך ָבָ֣ ֶֹּ֤ ְקר ם־ל  ֹו א  אֶמר לֵ֗ ָֹּ֣ ְיָל֒ה ו י ְלָע֘ם ל  םים׀ ֶאל־ב  ָתָ֑ ְך א  ָ֣ ּום ל  ר  קָ֖ ָדָבָ֛ ְך ֶאת־ה  ְוא ֵ֗

ה: ֲעֶש  ֹו ת  תִ֥ יך אֹּ ֶלָ֖ ר א  ִ֥ ב   ֲאֶשר־ ֲאד 

 
 טירת הכסףאבן כספי, 

 .. הנה כמה תשובות לזה ולא אזכיר כי אם אחת ובקצור: .

כבר נזכר זה המין בספר ההטעה: )הוא ספר הסופיסטיקא לאריסטו על מיני ההקש המוטעה, 

שהכירו אבן כספי מתוך העתקתו לערבית ע"י אלפראבי( שהדבור במלותיו אפשר שישתנה 

עניניו להיפך לפי הוראתו ולפי המדבר כמו שיש רבים מזה המין בספרי המקרא גם כן, כאמרם 

. ולכן אומרים "כפי סופרים ולא מפי "שאול ימלוך עלינו"י"א(  על דרך המשל )שמואל א'

כי ספרים". ולזה אפשר שהשם אמר לבלעם בדרך כעס: "קום לך אתם" והוא לסכלותו, 

, לא הבין צורת המאמר, לכן הלך והעז על זה שה' אמר לו קודם חזיוניו היו במחיצות עבות

"ויחר אף ה' כי הולך הוא" ודי בזה עדים, זה )י"ב( "לא תלך עמהם". ואחרי זה כתוב )כ"ב( 

 כי הליכתו לא ישרה בעיני השם. 

In the case in BaMidbar, there is a previous verse that explicitly contradicts 24:20, 

i.e., v. 12, where HaShem Instructs Bilaam not to go with Balak’s messengers. Per 
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force, v. 20 should be interpreted in light of that earlier statement. However, in 

the case of Beraishit 11, there is no earlier verse and therefore more possibilities 

present themselves for the verse’s interpretation.  

תואר בנמנע מצד הסכמת אם על האפשר הרחוק אשר הוא לפעמים י עואמר זה על הנמנ  .5

 the statement can be interpreted as describing something impossible or—העברי

something that is highly unlikely, but which nevertheless is sometimes referred to 

as something impossible, due to the vagaries of the Hebrew language.  

6.  Happy is the person who believes in his ability to discern by logic what the true meaning of 

the word in question is. In my view, he believes in himself.  

 


