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1. PARSHAT NOACH 11:1-11 – THE TOWER OF BABEL NARRATIVE 
 

 רָעְנִׁש ץֶרֶאְּב הָעְקִב ּואְצְמִיַו םֶדֶקִמ םָעְסָנְּב יִהְיַו )ב( :םיִדָחֲא םיִרָבְדּו תָחֶא הָפָש ץֶרָאָה לָכ יִהְיַו )א(
 ןֶבָאְל הָנֵבְלַה םֶהָל יִהְּתַו הָפֵרְׂשִל הָפְרְׂשִנְו םיִנֵבְל הָנְבְלִנ הָבָה ּוהֵעֵר לֶא ׁשיִא ּורְמאֹיַו )ג( :םָש ּובְשֵיַו
 ץּופָנ ןֶּפ םֵש ּונָל הֶשֲעַנְו םִיַמָשַב ֹוׁשֹארְו לָדְגִמּו ריִע ּונָל הֶנְבִנ הָבָה ּורְמאֹיַו )ד( :רֶמֹחַל םֶהָל הָיָה רָמֵחַהְו
 ןֵה קָוֹקְי רֶמאֹיַו )ו( :םָדָאָה יֵנְּב ּונָּב רֶשֲא לָדְגִמַה תֶאְו ריִעָה תֶא תֹאְרִל קָוֹקְי דֶרֵיַו )ה( :ץֶרָאָה לָכ יֵנְּפ לַע
 הָבָה )ז( :תֹוׂשֲעַל ּומְזָי רֶשֲא לֹּכ םֶהֵמ רֵצָבִי ֹאל הָּתַעְו תֹוׂשֲעַל םָלִחַה הֶזְו םָלֻכְל תַחַא הָפָשְו דָחֶא םַע
 ץֶרָאָה לָכ יֵנְפ לַע םָׁשִמ םָתֹא קָוֹקְי ץֶפָיַו )ח( :ּוהֵעֵר תַפְׂש ׁשיִא ּועְמְׁשִי ֹאל רֶשֲא םָתָפְׂש םָׁש הָלְבָנְו הָדְרֵנ
 קָוֹקְי םָציִפֱה םָׁשִמּו ץֶרָאָה לָּכ תַפְׂש קָוֹקְי לַלָּב םָׁש יִּכ לֶבָּב ּהָמְש אָרָק ןֵּכ לַע )ט( :ריִעָה תֹנְבִל ּולְדְחַיַו
  :ץֶרָאָה־לָכ יֵנְּפ־לַע

	
2. RASHI (BASED ON CHAZAL) – IT WAS A REBELLION AGAINST GOD 
 

 הלענ ,םינוילעה תא ול רוביש ונמיה לכ אל ורמאו תחא הצעב ואב .םידחא םירבדו :שדוקה ןושל .תחא הפש )א(
 תואמ ששו ףלאל תחא ורמא ,'םידחא םירבדו' רחא רבד ;םלוע לש ודיחי לע רחא רבד ;המחלמ ומע השענו עיקרל
  :תוכומס ול השענו ואוב ,לובמה ימיב השעש םשכ טטומתמ עיקרה םינש ששו םישמח

	
3. MIDRASH RABBA – RASHI’S SOURCE 
	

 אל הגלפה רוד השעמ ,שרפתנ לובמה רוד השעמ .םידחא םירובד םידחא םירבדו רמוא א"ר
 .ץראב םהרבא היה 'דחא' לעו ,'דחא' 'ה וניהלא 'ה לע םידח םירבד ורמאש םידחא םירבדו .שרפתנ
 תא ול תחקלש ונמיה לכ אל' ורמא וניהלא 'ה לעו ,'דילומ וניא אוה הרקע הדרפ הז םהרבא' ורמא
 ןתינו ושארב םיבכוכ תדובע השענו לדגמ ונל השענו ואב אלא ,םינותחתה תא ונל ןתילו םינוילעה
 המ ,םידוחא םירבדו םידחא םירבדו רחא רבד .המחלמ ומע השוע ולאכ תארנ אהתו הדיב ברח
 תחא ורמא ,םידח םירבד ורמאש םידחא םירבדו א"ד .....הז דיב הז דיבש המו הז דיב הז דיבש
 ןמ דחאו ,םורדה ןמ דחאו ןופצה ןמ דחא תוכומס השענו ואוב טטומתמ עיקרה הנש ו"נרתו ףלאל
 .חרזמה ןמ וכמוס ןאכש הזו ,ברעמה

	
4. SANHEDRIN 109A – IT WAS ALL ABOUT IDOLATRY 
 

 תחאו ,םש בשנו הלענ :תרמוא תחא ,תותיכ שלשל וקלחנ :רזעלא רב הימרי יבר רמא
 :רמוא ןתנ יבר ֦המחלמ השענו הלענ :תרמוא תחאו ,הרז הדובע דובענו הלענ :תרמוא
ונווכתנ הרז הדובע םשל םלוכ 	

	
	



	
5. ABARBANEL – NONE OF THE MIDRASHIC EXPLANATIONS MAKE ANY SENSE 
	

 םלוע ינב לכ ומיכסי ךיא דאמ השקי םימש בכורב םחלהלו עיקרל תולעל םתנוכ התיהש רמואה ירבדל
 םימכח המהו םע יליכשמ םהרבא םגו רבעו םשו חנ םהיניב ויה הנהו .הזכ ענמנ רבדו תוטשב
 ......םהילא קחשי םימש בשויש לבא שנועל םיואר ויה אל כ"א הנה םיטוש םלכ ויה םאו םימכוחמ
  רקיעב ורפכש רמואה ירבדלו
 המ םג ........תירפגו שא הילכ ןיבייח ויה םהו םרוזפו םנושל לובלבב םשנע קיפסה ךיא דאמ השקי....

 רבכ ץראה לע דוע אבי םא לובמה יממ וב לצנהל אוהה ןינבב םתנווכ 'תיהש םישרפמה תצק ורמאש
 ךיאו םתעמשמ לא םירס ויה םלכו םהה תוחפשמה תובא וינבו חנ םש ויה הנהש ע"בארה םהילע שפת
 אל םלוע קח תירב םהמע תרכ הז לעשו ץראה לע דוע חנ ימ רובעמ ונימיב 'ה עבשנש םועידוי אל
.והנרבעי 	

	
6. IBN EZRA – THE DISPERSION WASN’T A PUNISHMENT 
 

 םשהו /דחא םוקמב תויהל וצר םתבשחמ ךפה ץראה לכ ינפ לע וצופנש קר 'הגלפה רוד ישנא ושנענ אל
 םהו /השמ ירבד םהו ')א ט תישארב( ץראה תא ואלמו :בותכ ןכ יכ 'םוקמ לכב ורודיש ותמכחב האר דבכנה
/םשה תובשחמ ועדי אל 	

	
7. ABARBANEL – IBN EZRA’S EXPLANATION MAKES VERY LITTLE SENSE 
 

 םיצבוקמ ויה הביתה ןמ ואציש םוימ הזל םדוק הנה יכ הרותה תנווכמ ילצא אוה קוחר הזה תעדה
 תא ונבש דע םנושל לבלב אלו 'ה םרזפ אל תאז לכ לעו ץראב םירזפתמ ויה אלו תחא הרבחב םלכ
 תוברתהבו םימיה תוברב הנה הואלמיו ץראה לכ בשייתתש 'ה ןוצר היה םאו לדגמה תאו ריעה
 הבגנו הנופצו המדקו המי םיצרפתמ םדא ינב ויהו ויליאמ השענ חרכהב רבדה היהי םישנאה
תאזה הדרחה לכלו ןושל לובלבל וכרטציש ילבמ 	

	
8. Ra”N – ONE NATION, ONE LEADER, ONE GOVERNMENT – A DISASTER FOR HUMANITY 
	

 הזלו .....םתולשממל םיקלחנו םיצופנ ויהי אלשו ,לשומו גיהנמ דחא שאר ולוכ םלועל תויהל ומיכסה
 ימל יואר היה ןכ יכ תורשפאה יפכ גלפומ הובג רמולכ ,םימשב ושארו לדגמ תונבל ומיכסה ןכ םג

 לדגמה תייארבש דע ,דאמ רתי לודג ולדגמו ונומרא היהיש ,ןותחתה םלועב לשומ תויהל רחבנש
 רבדב ואטח אל איהה תעב םישנאה ולא הנהו .קוחרמ הארנ היהישו ארומו דחפ והאור לכ שבלתי

 ןיא התע תעל םאו.... ,םהה םיערה םישנאה ץוביקמ ךשמיש המל דרי ,קוחרמל טיבמו הפוצ 'ה אלא
.םלועל ערו םהל ער היה סוניכה םנמא ,ער 	

	
9. HAAMEK DAVAR – ONE EXCLUSIVE IDEOLOGY IS NOT WHAT GOD WANTS 
	

 הלא תא וגרהו ,תחא תיגולואדיא תכרעמ ץמאל םלוכ תא וחירכהו רוביצה לע המיא וליטהש הזב היה םאטח
 ץראל המכ ואצי םא וששח המ .שאה ןשבכל םהרבא חוליש ןיינעב שרדמה דיעמש יפכ ,התוא לבקל ובריסש
 ואצי אלש וששח ,םיווש םדאה ינב תועיד ןיא רשאבו ,םהיניב היהש םידחא םירבדל ךייש היה הזש ןבומו ?תרחא
 םידחא םירבדמ רסש ימו ,םהלש בושימ שיא אצי אלש םיחיגשמ ויה ןכ לע .תרחא הבשחמב ויהיו וז העדמ םדא ינב
 וטילחהש ץעורל םהיניבש םידחא םירבד ויה אצמנ .וניבא םהרבאל ושע רשאכ ,הפירשל וטפשמ היה םהיניבש
	.םתעדכ בושחי אלש ימ תא גורהל


