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 ד"בס

 " נח"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

  חטאם של דור הפלגה

 ('ד-'א ,א"י)קראו את הפסוקים 

 

 

 

 

 

 

 ?מה היה חטאם של דור הפלגה: מתוך הפסוקים שקראתםהסבירו 

 : דונו ביניכם

  ומדברת בלשון הקודשבכך שכל האנושות מאוחדת  חטאהמה ? 

 תוחובפי בכך שאנשים יצירתיים ועוסקים בבנין חטאה מה? 

  שהם מבקשים להתלכד יחד ולא להתפזר בכל הארץבכך  חטאהמה ? 

 . אכן על פי פשט הפסוקים לא ברור מה היה חטאם של דור הפלגה

 :לכן נתבונן בדברי הפרשנים

   

 

 

 

 

 :השלימו. פירושים שניי מביא בדבריו "רש

 ______ היו בעצה אחת להילחם עם .1

 .שלא ייפול_______מתמוטט וביקשו לבנות לו ______ חשבו שה .2

 מדוע אחדות זו היא חטא :הסבירו? מהי הסיבה שלמענה התאחדו דור הפלגה ? 

  או עם שליחיו' בני אדם יכולים להילחם עם ההייתה שמחשבתם של דור הפלגה ,

 . הסבירו? מה דעתכם על דעה זו .איתני הטבע

  

 

 

 

 

 .ַוְיִהי ְבָנְסָעם ִמֶקֶדם ַוִיְמְצאּו ִבְקָעה ְבֶאֶרץ ִשְנָער ַויְֵּשבּו ָשם .ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים"

ֹּאְמרּו הּו ַוי עֵּ ָפה :ִאיש ֶאל רֵּ ִנים ְוִנְשְרָפה ִלְשרֵּ ָמר ָהָיה ָלֶהם  ,ָהָבה ִנְלְבָנה ְלבֵּ ָנה ְלָאֶבן ְוַהחֵּ ַוְתִהי ָלֶהם ַהְלבֵּ

ֶמר  .ַלחֹּ

ֹּאְמרּו י כָ  ָהָבה :ַוי ם ֶפן ָנפּוץ ַעל ְפנֵּ  ".ל ָהָאֶרץִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹּאשֹו ַבָשַמִים ְוַנֲעֶשה ָלנּו שֵּ

 

 :'ודברים אחדים'דיבור המתחיל , י"רש

 – ודברים אחדים :דבר אחר ...עלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה... באו בעצה אחת ואמרו"

 .אחת לאלף ושש מאות חמשים ושש שנים הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול :אמרו

 ".תבואו ונעשה לו סמוכו
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 איזו מילה בפסוק לכאורה מיותרת: י"על פי רש? 

 מה זה בא ללמדנו? מדוע התורה כתבה מילה זו :הסבירו? 

 איזה תכונה רעה הביאה את דור הפלגה למרוד בה  ?' 

 

 עונשם של דור הפלגה 

 

 

 

  לחטא' מידה כנגד מידה'כיצד העונש הוא השלימו מתוך הפסוקים: 

 הבה נבנה - ____________ 

 שפה אחת ודברים אחדים - ________________ 

 נעשה לנו שם פן נפוץ בכל הארץ - _____________ 

  נבנה לנו עיר ומגדל- ______________ 

 

 :(בעזרת התרמילון השלימו) לסיכום

ביכולת האנושית  _____יות טובה ומתוך כפ' ה ____אחדות שכל מטרתה היא ללכת 

בעולם ' את ה_____ אולם אחדות שמטרתה היא  ._______ליצור ולהתפתח סופה 

 . תתקיים לנצח _____ולעבוד אותו ב

 .  למטרה זו______להביא את העולם כולו ____ _____ תפקידו של

 גאווה/  אהבה/  להתאחד/  להתפלג / נגד/  לגלות/  עם ישראל: תרמילון

 

 

 

 

  

ֶרד" ת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִמְגָדל ֲאֶשר ָבנּו ' ה ַויֵּ ֵני ָהָאָדםִלְראֹּ  ".בְּ

אלא בני אדם הראשון שכפר את  ?שמא בני חמורים וגמלים, אלא בני מי : םבני האד: י"רש

אף אלו כפרו בטובה למרוד במי , "שה אשר נתתה עמדייהא"( ב"י ',ג)הטובה ואמר 

 .שהשפיעם טובה ומלטם מן המבול

הּוהָ " עֵּ ֹּא ִיְשְמעּו ִאיש ְשַפת רֵּ  .ָבה נְֵּרָדה ְוָנְבָלה ָשם ְשָפָתם ֲאֶשר ל
 

ת ָהִעיר 'הַוָיֶפץ  ָתם ִמָשם ַעל ְפנֵּי ָכל ָהָאֶרץ ַוַיְחְדלּו ִלְבנֹּ  ('ח ,'ז)" אֹּ
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 :  "נח"דבר תורה לשבת פרשת 

כשאנו מתבוננים בפסוקים המתארים את מעשיהם של דור הפלגה אנו מתקשים להבין מדוע 

לשון )שכן מה טוב יותר מאחדות בין אנשים המדברים בשפה אחת , באחדותם' פגע ה

ל מלמדנו שאחדותם נבעה מתוך כפיות "אולם מבט מעמיק של חז? (י"על פי רש, הקודש

עד כדי כך שהאמינו שהמגדל שיבנו יתמוך , ובה וגאווה עצומה בכוחם וביכולתם ליצורט

אנשי דור זה לא השכילו להבין שאת כוחם . ברקיע ובכך ינצחו כביכול כל פורענות עתידה

עונשם של דור מאוחד . ובמקום לגלות שמו ולעובדו באהבה ביקשו להילחם בו', קיבלו מה

לעומתם ייעודו של עם ישראל הוא . את שפתם והפיצם בעולם בלבל' ה. זה היה בפירודם

 . 'בעולם ובכך לאחד את האנושות כולה לעבודת ה' לגלות את שם ה

 ".לםויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב ש"

 


