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III.2 – Nimrod & N”N 
 

 א"ע יג חגיגה .1
ן  ָבן יֹוָחָנן בֶּ ר רַּ ְנָיא, ָאמַּ תַּ
תּו  יבַּ אי: ָמה ְתׁשּוָבה ֱהׁשִׁ כַּ זַּ
ת קֹול ְלאֹותֹו ָרָׁשע ְבָׁשָעה  בַּ

ר  ָאמַּ ב ׁשֶּ ֳמֵתי עָּ ״ֶאֱעֶלה ַעל בָּ
ת  — ֶאַדֶמה ְלֶעְליֹון״ ָיְצָתה בַּ

ע ֶבן קֹול ְוָאְמָרה לֹו:  שָּ רָּ
ע, ֶבן ְבנֹו ֶשל ִנְמרֹוד  שָּ רָּ

ע שָּ רָּ ם , הָּ עֹולָּ ל הָּ ֶשִהְמִריד כָּ
יו ְבַמְלכּותֹו לָּ  .כּוּלֹו עָּ

Chagigah 13a 

Rabban Yoḥanan ben Zakkai 

said: What response did the 

Divine Voice provide to that 

wicked Nebuchadnezzar, when 

he said: “I will ascend above the 

heights of the clouds; I will be 

like the Most High” (Isaiah 

14:14), thereby intending to rise 

to heaven? A Divine Voice came 

and said to him: Wicked man, 

son of a wicked man, descendant, 

i.e., follower of the ways, of 

Nimrod the wicked, who caused 

the entire world to rebel against 

Him during the time of his reign. 

 
 שם תוספות .2

 נמרוד את ילד כוש ישהר דוקא לאו - הרשע נמרוד של בנו בן
 גם שמלך מעשיו שם על אלא כוש מזרע רשע אותו מצינו ולא
 .בשנער הוא

 
 שם אגדות חידושי א"מהרש .3

 כיצד' בפ ד"כמ'. כו עליו כולו עולם שהמריד הרשע נמרוד
 והיינו'. כו שהמריד נמרוד שמו ונקרא שמו אמרפל מעברין

 ש"כמ יהה בנו בן לאו ונבוכדנצר בחומש י"כפרש הפלגה בדור
ֳמֵתי ַעל ֶאֱעֶלה אמר נ"נ שזה ש"ע אלא' התוס ב בָּ  ונמרוד' גו עָּ

 לשמים לעלות כ"ג אמר הפלגה דור את במלכותו שהמריד
 כמפורש' גו בשמים וראשו ומגדל עיר לנו נבנה הבה ש"כמ

 פירשו והתוספות ש"ע' כו בקרדומות ונכנו נעלה חלק בפרק
 :א"בע

 
 ישעיהו י"ד .4

ל  ה עַּ זֶּ ָמָׁשל הַּ ֶבל)ד( ְוָנָשאָת הַּ ת ֹנֵגש ָׁשְבָתה  ֶמֶלְך בָּ ְוָאָמְרָת ֵאיְך ָׁשבַּ
ה ים:ַמְדֵהבָּ ט ֹמְׁשלִׁ ים ֵׁשבֶּ ֵטה ְרָׁשעִׁ ר ְיקָֹוק מַּ )יא(  ...: )ה( ָׁשבַּ

יָך  הּוַרד ְשאֹול ְגאֹוֶנָך ְחתֶּ יָך תַּ ְמיַּת ְנָבלֶּ יָך הֶּ סֶּ ָמה ּוְמכַּ ע רִׁ יֻצַּ
ַמִיםתֹוֵלָעה: )יב(  ַפְלתָּ ִמשָּ ץ  ֵאיְך נָּ ְעָת ָלָארֶּ ְגדַּ ר נִׁ ן ָׁשחַּ ֵהיֵלל בֶּ

ם: )יג(  ל ּגֹויִׁ ַמִים ֶאֱעֶלה ִמַמַעל חֹוֵלׁש עַּ ְבָך ַהשָּ ַמְרתָּ ִבְלבָּ ה אָּ ְוַאתָּ
ִרים ִכְסִאי ְוֵאֵשב ְבַהר מֹוֵעד ְבַיְר  פֹוןְלכֹוְכֵבי ֵאל אָּ : )יד( ְכֵתי צָּ

ב ֶאַדֶמה ְלֶעְליֹון ֳמֵתי עָּ ם ְנֻאם ... : ֶאֱעֶלה ַעל בָּ י ֲעֵליהֶּ ְמתִׁ )כב( ְוקַּ
ד ְנֻאם ְיקָֹוק: )כג( ְיקָֹוק צְ  כֶּ ין ָונֶּ ל ֵׁשם ּוְׁשָאר ְונִׁ י ְלָבבֶּ תִׁ ְכרַּ ָבאֹות ְוהִׁ

ְׁשֵמד  ְטֲאֵטא הַּ יָה ְבמַּ ם ְוֵטאֵטאתִׁ ְגֵמי ָמיִׁ ֹפד ְואַּ ׁש קִׁ יָה ְלמֹורַּ ְמתִׁ ְושַּ
 ְנֻאם ְיקָֹוק ְצָבאֹות: פ

(4) that you shall take up this parable against the king of Babylon, and 

say, "How has the oppressor ceased! The golden city ceased!"  (5) 

Hashem has broken the staff of the wicked, the scepter of the rulers… 

(11) Your pomp is brought down to the nether-world with the noise of 

your psalteries. The maggot is spread under you, and the worms cover 

you.(12) How have you fallen from heaven, O day-star, son of the 

morning! How are you cut down to the ground, who cast lots over the 

nations!(13) And you said in your heart, "I will ascend into heaven; 

above the stars of God I will exalt my throne. And I will sit upon the 

mount of meeting in the uttermost parts of the north.(14) I will ascend 

above the heights of the clouds; I will be like the Most High."…  (23) "I 

will also make it a possession for the porcupine, and pools of water. I 

will sweep it with the broom of destruction", says Hashem of hosts. 

 
 י בראשית .5
ד ְוכּוׁש( ח) ת ָילַּ ְהיֹות ֵהֵחל הּוא ִנְמֹרד אֶּ ֹבר לִׁ ץ ּגִׁ  הּוא( ט)  :ָבָארֶּ

ל ה' ִלְפֵני ַצִיד ִגֹבר ָהָיה ר ֵכן עַּ ְמֹרד ֵיָאמַּ בֹור ְכנִׁ ד ּגִׁ יִׁ ְפֵני צַּ ( י)  :ה' לִׁ
י ְתהִׁ ֶבל ַמְמַלְכתֹו ֵראִשית וַּ ְך בָּ רֶּ ד ְואֶּ כַּ ְלֵנה ְואַּ ץ ְוכַּ רֶּ ר ְבאֶּ  :ִשְנעָּ

(8) And Kush fathered Nimrod. He began to be  a mighty one on the 

earth.  (9) He was a mighty hunter before God; therefore it is said, "As 

Nimrod, a mighty hunter before God".  (10) The beginning of his 

kingdom was Bavel, Erekh, Akkad, and Kalneh, in the land of Shinar. 

 

 בר' י:ח י"רש .6
ָלָגה:להיות גבור. לְ  פַּ ת דֹור הַּ ֲעצַּ ָקָב"ה בַּ ל הַּ יד ָכל ָהעֹוָלם עַּ ְמרִׁ  הַּ

Mighty - in causing the whole world to rebel against the Holy One, 

blessed be He, by his plan for the generation of the Dispersion… 

 
 

 פר' מגדל בבל –בראשית י"א  .7
י( א) ְיהִׁ ץ ָכל וַּ ה ָהָארֶּ פָּ ת שָּ ִדים ִריםּוְדבָּ  ֶאחָּ י( ב:  )ֲאחָּ ְיהִׁ  ְבָנְסָעם וַּ

ם דֶּ קֶּ ְמְצאּו מִׁ יִׁ ְקָעה וַּ ר ְבֶאֶרץ בִׁ ֵיְׁשבּו ִשְנעָּ יֹאְמרּו( ג:  )ָׁשם וַּ יׁש וַּ  אִׁ
ל ְלְבָנה ָהָבה ֵרֵעהּו אֶּ ים נִׁ ְשְרָפה ְלֵבנִׁ ְשֵרָפה ְונִׁ י לִׁ ְתהִׁ ם וַּ ְלֵבָנה ָלהֶּ  הַּ

ן ֵחָמר ְלָאבֶּ ם ָהָיה ְוהַּ ר ָלהֶּ ֹחמֶּ יֹאְמרּו( ד):  לַּ ה ָהָבה וַּ ְבנֶּ  ִעיר ָלנּו נִׁ
ל ַמִים ְורֹאשֹו ּוִמְגדָּ ה ַבשָּ ֲעשֶּ פּוץ ֶפן ֵשם ָלנּו ְונַּ ל נָּ ץ ָכל ְפֵני עַּ :  ָהָארֶּ

ד( ה) ֵירֶּ ְרֹאת ה' וַּ ת לִׁ ִעיר אֶּ ת הָּ ל ְואֶּ ר ַהִמְגדָּ :  ָהָאָדם ְבֵני ָבנּו ֲאׁשֶּ
ר( ו) יֹאמֶּ ד ַעם ֵהן ה' וַּ פָּ  ֶאחָּ ם ַאַחת הְושָּ ה ְלֻכּלָּ ָלם ְוזֶּ חִׁ ֲעשֹות הַּ  לַּ

ָתה ָבֵצר לֹא ְועַּ ם יִׁ ר ֹכל ֵמהֶּ ֲעשֹות ָיְזמּו ֲאׁשֶּ  ֵנְרָדה ָהָבה( ז:  )לַּ
ה ְבלָּ ם ְונָּ ם שָּ תָּ ר ְשפָּ ְׁשְמעּו לֹא ֲאׁשֶּ יׁש יִׁ ת אִׁ  ַויֶָּפץ( ח:  )ֵרֵעהּו ְשפַּ

ָשם ֹאָתם ה' ל מִׁ ץ ָכל ְפֵני עַּ ְחְדלּו ָהָארֶּ יַּ ְבֹנת וַּ ִעיר לִׁ ל( ט:  )הָּ  ֵכן עַּ
ֶבל ְׁשָמּה ָקָרא י בָּ ַלל ָׁשם כִׁ ל ְשַפת ה' בָּ ֶרץ כָּ אָּ ָשם הָּ ם ּומִׁ  ֱהִפיצָּ

ל ה' ץ ָכל ְפֵני עַּ  :  ָהָארֶּ
(1) The entire world was one language and one speech.  (2) When they 

traveled from the East, they found a valley in the land of Shinar and they 

dwelled there.  (3) They said one to the other, "Come, let us bake bricks 

and fire them in a furnace." The brick served them as stone and the tar 

served them as mortar.  (4) They said, "Come, let us build for ourselves 

a city and a tower, with its top in the heavens. And we will make for 

ourselves a name, lest we disperse over the face of all the earth."  (5) 

Hashem went down to see the city and the tower that the people had built.  

(6) Hashem said, "Behold, they are one people with one language for all, 

and this is what they have begun to do! Now, nothing will bar them from 

all they have planned to do.  (7) Come, let us go down and mix up their 

languages, so that they won't understand one another's language."  (8) 

Hashem dispersed them from there over the face of all the earth and they 

stopped building the city.  (9) Therefore, it was named Bavel, because 

there Hashem mixed up the languages of all the earth and from there 

Hashem dispersed them over the face of all the earth.  
 
 יא פרק בראשית י"רש .8
ש( א) ֹקדֶּ ת  :שפה אחת. ְלׁשֹון הַּ חַּ ודברים אחדים. ָבאּו ְבֵעָצה אַּ

ים, ְוָאְמרּו לֹא ָכל ֵהי ְליֹונִׁ ת ָהעֶּ ָיֹבר לֹו אֶּ ּנּו ׁשֶּ ִקיַע מֶּ רָּ ַנֲעֶלה לָּ
ה מָּ  .ְוַנֲעֶשה ִעמֹו ִמְלחָּ

ודברים  ONE LANGUAGE – The Holy Tongue (Tanchuma) שפה אחת

 AND ONE SPEECH – They came with one plan, saying: "He has אחדים

no right to select the heavenly regions exclusively for Himself; let us 

ascend to the skies and make war upon Him". 

 
 יא פרק בראשית ם"רשב .9
ה ָהָבה (ד) ְבנֶּ יר ָלנּו נִׁ  אם? הפלגה דור חטאו מה הפשט לפי - עִׁ

 ובצורות לותגדו ערים' כת הא, בשמים וראשו שאמרו מפני
 והם, הארץ את ומלאו ורבו פרו' הק שצום לפי אלא? בשמים

 משם הפיצם' לפי, נפוץ פן ואמרו שם לשבת מקום להם בחרו
 :בגזרתו

 
  א"ע קט סנהדרין .10

 ?עבוד מאי'. וכו הבא לעולם חלק להם אין הפלגה דור
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 אותו ונכה, לרקיע ונעלה מגדל נבנה: שילא רבי דבי אמרי
 כן אם: במערבא עלה מחכו.  מימיו שיזובו כדי, בקרדומות

 ! בטורא אחד ליבנו
 אחת, כיתות לשלש נחלקו: אלעזר בר מיהיר רבי אמר( אלא)

 עבודה ונעבוד נעלה: אומרת ואחת, שם ונשב נעלה: אומרת
 .... מלחמה ונעשה נעלה: אומרת ואחת, זרה

 כתיב, נתכוונו זרה עבודה לשם כולם: אומר נתן רבי, תניא
 ושם+ ג"כ שמות+ התם וכתיב, שם לנו - נעשה+ א"י בראשית+ הכא

 כאן אף - זרה עבודה להלן מה, תזכירו לא אחרים אלהים
 . זרה עבודה

The the generation of the dispersion have no share in the World-to-

Come. Gemara: What sin did they perform? The school of Rabbi Sheila 

say – ‘We will build a tower and ascend to heaven, and we will strike it 

with axes so that its waters will flow’. They laughed at this explanation 

in the West, and asked: If that was their objective, let them build a tower 

on a mountain; 

Rather, Rabbi Yirmeya bar Elazar says: They divided into three factions; 

one said: Let us ascend to the top of the tower and dwell there. And one 

said: Let us ascend to the top of the tower and engage in idol worship. 

And one said: Let us ascend to the top of the tower and wage war… 

It is taught in a baraita: Rabbi Natan says: All of those factions intended 

to build the tower for the sake of idol worship. It is written here: “And 

let us make a name for us” (Genesis 11:4), and it is written there: “And 

make no mention of the name of the other gods” (Exodus 23:13). Just as 

there, “name” is idol worship, so too here, “name” is idol worship. 

 
  ד פרק דניאל .11

ְקָצת( כו) ין לִׁ ְרחִׁ ר ְתֵרי יַּ ל ֲעשַּ ל עַּ ְלכּוָתא ֵהיכַּ י מַּ ל דִׁ ֵלְך ָבבֶּ  ְמהַּ
ְלכָ  ָעֵנה( כז)  :ֲהָוה ר אמַּ א ָּאֲהל ְוָאמַּ ֶבל ִהיא דָּ א בָּ ה ִדי ַרְבתָּ  ֲאנָּ

ר ִחְסִני ִבְתַקף ַמְלכּו ְלֵבית ֱבַנְיַתּה  :ַהְדִרי ְוִליקָּ
. Twelve months later, as he was walking on the roof of the royal palace 

at Babylon the king exclaimed, “There is great Babylon, which I have 

built by my vast power to be a royal residence for the glory of my 

majesty!” 

 
 דניאל ג:א .12

ין  ַּ֣ מִׁ ין ְפָתֵיֵּ֖ה אַּ תִַׁ֔ ין ׁשִׁ ַּ֣ מִׁ ב רּוֵמּ֙ה אַּ י־ְדהַַּ֔ ִּֽ ם דִׁ ֙ד ְצֵלַּ֣ א ֲעבַּ ְלָכָּ֗ ר מַּ ַּ֣ צַּ ְדנֶּ ְנבּוכַּ
יֵמּ֙ה  ת ֲאקִׁ ִׁ֑ אׁשִׁ ָ֔ ת דּורָּ ל׃ ְבִבְקַעַ֣ ִּֽ ֵ֖ת ָבבֶּ ינַּ ְמדִׁ  בִׁ

 
 :א )המשך(ג דניאל ם"מלבי .13

 הבקעה עצמה היא ל"חז ולדברי, דורא בבקעת ותוא והעמיד
 כ"ג כונתם שהיתה, המגדל לבנות הפלגה דור בה שנתקבצו

 ועד מראש נצחיית כוללת ותקיפה עצומה מלכות להם להקים
 והיה, שמים מלכות נגד ולנגד שמיימיות הוראות ולנצח, סוף

 :לזה המסוגל ההוא המקום בחר לכן, לענינם קרוב ענינו
 

  יא פרק בראשית ספורנו .14
ה ָהָבה( ד) ְבנֶּ יר ּוָלנ נִׁ  את להמליך הדור שרי עצת היתה זאת. עִׁ

 :האנושי המין כל על נמרוד
ְגָדל ם ְורֹאׁשֹו ּומִׁ יִׁ ָשמַּ ה בַּ ֲעשֶּ  זרה עבודה", שם נעשה" - ֵׁשם ָלנּו ְונַּ

 וגודל מקומה גובה שם האנושי המין בכל ויצא, במגדל שתהיה
 ואליה, האדם בני כל אצל האלהים אלהי שתחשב באופן, עירה
 ימלוך העיר אותה על שהמולך היתה בזה והכונה. כלם וידרש

 :כלם דרישת שם בהיות האנושי המין כל על
this was at the advice of their leaders who wanted to enthrone Nimrod 

as king over the entire human race, thus we will make for ourselves a 

name. This “name” was the idol that was to be placed in the tower. They 

hoped that on account of the grandeur of the tower and the city this idol 

would come to be recognized universally as the supreme deity. In this 

way the king of the city would achieve dominion over the entire 

world. 

 
 

 בראשית י:כה .15
ץ ְוֵׁשם  ְפְלָגה ָהָארֶּ י ְבָיָמיו נִׁ ג כִׁ לֶּ ָחד פֶּ ים ֵׁשם ָהאֶּ ד ְׁשֵני ָבנִׁ ר יֻלַּ ּוְלֵעבֶּ

יו ׇיְקָטן.  ָאחִׁ
 

 דר עולם רבה )ליינר( א ד"ה מאדם עד המבולס .16
שנים, וזה פרטן, אדם  (1656מאדם עד המבול אלף ותרנ"ו )

ק"ל, שת ק"ה, אנוש צ', קינן ע', מהללאל ס"ה, ירד קס"ב, 
למך קפ"ב ונח בן שש מאות שנה  חנוך ס"ה, מתושלח קפ"ז,

 מן המבול עד הפלגה ש"מ שנה, נמצא נח. וגו' )בראשית ז ו(
 אבינו אברהם היה בפלגה בן מ"חחיה אחר הפלגה עשר שנים 

אמר רבי יוסי נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג . שנה
(, אם ברוח הקודש, שנאמר כי בימיו נפלגה הארץ וגו' )שם

בתחלת ימיו, והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד י"ג 
ו, ואם באמצע ימיו והלא לא בא לסתום אלא משפחות ונתפלג

 ...לפרש, הא אינו אומר כי בימיו נפלגה הארץ אלא בסוף ימיו
From Adam to the Flood was 1656 years, and this is their enumeration: 

Adam 130, Seth 105, Enosh 90, Kenan 70, Mahalalel 65, Jared 162, 

Enoch 65, Methuselah 187, Lamech 182, and Noah was six hundred 

years old, etc." (Genesis 7, 6)…From the Flood to the division [of 

languages] was 340 years. Noah lived ten years after the division [of 

languages]. Our father Abraham was at the division [of languages] 48 

years old. Rabbi Yosei said: Eber was so great a prophet that he 

[preemptively] named his son Peleg ["division"], as it says "in his days 

the earth was divided" (Genesis 10, 25). 

 
שנה 

 מהמבול

 לברה"ע מקור דור

 1656 )ז:ו( שנה 600בן נח  -שנת המבות  0

 1658 )יא:י( ("שנתיים אחר המבול)ארפכשד  2

 1693 )יא:יב( שלח 35 37

 1723 )יא:יד( עבר 30       67

 1757 )יא:טז( פלג 34             101

 1787 )יא:יח( רעו 30                   131

 1819 )יא:כ( שרוג 32                         163

 1849 )יא:כב( נחור 30                               193

 1878 )יא:כד( תרח 29                                     222

 1948 )יא:כּו( הםאבר 70                                     292

 1996 )יא:יט( (48)       מיתת פלג 239                   340

 

 בראשית רבה פרשה סד ד"ה )ה( עקב אשר .17
י  בִׁ י יֹוָחָנן ְורַּ בִׁ י )בראשית כו, ה(, רַּ ְבָרָהם ְבֹקלִׁ ע אַּ ר ָׁשמַּ ב ֲאׁשֶּ ֵעקֶּ

ְרֵויהֹון ָאְמֵרי  יָנא, תַּ ם ֲחנִׁ הָּ ה ִהִכיר ַאְברָּ נָּ ה שָּ ִעים ּוְשמֹונָּ ֶבן ַאְרבָּ
יֶאת בֹוְראֹו ת . ֵריׁש ָלקִׁ ְבָרָהם אֶּ יר אַּ כִׁ ים הִׁ ן ָׁשלׁש ָׁשנִׁ ר בֶּ ׁש ָאמַּ

ְבָרָהם ְבקֹול בֹוְראֹו. )בראשית כו, ה( ע אַּ "ב ָׁשמַּ ן ֵעקֶּ ְניַּ  בֹוְראֹו, מִׁ

“Because Avraham hearkened to My voice…” (Bereshit 26:5) R’ 

Yochanan and R’ Chanina both said - Avraham came to consciousness 

of his Creator at age forty-eight. Resh Lakish said - Avraham came to 

consciousness of his Creator at age three. From where did they learn this? 

‘Because (ekev, also meaning heel) Abraham hearkened to the voice of 

his Creator, “and kept My charge, My commandments, My statutes, and 

My instructions." (Bereshit 26:5) 
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הפלגה. דהיינו ש"ם מן המבול עד  -"וסימן "שם חם יפת" 
 ומ"ח שנה היה אברהם אבינו בשעת הפלגה..."

 


