
 "אפתשחשון                       ס"ד  ב

 נח  נגיעות מפרשת השבוע 

 יש תפקידתא זעיר מתוכנן ומדויק שבו לכל  עולם .המופלא בריאת העולםקראנו על בראשית  תפרשב

יוני בין הבריאה הג  בלתיעינינו ניגוד בכל קריאה מחדש מתגלה לבאיזון העולמי. עצומה וחשיבות 

        מה כותבת תורה עצשהרי ה ,אורה נברא כפגם ביצורלכ המדויקת לבין בריאת האדם אשרהאלוקית 

עַ ה'  ַוַיְרא"  ה רָּ י ַרבָּ לכִּ ֶרץ, ְוכָּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ל-ת הָּ בֹו, ַרק ַרע כָּ נֶָּחם .ַהיֹום-ֵיֶצר ַמְחְשֹבת לִּ יה'  ַויִּ ה ֶאת-כִּ שָּ ם -עָּ דָּ אָּ הָּ

ְתַעֵצב, ֶאל ֶרץ; ַויִּ אָּ בֹו-בָּ ם ֲאֶשר-ֶאְמֶחה ֶאתה'   ַויֹאֶמר "  בהמשך נאמר" עד כדי כך ש לִּ דָּ אָּ י ֵמַעל ְפֵני -הָּ אתִּ רָּ בָּ

ה מָּ ֲאדָּ עוולות מייצר  גורם  ,, גוזלכובש, רוצחהאדם  ,שינוי כלדם ועד היום אין נראה שמבריאת הא " הָּ

כישרון יצירה יחד עם  תבונה לו  ונ היצור היחיד שניתלמעשה  .גע בבריאהופו ומלחמות מיותרות  הרס

 . ר דווקא ברעחוכאשר הוא ב מחדש בחירה מאכזב כל פעםהופש וחדיבור יתרון ה

איננו יכולים להבין את השיקולים זוהי היצירה האלוקית ו .והמדרשים מלמדים שאין כאן שום פגםחז"ל 

יודע  יצרן רכבכפי שלהבדיל ה' כמובן צפה מראש את הבעיות  ,רה דיברה בלשון בני אדםו. התשלה

. העולם נברא פשערוג חפים מזיק ולהאלא שהוא יכול גם לה ם מרשימיםבעל נתונימשובח   רכבשיצר 

    בשל הרע שלצידו.העולם ולא יבוטל רע טוב בלי  ,לא יכול להיות צדק בלי רשעלצערנו הרב  ,לטובה

 

ההנהגה ) אין חדש תחת ושל  הם הרעים של בני האדםממשיכה במעשירשת השבוע, פרשת "נח" פ

וכל הטבעת העולם  -וישמש כתמרור אזהרה לדורות  רשייזכה מעשה קיצוני עושה' השמש ( עד כדי כך ש

אפילו את הדורות כידוע זה לא הרשים  .נציגות מכל החיותו בני משפחתולמעט נח הצדיק  ,מבולבהיצירה 

תיאבון לשררה לעסוק ברע ובפשע עם והחברה כולה ממשיכה להתחכם  הההנהג .הסמוכים לטראומה

  .הסף  של עלברור שגם ניסיון זה נכ .שוואהמהמהוצאת ה' ניסיון של על העולם כולו ע"י  השתלטותלו

 

שחרור יצרים שמילא את הארץ בגזל,  מההתחלה  האגרסיביות של האדם הולידהשהרב בני לאו אומר 

מאותו מקור: הרצון להיות בעלים על משהו שאיננו  עריות ושפיכות דמים. כל התופעות הללו נובעות

 נאמן להחריב את העולם בשנית, אך אלקים,  סיפור מגדל בבל מדגים זאת. לכאורה, היה צריך שלי.

דן אותה למסע ארוך של מפריד את האנושות לאומות ושפות ו שבועת עצמו, לא מחריב את העולם אלאל

  פירוש נפלא וריאליסטי למה שקרה במגדל בבל מספק לנו האברבנאל: "כשנטו לחידוש .תחרות ושונות

ובאו לידי חילוף   המלאכות בבניין העיר והמגדל הסירו עצמן מן האחווה, ונעשו הקניינים והנחלות פרטיות

שלי שלי ושלך שלך, עד שמפני  דים ולומרוייחוד מתוך חמדתם לקחת ולייחס כל אחד לעצמו דברים מיוח 

הקולקטיב של אנשי מגדל בבל התפרק על רקע התאווה לקניין ולהפרטה. הם יצאו   ."זה נפרדו איש מאחיו 

המשותפת.  כקבוצה מייסדת בעלת עניין משותף אך האגו של כל אחד לא אפשר להמשיך בדרך לדרך

האברבנאל, לו היה  ר את המגדל שבור ואת האנושות מפורדת ומסוכסכת. על פיהמרוץ לפסגה הותי

המגדל מצליח. דווקא אנו יודעים  שלך שלך" היה -הקולקטיב מתגבש ומוותר על המתכונת של "שלי שלי 

חיים, ביקשה לבנות חברת מופת שכזאת,  כי לא בטוח שכך. החברה הקיבוצית החוגגת מאה שנות

צרכיך". בפועל, ביטול התחרות הקניינית הביא ברבים מן   "תן כפי יכולתך וקח לפיהמושתת על עקרון 

המרוץ היצרי להשגת הקניין, חנק  . היעדרשל חלק מהחבריםר מוטיבציה וחוס הקיבוצים לניוון אישי

ים מהישגיה של האנושות )בתחומי  מכך שרב וסירס את הטבע למיצוי הפוטנציאל. אי אפשר להתעלם

ממקום של שאיפה למצוינות אישית. הערך של מימוש   הרפואה, האלקטרוניקה, המדעים ועוד( הגיעו

צמיחה ויצירה. אלא שצמיחה ויצירה זו עשויים לדרוס ולרמוס את  האדם ועשיית שם על פני הארץ עודד

שת השבוע לרמוז על הכיוון הראוי בעיני  המרוץ כשלו או התקדמו. אם נבקש מפר אותם אנשים שבמהלך

 למתח שבין פיתוח העולם והשתלטות עליו, לחדלות מעש שאינה תורמת לתיקון עולם, נוכל התורה

אלא על   למצוא זאת בביקורת על אנשי המגדל. הכעס האלוקי על בוני המגדל לא היה על המוטיבציה

כוחם הופנה למימוש   פך מערך לדרך. כלהמגמה. הם הפכו את האמצעי למטרה. השלטון על העולם ה

העולם, הם בקשו להגיע עד שמי מרום   האגו והכל הפך כשר להשגת מטרה זו. במקום להתמקד בפיתוח

הבעלות והרכושנות, גם העשייה היותר גדולה  כשהרצון לפתח מתחלף ביצר .החליף את בורא עולםול

 .עתידה לקרוס בסופו של דבר

 

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן    

  ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי 


