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  )2011/1092/, ב"תשע חשוו�' א, ב"תשעשנת  2גליו� ( " נחפרשת "

  ה"ב

  

  מגדל בבל �  "נח"לפרשת  "נקודה טובה"

  ).פרק יא(כמתואר בסו� פרשתנו , )מלשו� פילוג( הפע נעסוק בחטא של בני דור הפלגה

  :ֲאָחִדי $ְדָבִרי ֶאָחת ָ"ָפה ָה#ֶר! ָכל ַוְיִהי) א(

ְ'ָנְסעָ  ַוְיִהי) ב(  ַוֵ*ְ+ב$ ִ+ְנָער ְ'ֶאֶר! ִבְקָעה ַוִ*ְמְצא$ ִמֶ)ֶד+ָ:  

 ְוַהֵחָמר ְל#ֶב� ַה0ְֵבָנה ָלֶה ַוְ/ִהי ִלְ.ֵרָפה ְוִנְ.ְרָפה ְלֵבִני' ִנְלְ%ָנה ָהָבה ֵרֵעה$ ֶאל ִאי+ ַו*ֹאְמר$) ג(
  :ַלחֶֹמר ָלֶה ָהָיה

  :ָה#ֶר! ָכל 1ְֵני ַעל ָנפ$! �1ֶ ֵ+ 0ָנ$ ְוַנֲעֶ.ה ַבָ/ַמִי' ְורֹא,+ *ִמְגָ(ל ירִע  0ָנ$ ִנְבֶנה ָהָבה ַו*ֹאְמר$) ד(

מגלה את הטכנולוגיה של , שות מגיעה לבקעת שנערוהאנ. סיפור תמי ובלתי מזיק, לכאורה
  :מתו4 הקריאה צפות ועולות כמה שאלות. מגדל 3 הבניה בעזרת הלבני ומחליטה לבנות לגובה 

  ?הלבנה 3 מדוע התורה מתמקדת בנושא הטכנולוגיה החדשה  •

 שיסייע לכל אובד דר4, שנועד לשמש כמגדלור, בבניית מגדל גבוה וחדיש רעמה  •
  ?)ָה#ֶר! ָכל 1ְֵני ַעל ָנפ$! �1ֶ( הביתה למצוא את דרכו חזרה

  !?...)הא היו ש חריגות בניה( יקט המגדלה בפרו"מה כל כ4 הרגיז את הקב •

המגדל לא . משלימי את התמונה ומגלי לנו שמטרת בניית המגדל לא היתה כה תמימהל "חז
  . אלא פלטפורמה למרידה נגד ריבונו של עול, מגדלור) רק(נועד להיות 

אנחנו לא ( הימנו שיבור לו את העליוני ולית� לנו את התחתוני לא כל, דור הפלגה אמרו"
אלא בואו , )וית� לנו רק את האר! בשמי –ני מסכימי שריבונו של עול ישלוט בעליו

ותהי ת� חרב בידה יונ) פסל של עבודה זרה( ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבי בראשו
  ).לח', בראשית רבה'( "מלחמה )ה"ע הקב(נראית כאילו עושה עמו 

 היא  ונו של עול ולכ�לשלטונו של ריב, השמי 3 האנושות לא מוכנה להשאיר את העליוני
מרידה  –שמטרתו , בניית המגדל הגבוה בתבל 3שאפתני מגלומאני ויקט בניה נכנסת לפרו

 אתה לא הריבו� –קריאה אנטי אלוקית מגדל שכל כולו . ל הבורא והיוצר3אהוהתרסה נגד 
  ...והשליט

, שני כוחות ויתרונות. טק המודרני� ד ג' ובפרט לדור ההייפרשת דור הפלגה הינה רלבנטית מא
האחדות כוחה של  –שני והטכנולוגיה  3הראשו� : עו לבני דור הפלגה בביצוע הפרוייקטסיי

שיש , הלקח העולה מ� הדברי הוא .לרעה ה האנושותניצל, הכוחות הללו את שני .החברתית
כדברי  .ליצירה חיובית 3לטובה , ביתרונות ובכלי שריבונו של עול נת� לנו, להשתמש בכוחות
 שא, עולמי את ותחריב תקלקל שלא )תיזהר( דעת4 ת�: "לאד הראשו� ה"האזהרה של הקב

    ).ז, מדרש קוהלת רבה" (אחרי4 שיתק� מי אי� ,תקלקל

 ִאי+ ַו*ֹאְמר$: "הלבנה 3' המצאת המאה'התורה מספרת לנו במפורש על לידתה של  – הטכנולוגיה
  ...". ִלְ"ֵרָפה ְוִנְ"ְרָפה ) מחימר( ְלֵבִני' ִנְלְ%ָנה ָהָבה ...)עבודת צוות( ֵרֵעה$ ֶאל

המצאתה של . אי אפשר היה לבנות לגובה, כל עוד נעשתה הבניה בעזרת אבני גדולות וכבדות 
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  .ונתנה את היכולת לבנייתו של המגדל פשרה בניה לגובהישא היאהיא , הקלה והחזקה –הלבנה 

  ?והטכנולוגיה מני�

 ,מתנה אלוקית מבורא העול'ה , ל והכלי לכ4שהרשות לשלוט בעו, התורה אומרת במפורש
כדברי , ל כבעל בית3לאד לנהוג בעולמו של הא רשותה "נת� הקב, ע בריאת העול. לאד

ה "רשות זו מופיעה לראשונה בדברי הקב). טז, קטו' תהלי'" (לבני אד נת�והאר! : "הפסוק
  : לאד וחוה

ָה ויאמר לה אלקי פרו ורבו ומלאו את האר! " ורדו בדגת הי ובעו� השמי  ְוִכְב,4
  ).כח, א' בראשית'" (ובכל חיה הרֹמשת על האר!

. ה נת� ביד האד את הבריאה כולה והרשה לו ג למשול ולרדות בבעלי החיי לשימושו"הקב 
לקחת ולהשתמש מכל , מבטאת רשות לנהוג כבעול כמנהג בעלי, המופיעה בפסוק הכיבושלשו� 

  .רכיולצ, אשר סביבו

ה נת� "הקב. אלא ג מת� כוחות ויכולת למימוש וביצוע של הברכה, איננה רק אמירה' ברכת ה
. ומכניע אותה לשימושו ולתועלתו כובש את הטבעשבכוח� הוא , לאד את המדע ואת טכנולוגיה

, לנסח אות בכלי מתמטיי, ללמוד את חוקיו, מכוח ברכה זו הצליח האד לפענח את הטבע
  .נליזות ותכ� ולבנות כלי טכנולוגיי מתקדמי לשימושולבצע א

  .הכוח החברתי 3לכוח השני שסייע בבניית המגדל , ועתה

, ללמד4. אחדות 3  "ֲאָחִדי' *ְדָבִרי' ֶאָחת ָ"ָפה ָה#ֶר! ָכל ַוְיִהי: "הפרשה פותחת בהכרזה �  האחדות
נושות להרי פרוייקט הצליחה הא, בכוח האחדות והשותפות 3מתו4 הכוח החברתי שרק 

  . כה גדול ושאפתני של בניית המגדל, בינלאומי

 3איגבור( סינרגיהיתרונו של היחד הוא בתופעת ה .ח אדירוכ ה ,והשיתו�' יחד'ה, האחדות
גורמי  ,פעולה ועבודת צוותהשיתו� כי . 'מכפיל כוח'שמשמעותה  3) בעברית צחה ותקנית

, ברעיו� ובעצה ויחד, האחד עוזר ומסייע לחבירו בעבודה .גדול מס4 חלקיו להיות יותר ',של'ל
שווי לא רק , אחד ועוד אחדחיבור של , מכוחה של הסינרגיה והשותפות. יותר להותפוקת גד

 ִי1ֹל$ ִא ִ:י.. ָהֶאָחד ִמ� ַהְ/ַנִי' ט+ִבי': "כדבריו של קוהלת... לשלוש וא� יותרג אלא , ייתלש
  ).י3ט, ד" (ַלֲהִקימ; ֵ+ִני ְוֵאי� ֶ+ִ*1;ל ָהֶאָחד ְוִאיל; ֲחֵבר; ֶאת ָיִקי ָהֶאָחד

  

ה ראה שהאד השתמש בכוחות שקיבל ממנו כדי "הקב כאשר �  של סיפור סופוועתה הגענו ל
 ַהִ=ְגָ>ל ְוֶאת ָהִעיר ֶאת ִלְראֹת" לביקור" בא"הוא . לתופעה 'סו�' החליט לעשות הוא, למרוד בו

ה "מחליט הקב, מאחר והאחדות היתה הכוח המניע לפשע ).ה, בראשית יא" (ָה#ָד ְ'ֵני נ$'ָ  ֲאֶ+ר
) נבלבל( ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה: "לזרוע באנושות מחלוקת ופירוד ואומר למלאכי+ָ  לֹא ֲאֶ+ר ְ.ָפָת

יה סופה של התקשורת איש לא הבי� את שפת רעהו וזה ה 3" ֵרֵעה$ ְ.ַפת ִאי+) יבינו( ִיְ+ְמע$
, כתוצאה מ� המריבות והמלחמות שלידת והורת בחוסר התקשורת. וההרמוניה האנושית

 'ה ָ%ַלל ָ+ ִ:י ָ'ֶבל ְ+ָמ< ָקָרא ֵ:� ַעל. "התפצלה החברה העולמית לרסיסי שנפוצו לכל קצווי תבל
  ).ש ט( #ֶר!הָ  ָ:ל 1ְֵני ַעל 'ה ֱהִפיָצ' $ִמָ? ָה#ֶר! ָ:ל ְ.ַפת

  

  ...מפוזרת ומסוכסכת, האנושות כולה מבולבלת מפוצלת, ומאז ועד היו'

מפרי עטה של לאה  ,"דירה להשכיר"מעשה ב. אלא בסיפור, הפע נסיי את מאמרנו לא בשיר
, "בעמק יפה בי� כרמי ושדות"ית משות� ב� חמש קומות הניצב הספר מספר על ב. גולדברג

. אחת הדירות מתפנה ושורה של שוכרי מתייצבת לבחו� את הדירה. ונהכשבכל קומה גרה חיה ש
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 א4 בזה אחר זה ה מוצאי פגמי בשכני שאינ ראויי בעיניה, בעיני כול הדירה נאה
הקוקיה מפקירה את גוזליה ועוד , כושית 3החתולה , התרנגולת שמנה ועצלנית .ונוטשי את הבית

  . חסרונות שוני ומשוני

א4 מחליטה בכל זאת לגור בה דוקא בגלל , מוצאת חסרונות רבי בדירה, )סמל השלו( היונה
  !).הפו4 על הפו4... (השכני הטובי ומעלותיה הרבות

ודעות , גזענותהכולל ג , בי� תרבותי )קונפליקט(מדגי לנו את משמעויותיו של עימות הספר 
   .4שנאה וסכסו ,עוינות, מתחי, העדר תקשורתעימות שסופו  .קדומות

גרסה ישראלית עדכנית העוסקת . לסיפור זה 2011רצה גרסת , )'מרשתת'או ה( הרשתברחבי 
, מוכר הפיצוחי התימני, המלצר האתיופי, דוס3אביעד ה, לודמילה הרוסיה: 'טיפוסי'במגוו� 

) ניטיפוסי ומאפיי(ועוד סטריאוטיפי , דוקטור גל המלומד, קלמ� החסיד, תו השיינקינאי
  . שוני ומשוני

בי�  והעימותי השיחותלנחש או לכתוב בעצמ4 את , כא� אני משאיר ל4 הקורא ולדמיונ4
  .2011 3' דירה להשכיר'סגנו� ב, הטיפוסי השוני

השלו והאחדות לשכו� בחברה האנושית בכלל , יחזרו ההידברות לימי בה שנזכהאני תפילה 
  :בנו שורותיו האחרונות של סיפור המעשהויתקיימו . ובחברה הישראלית בפרט

  

  ,בעמק יפה בי� כרמי' ושדות, כ9

  ...)עול ב� חמש יבשות 3 וא תרצו( עומד מגדל ב� חמש קומות

  .חיי שלו', שכני' טובי', ובמגדל גרי' עד היו'

  

   .טוב שבאד'להתמקד ב 3 לעשות כמנהגה של היונהלכ4 היא היחידה והדר4 

מראשוני החסידות (נסק 'רבי אלימל4 מליז ו לפני מאות שני מפיו שלאת הרעיו� הזה כבר למדנ
  :בתפילתו) וראשיה

ְוCל ... ֶ,ִ;ְרֶאה ָ:ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינ* ְולא ֶחְסרוָנ'� ְ'ִלֵ'נ$ ֵ/ ) בבקשה, ריבונו של עול(, Cְ>ַרָ'ה"
  ".כ� יהי רצו� ,אמ� ...ַיֲעֶלה +$ שְנ#ה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברו ָחִליָלה

  

  בקשת משוב, ולסיו'

  קורא יקר

. 'חד סטרי'מפגש זה היה עד עתה , אול. מידי שבוע" נקודה טובה"אתה ואני נפגשי יחד על דפי 
 במייל חוזר אשמח לקבל ממ9 משוב ,א ותחילתו של מחזור חדש"ע סיומו של  מחזור תשע, עתה

  :לכתובת
 rothmoshe@gmail.com  

 ?דר4 מי אתה מקבל את הגליו� •

או הצעות , אשמח לקבל הצעות לשיפור... ממה כ� וממה לא(הא אתה נהנה מ� הגליו�  •
  ).לנושאי שוני

ומה התגובה ? לכמה(מכרי /ידידי/חברי,הא אתה מעביר את הגליו� לבני משפחה •
 ).?שלה
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 .ובמה) דתי'לאו דוקא ה" (ישראלי 3כלל "ר ההא לדעת4 הגליו� מדבר אל הציבו •

, שיחות, דבר תורה בשולח� שבת(הא אתה עושה שימוש בחומרי וברעיונות שבגליו�  •
 ).שיעורי ועוד

כדי למצוא גליונות ) 'בית זלצר'או באתר (הא גלשת לארכיו� שלנו באתר פירסומא  •
  ?...)הא הגישה נוחה(ישני

 .הקוראיה של תפוצהמעגלי אשמח לקבל רעיונות להרחבת  •

 .יתקבלו בברכה, הערה או הארה נוספי, כל רעיו� ותגובה •

 ....לטובה יותר, "נקודה טובה"את , נוכל לעשות יחד, הקורא 3בעזרת4 ובשותפות את4  •

  

  משה , בתודה

  

  

        

        

        

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםוווו" " " " תחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיה""""בברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  .com.rothmoshe@gmail: מייל   

   1php?cat=26.com/parasha.pirsuma.http://www  ":   נקודה טובה"ארכיו� 

 .נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

  .ל"אשמח לקבל למייל הנ? יש ל9 הערה או הארה

 .בי� חברי9הפ= ? אהבת


