בס"ד
תענוג ,תוקף ותכלית
Pleasure, Power and Purpose

הרב מואיז נבון
בראשית פרק יא
ָארץ ָׂשפָׂ ה אֶ חָ ת ְּודבָ ִרים אחָ ִדים( :ב) וַ יְ ִהי בְ נ ְָסעָ ם ִמ ֶק ֶדם וַ יִ ְמ ְצאּו בִ ְקעָ ה ְבאֶ ֶרץ ִשנְעָ ר
(א) וַ יְ ִהי כָל הָ ֶ
ֹּאמרּו ִאיש אֶ ל ֵּרעֵּ הּו הָ בָ ה נִלְ בְ נָה לְ בֵּ נִים וְ נִ ְש ְרפָ ה לִ ְש ֵּרפָ ה וַ ְת ִהי לָהֶ ם הַ לְ בֵּ נָה לְ ָאבֶ ן
וַ י ְֵּשבּו שָ ם( :ג) וַ י ְ
ּומגְ ָׂדל וְ רֹּאש ֹּו בַ ָשמַ יִ ם ( )3וְ נַע ֶשה לָנּו
ֹּאמרּו הָ בָ ה ִנבְנֶה לָנּו ( )1עִ יר (ִ )2
וְ הַ חֵּ מָ ר הָ יָה לָהֶ ם ַלחֹּמֶ ר( :ד) וַ י ְ
ָארץ( :ה) וַ י ֵֶּרד יְ קֹּוָ ק לִ ְראֹּת אֶ ת ( )1הָׂ עִ יר וְ אֶ ת ( )2הַ ִמגְ ָׂדל א ֶשר בָ נּו ְבנֵּי
שֵּ ם ( )4פֶ ן נָפּוץ עַ ל פְ נֵּי כָ ל הָ ֶ
ָאדם( :ו) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק הֵּ ן עַ ם אֶ חָ ד וְ ָׂשפָׂ ה ַאחַ ת לְ ֻכלָם וְ זֶ ה הַ ִחלָם לַעשוֹּת וְ עַ ָתה ֹלא יִ בָ צֵּ ר מֵּ הֶ ם כֹּל
הָ ָ
אשֶ ר יָזְ מּו ַלעשוֹּת( :ז) הָ בָ ה ֵּנ ְר ָדה וְ נָׂבְ לָׂה שָ ם ְשפָׂ תָׂ ם אשֶ ר ֹלא יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפַ ת ֵּרעֵּ הּו( :ח) ( )4וַ יָפֶ ץ
ָארץ וַ י ְַח ְדלּו לִ בְ נֹּת הָׂ עִ יר [חסר המגדל]( :ט) עַ ל כֵּן ָק ָרא (ְ )3שמָ ּה בָׂ בֶ ל
יְ קֹּוָ ק אֹּתָ ם ִמשָ ם עַ ל פְ נֵּי כָ ל הָ ֶ
ָארץ :פ
ּומשָ ם הֱ פִ יצָ ם יְ קֹּוָ ק עַ ל פְ נֵּי כָל הָ ֶ
ָארץ ִ
כִ י שָ ם בָׂ לַל יְ קֹּוָ ק ְשפַ ת כָל הָ ֶ


ָאדם הָ יָה כְ ַאחַ ד ִממֶ ּנּו ל ַָדעַ ת טוֹּב וָ ָרע וְ עַ ָׂתה
ֹלהים הֵ ן הָ ָ
בראשית פרק ג (כב) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ִ
ֹלהים ִמגַן עֵּ ֶדן
פֶ ן יִ ְשלַח יָד ֹּו וְ ל ַָקח גַם מֵּ עֵּ ץ הַ חַ יִ ים וְ ָאכַל וָ חַ י לְ ֹּעלָם( :כג) וַיְ ַשלְ חֵ הּו יְ קֹּוָ ק אֱ ִ
לַעבֹּד אֶ ת הָ א ָדמָ ה אשֶ ר ל ַֻקח ִמשָ ם:



בראשית פרק יא (ו) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק הֵ ן עַ ם אֶ חָׂ ד וְ שָ פָ ה ַאחַ ת לְ ֻכלָם וְ זֶ ה הַ ִחלָם לַעשוֹּת וְ עַ ָׂתה
ֹלא יִ בָ צֵּ ר מֵּ הֶ ם כֹּל אשֶ ר יָזְ מּו לַעשוֹּת( :ז) הָ בָ ה נ ְֵּר ָדה וְ נ ְָבלָה ָשם ְשפָ תָ ם א ֶשר ֹלא יִ ְש ְמעּו ִאיש
ָארץ וַ י ְַח ְדלּו לִ בְ נֹּת הָ עִ יר:
ְשפַ ת ֵּרעֵּ הּו( :ח) וַיָׂ פֶ ץ יְ קֹּוָ ק אֹּתָ ם ִמשָ ם עַ ל פְ נֵּי ָכל הָ ֶ
)רצון לעונג( Freud – will to pleasure
)רצון לכח( Adler – will to power
)רצון למשמעות( Frankl – will to meaning

R. Soloveitchik, Emergence of Ethical Man, p. 119
…Pleasure and suffering, enjoyment and discomfort are aesthetic categories
Power is an aesthetic category. In the eternal quest for dominion man is guided by a hedonistic
criterion. Lust for power is lust for pleasure…. Enjoyment is synonymous with power. I enjoy it and
eo ipso [by that itself] I dominate it, enslave it. The hedonist looks upon the whole world as an object
consecrated to a single purpose: to be enjoyed by him.
R. Soloveitchik “Worship of the Heart”, p.57
“God … addresses Himself to man through the … aesthesis – the immediate sensible apprehension of
”reality which is beautiful [pleasure] and grandiose [power].

בראשית פרק ג
(ו) ו ֵַת ֶרא הָ ִאשָ ה כִ י טוֹּב הָ עֵּ ץ לְ מַ אכָל וְ כִ י תַ אֲ וָׂה הּוא לָׂעֵ ינַיִ ם וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵּ ץ לְ הַ ְשכִ יל וַ ִת ַקח ִמפִ ְרי ֹּו וַ תֹּאכַל
וַ ִת ֵּתן גַם לְ ִאישָ ּה עִ מָ ּה וַ יֹּאכַ ל:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צד עמוד ב
נמרוד הרשע ,שהמריד את כל העולם כולו עלי במלכותו.
רש"י מסכת פסחים דף צד עמוד ב
שהמריד  -השיא עצה לאנשי דור הפלגה לבנות מגדל להלחם בצבא השמים ,שהוא היה
מלך בבבל כדכתיב (בראשית י) ותהי ראשית ממלכתו בבל.
בראשית פרק י
ָארץ( :ט) הּוא הָ יָה גִ בֹּר צַ יִ ד לִ פְ נֵּי יְ קֹּוָ ק עַ ל כֵּן יֵָּאמַ ר
(ח) וְ כּוש ָילַד אֶ ת נ ְִמרֹּד הּוא הֵּ חֵּ ל לִ ְהיוֹּת גִ ֹּבר בָ ֶ
אשית מַ ְמלַכְ ת ֹּו בָׂ בֶ ל וְ אֶ ֶרְך וְ אַ ַכד וְ ַכלְ נֵּה בְ אֶ ֶרץ ִש ְנעָ ר:
כְ נ ְִמרֹּד גִ בוֹּר צַ יִ ד לִ פְ נֵּי יְ קֹּוָ ק( :י) וַ ְת ִהי ֵּר ִ
רמב"ן בראשית פרק י פסוק ט
כי הוא החל להיות מושל בגבורתו על האנשים... ,
חידושי גאונים ,עין יעקב ,סנ' קט נעשה לנו שם –  ...רצו לבנות עיר ומגדל שיהיה מחזיק את כולם לישוב והמגדל
לאות ולשם שיראוהו בני כל העולם ויישירו נגדו ויתישבו באותה העיר ולא במקום אחר וזה פשט "פן נפוץ" ...
ספורנו בראשית פרק יא ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם" .נעשה שם" ,עבודה זרה שתהיה במגדל ,ויצא
בכל המין האנושי שם גובה מקומה וגודל עירה ,באופן שתחשב אלהי האלהים אצל כל בני האדם ,ואליה
ידרשו כלם .והכונה בזה היתה שהמולך על אותה העיר ימלוך על כל המין האנושי בהיות שם דרישת כלם:
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R. Soloveitchik “Worship of the Heart”, p.47
What caused man’s fall is his giving preference to the sensuous, delightful, and pleasing over the true,
at both the intellectual and ethical levels.
MN: Sin, by definition an act against God’s will, is something that distances one from God. The greatest
distancing, and hence the greatest sin is idol worship – to make oneself a god.

בראשית פרק ג
ֹלהים כִ י ְביוֹּם אכָ לְ כֶם ִממֶ ּנּו וְ נִ פְ ְקחּו
(ד) וַ יֹּאמֶ ר הַ ּנָחָ ש אֶ ל הָ ִאשָ ה ֹלא מוֹּת ְתמֻ תּון( :ה) כִ י י ֵֹּּדעַ אֱ ִ
ָאדם ָׂהיָׂה כְ ַאחַ ד ִממֶ ּנּו
ֹלהים הֵ ן הָׂ ָׂ
אֹלהים י ְֹדעֵ י טוֹב ו ָָׂׂרע( ... :כב) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ִ
עֵּ ינֵּיכֶם וִ ְהיִ יתֶ ם ֵכ ִ
לָׂדַ עַ ת טוֹב ו ָָׂׂרע ...
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לח:ז
ויהי בנסעם מקדם  ...אמר רבי אלעזר ב"ר שמעון הסיעו עצמן מקדמונו של עולם אמרו אי
אפשינו לא בו ולא באלהותו...,
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת נח פרק יא סימן ד
ונעשה לנו שם .זו ע"ז ,כדכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו (שמות כג יג):

R. Medan brings Midrash: Their king – Nimrod – would sit at the top of the tower, and from his
"elevated throne in the sky he would rule all of humanity, which was "all one nation and of one tongue,
and he would tell them all that he, too, was a god.

רש"י בראשית פרק ג פסוק כב
(כב) היה כאחד ממנו  -הרי הוא יחיד בתחתונים כמו שאני יחיד בעליונים ,ומה היא יחידתו? לדעת
טוב ורע ,ומה שאין כן בבהמה ובחיה:
ועתה פן ישלח ידו  -ומשיחיה לעולם הרי הוא קרוב להטעות הבריות אחריו ולומר אף הוא אלוה.
בראשית פרק יא ,ג-ה
ֹּאמרּו ִאיש אֶ ל ֵּרעֵּ הּו הָ בָ ה נִלְ בְ נָה לְ בֵּ נִים וְ נ ְִש ְרפָ ה לִ ְש ֵּרפָ ה וַ ְת ִהי לָהֶ ם הַ לְ בֵּ נָה לְ ָאבֶ ן וְ הַ חֵּ מָ ר הָ יָה
(ג) וַ י ְ
ּומגְ ָדל וְ רֹּאש ֹּו בַ שָ מַ יִ ם וְ נַע ֶשה לָנּו ֵּשם פֶ ן ָנפּוץ עַ ל פְ נֵּי כָל
ֹּאמרּו הָ בָ ה נִבְ נֶה לָנּו עִ יר ִ
לָהֶ ם ַלחֹּמֶ ר( :ד) וַ י ְ
ָאדם:
ָארץ( :ה) וַ י ֵֶּרד יְ קֹּוָ ק לִ ְראֹּת אֶ ת הָ עִ יר וְ אֶ ת הַ ִמגְ ָדל אשֶ ר בָ נּו בְ נֵּי הָ ָ
הָ ֶ
...
ָארץ וַ י ְַח ְדלּו לִ בְ נֹּת הָ עִ יר:
(ח) וַיָׂ פֶ ץ יְ קֹּוָ ק אֹּתָ ם ִמשָ ם עַ ל פְ נֵּי כָ ל הָ ֶ
Alan Webber, ”What’s so new about the new economy” Harvard Business Review
“Conversations are the way workers discover what they know, share it with their colleagues, and in
the process create new knowledge for the organization. In the new economy, conversations are the
”most important form of work ... so much so that the conversation is the organization.
בבא מציעא פד:א [מתורגם]
 יום אחד היו מתווכחים בבית המדרש... :נחה נפשו של רבי שמעון בן לקיש [ז"א :מת ר"ל].
 והיה מצטער רבי יוחנן אחריו מאוד .אמרו רבנן :מי ילך ליישב את דעתו? שלחו רבי אלעזר בן פדת ,שלימודיו
מחודדים .הלך וישב לפניו ,וכל דבר שאמר רבי יוחנן אמר לו :הנה ברייתא המסייעת לך .אמר :האם אתה בן
לקיש (האם זה מה שאני צריך)?! בר לקישא ,כשהייתי אומר דבר היה מקשה אלי  42קושיות ,ואני הייתי מתרץ
 42תירוצים ,וכך ההלכה נתבררת .ואתה אומר 'הנה ברייתא המסייעת לך'! הלא אני יודע שאמרותי נכונים?!
 היה הולך ר"י וקרע את בגדיו ,ובכה ואמר :איפה בר לקישא ,איפה בר לקישא ,והיה צוח כך עד שיצא מדעתו.
הרבנים ביקשו רחמים עבורו ונחה נפשו [ז"א :מת ר"י].

בראשית פרק יא ,י-כו (י) אֵּ לֶה תוֹּלְ דֹּת שֵּ ם  ...וַ י ֹּולֶד אֶ ת ַאבְ ָׂרם אֶ ת נָחוֹּר וְ אֶ ת הָ ָרן:
רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ג
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה
היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו ,כי אי אפשר שיסבב
את עצמו ,ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים
ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת
והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה ,וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין
בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו ,וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את
הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם ...
Adam = Tree = Pleasure; Nimrod = Tower = Power; Abraham = Purpose/Meaning
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