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 ,חברים

 ….אוי… כנראה שככה היהודי נושם. כזה גדול וארוך" אוי...", "אוי"השבוע חייבים להתחיל את הדרשה ב

רוע שרק , מבהיל להיווכח כל פעם מחדש כמה רוע טמון בנו. אין סוף למעלליו המזעזעים של האדם

, לפרוק כל עול "מגבוה"כשהשסתום נפתח והאדם מקבל אישור . מחכה להזדמנות הנכונה לפרוץ החוצה

, הקורבנּות והחשבונאות שהיו שם בפנים, כל המרירות. מוציאים כל זבי החוטם את רעתם אל הרחוב

 ?  מי יוכל לכבות, ואת הבערה. מושלכים החוצה, שמעולם לא נֻווטו ליצירה של חיים טובים יותר

הציטוט שלהלן מתחיל מהפסוק )ע מזכירה לנו עד היכן הרוע האנושי יכול להגי, פרשת נח, פרשת השבוע

 (:פרשת בראשית, האחרון של הפרשה הקודמת

ם בָָּאֶרץ' ַויְַרא ה"( ב"י –ה ', פרק ו, בראשית) ַעת הָָּאדָּ י ַרבָּה רָּ בֹו ַרק ַרע כָּל-ְוכָּל, כִּ . ַהיֹום-יֵֶצר ַמְחְשבֹת לִּ

י' ַויִּנֶָּחם ה ה ֶאת-כִּ ם בָָּאֶרץ  ַויְִּתַעֵצב-עָּשָּ יו, ֵאֶלה ּתֹוְלדֹת נֹחַ .... לִּבֹו-ֶאל הָָּאדָּ יָּה ְבדֹרֹתָּ ים הָּ מִּ יק ּתָּ יש ַצדִּ , נַֹח אִּ

ְתַהֶלְך ים הִּ ֱאֹלהִּ ס... נֹחַ -ֶאת הָּ מָּ ֵלא הָָּאֶרץ חָּ מָּ ים ַוּתִּ ֱאֹלהִּ ְפנֵי הָּ ָאֶרץ לִּ ֵחת הָּ שָּ ים ֶאת.  ַוּתִּ נֵה -ַויְַרא ֱאֹלהִּ ָאֶרץ ְוהִּ הָּ

ה תָּ י,  נְִּשחָּ ית כָּ -כִּ ְשחִּ ר ֶאת-להִּ   ."הָָּאֶרץ-ַדְרכֹו ַעל-בָּשָּ

 . כי השחית כל בשר דרכו על הארץ, ושוב נשחתת הארץ ומתמלאת חמס. סתיו, 2015, ו"תשע

עם עלה , עברו כל כך הרבה שנים מאז שהתיבה נחתה לה על פסגות הרי האררט והיונה מצאה לה מנוח

האדם לא , במהותו, אבל בעצם, כדור הארץכל כך הרבה מהפכות אנושיות שטפו את , של זית במקורה

 .  השתנה כהוא זה

לא  - תמיד נצטרך לבחור. תמיד נשוב אל אותה צומת דרכים קיומית, לא חשוב כמה מהפכות נחולל

לתת : בין שתי אפשרויות מרכזיות - כמעט כל רגע מחדש, אלא בחירה חוזרת ונשנית, בחירה חד פעמית

 או לנתב את הרוע לאן שאנחנו, תמיד מבקש ללכתל אותנו לאן שהרוע לרוע שבנו לנווט אותנו ולהובי

 .מבקשים להגיע( ברגעים היותר מודעים שלנו)

 : אז הנה הוא שוב, המשפט הזה חשוב

לא  -תמיד נצטרך לבחור . תמיד נשוב אל אותה צומת דרכים קיומית, לא חשוב כמה מהפכות נחולל

לתת : בין שתי אפשרויות מרכזיות -כמעט כל רגע מחדש , יתאלא בחירה חוזרת ונשנ, בחירה חד פעמית

או לנתב את הרוע לאן שאנחנו , תמיד מבקש ללכתלרוע שבנו לנווט אותנו ולהוביל אותנו לאן שהרוע 

 .מבקשים להגיע( ברגעים היותר מודעים שלנו)

 ?לאן הרוע מבקש ללכת(, אני מקווה)תשאלו 

 !להתפרקות: התשובה היא

 !להתפרקות, כן

 (.הסבר לפרדוקס הזה בהמשך... )טוב שכך... ו

 ?מבקש להגיע( המודע)ולאן האדם 



 ! זו שאלה מעולה, או

 ? לאן אנחנו רוצים להגיע: בואו נשאל את עצמנו

 .שאלה דיאנה רוס בשנות השבעים, Do you know where you're going to? האם אנחנו יודעים

(. האינסופי, המוחלט, אחרת הוא לא היה האלוהים האחד)והים גם הרע וגם הטוב נבראו על ידי אותו אל

 : אמר את זה בבהירות האופיינית לו( שהוא גם ההפטרה של שבת זו)ישעיהו הנביא 

ע, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹשְך" לֹום ּובֹוֵרא רָּ  '(. ז, ה"ישעיהו מ) "עֶֹשה כָּל ֵאֶלה' ֲאנִּי ה, עֶֹשה שָּ

עד שהאדם אכל מעץ הדעת ... הכל בו היה טוב. ור המופלא של בריאת העולםבשבוע שעבר עסקנו בסיפ

והוא גם ברא ושחרר את הנחש , את עץ הדעת טוב ורע נטע הקדוש ברוך הוא בגן העדן, כזכור. טוב ורע

התחיל הסיפור , בגן האלוהי, כי מרגע שהאדם אכל מהעץ האלוהי ההוא, וכנראה גם זה  טוב. אל תוך הגן

', וכו, כלי נגינה, הקים עיר, הוא ייצר תרבות, הוא הוליד ילדים, הוא התחיל להתפתח: נייןלהיות מע

  .(המורכבת)והאנושות יוצאה לדרכה 

 -וגם כתזכורת לאלה שקוראים את הדרשות שלי דרך קבע , לטובת מי שחדשים לבלוג הזה –יצר הרע 

כי מהות הרוע זה  ,היה הקטליזטור לצמיחהיצר הרע תמיד . לא היצר הטוב! הוא אבי ההתפתחות האנושית

ולצאת ולגלות  –ממרחבי הנוחות , מגן העדן, מההרמוניה, מאלוהים –הרוע תמיד מבקש להיפרד  :הפרידה

וכל אדם חייב לרוע שמקנן בו את כל , אין אדם שאין בו רוע. כיחידה נפרדת ואוטונומית, את העולם

", עצמי"או ", פרטי"או " )אישי"המילה ! האישיים( בהגדרה)ובעיקר , המקצועיים, הכלכליים –הישגיו 

 . היא מילה מהלקסיקון של הרוע"(, אני"ואפילו 

כל מי שמאמין בהגשמה , ובהתפתחות בכלל, כל מי שמאמין בהתפתחות האדם, כל מי שחפץ לצמוח

ות היא דבר כי מי שמאמין שהתפתח. כדאי לו שיתיידד עם הרוע –? לא, וזה כולל את כולנו –עצמית 

. אבל אין כמו פרדוקס טוב כדי להשכין שלום. זה פרדוקס, וכן! הרי שהוא מאמין שהרוע הוא טוב", טוב"

 . חיינו הם לא יותר מרצף אחד ארוך ואינסופי של פרדוקסים

 ? לאן הרוע מבקש להוליך אותנו : ועכשיו נשוב אל השאלה הפותחת

 !אל ההתפרקות

 ?למה אל ההתפרקות

 . יש צמיחהכי רק שם 

אלא שבעולם . הוא עצמו השלם. אל ההרמוניה, אל האחדות, כמהה במהותו אל השלם, לעומת זאת, הטוב

לפחות בעיניהם של מי שמאמינים )רע ... וזה כמובן. שאין התפתחות כלל, הכל כל כך טוב, שכלו טוב

 ?כבר אמרנו, פרדוקס(. שהתפתחות הינה דבר טוב

כתבתי , כרגיל. סיפור מופלא ועמוק שמופיע גם הוא בפרשה שלנו, בבל וזה בעצם תמצית סיפור מגדל

 :אותו עם פירוש והערות בגוף הטקסט

י כָּל"( ט –א , א"פרק י, בראשית) ים -ַויְהִּ דִּ ים ֲאחָּ רִּ ת ּוְדבָּ ה ֶאחָּ פָּ ... אחדות מופלאה, כלומר]הָָּאֶרץ שָּ

ֶקֶדם ....[המבשרת רעות ם מִּ י ְבנְָּסעָּ : וזה כבר מרמז על קיומו של רוע, ילה לנועהאנושות מתח] ַויְהִּ

ם ,[רצון לצאת מהנוח והמוכר, תזזיתיות וחוסר שקט ר ַויְֵשבּו שָּ נְעָּ ה ְבֶאֶרץ שִּ ְקעָּ יש . ַויְִּמְצאּו בִּ ַויֹאְמרּו אִּ



של אלוהי " החונקת"לנוכח ההרמוניה המשעממת וההגמוניה , והנה מתחילים לנבוט זרעי הרוע]ֵרֵעהּו -ֶאל

ה ' [חדות והטובהא ְשֵרפָּ ה לִּ ה נְִּלְבנָּה ְלֵבנִּים ְונְִּשְרפָּ בָּ ֶהם  ![והרי לנו היצירתיות הראשונה בתורה]הָּ י לָּ ַוְּתהִּ

ֶהם ַלחֶֹמר יָּה לָּ ר הָּ זו מהפכה ביכולת ! חומר חדש, ואולי אף לברוא, האדם הצליח לייצר] ַהְלֵבנָּה ְלָאֶבן ְוַהֵחמָּ

ה נְִּבנֶה, 'ַויֹאְמרּו'. [אלוהים עד עתהזו יכולת שהייתה שמורה ל. האנושית בָּ יר -הָּ נּו עִּ את העיר , להזכירנו]לָּ

ַמיִּם ְונֲַעֶשה [ושושלתו" הרע"הראשונה בנה קין  ל ְורֹאשֹו ַבשָּ גְדָּ נּו ֵשם -ּומִּ  "[שם לנונעשה , "שימו לב]לָּ

ָאֶרץ -ְפנֵי כָּל-נָּפּוץ ַעל-ֶפן רוצים להיפרד מאלוהים הכל , יטה בגורלנואנחנו רוצים של, או במילים אחרות]הָּ

ואנחנו לא רוצים שאלוהים ", אנחנו עפים על עצמנו, "התאהבנו בעצמנו. ולקבוע בעצמנו את גורלנו, יכול

ְראֹת ֶאת' ַויֵֶרד ה. [יפריע לנו יר ְוֶאת-לִּ עִּ ם-הָּ נּו ְבנֵי הָָּאדָּ ל ֲאֶשר בָּ גְדָּ ד ְושָּ ', 'ַויֹאֶמר ה.  ַהמִּ פָּה ַאַחת ֵהן ַעם ֶאחָּ

לָּם ַלֲעשֹות [כוח גדול מדי, ולרוע הטמון בהם, כי זה נותן לבני האדם, שזה בעייתי מאוד] ְלֻכלָּם . ְוזֶה ַהחִּ

ה ֹלא ֵצר ֵמֶהם כֹל ֲאֶשר יָּזְמּו ַלֲעשֹות -ְוַעּתָּ ם . [דבר לא יעמוד בדרכם הרעה וההרסנית]יִּבָּ ה ְונְָּבלָּה שָּ ה נְֵרדָּ בָּ הָּ

ם ֲאֶשר תָּ יש ְשַפת ֵרֵעהּו  ְשפָּ ? אתם רוצים להיפרד: אלא ההפך, אלוהים אינו מדכא את הרוע]ֹלא יְִּשְמעּו אִּ

ובכך אנטרל את יכולתכם להשתמש , אני אעצים את הרוע עוד יותר! אין בעיה? רוצים לפרק את החבילה

שרף באש אל יופתע אם בסופו של דבר יי, מי שמשליך בקבוק תבערה! ראו הוזהרתם. ברוע כנגדי

ם ַעל' ַויֶָּפץ ה .'[שהבעיר שָּ ם מִּ יר, הָָּאֶרץ-ְפנֵי כָּל-אֹתָּ עִּ ְבנֹת הָּ ֶבל-ַעל. ַויְַחְדלּו לִּ ּה בָּ א ְשמָּ רָּ י, ֵכן קָּ ַלל ה-כִּ ם בָּ ' שָּ

יצָּם ה, הָָּאֶרץ-ְשַפת כָּל ם ֱהפִּ שָּ ָאֶרץ -ְפנֵי כָּל-ַעל' ּומִּ עד והאנושות בעצם יצאה אל מסע ההתפתחות שלה ]הָּ

 ".[עצם היום הזה

: יודע איך נראית ההתפתחות האנושית כולה, נער מתבגר... או, או ארבע, כל מי שמגדל ילד בן שנתיים

כי בלי , אבל אנו מתנחמים, תהליכי הפרידה כואבים". אני אני, אני"מלאה ב, בועטת, מרדנית, היא כואבת

 . ת דביקהרק בלילה משפחתי, אין עצמי, ולמעשה, זה אין מימוש עצמי

אותה , בשלב מסוים בחיינו אנחנו מגיעים אל הצומת ההיא. אבל אנחנו לא נשארים בגיל ההתבגרות לנצח

מי מושל בממלכה  ,שבה נידרש להכריע, צומת שתמשיך להופיע מכאן ואילך בכל רגע ורגע בחיינו

יצר הרע מקשקש האם ? מי מקשקש במי ?מי כאן הכלב ומי הזנב? מי מנווט את מי? הפנימית שלנו

 .או האדם מקשקש ביצרו הרע, באדם

, הם תכלית חייו(, וכמובן גם עושרו)ואפילו אושרו , גדילתו ופריחתו, התפתחותו, מי שהישרדותו האישית

אלא שהישרדות אינה מסתכמת , יצר הרע תמיד יבקש לשרוד. הרי שהיצר הרע מקשקש בו ומנווט אותו

, יצרנו הרע הוא תאב בצע. כי הישרדות היא תמיד עניין יחסי ,שון בהאויר לנשימה ומיטה לי, מים, בלחם

למרות שבסופו , ותמיד על חשבון האחר -עוד ועוד כוח  -ובשם ההישרדות הוא תמיד ידרוש לעצמו עוד 

לו , וכך יצרנו הרע סופו שהוא יקדח חור בסירה המשותפת. האחדות/זה בעצם על חשבון האחד, של דבר

, תכליתו של יצר הרע הוא פירוק האחדות ושאיבת אנרגייית החיים מהמקור האחדותי כי כל, ולזולתו

 !(. והוא לא)גם אם הוא עצמו לא ישרוד את הבערה שהוא הבעיר , והוא לא יפסיק, לשם העצמתו האישית

", לשם שמים"הם , מימושו העצמי, ובכלל –הכלכלית והרוחנית  –פריחתו , מי שצמיחתו האישית, לכן

. הרי שהוא מנווט את יצרו הרע הטמון בו ומיטיב אותו, לשם העצמת האחדות ולהיטיב עם הבריאה, קרי

. ולהשתלט, לקחת, למלוך, גם אצלו יצר הרע מבקש לשרוד !לא פחות ,אדם שכזה מיטיב את הרע, כן, כן

צרו הרע הפך שהרי י, ואולי אף מודה לו, וגם מוקיר אותו( יצר הרע)אבל הוא כבר מכיר את החבר הזה 

לומד לשעבד בשלב מסוים , נפרד ככל שיהיה מהאחדות שממנה בא", אני"אבל אותו . שהוא" אני"אותו ל

, בכדי לפרק מעט את היצירה שהוא עצמו יצר  -שמפריד ושגם מצמיח , אותו יצר שמפרק –את יצרו הרע 

 ."עצמיותי"זה הרגע שבו אני מוכן בעצם לוותר במעט על  ."אני"זו שנקראת 



אבל גם אי , אי אפשר להגיע אל הגאולה בלי יצרנו הרע. למטאמורפוזה הזו קוראים בשפה היהודית גאולה

(, אותנו, קרי)אפשר להגיע אליה בלי שהיצר הרע יתחיל בעצמו לפרק את המפלצות שהוא עצמו יצר 

 .שעומדים כעת בדרך

יש , השחית כל בשר דרכו על הארץכי , שבהם שוב נשחתת הארץ ומתמלאת חמס, בימים קשים אלו, לכן

לנווט את חיינו ולקבוע את מהלכי ההתפרקות , הצודק, ההישרדותי, האם לאפשר ליצרנו הרע: לנו ברירה

להיעזר בשירותיו ", היצר הטוב"שנקרא לו לצורך העניין , או לאפשר לחלק שבנו, שאנו רואים מסביבנו

 ?ולהיטיב עם  סביבתנו, םבכדי לפרק את מנגנוני השנאה עצמ, של יצרנו הרע

אנו , בימים שבהם יצר ההרס והפירוק גובר. אין לה קשר עם פוליטיקה. הדרך לעשות את זה היא פשוטה

, ד גורדון.א, מורי ורבי.בטלפון, בעסק, בעבודה, בבית, בכביש, ברחוב: מוזמנים להרבות בחסדים קטנים

שבמקום להילחם , עמוד על האמת הפשוטהלא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נ"אמר ש

ללא יצרנו הרע גם שום דבר טוב לא . לא ניתן להילחם ביצרנו הרע". עלינו להגביר את האור, בחושך

 . אבל אפשר לנתב את יצרנו הרע. כי יצר הרע אמון על ההתפתחות והעשייה, יקרה

במלחמותיו , הזהות שלו במאבקי, העצמית משהו מתחיל להשתנות כשהאדם השקוע כלו בהישרדותו

להיטיב  - את יצרו הרע, קרי -והופך את הכוח האדיר הזה , לוקח אחריות על יצרו הרע", הגדרה עצמית"ל

הוא , להסתיר או לצנזר את יצרנו הרע, אין ניסיון להדחיק :כי אז קורים דברים נפלאים. עם הבריאה

 . אור של גאולה. הוא הופך לאור. פשוט מותמר

אור הגאולה הנו האור שנברא . אודות אור הגאולה(, המבוסס על סיפור תלמודי ) סיפור חסידינסיים עם 

, כי השמש נבראה רק ביום הרביעי,  כמובן, זהו האור שלא היה אור השמש. ביום הראשון של הבריאה

  :הוא נברא ביום הראשון

, רואה את הכל]עולם ועד סופו אדם צופה בו מסוף ה –ה ביום ראשון "אור שברא הקב: אמר רבי אלעזר"

בדור המבול ובדור הפלגה  [קדימה בזמן]ה "כיוון שנסתכל הקב. [זהו אור האחדות, כלומר, את האחדות

והוא הסתיר . הסתיר את האור]עמד וגנזֹו מהם , וראה שמעשיהם מקולקלים [שם נרדף לדור מגדל בבל]

למי ]ולמי גנזֹו . ![וזה מסוכן, ולעצמו בלבד, אותו כי היצר הרע רוצה את האור האחדותי הזה לעצמו

. [אלה שלמדו להיטיב עם הבריאה בעזרת יצרם הרע? מי הם הצדיקים]לצדיקים לעתיד לבוא ? [הסתירו

כלום לא ימצאו צדיקים משהו מן האור הגנוז , אם כן: שאלו. בתורה: השיבו? היכן גנזֹו: שאלו החסידים

ימצאו : השיבו? "[בחומר דליק"מדובר , זהרי בכל זאת, וכןזה לא מס, כלומר]כשהם לומדים תורה 

יגלוהו באורח : השיבו? מה יעשו צדיקים כשימצאו משהו מן האור הגנוז בתורה, אם כן: שאלו. וימצאו

 (.סיפורי חסידים, מרטין בובר) ".חייהם

את , קרי -היצירה נפנה את אנרגיית החיים ו -באורחות חיינו , קרי -משהו חדש יקרה כשביום יום שלנו 

 .עם שותפינו עלי אדמות, עם האחדות, להיטיב עם הבריאה -יצרנו הרע 

ֵאֶלה" ים הָּ רִּ יּו ַהְדבָּ י ְמַצְּוָך ַהיֹום, ְוהָּ ֶבָך-ַעל, ֲאֶשר ָאנֹכִּ ַבְרּתָּ בָּם. ְלבָּ נֶיָך ְודִּ ם ְלבָּ נַנְּתָּ ְבְּתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך , ְושִּ ְבשִּ

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָךַבֶדֶרְך ּובְ  ם ְלאֹות ַעל. שָּ פֹת ֵבין ֵעינֶיָך-ּוְקַשְרּתָּ יּו ְלטֹטָּ ם ַעל. יֶָּדָך ְוהָּ ְמזֻזֹות ֵביֶתָך -ּוְכַתְבּתָּ

ֶריָך ְשעָּ  (. ומתוך השמע ישראל', ט-'ד' פס', פרק ו, ספר דברים)". ּובִּ

 ,שבת שלום

 אלישע


