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 חברים יקרים,

 
חזרנו לבראשית. אין לכם מושג כמה אני מאושר מכך! ספר בראשית הוא הספר האהוב עלי, ופרשת 

 בראשית היא המופלאה ביותר בעיני. 

 
היה זקן,  25 למרות שלפני מאה שנים… וככל שאני מזדקן )טוב נו, מתבגר….מזדקן…. משנה לשנה אני
(, אני מוצא יותר ויותר מן האור הבראשיתי, והחיים נראים לי יותר ויותר מוארים. נפלא 25ואני כמעט בן 

 להתבגר, ואני מקווה שיהיה גם טוב להזדקן. 

 
 סיפור הבריאה מספר לנו שהמציאות טובה! 

 
ה של המציאות, הרי שהתורה לסך כל פני -מטפורי, מיתולוגי או ממשי  -אם ששת ימי הבריאה הם ביטוי 

 מכריזה באופן שלא משתמע לשתי פנים, שהמציאות טובה!

 
היא הרי לא תמיד טובה. לפעמים רע לנו מאוד. אז מה פשר הרוע שנמצא סביבנו? ובכלל, מהו … אבל

 הטוב ומהו הרע? 

 
ורק מן העץ  "עץ הדעת טוב ורע". מהעץ הזה, -את הרוע אנחנו פוגשים לראשונה רק בסיפור עץ הדעת 

, היה אסור לאכול! מדוע? כי עץ הדעת טוב ורע הוא עץ המוות )"מות תמותון"(, לעומת העץ השני הזה
)שאגב היה מותר לאכול ממנו(, שהיה עץ החיים. אבל הדיוק כאן מאוד חשוב: עץ הדעת טוב ורע לא היה 

הוא בדעת בלבד. בשום מקום לא טוב ורע. הרע, על פי הסיפור הבראשיתי, הדעת עץ הטוב והרע, אלא עץ 
 נאמר רק שהמציאות טובה! -נאמר שהרוע נמצא במציאות. ההפך 

 
את השחיתות ואת האלימות ואת  -להביא טוב לעולם ולמגר את הרוע  -בבואנו "לתקן את העולם" 

המלחמות, ואת הרעב, ואת הבריונות, ואת המחלות, ואת העצבות, ואת החרדות, ואת האפלייה, ואת 
 היכן בעולם הם נמצאים??? -טרדות המיניות הה

 
 מן הסתם, במציאות.

 
 האמנם? לפחות לא על פי התורה.

 
רוב האנשים שאני מכיר יגידו: אם כך, התורה כנראה טועה, ובגדול! המציאות איננה טובה! יש בה אמנם 

הוא לא. הוא טוב, אבל היא גם ספוגה בהרבה מאוד רוע. אל תאמר לנו שהרע נמצא רק בתודעה. לא 
 רוחש לו בעולם ממש!

 
 … אולי

 
לא אטען לעולם שאין חוויות קשות של סבל בל יתואר בעולמנו! לא אטען שאין עצבות, חרדה, דיכאון 

 הטרדות, ואבדן. יש, והרבה! 

 
היכן הם? בעולם? בטבע?  -החרדה, ההטרדה, האבדן  -אבל אני תוהה היכן הם? הדבר הרע הזה 

 הזה כל כך אמיתי בחוויה ובתפיסה שלנו, היכן הוא נמצא?  במציאות? אם הרוע 

 



השאלה הזו חשובה ביותר, כי בכוחה להשיב אותנו אל הטוב הבראשיתי. כי אם הרוע נמצא בטבע, הרי 
אם בכלל. ואם הרוע נמצא בתודעה הרי  -שצריך לעמול ולשנות את המציאות כדי למגר את הרוע 

 הוא תודעתי. -או התיקון שלנו  -שהעבודה שלנו 

 
אני לא מקל ראש בסבלם של בני האדם. נהפוך הוא! אני משתוקק להביא מזור לכאב האנושי. אבל בשביל 

 לעשות זאת, צריך לבדוק טוב טוב, מה טיב הכאב? מה מקורו? היכן הוא נמצא?

 
 לפני כמה שנים כתבתי בדרשה לפרשת בראשית על משמעות המילה "ברא". ברא בא מהמילה "בר",
 כלומר, חוץ. הבריאה היא למעשה הקרנה החוצה, או החצנה. ברא אלוהים = אלוהים הקרין החוצה.

 
על פי סיפור הבריאה, הדבר הראשון שאלוהים ברא היה האור. זה תואם את תיאורית המפץ הגדול, שרק 

באמת  לאחרונה אוששה. הרמב"ן )רבי משה בן נחמן( טוען שהאור היה למעשה הדבר היחידי שאלוהים
ברא )ברא במובן של "יש מאין"(: "ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור". גם זה תואם יפה את תיאורית המפץ 
הגדול. את כל שאר הדברים במציאות, אלוהים יצר "יש מיש", וזה לחלוטין זהה לתיאורית המפץ הגדול. 

אציות שונות של האור הרמב"ן טוען, שכל מה שנברא/נוצר לאחר בריאת האור, הוא בסך הכל וארי
או של אור המפץ הגדול, אם תרצו. הוא לומד זאת מכך, שהאור היה ה"דבר" היחידי שנאמר  -הבראשיתי 

"ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור". לגבי כל שאר הדברים שאלוהים ברא או יצר, נאמר "ויהי כן", מבלי 

ו ים֣  ֶמר ֱאֹלה  א֣  להזכיר את הדבר שאלוהים אמר שיהיה )כמו למשל, "ַוי   קָּ תַ  י ם֣  ַהמַ  ּו֣  י  מַ  ַחת֣  מ   ֣  י ם֣  ַהשָּ

ק אֶ  ד֣  ֶאחָּ  ו ם֣  ֶאל־מָּ שָּ  ה֣  ְוֵתרָּ ן ה֣  ַהַיבָּ י־ֵכַֽ ְיה  "ויהי כן", מציע הרמב"ן, ובצדק לשוני רב, זה כמו לומר, "גם ". ַוַֽ
 כלומר, גם כן אור. גם זה אור!  -כן" 

 
 -ת ואינסופית, הקורנת/המוחצנת/היוצאת מהאלוהות היא קרן אור אח -המציאות כולה  -הבריאה כולה 

 ומתוך קרן האור הזאת "נראים" ונגלים לנו כל הדברים כולם.

 
האם ייתכן שהרוע הוא המצב שבו אנחנו, בני האדם, פשוט איננו רואים, או … נשוב אל שאלת הרוע

ר, אנחנו בטוחים שאיננו "מחוברים", לאור הבוקע מתוך האלוהות? וכשאנו איננו רואים את האו
 …? שהמציאות היא רעה, חסרה, לוקה, ודפוקה

 
בגדים. חסרי לאחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע, נפקחו עינינו, וגילינו שאנו עירומים. עירומים, פירושו 

אבל לא היינו באמת חסרי בגדים. העור שעל גופנו, כמו כל בעלי החיים, הוא הבגד שלנו. אלא שנפקחו 
את כל מה שאין, את כל  -לראות את האור האלוהי. נפקחו עינינו וראינו רק את העדר האור עינינו וחדלנו 
 מה שחסר.

 
ומאז, בזה אנחנו עסוקים מרגע שנפקחות עינינו בבוקר, עד שהן שוב נעצמות, ומרגע שאנו נעשים 

ה, ואנו שבים עד ליום שבו נעצמות עינינו בפעם האחרונ -בגיל כמה חודשים  -מודעים למה שאנו רואים 
 אל הטוב המוחלט. 

 
 לרעב הזה, אנחנו קוראים רוע. ,לחוסר הזה

 
 אך במציאות או בעולם לא חסר דבר.

 
 חסר בתודעה שלנו. -וחסר הרבה  -כל מה שחסר 

 
 שנה חדשה נפתחה. הזדמנות חדשה לקרוא אחרת את התורה ואת המציאות.

 
הרוע שאנו רואים! וחלילה לנו מלחיות בהכחשה. אל לנו להתעלם מסבלו של האחר! ואל לנו להתעלם מן 

לא נתקן אחרים,  אבל עלינו כן לקחת אחריות על כך שאנו אלה שרואים את הרוע הזה. עינינו הן הרואות!



כמובן, ולא נטיף להם, אבל כן נוכל, אם נרצה, לתקן את תודעתנו ואת תשומת לבנו. במקום שבו נראה 
 נו לראות את האור הבראשיתי שהוסתר מתודעתנו. שגובר הרוע, נגביר אנו את יכולת

 
מעניין יהיה לראות כמה מן הרוע ייעלם מהמציאות, כשהוא ייעלם מהתודעה שלנו. או ליתר דיוק, כמה מן 

מה שאינו קיים לא יכול  -הרוע ייעלם מהמציאות, כשיגבר האור הבראשיתי בתודעתנו. כי הרוע לא נעלם 
 הוא לא באמת נעלם. הוא רק נעלם מעינינו.להיעלם, רק האור נעלם! אבל 

 
 שבת שלום,

 
 אלישע 


