
 ב "פתשחשון                       ס"ד  ב

 נח  נגיעות מפרשת השבוע 

ַעת  ַוַיְרא " של הקב"ה בנוגע לבני האדם:סיום פסימי פרשת בראשית בשבת שעברה קראנו ב ה רָּ י ַרבָּ כִּ

אָּ  להָּ ֶרץ, ְוכָּ אָּ ם בָּ ל-דָּ בֹו, ַרק ַרע כָּ נֶָּחם ַהיֹום-ֵיֶצר ַמְחְשֹבת לִּ יה'  ַויִּ ה ֶאת-כִּ שָּ ֶרץ-עָּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ ְתַעֵצב, ֶאל הָּ בֹו-ַויִּ  " לִּ

, ככל האפשרבגורלו באישיותו ו שליטהזכות בחירה ו למרות שלאדם יש  .נחרצתוה ורזוהי קביעה בר

, התעללויות ,אונס ,פרשות רצח מאז ועד היוםלצערנו טוב. לנטייתו הטבעית של האדם היא לרע ולא 

        .פסתנת אכזריות בלתי מעשי ,, חסרי ישענשים ,, ילדותיםילדרצח כולל  ממלאות את החדשות

בשל  "  פרס ניחומים  "מעניק ד עם זאת אולם יח האדם הבסיסי של אופיה' חוזר ומדגיש את  הו בפרשתנ 

בֹו לֹא- ֶאלה'  ַויֹאֶמר "כפי שנאמר "הפגם ביצור "  -מקלות סיבות נ  ף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת-לִּ ה-ֹאסִּ מָּ ֲאדָּ ַבֲעבּור   הָּ

ם דָּ אָּ ם ַרע ,הָּ דָּ אָּ י ֵיֶצר ֵלב הָּ יו כִּ ְנֻערָּ ף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת -ְולֹא ;מִּ ל-ֹאסִּ י-כָּ יתִּ שִּ  "  .ַחי, ַכֲאֶשר עָּ

 

היוצר קיום אנושי האם יכול להיות האם יש תקווה לשינוי ? מה מקור הרוע ?  תמיויוהק ותת השאלונשאל

נטייתו הטבעית של  אודות שונות א דעות מבי מנתח ונבון רב חיים הטוב ? או לפחות בעיקר  רק וחושב 

 -"כי יצר לב האדם רע מנעוריו  מפרשהרמב"ן  ?יכונ או תחש ומ וא ודוסי מ  בוט אוה םדאה םאההאדם. 

  ."אין להכות את כל חי ולכן  ולא בימי הזקנהמלמד עליהם זכות, שיצירתם בתולדת רעה בימי הנעורים 

והשמדת הדור תהיה הדרך  -ואף רע מנעוריו  -אם יצר לב האדם ישוב להיות רע  ..."מפרש רש"ר הירש 

צעירים אינם לא צדיקים ולא היחידה להצלה, אף על פי כן לא אוסיף לקלל עוד, כדרך שעשיתי עד כה...

לא, אין זה נכון,   רשעים. אוי לו למי שסבור שהילד הממוצע הוא רשע מרושע! מי שמכיר ילדים, יודה

  -ננו רע מנעוריו, לא מנעוריו ישאף האדם אל הרע. בזמנים רגילים הנוער איננו מושחת, יצר לב האדם אי

 .מספר המבוגרים השואפים אל הרע הוא רב ממספר הצעירים" 

וזה נשמת אלוה ממעל, ולכן במהותו היסודית  הרב קוק האמין שהאדם ביסודו הוא טוב ומיטיב. באדם גנ 

"האדם הישר צריך להאמין בחייו,   הוא טוב ולא רע. הרב קוק ראה בכך גם הנחיה חינוכית ומוסרית

כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם 

אמין, שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה מוליכים בדרך ישרה... האיש הישראלי מחויב לה

אחרי ההופעה של האורה האלוהית על היקום  ..."היא אות אחת מן התורה" )אורות התורה, פרק י"א(.

שקפה על חלקים כולו, אחרי שיתוקן כל המצוי בכל מלואו, יבורר כי הכל הוא טוב גמור. אע"פ שבה

' המיוחדים שבמציאות הננו נתקלים בחזיונות רעים מאוד, כל זה מתוך שאין אנו רואים את כל מעשה 

כלל הגדול, והופעת הקודש תבריק על הנשמות, להקשיב  הגדול מראש ועד סוף. אבל כשיאיר האור של ה

  את קול ד' בכל מעשיו, אז יבורר, שכל נקודה של המציאות היא אוצר מלא טוב" )עולת ראיה א, עמ' רי(.

 

ועליו  פוטנציאל גדוללאדם יש  .טען כי האדם אינו טוב מיסודו ואף אינו רע מיסודוהגרי"ד סולובייצ'יק 

היהדות קידשה את האדם והורתה כי יש בו ניצוץ אלוקי; מעולם לא הסכימה  "ו באופן חיובי. לנצל אות

י האדם בחטא מטבע ברייתו. להיפך, אנו לימדנו כי האתגר הניצב  היהדות עם ההשקפה אשר על פיה שרו

בפוטנציה( יצור בפני האדם והאפשרויות הפתוחות לפניו, ללא גבול הם. בעיני היהדות האדם הוא בכוח )

טוב, יצור מתפתח. אולם, האדם מוצא את עצמו תכופות אחוז בלחץ של כוח מכניע, כוח שאין לעמוד 

בניגוד לרב קוק, שמדבר על הצורך   המקרא בוטח באדם, אך גם חושד ומפקפק בו"..בפניו, הגוררו מטה.

לחשוף את הטוב שבאישיות, הגרי"ד מדבר על הצורך ליצור את הטוב שבאישיות. לא מדובר על נתון  

מספר שתכונה  א  אולם הו היה ידוע כאיש חסד גדולר' חיים, שסבו הגרי"ד מספר . קיים, אלא על משימה

של "לבו הרחב והחם )הוא אמר בכוחות עצמו. מלידה, אלא הוא פיתח אותה ו זו לא הייתה נתונה ל

אל תעלה בדעתך כי טוב אני. מטבעי  פעם:  אביולהוא אמר  עוצב וגובש מכוחו של רצון פנימי.  (סבאה

צמו. עבדתי בפרך עד הריני דווקא רע. את החסד צריך אדם לכבוש בכוח ממש. אדם צריך לשבור ע

                                                                                                  " שעקרתי מקרבי את מידת האכזריות שלי

לנאמר לקין " גם אם לא בכל הפעמים. צחונ ניתן לו כנגד היצר הרעה יומיומית מלחמקיימת  ְמשָּ ה, תִּ -ְוַאתָּ

  ,לראות שהעולם מלא בטובקד ווכדאי להתמניתן ( יחד עם זאת  במלחמה הזו הפסידאלא שהוא ) "  בֹו

ֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו " ויתקיים בנו  .להצלת הזולתחירוף נפש ומעשים טובים   ,תרומות ,נתינה ְלפָּ צֹון מִּ י רָּ ִּיהִּ

ים  וְ ...ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ע. ְוַדְבֵקנּו ְבֵיֶצר טֹוב ּוְבַמֲעשִּ ֵבר רָּ ע ּוֵמחָּ ם רָּ דָּ יֵקנּו ֵמאָּ ע. ְוַהְרחִּ רָּ נּו ֵיֶצר הָּ ְשלֹוט בָּ ַאל יִּ

ְך ְשַתְעֶבד לָּ ְצֵרנּו ְלהִּ ים. ְוֹכף ֶאת יִּ  .טֹובִּ

 

  .וחודש טוב םשבת שלו

 שלר איתן    

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


