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 1הצורך ברע

 מבוא

אנחנו רוצים להסביר מה המקום שאתו שלמה מתמודד ומה התפקיד של החכמה שלו. כמו 

של אדם הראשון(, ויש טבע שאיננו מושלם, טבע שחייב זה שאמרנו, יש טבע מושלם )כמו 

תקופה בה אנחנו נמצאים הרע דורש כל הזמן בכל הזמן להתמודד עם הרע ולתקן אותו. 

 .שכן, אי אפשר לתת לטבע להוביל זה החכמה מאוד מרכזיתכבמקום  .ודדותהתמ

רוצה הוא לכן שלמה רוצה להתמודד עם עומק הרע, לא עם התופעות השוליות של הרע. 

בתופעה הזו שלמה רוצה ו ק הרע שיש במציאותיה את עומהיא ח. את הבת של פרעה

 לתקן. הוא רוצה אותה ,להתבונן

בפרק  רע האמיתי שיש בעולם ואיך מתמודדים איתו. הדמותהר מהו בו הרב מסבי יש פרק

 עסוק בתיקון העולם. ,בדומה לשלמה, היא רבי עקיבא והוא הזה

בשחיטת יצר הרע, הרשעים והצדיקים, הללו בוכין והללו בוכין. הללו 

בוכין איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה, והללו בוכין איך יכולנו 

דבר שיסודו בדמיון כוזב, כשיסור הכח הדמיוני,  2כזה. לכבוש הר גבוה

אז יתגלה כח האפיסה והריקניות שבו. אמנם דבר שיש לו יסוד חזק 

במציאות וצורך ותעודה שכלית, אף על פי שהדמיון לפעמים מסביר לו 

פנים, מכל מקום בהסתלק יסוד הדמיון יש שיראה גם כן לדבר גדול. ויש 

עוד תראה ביותר תעודתו המושכלת ויגדל עוד שעל ידי הסרת הדמיון, 

ערכו, סימן לדבר, ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל ד' מעל לגבול 

 3ישראל.

 אכזבה?וכאב של התלהבות או ושל התרגשות  זה הוא בכיהאם  ?וכיםלמה הצדיקים ב

 פתיחה

מול  יש בו פלא. כשהוא עומדבאמת  – מופלא, מושך, מקסים , ההר הזהרואה הררשע ה

 רוצהיכול להיות שהוא גם לא אבל  ;אין לו כוח להתמודד איתו ההר הזה, קודם כל,

אומר שהוא רוצה גם שזה לא טוב והוא יודע הוא  ,נכון נעים לו.שההר להתמודד איתו בגלל 

                                                           
, בהמשך סדר המשפטים ולהבין את זה בא לפתוח את הסוגיה שעור מורכבת וקשה גם בפשט שלה.סוגיה זו  1

 ם הרב נכנס יותר לעומק הדברים, ומסביר היטב.יהשיעור
 על פי סוכה, דף נב עמוד א. 2
 .ההראי , המכון להוצאת גנזיפו 'עמ קבצים מכתי"ק או ;הרצי"ה מכון קפז, 'עמ פנקסי הראיה פנקס יג, כג. 3
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שעה הגדולה שאדם ב –מתעורר בבוקר וכשהוא לתקן, אבל בפועל ההר הזה מושך אותו 

'דמיון כוזב'.  – שטות ואחיזת עיניים שבכלל לא היה הר, זו הייתה רואההוא  –נכנס בה לדין 

 ,משהו דמיוני   שיקרימה שמשך אותו היה עצם ב שהייתה לו היא כלום ואפס. ההתפעלותכל 

 .לכן הוא נראה כחוט השערה – , ככלוםכאשליהוהוא מתברר 

 נכוןאז . 'מציאותב חזק יסוד לו שיש דבר' – דבר אמיתי הרע הוא אצל הצדיקלעומת זאת 

נעלם,  'עולם הזהאבל כשכל ה', 'עולם הזה' הוא ןדמיוה, ותדמיוני הרבה תופעותיש בו גם ש

 המושכלת תעודתו ביותר תראה עוד, הדמיון הסרת ידי על'-כן. להתופעה עצמה תשארנ

  '.ערכו עוד ויגדל

שאר נ – עלםמסירים את הדמיון הוא לא נשהוא דבר אמיתי ונצרך, אז כהרע כלומר, אם 

הדמיון הפריע לנו  .משהיה קודם יותר מתברר כגדול גםהוא  ,. אבל יותר מזההדבר עצמו

 הנכונה של הדבר. ולראות את המשמעות האמיתית 

 נפילה לחטא

והנה היצר הרע בכלל ודאי יש לו תעודה נכבדה. כי הכוחות הרעות, אף 

קום הם על פי שהם מסבבים רע לעושיהם ולנמשכים אחריהם, מכל מ

נדרשים לכלל המציאות כמו הכוחות הטובות ממש, אלא שאיכות 

הצטרכותם למציאות איננה באופן אחר כי אם כשתעשה דוקא על ידי מי 

 שמתפתה מיצרו ואיננו נזהר מליפול במוקשים על ידי שרירות לבו.

 כל שוב, האמת דרך את פקוחה בעין רואה להיות זו למדה יבא רק ואם

 החלק צרוףל הצריכה התועלת אותה את יביא לא, תכליתה לזו שיעשה מה

 אמנם במציאות ומשתכלל, רע עושי ידי על דוקא שתעשה, הטוב אל הרע

 הרעות הכוחות אותם של יסוריהם וסבילת וכליונם ביעורם ידי על קאודו

 שעולה כדרך מגיהנם ה"הקב של קילוסו עולה כלל בדרך כן על. עצמם

 .עדן מגן

  .וותר על הרע, צריך אותו בדיוק כמו הטובאי אפשר ל

ואיננו נזהר ' .הוא מפתה ויוצר אשליות – 'על ידי מה שמתפתה מיצרו' ?הרע פועל איך

זהיר, הוא לא תלמיד חכם שחושב  אדם איננוה – 'לבו שרירות ידי עלמליפול במוקשים 

 4.ומברר כל דבר שהוא עושה

                                                           
 .8'אלף מיני זמר טז' עמ'  'ובאמת שימת הלב...'. ועייןעיין אגרת תרפא,  4
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אין לו ואיננו תלמיד חכם,  אדםהראשון שהשלב ה .שלושה שלביםמ הנפילה לחטא בנויה

מכיוון שהוא לא זהיר, ואיננו עושה את החשבון האמיתי, השלב השני, את תכונת הזהירות. 

יש כאן משהו רציני באמת קסם במובן העמוק,  זהו)הוא מתפתה אחרי הקסם של התופעה. 

הולך  שהאיש הזה כיווןמ –בשלב השלישי  .(הוא מושך אותיולכן  , תרבות מפוארת.מכובדו

 .פל לחטאנו הוא בסופו של דבר ,יכת ליבומשאחרי 

 שצריך כיווןמ אלא, הלב שרירות מתוך לא, את אותו מעשה ויעשה צדיקיבוא  אבל אם

 .התועלת אותה את יביא לאכבר  הוא ,ותוא לעשות

 מהו רע?

 שצריך. נעשה כמו שהמעשה לאכהרע הוא רק  – רעה באמת איננהאף תכונה רעה בעצם 

חטאו בגם  .שבאמת צריך ללכת ולהרוג שנם תקופותנורא ואיום, אבל י דבר אולמשל רצח ה

 ,התפתה אדם הראשוןהחטא היה בכך שאין רע בעץ הדעת, , רואים את זה של אדם הראשון

 ,מחכההוא היה אם  שבא מתוך האישיות. מתוך תהליך רוחני בריאאליו  הגיעהוא לא ש

את זה בצורה  יכול לעשותא היה ו, הובין את הגובה שלומ ץ הדעתרואה את הגדלות של ע

  .נכונה

, דברים לעשות מתפתים אדם בני פשוט אלא, רע המושג של המוחלט במובן רע איןיוצא ש

הרע הוא כשהגורם לעשות דבר הוא התאווה, ולא  .רעה להיות התופעה את שהופך מה וזה

אם אבל  .למוקשים גדוליםולבורות  האדם הדבר הזה מביא אתהחשבון הנכון והמדויק. 

  .אדם יעשה את אותו מעשה בצורה נכונה, זה כבר לא רע

'אלא שאיכות הצטרכותם למציאות איננה באופן אחר כי אם כשיעשו דווקא על ידי מי 

 -אבל . המציאות צריכה את הרע, הרע מפתח את המציאות,'שמתפתה מיצרו ואיננו נזהר

ות רואה בעין פקוחה את דרך האמת, שוב כל מה שיעשה לזו התכלית, 'אם יבוא למדה זו להי

אם אדם עושה את הפעולה . החלק הרע אל הטוב' צרוףלא יביא את אותה התועלת הצריכה ל

חלק  יאה ,הכבר לא רע היא? כי . למהלא יביא את התועלתכבר עשה המ, באופן חיוביהרעה 

 המציאות צריכה דווקא את הרע. ומהטוב 

על ידי  ',עושי רע'הרע נעשה דווקא על ידי הפיתוי. הרע לרע, הוא התאווה ו מה שעושה את

רק אחרי שיש תודעות שליליות אפשר  , שרירות לב, נפילה למוקשים.תודעות שליליות

 אותה את יביא לא וצירופו, רע איננו, טובה כוונה מתוך שנעשה רע ולהפכם לטוב. 5לצרפם

 .התועלת

                                                           
 מלשון זיקוק. 5
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 רוף הרעצ

'דווקא על ידי ביעורם וכליונם וסבילת יסוריהם של אותם הכוחות הרע מצטרף לטוב?  איך

אם אבל . צרוףזוקק פעולת  –רק רע אמיתי, רע שנעשה מתוך שרירות לב  .הרעים עצמם'

לא רע שצריך להילחם בו, ממילא כל פעולת הוא בצורה טובה,  אדם עשה מעשה שנראה רע,

  .לא נמצאת צרוףה

ודבר  ת הכוחות הרעים.צריך לסלק א – 'וכליונם ביעורםנוי משני שלבים: 'הרע ב צרוף

 .'של אותם הכוחות הרעים עצמם סבילת ייסוריהם'נוסף, 

  סבילת הייסורים

 אב.הם לא היו מרגישים כ, שכשהיו מעלים אנשים על המוקד 6מעידם מרוטנבורג "המהר

על זה, שאצל  7הרב כותב נפשם.בזה הוא מראה את גודל המעלה של אותם קדושים שמסרו 

רצה . כשרבי עקיבא נמסר למיתה הוא רבי עקיבאאצל , אבל לא אנשים רגילים זו מעלה

להראות שהתרבות  הרע, צרוףהוא רצה לפעול את הפעולה של  – הרגיש את הייסוריםל

  פיתוי.ואחיזת עיניים  רקהיא  תהרומאי

 של אומה מעשיהןכמה נאים ראו ' וא אמרה עילאי.רבי יהודה בר  כמו, 8ישנה שיטה אחרת

  .בסדר םהבצורה נכונה, נראה ש המעשים שלהםאם נבין את  – 9'זו

קפיטליזם  –אלו דברים חיוביים  ומרחצאות. מדובר על כך שהרומאים בנו שווקים, גשרים

; הגשרים הם ידע, השווקים הם כסף, והמרחצאות הן הנאה ;כלכלה בריאה נבניתככה  –

למי  ;הם התפתו להנאה –הם עשו את זה לרע אמנם  אלו נותנים כוח ושלטון.הדברים ה

אבל בעצם הרע הזה איננו רע  – שיש הון ושלטון הכל פתוח מבחינת התאוות והיצרים

אז אם ניקח את הכוחות  דברים שיוצרים את ההתקדמות של התרבות האנושית.אלו במהותו, 

ירושלים לא צריכה להיות מקום של  ירושלים.האלו וננצל אותם לחיוב, נוכל לבנות את 

שעות,  24  מופשטות מנותקות מהמציאות, ירושלים צריכה להיות עיר של תנועות עדינות 

עיר של 'שווקים גשרים ומרחצאות'. למה להשאיר את הכוחות האלו אצלם? למה להפקיר 

 את ירושלים?

                                                           
  .פסקי והנהגות מהר"ם מרוטנבורג, סי' תטו קטןתשב"ץ  ;תקיזסימן שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, פראג,  6
 הוצאת מכון הרצי"ה.ות ראיה ד, אגרת א'שלד. אגר 7
היא לא ממש שיטה אחרת, בפשטות צריך לומר שרבי יהודה ורבי שמעון שניהם תלמידי רבי עקיבא, וכל  8

 אחד מהם מברר קומה אחרת של הרע. 
הרע, וזו התופעות של . והבירור שלו הוא מול (, פרק ב, סטעין איה, שבת) הוא מלאך ה' צבאות יהודהרבי 

 ]א.ש.ל.[ (.פרק ב, רנטעין איה, שבת, ) .ןתויתית לברר אהדרך האמ
 שבת, לג, עמוד ב. 9
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 כל השמניםטמאו  – נכנסו יוונים להיכלכש

במקום אחד כתוב, "וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם דברי יחזקאל הנביא: מצינו סתירה ב

עונים  .11אשר סביבותיכם לא עשיתם" ובמקום אחר כתוב, "וכמשפטי הגויים ,10תם"יעש

שצריך מכאן . משמע ''כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם 12חז"ל

  לקחת מהגויים את המעשים המתוקנים.

שגם כשלוקחים את המעשים המתוקנים, צריך להישמר שלא להיגרר , 13בהרעל כך אומר 

קסם שגורם אשליה, הבעצם נמשך אחרי הוא  ,אחרי התופעה ונסחף נגרראדם אם  חריהם.א

את החיים בגודל האלוקי שלהם, ואת  אחיהלא, אני 'אומר, הוא עוצר ואבל אם ומאה. וזו ט

נכנסו שהיוונים כ ה היא רקמאוטה .ומאהאין בזה ט, 'כמו שצריך רק אקח ות האלוהכוח

 .להיכלפנימה, 

נגרר ונסחף אחרי התרבות היוונית. זו  הכלשהאדם פרוץ ופתוח והולך בשרירות הלב, כ

לכן צריך לשלול,  .כוח שליליהתופעה הזו היא ממילא  – יוונים נכנסו גם להיכלהכוונה שה

רי הדמיונות שיש בתהליכים צריך מלחמה ומאבק, מכיוון שצריך להיזהר מלהתפתות אח

 אין מלחמה.  –ומובילה את המציאות  התודעה מלאהו ,אבל כשהאדם שלםהאלו. 

נהפך לדבר  הואאז )ש פך לכוח ההנעה שליונכנס לתוכי וה הדבראם ה ,זו חלוקה חשובה

אז ש –מסוגל לקחת את הדבר לצורך אמיתי ויושב בתור מלך ומנהיג,  דםאאו ש (,שלילי

 . השראה להתקרב לקב"ה ותן לנו כוח הזהשתמש באותו כוח, אבל עכשיו המ אדםנכון שה

שלול לחלוטין אבל אם נ, (שחיתותסוג של ) הוא באמת רע 'הון   שלטון' .טוןלהון   ש כדוגמת

בני אדם הם לא מכונה, בית סוהר גדול שנקרא 'קומוניזם'. את המושג הזה, נמצא את עצמנו ב

מסוגל לא ממון ששאם מסלקים את התאוות והיצרים, נוצר היצרים,  הואמה שמניע אותם 

 בבוקר, 4-בם וקלמה שמניע אדם  ניב פירות, )כדוגמת 'הקופה הריקה של הקיבוצים'(.לה

 ,הבית הכי מפוארכדי לקנות את  ?למה הוא צריך את המשכורת .לקבל משכורת הוא הצורך

  .מהמיטה ותוה מה שמוציא אז – הכי טוב ואת הבגדים הכי יקריםהרכב את 

שים נאם ו ;את האדם נופגע בו הרסנאם ש, שקיים בתוכנו)אמיתי ועמוק( דוגמא למנגנון  וז

הון   שלטון, אפשר לגלות  נוכל להשתמש בו לחיוב. בעזרת ,אותו במקום הנכון, אז אדרבה

 להפיץ תורה. –את שמו של הקב"ה בעולם 

  .או משתמש בו במקום הנכון שלו ,היצר נגרר אחריאני אם ה ?מי שולט במי ,היא השאלה
                                                           

 יחזקאל, יא, יב. 10
 יחזקאל, ה, ז. 11
 סנהדרין, לט, עמוד ב. 12
 עין איה, שבת, פרק שני, יא. 13
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 נשמה וגוף

לד"ר יוסף זליגר על רעיונו להקים 'בית ספר גבוה לחכמת ישראל'  עונההרב  14באגרת מא

 כוימששהלומדים בהם כיוון  ,ני מחקרולהקים מכמכון מחקר. הרב כותב לו שזה לא זמן  –

'הנשמה  ', התורה היאבתי מדרש' נות הוא. מה שצריך לבאחרי התופעות החיצוניות

אם הנשמה לא מובילה את מוכרחים לבנות את הנשמה.  –הפנימית של חכמת האדם' 

)שהיא כמו גוף לנשמה  הרב לא נלחם בתרבות האנושית התנועה הפנימית, זה מקום טמא.

תוצאה  אהו הרעעמוק מאוד,  כזה הוא רעהרב נלחם ב'עושי רע', , מירע עצ אין בה, תורה( –

 . אנשים רעים של

 מציאות הרע

 איפה נמצא הרע? 

יש שיטה שאומרת שהבעיה היא במציאות, המציאות 'תלושה', והאדם רק טועה מכיוון 

את להסיר צריך רעות ממש. אינן שהוא רואה 'אחיזת עיניים'. ממילא התודעות של האדם 

 שהכל טוב.נגלה ואז  הדמיונות

ניתן תמיד לכן והמציאות איננה תלושה, היא אמיתית.  ציאות,הבעיה איננה המ הרבאצל 

 הוא להיפך איננו טעות, הוא יונות של האדם,הרע גם לא נמצא בדמ. 15לטובאותה להפוך 

הרע הוא תופעה עמוקה ואובייקטיבית. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בעיוות,  –ממשי מאוד 

 . תודעה מעוותתבמידות, אלא בעיוות של הלא אבל 

אלו  – בגלל שהוא נדחף אחרי התופעה, זה רע במובן הכי עמוק שיש מעשהאדם עושה שכ

כלומר האנושות תקועה ) ,סביבןאנושיות שכל ההיסטוריה סובבת תפיסות  יכולות להיות

אם . (16לא במובן אנושי סובייקטיבי, אלא במובן תרבותי אובייקטיבי –בתפיסות האלו 

אין בזה  – שנה קח ארבעת אלפיםיי, אז ות תודעהשנלכדי שנה ארבעת אלפים  ותדרוש

 ותמעשיהשלכות הבלא רק , התודעה היא נוראיתכיוון שחייבים לתקן את התודעה.  הנחות,

משתמשים בשרביטו של מלך במובן שבני אדם אלו  .ת שלהּוקצ  במּו בייחוד, אלא שלה

אם לא נבער  – ליונםירם וכביעו לבוא דווקא על ידילכן התיקון צריך ו .עומק   רעו השלילי, ז

את  – אבל לא צריך לבער את המעשה הרע, אלא דווקא את עושי הרע .זה לא ילך ,אותם

 התודעה, ולא את התופעה.

                                                           
 לח.אגרות ראיה א, עמ'  14
אם ית וממשית, ניתן לקחת אותה ולפוך אותה לטוב. דווקא אם מסבירים שהמציאות היא אמית כלומר, 15

 המציאות היא אשליה, אין מה להפוך, רק לסלק. ]א.ש.ל.[
ננה בדיוק כמו שהמציאות הפיזית אי) .שלילה לפעול ותיכולתודעות שלו ה ,אמיתי הוא שהאדם בגלל דווקא 16

 . (אשליה והאדם יכול לפעול ולשבור
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עבודה  שמשימ'להן דומות  ,לזרוקלא צריך שהמצרים בנו את יצירות המופת  למשל,כך 

 ,בטלה עבודה זרהאבל ברגע שהכל עוד העבודה זרה קיימת גם אביזריה הם דבר נורא,  ',זרה

  .17וניתן להשתמש בהם לא צריך לכלות אותם

 הצלחה

גיע להממש צריך  הרע .'משתכלל במציאות'שהרע יהיה  הוא לרע ממשי נוסףתנאי 

רשעים  ',עושי רע'אלו שתי נקודות, הם גם שרונות גדולים. יוכיכולות  ות בעללהישגים, ילה

 נות אדירים.שרויגדולים, וגם מוצלחים ובעלי כ

 ביעור הרע

 'ביעורם וכליונם'. –ל התפרקות גמורה צריכים להגיע למצב ש הכוחות הרעים כפי שאמרנו,

היא  'סבילת הייסורים'וכח במציאות. המקום של הרע עדיין נ ,הוא לא הגיע לכיליוןכל עוד 

ד דרך מואדם ל .ולהרגיש את האובדן של גם צריך לא רק שצריך לאבד את הרע, .שלב נוסף

, אז גם אמיתית הייתה כאן טעותאם  .דרך הראש זה לא עובדרק ככה הוא מבין, הרגליים, 

 – ההתפרקות שלה צריכה להיות אמיתית; איך מפרקים טעות? כשמבינים את הטעות

 אם –מגיהינום ה עולה "לכן קילוסו של הקב בשביל זה צריך ייסורים, הם המחיר של הרע.

  .נוםיהילג ,ובילמד הסוף, נראה לאיפה זה עאז , יםבחרתם להיות רע

היא  – שלקחה כוח של המציאות והשתמשה בו באופן שלילי תודעהכאן  ישהנקודה היא ש

ות, ההיסטוריה לא עעד שהיא לא תלמד שזה ט – חיה בטעות אובייקטיבית עמוקהבעצם 

  מת.עדיין קיי הטעות, כיון שהיא עדיין בתוך הטעות הזו, תצעד קדימה

"הבמות אשר  כתוב בנביא .18של שלמהעל חטאו בסוגיה ד חשוב זה הרב מלמדנו גם יסו

אבל . הרי היסטורית לא יתכן שהיו במות ששלמה בנהואלת הגמרא, ו, ש19בנה שלמה"

מי . מי שחי רק את הצד החיצוני, הולך לבדוק אם יש במות או אין במותהאמת היא שרק 

שהם לא של המציאות, מימדים לא מודעים שנם שימכיר , בצורה פנימיתהעולמות חי את ש

במות, הוא הולך לבדוק בנפש  היואם ה תארכיאולוגי חקורל לךהולא הוא  .פחות עמוקים

  .ריאלי ועמוק הכידבר זה ה – במה בתוכנושל בני אדם, אם יש 

אם נתבונן במציאות לא נמצא  יש לרע תעודה נפלאה, :אצלנורוצה לומר  רבמה שהגם זה 

. אם כך אז איפה אפשר למצוא את הרע? הרע לא נמצא אלוקות הואיוון שהכל כרע, 

                                                           
 .ט-חהלכות עבודה זרה, פרק ח, הלכה  ,רמב"ם 17
 עו.-עין איה, שבת, פרק חמישי, עה מסכת שבת, דף נו, עמוד ב. 18
 .יגמלכים ב, כג,  19
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כבר לא אחיזת עיניים שאפשר לסלק זו  הוא נמצא בתודעות של בני אדם. במציאות הגשמית,

 תהליך היסטורי. –דבר ממשי ואמיתי  ואותה, זה

 ה"הקב של קילוסו

 קב"ה?ה לשקילוס ל הגיהינום מביא איך

והשבח  קילוסה. וזה ל, כשהרע נשלל, הערך של הטוב יוצא אל הפועלבגיהינום הרע נשל

 לרע יש מחיר. – , גם הרעטעותכל דבר אחר הוא  ,הקב"ה, הוא האמת של

 שעובריםאנשים אדם. הבחוש, המציאות מתבררת על הכאבים של בני את זה  ותראאפשר ל

משהו נורא ואיום,  לורה ושקאדם  ה.תבונגדולים של לים, מגיעים למעמקים וסורים גדיי

  .משהו נורא ואיוםכאן פתאום שם לב שיש 

 באמתז א ,שלנו 'בייביסיטרכ'ה "הקב מסתכלים עלאם זה המחיר של להיות בן חורין. 

אז  של המציאות, תהליכיםב ףשותולגודל האלוקי  ףשות האדםאם  . אבלמיותר הגיהינום

 .צריך ללמוד מהטעותועות מחיר, טעות יש לט העוש הואבידיים שלו, וכשבאמת המציאות 

מי שרוצה להיות בן חורין, צריך לשלם על הטעויות שלו. מי שלא רוצה לשלם, יכול להיות 

  עבד שחי על חשבון אחרים וממלא פקודות.

הם נדרשים  כל מקוםמ ,אף על פי שהם מסבבים רע לעושיהם ,'כי הכוחות הרעים -זו הכוונה

טעות,  הם, בגלל שצריך להתברר ש'קילוס'? בגלל ההם נדרשים למה .לכלל המציאות'

. כיוון שמדובר בבני אדם חופשייםקיים הצורך של הרע שהדרך הנכונה היא קרבת אלוקים. ו

לכן גם האחריות היא עליהם ולא על אף אחד אחר. הם צריכים ללמוד ויכולת  להם יש

שאפשר לחיות  מלאך המוות בא ללמד את האדםמהטעויות שלהם. זהו מלאך המוות, 

מקבל ומי שבוחר לחיות  ;מתיםבני אדם שבזה  –למות יש מחיר  לבחירה ;ואפשר למות

 חי. הוא  –שכר 

אלא שאיכות הצטרכותם למציאות איננה באופן אחר כי אם כשתעשה דוקא על ידי מי '

רע שבא ברך וצ אין '.שמתפתה מיצרו ואיננו נזהר מליפול במוקשים על ידי שרירות לבו

רע אמיתי הוא רע שבא ממי  .הוא טוב ,איננו רע שלו הרע ;אדם צדיק הוא צדיק ;ותמצדק

 מתפתה מיצרו. ש

יתית )היא רק כלי(, אלא התודעה יהבעהיא זה מה שרבי עקיבא הבין, לא התופעה של הרע 

הסיבה  זו –יתית. בשביל לשלול תודעה, צריך לקלוט את עומק השלילה שלה יהיא הבע

הוא יוכל לתפוס את עומק  ,רק אם הוא ירגיש .הרע הייסורים של את רצה להרגיש הואש

  .שיש בתופעה הזו הבעייתיות


