
 הרב סולובייצ'יק

 מאז ומתמיד, ניסו גדולי הדורות בעם ישראל להבין מדוע יש מקום לרוע בעולם. 

ניתן להתייחס לשאלת הרע והסבל בעולם בשתי גישות -

 "גישת קיום" גורל". גישת קיום" יעוד .

 גישת קיום "גורל" - 

האדם מתייחס לעצמו כאובייקט הקיים בעולם בעל כורחו ונפעל מהמציאות שסביבו.

 כאשר אדם כזה פוגש רע וסבל בעולם- קיימים שני שלבים לחוויה זו

 שלב 1: האדם חש בלבול גדול ומרגיש שהגורל מתעלל בו

 בשלב זה הוא אינו שואל ומנסה לחקור את סיבת הרע, אלא נושא את סבלו בשקט

שלב 2: לאחר שלב הזעזוע הנפשי האדם מנסה למצוא הסבר שכלי לתופעת הרוע שאיתה נפגש

 מתוך בירורו השכלי, הוא מנסה לחפות על הרע, ומשלה את עצמו שאין זה רע בכלל

 האמונה היהודית שוללת גישה כזו, וסוברת כי הרע קיים בעולם ואין להתכחש לו 

אמנם, התורה מעידה על העולם שהוא טוב, אך זה נאמר מצד המבט האלוקי-המוחלט, ולא מצד המבט

 האנושי-החלקי

  משל: אדם מתבונן על שטיח ארוג ומיוחד, אך הוא מתבונן רק על צידו ולא על שטחו העליון

באופן כזה, כמובן לא יוכל האדם לראות את יופיו המיוחד של השטיח 

נמשל: אדם מתבונן בעולם במבט שטחי וחלקי ולכן רואה את הרע

 רק במבט אלוקי שלם ניתן לראות את כל הטוב בעולם 

גישת קיום "יעוד"-

 עפ"י גישת קיום "יעוד"- לאדם יש יכולת שליטה על חייו ורצון ובחירה חופשיים.

 במהלך חייו הוא פעיל ולא סביל, הופך להיות "נהג קטר", ולא "עוד נוסע ברכבת"

בכך הופך האדם "גורל" ל"יעוד" והופך להיות שותף של הקב"ה ביצירה ובמעשה בראשית.

 ,אדם כזה, מכיר ברוע הקיים בעולם, ואינו מתכחש אליו. הוא אינו תוהה על דרכי הקב"ה

 אלא תוהה על דרכו שלו- מה יעשה כעת, וכיצד יתמודד נכון עם הסבל והרוע עמם נפגש

 התשובה שמקבל האדם לשאלת הסבל היא: הייסורים- נועדו לרומם את האדם ולטהר אותו

 אסור לאדם להשאיר את הייסורים בחללו של עולם, ללא התעלות מוסרית, וללא התקדמות נפשית-רוחנית.

כאשר הקב" ה משפיע שפע ברכה וטובה על האדם, עליו להכיר טובה לקב"ה 

ולהשפיע בעצמו טובה לאחרים: בצדקה, במעשי חסד, בתרומה לחברה בכל תחומי החיים

במהלך זה מבטא האדם את השתעבדותו לקב"ה

ואת הכרת הטוב אליו 

לעיתים , אדם שלא מבטא את קשר החיים שלו אל הקב"ה במעשי חסד ובנתינה חיובית 

עלול להיפגש עם קשיים וייסורים ועל ידם לטהר את עצמו

 ולהתחבר לקב"ה בדרך זו

 



שניאור חשין ז”ל, בנו של שופט בית המשפט העליון מישאל חשין, נהרג כשרכב על

אופניו. השבוע שוחרר הדורס מהכלא. אתמול התראיין ברדיו יואל, אחיו של שניאור,

והמראיינים – אסף ליברמן וקלמן ליבסקינד – הופתעו לשמוע שהוא בכלל לא רוצה

להאשים ולתקוף את הדורס. במקום זה, הוא אמר את המילים הבאות, שבדרך כלל לא

נשמעות בראיונות חדשותיים: “נזכרתי השבוע בדוד המלך, ובהתנהגותו כל עוד היה

סיכוי שהתינוק שלו יישאר בחיים. ברגע שהתינוק מת, הוא לא המשיך להתפלל

ולבכות ולצום. אני חש הרגשה דומה ביחס לאחי. שניאור נהרג. אני לא יכול להשיב

אותו כרגע. אז מה כן? מעכשיו כל עיסוק שלא מתמקד ביצירה, בבריאת דברים

חדשים, הוא עיסוק שמוריד את האנרגיות למקומות לא נכונים. העיסוק בענישה

ובדורס הוא לא הסיפור שלי. כשמישהו כל כך קרוב אליך נהרג, מישהו שאתה כל כך

אוהב אותו – זה מעניק לך הזדמנות להבין את חד הפעמיות של החיים האלה. הבנתי

שאם זה קרה לשניאור זה יכול לקרות גם לי, ובנוסף – כבר עכשיו, גם משהו בתוכי

מת. אני מתמקד מאז התאונה ביזמות, בתחום של שיפור תרבות הנהיגה בישראל.

החלטתי לא להחליש את עצמי בדברים אחרים, להסתכל רק קדימה. יש כל כך הרבה

צרות ואתגרים בחיים, מדוע בעיניים פקוחות להיכנס למשהו שמחליש אותך?

בטרגדיה כזו, אתה נפגש עם הכאב בעומק ובצבעים שלא הכרת, ויש פה בחירה. אתה

חווה שכול אבל יכול לבחור. אני רואה אנשים שבוחרים לעתים לרדת למטה, ואני

רואה אנשים שבוחרים בדרך ההפוכה, וזו ההמלצה שלי”.

סיון רהב מאיר



הספד על גיל-עד שער מאת אחותו שיראל.

מדקה 1.06

ראיון עם פסקל ברקוביץ'

https://www.youtube.com/watch?v=mGwWd7z3pZk
https://news.walla.co.il/item/2760325

