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הרוע – היצר הרע
יש שני סוגי "אני" :האני החיצוני והאני הפנימי.
הרוע נמצא בכל אדם – זה לא פוסח על אף אחד.
הוא נמצא באני החיצוני ) בקליפה  ( -ולכן העבודה צריכה להעשות על תיקונו
של האני החיצוני דרך האני הפנימי .
כיצד הרוע מתבטא?
נוצרים כעסים שמזינים את הצד השלילי וזה מביא להתפרצות ולטרוניה.
מאיפה בא הפועל של הרוע?
הוא בא ממקום החשיבה וזה מצטלב עם הרגשות הסוערים בנו מתוכנו ולא
קורה ללא סיבה בין אם היא נכונה או לא .
יצר הרע הוא יצירה שמגיעה מתוכנו -זו בחירה של בני האדם
להוציא דווקא את הצד השלילי מתוכם ולא החיובי.
דוגמה לפעולה נכונה:
אצל אילנה ,אם יש  100%של בדיקת עובדות מוצקות  -הרוע לא יתפרץ.
רק אם אין  100%עובדות מוצקות אז תבוא ההתפרצות.
אם ,לאחר בדיקת ה 100%-באה התפרצות בכל זאת  ,של כאב  ,כעס זעם ,
מהמקום של דאגה אהבה נקייה ללא אינטרסים  ,אז זה חיובי .
ולא שלילי  ,כי זה קורה רק אחרי שבחנו כל האפשרויות ונסגרו כל המעגלים
וזה נעשה ממקום חיובי.
כמו אלוהים – "בחרון אפו" .כאשר אלוהים מגיע למצב הזה תארו לכם כמה
סבלנות וסלחנות היו בדרך ,רק אחרי שלא התייחסנו לאותותיו  ,רק אז הוא
כועס על חוסר רצוניינו לחיות טוב ונכון לנו כחברה וכפרט .
על פי דרך התורה עלינו לאמץ את המידות הכתובות בה.
מוטל עלינו לעשות את השליש שלנו – כלומר השתלטות על יצר הרע ותיקון
המידה הנדרש .
אשרי המבין והפתוח לקבל
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אילנה מצביעה לאדם על התיקון במידות שעליו לבצע ועושה זאת מספר פעמים
ומוודאה שהנושא הובן.
אי עשייה והשתלטות על המידות באה מתוך עקשנות  .ואז אם האדם לא עושה
את השליש שלו שהוא ההשתלטות על יצר הרע  ,אילנה לא יכולה להעביר לו
את שני השליש שהוא זכאי להם מאלוהים.
אם הולכים בדרך האמת אז לא בוחרים בצד השלילי.
כי אז כל אחד יהיה עסוק בענייניו שלו ולא של האחר ויישב ויפרק את
מחשבותיו ועשייתו .אם כל אחד יהיה עסוק בשלו ובמה שהוא רוצה ,יהיה לו קל
להבהיר לאחר את שתי האפשרויות שבגינן הוא לא נוהג בדרך הזו:
עקשנות ואי פתיחות לקבל .אם יש פתיחות לקבל אז יש שליטה על יצר הרע.
כיצד נגיב לאדם המתריס בפנינו " :זכותי לחיות כמו שאני רוצה".
 .1במו פיך עשית הפרדה בינך לבין החברה .הכיצד?
 .2הרי אי אפשר לחיות ללא חברה וזו עובדה .אתה חלק מהחברה.
כלומר ,יש סתירה  :מאחר וחברה חיה לפי כללים ,ואתה חי בחברה,
אתה לא יכול להפריד עצמך ממנה כי הרי אתה רוצה להיות חלק ממנה
ולכן אתה לא יכול לעשות מה שבא לך.
לדוגמא :אדם שחי לבד בטבע כפוף לחוקי הטבע שבו הוא חי.
כלומר אין לו זכויות יתר ) שוב הוא כפוף לחוקי הטבע ( .
הזכויות קיימות כל עוד יש הבנה שיש לפעול על פי מידות ועקרונות שהם לפי
דרך האמת .
אם לא יעשה כך אז נשללה זכותו והוא ויתר על זכותו.
איפה כן יש חופש?
החופש האמיתי הוא באני הפנימי ,בתיקון הפנימי להגיע להתעלות ולעוצמות
רוחניות גדולות יותר
כי אם לא עושים זאת ועסוקים ברדיפה אחר חומר בלבד ולא בתיקון הפנימי –
האדם הופך להיות אדם שכל מעייניו בהישגים חומריים ואז סביבתו תקלל אותו
אשרי המבין והפתוח לקבל
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ויתכן מאוד שהוא עדיין לא יבין את טעויותיו וימשיך בעיסוקיו
וברדיפה אחר ממון ולא יהיה מודע לסיבות שבגינן חייו כאלה.
לסיכום :כללי התורה ודרך האמת נמסרו על מנת ליצור חברה מתוקנת בריאה
ושלווה מאחר והתוצאות של יצר הרע וחופש הבחירה של האדם היו ידועות
מראש.
היצר הרע גורם להתנגדות של הפרט לכללים אלה וזאת באה התורה למנוע
את מה שקורה כיום:
שבני אדם רוצים ללכת לפי כללי בני אדם ונותנים דרור לחשיבתם ולחוקים
שממציאים וכולנו יודעים את מצבה המדורדר של החברה כיום וגם כפרט .
ההרמוניה תושג בחברה ובפרט על ידי הכללים שנכתבו בתורה.
יש ללמוד אותם וליישמם ליצירת חברה נכונה ובריאה.
עבודה  -:יש לקרא ולהעמיק במסרים אשר בשיעור .
יש לתרגל את חוויותיכם בסוף היום ולבחון מהיכן הפועל היה באמת .
יש לתרגל בחייכם את העובדות ולעצור בעד עצמכם מלפעול שלילי .
לשאלות והבהרות נא להפנות לפורום ההדרכה .
אילנה
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