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 מדור הבחירה: מאמר ב 

 חיובית או שלילית  הבחירה: 

 תוכן העניינים
 

ּנּו  ַאַחד ִממֶּ  ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְּ
 א. הבחירה בין טוב לרע מקופלת בצלם האלהי 

ישר ב. הקב"ה ברא את האדם בצלמו כדי שיהיה 
 כמוהו 

 ג. אדם ישר: הגדרתו 
 ד. תכלית הבחירה היא לרצות להיות מוכרח 

 ה. הבחירה לא תאמר כי אם אל הטוב  
 

 גישת הפחד יצחק 
 ו. נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא?

 הבחירה -הבחירה ואושר-ז. אסון
ח. ביטול היצר הרע הוא השכר על העבודה מתוך  

בחירה

 

  * * * 

ּנו  ַאַחד ִממֶּ  ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְּ
 

 א. הבחירה בין טוב לרע מקופלת בצלם האלהי

טוב ורע במקום רק  יודע  שמעתה  אדם  עניינו  יהיה  אם  בין  מה שלא יהיה תוכנו של החטא הקדמון,  

אדם המאבד את מידת היושר בגלל   יהיה עניינואם ובין כפי דעת הרמב"ם,  - כמקודם החטא אמת ושקר

הבחירה בין טוב לרע היתה בלתי רצויה לפני הקב"ה  סוף דבר הוא שכפי דעת הרמב"ן,    -  ""חשבונות רבים

י ")בראשית ב, יז(    הכתובכפי   ּנּו ִכי בְּ ּנּו מֹות ָתמּותּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִממֶּ ָך ִממֶּ ואשר   ".ֹום ֲאָכלְּ

לכן השאלה: עכשיו שהבחירה בין טוב לרע נעשתה למציאותית, איך להתמודד עם העובדה שבעיני הקב"ה 

האם   של ביטוי הרע שבעולם?  -זו ערך שלילי בהיותה ההשלכה של הסתת הנחש, כלומר    לבחירהיש לה  

כולה  היא תופעה    -בצורה בלתי נפרדת עם קיומו של הרע    הקשורה  -ניתן להסיק מזה שיכולת הבחירה  

יֶּה "  דברים ל, יט(הרי כתוב )שלילית? תשובה: השקפה זו היא מוטעית ביסודה.   ַמַען ִתחְּ ָת ַבַחִיים לְּ ּוָבַחרְּ

ָך עֶּ ַזרְּ וְּ וודאי הוא שהבחירה ", מקרא המעיד שהבחירה בטוב היא התנאי ראשון לחיים אמיתיים.  ַאָתה 

ר  "  )בראשית ג, כב(מייחדת את האדם מכל הנבראים, וכפי תוכן הכתוב   ַאַחד    ה'ַוֹיאמֶּ ֱאֹלִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְּ

ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע   ? ומה היא יחידתו  , י יחיד בעליוניםהרי הוא יחיד בתחתונים כמו שאנ"   -", שפירושו  ִממֶּ

 .1" מה שאין כן בבהמה וחיה - לדעת טוב ורע

 ובמדרש:

ּנּו "  : דרש רבי פפוס ַאַחד ִממֶּ אמר לו רבי    .כאחד ממלאכי השרת  - "  ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְּ
שנתן    אמר לו:   "הן האדם היה כאחד ממנו"מה אתה מקיים    אמר לו:   !דייך פפוס  עקיבא: 

רבי יהודה בר   .ובירר לו דרך אחרת  ,לו המקום לפניו שני דרכים דרך החיים ודרך המות
ָרֵאל  "  (, ד)דברים וכיחידו של עולם שנאמר    : סימון אמר ַמע ִישְּ ָחד  ה'ֱאֹלֵהינּו    ה'שְּ  .2"אֶּ

 

לדעת רבי   הבחירה.  בערכה שלמוצדק לומר שדברי חז"ל אלו מפרטים את כל ההיבטים המקופלים  

דעתו של רבי עקיבא היות    שלא הניחה את, הנחה  3פפוס, לפני החטא היה האדם כאחד ממלאכי השרת 

"שהם ביחס למלאכים. וזה משום שאין להם למלאכי השרת בחירה כל עיקר היות    יתרון שיש לו לאדם  

לא נברא אלא לקבל שכר חלף "  -ואילו המין האנושי  פועלים בבחירה תמידית לעשות רצון קוניהם",  

 
 רש"י על אתר.  1
 פסקה ה. ועיין גרסה שונה בשיר השירים רבה פרשה א פסקה מז. בראשית רבה פרשה כא  2
 על פי מדרש לקח טוב קהלת ז, כט. ועיין פסיקתא רבתי הוספה א פרשה א.  3
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לכן דברי רבי עקיבא שיחידותו של האדם התבטאה בכך שבניגוד למלאכים, הקב"ה העניק לו   .4" מעשיו

ות, בחירה חופשית לחלוטין שהרי בסופו של דבר הוא  ולבחור בין דרך החיים לבין דרך המאת האפשרות  

כלומר   "דרך אחרת",  לעצמו  בר סימון   -בירר  יהודה  רבי  הוסיף  זה  על  יתברך.  לרצונו  דרך המתנגדת 

מעניקה לו לאדם את היחידות   -כפי שהיא אחרי החטא    -שהכתוב בא להדגיש שאף הבחירה בין טוב לרע  

 5ממחישה את הצלם האלהי שבאדםיחידו של עולם" משום שהבחירה בפרט  כ"שהיא "כיחידו של עולם".  

יש לו    האדם שנברא בצלם אלהים"שוהיינו  .  6"כאלהים לגמרי שאין עליו כלל" יהיה  הוא  ש  אותו  שמניע

בידו לעשות מה ברשות עצמו כמו הש"י שהוא עושה מה שירצה, וכך האדם יש רשות  סגולה זאת שהוא  

ֵעי טֹוב "  (, ה)בראשית גן זה נרמז בתורה שאמר הכתוב  יועני  .שירצה והוא בעל בחירה ם ֵכאֹלִהים ֹידְּ ִייתֶּ ִוהְּ

  .7" ָוָרע
 

 ב. הקב"ה ברא את האדם בצלמו כדי שיהיה ישר כמוהו 

היא   זו מעלה  מבהיר הרמב"ן,  -  בכל זאתאולם למרות שידיעת טוב ורע היא מידה אלהית מובהקת,  

משום שבהתאם ליעד שלמענו הוא נברא, היה ראוי שהאדם יהיה    מסביר המהר"ל,  -  . וזה8רעה לו לאדם 

מהקב"ה,   בתופעה של סילוק  -שהוא הטוב בעצמו, בלי שתהיה לו שום ידיעה ברע, כלומר    -דבוק בבוראו  

 . 9ולפי עיקרון זה, סוף דבר הוא שזה שהאדם נעשה "כאלהים יודע טוב ורע" אינו לטובתו כלל

 על כך המדרש: 

ָיָשר  ת ָהָאָדם  ָעָשה ָהֱאֹלִהים אֶּ ר  זֶּה ָמָצאִתי ֲאשֶּ ֵאה  שנקרא    -   לא בראו הקב"ה  -   "רְּ
וכיון שנעשו  , "11" את האדם בצלמו אלא כדי להיות צדיק וישר כמוהו  -   10צדיק וישר

ֹבנֹות ַרבִ "  -   שנים שּו ִחשְּ ֵהָמה ִבקְּ  . 12ים" וְּ
 

שהוא יהיה כמו הקב"ה לא כדי  זה    ,אלהיהצלם  בהאדם נברא  אם כי נכון הוא שהדברים ברורים:  

 מורים אלא שבעת ובעונה אחת, דברי חז"ל אלו  יודע טוב ורע אלא כדי שהוא יהיה כמוהו צדיק וישר.  

תהיה רצויה לפני    בין טוב לרע  שהבחירה  באופןלתקן את חטא עץ הדעת    שנלך בה כדי   לנו את הדרך

לפני החטא  שוהיינו  בורא העולם.   לו ב הצטיין במידת היושר  אדם הראשון  היתה  כך שעשיית הטוב 

והיינו שאפשר ואפשר וכן הוא בעולמינו זה.    לטבע, ומתוך כך לא התאווה לבו כלל למה שאינו ראוי.

 . מתנהג בהתאם למידת היושר הואכאשר שהאדם יתקרב לדרגת אדם הראשון של לפני החטא, וזה 

 

 . אדם ישר: הגדרתו ג

קש השכלי  יהאיש האלהי אשר בכל מעשיו יפעל על פי הה"כותב בעל עקדת יצחק,  הוא  -איש הישר 

"גדר היושר שמטבע ליבו נוטה לטוב מצד היושר הנטוע   ובמלבי"ם:  .13"מבלי שיבא לפניו שום התנגדות

דכתיב עשה את  ונראה כי ישר הוא כמו שהיה קודם החטא  "ובדרך זו כותב גם השפת אמת:    .14בקרבו"

 שום התנגדות   הישר הוא שלא יהי  נתבחי)...(    אז  ,האדם ישר. ואחר החטא שנעשה תערובות טוב ורע

 
 עקדת יצחק שער ח.  4
אדרת  ;  מלבי"ם ויקרא יט, ב  ;מהר"ל דרך חיים פרק ג משנה טו  ;עקדת יצחק שער ח  ; ספורנו בראשית ה, א 5

 ; ועוד.  משך חכמה בראשית א, כו;  אליהו בראשית ג, כב
 מהר"ל דרך חיים פרק ג משנה טו.  6
 .שם 7
 . רמב"ן בראשית ב, ט 8
 . מהר"ל דרך חיים פרק ג משנה טו 9

ל על פי דברים לב, ד: " 10 ֵאין ָעוֶּ ָפט ֵאל ֱאמּוָנה וְּ ָרָכיו ִמשְּ ָיָשר הּואַהּצּור ָתִמים ָפֳעלֹו ִכי ָכל דְּ  ". ַצִדיק וְּ
 תנחומא בראשית פרק ז. 11
 קהלת רבה פרשה ז פסקה מא. 12
 עקידת יצחק שער עג. 13
 ועיין בפירושו על משלי ב, ז. . מלבי"ם הכרמל ערך "ישר תמים"  14
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הצדיק "ובלשונו של המהר"ל:    .15"קודם החטא  הוכמו שהי  ,כלל  סטרא אחראכשאין תערובות    )...(

וצא מן  )...( ואינו יכי הצדיק הוא כמו האמצע שאינו יוצא מן היושר כלל  "  16" והיושר הוא ענין אחד

היא שלמרות ש"אדם ישר" מתייחס ביסוד הדברים לאדם    הנ"להכוונה בכל  ו  .17"האמצע אל שום קצה

  בכוחו של הצדיק להתקרב במידה מסוימת לדרגה עילאית זו.הראשון לפני החטא, 

עוד  והיינו האדם  בתחום  תנמצא  מסוימת  יוזמה  שכל  של  זו   הבחירה  יוזמה  שיבצע  שאפשר  בכך 

ואשר .  הטובאת רצונו    גם  םתוא  שביצועהלפועל אך ורק בתנאי    תיוצא  היא,  ואפשר שלא יבצע אותה

יח(הכתוב    לכן ו,  ֵעיֵני  וְּ "  )דברים  בְּ ַהּטֹוב  וְּ ַהָיָשר  לעיוןהרי  ש  ."ה'ָעִשיָת  זקוק  במידה  תוכנו  שהנהגה  . 

מסוימת היא טובה, בהכרח שהיא גם ישרה שאילולא כן היא לא טובה, ואם כן, מה בא להוסיף "הישר"  

יעשה דברים טובים ואף יקיים את התורה כולה, בלי אמנם אלא שאפשר ואפשר שאדם    ?18על "הטוב" 

אדם    ו בכך.עלול להפסיק את קיום המצוות בו ברגע שאין רצונ  שהוא  היות"ישרה"  שעשייה זו תהיה  

יצחק,    -כזה   עקדת  בעל  מתחלפים"מעיר  אישים  כשני  מעשיו    "הוא  שכל  הטוב  בכך  תחת  "נופלים 

. אלא שלכל אדם "נקודת הבחירה" משלו, ומובן מאליו שנקודת הבחירה של זה הקשור עם 19והרע" 

את הזולת   לרצוחעולם הפשע אינה כנקודת הבחירה של רוב בני אדם בכך שלא יעלה על דעתם כלל וכלל  

. וכמו שביטול מצוות תפילין או חילול השבת אינם בנקודת הבחירה של שומר תורה  20המתנגד למזימתם 

צורה אדם המרגיל את עצמו בעשיית הטוב ובדחיית הרע ב  -הצדיק הישר, שהגדרתו  ומצוות, כן הוא  

בלי אפשרות של בחירה. עקבית ותמידית עד שהתנהגות זו נעשתה לו לטבע שני ממש, כדבר הכרחי כה 

ובזה    .הישר היא זו של ה"אמצע" היות שהוא לא נע בין הקצוות המנוגדים "טוב ורע"-ודרגת הצדיק

שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו "  הוא מתקרב לאדם הראשון שהיה "ישר" מצד

 כדברי הרמב"ן.  - "דבר והפכו
 

 להיות מוכרח לרצות ד. תכלית הבחירה היא 

זו היה רבי עקיבא שכאשר שקלו את בשרו במסרקות של ברזל,   לדרגה נשגבההדוגמה למופת  ובכן,  

עולם,  "נשאלה השאלה:   וזו שכרה?",ריבונו של  זה התשובה:    זו תורה  על  "כך עלה במחשבה ובאה 

מחשבה לה עלה בישבתח"לזה שאמרו במעשה בראשית  . והיינו שהעלייה במחשבה מתייחסת  21לפני" 

אין ו  .22"דת רחמים ושתפה למדת הדין יוראה שאין העולם מתקיים והקדים מ   ,דת הדיןילבראותו במ

לא שבקת חיי לכל רב הוטנר ז"ל, שמידת הדין היתה גורמת לריבוי עונשים בבחינת "המסביר    -  הכוונה

הדין. בריה ידי אורה של מידת  ועל  בהירותה  ידי  על  היה מתמעט  הוא שכוח הבחירה  עניינו  ", אלא 

שהרי בלי בחירה אין עבודת    לא היה יכול להתקייםהמיוסד על כוח הבחירה,    -כתוצאה מכך, העולם  

 . 23השם, ולכן התחייב שכדי לאפשר את חופש הרצון, מידת הדין תהיה ממוזגת עם מידת הרחמים

מבהיר   -שאותה מידת הדין שעלתה במחשבה תחילה השאירה רושם בעולמינו זה, ומתוך כך    אלא

,  ין הכבדת לב פרעהיעונש כענכא  ושהתמעטות הבחירה לצד הרע תבהפחד יצחק, כשם שאנו מוצאים  

ברור אמנם שהתמעטות     .24שכר של סיוע בעבודת השם כא  והתמעטות הבחירה לצד הטוב תבש  כן הוא

 
 שפת אמת פרשת נח שנת תרנ"ב. 15
 מהר"ל נתיבות עולם, נתיב הצדקה פרק א.  16
 מהר"ל באר הגולה הבאר השישי.  17
 ין רש"י על אתר וכן רש"י דברים יב, כח. עי 18
 עקדת יצחק שער עג. 19
 . 113הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, בני ברק תשכ"ה, חלק א עמוד דברי בעניין "נקודת הבחירה", עיין   20
 מנחות כט ב.  21
 מדרש ילמדנו, ילקוט תלמוד תורה, ירושלים תש"ל, בראשית א, א . רש"י בראשית א, א על פי  22
 פחד יצחק ראש השנה מאמר ד, קונטרס החסד,  אות יא.  23
 שם אות יב.  24
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 יםשל מיעוט הבחירה באאו העונש  השכר  תה כלל את עצם העיקרון של חופש הרצון שהרי זו לא מפחי

הבנוי  יסוד הבחירה    הכתוצאה מהנהגת האדם  זו    .עצמהעל  במידה שהתמעטות  שכר כבאה  להיפך, 

בכ שנעשו  הטובים  מעשיהם  על  המלאה,  ולצדיקים  הבחירה  חרות  של  המעטת "חה  משום  בזה  אין 

ח בחירה הוא בעצמו מורה על האדרת עוזה של ומיעוט זה של כ"אדרבה,    ",דמותה של חסד הבחירה

הסימן היותר מובהק לחרותו . שהרי  25"ח עצמו בצד הטוב וכאותו  כח הבחירה עד כדי היכולת למעט את  

על    המעידהכרח  ,  יש בידו לרצות להיות מוכרחש קא בזה  והוא דו  מסכם הרב הוטנר ז"ל,  -  של אדם

  .26ח הרצון החרות האדירה של כ

של רבי עקיבא בשרו    את על ששקלו    "שתוק כך עלה במחשבה לפני"הקב"ה למשה  לו  לכן כאשר אמר  

סֹוד  "  )משלי י, כה(הכוונה בזה שרבי עקיבא השתייך לאותם הצדיקים עליהם נאמר    ,במקולין יְּ ַצִדיק  וְּ

הימים. ומכיוון שכל שאיפתו " בכך שהם משיגים את אותה דרגה שעתידה להיות טבעית באחרית  ָלם עוֹ 

עמו  הקב"ה מדקדק  ש  של הצדיק היא להתעלות למידת הדין שעלתה במחשבה תחילה, התוצאה היא

ִביָביו "  )תהלים נ, ג(על ההטיה הקלה ביותר מהטוב כפי תוכנו של הכתוב    כחוט השערה ָפָניו ֹתאֵכל ּוסְּ ֵאש לְּ

ֹאד ֲעָרה מְּ )ישעיה  נאמר  דא. ועל צדיקים כגון במקוליןרבי עקיבא של בשרו , דקדוק שגרם ששקלו 27" ִנשְּ

ָדָקה" מו, יב( חֹוִקים ִמּצְּ עּו ֵאַלי ַאִביֵרי ֵלב ָהרְּ על ידי  ניזונים בהתאם למידת הדין. והיינו שבכך שהם "ִשמְּ

 . 28שהקב"ה מעניק לאלה שאין להם זכויות מהצדקההם רחוקים הזכויות שבידם, 
 

 אל הטובהבחירה לא תאמר כי אם ה. 

בשרו של רבי עקיבא הנשקל במקולין והנסרק במסרקות  "נכון שזו היתה דרגתו של רבי עקיבא, אולם  

של ברזל מורה על מעלתה של כנסת ישראל בעולם הדין שעלה במחשבה, כשם שכנפי הנשרים אשר נשאו 

אשר נתבשם על  את כנסת ישראל לקראת הר סיני מורים על מעלתה של כנסת ישראל בעולם המתוקן  

הייחודית   לדרגהאו במילים אחרות, בהר סיני זכו ישראל    .29" ידי זיווגה של מדת הדין למדת הרחמים

ַעֵמְך כָֻּלם ַצִדיִקים"  )ישעיה ס, כב(המכונה "גאון יעקב" שהיא תוכנו של הכתוב   ובהתאם לנחלה זו ,  30" וְּ

מצד    בהמחשבה תחילה היות שהם קשורים  בכל ישראל את היכולת להתקרב למידת דין שעלתה ב  הגנוז

ועובדה היא שהזהות היהודית לא נמסרה לבחירה שהרי ישראל, אף על פי עצם דרגתם הבלתי גבולית. 

הוא ישראל  לסור  31שחטא,  לאדם שום אפשרות  ואין  "ישראל",  בו מעצם תולדתו.   מהתואר  הטבוע 

והתקשרות זו למידת הדין נובעת מכך שלעתיד לבוא תהיה להם הטוב לטבע בהעדר כל עניין של בחירה,  

אותה סגולה המביאה לכך שהטוב הוא להם מהותי. והמאלף ולכן אף בעולמינו זה יש להם לישראל  

   הוא שלעיקרון זה השלכה הלכתית.

אותו עד שיאמר  ת הדין, הם מכין שאם הבעל מסרב לגרש את אשתו על אף הוראת ביהרמב"ם פסק 

 והגט כשר.  ,רוצה אני

 והרמב"ם מבהיר:  

דבר שאינו   ונדחק לעשות  למי שנלחץ  מן התורה    מחויבשאין אומרין אנוס אלא 
אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או  .  לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן 

והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור    ,לעשות עבירה
   .אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה  ,לעשותו

 
 שם.  25
עיין להלן אות ח שבאופן כללי, ביטול הבחירה לעתיד לבוא הינו השכר על השית אלפי שנין של עבודה   שם. 26

 מתוך בחירה. 
 בראשית פרשת וירא תורה אור.  ,פרשת שקלים ]א[; ועיין עוד של"ה של"ה, שמות 27
 ברכות יז ב, וברש"י שם. 28
 שם אות יג. 29
 שם אות יד, עיין שם. 30
 סנהדרין מד א. 31
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מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות    ,לפיכך זה שאינו רוצה לגרש
ויצרו הוא שתקפו יצרו    ,כל המצות ולהתרחק מן העבירות  וכיון שהוכה עד שתשש 

 . 32כבר גרש לרצונו  ,וצה אני ואמר ר
 

של  ביטוי  להיפך,  אלא  הרצון,  חופש  של  אות  אינה  יתברך  לרצונו  המתנגדת  החלטה  שכל  והיינו 

  למהותו הטוב.   רצונוהשתעבדות הרצון לרע, וכל כפייה חיצונית המוציאה אותו מרעה זו מחזירה את  

 : ולדעת עקדת יצחק, זוהי גופא הגדרתה המדויקת של הבחירה 

האפשרות שיש לו לאדם ליפול על הטוב ועל  ן הבחירה הוא  י רבים חושבים שעני 
נבדל מהנמצאים העליונים ממנו ואשר תחתיו, עד  והרע בשו וכי הוא הדבר שבו  ה, 

במהות   גמורה  סכלות  זה  ראיתי  הנה  ואני  והאפשרות.  הבחירה  יחד  להם  שיתהפכו 
 נים מתחלפים ובלתי מתהפכים.  י הבחירה, כי הנה באמת היא והאפשרות שני עני 

הבחירה לא  )...( ש[בחירה    -   ם כל בחירה היא אפשרות, אין כל אפשרותרצוני, שא
היתכן למי שלקח לעצמו חלק רע שנאמר עליו שבחר בו, באמת    .תאמר כי אם אל הטוב

ָבַחר  "  , )ישעיה ז, טז(  "ָמאֹוס ָבָרע ּוָבחֹור ַבּטֹוב" אמנם נאמר    .לא יאמר רק שלא ידע לבחור
ָת ַבַחִיים"  ,)תהלים קלה, ד(  "לֹו ָיּה  .33)דברים ל, יט(   "ּוָבַחרְּ

 

 ."תכן למי שלקח לעצמו חלק רע שנאמר עליו שבחר בו, באמת לא יאמר רק שלא ידע לבחוריהי"

שביסוד  אינו מגלה חופש הרצון היות    על אף הוראת בית הדיןולפי הבנה זו, אדם שמסרב לגרש את אשתו  

לכן, כאשר אומרים שהבחירה האמיתית היא זאת    .הטוב""הבחירה לא תאמר כי אם אל    -  הדברים

זה ביטולה של הבחירה אלא קיומו  ,  לטבע שני  תיהפךכדי שעשיית הטוב    המצמצמת את עצמה אין 

 לדרגת אדם הראשון של לפני החטא. בהתאם  השורשי של חופש הרצון

 אלא שהשגת דרגה זו דורשת תנאי נוסף.  
 

 גישת הפחד יצחק 

 לאדם שנברא או שלא נברא?. נוח לו  ו

הללו אומרים  ,  שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל"   -שאמרו ז"ל  יסוד הדברים טמון במה  

יותר משנברא יותר משלא נברא  ,נוח לו לאדם שלא נברא  נוח לו לאדם שנברא  נמנו    .והללו אומרים 

משנברא  :וגמרו יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  שנברא  ,  נוח  במעשיועכשיו  לה  ,יפשפש  ימשמש   -  ואמרי 

 . 34" במעשיו

 על כך הסברו של העקדה:  

ודאי העדר  והנה מצד אפשרותו על הרע היה אומר שנוח לו שלא נברא משנברא, ש
הענ היה  הטובה  על  הכרעתו  כח  ומצד  ממציאותו,  טוב  היתה  י הרע  אמנם  בהפך.  ין 

ברא  נלא נברא, יתכן שהסכמתם, שאף אם נקבל שמצד אפשרותו על הרע היה נוח לו ש
על זה האופן, כי בזה נשלם גדרו ומהותו, שהוא לפשפש ולמשמש במעשיו, ולבקר בין 

 .35טוב לרע, ולבחור בטוב
 

נוח לו שנברא "  -כוחו לבחור ברע, ומאידך  ש  היות  "שלא נברא משנבראלאדם  נוח לו  "  -והיינו שמחד  

של הבחירה, תיאר גם  -חיובי ושלילי  -. את ערכה הכפול לבחור בטוב שבכוחו היות "יותר משלא נברא

וזו   .והנה אחרי אכלו מן העץ היתה בידו הבחירה וברצונו להרע או להטיב בין לו בין לאחרים"הרמב"ן:  

נוח לו שלא . אולם למרות הסכמתם ש36"הומצד אחד, ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאומדה אלהית  

 
 רמב"ם הלכות גירושין פרק ב הלכה כ.  32
 עקדת יצחק שער ח.  33
 עירובין יג ב.  34
 עקדת יצחק שער ח..  35
 רמב"ן בראשית ב, ט.  36
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שהוא " של האדם בכך שאחרי  נשלם גדרו ומהותו"בכל זאת    ,"העדר הרע טוב ממציאותוש"היות    נברא

 .בטוב הוא גובר על הרע ובוחרלבקר בין טוב לרע, כדי שמש במעשיו מפשפש וממ

של בעל    וכלשונו  ,היא תמוהה ביותר  "שלא נברא משנברא לאדם  נוח לו  "עצם הסכמה זו לפיה  שאלא   

 : הפחד יצחק 

הכל חרדו לקראת מאמר מופלא זה. הלא מקרא   ,"נוח לו לאדם שלא נברא משנברא"
. ולא עוד אלא שתיבת  "כי הנה טוב מאוד" מפורש הוא בתורה לאחרי בריאת האדם  
ואיך זה אפשר כי נוח לו לאדם שלא נברא    ,"מאוד" מיוחדת היא לבריאת אדם דוקא

   ?37משנברא 
 

איך ייתכן!? הלא על הבריאה בכלל ועל האדם בפרט נאמרה ההערכה "הנה טוב מאוד", ואיך ניתן 

? ובכלל, על סמך מה אמרו שבריאת האדם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראלהעלות על הדעת ש

ואם משום הרע הקשור אם אפשרות הבחירה,   היה שלא נברא?היא דבר שלילי עד כדי להחליט שעדיף 

מצד היכולת לעשות הרע יש לה  בכך שדווקא  38ההפלגה "טוב מאוד" אמרו ז"ל "זה יצר הרע" הרי על  

נוח לו לאדם  , למה  ]"מאוד"[, ואם הרע מוסיף בערכה של הטוב  39לעשיית הטוב הנבחרת מעלה יתרה  

 ?  שלא נברא יותר משנברא
 

 הבחירה- הבחירה ואושר- אסון. ז

 אלא שהם הם הדברים.  
ח הבחירה שבו. וייצר, בשני יודין, יצירה והלא עיקר החידוש בבריאת אדם הוא כ

ח הבחירה, עובר ונתבאר לנו כי היחס החיובי לכוכפולה: מן העליונים ומן התחתונים.  
לאחר הכרת אסון  הוא דוקא על דרך היחס השלילי. אין אושר הבחירה מתגלה אלא  

טוב מאוד" שבבריאת האדם מתגלה  "הבחירה. ממילא הרי אדרבא היא הנותנת, כי אין ה
 .  40אלא לאחר ההכרה החודרת כי נוח לו לאדם שלא נברא משנברא 

 

ואלו גם שתי הדעות של בית שמאי    הבחירה",-הבחירה מתגלה אלא לאחר הכרת אסון-"אין אושר

 -היה ראוי שהאדם יהיה דבוק בבוראו  ,  במאמר על הנושא "חטא עץ הדעת" והוא שכאמור  ובית הלל.  

כלומר   ברע,  ידיעה  שום  לו  שתהיה  בלי  בעצמו,  הטוב  מהקב"ה   -שהוא  סילוק  של  כך בתופעה  ועל   .

נוח לו לאדם שלא נברא יותר  "שהאדם סטה מתכליתו ומייעודו שלמענם הוא נברא, קבעו בית שמאי  

הבחירה מאפשרת לו עצם  שהאדם הישראלי תיקן את אותה סטיה בזה שעל כך  ולהיפך,  ".  משנברא

נוח לו לאדם שנברא  "  , קבעו בית הללשהטוב יהיה לו לטבע כפי דרגתו של אדם הראשון לפני החטא

שהרי סוף סוף, הבחירה בין טוב    נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא".  יותר משלא נברא

רך בהיותה מתנגדת לתכלית הבריאה. אך ורק אחרי שהוא השריש בתודעתו לרע היא לא לרצונו יתב

שייך לשעבר כדאמרינן  "יפשפש"  ו, בהיות  משמש במעשיולפשפש  לחייב האדם  את אמיתת עיקרון זה,  

זהר  ישייך להבא שיזהר מכאן ואילך לדקדק תמיד במעשיו ולה  "ימשמש", ו41באין עליו  ושייסוריבמי  

באופן  נוטה לטוב מצד היושר הנטוע בקרבו מגמת ביקור עצמי זה היא אפוא לבדוק האם הוא  .42" בהם

הוא כשני אישים מתחלפים בכך שכל מעשיו נופלים תחת שעשיית הטוב היא לו לטבע שני, או שמא  

נוח "בכוחו להכריז    באותו מידהשאותו ביקור עצמי הוא חיובי,    ויותר  כדברי בעל העקדה.  -  הטוב והרע

 . כדברי בית הלל - "לו לאדם שנברא יותר משלא נברא

 
 פחד יצחק ראש השנה מאמר ז.   37
 בראשית רבה פרשה ט פסקה ז. 38
ריבוי )...( ואמר  כטעם    -: "טוב" הוא הקיום, וטעם "מאד"  " והנה טוב מאד":  עיין בזה רמב"ן בראשית א, לא 39

 זה יצר הרע )...( כי הרע צריך בקיום הטוב". -"כי טוב מאד" 
 פחד יצחק ראש השנה מאמר ז.   40
 ". סורין באין עליו יפשפש במעשיוי אם רואה אדם שי"ברכות ה א:  41
 ריטב"א עירובין יג ב.  42
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בדרך זו ניתן לגשר בין שני צדדים הסותרים זה את זה, בין צד אחד הקובע שהבחירה היא מידה  

.  גם וגםבחירה משום  באלהית, לבין צד שני הקובע שהבחירה היא רעה לאדם. פשר הדבר הוא שיש  

לאחר הכרת אסון הבחירה"שוהיינו   ה"טוב מאוד" שבבריאת    ,אין אושר הבחירה מתגלה אלא  אין 

 ".האדם מתגלה אלא לאחר ההכרה החודרת כי נוח לו לאדם שלא נברא משנברא
 

 ח. ביטול היצר הרע הוא השכר על העבודה מתוך בחירה

הוא שכוח הבחירה בין טוב לרע אלא שנשאר ליישב שאלה עקרונית. הרי בסופו של דבר, מקרא מלא  

א הממחישה  מובהקת  אלהית  מידה  הכתוב  היא  תוכן  כפי  וזה  שבאדם,  האלהי  הצלם  ר  " ת    ה' ַוֹיאמֶּ

ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ַאַחד ִממֶּ ֵעי טֹוב "  -המאשר את דברי הנחש    "ֱאֹלִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְּ ם ֵכאֹלִהים ֹידְּ ִייתֶּ ִוהְּ

ניתנה לו את היכולת   ."ָוָרע גיסה  זו היא רעה לו לאדם, אלא שמאידך  נכון שהוסכם שמידה אלהית 

הרי על ההפלגה "טוב מאוד" אמרו ז"ל "זה יצר הרע" בכך שדווקא מצד היכולת ש  ,לתקן חיסרון זה

)ישעיה יא,  אלא שאם כן, איך להבין המקראות  .  לעשות הרע יש לה לעשיית הטוב הנבחרת מעלה יתרה

ת כִ " ט( ץ ֵדָעה אֶּ ָאה ָהָארֶּ ַכִסים ה' י ָמלְּ ֹלא )ירמיה לא, לג(, "ַכַמִים ַלָים מְּ דּו "וְּ ַלמְּ ת ִאיש עֹוד  יְּ ִאיש ֵרֵעהּו  אֶּ   וְּ

ת ן   ֵלב  "ַוֲהִסֹרִתי   )יחזקאל לו, כו(ָאִחיו",    אֶּ בֶּ ָשָרם",  ָהאֶּ ָהָיה "  )ישעיה ב, ב( ִמבְּ ַאֲחִרית  וְּ יֶּה  ָנכֹון   ַהָיִמים  בְּ  ַהר   ִיהְּ

ֹראש  ה'  ֵבית ָהִרים  בְּ  אם הבחירה ?  43מיעוטו המהפכני של היצר הרע   -המבשרים ביטולו, ועל כל פנים    -  "הֶּ

עתיד שבו מקופלת בצלם האלהי המייחד את האדם, איך ייתכן שהחזון המשיחי מתאר    בין טוב לרע

נחשב כהשלמה בתנאי שקדמה ביטול הבחירה    על כך עיקרון יסודי זה:הרע הוא בהעדר כל השפעה?  

ולאור עיקר זה ניתן לפרש סוגיה בתלמודנו שהיא   לו את היכולת של בחירה חופשית המוחלטת ביותר. 

 תמוהה מאוד.  

ָפחֹות"  זכריה יב, יב( הגמרא מתייחסת לכתוב   ָפחֹות ִמשְּ ץ ִמשְּ ָדה ָהָארֶּ ָספְּ ָבד    וְּ ַפַחת ֵבית ָדִויד לְּ ָבד ִמשְּ לְּ

ָבד ם לְּ ֵשיהֶּ ָבד ּונְּ ַפַחת ֵבית ָנָתן לְּ ָבד ִמשְּ ם לְּ ֵשיהֶּ "על יצר הרע  . והיינו שבימות המשיח יהיו עסוקים  "ּונְּ

 בכו?!ש ואיך זהוהגמרא שואלת: מה זאת אומרת שעשו הספד, הלא התחייב שישמחו שנהרג". 

 התשובה:  

קב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים  לעתיד לבא מביאו ה
הללו בוכין והללו בוכין, צדיקים   ,נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה

ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו    ,בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה
 . לכבוש את חוט השערה הזה

ָבאֹות ִכי ִיָפֵלא "  )זכריה ח, ו(  תמה עמהם שנאמר  ואף הקדוש ברוך הוא    ֹכה ָאַמר ה' צְּ
ֵעיַני ִיָפֵלא ֵאִרית ָהָעם ַהזֶּה ַבָיִמים ָהֵהם ַגם בְּ ֵעיֵני שְּ  . 44"בְּ

 

ועדיין הדברים בלתי ברורים: על מה בכו הצדיקים? אלא שביטול יצר הרע הינו השכר על השית אלפי 

עבודה מתוך   של  על אותו שכרשנין  היו הם מוותרים  בכו משום שמצדם  והצדיקים  והיינו    .בחירה, 

יצרו של אדם מתגבר עליו "" שהרי  היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזהשבראש ובראשונה, הם השתוממו "

. אלא שכפי גודל כוח היצר, באותה  45"ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו   )...(  בכל יום

היות שהם עמדו על כך עד כמה "שחיטת" היצר   גדול ה"טוב מאוד" של היצר הרע, והצדיקים בכומידה  

פטירתו   שלפני  הגר"א  על  מסופר  כך  שבמעשיהם הטובים.  מאוד"  ה"טוב  את  שוללת  אחז הרע  הוא 

"כמה קשה להיפרד מעולם המעשה הזה אשר על ידי מצוה קלה כגון  :  מתוך בכייה  בציציותיו ואמר

דם עשוי להגיע למדרגות עליונות עד כדי קבלת פני השכינה, ואיפה נוכל למצוא זאת בעולם ציצית, א

 .46הנשמות אפילו אם יתנו כל כוחותיו עבורו" 

 
 . "ימות המשיחבהבחירה " מאמרנועיין בזה  43
 סוכה נב א.  44
 ב. -אסוכה נב  45
 עליות אליהו. על פיעמ' שלה, , זירושלים תשכ", "הגאון החסיד מוילנא", לנדויבצלאל  46
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רעה לאדם   בהיותהוודאי שהבחירה היתה בלתי רצויה בפני הקב"ה  ביסוד הדברים,  נמצאנו למדים ש

ולמרות שעל ידי ידיעת הטוב והרע האדם נעשה ליחידו של  .  פרידה אותו מבורא העולםהשהיא    מצד

אולם אחרי   הפוגעת במידת היושר.בבחינת "חשבונות רבים"  עולם, בכל זאת דרגה עילאית זו היתה  

נעשתה מציאותית,   לרע  בין טוב  במקומה    -המשקפת את הצלם האלהי    -מעלת הבחירה  שהבחירה 

לכך   מודע  שהאדם  אמנם  בתנאי  אסון-אושר"אין  שעומדת,  הכרת  לאחר  אלא  מתגלה  -הבחירה 

 ".נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראהיושר, נאמר עליו " משום שבמידה שאין בו הבחירה"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


