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 על מימד הדיעבד שבבחירה החופשית

 
אותם הממקמים אותה ברום פסגת , הביטויים המאדירים את רום מעמדה של הבחירה החופשית

דיי שנזכיר את . הרי הם מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה,  אדם-הייחוד שבהיות האדם 
עיקר גדול ועמוד התורה "ית היא כי הבחירה החופש, )ג, ה (הלכות תשובהם ב"שקבע הרמב

שדבר מוסכם הוא ): "י קאפח"תרגום ר (פרקים שמונהוכן את שהשמיע בשמיני מ; "והמצוה
מתורתינו הקדושה ופילוסופיית יון במה שִאמתוהו הוכחות האמיתיות שכל פעולות האדם 

איגרות (ר וכן את ששב וכתב באיגרתו לחכמי מונטפשליי; "אין עליו הכרח בהם, מסורות בידו
וגם , עיקר מעיקרי דת משה רבנו"כי אכן זהו , )תפו' עמ, ב, י שילת"מהדורת ר, ם"הרמב

 ): יז, ג (מורה הנבוכיםכמו גם את ששב וניסח ב; "הפילוסופים כולם מודים בו
 

יסוד תורת משה רבנו עליו השלום וכל ההולכים אחריה היא שהאדם בעל יכולת 
 על כל אשר יחפוץ או יבחר ממה שיש לו יכולת  שיהא האדם בעל יכולת…מוחלטת

  1.לא נשמע כלל באומתנו הפכו' וזה יסוד שתודה לה, עליו
 

תקום ותעמוד , ם"לדידו של הרמב, מלשון האמירות האלה ניתן להיווכח עד כמה על עקרון זה
 ".יסוד", "עמוד", "עיקר "2:תורה

                                                           
, ש ישראלי"כך ר.  כאמירה מוסכמת–" זה יסוד שלא נשמע כלל באומתנו הפכו "–  לימים יתקבל ניסוח זה 1

כל הדעות של חוקרי היהדות מאוחדות בקביעת : "163' עמ, ו"ירושלים תשנ, פרקים במחשבת ישראל
כל : "150' עמ, ד"חמוש, סודות מחשבת ישראלי, ב אפרתי"כך ר; "חופש הבחירה כיסוד מוסד של היהדות

הרואה , ח קרשקש"ברם תצוין גישת ר. ועוד" חכמי ישראל מסכימים לקיומה של הבחירה החופשית
 ראה  –כאפשרית תפיסה דטרמיניסטית הגורסת ענישה ותשובה גם בלא קיומה של בחירה חופשית מֵלאה 

הגורסת , ביצא'י מאיז"ר רמ"כמו גם תפיסת האדמו; גב ושם כלל ה פרק - מאמר ב כלל ב פרקים א,'אור ה
חלק ב דף קג , קצט, קנה, צא, נ, דפים כז, חלק א, מי השלוח ראה –עד כדי ביטול חופש הבחירה , צמצום
'  ש,ספר יובל ליצחק בער, "יוסף מרדכי לרנר מאיזביצא' תורת הדיטרמיניזם הדתי לר", וייס' וראה י; ועוד

, ץ"ש' ר; "אנארכיזם דתי"ושם כינה שיטה זו , 453-447' עמ, א"ירושלים תשכ, )עורכים(אטינגר ועוד 
-ג"תשכ(כא , מולד, "ביצא'עיונים בתורת הרבי מרדכי יוסף מאיז: אוטונומיה של הרוח ותורת משה"

, חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית' דרשת הפסח לר, רביצקי' א; 561-554' עמ, )ד"תשכ
, "על התשובה ועל הגזרה", אלקיים' א;  שם1וההפניות שבהערה ,  ואילך34' עמ, פרק שני, ט"ירושלים תשמ

 .  ו"וילך תשנ-לפרשות נצבים, 149' מסדף שבועי 
שוודאי קדמה לחטא האכילה מעץ , ביחס להשכלה, )ב, א ('המורה'בפתחו של , ם"   וראה גם דיונו של הרמב2

 כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר וזה היה …תן לאדם לפני מריו ני…לאדם' שהשכל אשר השפיע ה", הדעת
הגורסת כי לא יעלה על , ם"אף בכך שבה ומודגשת הנחתו הראשונית של הרמב". מצוי בו בשלמותו ותמותֹו

פירוש ", הרוי' אך ראה ז(כי זה כל האדם , בשלימותו שלפני החטא, הדעת לשלול השכלה מאדם הראשון
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, חלק א (''דרך ה'הכותב ב, ל"ו של רמחנזכיר כדוגמא את לשונ. וכך רבים וטובים, ם"כך הרמב
 ): סעיף א, פרק ג

והיא המוטלת בין , ש"ית, היות האדם אותה הבריה הנבראת לידבק בו, כבר זכרנו
ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו . והיכולת בידה לקנות השלמות, השלמות והחסרונות

לא היה נקרא , ותכי אילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמ, ורצונו
שתהיה נטייתו שקולה לשני ,  על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו…באמת בעל שלמות

והיה בו כח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה , הצדדים ולא מוכרחת לאחד מהם
 .והיכולת גם כן בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה, מהם שירצה

 

 כדי שנבין מדוע חקוקה תפישה - אנא דנימני  ולאו כרוכלא-וכך עוד עשרות דוגמאות נוספות 
 .  רווחת זו על לוח ִלבנו

, העובדה שהיא דעת רוב. אין בה כדי לומר שהיא מוסכמת, היותה של תפישה זו רווחת, ברם
זו אפוא כוונת הדברים . ולו גם דעת מיעוט, אין בה כדי לומר שאין עליה חולק, רובא דמינכר

 - לפחות זו המוכרת לנו -דעה הסוברת שהבחירה החופשית לתת פתחון פה לאותה , שלהלן
 !'בוחר'אם לא היה , ולכתחילה דווקא טוב היה לו לאדם, אינה אלא בדיעבד

. אף אינה עניין לשיטה נידחת, אך שיטה זו אינה נחלת הוגה דעות בודד, יתכן שהדבר מפתיע
 לדוגמא מעולם הפרשנות ניזקק, על מנת להצביע על רושמה המקיף של אסכולה ייחודית זו

לדוגמא מעולם החסידות ולדוגמא מעולם ; לדוגמא מעולם הפרשנות המאוחרת; הקדומה
 .תנועת המוסר

 - א -
אחר חטאו של אדם , בראש העניין ראוי להציב פסוק מפורש ונוקב הנאמר בפרשת בראשית

קודם לכן לא : לומרכרוצה , מתפרש לפי פשוטו" ועתה). "כב, ג" (ועתה פן ישלח ידו: "הראשון
, האומנם לא הייתה בחירה בידו? ומדוע שקודם לכן לא ישלח". ועתה פן ישלח", היה שולח ידו

 3!?ולא יכול היה לחטוא
 : ופירש, ן נתן על כך דעתו"רמב

ואם יאכל מעץ החיים שנברא לתת , ה שתתקיים גזירתו במיתת האדם"רצה הקב
 ימות כלל או שלא יבֹא יומו בעת הנגזר עליו  או שלא-לאוכליו חיי עולם תיבטל הגזרה 

כי מתחילה לא היה , והנה עתה שהיתה לו בחירה שמר העץ הזה ממנו. ועל תולדותיו
 . ולא אכל ממנו כי לא היה צריך, עושה אלא מה שיצווה

שמא ישלח , קיים חשש" עתה שהיתה לו בחירה"אכן רק . שדברים כפשוטם, ן סבור"אם כן רמב
  4".חילה לא היה עושה אלא מה שיצווהכי מת", ידו

  –תוך שהוא מבהיר כי , )ט, שם ב(ן עוד קודם "כך פירש הרמב, לאמיתו של דבר
 

כהשמים וצבאם שאין במעשיהם , האדם מבריאתו עשה מה שראוי לעשות כפי התולדה
 … ופרי עץ הדעת מוליד את הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר והיפוכו5.אהבה ושנאה

  6.היתה בידו הבחירה להרע ולהיטיב, י אכלו מהעץואחר
 

                                                                                                                                                                      
ואולם , לא לבחירה, התוחם את הדברים להשכלה, 18' עמ, )ד"תשמ (12, דעת, "בכ, ם לבראשית ג"הרמב

ם עולה "מתשובת הרמב, ולעומת זאת, נעוץ בסגנון השאלה שם, דומה כי עיקר תימוכה של מסקנה כזו
את שהביא , 5בהערה , וראה שם. אלא שהייתה זו בחירה שונה, ברורות שכבר קודם לחטא הייתה בחירה

בעזרת ", י קאפח"והשווה ר; ם" פינס ואלטמן ביחס למקומו של הדטרמיניזם במשנת הרמבמהפרופסורים
נעשה אדם בצלמנו : "כו, א' לבר, ספורנוראה גם ). 126-124' עמ, ט"ירושלים תשמ, א, כתבים, "השם

 ". ל יתברך הפועל בבחירה- ידמה האדם לא–כדמותנו 
במהדורת , וראה שם; "אלא תשובה' ועתה'אין : " כא,ראה בראשית רבה,  לתשובה–" ועתה"  על זיקת 3

 .אות רד,  בראשית ג,תורה שלמהוראה ; 6הערה לשורה , 202-201' עמ, אלבק-תיאודור
 כאן עוד היה כמלאך –ויברא אלוקים "בשלב : כז, א'  בר,הכתב והקבלה, יעקב מניקלשבורג'   ראה גם אצל ר4

אחרי שאכל מעץ הדעת נתחדשה "ורק , "ירה החופשית הגמורההעושה רצון קונו מצד תכונתו ולא מצד הבח
 .ה, בפירושו שם ג, ל"וראה גם שד; )ט, אך ראה שם ב" (בו הבחירה הגמורה

והיו כל , שהאדם היה מוכרח על מעשיו קודם שחטא: "אתר-כך גם רבנו בחיי בפירושו על, ן"   בעקבות הרמב5
אבל , כן האדם, לפי שאין לו מונע, ות כל פעולותיו שכליותשהוא מוכרח לעש' פעולותיו שכל גמור כמלאך ה

 ".אחר שחטא ואכל מעץ הדעת היה לו רצון ובחירה לדעת טוב ורע
 –נזקקתי במקום אחר , ו, ובין דבריו שבדברים ל, ן כאן בבראשית"בין דברי הרמב, לכאורה,   לסתירה העולה6

 . ב"השנה תשסערב ראש , הצופה, "עיצוב מדרגת הבחירה"ראה מאמרי 
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בבריאתו היה האדם כשמים וכל צבאם העושים רצון קונם בלא לבטים : הדברים מפורשים
 .ורק אחרי החטא הידרדר לבחירה, ובחירות

אלא גם ביחס , ן לא רק ביחס לראשיתה של ההיסטוריה"זוהי דעת הרמב; יֵתרה מזאת
' פרשת התשובה'ן במהלך פירושו ל"יטוי ברור נותן לכך הרמבב. לימות המשיח, לאחריתה
 ): ו, ל(בדברים 

 היתה רשות ביד האדם לעשות 7כי מזמן הבריאה, נראה מן הכתובים ענין זה שאומר
ועונש , כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב, וכל זמן התורה כן, כרצונו צדיק או רשע

לא יתאוה להם הלב , ירה בטוב להם טבעתהיה הבח, אבל לימות המשיח. ברצותם ברע
כי החמדה והתאוה . והיא המילה הנזכרת כאן. ולא יחפוץ בו כלל, למה שאינו ראוי

וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה . ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה, ערלה ללב
שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו , קודם חטאו של אדם הראשון

וזהו מה שאמר הכתוב ). ט, ב(כמו שפירשתי בסדר בראשית , דבר והפכוברצונו 
וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית ' הנה ימים באים נאם ה') לב-ל, לא(בירמיה 

כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל ', וגו' חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם
וזהו בטול יצר הרע ועשות , ם אכתבנהאחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל לב

להים והמה -והייתי להם לא') לג-לב, שם(ולכך אמר עוד . הלב בטבעו מעשהו הראוי
כי כולם ', ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה. יהיו לי לעם

ד ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמ', ידעו אותי למקטנם ועד גדולם
ונתתי ') כז-כו, לו(וכן נאמר ביחזקאל . אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי, אותם

והלב ', ועשיתי את אשר בחקי תלכו' 'וגו' לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם
) ב"ע, שבת קנא(וזהו שאמרו רבותינו . והרוח לחפץ ולרצון, החדש ירמוז לטבעו

שאין בהם , אלו ימות המשיח, )א, קהלת יב(' והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ'
כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה . לא זכות ולא חובה

 .כי הזכות והחובה תלויים בחפץ, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, הראוי
 

היה עושה "כשם שקודם לחטא . אחרית כראשית: דברים נחרצים אלה מדברים בעד עצמם
תהיה הבחירה "כך לימות המשיח , "ו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכובטבע
שנים אשר תאמר אין לי "וברכה היא שיבואו , " יתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי… טבע–בטוב 

 ".בהם חפץ
, זה שלפני החטא, האידיאלי, כי לא זו בלבד שלאדם הראשון, ן מבהירה"שיטת רמב: לסיכום

 ! שוב לא תהא בחירה חופשית,  אלא שגם בתקופת ביאת המשיח8,ירה חופשיתלא הייתה בח
 .כך גם הבחירה החופשית הינה דיעבד, כשם שהגירוש מגן עדן הוא דיעבד: לשון אחר

 - ב -
" משך חכמה"בעל ה. מאיר שמחה הכהן מדוינסק' תפיסה דומה משתמעת מדברים שכתב ר

וממנה הסיק מסקנה מופלאה ביחס , נית הלכתית חזקהטענה אמו, בהיגיון של ברזל, כדרכו, טען
מאיר ' לאחר שִתמצת ר, במבואו לספר שמות.  משה רבנו- וחייב היה לעבור –למהפך שעבר 

על משמעות מעמדו ) ח-פרקים ז(ם בהלכות יסודי התורה "שמחה על רגל אחת את דברי הרמב
וגם בך יאמינו : " תורה לדורות- לישראל ארבעים שנה' דברו'ועל היות , הנבואי של משה רבנו

 : העיר הגאון מדוינסק, )ט, יט' שמ" (לעולם
 

                                                           
משמעה " מזמן הבריאה"שלשון זו של , על כורחך עליך לומר, ן עצמו"   לפי מה שמתבאר להלן בדברי רמב7

היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא "ברם קודם לחטא , שהוא רוב הוויית אדם בעולם, רק אחר החטא
 ".היה לו ברצונו דבר והפכו

יצא חוצץ ) יז, ב' בר(אברבנאל , לדוגמא. הוגים לא מעטים-על פרשניםן הוקשו הגותית "   נכון  שדברי רמב8
, כל טובו ושלמותו של האדם היה במציאות הבחירה והיכולת על הטוב ועל הרע כפי יצרו"שכן , נגד תפיסתו

 כי לא תיפול הצוואה אלא למי שיש לו בחירה …ה"לא היה אדם ולא היה מצוה אותו הקב, ואם לא היה כן
, י עראמה"כן האריך בשלילתם ר; "כי האדם מטבעו בעל בחירה, אינו מתקבל"וקבע כי הדבר , "ורצון

, "דון יצחק אברבנאל ויחסו אל בעיות ההיסטוריה והמדינה", בער' וראה י; שער ז,  בראשית,עקידת יצחק
,  ואילך14' עמ, ז" ירושלים תשכ,עיונים בספר בראשית, ליבוביץ' נ; 259-241' עמ, )ז"תרצ(ח , תרביץ

 בשם –ן על אתר "על הרמב, ד שעוועל"הערות רח; אשר הקדישה פרק שלם לביאור שיטת אברבנאל
 . ואילך137' עמ, ב, שם; 117' עמ,  א,מכתב מאליהו, א דסלר"ר; ירוחם' ר' המשגיח'
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הא הכל , שיאמינו לעולם במשה) בשנה הראשונה, כבר במתן תורה(איך ציוה השם 
ושמא יבחר משה אחר זה , ואין הידיעה מכרחת הבחירה, בידי שמים חוץ מיראת שמים

 .חלילה להוסיף מדעתו
 

, להוליד בעקבותיה אפיקורסות, חלילה,  המסורה בידיו עלולה הייתההלוא הבחירה החופשית
שכן הצטווינו לקבל כל דבריו שמכאן ואילך עוד כארבעים , ולא רק לשעה אלא גם לדורות

 :ש "מכאן הוכיח רמ! שנה
 

 שמשה …ת שלל ממנו הבחירה לגמרי ונשאר מוכרח כמלאכים"ועל כרחין שהשי
שהעלה עצמו למדרגה הגבוהה שבמדרגות האנושי שמצד עצמו עמל ויגע כל כך עד 

  נעדר בחירתו ונשאר משכיל …לכן זכה שיבטל ממנו הבחירה, השלימות היותר אפשרי
 9.מעוצם השגתו מוכרח להשלימות היותר נעלה

 

, של משה' ממשיכו, 'אלא גם מיהושע, ש" לדעתו של רמ10,ולא רק ממשה הוסרה הבחירה
על מנת שיוכל יהושע ". א ישלול חלילה דבר מתורת משהשל, כמו ממשה"נשללה הבחירה 

על מנת שיוכל לחדש , )א"ע,  טו–ב "ע,  ידב"ב(לכתוב את שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה 
על מנת שיוכל לשנות סדרי בראשית , ) הלכות מילהג"בהב ו"ע,  עאיבמות(בהלכות פריעה 

' יהו(' י כאשר הייתי עם משה אהיה עמךכ'"לכן גם לגבי יהושע הובטח , ולהעמיד שמש בגבעון
 ".  לכן היה יכול להגיד כי בעתיד יהיה עמו,  היינו שנסתלקה מאתו הבחירה–) ז, ג; ה, א

נכון  . שרום הפסגה מצוי דווקא בהסרת הבחירה, מוכח' משך חכמה'אף מפירוש , אם כן
שבלא , הוא הבחירההתכלית "כי , כמרבית ההוגים, )שם(ש "שביחס לרוב בני האדם אומר רמ

 זה עיקר … כי כל העיקר הוא לנצח הבחירה…בחירה אין מעלה על האדם יותר מכל הנמצאים
". שעל הכרח אין שכר,  בלא בחירה הלא לא היה להם שכר על קיום התורה…תכלית הבריאה

אותם שעדיין , "לכל ישראל"אלא רק ביחס , שתפיסה זו אינה אמורה, עם זאת הוא עצמו מבהיר
לרוב האדם ". ב"תאוות חשק וכיו, שקריות,  דמיונות ההטעאה…כוחות הגוף"ורבים עם מע

 .  דיעבד–הבחירה החופשית , ברם ביחס לאיש המעלה, והיא התכלית, בחירה חופשית חיונית
 - ג -     

שדברים מעין אלה אמורים וישימים לא רק ביחס ליחידי , עולה" שפת אמת"מגישתו של בעל ה
" שפת אמת"כותב ה,  ביחס לאדם הראשון11.אלא גם ביחס לצדיקים, ה ויהושעכמש, סגולה

במקום ". שבאמת קודם חטא האדם לא היתה בחירה", ן"כרמב) ז"ראש השנה תרמ(מפורשות 
צריכה להיות עד "שהיא , שזה גוף עניינה של תשובה, הוא מוסיף) ם"שבת תשובה תר(אחר 

צדיקים זוכים בעבודתם : "שהדבר הינו נחלת הצדיקיםושם הוא מורה , "לביטול הבחירה לגמרי
הרי במקום , "כמעט "-ואם כאן עוד ננקטה לשון מסויגת ". עד שכמעט נלקחת מהם הבחירה

גם זה בכלל הבחירה : "את נימת ההסתייגות" שפת אמת"השמיט ה) ז"האזינו תרל(אחר 
 12".ושיקח ממנו הבחירה, שיבחר להיות ברשות הבורא, שניתנה לאדם

והניחם , לרשעים הבחירה: "היא נחלת רשעים, לדידו, שבחירה, הדברים מגיעים לידי כך
, שם שמות" (אבל הצדיקים מבקשים שתינטל מהם הבחירה לגמרי, ה ברשות ליבם"הקב
 ).ה"תרמ

 13!שתילקח ממנו הבחירה, לאדם המעלה ניתנת בחירה: הא לך
                                                           

 ".  צבאות' עד כי נהיה כמלאך ד: "'ה הסיבה הג"ח ד, לד'  דבמשך חכמה   ראה גם 9
; לא נעמוד כאן,  דברים המנוגדים לכאורה להסרת הבחירה–וענישתו , בחטא משה במי מריבה על הקושי ש10

לסלק " משך חכמה"כי יתכן שאין בכוונת ה, לפי המהלך האמור שם נראה. הצופהל ב"אך ראה במאמרי הנ
 מישור גבוה אשר במושגיו של עם -אלא רק למקמה במישור שונה , לחלוטין כל בחירה ממשה ומיהושע

לפום דרגא דיליה . הייתה לו למשה בחירה, ואולם במושגיו שלו, אכן אינו בגדרי בחירה, אז והיום, ישראל
 . ומאידך לא יכול היה לשנות תורה, יכול היה מחד לחטוא וגם להיענש

לעומת זו , המסורה לכל', בינוני'בהבחנתו בין מדריגת הבחירה של ה, פרק יד, ז מלאדי"לרש, תניא  השווה 11
". אין כל אדם זוכה להיות צדיק ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך: "שאינה מסורה לכל', צדיק'של ה

: תפד' עמ, חלק ב, ה קוק"לראי, אורות הקודשראה ,  הגבלת הבחירה במצב אנושי שפל-לגבי מצב הפוך 
ת של השדרה  הן התגלו…רחוקה מצד עצמה) העוור והחרש(אין ההשקפה השופנהוירית על דבר הרצון "

 ".  התחתונה של כח היצירה
 .ח-רלז' עמ,  האזינו–שם , שם משמואלא לדברים דומים אצל ה"ר שליט"  העירני אמו12
שלושה לא שלט  : "סוף פרק קמא, בסוגיית הבבלי בבא בתרא, א למקור נאה לדברים"ר שליט"  העירני אמו13

אין לפרש : "ובתוספות על אתר כתבו, "אף דוד ויש אומרים …אלו הן אברהם יצחק ויעקב, בהן יצר הרע
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 - ד -
: 14בעניינה של הבחירה, מטבע הדברים, ק רבותעס, מכתב מאליהובעל ה, איש תנועת המוסר

 באשר 15.בחירה כללית ובחירה פרטית ועוד, חינוך לבחירה, האחריות האישית, נקודת הבחירה
כי המטרה , )117' עמ, חלק א(הוא מבהיר באחת מהתייחסויותיו , לאידיאליזציה של הבחירה

מן , מן הבחירה, ת מן החופשיותלצא: זוהי עיקר עבודת האדם. "ממנה' להשתחרר'היא דווקא 
 במדרגה זו – יש מדרגה עוד גבוהה מזו …אל ההכרח, המצב אשר האמת והשקר שוים לפניו

כי לא יפגש בשום התנגדות ,  במדרגה זו האדם הנהו החופשי באמת…איננו מרגיש עוד הכרח
 .וזו התכלית; "אל האמת אשר יאהב

שזהו המסר העולה מפרשיית , ב דסלר מפורשותכותב הר) 144' עמ, חלק ב(בהתייחסות נוספת 
 : בריאתו ונפילתו של אדם הראשון

שמצב הבחירה פירושו מניעת , מגלה לנו התורה הקדושה בפרשת חטא אדם הראשון
מהווה הכניסה למדרגת ,  ביחס למדרגה הבהירה והנשגבה של קודם החטא…האור

 .ירידה גדולה ביותר, הבחירה
 

שהבחירה היא עטרת אדם , בניגוד לדעה המקובלת"שדבריו הם לכך , כמובן, הוא מודע
ירידה  "– יחסית –הייתה " כניסה למדרגת הבחירה"ש, ועדיין עומד הוא על דעתו, "ותפארתו

 16".גדולה ביותר
* 

, נכון הוא שרוב גדולי ישראל במשך כל הדורות ראו בבחירה החופשית אידיאל: סוף דבר
עם זאת הוכח בעליל קיומה של תפישה . סד חובת האדם בעולמויסוד אמוני ואפילו מ', עיקר'

דיעבד .  דיעבד- לפחות במושג המוכר לנו -הרואה בבחירה החופשית , לא מבוטלת ולא זניחה
 . דיעבד–ועדיין , "הירידה"דיעבד נחוץ אחר , הכרחי

 ר נריה גוטל"הרב ד
 המדרשה לבנות

 
______________________ 

העומד לא פע על , י הוטנר"אצל ר, ג א מעט מעוד יותר, א לסגנו דומה"ליטר ש"העירני אמו 16
מטוטלת, רצונית מזה" עבודת הש"מזה ומ" הבחירה[!] אסו "המטוטלת האנושית המורכבת מ

; כט, פורי; יט, סוכות; ז,  ראש השנהפחד יצחקראה . סתירה עליה נעי כל אורחות חיי האד
, בסדור עיקרי האמונה", בסופו של דבר, כי ג לדידו, עיו ש מעלה. דמב ועו, אגרות וכתבי

; )ש, פורי" (שהוא מילת ערלת הלב דאחרית הימי, העיקר האחרו הוא בסילוק כח הבחירה
 שסו סו עומדת היא …ה בתורתו כי באחרית הימי תבוטל סגולת הבחירה"והבטיחנו הקב"

 ).ש, אגרות וכתבי" (הבחירה להתבטל
17 ___________________________________________________________________________

_______ 
 

                                                                                                                                                                      
ה שהיו דוחקין עצמן כל כך להתרחק " כיון שראה הקב…אלא, כ היכי קבלו עליה אגרא"דא, שלא שלט כלל
אגב כך יש .  לסילוק הבחירה–בחירה ". ה מכאן ואילך שלא שלט בהן יצר הרע"סייעם הקב, מן העבירה

האוסר , )טו ועוד, שם יז; ה, שם טז; יז, יב' דב( מסגנון המקרא גם, כנראה, שתפיסה כזו משתקפת, להוסיף
ולא בכדי מתרגם שם ; ורק אינו רשאי', יכול'בעוד שהאדם כמובן , "לא תוכל"דבר על האדם בלשון 

 "!אינך יכול"אכן צריך אתה להגיע למדרגת :  היא הנותנת–ברם בעומק העניין ". לית לך רשו: "אונקלוס
קונטרס זה הוא : "'קונטרס הבחירה'בהערה שבראש , 111' עמ,  א,מכתב מאליהו, עורכיו- כעדות תלמידיו14

' עמ, ד, וראה שם; "ל"ר זצ"בעיות הבחירה תפסו מעולם מקום מרכזי במחשבת אדמו. פרי עבודת כמה שנים
 ".  המכתב האחרון"שלנושא זה גם הוקדש , 373-372

חלק ; 307'  ועמ10' שם עמ;  ואילך278'  ואילך ועמ111' עמ, קונטרס הבחירה:  חלק א,מכתב מאליהו ראה 15
חלק ה ;  ואילך271'  ואילך ועמ97' חלק ד עמ;  ואילך180' עמ, חלק ג;  ואילך137'  ואילך ועמ67' עמ, ב
 . ועוד ועוד430, 339,  ואילך351' עמ

 


