
48   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

ִנינּו,  ים ְקָראִתיְך ה'". ׁשָ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ַתח, )תהלים קל( "ׁשִ י ְיהּוָדה ּפָ ַרּבִ

רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ָרָצה ִלְברֹא ָאָדם. ִנְמַלְך ]התייעץ[  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ה?! ָעִתיד הּוא ַלֲחטֹא ְלָפֶניְך ְוָעִתיד  ְרֶצה ִלְברֹא ָהָאָדם ַהּזֶ ּתֹוָרה. ָאְמָרה ְלָפָניו: ּתִ ּבַ

ל  יו, ֲהֵרי ָהעֹוָלם לֹא יּוַכל ַלֲעֹמד ְלָפֶניְך, ּכָ ה לֹו ְכַמֲעׂשָ ֲעׂשֶ יז ְלָפֶניְך. ִאם ּתַ הּוא ְלַהְרּגִ

ם ִנְקֵראִתי )שמות לד( "ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך  ן אֹותֹו ָהִאיׁש. ָאַמר ָלּה: ְוִכי ְלִחּנָ ּכֵ ׁשֶ

ִים"? ַאּפַ

ׁשּוָבה:  ָרא ְתׁשּוָבה. ָאַמר ָלּה ַלּתְ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ְוֶטֶרם ׁשֶ

ְהִיי ֲעִתיָדה  ּתִ ׁשּובּו ָלְך ֵמֲחָטֵאיֶהם, ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ּכְ עֹוָלם, ַעל ְמָנת ׁשֶ ֲאִני רֹוֶצה ִלְברֹא ָאָדם ּבָ

ים,  ׁשּוָבה ְזִמיָנה ָלֲאָנׁשִ ָעה ַהּתְ ָעה ְוׁשָ ר ֲעֵליֶהם. ּוְבָכל ׁשָ ַלֲעּזֹב ֶאת ֲחָטֵאיֶהם ּוְלַכּפֵ

ר  רּוְך הּוא, ְוהּוא ְמַכּפֵ דֹוׁש ּבָ ָבה ַלּקָ ׁשּוָבה ַהּזֹו ׁשָ ִבים ֵמֲחָטֵאיֶהם, ַהּתְ ים ׁשָ ֲאָנׁשִ ּוְכׁשֶ

ִמים, ְוָאָדם ִנְטָהר ֵמֶחְטאֹו. ָמַתי ִנְטָהר ָאָדם  ּשְׂ ם ִמְתּבַ יִנים ִנְכָנִעים, ְוֻכּלָ ַעל ַהּכֹל, ְוַהּדִ

ֶלְך  ב ִלְפֵני ַהּמֶ ָ ּשׁ י ִיְצָחק ָאַמר, ׁשֶ ָראּוי. ַרּבִ ׁשּוָבה ַהּזֹו ּכָ ְכָנס ַלּתְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵמֶחְטאֹו? ּבְ

ים ְקָראִתיְך ה'". ֲעַמּקִ תּוב "ִמּמַ ּכָ ב. ֶזהּו ׁשֶ ה ֵמֹעֶמק ַהּלֵ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ָהֶעְליֹון ּוִמְתּפַ

הזוהר הקדוש, ויקרא, סט, ב - ע, א )תרגום עטרת חכמים(

◆  ◆  ◆

כיצד מגיבה התורה לרצון של הקב"ה לברוא אדם? מדוע? ◆

מה תפקידה של התשובה? מדוע הקב"ה בורא אותה לפני שהוא בורא את האדם? ◆

מהי תפיסת התשובה שמציג הזוהר? ומה מקומו של האדם בה? ◆

הקטע הנפלא הזה מהזוהר משרטט דמות אדם מעט שונה מזו של ר"י עראמה. הקב"ה רוצה 
לברוא אדם )לא מספרים לנו למה...( אבל התורה יוצאת קטגור כנגדנו עוד לפני שנוצר אדם 

ראשון וממליצה שלא לעשות זאת. מדוע? כיוון ש"עתיד הוא לחטוא לפניך ועתיד הוא להרגיז 
לפניך". היצור הזה שנקרא אדם אחריתו רעה. אין לו יכולת להכיל את משפט ה' בעולם, וכך או 

אחרת - הוא יחטא. למעשה, בסיפור המבול בספר בראשית הקב"ה מסכים עם עמדת התורה 
ואומר בעצמו כי "יצר לב האדם רע מנעוריו". נשאלת השאלה - אם נולדנו מתוך ידיעה ברורה 
שנחטא, ואם בבסיס שלנו טבוע יצר של עשיית החטא, איזה סיכוי יש לתשובה? ולמה בכלל 

לטרוח? 


