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ָּפ ָר ַשת נִ ָ ּצ ִבימ

ַהּטֹוב ַהנִ ְצ ִחי
חביב אדמ
בפרשת ניצבימ ,מעמיד משה רבנו בפני עמ ישראל את עיקרונ הבחירה בינ בטוב
לרע בינ חיימ למוות:

."...ęĕĕă ü ēÿ čă ÿ ĦăĀ Ĥø ēÿ čĀ đă ...č āđĔă Đÿ ĦČþ đø ęĕĕă ü ēÿ Đÿ ĦČþ ę āđĕă Đÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐČý Ĥ"ø

)דברימ ל ,טו-יט(

בכדי להבינ לעומק את המושג 'טוב' שבו משתמשת התורה ובעיקר את הנצחיות
שבטוב ,עלינו להיעזר בדברי חז"ל:
אחת מנ המשניות המפורIמות שבפרקי אבות ,מציגה את משנתו הIדורה של רבי
עקיבא )אבות ג ,יד(.

."ęĘĢč ČĤčĜĥ ęďČ čĕčē :ĤĚđČ ĐĕĐ ČđĐ" .1
ă ü :'ČĜĥ ęĘĢč ČĤčĜĥ đĘ ĦĞďđĜ ĐĤĕĦĕ Đčĕē
."ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ Đĥ
"ĉ Ā ĞĀ ęĕĐāü ĘąČù ęĘþ Ģþ čă ø ĕė
)בראשית ט ,ו(

דבריו של רבי עקיבא אינמ ברורימ .אמנמ בריאת אדמ בצלמ אלוקימ ,היא בהחלט
עדות לחביבותו של האדמ בעיני ה' .אכ מה היא חביבותו היתירה הנודעת לו? הרי
המשנה לא מוIיפה דבר?
בפIקה השנייה במשנה:
השאלה הזאת חוזרת על עצמה גמ ּ ִ

,ęđģĚĘ ęĕĜč đČĤģĜĥ ĘČĤĥĕ ěĕčĕčē" .2
." 'ęėĕþ Đāý ĘąČù 'ĐĘÿ ęĦăþ Čÿ ęĕĜü č'ă Ā :'ČĜĥ ęđģĚĘ ęĕĜč đČĤģĜĥ ęĐĘ ĦĞďđĜ ĐĤĕĦĕ Đčĕē
)דברימ יד ,א(
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כבפ?קה הראשונה ,אינ אנו יודעימ מה היא החיבה היתירה?
גמ כאנ ּ ִ
ייתכנ כי הביטוי 'נודעת לו' מרמז ,שעצמ העובדה שה' מודיע לאדמ על בחירתו בו
מכל יצורי עולמ לזכיה בתואר 'צלמ אלוקימ' ,היא היא החיבה היתירה.
רעיונ זהה נמצא בגמרא:

"."đĞĕďđĐĘ ĖĕĤĢ đĤčēĘ ĐĜĦĚ ěĦđĜĐ

)שבת י(:

עצמ ההודעה ,מהווה ביטוי ליח? של הארת פנימ ,המעלה את המתנה לדרגה
גבוהה יותר של חיבה וקירוב .באופנ זה מפרש הרמב"מ את המשנה הזאת.
לפ?קה השלישית
הפירוש הזה קשה גמ מבחינה לשונית וגמ מתוכ השוואה ּ ִ
במשנה.
מבחינה לשונית ,היה עדיפ לנ?ח ככ :חיבה יתרה חיבבו ה' ,שהודיעו שנברא
בצלמ...
לפ?קה השלישית המצוטטת להלנ ,הפירוש הזה מוקשה:
גמ מבחינת ההשוואה ּ ִ

,ĐďĚē ĕĘė ęĐĘ ěĦĕĜĥ ĘČĤĥĕ ěĕčĕčē" .3
."ęĘđĞĐ ČĤčĜ đčĥ ĐďĚē ĕĘė ęĐĘ ěĦĕĜĥ ęĐĘ ĦĞďđĜ ĐĤĕĦĕ Đčĕē
בפ?קה הזאת רואימ בבירור ,כי החיבה היתירה היא תו?פת על החביבות
ִּ
הב?י?ית .החביבות הב?י?ית היא מענק כלי חמדה .והחיבה היתרה היא באיכות
הכלי שבו נברא העולמ.
הפ?קה השלישית ולראות בה מפתח להבנת שתי
לא נותר לנו אלא לפנות אל ּ ִ
הפ?קאות הראשונות .מכאנ נוכל לחדור לעומק משנתו ועולמו של רבי עקיבא.
ִּ

חביבינ ישראל
משנה זו היא מי?ודו של רבי עקיבא שנודע כ?נגורנ של ישראל .אהבתו לישראל
הגיעה עד כדי ככ ,שפעמ אחת כאשר היה משתמע שרבי עקיבא קובע עמדה
שהיה בה רמז ִקטרוג על דור המדבר ,הגיב רבי יוחננ:

""ĐĕĦđďĕĝēĘ ČčĕģĞ ĕčĤ Đģčĥ
ישראל(.

)נטש רבי עקיבא את דרכו בלימוד זכות על
)?נהדרינ קי(:
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הפ3קאות במשנה,
את הי3וד לחיבה היתירה לישראל ,הניח רבי עקיבא בשלושת ִ
המהווימ יחד שלוש קומות:
 ."ęĘĢč ČĤčĜĥ ęďČ čĕčē" .1זו קומה ראשונה .צלמ אלוקימ מבטא דעת ובחירה
חופשית.
 .2מעליה קומה שנייה ."ęđģĚĘ ęĕĜč đČĤģĜĥ ĘČĤĥĕ ěĕčĕčē" ,כלומר ,בנו3פ על
היותמ נבראימ בצלמ אלוקימ ,הינמ קשורימ רוחנית לאביהמ שבשמימ.
עליהמ מוטלת שליחות לייצג את שמ ה' בעולמ .עמ ישראל קיבל את ארצ
ישראל שהיא המקומ היחיד בעולמ שבו יתגלה אליהמ ה' באמצעות הנבואה
ובית המקדש.
הפ3קה השלישית במשנה:
 .3מעל הקומה זו קיימת קומה שלישית וזו ּ ִ

".ĐďĚē ĕĘė ęĐĘ ěĦĕĜĥ ĘČĤĥĕ ěĕčĕčē
ă ü :ĤĚČĜĥ ,ęĘđĞĐ ČĤčĜ đčĥ ĐďĚē ĕĘė ęĐĘ ěĦĕĜĥ ęĐĘ ĦĞďđĜ ĐĤĕĦĕ Đčĕē
"ĕė
)משלי ד ,ב(
."đă čāĒĞú Ħăÿ ĘČÿ ĕĦü ĤĀ āđĦă ęėþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ č āđĔ ēģÿ Ęþ
התורה שניתנה לישראל ,היא הכלי שבאמצעותו ימלא עמ ישראל את שליחותו
וייעודו כנושא דרכ ה' ,והיא הכלי שבו בחר ה' לברוא בו את העולמ.

כלי חמדה שבו נברא העולמ
כאנ מתעורר קושי גדול .איכ אפשר לתת בידי בנ אנוש כלי רב עוצמה שבו נברא
העולמ?
הקושי הוא כפול.
א .האמ בנ אנוש מ3וגל להשתמש בו?
ב .האמ בנ אנוש רשאי להשתמש בו מבלי חשש שיעשה בו שימוש לרעה?
הפ3קאות הראשונות במשנה.
את התשובה לשתי השאלות האלו מ3פקות שתי ִ
א .היות והאדמ נברא בצלמ אלוקימ ,הוא גמ מ3וגל להשתמש בכלי שבו השתמש
בורא עולמ.
ב .הואיל ועמ ישראל נקראו בנימ למקומ ובודאי ילכו בדרכו ,הותר להמ להשתמש
בכלי שבו ה' יצר את עולמו.

הפ3קה הראשונה במשנה יהיה ככČĤčĜĥ đĘ ĦĞďđĜ ĐĤĕĦĕ Đčĕē" :
על פי זה ,פירוש ּ ִ
 ,"ęĘĢčוהיא תיוודע בהמשכ.

נִ ָ ּצ ִב ימ | ַה ּט ֹוב ַה נִ ְצ ִח י | 263

הפ:קה השנייה " ,"ęđģĚĘ ęĕĜč đČĤģĜĥ ęĐĘ ĦĞďđĜ ĐĤĕĦĕ Đčĕēגמ היא תתברר
ִּ
בהמשכ.

בפ:קה השלישית מתברר הכולĐĤĦĕ Đčĕē .ĐďĚē ĕĘė ęĐĘ ěĦĕĜĥ ĘČĤĥĕ ěĕčĕčē" :
ִּ
 ."ęĘđĞĐ ČĤčĜ đčĥ ĐďĚē ĕĘė ęĐĘ ěĦĕĜĥ ęĐĘ ĦĞďđĜבזכות שתי המעלות הקודמות
א  -נבראו בצלמ ב  -נקראו בנימ למקומ זכו ישראל למעלה השלישית.

לֶ ַקח טֹוב
רבי עקיבא הביא ראיה שהקב"ה נתנ לישראל כלי חמדה שבו נברא העולמ ,מפ:וק
זה:

ăü
"."đă čāĒĞú Ħăÿ ĘČÿ ĕĦü ĤĀ āđĦă ęėþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ č āđĔ ēģÿ Ęþ ĕė

)משלי ד ,ב(

הקב"ה אומר לישראל :אל תעזבו את תורתי כי היא ִע:קה )מקח( טובה.
כאנ מתעורר קושי .נכונ ,בפ:וק הזה ניכר בעליל שהתורה היא כלי חמדה ,אכ מנינ
שהיא הכלי שבו ה' ברא את העולמ?
התשובה היא במילת מפתח אחת ."č āđĔ" :הוא הכלי שבו ברא ה' את העולמ.

המילה " "čđĔהיא מטבע לשונ ,החוזר ונִ שנה בכל יומ מימי הבריאהęĕĐāü ĘąČù ČĤø ĕă ÿ đ"ÿ .
) "č āđĔ ĕėă üבראשית א ,י( ...הגדיל לעשות יומ השישי ,שבו נאמרĘėă Ā ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù ČĤø ĕă ÿ đ"ÿ :
) ."ďāČĚø č āđĔ ĐĜă ý Đü đø Đĥבראשית א ,לא(
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú
מדוע כותבת התורה ,שה' התבוננ במעשי ידיו וראה שהמ טובימ? האמ כדי
להשתבח במעשה ידיו?
אמ ככ ,בפני מי?
הנחת הי:וד שלנו היא ,שהקב"ה הוא הטוב המוחלט:

."đĕĥ
"ĉ Ā Ğú Ěÿ Ęėă Ā ĘĞÿ đĕĚĀ ēú Ĥÿ đø Ęā ăėĘÿ 'Đ č āđĔ

)תהילימ קמה ,ט(

ומכיוונ שהוא טוב ,הוא רוצה להיטיב:

"."ĖĕĀ ģăþ ēĂ ĕĜü ďý Ěøă Ęÿ čĕĔü Ěý đă ĐĦăĀ Čÿ č āđĔ

)תהילימ קיט: ,ח(

ומניינ שהטוב הנצחי הוא :רגל המידה שעל פיו ִתכננ וביצע את כל מעשה
בראשית? מנ הפ:וק הבא:

."...ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø 'Đ ęĥý Ĉ čø ĕĦČ
ü ĤĀ ģĀ đø ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă ĘĞÿ ĕčü đă Ĕ Ęėă Ā Ĥĕčü Ğú Čÿ ĕĜü Čú ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ

)שמות לג ,יט(
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טּובי מכוונ לכל מעשה בראשית.
לפי פירוש הרמב"מ במורה הנבוכימ ,הביטוי ָּכל ִ
","Ĥ āđčĞú ĕÿ ČāĘđø ěĦÿ ĜĀ ģē
ומכיוונ הקב"ה רצה שמעשי ידיו יהיו קיימימ לעולמ בבחינת Ā
בת ֶקנ הטוב הוא קיימ לעולמ ,משומ ככ בדק ה' בכל
)תהילימ קמח ,ו( וכל מה שעומד ֶ
יומ את מה שנברא ,באיזו מידה הוא עומד בתקנ של הטוב הנִ צחי? רק כאשר
התבררה תשובה חיובית ,עבר ה' לשלב הבא.
רק היומ השני ,לא עמד בקנה המידה הזה עד חצי היומ השלישי .הטעמ הוא שאת
השלמת הטוב השאיר ה' לאדמ )מצא אישה מצא טוב( .משומ ככ נאמר על אדמ
הראשונ) ." āđďă čÿ Ęø ęďĀ ČĀ ĐĀ Ħ āđĕĐù č āđĔ ČāĘ" :בראשית ב ,יח( כלומר ,ללא אישה וללא משפחה
אינו יכול להשפיע טובה על זולתו .כיוונ שככ ,אינ לו קיומ והמשכיות .מצד שני,
") "č āđĔ ČĢĀ ĚĀ ĐĥĀ Ĉă Čü ČĢĀ Ěמשלי יח ,כב( כלומר ,מצא אפיק
אדמ הנושא אישה נאמר עליוĀ :
להשפיע טובה על זולתו ,וזהו אותו קיומ והמשכיות שהיה חFר לו כאשר היה
לבדו.
התורה היא לקח " ,"čđĔמפני שהיא Fפר חוקימ המלמד לעשות טוב והמאפשר
קיומ נִ צחי לעולמ.
ככ אומר משה רבנו לישראל:

ęĕĚü ĕă Ā Đÿ Ęėă Ā đă ĜĘĀ č āđĔĘø đă ĜĕĐāý ĘąČù 'Đ ĦČþ ĐČĀ Ĥø ĕü Ęø ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕģăü ēĂ Đÿ Ęėă Ā ĦČþ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ 'Đ đă Ĝđýă Ģÿ ĕø đÿ
)דברימ ו ,כד(
."ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă Đÿ ėă ø đă ĜĦāý ĕă ēÿ Ęø
מכאנ הFיק רבי עקיבא את תמצית שיטתו.

"."ďĕčĞ čĔĘ ČĜĚēĤ ďĕčĞď Ęė

)ברכות (:F

כלומר ,כל מה שברא הקב"ה בעולמו הוא למטרת עשיית טוב .כל יומ מימי
בראשית נמדד בFרגל המטרה הזאת .כל מה שעומד בקריטריונ הטוב ,נברא.

יטב לָ ְכ
לְ ַמ ַענ יִ ַ
שח ֶFר בטוב ובהטבה ,הוא גמ ֶח ֶFר יFודי בקיומ.
הנה דוגמה נוFפת לקביעהֶ ,
עשרת הדיברות המוזכרימ בפרשת " ,"đĤĦĕחוזרימ ונשנימ גמ בפרשת "."ěĜēĦČđ
אחד ההבדלימ המשמעותיימ ביניהמ ,היא מצוות כיבוד אב ואמ.

"čĔĕÿ ĕü ěĞÿ Ěÿ Ęø đă ĖĕĀ Ěþ ĕĀ ěėĕĂ Ĥü Čú ĕÿ ěĞÿ Ěÿ Ę
בעשרת הדברות שבפרשת ואתחננ מופיע הפFוקø :
 "Ėø ĘĀ čĔĕאינו מופיע בעשרת הדברות שבפרשת יתרו.
) ."Ėø ĘĀדברימ ה ,טז( הביטוי ÿ ĕ"ü
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הגמרא מציינת את הטעמ.

"."ĤčĦĥĐĘ ĦđĜđĥČĤĐ ĦđēđĘĐ Ęĥ ěĠđĝĥ ĕĜĠĚ

)בבא קמא נה(.

הלוחות הראשונות לא זכו להשפיע טובה על עמ ישראל ולמנוע מהמ עבודה זרה
שהאזכור " "čđĔ ĕėנשמט מהמ.
ִ
בעגל הזהב .משומ ככ אינ להמ קיומ .זו הEיבה
בהקשר לזה כותב " "ęĕĤđĔĐ ĘĞčדבר מופלא .מEפר האותיות בעשרת הדיברות
שבפרשת ואתחננ גדול ממEפר האותיות המקבילות בEפר שמות בשבע עשרה
אותיות שהמ בגימטרייה "."čđĔ
ראוי להדגיש כי גמ האות ט' הפותחת את המילה " ,"čđĔאינה מופיעה בעשרת
הדיברות שבפרשת יתרו .בל נשכח ,כי הפעמ הראשונה בה אנו נתקלימ באות ט'
בתורה ,היא במילה "."čđĔ

הנהנה מיגיעו
דוגמא נוEפת נמצא במאמר הבא ,בגמרא מEכת ברכות )דפ ח ע"א(:

":ĤĚČĜ ęĕĚĥ ČĤĕč .ęĕĚĥ ČĤĕĚ ĤĦđĕ đĞĕĎĕĚ ĐĜĐĜĐ ĘđďĎ... Čĕĕē ĕčĤ ĤĚČ
ĘėČā
) " 'Đ ĦČþ ČĤý ĕĀ ĥĕĈ Čü ĕĤý ĥø Ĉ Č"ÿתהילימ קיב ,א( ý Ħ ĕėă ü ĖĕĀ Ġþ ă ėă ÿ Ğĕÿ Ďü ĕ"ø :ĤĚČĜ đĞĕĎĕĚ ĐĜĐĜčđ
)תהילימ קכח ,ב(
."ĖĘĀ č āđĔđø ĖĕĀ Ĥþ ĥø Ĉ Čÿ
הביטוי " "ĖĘĀ č āđĔמופיע רק בנהנה מיגיע כפיו.
על פי המהלכ עד כה ,ההEבר יהיה כדלקמנ.
כאשר נזקקימ לחEד ,תלויימ ברצונו של בעל החEד והוא זה שמחליט בלעדית
על המשכ מתנ החEד.
לא כנ הנהנה בזכות ועל פי חוק ודינ .כאנ לא ניתנ להפEיק את התגמול בצורה חד
צדדית .התגמול הופכ לEוג של הEכמ שכר שיש לו קיומ והמשכיות .אדמ שנהנה
מיגיע כפיו ,אוכל בזכות ולא בחEד ולכנ אשריו וטוב לו.
בביטוי " ,"ęĕĚĥ ČĤĕמתכוונת הגמרא לאדמ שגדל באווירה של יראת שמימ
וקיבל זאת מנ המוכנ .לעומת " ,"đĠė ĞĕĎĕĚ ĐĜĐĜĐשהוא אדמ שגילה את ה' מתוכ
התמודדות בינו לבינו ומול שאלות שהוצבו מולו .אדמ כזה מרוויח ,שיראת שמימ
שבו מבוEEת ונִ צחית .זו הEיבה להופעת הביטוי ."ĖĘĀ č āđĔđ"ø
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ְו ִהּנֵ ה טֹוב ְמאֹד
נשוב אל היומ השישי מששת ימי הבריאה.

ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù ČĤø ĕă ÿ đ"ÿ
 ."ďāČĚø č āđĔ ĐĜă ý Đü đø Đĥביומ השישי הופיע משהו חדש
הנקרא יצר הרע ,שהוא ַד ַחפ יצרי קשה אשר פיתה את חוה אשת אדמ הראשונ.
חז"ל פירשו את הביטוי " "ďāČĚø č āđĔבאופנ הבא:
" "ďāČĚזהו יצר הרע.
" "č āđĔזהו יצר הטובø .

)בראשית רבה ט ,ז(

כוונתמ היא ,שכל עוד לא היה יצר הרע ,היה האדמ ניזונ בחBד ה' שהוא רצונ
המעניק .קיומ החBד הזה איננו מובטח וייתכנ כי יופBק .לעומת זאת ,אחרי
הופעת יצר הרע ואחרי ההתמודדות של האדמ מולו ,האדמ ניזונ בזכות ובדינ .רק
אז מובטח לו הגמול הטוב על פי דינ ועל פי צדק ,ורק אז יש לו קיומ והמשכיות.
יצר הרע ,הוא זה שמעמיד את בני האדמ למבחנ ,ובו נמדדת מידת הצלחתמ
בהתמודדות היומיומית מולו.
אמ עמדו מולו בהצלחה ,המ רשאימ לתבוע את הטוב האלוקי המובטח .אינ המ
תלויימ עוד ברצונ הבלעדי של הנותנ ,שהוא הקב"ה .כאנ כבר יש ברית ,שהיא
התחייבות לBפק את התגמול הטוב מכוח הצדק והמשפט שה' בעצמו קבע.
לכנ ביומ השישי הופיע הביטוי " ."ďāČĚø č āđĔכלומר ,כעת התייצב הטוב האלוקי על
קיומו הנצחי.
נחזור אל המשנה שבה פתחנו ונBכמ.
רבי עקיבא מגלה לנו כי עמ ישראל קיבל כלי חמדה שבו נברא העולמ .הפBוק
המוכיח זאת הואă ü :
" ."đă čāĒĞú Ħăÿ ĘČÿ ĕĦü ĤĀ āđĦă ęėþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ č āđĔ ēģÿ Ęþ ĕėתורת ה' היא הטוב
הנצחי ,כי היא ערובה לקיומ העולמ ובלעדיה איש את רעהו חיימ בלעו .משומ ככ
היא קנה המידה הנקרא טוב קיומי ,שלאורו נברא העולמ.
זהו גמ פירוש מאמר חז"ל:

"."ČĚĘĞ ČĤčđ ČĦĕĕĤđČč ĘėĦĝĕČ

)זוהר ,תרומה קBא(

כלומר ,הקב"ה התבוננ במטרה שהתורה הציבה והיא הטוב הנִ צחי ,ובתאימות
מלאה עמ מטרה זו ,ברא את כל היקומ .כל מה שלא עמד במבחנ קנה המידה של
הטוב ,פשוט לא נברא.
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את התורה הזאת קיבלנו במתנה .היא שייכת לאופיינו ולתכונות הפנימיות שבנו:
ăü
) ." āđĦāĥדברימ ל ,יד(
"ĉ Ğú Ęÿ ĖĀ čø čĀ Ęø čü đă ĖĕĀ Ġü čă ø ďāČĚø ĤčĀ ďĀă Đÿ ĖĕĀ Ęþ Čý č āđĤģĀ ĕė
הקב"ה בוחנ כל אחד ואחד ,האמ הוא מכווינ את דרכיו על פי הטוב הנצחי?
אמ ככ ,הרי הוא שותפ להקב"ה במעשה בראשית ואשריו ואשרי חלקו.

