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האדם הוא רע או טוב?

בפרשתנו, פרשת נח, כתוב: "ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע 
ִמְּנֻעָריו" )בראשית ח, כא(. 

נראה לכאורה שביטוי זה מעיד על מהותו של האדם. 
כבר  רע  יצר  בעל  הוא  פשט הפסוק מורה שהאדם 
הרע  שהיצר  היא  הדברים  ומשמעות  נעוריו,  מזמן 
נמצא באדם תמיד, כבר מרגע לידתו. גם חז"ל הבינו 
לידתו:  בשעת  כבר  בו  מצוי  האדם  של  הרע  שיצרו 
"מנֻעריו – מנעריו כתיב )חסר( –  משננער לצאת 

ממעי אמו ניתן בו יצר הרע1". 

"ֲאֶׁשר  נאמר:  קהלת2  שבספר  מצאנו  זאת,  לעומת 
ִבְקׁשּו  ְוֵהָּמה  ָיָׁשר  ָהָאָדם  ֶאת  ָהֱא-ֹלִהים  ָעָׂשה 

ֹבנֹות ַרִּבים". כלומר, האדם הוא ישר במהותו. ִחּׁשְ

במאמר זה ננסה לענות לפי שיטת הרמב"ם כיצד יש 
לעשות  כדי  הפסוקים.  שני  בין  הסתירה  את  לתרץ 
כן ננסה להעמיק בביאור המושג יצר הרע בעקבות 

דברי הרמב"ם.

יצר הרע – סטייה מן היושר

הרמב"ם במורה נבוכים מייחד כמה פרקים לביאור 
ספר איוב. בתחילת הפרקים האלו3 הוא מבאר את 
ממאמר  מאוד4  מתפעל  הרמב"ם  השטן.  של  עניינו 
חז"ל: "הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות5". 
לאחר מכן הוא מסביר את עניינו של השטן, וממילא 

של היצר הרע:
כלומר  ועֹבר6'  מעליו  'ְשׂטה  מן  גזור  ששטן  "דע 
ממשמעות ההסתלקות והעזיבה, כי הוא בלי ספק 
התעייה.  בדרכי  ומשחית  האמת  מדרכי  המסיר 
על עניין זה עצמו גם נאמר 'כי יצר לב האדם רע 

מנעוריו'".

לסור  הנטייה  הוא  הרע  שהיצר  עולה  אלו  מדברים 
מדרך האמת והיושר. אמנם הרמב"ם עדיין לא הסביר 
וכיצד הוא פועל, אך כבר קיבלנו תמונה  מה מקורו 
כללית ברורה. האדם צריך ללכת בדרך האמת, ויצר 

הרע פועל להגשמת המגמה המנוגדת לכך.

וגילתה כל מכוסה והבהירה את רוב סתרי התורה)!(".   
בבא בתרא טז. . 5
משלי ד, טו. . 6



בהקשר לכך ראוי להזכיר את דברי הרמב"ם בתחילת 
מורה נבוכים7: "בשל ההשגה השכלית הזאת נאמר 
'בצלם א-לוהים'". צלם אלוקים שבאדם הוא  עליו 
באופן  האדם.  עיקר  והוא  האדם,  ניחן  שבו  השכל 
שנפש  התורה8  יסודי  בהלכות  כותב  הרמב"ם  דומה 

האדם היא הדעה שיש בו:
"נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו הא-ל והדעת 
האדם  צורת  היא  שלאדם  בנפשו  המצויה  היתרה 
'נעשה  בתורה  נאמר  זו  צורה  ועל  בדעתו.  השלם 
צורה  לו  שתהיה  כלומר  כדמותנו',  בצלמנו  אדם 
היודעת ומשגת... ואינו אומר על צורה זו הניכרת 
ושאר  והלסתות  והחוטם  הפה  שהיא  לעינים 
רושם הגוף שזו תואר שמה. ואינה הנפש המצויה 
ומרגיש  ומוליד  ושותה  אוכל  חיה שבה  נפש  לכל 
ובצורת  הנפש,  צורת  שהיא  הדעה  אלא  ומהרהר, 

הנפש הכתוב מדבר".

בתוך  פתחנו.  שבה  לשאלה  מענה  יש  אלו  בדברים 
צלם  נקרא  האדם  שבגללו  עצום  טוב  גנוז  האדם 
את  הא-לוהים  ש"עשה  לומר  נכון  אכן  אלוקים. 
הופעת  להיות  צריכה  האדם  מגמת  ישר".  האדם 
נפשו במלואה – השתלמות בשכלו ובדעתו. יצר הרע 
הוא הגורם המונע מהאדם להתקדם בדרך זו שהיא 

דרך האמת9.

הדמיון ויצר הרע

הרמב"ם  שבו  נוסף10  מקור  נביא  הנושא  להשלמת 
מדבר על יצר הרע:

"כל זאת הימשכות אחר הדמיון אשר גם הוא יצר 
הרע באמת, שהרי כל חיסרון שכלי או מוסרי הוא 

פעולה של הדמיון או נובע מפעולתו".

 – הרע  יצר  להיות  יכול  שהדמיון  מסביר  הרמב"ם 
"הוא גם יצר הרע". נוסף על כך הרמב"ם מבאר שכל 
חיסרון בשכל או במידות טובות נובע מהדמיון. אם כן 
הדמיון הוא כלי מרכזי מאוד בדרכי פעולתו של היצר 
כיצד  להבין  עלינו  שומה  אלו  דברים  בעקבות  הרע. 

הרמב"ם מבין את המושג דמיון.

בתחילת ההקדמה לפרקי אבות11 הרמב"ם דן בחלקי 
הנפש השונים ומסביר שם את כוח הדמיון:

רישומי המוחשים אחר היעלמם  יזכור  "כוח אשר 
וירכיב קצתם עם  מקרבת החושים אשר השיגום, 
זה  ירכיב  ולפיכך  מקצתם.  קצתם  ויפריד  קצתם, 
שלא  דברים   – השיגם  אשר  הדברים  מן  הכוח 

השיגם כלל ואי אפשר להשיגם".

שאינו  מה  את  לתאר  היא  הדמיון  של  פעולתו 
ותחושות  מידע  פיסות  לוקח  הדמיון   . במציאות12 
כך  חדשה.  תמונה  ויוצר  לאלו  אלו  אותם  ומרכיב 
של  הגדרתו  בעקבות  הדמיון.  את  מגדיר  הרמב"ם 
הרמב"ם את הדמיון מובן מדוע הוא בעל ערך רב כל 
כך בדרך עבודתו של היצר הרע. שהרי היצר הרע בא 
להטעות את האדם מן האמת והדעת, וממילא ברור 

שהדמיון, שאינו המציאות, הוא כלי מתאים לכך.

נבואה ודמיון

ואולם זאת עלינו לדעת, כשם שהרמב"ם רואה בדמיון 
כלי בעל סכנה מרובה, הוא גם רואה בדמיון כלי בעל 
ערך עצום. בכמה מקומות13 הרמב"ם מזכיר שיכולת 
הנבואה היא רק על כוח הדמיון, כיוון שהנביא איננו 

רואה באמת במציאות שלפניו שום דבר.

כעת עולה השאלה – מהו ההבדל בין דמיון טוב ובין 
דמיון שעדיף להתרחק ממנו? כדי לענות על שאלה 

זו נביא כאן מדברי הראי"ה קוק14:
ובזה  את שלימות השכל  לשלימותו  צריך  "האדם 
לו  תלווה  לא  אם  דרכיו  בכל  שלם  יהיה  לא  עוד 
וכחו הדמיוני  ציוריו  שלמות הכח המדמה, שיהיו 
השכל  משורת  שבא  היושר,  עומק  על  מיוסדים 

והחכמה".

הדמיון הטוב והנעלה המביא את האדם אל השלמות 
ואל הנבואה הוא הדמיון המבוסס על יושר ושכל.
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    או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד  
    שנתרחק מדבר שאסור לעשותו – אין זה אנוס ממנו אלא הוא  

    אנס עצמו בדעתו הרעה".
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