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עד כמה בחירה חופשית היא באמת חופשית?*

כפסיכולוג העובד עם המגזר החרדי במשך למעלה מעשרים שנה ,נתקלתי לא פעם בדילמה המהותית
הבאה .אחד ההדגשים העיקריים של הפסיכותרפיה הוא חקירת האירועים בעברו של האדם ובסביבתו
הנוכחית שגרמו להתהוותם ולקיומם של קשייו בהווה .אולם ,מטופלים חרדים רבים מרגישים חוסר
נוחות עם תהליך זה .ניסיונותיו של הפסיכולוג להבין דפוסי התנהגות ,מחשבו ת ותחושות העולים מחוויות
חיים שונות נראים כסותרים את הבחירה החופשית שהינה אחד מעמודי התווך של היהדות .אם האדם הוא
בעל בחירה חופשית ,כיצד אנו יכולים "להצדיק" את התנהגותו באמצעות הסברים פסיכולוגיים?
לפי דעתי ,התנגדות זו נובעת הן מתפיסה מוטעית של מהות המושג "בחירה" והן )להבדיל( מחוסר הבנה
של מושגים פסיכולוגיים.
מהי בחירה?
כדי לזכות לשכר על מעשינו הטובים ,הקב"ה מאפשר לנו לבחור ברע .זה אחד העקרונות היסודיים של
השקפתנו .אנשים חרדיים רבים מניחים שבחירה היא מושג אוניברסלי וכוללני ושאנו בעלי בחירה
מושלמת בכל מעשה שאנו עושים .כל טענה שבחירה חופשית זו מוגבלת נתפסת כאפיקורסות .אך למעשה
זו אינה האמת .נצטט את דבריו של אחד מבעלי המוסר הגדולים של דורנו ,הרב שלמה וולבה זצ"ל:
חכמי המחקר ]היהודים[ הראשונים הניחו את הבחירה כיסוד לכל התורה כולה ולכל עבודת
האדם ,ואין שום בר דעת חולק על זאת .אך מזה השתרשה התפיסה אצל המון העם ,כאילו כל
1
אדם בוחר בפועל בכל מעשה ובכל הכרעה ,וזאת טעות גמורה) ...עלי שור ,חלק א' ,עמ' קנ"ו(
]וכבר הקדים אותו רבי צדוק הכהן מלובלין שכותב )צדקת הצדיק אות מג'(" :פעמים יש אדם עומד
בניסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא כדרך שאמרו )ברכות לב (.מה יעשה הבן וכו' ובזה הוא
נחשב אונס גמור דרחמנא פטריה .וגם בהסתת היצר בתוקף עצום שאי אפשר לנצחו שייך אונס )ואם ה'
2
יתברך הסיב את לבו הרי אין חטא זה חטא כלל רק שרצון ה' יתברך היה כך("[.
מהי ,אם כן ,בחירה? כדי לענות על שאלו זו ,הרב וולבה  3מפנה אותנו ל"מאמר המופלא של הרב דסלר
על אודות הבחירה" .במאמר זה  ,4מסביר הרב דסלר שבחירה אינה מושג תיאורטי המתאים לכל מצב שבו
ניתנת לאדם בחירה היפותטית בין שתי אפשרויות" .בחירה" קיימת רק בקונפליקטים מוסריים שבהם שני
* ]מתוך העיתון ג'ואיש אובסרבר ,אפריל  ,1996עמ'  ,17-21עם תיקונים קלים והוספות אחדות בסוגריים מרובעים[
1
]וכן בספרו "זריעה ובנין בחינוך" עמ' יח' ,על פירוש הגר"א על הפסוק :חנוך לנער על פי דרכו ,כותב הרב וולבה" :הגר"א
מסביר שיש דברים שאי-אפשר לשנות .זאת אומרת שגם הבחירה  -מוגבלת[.
2
]וממשיך שם רבי צדוק[ ועיין מה שאמרו )כתובות נא (:גבי תחילתו באונס אפילו צווחת לבסוף שאלמלא מניחה היא שוכרתו
מותרת לבעלה ,מאי טעמא יצר אלבשה הרי דזה מיחשב אונס גמור אף על פי שהוא מרצונה מכל מקום יצר גדול כזה אי אפשר
באדם לכופו והוא אונס גמור ואין בזה עונש אף דעשה איסור כיון דהיה אנוס .אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה
כי אולי עדיין היה לו כח לכוף היצר...
 3עלי שור ,חלק ב' ,עמ' מ'.
 4מכתב מאליהו ,חלק א' ,עמ' קי"א-קט"ז.
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הכוחות המנוגדים הם בעלי כוח שווה ערך והאדם מודע למאבק הפנימי המתחולל בו ומקבל החלטה
מודעת בכיוון מסוים .כאשר אדם עושה מעשה שאינו גורם לו לקונפליקט מודע ,או אם הכוח המכריע
מצד אחד חזק משמעותית מהכוח האחר ,העובדה שהוא בעל בחירה מבחינה תיאורטית אינה מגדירה את
המעשה שלו כביטוי לבחירה .
עבור יהודי הגדל במשפחה מרוחקת מהיהדות ,נסיעה ברכב בשבת אינה בגדר קונפליקט .העובדה שיש לו
יכולת פיזית להימנע מנהיגה אינה מגדירה את מעשה הנהיגה כבחירה .בדומה לכך ,צדיק אינו חווה
קונפליקט באשר להחלטה האם לנהוג בשבת .העובדה שיש לו יכולת פיזית לנהוג אינה מוכיחה שהוא
בחר לא לנהוג .הוא אפילו לא העלה בדעתו את אפשרות הנהיגה.
הרב וולבה  5עומד על נקודה דומה .בחירה אמתית דורשת תהליך מכוון ומחושב של קבלת החלטות.
כאשר ילד עושה את המעשה הנכון בגלל יראת העונש או אפילו מתוך רצון לשמח את הוריו ,זו אינה
בחירה אמתית 6 .לפיכך ,מסקנתו הבלתי מפתיעה של הרב וולבה היא שרוב האנשים אינם מפעילים בחירה
חופשית בתדירות גבוהה כפי שהם היו רוצים להאמין .הרב דסלר מחדד נקודה זו עוד יותר :אדם יכול
לקיים מצוות רבות וללמוד תורה במשך שעות ארוכות מבלי להיתקל במצב של בחירה כל עוד מעשיו
נובעים אך ורק מחוויותיו והרגליו הקודמים ללא שום צמיחה עצמית )"כמצוות אנשים מלומדה"(.
נקודת הבחירה
הרב דסלר מציין שבעוד רוב מעשינו הם פועל יוצא של חוויותינו ,מעשינו והחלטותינו בעבר )קרי:
בחירות קודמות( ומשום כך אינם נחשבים כבחירה בהווה ,לכל אדם יש "נקודת בחירה" )נקודה או תחום
של בחירה( שבה הוא כן חווה עימות בין היצר הרע ליצר הטוב .הוא משווה זאת לשתי מדינות יריבות.
ישנו שטח מוגבל המוגדר כחזית – השטח שבו מתקיים הקרב .מרבית הטריטוריה של כל מדינה מצויה
מאחורי החזית ואינה מעורבת במלחמה בשלב זה .כן הדבר במלחמה הפנימית של האדם .עבירות מסוימות
נמצאות מתחת לנקודת הבחירה של האדם )כלומר ,כרגע הן מחוץ לטווח ההשפעה של היצר הרע( ולכן
הוא אינו מעלה על דעתו לעבור עליהן .עבירות אחרות נמצאות מעל לנקודת הבחירה של האדם ,ולכן הוא
אינו מעלה על דעתו לא לעבור עליהן .המאבק מוגבל לשטח שבו הכוח של היצר הרע הוא שווה ערך
לכוח של היצר הטוב )דהיינו ,נקודת הבחירה(.
כדי להמחיש מושג זה ,הרב דסלר  7מביא דוגמה של אדם שהיה חבר בכנופיית פשע במשך שנים ארוכות.
ייתכן שהפסקת הפעילות הפלילית שלו כבר אינה בגדר בחירה עבורו .ייתכן שבשלב זה הוא נחשב כמי
ש"נאלץ" לשדוד בנק .אולם ,ייתכן שהבחירה לא לירות בשומר הבנק עדיין נתונה בידו .זו ,אם כן ,נקודת
הבחירה העכשווית שלו.
אחריות ושכר על התנהגות
הרב דסלר מבהיר שהדרישה לאחריות על מעשים היא אך ורק על התנהגות הנמצאת בתחום הבחירה של
האדם )לדוגמה ,תינוק שנשבה בוודאי לא ייענש על חטאים שהוא אינו מודע לקיומם( .כלל זה תקף גם
במצב ההפוך :שכר אמתי ניתן רק עבור התנהגות טובה הכוללת תהליך של מאבק ובחירה) .מובן
שהקב"ה נותן שכר על התנהגות נאותה גם במצבים של חוסר בחירה ,אם כי בדרגה הרבה יותר נמוכה(.
אם אדם היה בעל בחירה בעבירה מסוימת אך הוא עבר ושנה עד שנעשתה לו כהרגל וכעת כבר אין לו

 5עלי שור ,חלק א' ,עמ' קנ"ה.
] 6המחנך הישראלי הנודע ,הרב יחיאל יעקובזון ,קובע ששליטת יתר בהתנהגותם של ילדים נוטלת מהם את ההזדמנות להתחנך
לבחירה[.
 7מכתב מאליהו ,חלק א' ,עמ' קי"ד.
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בחירה להימנע ממנה ,הוא ייענש על כך שנתן לעצמו ליפול ממדרגתו הקודמת – מדרגת הבחירה .כן
הדבר גם בעניין שכר.
על פי הרב דסלר ,זו הסיבה שלוט זכה להינצל מחורבן סדום דווקא מפני שלא מסר את אברהם לידי
פרעה )רש"י ,בראשית יט:כט( ולא בזכות הגנתו על זרים בסדום בחירוף נפש ,שהינה מצווה גדולה יותר
לכאורה .מסירות נפשו של לוט על הכנסת אורחים נבעה מהחינוך שהוא קיבל בבית אברהם ולא מתוך
בחירה ,ולכן היא לא זיכתה אותו לשכר מיוחד.
פסיכולוגיה ובחירה
כפי שהוזכר לעיל ,אנשים מסוימים מתנגדים לחיפוש אחר הסברים וגורמי התנהגות שהינו חלק בלתי
נפרד מהפסיכותרפיה .הרעיון שישנם גורמים "אובייקטיביים" העלולים לפגוע בבחירתו של האדם או
לבטל אותה )כגון אדם חסר יד שאינו יכול להניח תפילין ,או תינוק שנשבה( מקובל עליהם ,אך המושג
של "דטרמיניזם פסיכולוגי" )דהיינו ,הרעיון שישנם גורמים פסיכולוגיים להתנהגות( נתפס בעיניהם
כביטול הבחירה החופשית" .מה זאת אומרת 'למה הוא עשה את זה'?" ,הם תוהים" .הוא עשה את זה בגלל
היצר הרע שלו! למה אתה מתרץ את התנהגותו?!" )אני תמיד מתפלא כאשר אותו אדם שמתריע על
ההשפעות השליליות של הסביבה ,של חברים לא טובים וכו' ,דוחה במחי יד את הטענה שהתנהגות
8
שלילית עשויה לנבוע מליקויים בסביבתו של האדם(.
במאמר מחכים מאוד בשם "דטרמיניזם פסיכולוגי וחופש בחירה"  ,9סוקר מ.פ .בש חלק מהתפיסות
המוטעות שאפילו פסיכולוגים נגועים בהן בעניין זה .מכיוון שתובנות פסיכולוגיות עשויות לפרשן
התנהגויות על פי אירועי העבר ,פסיכולוגים אחדים מניחים שהתנהגותו של האדם קבועה ומונחית מראש
באופן מוחלט על ידי חוויות העבר .לו השערה זו הייתה נכונה ,טיפול מוצלח היה בסך הכול מחליף את
"הגורמים המנחים" הישנים והמזיקים בגורמים חדשים )ובריאים יותר לכאורה( .המטופל היה נותר ללא
חופש בחירה .בש שולל גישה זו שעל פיה התנהגות נקבעת באופן גורף על ידי העבר ,שכן הפסיכולוגיה
יכולה להסביר התנהגות לאחר מעשה אך היא אינה יכולה לנבא התנהגות עתידית באף מידה של וודאות.
בש טוען שדטרמיניזם פסיכולוגי הוא בסך הכול איתות שהתנהגות לעולם אינה שרירותית או חסרת גורם.
יש לה תמיד משמעות פסיכולוגית )לעתים קרובות תת-מודעת( המושתתת על חוויות סובייקטיביות
קודמות 10 .חוסר המודעות של האדם למשמעויות אלה פוגע בחופש בחירתו ,משום שהוא אינו יכול לפעול
על פי גורמים שהוא אינו מודע לקיומם או לשנות אותם .על ידי חשיפת משמעות התנהגותו ,למעשה
הפסיכותרפיה מרחיבה את טווח הבחירה החופשית.
נשוב לדילמה המקורית שלנו :הסתירה ,כביכול ,בין בחירה לדטרמיניזם פסיכולוגי התבססה על התפיסה
המוטעית שההשקפה היהודית דוגלת בבחירה בלתי מוגבלת בעוד הפסיכולוגיה שוללת בחירה חופשית.
למעשה ,כפי שלמדנו ,ההשקפה מכירה בכך שחוויות העבר עלולות להגביל בחירה ,ואילו הפסיכולוגיה
 8לעומת זאת ,מושג זה אינו מנוגד להשקפת חז"ל .במשנה האחרונה במסכת סוכה מובא שמשמר בלגה נענש בגין התנהגותה
השלילית של אחת מבנות אנשי המשמר .הגמרא מסבירה שהיא לא הייתה מתנהגת באופן זה לולא החינוך הלקוי שהיא קיבלה
מאביה .בנימה דומה ,חז"ל תולים את מכירת יוסף ביחס המועדף שהפגין יעקב כלפי יוסף )שבת י.(:
9
M. F. Basch "Psychic Determinism and Freedom of Will," International Review of Psychoanalysis,
1978, 5, pp. 257-264.
 10מטפלים אחדים ,הרואים עד כמה אנשים מסוימים "נאלצים" להתנהג באופן חריג ,מגיעים למסקנה שהם בעלי נטייה גנטית
לכך או שהם סובלים מ"חוסר איזון כימי" .הראיות המדעיות לתיאוריות אלו לקויות לחלוטין או קלושות מאוד במקרה הטוב.
באופן טרגי ,ספקולציות אלו מ תקבלות כעובדות גמורות גם בקרב הציבור החרדי .ייתכן שהאדם אכן נאלץ לפעול בצורה
חריגה ,אך זאת מסיבות פסיכולוגיות הקשורות לחוויות העבר שלו )ומשום כך ניתנות לשינוי( ולא מסיבות גנטיות .אסכולות
פסיכולוגיות שונות עשויות להדגיש גורמים שונים באשר לאופן שבו חוויות העבר "כופות" התנהגות .פסיכולוגים אחדים
מדגישים את ההשפעה הרגשית של אירועים ,בעוד פסיכולוגים קוגניטיביים מדגישים את השפעת האירועים על תהליך
החשיבה של האדם .בכל מקרה ,אירועים אלו מגבילות את טווח הבחירה.
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רק נותנת משמעות – לאחר מעשה – לדרך שנבחרה .במילים אחרות ,עברו הפסיכולוגי של האדם אינו
11
מבטל את בחירתו אלא רק מגדיר את נקודת הבחירה הנוכחית שלו.
השלכות חינוכיות – תכנית לשינוי
אין ספק ששאלת הבחירה החופשית והדטרמיניזם הפסיכולוגי היא סוגיה מרכזית בחינוך .אנשים מסוימים
חוששים שהכרה בגורמים פסיכולוגיים של התנהגות )דטרמיניזם פסיכולוגי( ירפה את ידיהם של אנשים
השואפים לשפר את מידותיהם מפני שכעת יש להם " תירוץ" להמשיך בהתנהגותם הבלתי הולמת .אולם,
חשש זה הוא ]בדרך כלל[ חסר שחר.
אדם נמשך לכתחילה לחפץ או למעשה אסור ,אך ברגע שהוא חוטא הוא מתחרט על כך שלא עמד בניסיון
)לדוגמה ,ראה "ברכת פרץ" למרן הסטייפלר ,בראשית כה:לד( .האטרקטיביות המתמשכת של החטא
אינה הגורם המרכזי להימנעות משינוי .דווקא ניסיונות הנפל החוזרות ונשנות להשתנות – הנובעים,
בחלקם ,מחוסר הבנה של גורמי ההתנהגות הבעייתית )וכך גם מחוסר מודעות לנקודת הבחירה הנוכחית(
12
– מייאשים את האדם מניסיונות שיפור בעתיד) .ראה "שיחות מוסר" ,מאמר נה'(.
מיכאל ,נער שעזב את הישיבה ,סיפר לי על חוויה קשה שהוא עבר" :הייתי בעיצומו של משחק פול
"
"
בשעה שלוש לפנות בוקר כשלפתע שאלתי את עצמי' :מה אני עושה פה? האם אני נהנה ? אני
פשוט נהנה להיות אומלל!'" .למרבה הצער ,בשל חוסר מודעות לנקודת הבחירה שלו הוא החליט
להגיע לתפילה בכל יום .מכיוון שקבלה זו הייתה רחוקה מאוד מנקודת הבחירה שלו ,היא שרדה
בסך הכול שלושה ימים .חוסר ההצלחה שלו להיצמד להתחייבותו שכנע אותו עוד יותר שהוא
13
"מקרה אבוד" .
האדם :לא כבול לעברו
האם הדטרמיניזם הפסיכולוגי הופך את האדם לאסיר של עברו שאינו יכול להשתנות? כלל וכלל לא!
לפעמים ,די בהכרת האדם שמעשיו אינם ראויים ובנחישות כנה להשתנות 14 .אולם ,פעמים רבות ישנם
גורמים בחייו של האדם המציבים שינוי דרמטי ופתאומי שכזה מעבר לרמת הבחירה הנוכחית שלו .ייתכן
שמכשולים אלו טמונים בעברו של האדם או משקפים חסרים בסביבתו הנוכחית .הכרת מכשולים אלו
מאפשרת לו לפתוח בתהליך שיקום .תהליך זה עשוי לכלול ניסיון לשנות סביבה שלילית או התמודדות
עם רגשות שליליים הבולמים שינוי ,תוך מיקוד מאמציו ב תחום של נקודת הבחירה העכשווית שלו .אדם
 11הרב דסלר מזכיר גורמים שונים העלולים להגביל את בחירתו החופשית של האדם בכל מצב נתון )כגון הזדמנויות חינוך
מוגבלות( אך הוא אינו מתייחס ישירות לגורמים רגשיים .אולם ,בתגובה לפנייתי קיבלתי אישור כתוב מאחד מתלמידיו
המובהקים של הרב דסלר שרבו לא הבחין בין גורמים "אובייקטיביים" לבין גורמים רגשיים העלולים להגביל את טווח
הבחירה.
 12ישנם המתנגדים למושג של אדם הכפוי מבחינה פסיכולוגית להתנהג באופן מסוים על סמך האמרה "אין לך דבר העומד בפני
הרצון" .אולם ,לאמתו של דבר זה אינו מאמר חז"ל אלא אמרה פופולרית המבוססת על דברי הזוהר )ראה מכלול מאמרי חז"ל ,
חלק א' ,עמ' ק"א( שכל הישגיו של האדם הם בזכות המוטיבציה שלו .דברים אלו אינם מוכיחים ש"אין דבר העומד בפני
הרצון" .מלבד זאת ,ניסיון החיים מוכיח שפעמים רבות קיים רצון מצד האדם אך אין שום דרך לבצע את המשימה )אלא אם כן
הופכים את המאמר על ראשו וטוענים שכישלון המשימה מוכיח על חוסר רצון ,מה שלמעשה מרוקן את המאמר מתוכן(.
הגדרה סבירה יותר לאמרה זו היא שאדם מלא מוטיבציה אינו נרתע מהתמודדות עם משימה קשה בשל פחד מכישלון )ראה
בספר ילקוט לקח טוב ,בראשית עמ' עא-עב(] .כמובן ,גישה זו תגביר את סיכויי ההצלחה של האדם .הרב מתתיהו סלומון
מצטט את ה"חובות הלבבות" ומסביר שמהות הבחירה היא שאדם יכול לרצות לעשות כל מה שיבחר מבלי שכוחות חיצוניים
ישפיעו על רצונו ...אך בשום אופן אי אפשר לומר שיש בידו לעשות כל מה שירצה )מתנת חיים ,מאמרים ,חלק א' ,עמ' י"ח([.
 13ראה גר"א על משלי יט:ג" :אולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו" .ראה גם עלי שור ,חלק ב' ,עמ' רי"ז.
 14שינוי כיוון פתאומי הוא אפשרי במקרה שהאדם לא התרגל לעבירה וההתנהגות השלילית אינה משקפת בעיות פסיכולוגיות
עמוקות יותר .בנימה דומה מציין ה"מכתב מאליהו" )חלק ב' ,עמ' סז'( שעתות משבר או מועדים מיוחדים במעגל השנה )כגון
ראש השנה( עשויות לאפשר "בחירה כללית" – דהיינו ,יכולת לחולל שינויים מהותיים ופתאומיים במצבו הרוחני של האדם.
הקושי בשמירה על דרגות רוחניות שהושגו בבת אחת הוא עניין אחר ,כפי שמדגיש הרב חיים שמואלביץ )שיחות מוסר ,מאמר
פ'(
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הנוהג כך משפיע על נקודת הבחירה שלו בכל פעם שהוא מפעיל את בחירתו .אם שודד הבנק )בדוגמה
שהזכרנו לעיל( יימנע מירייה בשומר הבנק ,נקודת הבחירה שלו תתרומם לדרגה גבוהה יותר .כך הוא
יוכל להגיע למדרגות הגבוהות ביותר על פני תקופה ארוכה ,צעד אחר צעד .הפיתוי הגדול ביותר של
היצר הרע הוא להתמקד בתחום שאינו בר השגה כרגע ,ו/או להסתפק בהישגים שהושגו זה מכבר.
בתהליך זה של שיפור הדרגתי ,האדם עשוי להמשיך בהיבטים מסוימים של התנהגותו השלילית עד שהיא
תיכלל כולה בנקודת הבחירה .אין כוונת הדברים שאנו מסכימים עם התנהגות זו 15 .אנו פשוט מציאותיים
באשר לפרק הזמן שיידרש לאותו אדם לשנות התנהגות מסוימת זו .אדם המתאושש משבץ שפגע
בתנועות גופו חייב לעבור תקופת שיקום ממושכת .מטרתו היא ללכת על רגליו כאחד האדם ,אך מטרה זו
ניתנת להשגה רק צעד אחר צעד .כדי למנוע ייאוש ,עליו להרגיש תחושת הצלחה על כל פסיעה קטנה .אל
לנו לדאוג שתחושת ההצלחה הזו תפגע במוטיבציה שלו לשיפור גדול יותר ,או שמילות העידוד שלנו
יפורשו כהשלמה עם רמת התפקוד הנוכחית שלו .טבע האדם הוא לשאוף ליותר כאשר הוא גאה
16
בהתקדמותו.
לפיכך ,אף על פי שאנשים מסוימים מאמינים שתפיסת הדטרמיניזם הפסיכולוגי פוגעת בחינוך ,למעשה
]פעמים רבות[ ההיפך הוא הנכון.
עמדנו בזה על יסוד גדול בחכמת החינוך של הזולת ושל עצמנו :יש להתייחס אל כל אדם כאילו
אין לו בחירה ,וכאילו הוא "מוכרח" על ידי טבעיו ,חינוכו ,הרגליו ונגיעותיו! )הרב שלמה
וולבה ,עלי שור ,חלק א' ,עמ' קנ"ו(
מדוע העיקרון הזה חיוני כל כך בתחום החינוך? מפני שפעמים רבות אנו מוצאים את עצמנו עובדים על
דפוסי התנהגות שכרגע אינם ניתנים לשינוי )קרי :מחוץ לנקודת הבחירה הנוכחית של האדם( במקום
להתמקד בדפוסי התנהגות הניתנים לשינוי בשלב זה .בנוסף ,כאשר אנו מתעלמים מהגורמים הספציפיים
17
המקשים כל כך על האדם להשתנות ,עד כמה נוכל לצפות להצלחה?
על האדם להציב יעדים שהינם מעבר להישג ידו אך עדיין בטווח יכולתו .ברגע שהרגל זה יהיה
בהישג ידו ,טווח היכולת שלו יתרחב והוא יעשה כברת דרך לצמיחה הדרגתית ומתמשכת.

] 15ראה בספרו של הרב מתתיהו סלומון ,With Hearts Full of Faith (Mesorah, 2002) ,שם הוא מבחין בין "פשרנות ,
האסורה מכול וכול ,לבין הדרגתיות ,שהינה מקובלת ובלתי נמנעת" )עמ'  .(264-266ראה גם מכתב מאליהו ,חלק א' ,עמ'
רנ" ח-רנ"ט ,ובעלי שור ח"ב עמ' קע'[
] 16ראה הרב מתתיהו סלומון" ,מתנת חיים" ,קניינים ,חלק א' ,עמ' רל"ט וספר "אהל רחל" מאת הרב שמואל אוירבך )בשם
הגר"א( עמ' קנ"ד בעניין חשיבות השמחה בחלקו גם בהישגים רוחניים[.
" 17כדי להצליח בחיזוק ותשובה צריך האדם קודם כל להכיר את עצמו ,לדעת מהי סיבת כ ישלונו ,ומה היא הנקודה שבה הוא
לקוי" )מתוך דברי הגר"י לוינשטיין ,ספר ילקוט לקח טוב ,בראשית ,עמ' רע"ו( .ייתכן שזו גם כוונתו של רש"י )בראשית
כד:יד ובראשית כד:מד( באומרו שהוכחה )מלשון תוכחה( רומזת תמיד על בירור דבר.
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