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 בחירה ה   שלילת   : בא

 

. זהו אחד מן ההבדלים החשובים הקיימים  עולםפן אקטיבי בשינוי סדרי הבפרשת יציאת מצרים, מתערב ה' באו

בני ישראל החל  ללאבות, לבין שם הוי"ה שבו הוא נגלה למשה והקב"ה ל שדי שבו נגלה -בין שם אלקים וא

שגיח באופן כללי, באמצעות הכוחות הטבועים  ל בורא ומנהיג ומ-מתאר אהמיציאת מצרים. אלקים הוא שם 

בעולם, ואילו ה' הוא שם שמתאר התערבות ישירה וקרובה במהלך האירועים. המופתים, המכות, קריעת ים  

, הן מבחינת החוקיות  של העולם סדר התקיןנהגת שם אלקים, לתוך סוף, כל אלו הם פריצות של שם ה' לתוך ה 

 . הרוחשל הטבע והן מבחינת החוקיות של 

ונפש   מעבר להופעתו של ה' כמשדד מערכות הטבע הגשמיות, בולטת בפרשת בא גם התערבותו בסדרי הרוח

לב פרעה. הרמב"ם תמה על כך,  את ד י כבוא מה ין כאשר ן כאשר הוא נותן את חן העם בעיני מצרים וביב. האדם

רעה. לפי הבנתו של הרמב"ם,  שבניגוד לכלל היסודי ביותר של חופש הבחירה, נלקחה זכות אנושית זו מפ

הבחנה בין מעשה טוב למעשה רע,  להבחירה החפשית של האדם היא תנאי הכרחי לקיומה של מערכת מצוות, 

שכר ועונש. אם אין בחירה לאדם, אין שום משמעות לרציה ולעשיה שלו, וממילא, גם אין הצדקה   –גמול לו

הוא ראוי לעונש,   –מעצמו וסירב לשמוע את דבר ה'  לתת לו שכר ועונש על מעשיו. אם פרעה הכביד את לבו 

ולא מגיע לו על כך שום   –אולם אם ה' הכביד את לבו, אין שום הבדל בין אם פרעה צדיק גמור או רשע גמור 

 עונש או אפילו דברי ביקורת והערכה שלילית.  

וש שבדבר ההופעה  נתעלם משאלת הצידוק המוסרי ביחסו של ה' לפרעה בשלב זה, ונעמוד על עצם החיד 

  כלומר,  .המתגלה כאן. בספר בראשית מערכת היחסים בין האלקים לבין האדם היתה מופרדת לגמרי, כביכול

בבראשית, יכולים בני האדם לחטוא ולעשות טוב, להתפלל אל האלקים, לשמוע את דברו, ואפילו להתווכח  

ו מעניש אותו, אבל אינו מתערב בהתנהלות  איתו. האלקים מצידו מנסה את האדם, מצוה אותו, נותן לו שכר א

אמנם יוסף   .בסיפור יוסף ואחיו, האלקים אינו מתערב באופן ישיר דוגמה,לכך המעשית ובודאי לא בלב האדם. 

תולה תמיד את הצלחתו באלקים, אולם אף פעם אחת בכל הפרשיות מ"וישב" ועד "ויחי" אין מקרה אחד שבו  

שינוי במהלך האירועים. השלכת יוסף לבור והוצאתו משם, מכירתו   נאמר שהאלקים עשה דבר מה שחולל 

כל אלו לא כוללים התערבות אלקית   –למצרים, הצלחתו בבית פוטיפר, השלכתו לבית הסוהר, הצלחתו שם 

אמנם, בפרשת וישב, נזכר כמה פעמים שם ה' כגורם של הצלחה וברכה,  גם זו של יוסף וגם של בית  ישירה. 

גם  הכרה בסייעתא דשמיא, הקיימת רק יש שם. מתוארת פעולה ישירה של נס ושינוי מציאותהמצרי, אך לא 

 פנים גמור שאחרי החורבן ותום הנבואה. -בימי הסתר

משמעית, והיא מתרחשת לא רק במישור  -לא כן הדבר בפרשיות יציאת מצרים, ההתערבות האלקית ברורה וחד

ע, אלא גם בהתערבות בשיקול הדעת האנושי. שלילת הבחירה  של עשיית מופתים ונסים הנוגדים את סדר הטב

מפרעה או מהמצרים אינה עיקר הענין מבחינתנו, אלא עצם העובדה שיש פה סוג חדש של הנהגה אלקית, שבה  

מופיע כביכול בתוך ההכרעה האנושית. פרעה מדמה שהוא מחליט לא להכנע למשה, אבל בפועל,  רצון ה' 

מעידה על כך שלא היתה זו החלטה שלו, אלא היא היתה כפויה עליו מן השמים. הוא הדין לנשיאת החן  התורה 

של ישראל בעיני המצרים. לו היה הדבר נתון לבחירתם החפשית של המצרים, יתכן שלא היו מסכימים להשאיל  

ף וכלי זהב ושמלות,  הלב של המצרים, להשאיל לשכניהם הישראלים  כלי כס-לשכניהם דבר, ההתנדבות טובת

  , לא היתה אלא הכתבה אלקית. בדיוק באותו האופן שבו נאמר בהמשך "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"

ה חריגה באמצע הלילה. המניעה של הכלבים  בניגוד לנטיה הטבעית של הכלבים לנבוח כשהם מזהים תנוע

חריצת הלשון של הכלבים  -בים. אין בין איהיא פעולה של התערבות אלקית בהנהגה הטבעית של הכל מלנבוח 

 לבין ההשאלה הנדיבה של המצרים ולא כלום.  
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סביר להניח, שאם רצון ה' יכול להופיע כהכבדת לב אצל פרעה, או כנשיאת חן העם בלב המצרים, הוא יכול  

דברים שהוא  תוכן השבה לנביא אין בחירה לגבי נבואה  .כסוג של נבואה לדוגמה,להופיע גם בדרכים אחרות. 

לפעמו, הכוונה היא שהיה מימד בהתנהגותו של שמשון   היתכן שכאשר כתוב אצל שמשון שרוח ה' החל אומר.

שלא נבע מבחירה שלו אלא מרצון ה' שפעל דרכו, ומתוך כך העניק לו גבורה ואומץ לב בלתי רגילים שאינם  

 כרצונם.  במעשיהם ור בם ברשותם וביכלתם לבחישלבני אדם מצויים בין בני אדם רגילים, 

המשורר הטוען שה"מוזה" שורה עליו ומדברת  כגון,  :נדמה, שתופעה זו מוכרת לאנשי רוח בהקשרים שונים

תלמיד חכם הסבור שפסיקת ההלכה שלו אינה הכרעה  או דרכו, ואין הוא יכול לתכנן מראש את השירה שלו. 

 . רצונית שלו אלא היא התגלות של רוח הקודש בבית מדרשנו

הרמב"ם היה מאד מוטרד מן האפשרות ששלילת החופש תגרום להתמוטטות רעיון הבחירה החפשית  

אבל אין צורך   )הלכות תשובה פרק ה', שמונה פרקים פרק ח'(. ובעקבותיו לקריסת כל מערכת המצוות והגמול

רכות כללי של  מחייבת שידוד מע  , מאנשים מסוימים, לטוב או למוטב,יםפרקלומר שאפשרות שלילת הבחירה ל

יש מצבים שבהם אכן נשללת הבחירה, במקרים מסוימים או בחלקים מסוימים  אמנם תפיסת החופש והבחירה. 

, אך אין זה משבש את הנוהל הרגיל של מתן בחירה חופשית לאדם ושיפוט מעשיו על פי  של האישיות

   בחירותיו.

אם אדם   ?משל למה הדבר דומהמאד פשוט. ויתור על הבחירה יכול להעשות באופן לבעית ההמוסרי פתרון ה

מחליט לקפץ מראש בנין של עשר קומות, הוא ויתר על הבחירה למשך כל התנועה שלו למטה, ובקומה  

נמצא, כפי שאומר הרמב"ם, שהעדר הבחירה הוא עונש על   החמישית הוא כבר אינו יכול להחליט לחזור בו.

היות מצב דומה גם כשכר, כאשר האדם נמצא במצב רוחני  הבחירות שקדמו למצב הזה. לאידך גיסא, יכול ל

שבו הוא הופך להיות שליח ה' לעשיית מעשה טוב. אולי, כשאדם נמצא במצב הזה הוא מכונה בתואר "מלאך  

 ה'". )עי' ר' צדוק הכהן מלובלין, שיחת מלאכי השרת(.  
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