
 

  

  
  

  ב"כמשנה מסכת אבות פרק ד משנה 
הוא היה אומר הילודי� למות והמתי� להחיות והחיי� לידו� לידע 
להודיע ולהודע שהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבי� הוא 
הדיי� הוא עד הוא בעל די� והוא עתיד לדו� ברו� הוא שאי� לפניו 

 משוא פני� ולא מקח שוחד שהכל שלו ודע לא עולה ולא שכחה ולא
שהכל לפי החשבו� ואל יבטיח� יצר� שהשאול בית מנוס ל� שעל 
כרח� אתה נוצר ועל כרח� אתה נולד ועל כרח� אתה חי ועל כרח� 
אתה מת ועל כרח� אתה עתיד לית� די� וחשבו� לפני מל� מלכי 

  .המלכי� הקדוש ברו� הוא
  

    "?איה מקו� כבודו של הבחירה"
� "עד שהרמב, כ� מרכזי בחיינו ובאמונתנו נושא הבחירה הוא כל

 הוא 1,"והוא עמוד התורה והמצוה, דבר זה עיקר גדול הוא ":אומר
עול� , מערכות הגאולה, השכר והעונש,  כל המצוות2".עיקר ויסוד"

  . בנויי� על היסוד הקרדינלי הזה, הבא ותחיית המתי�
רותית אירונית את האבסורד משנתנו מסגננת באמצעות מליצה ספ

כל מקו� שאנו מסתכלי� אנו נתקלי� . שבבחירה החופשית
 ,יתכ� שמסיבה זוי. בגורמי� שלכאורה ממעטי� את מרחב הבחירה

 ולא 'בחירה'ל העדיפו את הביטוי "רבותינו ז, עד דורנו, בדר� כלל
   .משו� שהיא לכאורה לא נראית כל כ� חופשית, 'בחירה חופשית'
כבר כמה דורות מתווכחי� : הסביבה והתורשהת מגבלו .א

 הסביבה – הפסיכולוגי� החילוניי� בשאלה מה משפיע יותר

, IQ, גנטיקה(או התורשה ) חינו� וכדומה, חברה, משפחה(
,  שאלהי�י המחנות מסכימנבר� ש? )כישרונות מולדי� וכדומה

אופיו של בה� המכריעי� העיקריי� בהחלטותיו ו, ולא הבחירה
 שנית� למשל ללמד , אמנ� כל אחד מכיר בכוח הבחירה  3.האד�

יצר (בצבא להתגבר אפילו על האינסטינקט המולד החזק ביותר 
.  להסתער מול כדורי האויב– ובמקו� להתחבא ולברוח, )הקיו�

  .  החיילא� ה� טועני� שזאת תוצאה מהחינו� שקיבל
 העסיק שה, שאלה זו: לבי� בחירת האד�'ידיעת ההפרדוקס בי�  .ב

 מוסיפה מגבלות פילוסופיות 4,כל ספרי האמונה שלנואת כמעט 
  ?כיצד נאמר שיש בחירה לאד� א� מעשיו ידועי� מראש. לנושא

 ג� א� : לבי� בחירת האד�הפרטיתהפרדוקס בי� ההשגחה . ג
 אבינו האוהב שבשמי� שרוצה 5,נבחי� בי� ידיעה לבי� שליטה

לפעמי� מתערב , נ� אותנוטיב לנו וממילא ג� לחילה, לשמח אותנו
.  שרוצה'שטויות'ככל הורה ולא מרשה לב� הכסיל לעשות את כל ה

  .ה"הרי עוד מגבלה הנובעת מטובו של הקב
הפרדוקס בי� התכניות שנקבעו מראש והמעורבות האלוקית . ד

מתערב ' ה :בניהול ההיסטוריה לבי� בחירת האד� הכללית
 לאנושות ולעול� ,היסטוריי� הנוגעי� לע� ישראלהבמהלכי� 

המרחיב , מרכזיות הבחירהאת � המדגיש "אפילו הרמב. כולו
י� אדומי� המנחי� את ו מודה שקיימי� קו6,בנושא בכל הזדמנות

המחויבות שיהיו תמיד יהודי� באר+  7,כגו� נצח ישראל, 'הצגה'ה
בנימה אקטואלית .  וכדומה9המחויבות שתהיה גאולה 8,ישראל
ל הרחיבו על כ� והתחייבו שלא "חז, 'מכחישי הגאולה'לעומת 

,  יהודי� לאר+ ישראל600,000תהיה גלות נוספת לאחר חזרת� של 
 לכאורה 10.רותיה בעי� יפה וכדומהוכשאר+ ישראל נותנת ֵפ

זה לא . מאמרי� כאלה ממעטי� א0 ה� את החופש שבבחירתנו

                                                 
  .ח של שמונה פרקי�"פ; א ,ו ה"עי� ש� בפ. ה"ה, ה" תשובה פכות� הל"רמב   1
  .34' מא ע"ח, לפסיא' מהד, �"תשובות הרמב, עבדיה הגר'  אגרת לר,�"רמב   2
   B.F. Skinner, Science and עיי� למשל באריכות אצל.הדברי� ארוכי� וידועי�   3

  Human Behavior, NY. , 1965 . 
  ; כ  , ג"ח  מורה נבוכי�   ,�"ברמב  עיי�  בנוס0 לשאר המקורות שהבאנו במאמר    4

'  אור ה 'כ,  ספר הכוזרי ה ;ד ,אמונות ודעות ד; טו,  על אבות גפירוש המשניות
' ר; ב"פ' ל גבורות ה"מהר ; קיח' ש סי"ת הריב"שו ; ג, ספר העיקרי� ד ; ד, ב

  .טו, הפירושי� על אבות ג; יח, בחיי על שמות טו
 .'כידיעת האצטגניני�', ה"ה ה" תשובה פכותהל, ד"השגות הראב   5
  .כל ההערות שבמאמרב מדבריו כמעט אקבכוונה הבאנו דוו   6
  מעלה לשע� ישראל הוא , � לע�"רמבורת במהד ,קכח' מע , אגרת תימ� , �"רמב   7

  .חירהבמה  
  .עשה קנג,  ספר המצוות,�"רמב  8
 .ו"ה, ג" תשובה פכות הל,�"רמב  9

    , )"א הרצוג" על מאמרו של הרי– לא תהיה גלות נוספת", עיי� בהרחבה במאמריי  10
 לראות את הגלות פסיק שנכדאי "; 1112122' עמ) ה"תשס, אדר(כא והר צ

על שבט אפרי� "; 55266' עמ, )ו"תשס, כסלו(כד צוהר , !"כאלטרנטיבה 
 .31242' עמ, )ז"תשס, כסלו(כז צוהר , "האפרתיי� ומשיח ב� יוס0

דמעות רחל , ברית אבות, מביא גואל בזכות אבות' משנה א� ה
 או – משו� שהגיע הק+, מאהבה לב� יקיר לו, ע� שמולמ, אמנו

  . קושיית זיהוי מרחב הבחירה הולכת ומתעצמת, כול� ביחד
 א� לא די לנו :מקורות שלכאורה סותרות את בחירת האד� .ה
, והרגשיות, ההיסטוריות, הפילוסופיות, קושיות הפסיכולוגיותב

 11.נו בנידו� אות'מסבכי�'נו עומדי� על כ� שג� מקורותינו ירבות
ל "וכשימצא הפסוק מדברי הנביאי� או דבר מדברי רבותינו ז"

 לבו עד שיבי� דברי הנביא או  ידרוש ויבקש בעי�, חולק אל עיקר זה
עקרו� =[א� יצאו דבריה� מכווני� בעני� המפורש בתורה . החכ�

יאמר דברי הנביא הזה או דברי , וא� לאו. הרי מה טוב, ]הבחירה
   12".דברי� שבגו ה� ואינ� על פשוטיה�, ודע אות�החכ� זה איני י

שאלת הבחירה  ":הרב קוק רואה את ס� השאלות בנדו� ומסכ�
היא לעול� היותר כבדה מצד שרשי התורה והסכמת השכל 

   13."והמוחש
במשחק . מט2ל נית� להיעזר במשל משחק השח"בשאלות הנ, ד"לענ

וכ� , תא�השני מגיב ומחליט בה, זה האד� מחליט להזיז חייל
פעולה  המהלכי� מראי� שיתו0. חוזרי� חלילה ומתנהלי� החיי�

בבחירה ', יחד ע� רצו� ה, בחירת שאר האנשי�, בי� בחירתי
, אכ� קיימי� גורמי� בנוס0 לשליטתי. ובניהול המשות0 של העול�

רדי א היודע לחשוב מליי'אלו0 העול�'בתור . א� הבחירה בידי
בלי מלהוביל מהל� מועיל , שרוצהכ, ה"יודע הקב, צעדי� קדימה

 – הוא אינו יריבנו אלא אדרבה, מה עוד. קרו� הבחירהילפגוע בע
   14. שלנו'צד'לטובתנו וב

איה 'משנתנו מציעה לנו מפתח להיחל+ מהמבו� בשאלת , בנוס0
אנו מרוויחי� . איננו חיי� בחלל?  של הבחירה'מקו� כבודו

אז ג� , מהסביבהמהטבע ו, מהדורות הקודמי� ומהעול� בהווה
רח� אתה חי ומת וכ בעל. הגיוני והוג� שלפעמי� א0 נפסיד בגלל�

רח� וכ רח� יש ל� בחירה ובעלוכ כ� בעל א� כמו, וכ� הרבה דברי�
  . ת� די� וחשבו�ית

א� נחפש לאתר את מקו� הבחירה לא נוכל לזהותו במדויק בי� 
כש� שאי� תשובה מדויקת . בלנויההשפעות שעברו עלינו ושק

ת התורשה ומתי מתחילות השפעות ות השפעולשאלה מתי מסתיימ
א� א� .  של הבחירהה תורהקשה לזהות מתי מתחיל  כ� , הסביבה

אנו יודעי� היטב , 'בעל כורחנו', בתוכנו, נתמקד בהווה ולא בעבר
אני יודע היטב שא� אפתח חלו� אני . 'ראש קט�'פשר לשחק  אשאי

כל . ו להחליט שלא לקפו+א, יכול לקפו+ ואסבול את התוצאות
, והרגשיות, ההיסטוריות, הפילוסופיות, השאלות הפסיכולוגיות

ל מדגישי� לנו "חז. וכל הקושיות מהמקורות לא יועילו ולא יכריעו
,  שופט בשר וד�להטותאמנ� נית� . במשנתנו שיש די� וחשבו�

, יתר של שוקולד שאכל הרוצח ההיפראקטיביה2להאשי� את מנת
 שאי� ]... [והוא עתיד לדו�, הוא בעל די�, הוא עד, הדיי�הוא "א� כש

 רק אני והאלוקי� יודעי� בהווה ,"ולא שכחה, לפניו לא עולה
אפשר להטיל חלק מהאשמה על . ייבאיזה מידה האחריות על

א� האחריות בהווה , או השוקולד, הגורל, הגננת, אבא, מאיא
  . והתוצאות שבעתיד מוטלות עליי

מורי� ואולי א0 ל,  להורי�שקרה או אחר ניסה לכל אחד בשלב ז
הכל צפוי "  15,"הכל בידי שמיי� חו+ מיראת שמיי�"בר� . לעצמו

, כל גישה אחרת היא לא יעילה 16." הרשות נתונה]ובכל זאת[
   17.תרתי משמע,  אחריותתשקרית וחסר

  רב ארי שבטה
  ל אורות"ראש מדרשת ת

  
  
   

                                                 
  , א,  ברכות כט;ד"ח , צדקת הצדיק , מלובלי� צדוק  הרב  אצל  באריכות  עיי�    11

; "בוצינא מקטפיה ידיע", א, ש� מח ; "טבא לא הוי בישא א� לא ברע מעיקרו"
  ".טינא היתה בלב�", ב, חגיגה טו

  .2ל בהערה יעיי� לע   12
  .355' מב ע" ח,ברכות, עי� איה   13
  .שמעתי מהסופר הרב אריה קפל�   14
  .ב, ברכות לג   15
  .יח, אבות ג   16
  .ח"פ,  שער ג,עיי� בחובות הלבבות   17

             130' ז                                 מס"תשס, ד"גיליון כ

  פרקי אבות 
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ל גדולי� שלמי� שעושי� שלו� בי! ישרא
  לאביה� שבשמי�

  
, ויקרא ז ("' וזאת תורת זבח השלמי� אשר יקריב לה"
   )יא

תורת ", "תורת העולה"בכל הקרבנות האחרי� נאמר 
 זבחתורת "ואילו על שלמי� נאמר , דומה וכ"החטאת
 שלא ועוד תוספת יש בפסוקי� של השלמי�. "השלמי�

". ' אשר יקריב לה"שכתוב , מופיעה בקרבנות האחרי�
  ? מה פשר התוספות האלו

במדרש תנחומא . בזבח השלמי� יש מעלות מיוחדות
נאמר שזבח השלמי� עושה שלו� בי� ישראל לאביה� 

החטאת עולה ', קרב� העולה עולה כולו לה. שבשמי�
 רק השלמי� .הני� מקבלי� את העורווהכ' לה

  – הני� וישראלוהכ,  הקדוש ברו� הואמתחלקי� בי�
  .הבעלי�

". א� כעבדי�, א� כבני�: "יש שתי בחינות' בעבודת ה
מה את עבד עושה רק . מיראה' בחינת עבד זו עבודת ה

לעומת זאת בחינת הבני� היא . שאדונו מצווה עליו
מטרתו של ב� המל� היא לעשות נחת . מאהבה' עבודת ה

  . נצטווה עליה�רוח לאביו אפילו בדברי� שלא
כל . בבחינת הבני�' מעלת קרב� השלמי� היא עבודת ה

 ה� קרבנות ;הקרבנות האחרי� באי� מתו� יראה
לעומת זאת קרב� . שמטרת� לכפר על החטאי�, חובה

אשר "כל עניינו הוא , השלמי� בא מבחינת האהבה
ולכ� , מתו� הכרת הטוב לקדוש ברו� הוא, "' יקריב לה

ה יותר מכל "בי� על הקב השלמי� חבינותקרב
  .הקרבנות האחרי�

הקרבנות האחרי� ה� בבחינת עבדי� ולכ� הבעלי� לא 
א� . כי עבד לא אוכל על שולח� המל�, אוכלי� מהקרב�

השלמי� ה� בבחינת בני� וב� המל� יכול לאכול על 
  .שולח� אביו

גוי שרוצה להקריב שלמי� מקריב אות� כעולה מכיוו� 
הגוי אמנ� רוצה . בחינת הבני�שלגויי� אי� שייכות ב

את בלי להבי� ' אבל לא נית� להגיע לה', ושוא0 להגיע לה

את ריבונו של עול� אי אפשר .  ע� ישראלהמהות של
, להכיר מצד עצמיותו אלא מצד התגלותו בעול�

  .והתגלותו בעול� היא דר� ע� ישראל
. � בהלכות מלכי� שגוי ששבת חייב מיתה"כותב הרמב

בי� ישראל שמעלת השלו� היא אהבה מאותה סיבה 
 . ובמיוחד מצוי עניי� זה בקשר לשבת,לאביה� שבשמי�

שבת היא דוגמה למצווה ". הפורש סוכת שלו� עלינו"
 בי� הקדוש ברו� הוא לע� ישראל ',אינטימית', מיוחדת

 והגוי לא שיי� ,"ביני ובי� בני ישראל אות היא לעול�"
  .לבחינת הבני�

ול היא בבחינת עבדי� ובשבת בימות הח' עבודת ה
ה "השבת משכינה שלו� בי� הקב. אנחנו בבחינת בני�

  .לישראל כמו קרב� השלמי�
קרב� השלמי� חביב על הקדוש ברו� הוא מפני שהוא 

עושה זה ' היהודי מרגיש שכל מה שה. נדבה, קרב� תודה
לכ� השלו� .  על כ�ולטובה ומרגיש צור� להודות ל

מזמור שיר  ":ב" צתהילי�קשור לשבת כמו שכתוב ב
". ולזמר לשמ� עליו�' טוב להודות לה, ליו� השבת

. מזמור זה מרמז על העתיד לבוא וג� על יו� השבת
העבודה של היהודי בשבת היא להרגיש שטוב להודות 

ולכ� מדרגת השבת היא שלו� שעושה שלו� בי� ' לה
ג� הברכה שאנו מברכי� איש את . ישראל לאביה�

  .  'ת שלו�שב'רעהו היא 
ויקוי� , יבנה בית המקדש במהרה בימינוייהי רצו� ש
מנחת יהודה וירושלי� כימי ' וערבה לה: "בנו הפסוק

  ."עול� וכשני� קדמוניות
  

  יסמי! ברו# ורינה ליבל
 ל אורות"סטודנטיות במדרשת ת

  

  המאור הגדול 
  )חזקוני(מנוח ' חזקיה בר' ר

   בצרפת213חי במאה ה
  

הספר ". ראיו בשמו יזכרנולמע� קוחזקוני ויקרא שמו בישראל  ":'חזקוני'ר מנוח קרא לפירוש לתורה בש� "חזקיה ב' ר
: הוא נהג למזג בפירושו יסודות מכל זרמי הפרשנות. של חכמי� שקדמו לוכולל לקט נבחר מ� המדרשי� ומפירושיה� 

  . פרשנות מדעית ולקחי מוסר, פשט ודקדוק, הלכה ואגדה
י על התורה לעניי� "יש הרואי� בו ראשו� שעשה את פירוש רש. י"ש רשוריבהקדמתו הציג את פירושו כהוספות על פ

בפירוש עצמו מוזכרי� פעמי� רבות ג� פרשני� . ס"י על הש"כפי שעשו בעלי התוספות לפירוש רש, ללימוד ולעיו�
, ספרא, מכילתא, תרגו� ירושלמי,  וכ� יש רמזי� על שימוש בתרגו� אונקלוס,� ורבי יוס0 בכור שור"כמו רשב, נוספי�

 מקורותיו אחרד להתחקות וקשה מא. ע ועוד"ראב, פרקי דרבי אליעזר, תנחומאמדרש , מדרש רבה, פרקי דרבי אליעזר
א� כנראה שהרוב המכריע של המקורות מה� שאב , 'לכסות מוצא דברי�'המדויקי� משו� שהוא נהג כדבריו בהקדמתו 

  .  ונעלמו מאתנ, יחד ע� זאת נית� להניח שחלק מהספרי� עליה� ביסס את פירושו. היו פירושי חכמי צרפת
  .21549המהדורה הראשונה של פירושו הודפסה ב
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