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  ?האם הדטרמיניזם והרשות הנתונה יכולים לדור בכפיפה אחת
  'וילך-ניצבים'ת יו על פרשרשימה

  
  

  .'וילך'-ו' ניצבים'השבת אנחנו קוראים בשתי הפרשות 
  

  :את הפסוקים הבאיםאנו קוראים בין היתר ' וילך'בפרשת 
  

ם ַהֶּזה ְוָזָנה )ֲחֵרי ְוָקם ָהעָ ; ֲאבֶֹתיךָ -ִהְּנָך ׁשֵֹכב ִעם, מֶֹׁשה-וַּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
ְּבִריִתי -ְוֵהֵפר ֶאת, ַוֲעָזַבִני, ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו-ֲאֶׁשר הּוא ָבא, ָה-ֶרץ-ֱאלֵֹהי ֵנַכר

  )טז, לא, שם (:ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתו

  

ְו-ַכל , ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתיו-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר-ֲאִביֶאּנּו ֶאל-ִּכי
-ְוֵהֵפר ֶאת, ְוִנֲאצּוִני, ַוֲעָבדּום, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים-ּוָפָנה ֶאל; ְוָדֵׁשן, ַבעְוׂשָ 

  )כ, שם, שם(  :ְּבִריִתי

  
  

  התורהאחרי מותו עם ישראל יסור מדרך על כך שרבנוה למשה " הקב התרעה מצדלפנינו
  . ויזנה אחרי אלוהים אחרים

  :ים ללוירבנו אומר משה , אלה דבריםבהשפעה ובהשראת
  

, ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום; ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה-ְוֶאת, ֶמְרְיךָ -ִּכי -נִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת
   :)ֲחֵרי מֹוִתי-ִּכי, ְו)ף, ְיהָוה-ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם

  

ֶׁשר ִצִּויִתי אֲ , ַהֶּדֶרךְ -ְוַסְרֶּתם ִמן, ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון-)ֲחֵרי מֹוִתי ִּכי, ִּכי ָיַדְעִּתי
ָהַרע ְּבֵעיֵני -ַתֲעׂשּו ֶאת-ִּכי--ְּב)ֲחִרית ַהָּיִמים, ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה; ֶאְתֶכם

  )כט,כז, שם, שם ( :ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם, ְיהָוה

  
 .בידיעה מראש של דברים האמורים להתרחש בעתידלכאורה  מדובר קרים בשני המ

....." הכל צפוי "לקה הראשון של האמירה המפורסמת בפרקי אבות הדברים מזכירים את ח
   .ויש להם אופי דטרמיניסטי מובהק, )משנה טו, פרק ג, אבות(

  .זה עניין אחד
  

  :אנו קוראים בין היתר את הפסוקים הבאים' ניצבים'בפרשת 
  

  :ָהָרע-ְוֶאת, ֶותַהּמָ -ְוֶאת, ַהּטֹוב-ַהַחִּיים ְוֶאת-ֶאת, ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום

ְוִלְׁשמֹר , ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו-ְל)ֲהָבה ֶאת, ַהּיֹום, ֲאֶׁשר -נִֹכי ְמַצְּוךָ 
-ָּב-ֶרץ ֲאֶׁשר, ּוֵבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ --ְוָחיִיָת ְוָרִביתָ ; ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ִמְצו

  )טז-טו, ל, דברים( :ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-)ָּתה ָבא

  
  . והמשפטים שבני ישראל נצטוו עליהם, החוקים,  ציווי על שמירת המצוותכאן אנחנו רואים
  .ובמיוחד בספר דברים,  ציווי אחד מני רבים המופיעים בתורהולמותר לציין שזה

  ...",והרשות נתונה"... כאן תופס החלק השני של אותה אמירה בפרקי אבות 
  .זה עניין שני
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 שכן במאמר .ביניהםיתהה אם לא מדובר בסתירה אפשר שי שנותן דעתו בדברים האלה מ
, הראשון מדובר במה שיקרה לעם ישראל בעתיד ולכאורה לאיש מהעם אין שליטה עליהם

 והבחירה ואילו במאמר השני עצם הציווי על קיום המצוות פירושו שיש גם אפשרות אחרת
אם כן איך אפשר לצוות על מישהו לא לעשות  . ללכתבאיזו דרך אדם מישראלהיא בידי כל 

  ?דבר שידוע מראש שהוא יעשה אותו
  
עמיד אותנו על תנה כזאת יבח. בחינה מדוקדקתלשם פתרון הקושיה יש לבחון את הדברים  

 לא נאמר מתי תהיה הסטיה משה רבנוולא בדברי ' האחת היא שלא בדברי ה: שתי עובדות
אבל לא נאמר , משה רבנואמנם נאמר שזה יהיה אחרי מות . תמדרך התורה והפניה לאלילו
או  אף אדם מסוים ננקב בשמו שלהעובדה השניה היא שלא . וכמה זמן או כמה דורות אחרי

אלא נאמר באופן כללי שהעם ,  מהדרךומקרב עם ישראל שיסטאפילו אף קבוצה מסויימת 
  .לה נידרש בהמשך לשתי הנקודות הא.יעזוב את התורה ויפנה לדרכים אחרות

  
  .ננסה לפתור את הקושיה בשתי גרסאות כשאנו הולכים מהקל את הקשהכעת 

  
הן , מראשבידיעת הדברים שלא מדובר לנוחיותנו  הראשונה נוכל לטעון על פי הגרסה

לפי זה קיים . בהבעת חששאלא מדובר ,  ללוייםמשה רבנו והן בדברי משה רבנול' בדברי ה

את .  עם ישראל יעזוב את דרך התורה ויפנה אל עולם האלילותומשה רבנחשש שאחרי מות 
שעניינם חשש , ובמיוחד בספר דברים, הגרסה הזאת אפשר לסמוך על פסוקים רבים בתורה

  :בפרשתנו פרשת ניצבים, ראשית: כמה דוגמאות  הנה.מפני סטית עם ישראל מדרך התורה
  

ֲאֶׁשר ְלָבבֹו פֶֹנה ַהּיֹום ֵמִעם , ֵׁשֶבט-ָחה אֹוִאָּׁשה אֹו ִמְׁשּפָ -ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו-ֶּפן
ׁשֶֹרׁש , ֵיׁש ָּבֶכם- ֶּפן  ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵהם-ֶאת, ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד, ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו

  )יז, כט, שם(:   ְוַלֲעָנה—ּפֶֹרה רֹאׁש

  
  :ועוד

  

ָראּו ֵעיֶניָך -ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר-ִּתְׁשַּכח ֶאת-ֶּפן, ְׁשָך ְמאֹדַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנפְ 
  )ט, ד, שם . . . (ְיֵמי ַחֶּייךָ , ּכֹל, ָיסּורּו ִמְּלָבְבךָ -ּוֶפן

  

אֹו ,  ַּתְבִנית ָזָכר  :ָסֶמל-ְּתמּוַנת ָּכל, ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל--ַּתְׁשִחתּון-ֶּפן
  )טז, שם, שם(  .ְנֵקָבה

  
  :בפרשה השניה של קריאת שמע אנחנו קוראים? חוקולמה נלך ר

  

, ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוַסְרֶּתם; ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם, ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם
  )טז, יא, שם(  .ָלֶהם, ְוִהְׁשַּתֲחוִיֶתם

  
על אותה דרך . שהיא סימן מובהק של חששות' פן'המשותף לכל הפסוקים האלה הוא המילה 

אין ידיעה וממילא אין , אם כן. לטעון שגם בפרשתנו מדובר בהבעת חשש ולא בידיעהאפשר 
  .ולא קיימת הסתירה שהוזכרה לעיל, מראשגם ידיעה 

  
מי , ובכן?  או מפי הלוייםמשה רבנומה יחשוב כל אדם השומע את הדברים מפי במקרה זה 

ולכן יתחזק , דורו שלו בתממש בכלל או לפחות לא יתממש לא יחשששאמונתו בלבו ירצה שה
 איכפת מסטיה של עם ישראללו לעומתו מי שאין בו אמונה לא תהיה . באמונתו וידבק בתורה

. בשני המקרים כל אחד החליט על דרכו מתוך רצונו החופשי. ויזנה אחרי העולם האלילי
  . הדבר אמור גם בכל אדם בדורות הבאים אחרי דור המדבר

  .דרכה של הבחירה החופשיתמד בוברור שהחשש לא עאם כן  
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ידיעת הדברים מראש . מראשאלא בידיעה , ה השניה נקשה ונאמר שלא בחשש מדוברגרסב

, היא בחזקת גזירה שנגזרה מראש והיא היא העומדת בסתירה לבחירה החופשית של האדם
לא משפיעה על המעשה היא עניין של מה בכך ו שהתרחשו לאחרשהרי ידיעת הדברים 

  . שכבר נעשה
  
.  הפרדה מוחלטת בין הקטגוריה האלוהית לבין הקטגוריה האנושית זאת נפרידגרסהב

, י האדם"אין הוא ניתן להבנה ע. לא בדמיוןוי האדם לא בחושים "אלוהים יתברך לא נתפס ע
. במונחים אנושיים' אמנם התורה מדברת לפעמים על ה. וכל מה שחל על האדם לא חל עליו

דיברה "-אבל כבר אמרו ש, וכדומה" ' עיני ה ", "' יד ה "ים כגון אנו קוראים בתורה ביטוי
בניגוד לאדם החי . בכלל' שאילולי כן לא היה אפשר לדבר על ה" התורה בלשון בני אדם

כאן אנו דנים . על אלוהים לא חל לא הזמן ולא המרחב, במסגרות מובהקות של זמן ומרחב
שלגבי אלוהים אין כל משמעות למושגים פירוש הדבר הוא . אלוהיםבאי חלות הזמן על 

אם אמנם ניתן לדבר על ידיעה , הידיעה שלו את הדבריםעל כן . 'לאחר מעשה'-ו' מראש'
  .והרשות אכן נתונה,  לא עומדת בסתירה לחופש הבחירה של האדם,שלו

  
 אומר משה רבנוגם , כפי שאמרנו לעיל.  לקטגוריה האנושיתה השלישית שייכת כולהגרסה

ולא ניתן ,  הוא בשר ודםמשה רבנו. את אותם הדברים שיש להם אופי דטרמיניסטים ללויי
איך פותרים את הסתירה , אם כן.  ידועים מראשכאן הדברים אכן. לומר שהזמן לא חל עליו

  ? כאן
  

דהיינו לא נאמר מתי תהיה , כאן אנחנו נדרשים לאותן שתי נקודות שהזכרנו במבוא לעיל
כל אדם יכול , כיוון שלא נקבע מראש מי ומי יהיו הסוטים. י מי"הסטיה וגם לא נאמר ע

 אמנם יודע שבשלב כלשהו יהיה שבר גדול בעם ישראל והעם יעזוב הוא.  על דרכולהחליט
לדחוק את ' הראשונה המאמינים ישתדלו בגרסהאבל בדומה למה שאמרנו , את דרך התורה

א תהיה איכפת שהשבר יקרה ובלבד שהם ואילו ללא מאמינים ל, י כך שידבקו בתורה"ע' הקץ
או של (מצבם של המאמינים במקרה זה דומה למצבם של נוסעים באוניה .  בדרכםימשיכו

האם יישבו . השאלה היא מה יעשו.  זאתיודעיםשגורלה נחרץ לטבוע והם ) קברניט האוניה

ירות הם יכולים לעזור בהורדה ס. לא בהכרח? באפס מעשה עד שהאוניה תשקע במצולות
הם ידבקו . כך גם אנשי אמונה במצב של שבר. הצלה לים ובהעברת אנשים לסירות

  . הקץ יקיץ במהרהשבאמונתם למרות שהם יודעים 
  .גם כאן הידיעה מראש לא מונעת מהאדם להכריע את הכרעתו מתוך רצונו החופשי

  
לגבי לסיכום הדברים ראינו שבכל מקרה האדם חופשי לבחור את בחירתו כך שלפחות 
  .הסוגיה הזאת אפשר לומר שהדטרמיניזם והרשות הנתונה אכן יכולים לדור בכפיפה אחת

  
  

  ניסן אבדי: הכין
  
  


