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לשולחן שבת
על בחירה חופשית וביטול האגו
"ויאמר ה' אל משה :בא אל פרעה ,כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו ,למען
שתי אותותי אלה בקרבו"
נשאלת השאלה  -אלוקים אומר למשה רבינו "בא אל פרעה" והרי יותר מתבקש
להשתמש בלשון ציווי ולומר "לך אל פרעה"? ושנית מדוע מכביד אלוקים את ליבו של
פרעה ולאחר מכן מעניש אותו?
נושא הבחירה החופשית נידון ארוכות בפילוסופיה הכללית והיהודית ,יש שטענו
שפרעה על ידי קשיות ליבו בהתחלה הביא על עצמו כעונש את שלילת הבחירה
החופשית שלו ) -רמב"ם( ויש שטענו שהבחירה החופשית מתאפשרת דוקא שאין
אלוקים מתגלה בצורה ניסית ,ומכיון שאלוקים הביא את עשרת המכות שהם חריגה
מהטבע היה צריך לאזן את הבחירה החופשית של פרעה על ידי זה שהקשה את ליבו
וחיזק את נפשו) .רס"ג(.
אך אם נטפס היום בסולם הקבלה מרבותינו הזוהר והאר"י ז"ל יש אפשרות להבין גם
אחרת .המהות של מצרים היא מלשון צרות העין ומיצר ,ההסתכלות של מצרים על
העולם הוא ממבט אנוכי לגמרי ,הרצון לספק את הצרכים של עצמך והאגואיזם הם
תכונות של פרעה ואנשי מצרים .אך לא רק במצרים  -המצב הטבעי לאדם הוא
ההסתכלות העצמית והאנוכיות .השאיפה של האדם והתיקון שלו הוא לצאת
מהאנוכיות ,ולהעניק לזולת ,זוהי השאיפה האנושית .שאיפה זו נובעת אף היא מרצון,
רצון שיהיה לי טוב במצב הנתון .החברה מורכבת מרצונות שונים ועל מנת שהחברה
תוכל להתקיים עליי לפעול ולייצר מערכת מסויימת שתהיה טובה לכלל החברה וכך
מצינו את הסוציאליזם של קרל מרקס ,את התועלתנות של ג'רמי בנת'ם ,הקפיטאליזם
והיד הנעלמה של אדאם סמית וזכויות הפרט של גון לוק ועוד שיטות ממשל וחברה
שונות .אך בבסיסם הם פורטים על נימי האנוש הבסיסיים האגואיזם ,ורק מוצאים
דרכים לתעל את אותו רגש של צורך של אגו .אלוקים מלמד את משה רבינו כיצד
להכניע את האגואיזם בתוכו והוא אומר לו:
"בא"  -אני ואתה ביחד ,כי רק אדם שהולך עם הקב"ה ביחד יכול ללכת נגד
הטבע האגואיסטי שלו .היציאה ממצרים מצרות העין מהצורך האנושי לספק צרכים
עצמיים היא רק כשאדם הולך עם אלוקים ומתבטל אליו ,גם האמירה המפורסמת של
"ואהבת לרעך כמוך" מסתיימת במילים "אני ה'" האהבה לזולת יכולה להיות טהורה
ולא תועלתנית אם מכניסים את אלוקים כשותף להווייה ולרצונות .אזי אותה התבטלות
מורידה מעליך את אותו רצון אגואיסטי ואתה פועל למען מטרה יותר נעלה .ולכן
"הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו" לא כדי לשלול להם את הבחירה החופשית אלא כדי
להעצים אותה ,אני מעצים ומכביד את נקודת האגו אצל האדם בצורה כל כך חזקה
כדי שיבין מהי הבחירה החופשית האמיתית ,והיא החיבור לאלוקים .האגו נותן לאדם
תחושה מזויפת של בחירה חופשית וכך יוצא שבחירתו מסתכמת בהאם הוא רוצה
לאכול עוף או דג .אך האדם שונה מהבהמה ובחירתו מתעצמת רק על ידי החיבור
למקור הבחירה החופשית .ולכן הכבדת הלב זה העצמת האגו על מנת שפרעה יבין
את האותות שאלוקים שם בקרבו "למען שיתי אותותי אלה בקרבו" .ולכן החידוש שלנו
היום הוא שהתהליך שעובר פרעה הוא תהליך להעצמת הבחירה החופשית שלו ולא
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