"נק ּודה טובה"

לפרשת השבוע

רעיו מ הפרשה ,במבט עכשווי

"פרשת תולדות" )גליו  6שנת תשע"ב ,כט' חשוו תשע"ב(26/11/2011 ,
ב"ה
"נקודה טובה" לפרשת "תולדות" – על הבחירה החופשית
הזכות הבסיסית ביותר של האד היא לבחור את דרכו בחיי" בעצמו ו'לעשות' את ההחלטות שלו
לבד .זו המשמעות הבסיסית ביותר של הדמוקרטיה.
ריבונו של עול ,הוא הוא שנת את האפשרות והזכות לאד  לבחור בדר בה רוצה הוא ללכת.
בעוד ששאר הנבראי פועלי לפי אינסטינקטי ,הרי שהאד  נזר הבריאה ,פועל לפי שכל,
הבנה ורצו.
ֶי(" ,אומר רבש"ע לאד .ומייע( לו:
ָת ִ%י ְל ָפנ ָ
" ֶאת ַה ַח!ִ י וְ ֶאת ַה$%ב וְ ֶאת ַה ָ'וֶת וְ ֶאת ָה ָרע"" ...נ ַ
+ב ַח ְר ַָ *ַ %ח!ִ י) "...דברי ל ,טו  יט(.
" ָ
חוק יסוד אלוקי זה  "חוק חופש הבחירה" ,הוא הבסיס והמקור לחוקי החירות האנושית :חופש
האמונה והמחשבה ,חופש העיתונות והפרסו ,חופש ההתאגדות והמחאה ,חופש החינו והדעה
ועוד ועוד...
עד כמה בחירתו של האד" חופשית?
עד כמה נתוני הפתיחה של חיינו התורשה הביולוגית שלנו והחברה שלתוכה נולדנו ,משפיעי"
על בחירתנו ומגבילי" אותה?!
את תפיסת העול היהודית בנושא הבחירה החופשית ,הציג רבי משה ב מיימו  הרמב"
בצורה מרתקת .להל מעט מדבריו )הלכות תשובה ,פרק ה(:
 .1רשות )זכות בחירה (...לכל אד נתונה א רצה להטות עצמו לדר טובה ולהיות צדיק
הרשות בידו ,וא רצה להטות עצמו לדר רעה ולהיות רשע הרשות בידו .מציאות זו הינה
יחידאית בבריאה כולה  לאד בלבד.
 .2אי הבורא כופה בני האד ולא גוזר עליה לעשות טובה או רעה ,אלא הכל מסור לה.
 .3לו צדקותו/רשעותו של האד היתה נקבעת בגזירת ה' ולא בבחירתו החופשית של האד,
א כ ,מדוע ה' נת לנו תורה ומצוות וכ ,על מה א כ ,ה' נות שכר ועונש לאד על
מעשיו )א בעצ ,הבחירה וההחלטה הא ומה לעשות ,אינ שלו .(....זאת ועוד ,מדוע ה'
שלח עשרות נביאי שינסו לעורר את לב הע לתשובה ,א הבחירה החופשית לעשות
טוב אינה ביד האד?!
אמנ נתוני הפתיחה ותנאי ההתחלה של האד )מגדר ,תכונות גופניות ,משפחה ועוד( נקבעי על
ידי הבורא ,אול מרגע זה ואיל ,האד הינו עצמאי .בשולי הדברי נעיר ,כי שכרו של האד
נקבע על פי מעשיו ומאמציו ,ביחס לנתוני הפתיחה הפרטיי שקיבל ולא ביחס לסול "ניקוד"
אחיד לאנושות כולה.
יעקב ועשיו ,תאומי היו .שניה נולדו ב"כרס אחת" ובהריו אחד .יעקב גדל להיות "איש ת
יושב אוהלי" ואילו עשיו גדל להיות "איש יודע ציד איש שדה" .ביטוי שמשמעותו על פי חז"ל 
איש אלי ,גס ,בריו ,רמאי ,גזל ,רוצח ואנס ...
לכאורה ,נטיות אלה היו טבועות בו  בעשיו ,מלידתו .שהרי הכתוב קוראו "אדמוני" ,ביטוי שעל
פי חז"ל מעיד על נטייתו ותורשתו הגנטית/ביולוגית מלידה לשפו ד .א כ ,הרי הוא לכאורה
נטול  בחירה ואינו אש בפשעיו?!
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הפסיכולוגיה המודרנית עסקה ועדיי עוסקת בשאלה ,כיצד התורשה הגנטית מחד והחברה
מאיד ,משפיעי על התפתחות אישיותו של האד .בשנות השמוני בוצע ניסוי באוניברסיטת
מינסוטה בארה"ב ,ע"י פרופ' תומאס בוצ'ארד .במהל הניסוי נבדקו ורואיינו עשרות תאומי"
זהי" )בעלי מטע גנטי זהה( ,שהופרדו בלידת וגדלו בסביבות שונות.
בנושאי רבי ,היה דמיו רב בי התאומי ,כגו :אות פחדי ,אות תחביבי ,אותה נטייה
רומנטית לפזר מכתבי אהבה ,אותו מנהג לכסוס ציפורניי ,אותה שיטה לקרוא עיתוני מהסו4
להתחלה ,אפילו מת אות שמות לכלב...
אול ,בעוד שרמת המתא )ההתאמה( בי התאומי בתחו האינטליגנציה היתה גבוהה ,86%
הרי שרמת המתא בתחו ההתנהגות ונוע ההליכות ,היתה הרבה יותר נמוכה  רק .42%
מחקר זה הראה בבירור ,שלחברה בה גדל האד ולחינו( הנית לו )וכמוב ג לסביבה החברתית
בה הוא בוחר להיות ולחיות ,(...יש השפעה מכרעת בעיצוב האישיות ,הרבה מעל ומעבר לתורשה
ולתכונות המולדות והגנטיות שלו.
א" כ  ,כיצד מתמודדי" ע" תכונות ונטיות מולדות )ביולוגיות( שליליות?
מי שנולד ב"מזל מאדי" ויש לו נטיה לשפו ד ,מוטב לחנ אותו להיות שוחט או מוהל )או
כירורג (...וכ הוא יוכל לתעל ולכווי את תכונותיו אלה ,לאפיקי חיוביי )שבת קנו ,ע"א(.
ַער ַעל ִ0י ַד ְר ,"12מייע( שלמה המל החכ מכל אד .התא את הדר והגישה החינוכית,
" ֲחנ ְֹ ַל; ַ
לאישיותו ואופיו של החני .וא כ תעשה ,או אז ,החינו של יצליח ויחזיק מעמד למש שני
רבות ,עד לזקנתו של החני/ב/תלמיד=ִ ַ<" :י יַזְ ִקי לֹא יָס+ר ִמ ֶָ45ה" )משלי פרק כב ,ו(.
התובנה היסודית שלנו היא ,שהאד הוא האחראי היחיד למעשיו .ואכ ,ג בעול המודרני,
מהווה עקרו אחריותו של האד )הנורמלי והשפוי( למעשיו ,אב יסוד במערכות החברה ,החוק
והמשפט.
אמר רבי יוחנ" :אלמלא לא נתנה תורה )או אז היינו צריכי לנסח בעצמינו לבד את ה'קוד האתי'
והמוסרי שלנו( ,היינו )יכולי ללמוד מ החיות שסביבנו ,עקרונות רבי .היינו( למדי )לומדי(
צניעות מחתול )שמכסה צואתו( וגזל מנמלה )שאינה לוקחת גרגיר חיטה מנמלה אחרת( ועריות
מיונה )שבני הזוג נאמני זה לזה(" )'עירובי' ק ,ע"ב( .ג" אנו נוכל ללמוד פרק בנושא
ההתמודדות ע" התורשה הגנטית/ביולוגית מ חיה .והפע" ,מ לביאה.
הספר "לחופש נולדה"  ,Born Freeמספר על הלביאה אלזה )קניה ,(1956 ,שהתייתמה ,גודלה על
ידי ג'ורג' וג'וי אדמסו ואחר כ שוחררה לטבע וחזרה להיות חיית בר.
אלזה עברה שני מהפכי" .בראשו הסתגלה )ביוזמתה( לחיי בי בני אנוש )לא ,זה לא היה
אילו (!4ועשתה מאמצי לבלו את הדחפי שלה ולסגל לעצמה אורחות החיי ע "משפחתה
האנושית" )למשל ,לא לטרו 4אות .(...ובשני ,היא חזרה להיות חיית בר ,תו שהיא שומרת על
קשר ע "משפחתה האנושית".
ע התבגרותה "נטלה אלזה את גורלה בכפותיה שלה" כשעברה לחלק את זמנה בי חיי בר
עצמאיי לבי בני הזוג אדמסו .אלזה התחברה לאריה בר ,ילדה שלושה גורי וטיפלה בה .היא
הייתה הלביאה הראשונה ,שהצליחה להתאקל בטבע ,לאחר שגודלה על ידי בני אד .אלזה
חייתה בי שני עולמות .היא פיתחה יכולת לעבור בירגע מחיי ע בני אד לחיי בר ,כאשר א4
בעת להט הצייד ,היא מרסנת את עצמה כלפי האנשי שסביבה...
קשה להאמי ,אבל כנראה שאפילו חיה הפועלת מכוח של דחפי ואינסטינקטי )ולא מכוחה
של תבונה אנושית( ,יכולה לרס את עצמה ולהתגבר על תורשתה הביולוגית ועל הדחפי
הקמאיי/בראשתיי/טבעיי ,הטבועי בה...
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למרות שזו לא "בחירה" אינטלקטואלית ,שכלית ותבונית ,כפי שאנו רואי ומכירי אצל בני
האד )עליה דיבר הרמב" בראש דברינו( ,עדיי לפנינו 'סוג של' התמודדות ע התורשה
הביולוגית ,תו יצירת התנהגות 'שונה' ו'אחרת' ממה שמכתיבי האינסטינקטי...
לימי שימש סיפור מדהי זה ,כנושא ל  14ספרי וחמישה סרטי...
הלביאה אלזה  "לחופש נולדה" .החופש שלה היה לקחת את "גורלה בכפותיה שלה" ,להתעלות
מעל דחפיה הביולוגיי ולבחור לחיות בשני עולמות ג יחד.
ג כל אחד מאיתנו" ,לחופש נולד" החופש לבחור!
כדברי הרמב" אות הבאנו בראש דברינו :רשות )זכות בחירה (...לכל אד נתונה א רצה
להטות עצמו לדר טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ,וא רצה להטות עצמו לדר רעה ולהיות
רשע ,היכולת והרשות בידו...
+ב ַח ְר ַָ *ַ %ח!ִ י"...
" ָ
נסיי בשירה של נורית גלרו )לח :יהודה פוליקר(" ,בת יענה" )כ ,עוד לקח מבעל חיי נוס,4
והפע ,כיצד לא להתנהג(:
בת יענה ,בת יענה ,איפה הראש של( נמצא?
בת יענה?
בחו 7נושבות רוחות כבדות,
הבית בסכנה.
עיניי( הרואות ה לא רואות,
בת יענה.
בת יענה ,בת יענה ,איפה הראש של( נמצא?
בת יענה?
בחו 7שדות שרופי" אי ספור,
את לא מבינה.
ג" ל( כבר אי מקו" לנבור,
בת יענה.
בת יענה ,קומי מתחי את צוואר(!
זה הול( ומתדפק ,זה מגיע אל ס 8דלת(!
בת יענה ,הוציאי את הראש מתו( האדמה!
בת יענה!
אני קורא בשורות אלה ,תביעה מ האד לא לטמו את ראשו בחול ולא להתחבא מאחורי
תירוצי שוני )ככה אני ...ככה נולדתי ,(...אלא להרי את ראשו ,לזקו 4את קומתו ,לקחת את
גורלו בידיו ולהתמודד ע האיומי והרוחות הכבדות המנשבות בחו( ...מתו אחריות אישית
ובחירה חופשית...
בברכת שבת שלום
משה רוט
מיילrothmoshe@gmail.com :
ארכיו "נקודה טובה"http://www.pirsuma.com/parasha.php?cat=261 :
נא לשמור על קדושת הגליו ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.
יש ל( הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל.
אהבת? הפ 7בי חברי(.
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