
 פרשת תולדות

 

 שני מושגים של חופש

 

בפרשת 'תולדות' מתוארת לידתם של יעקב ועשו, האחים שהפכו להוריהם ונציגיהם של 

כז(: "ַוַתַהר ִרְבָקה... ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבה...  ַוִיְגְדלּו -עמים ותרבויות )בראשית כה, כא

ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָתם יֵׁשב ֹאָהִלים". במדרש  - -ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָשֶדה ַהְנָעִרים ַוְיִהי ֵעשָ 

)בראשית רבה סג, י( מוסיף רבי לוי משל מעניין לתיאור התבגרותם של האחים: "ַוִיְגְדלּו 

ַהְנָעִרים... משל להדס ועצבונית שהיו גדילים זה על גבי זה וכיון שהגדילו והפריחו זה נותן 

ריחו וזה חוחו..." או בנוסח בוטה: "רבי תנחומא אומר גדלו שני נערים אחד הולך בדרך 

 החיים ואחד הולך בדרך המות" )פרקי דרבי אליעזר ל"א(. 

מה גורם להבדלים בין האחים? התשובות הקלאסיות לשאלה פילוסופית וקיומית זאת, 

ראיים לכך: ֶגנים מצד אחד נעו כמטוטלת בין שני גורמים שנתפסו על ידי ההוגים כאח

וסביבה וחינוך מהאחר. ההבדל בין הצמח הקוצני לבין ההדס נראה כמצביע על הגורם 

הגנטי. מצד שני, בימינו המהונדסים לא נתמה אם נראה עצבונית שוויתרה על קוציה. 

מדברי רבי תנחומא יש הד לתשובה שלישית עליה מתעקשת המחשבה היהודית מאז 

החופשית, החרות לבחור בין האלטרנטיבות העומדות בפני האדם לידתה: הבחירה 

יט(: "ְרֵאה ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַהיֹום ֶאת -ולהמודד עם התורשה ועם החינוך גם יחד )דברים ל טו

ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ָהָרע... ּוָבַחְרת ַבַחִיים". מהמהר"ל ועד בעל "משך  - -ַהַחִיים ְוֶאת ַהּטֹוב 

לוהים שבאדם. מתוך החרות, הוא יכול גם -העירו הוגים שהחרות היא צלם אחכמה", 

למרוד בקב"ה. החרות האנושית היא הבסיס לאחריותו של האדם, לשפלותו כפושע 

 ולגדולתו כאיש חסד. מהחרות האנושית נולדים האחריות והמוסר.

 

 המיסטיקה והאלגברה

ים בי את הרעיון שאולי בוחר האדם דברי רבי לוי על ההדס והעצבונית, חוזרים ומעורר

את דרכו ואת אופיו בצורה מיסתורית. הבחירה אינה נקבעת רק בתאי המוח של המבוגר, 

אלא כבר בכל ישותו ועצמיותו של הילד. הדברים דומים בעיני, לטענה לפיה השיגעון אינו 

חירה אלא אסטרטגיה "הנבחרת" בסיטואציות משפחתיות בלתי אפשריות. אולי קיימת ב

במימד אחר, באיזה שהוא עולם אחר הכמוס עתה מאתנו בו נקבע האופי האנושי. נראה לי 

 שכמה פילוסופים, קאנט למשל, אמרו בהחבא דברים מעין אלה. 

נתעלם להלן מעמדה מיסטית זאת. נניח שהמטען הגנטי של עשו הוא אשר הפך אותו 

הלים. האם מטען גנטי זה הביא לאיש יודע ציד נועז, הרחוק מתמימותם של יושבי האו

אותו בהכרח לומר: "ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹקב ָאִחי" )בראשית כז, מא(? אין 



לנו חרות שלימה, ולמרות זאת אין אנו כפופים באופן מוחלט לתנאי חיינו ולחוקים 

ניתן לומר שיש מעשים הפסיכולוגיים. בעקבות ר' אליהו דסלר בספרו "מכתב מאליהו", 

המצויים מעבר לאופק הבחירה שלי, אינני קדוש. מעשים אחרים, מצויים מתחת לאופק, 

מצויות הדילמות בהן אני מתלבט. באופק, היא "נקודת  –אינני מושחת עד כדי כך. באופק 

הבחירה", האדם חופשי. רעיון מקביל נוסח בצורה מבריקה במאמר שקראתי לפני שנים 

ת שם מחברו בעוונותי שכחתי. הוא יהיה מובן לכל מי שהתיכון לא הצליח רבות, וא

להשניא עליו את המתמטיקה. האילוצים הפועלים על האדם דומים למערכת משוואות 

מתמטיות שאנו מנסים לפתור. המשוואות מתארות את החוקים והאילוצים הקובעים את 

למות שהחיים מציבים לפניו. התנהגותו של האדם. הנעלמים מציינים את תגובתו לדי

נעלמים. אין לנו חופש מוחלט להציב כל  7-משוואות ו 5נתאר לעצמנו למשל, מערכת עם 

מספר במקום הנעלמים, אך למרות זאת יש אינסוף אפשרויות. כאן נעוץ החופש האנושי. 

עבור מי שהאלגברה גורמת לו אלרגיה, אוסיף משל פשוט מהחיים. חיינו דומים לאדם 

סימפטי הקשור לעץ. למרות הקשרים, מסוכן להתקרב אליו, נשארו -צוי בפני כלב לאהמ

לו דרגות חופש. חופש זה הופך גם את האדם למסוכן, אף אם לפעמים מגן הוא על עצמו 

 בטענה שלא הייתה לו ברירה אחרת.

 

 שני הקברניטים

יוונים שונים הדגשת החרות האנושית היא נקודת המפגש בין ההגות היהודית לבין כ

בהגות המודרנית, האקזיסטנציאליזם למשל. מכאן ואילך המחלוקת. משל למה הדבר 

דומה? לשני קברניטים. הקברניט הראשון, שולט בספינתו כשרירות לבו, אלא שיש בידו 

מפות של הים וחופיו, מפות שאינן תלויות ברצונו. בנוסף לכך, בידו מצפן. הקברניט השני, 

הוא חושב את עצמו בן חורין אף לשרטט את המפות ואף לקבוע את הצפון חופשי "יותר". 

 כרצונו. 

הקברניט הראשון מאמין בחרות שבהגה שבידו, אך גם באמת, בערכים המחייבים אותו 

המשורטטים במפה. זוהי הנחת היסוד של המוסר המקראי. קיימת מפה של ערכים 

 ב לשיחת הקברניטיםמוסריים, ואנו חופשיים לשמוע או לחטוא. נקשי

קברניט א: "אני חופשי למרוד, להתעלם מההוראות ומה"עצות" שבמפות, ואף להטביע 

 את הספינה. אך אני עומד בפני אמת וערכים שאינם תלויים בהחלטתי". 

 קברניט ב: "כל אדם משרטט את המפות שלו".

נן מושלמות. קברניט א: "זה נכון באסטתיקה, אך לא במוסר. אמנם כן, המפות שלי אי

לפעמים חסרים לי הקווים מדוייקים של החוף. לפעמים אף פעולת המצפן משתבשת. 

 מוכרים לא מעט מפות מזוייפות.  ,ואגב

יש דילמות מוסריות שאינן נפתרות בפשטות לפי המפות המסורתיות. ולמרות זאת 

אסי של מאמין הקברניט הראשון שיש תשובה לשאלותיו. כאן נעוץ הרעיון היהודי הקל



ספרות ה'שאלות ותשובות'. השגת האמת ומיפוי הערכים היא פעילות מתמדת של האדם. 

הקברניט הראשון מתמודד במתח שבין שני עקרונות ודגלים, בין אמת לחופש. מכאן 

המשימה היסודית שבחייו, הצורך לבחור מתוך חופש בדרך הנכונה. הקברניט השני רואה 

יכן? בעולם הפוסטמודרני, הוא רואה את עצמו בן חורין, את עצמו חופשי לחלוטין. עד ה

אף בתחום המדע. כאילו יגיד, והיו שהגידו, שחולה הרוח מציע חיים אלטרנטיבייים ואנו, 

 החברה מכריזים עליו כחולה, רק כדי להגן על הדרך שלנו.    

הקטן.  לקברניט השני יש תיזה ברורה: "המציאות הרוחנית צויירה יפה על ידי הנסיך

בכל כוכבית יש דמות המציעה את עמדתה. כל אחת רואה את עצמה כמרכז היציב של 

העולם, כשכל הכוכביות האחרות אינן אלא פלנטות, כוכביות תועות המסתובבות סביבה. 

 זהו הרילטיביזם המוסרי, אין כוכביות מוחלטות."

אחרים לנטוש את אולם, הקברניט הראשון מתעקש: "אמנם כן, לא אוכל לשכנע את ה

אשליית הכוכביות שלהן. ולמרות הכל עליך להודות שחייב להיות הבדל יסודי בין 

הכוכביות. חייו של הנסיך הקטן היו קלים. בכוכביות רבות הוא כלל לא ביקר. בהן יושבים 

-נאצים ופשיסטים, תלמידי סטלין וטורקמדה, ממשיכי אטילה וג'ינג'יס חאן, מתאבדי אל

בלה. אנו מתנגדים להם, לא רק בגלל שאנו עלולים להיות קורבנותיהם, אלא קאידה והחיז

 להים, האדם והאנושות." -מפני שהם בני מוות ובני גיהנם, בפשעיהם כנגד הא

חובה, מלחמה תרבותית בה אסורות הכפייה -המאבק על הערכים הוא מלחמת

רכים! אחרת אין משמעות והאלימות. יש ערכים! ניתן לחנך לערכים! אנו חייבים לחנך לע

כלל להתנהגות האנושית. אם הקברניט השני צודק, מניין החובה להכיר בזכויות האחר? 

כיצד מרשה אדם לעצמו לסכן את בנו או בן חבירו כדי להתחשב בחפים מפשע? רק בגלל 

בחירה אישית שרירותית מוכן הוא לעקוד? רק בעולם של חופש וערכים כאחד נולדות 

 שות איתן אנו מתמודדים. הדילמות הק


