
  חברים יקרים,

 פרשת עקב אומרת ש"אם תעשו X אז יהיה לכם Y". בפילוסופיה קוראים לזה "דטרמיניזם": לכל תופעה
 יש סיבה הכרחית שגרמה לה, וגם לסיבה הזו ישנה סיבה הכרחית שגרמה לה, וכן הלאה. זו מערכת

  סגורה. אין בה מקריות וגם לא בחירה חופשית.

 הפילוסופים היוונים התווכחו ביניהם האם ישנה סיבה ראשונית שהחלה את הכל, או שמא שרשרת הסיבה
 והתולדה ממשיכה עד אין סוף. בפילוסופיה העברית, לעומת זאת, לא היה כל וויכוח. ישנו "מסובב

  ראשון", ואפילו יש לו שם: אלוהים.

 אבל אז נוצרת בעיה קשה: קיומו של מסובב ראשון, וקיומה של סיבתיות בכלל, נוטלת את האפשרות
 לבחירה חופשית.

"ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן־ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ... ֶּפן־ּתֹאַכל  באחד מרגעי השיא בפרשה,  משה מזהיר את העם:  
 ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים טֹוִבים ִּתְבֶנה וְָיָׁשְבָּת. ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּביֻן ְוֶכֶסף וְָזָהב ִיְרֶּבה־ָּלְך ְוכֹל ֲאֶׁשר־ְלָך ִיְרֶּבה׃  ְוָרם

 ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת אֶא ה' ֱאלֶֹהיך,ָ ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים׃ ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָרא
 ...ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת־ַהַחִיל ַהֶּזה ׃"  (דברים ח: יא-יז)

 במילים אחרות, היזהר מלקחת קרדיט על הישגיך!

 זאת דרישה קשה. היא סותרת את כל ערכי החברה המערבית ההישגית, ושומטת את הקרקע מהתפיסה
  החינוכית ש"מי שמשקיע מצליח" (ו"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"...).

 אני מבקש להציע, שהבעיה איננה בנטילת הקרדיט. הבעיה נעוצה בעניין הסיבה והתולדה, או בקיצור,
  בדטרמניזם היווני.

 בתפיסה היוונית "המסובב הראשון" מתחיל שרשרת דטרמניסטית של סיבה ותולדה, שאין בה מקום
 לחופש. אבל אלוהי ישראל - "המסובב העברי הראשון" - הוא במהותו כוח החירות והבחירה

 החופשית! זה הרי הדיבר הראשון בברית שלו עם עם ישראל: "ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ
 ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים׃"  (שמות כ:ב).

ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת־ַהַחִיל ַהֶּזה".  זו אמירה דטרמיניסטית: ההצלחה שלי היא  וזו בדיוק הבעיה עם "
 בהכרח תוצאה של ההשקעה שלי. בכך שללתי אין סוף אפשרויות אחרות, כמו כישרון, מזל, עזרה

  מבחוץ, תכנית-על כלשהי, וכן הלאה.

 אני יודע, האוזן המערבית שונאת את האפשרויות האחרות, והיא בודאי מתעבת את האפשרות שאיזה יד
 נעלמה קשורה בעניין ("החבר הדמיוני" ההוא…).

  אבל זו תפיסה שטחית של האלוהות. ומי שמוכן להעמיק, עשוי לפגוש חירות שאין דומה לה בעולם!

 מהות "ַהְּבִרית ... ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך (שבגללו) … ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל־ָהַעִּמים"  (דברים ז, 12-14) דורשת
 שנוותר על האמונה שלנו בדטרמיניזם (ונשאיר אותה ליוונים).

 כאמור, זאת דרישה קשה! האמונה בסיבתיות מקנה לנו תחושה של שליטה ומשמעות, אשלייה שיש היגיון
 בתוך הכאוס. איוב הצדיק דרש מאלוהים הסבר מנחם לסבלו הנורא. אבל ה' - אלוהי החירות - סירב (ולא

 במקרה). פרידריך ניטשה נודע באמירתו, שאם יש לאדם "למה" - סיבה טובה, או הסבר מספק - הרי
 שהוא יוכל לשאת כל קושי.



 עד היום הזה תרבות יוון במלחמה עמוקה עם תרבות ישראל (וידה על העליונה!), והתרבות המערבית
  הרי, היא בעצם וריאציה של התרבות היוונית.

  פרשת עקב דורשת מאיתנו לוותר על עוד עוגן: על ההסבר המוכח שדורש איוב ועל ה"למה" של ניטשה.

 חשוב לזכור: אפשר להוכיח ש-Y קורה אחרי X באופן עקבי, אבל אין זה מוכיח ש-X גרם ל-Y. כל
 קשר בין גורם לתוצאה הוא אמונה, ולעולם לא יוכח.

 תשאלו בודאי, בלי ה"למה" - בלי העוגן של ההסברים - מה כבר נותר לנו? במה נאחז?

 נותרת האמונה בלבד. האמונה בחירות מוחלטת, בכח הבורא, שבורא כל רגע מחדש, מתוך רצון חופשי
  ורדיקלי.

 קשה, נכון? מסתבר שאנחנו לא באמת מאמינים בחירות... אנחנו מעדיפים סיבתיות הכרחית על פני
  החירות הרדיקלית!

 אבל מי שמוכן להתמסר לאמונה התמה הזאת, שאין סיבה לתלאות של החיים - לא פשוטה ולא נשגבת  -
 ושהכל נתון לבחירתו החופשית של הכח הבורא - שהתורה קוראת לו אלוהים, אבל זה לא באמת שמו -

 מצפות לו הברכות הנפלאות שמעניקה הפרשה העוצמתית הזאת.

  שווה, לא?

 שבת שלום,

 אלישע


