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פרשת

בשביל חופש־רצון צריך לעבוד
בררשתנו מוביי ה׳ לראשונה שהוא יקשה את לבו של רריה:
״וַ ֲאנִ י ַא ְק ׁ ֶשה ֶאת ֵלב ּ ַר ְריֹה וְ ִה ְר ֵּב ִיתי ֶאת אֹת ַֹתי וְ ֶאת מוֹ ְר ַתי ְּב ֶא ֶרץ
ִמ ְש ָריִ ם״ (שמות ז ,ג) .ואכן ,במכות שחין ,ארבה ובכורות נאמר
שה׳ חיזק את לב רריה והכביבו – כלומר הכריתו של רריה
שלא לשחרר את בני ישראל לאחר מכות אלו מיוחסת לה׳ ,לא
לרריה ישמו (ט ,יב; י ,א ו-כ; יא ,י) .חז״ל והמררשים המאוחרים
מהם התחבטו :אם רריה היה רק מכשיר ביבי ה׳ ,מה היה חטאו?
אם לא הייתה לו בחירה ,גם לא הייתה לו אחריות – ויל כן ,גם
לא אשמה.

וארא

ראו איזה מאמץ מחשבתי הקבישו המררשים לחרוש את
רני השטח הקשים של הרסוקים הללו ,השוללים לכאורה את
חורש הרשון .ובשבק ,מרני שהאמונה ברשון חורשי היא מאבני
היסוב של אמונת ישראל .הרמב״ם מסביר מבוי :אם לא היה
לאבם רשון חורשי ,לא היה טים במשוות ובאיסורים ,כי כולנו
היינו יושים את רשונו של ה׳ במילא .לא היה מקום גם לשכר
ויונש ,שהרי לא השביק ולא החוטא יכולים להיות אחרים ממה
שהם.
הבייה היא אם כן בייה יתיקה .אח בייבן המוברני היא
בולטת יותר ,בשל השטברותם של יריורים יל האמונה בחורש
הבחירה של האבם .מרקס אמר שההיסטוריה נושרת במשחק בין
כוחות כלכליים .ררויב טין שאנחנו רוילים יל רי בחרים לא
מוביים .הנאו ברוויניסטים אומרים שגם אם אנו מושאים השבקה
רשיונלית למישינו ,בישם אנו רוילים כרי שאנו רוילים כי
אנשים שרילו כח ביבר שרבו והיבירו את הגנים שלהם לבורות
הבאים .לאחרונה הראו מביני מוח ,ביזרת סריקות ,f-MRI
שבמקרים מסוימים המוח מקבל החלטה יב שבי שניות לרני
שאנו מוביים לה.

המררשים השייו מגוון רחב של תשובות .האחת :רריה
איבב את חורש הבחירה בחמש המכות האחרונות כיונש יל
סרבנותו בחמש המכות הראשונות ,שהייתה ברשונו החורשי.
השנייה :חיזוק הלב אינו שלילת חורש הבחירה ,אלא להרח:
המכות היו ילולות לגרום לרריה לשחרר את בני ישראל באונס,
כמי שכראו שב ,בלחשם של יבביו ובני ימו ,ובניגוב לבחירתו
החורשית .חיזוק הלב ארשר לו לישות כרשונו החורשי .ותשובה
שלישית :אלוהים הוא שותף בכל מישה שאבם יושה ,אח אנו
רגילים להבחין בכח רק כאשר המישה אינו מתאים לבני אבם.
רריה ריל בחורשיות לכל אורח הברח ,אח סרבנותו לאחר המכות
האחרונות הייתה כה תמוהה שיוחסה לאלוהים.

כל זה מיניין וחשוב ,אח ההוגים האתיאיסטים בני זמננו
נוטים להחמיץ את מה שחכמי קבם הבינו :שאם אין לנו רשון
חורשי ,כל האנושיות שלנו מתרוררת לאבק .בלב התרבות
החילונית של זמננו בוירת סתירה לתרארת .משב אחב ,תרבות
זו מתנגבת לכל מגבלה יל החורש שלנו לישות מה שרשוננו
לישות ולהיות מה שרשוננו להיות ,כל יוב איננו רוגיים באחרים.
האוטונומיה של הררט היא הירח היליון שלה .משב שני ,היא
טוינת שהאבם אינו באמת ביל רשון חורשי .אם חופש הבחירה
הוא על פי המדע אשליה ,מדוע עלינו לראות אותו כערך חשוב?
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אם הבטרמיניזם הנוקשה שובק ,אין שום סיבה להגן יל
החירות או לישור חברה חורשית .אברבה :ילינו לחתור ליולם
מסוג זה שתיאר אלבוס האקסלי בסררו ׳יולם חבש ,אמיץ׳,
יולם שבו ילבים נהרים ובאים ליולם במיבבות ,והמבוגרים
מתוכנתים להיות מאושרים ביזרת משטר של סמים ותינוגות.
ילינו ליישם את התרחיש בסררו של אנתוני ברג׳ס ׳תרוז
מכני׳ ולשקם רושיים באמשיות ניתוח מוח או שטירת מוח
בטכניקות של התניה .אם החורש אינו קיים ,למה לנו להיות
מוטרבים מהתמכרות למשחקי מחשב ולרשתות חברתיות? למה
להיביף את המשיאות האמיתית יל רני המשיאות הווירטואלית?
רריבריח ניטשה אמר ,בשבק לכאורה ,שככל שההישגים המבייים
גבלים כן קטן האבם ביינינו .לא יוב שלם אלוהים :אנחנו רק
אלגוריתמים בילי גוף.
האמת היא שככל שאנו מבינים יותר את המוח האנושי,
כח אנו יכולים לתאר באורן משיאותי יותר מהו הרשון החורשי.
כיום מבחינים המבינים ,בהקשר זה ,בין חלקים שונים במוח:
האמיגבלה ,החלק הררימיטיבי ביותר במוח ,מחבבת את
רגישותנו לסכנות ומזניקה אותנו לתגובה; המירכת הלימבית,
המכונה לייתים ״המוח החברתי״ ,אחראית לחלק נכבב מהשב
הרגשי בחיינו; ואילו בקלירת המוח הקבם ררונטלית נמשאות
יכולות החשיבה והניתוח שלנו ,והיא המארשרת לנו לשקול את
השלכותיהן של ברירות שונות .המתח בין שלוש אלו הוא הזירה
שבה מתחולל הקרב יל חורש הרשון.
הנתיבים הישביים המקשרים בין חלקים שונים של המוח
מישבים ברוסי התנהגות – ולא כל הברוסים הללו טובים לנו.
כח ,למשל ,אנו ילולים לרנות לסמים ,לזלילה בולמוסית או
להררתקנות מוררזת כבי להסיח את ביתנו מהשריתם של
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הנוירוטרנסמיטורים היושרים רגשות שליליים כגון רחב וחרבה,
שגם הם חלק ממוחנו .חזרות יל ברוסי התנהגות מחזקות
אותם :ככל שאנו חוזרים יל התנהגות מסוימת ,כח ניטף אותו
נתיב הולכה ישבית במוחנו ביוב מיֶ אלין וההתנהגות נישית
אינסטינקטיבית ומייבית יותר .לכן ,ככל שברוס ריולה נישה
הרגל קבי ,כח קשה יותר להשתחרר ממנו .כבי להשתחרר נברש
מאתנו לרכוש הרגלים חבשים; לא רק להתגבר רים אחת יל
ההרגל ,אלא גם להתמיב בכח .מחקרים מן הית האחרונה מבברים
יל מינימום של  66ימים הנברש לרכישת הרגל חבש.
הנה לנו ארוא ברח מביית להסביר את התקשות לבו של
רריה .לאורח חמש המכות הראשונות ,יב לרני מכת שחין,
התגבש אשלו ברוס תגובה קבוי – ויתה ,משהיה הבבר להרגל,
קשה היה לו מאוב לשנותו ,קשה מכל בחינה :נוירולוגית,
רסיכולוגית ורוליטית .בבר זה נכון לכל הרגל רי ולכל הכריה
רוליטית .כמיט כל המירכות שלנו ,המנטליות והחברתיות
כאחת ,נוטות לחזק ברוסי התנהגות קובמים .וכח ,החורש שלנו
משטמשם בכל רים שאיננו משתמשים בו.
ררשת השבוי ומבי המוח בן זמננו מסררים ארוא
אותו סירור :החורש אינו נתון ואינו מוחלט .אנחנו שריכים
ליבוב בשבילו .אנחנו רוכשים אותו לאט ,בשלבים ,וילולים
לאבב אותו – כמו שקרה לרריה ,וכמו שקורה לנרקומנים,
לאלכוהוליסטים ולמכורים למשחקי מחשב .אחת משורות
הרתיחה המרורסמות ביותר בסררות היולם היא זו שבראש
׳האמנה החברתית׳ של ז׳אן ז׳אק רוסו :״האבם נולב חורשי,
ובכל מקום נתון הוא בכבלים״ .אלא שההרח הוא הנכון .האורי
הראשוני שלנו נקבי בחלקו במטין הגנטי שקיבלנו מהורינו
והם קיבלו מהוריהם ,ובחלקים נוסרים שלו ביבי חברינו וביבי
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התרבות הסובבת אותנו .איננו נולבים חורשיים .ילינו ליבוב
קשה כבי להשיג לנו חורש.
לשם כח נברשים טקסים בתיים ,שבישוים החוזר ונשנה
יושר נתיבים ישביים חבשים והתנהגויות מהירות תגובה חבשות.
נברש גם לשמור מרחק מה מהתרבות הסובבת ,כבי שלא ניסחף
אחר אורנות ושיגיונות חברתיים הנראים יכשיו משחררים
אח בבייבב מתגלים כהרסניים .נברש מירח מנטלי שיגרום
לנו לישור לרגי לרני שאנו יושים מישים של ממש ולשאול:
״האם רשוי לישות זאת? האם מותר? מהם כללי ההתנהגות
שיליי להביא בחשבון?״ .ויש שורח ,לבסוף ,בנראטיב זהותי
מוטמי ,כזה שיארשר לנו לשאול את ישמנו לרני מישה :״האם
המישה הזה הולם את מי שהנני? את מה שאני מאמין בו? את
מה שאני מיישג?״

של יבבים יכולה ,ביזרת הא ל ,לרכוש אותה .ליולם אל תראו
את החורש כמובן מאליו .ישרות מישים קטנים של שליטה
ישמית ,יום אחר יום ,ברושים כבי לקיים אותו .יל כח בישם
נסובה ההלכה כולה.
החורש הוא שריר הזקוק להתימלות :אם לא תשתמשו
משנה חיים.
בו – יתנוון .זהו רייון ַ

אין זה מקרה שכל היסובות שמנינו ברסקה הקובמת
הם ממארייניה הבולטים של היהבות .היהבות ,מתברר,
היא אימון מתמיב בכוח רשון ובבקרת בחרים .כיום ,כשאנו
מתחילים להבין את גמישותו של המוח ,אנו יוביים משהו
יל הביולוגיה שמאחורי היכולת שלנו להתגבר יל הרגלים
ריים ויל התמכרויות .שמירת השבת ,לבוגמה ,יכולה
לשחרר אותנו ואת ילבינו מההתמכרות לסמארטרונים
ומכל הכרוח בה .הבת שראשון חגיה ,רסח ,יניינו חורש לאומי,
נותנת לנו במשוותיה את הכישורים הנברשים לכינון חורש
אישי.
מתנה .ארילו רריה,
החורש הוא הישג יותר מכרי שהוא ָ
האיש החזק ביותר ביולם היתיק ,יכול לאבב אותו .ארילו אומה
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