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  שבת לשולחן                                          

  ביטול האגוו על בחירה חופשית

 למען, עבדיו לב ואת ליבו את הכבדתי אני כי, פרעה אל בא: משה אל' ה ויאמר"

  "בקרבו אלה אותותי שתי

הרי יותר מתבקש ו" בא אל פרעה"לוקים אומר למשה רבינו א - נשאלת השאלה 

ושנית מדוע מכביד אלוקים את ליבו של ? "לך אל פרעה"ולומר  בלשון ציווילהשתמש 

  ?פרעה ולאחר מכן מעניש אותו

יש שטענו  ,היהודיתו בפילוסופיה הכלליתדון ארוכות נושא הבחירה החופשית ני

ליבו בהתחלה הביא על עצמו כעונש את שלילת הבחירה  שפרעה על ידי קשיות

שאין דוקא מתאפשרת ויש שטענו שהבחירה החופשית ) ם"רמב( - החופשית שלו 

ומכיון שאלוקים הביא את עשרת המכות שהם חריגה , בצורה ניסית אלוקים מתגלה

עה על ידי זה שהקשה את ליבו מהטבע היה צריך לאזן את הבחירה החופשית של פר

  ).ג"רס. (וחיזק את נפשו

ל יש אפשרות להבין גם "י ז"אך אם נטפס היום בסולם הקבלה מרבותינו הזוהר והאר

על  ההסתכלות של מצרים, מיצרשל מצרים היא מלשון צרות העין ו המהות. אחרת

והאגואיזם הם הרצון לספק את הצרכים של עצמך , לגמריממבט אנוכי הוא העולם 

הוא טבעי לאדם ההמצב  - אך לא רק במצרים  .תכונות של פרעה ואנשי מצרים

את והתיקון שלו הוא לצהשאיפה של האדם . ההסתכלות העצמית והאנוכיות

 ,נובעת אף היא מרצוןזו שאיפה  .זוהי השאיפה האנושית ,ולהעניק לזולת, מהאנוכיות

על מנת שהחברה החברה מורכבת מרצונות שונים ו. רצון שיהיה לי טוב במצב הנתון

תקיים עליי לפעול ולייצר מערכת מסויימת שתהיה טובה לכלל החברה וכך תוכל לה

הקפיטאליזם , ם'תבנרמי 'גאת התועלתנות של , מרקסקרל מצינו את הסוציאליזם של 

זכויות הפרט של גון לוק ועוד שיטות ממשל וחברה וסמית אדאם והיד הנעלמה של 

ורק מוצאים , ם האגואיזםעל נימי האנוש הבסיסייאך בבסיסם הם פורטים . שונות

אלוקים מלמד את משה רבינו כיצד .  דרכים לתעל את אותו רגש של צורך של אגו

  :להכניע את האגואיזם בתוכו והוא אומר לו

 נגד ללכת יכול ביחד ה"הקב עם שהולך אדם רק כי, ביחד ואתה אני - " בא"

לספק צרכים  היציאה ממצרים מצרות העין מהצורך האנושי .שלו האגואיסטי הטבע

אמירה המפורסמת של הגם  ,שאדם הולך עם אלוקים ומתבטל אליוכעצמיים היא רק 

היות טהורה האהבה לזולת יכולה ל" 'אני ה"לים מסתיימת במי" ואהבת לרעך כמוך"

אותה התבטלות  יאז. שותף להווייה ולרצונותולא תועלתנית אם מכניסים את אלוקים כ

ולכן . יותר נעלה המורידה מעליך את אותו רצון אגואיסטי ואתה פועל למען מטר

ירה החופשית אלא כדי לא כדי לשלול להם את הבח" הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו"

את נקודת האגו אצל האדם בצורה כל כך חזקה ומכביד אני מעצים , להעצים אותה

האגו נותן לאדם . והיא החיבור לאלוקים, שיבין מהי הבחירה החופשית האמיתית כדי

בחירתו מסתכמת בהאם הוא רוצה שתחושה מזויפת של בחירה חופשית וכך יוצא 

רק על ידי החיבור אך האדם שונה מהבהמה ובחירתו מתעצמת . לאכול עוף או דג

ו על מנת שפרעה יבין ולכן הכבדת הלב זה העצמת האג. למקור הבחירה החופשית

ולכן החידוש שלנו ". למען שיתי אותותי אלה בקרבו"את האותות שאלוקים שם בקרבו 

היום הוא שהתהליך שעובר פרעה הוא תהליך להעצמת הבחירה החופשית שלו ולא 

  הרב אורי איינהורן –שלום  שבת  .ההיפך

  באפרשת 

  זמניםלוח 

  15 - ינואר – ערב שבת

  16:39  :ת מנחהותפיל הדלקת נרות

   16:55  :ותפילת ערבית  קבלת שבת

  16 -  ינואר – יום שבת

  08:00      :תפילת שחרית

  10:15        :קידוש

    16:00                :תפילת מנחה

  16:30       :לנשיםשיעור 

  17:38  :ערבית צאת שבת והבדלה

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

  :הבר מצוהלרגל         

למשפחת שומרון מזל טוב לרגל 

  בר המצווה עלייה לתורה בשבת זו

  :לרגל יום הולדת של

  קורל קירמאיר

  אהובה קורשיא

  בבוקר 10:15כל יום רביעי בשעה 

  ך שבועי"חוג תנ

  בספר בראשית

   בפרק כה

  יום רביעי ה ב"יתחדש אי

 3.2.2016  

  

   ת ברציפותשביעישנה  - החמין תחרות 

  " הבנים היכל"ית של קהילת תתחרות החמין השנ
  13.2.2016  -תתקיים בשבת בבוקר ה

   ו"אדר א תשע' ד
 מי שרוצה להתמודד לפנות לרב איינהורן 


