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ביאורים
)'טבע  בחירה   – להתפלל  לא  לאדם  לגרום  שעלולה  נוספת  לסוגיה  ניגש  אלבו  יוסף  רבי 

האפשר'( וידיעה.

ה' יודע הכל, בזאת אין ספק. אם-כן – הוא גם יודע מה יהיה בעתיד. אם הוא יודע מה יהיה 
בעתיד, אז לא ייתכן כל שינוי בעתיד. ממילא, כיצד תפילה או מעשה טוב יוכלו לשנות את 

העתיד? ואם הם ישנו – אז יתברר שה' לא ידע מה יקרה...

מהפלפול הפילוסופי הזה למדו הרשעים שאין טעם להתפלל או לקיים מצוות, הרי בכל 
מקרה הם לא יכולים לשנות דבר. 

רבי יוסף אלבו מלמד אותנו כלל גדול לחיים – גם אם בשכלנו אנו מגיעים לתובנה מסוימת, 
המציאות אומרת אחרת, והיא זאת שקובעת. החוש הטבעי שבאדם גובר על כל  לעיתים 
תובנה שכלית. לפי הפלפול השכלי שהזכרנו, לא ייתכן שינוי במציאות, אך בחוש ברור לנו 
שזה לא כך. אנו חשים בבירור שניתן ליצור שינוי – הרי למה ללמוד מקצוע אם בכל מקרה 
הוחלט כבר מה נעשה בעתיד? למה לברוח מאש? הרי אין לנו יכולת לשנות דבר? ברור אם-

כן שיש לנו יכולת לשנות את המציאות.

ברור שידיעת ה' לא משתנה, וברור שיש לנו בחירה. גם אם בשכלנו היסודות האלו נראים 
כסותרים, עלינו לדעת שיש דברים נשגבים מהבנתנו. 

תשובה זו נכונה גם לגבי התפילה.

אין כל ספק שהתפילה מועילה, ולכך קיימות הוכחות רבות מההיסטוריה של עם ישראל. 
זה שלכאורה הדבר סותר את ידיעתו האין-סופית של הקב"ה, לא ישנה עובדה זאת.

תועלת  חוסר  בתפילה  הרואה  הפילוסופית  שהמחשבה  ואותנו  איוב  את  לימד  אליפז 
 וחוסר יכולת לשנות, היא מחשבה של רשעות, של מוות. היא מנתקת את העולם ממקור 
חייו – האלוהות, ומשליכה אותו לטבע החומרי חסר המצפון והמוסר. היא אף גורמת לאדם 

להתנתק מבוראו ולא לעובדו או לפנות אליו בתפילה.

עצם המחשבה ש'עולם כמנהגו נוהג' מביאה ייסורים על האדם, וקל וחומר כאשר בגלל 
מחשבה זו אדם לא מתפלל; כשמתנתקים ממקור החיים – החיים נפסדים וניזוקים.

לכן הבטיח אליפז לאיוב שכאשר הוא יתפלל, ינצל מכל צרותיו. בכך הוא יודה שהעולם 
נתון להשגחה, שיש שכר ועונש, בחירה ומשמעות למעשים שלנו.

תיקון זה משיב באופן מיידי את האדם אל בוראו והוא מביא עימו רפואה ותשועה לחיים 
כולם. 

הרחבות
הידיעה והבחירה	 

לכאורה  שראינו,  כפי  ָהֶאְפָׁשר.  ֶטַבע  ְמִציאּות  ִעם  ְיִדיָעתֹו  ִתְׁשַּתֶּנה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּכמֹו  ַנֲאִמין  ֲאָבל 
מעשיו,  על  ועונש  שכר  ולקבל  ברע  או  בטוב  לבחור  האדם  אפשרות  בין  סתירה  קיימת 
לבין האמונה כי האלוהים יודע את כל מעשה בני האדם. לו ידע האלוהים כי האדם עתיד 
הרמב"ם  ואין ראוי להענישו.  זה כבר לא תלוי בבחירתו החופשית  לחטוא, הרי שמעשה 
התייחס לסוגיה זו: "שמא תאמר והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה, 
ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע? אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיק, 
ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו )בשלמותו(" 
]הלכות תשובה ה, ה[. ומבאר הרמב"ם שידיעת האלוה שונה במהותה מידיעת בני האדם, 
אצל האדם ישנם שני מרכיבים: האדם עצמו והידיעה אותה הוא קולט, ואילו אצל האלוהים 
הוא ודעתו אחד. "ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו וכשם שאין כח באדם 
להשיג ולמצוא אמתת הבורא". הקושי בין הידיעה לבחירה נובע מטעות בהשוואת ידיעת 
ה' לידיעת בני האדם. את ידיעת ה' אין האדם יכול להבין כשם שלא יכול להבין את עצמות 

האלוהים. 

ֵאַלת ְיִדיַעת  ב ֶאל ׁשְ ה ׁשָ ִפּלָ ּנּות ַהֲהָכָנה ַעל ְיֵדי ַהּתְ ּתַ ִהׁשְ ַרְך ּבְ ּנּות ְיִדיָעתֹו ִיְתּבָ ּתַ ֵאַלת ִהׁשְ ּוׁשְ
ּלֹא  ַרְך ֵאיְך ִהיא ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּלֹא ַנְחקֹר ַעל ְיִדיַעת ַהּשׁ ר�, ּוְכמֹו ׁשֶ ַרְך ִעם ֶטַבע ָהֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ה,  ִפּלָ ה ִעם ַהּתְ ּנֶ ּתַ ּלֹא ִתׁשְ ן לֹא ַנְחקֹר ָעֶליָה ֵאיְך ִהיא ׁשֶ ר, ּכֵ ה ִעם ְמִציאּות ֶטַבע ָהֶאְפׁשָ ּנֶ ּתַ ִתׁשְ
ה ִעם  ּנֶ ּתַ ן לֹא ִתׁשְ ר•, ּכֵ ה ְיִדיָעתֹו ִעם ְמִציאּות ֶטַבע ָהֶאְפׁשָ ּנֶ ּתַ ּלֹא ִתׁשְ מֹו ׁשֶ ּכְ ֲאָבל ַנֲאִמין ׁשֶ
ֵהִעיד ָעָליו ַהחּוׁש, ְוֵכן ַנֲאִמין  ר ִנְמָצא ַאַחר ׁשֶ ל ֶזה ַנֲאִמין ֱהיֹות ֶטַבע ָהֶאְפׁשָ ה, ְוִעם ּכָ ִפּלָ ַהּתְ
בֹא�, ְוַאף ִאם לֹא  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהִעיד ַעל ֶזה ַהחּוׁש  ֵזָרה ַאַחר ׁשֶ ַהּגְ ל  ה מֹוֶעֶלת ְלַבּטֵ ִפּלָ ֱהיֹות ַהּתְ
ים ִעם  ְסּכִ ּתַ ֵאיְך  ֵנַדע  ּלֹא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַלת  ַקּבָ ּנּוי ִעם  ׁשִ ִלי  ִמּבְ ְיִדיָעתֹו  ים�  ְסּכִ ּתַ ֵאיְך  ֵנַדע 
ר  ַרְך ִיְהֶיה ֶנְעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵהִעיד ַהחּוׁש ׁשֶ ֶ ֵני ֶזה ַנְכִחיׁש ַמה ּשׁ ר, לֹא ִמּפְ ְמִציאּות ֶטַבע ָהֶאְפׁשָ

ְהֶיה.  ּיִ ֵאָלתֹו ֵמֵאיֶזה ִמין ׁשֶ ל ָלֵתת ׁשְ ּלֵ ְתּפַ ֶאל ַהּמִ

י  י ּכִ ּדַ ַ ִעים ָהאֹוְמִרים: "ַמה ּשׁ ָטה ְלַדַעת ָהְרׁשָ ּנָ ָרָאה ׁשֶ יב ֱאִליַפז ְלִאּיֹוב ַעל ׁשֶ ֵהׁשִ ֶ ְוֶזהּו ַמה ּשׁ
ַדע  ָבָריו: "ְוָאַמְרּתָ ַמה ּיָ יב ַעל ּדְ ע ּבֹו" ]איוב כא, טו[, ָאַמר לֹו ֵמׁשִ י ִנְפּגַ ַנַעְבֶדּנּו ּוַמה ּנֹוִעיל ּכִ
ַאַחר  לֹוַמר,  ּכְ יג-יד[,  כב,  ]איוב  וגו'  ִיְרֶאה"  ְולֹא  לֹו  ֵסֶתר  ָעִבים  ּפֹוט,  ִיׁשְ ֲעָרֶפל  ַהְבַעד  ֵאל 
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ִפּלָ ל ַהּתְ ע ּבֹו" ְלַבּטֵ י ִנְפּגַ ִעים ָהאֹוְמִרים "ַמה ּנֹוִעיל ּכִ ה נֹוֶטה ְלַדַעת ָהְרׁשָ ַאּתָ ׁשֶ
ֵדי  ר ּכְ ַרְך ִעם ֶטַבע ָהֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְיִדיַעת ַהּשׁ א ְלַבּטֵ ה ּבָ ַעת ַאּתָ ֶזה ַהּדַ ה ּבְ ה ְיִדיָעתֹו, ִהּנֵ ּנֶ ּתַ ִתׁשְ
ָך לֹוַמר עֹוָלם  ְעּתְ ּדַ ֶזה ׁשֶ ַדע ֵאל", ְוִנְרֶאה ּבָ ָאַמר: "ְוָאַמְרּתָ ַמה ּיָ ה ְיִדיָעתֹו, ְוֶזהּו ׁשֶ ּנֶ ּתַ ּלֹא ִתׁשְ ׁשֶ
ְרכּו ְמֵתי ָאֶון,  ר ּדָ מֹר ֲאׁשֶ ׁשְ ָרא אַֹרח עֹוָלם, ְוָאַמר לֹו: "ַהאַֹרח עֹוָלם ּתִ ּקָ ִמְנָהגֹו נֹוֵהג, ְוֶזהּו ׁשֶ ּכְ
ִמְנָהגֹו  ה ָקָרא ְמֵתי ָאֶון� ָהאֹוְמִרים עֹוָלם ּכְ י ָלמֹו", ִהּנֵ ּדַ ְפַעל ׁשַ ּנּו ּוַמה ּיִ ָהאְֹמִרים ָלֵאל סּור ִמּמֶ
י  ּדַ ׁשּוב ַעד ׁשַ ְדָבָריו: "ִאם ּתָ ם ּבִ ּיֵ ּסִ ה, ְוֶזה ׁשֶ ִפּלָ ה� ְוַהּתְ ֲעׂשֶ רֹון ַהּמַ ׁשְ ִלין ּכִ ֵהם ְמַבּטְ נֹוֵהג ְלִפי ׁשֶ
ּלֹא ָהָיה  ֲעבּור ׁשֶ ת ִיּסּוָריו ָהְיָתה ּבַ ּבַ ּסִ ֶזה ׁשֶ ִאּלּו ִיְרמֹז ּבָ ָמֶעָּך" וגו', ּכְ יר ֵאָליו ְוִיׁשְ ְעּתִ ֶנה�, ּתַ ּבָ ּתִ
ן  ּכֵ ִיּסּוָריו, ְוַעל  ּבְ ְוֵכן ַיֲאִמין  ַבע,  ְנַהג ַהּטֶ י ִאם ִמּמִ ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהְצָלָחתֹו ָהְיָתה ֵמַהּשׁ ַמֲאִמין ׁשֶ
ל ְלָפָניו ְויֹוֶדה  ּלֵ ם ְוִיְתּפַ ֵ ִאם ָיׁשּוב ֶאל ַהּשׁ ם ֲעֵליֶהם, ַוּיֹאֶמר ֱאִליַפז ׁשֶ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ לֹא ָהָיה ִמְתּפַ
יר  ְעּתִ סּוָריו ְוַיְצִליחּו ְנָכָסיו, ְוָלֶזה ָאַמר: "ּתַ ֵצל ִמּיִ תֹו ְוִיּנָ ִפּלָ ַמע ּתְ ּנּו, ִיׁשְ א ֵאָליו ִמּמֶ ַהּכֹל ּבָ לֹו ׁשֶ
ה ִיְהיּו ְנָכָסיו  ִפּלָ ַעל ְיֵדי ַהּתְ לֹוַמר ׁשֶ ָצֶריָך� ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך", ּכְ י ּבְ ּדַ ָמֶעָּך וגו' ְוָהָיה ׁשַ ֵאָליו ְוִיׁשְ
י  ַעד ֵרֵעהּו" ]איוב מב, י[, ּכִ לֹו ּבְ ּלְ ִהְתּפַ בּות ִאּיֹוב ּבְ ב ֶאת ׁשְ תּוב: "ַוה' ׁשָ ַמְצִליִחין, ְוֵכן ֵהִעיד ַהּכָ

בּותֹו:  ב ׁשְ ד ׁשָ ל ְלָפָניו, ִמּיָ ּלֵ ם ּתֹוִעיל ּוַבֲעבּור ֶזה ִהְתּפַ ֵ ה ַלּשׁ ִפּלָ ַהּתְ ֶהֱאִמין ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

שה'  יתכן  כיצד  והבחירה-  הידיעה  שאלת   – ָהֶאְפָׁשר  ֶטַבע  ִעם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְיִדיַעת  ְׁשֵאַלת 
בהמשך.  שיבואר  כפי   – ֶׁשָּיֹבא  ְּכמֹו  לעשות.  אם  לבחור  אפשרות  לנו  יש  זאת  ובכל  יהיה  מה   יודע 
ִּכְׁשרֹון  ְמַבְּטִלין  רשעים.  אנשים   – ָאֶון  ְמֵתי  זה.  את  זה  שיסתרו  בלא  מתאימה   –  ַּתְסִּכים 
בדרך  רק  מונהג  והעולם  בעולם,  הקורה  על  משפיעים  אינם  המצוות  שמעשי  טוענים   – ַהַּמֲעֶׂשה 

טבעית ללא השגחה אלהית.ִּתָּבֶנה – תיוושע. ְּבָצֶריָך – מלשון מבצר והגנה.
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