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חופשית:בחירה
ופתרונההבעיה

.הבעיה:ך

ניגודימ:שלהוויההאדמ,הואמוזריצור
שלאוטףחומר,גוף,הואמאתנואחדכלמח,ד

פיזיולוגיתחוקיותעל-פישפועלרקמות,
וההורמונימ,העצביממערכתברורה.וביולוגית
עמפועלימשבטביבה,האנרגיהעמבהתאמה
מדויקתלמדידההניתןבאופןוהאיברימהרקמות
אחדכלמאיד,ךהמולקולרית.לרמהעדביותר,
החירותאתמידיבאופןומרגישחווהמאתנו

לחשוב,חופשימאנוהחופשית.והבחירההאישית
חופשיימאנובלבד.רצוננומתוךולבחורלנוע

רצוננולפיולאירועימלדבריממשמעותלהעניק
אנושבההדרךואתהבנתנואתלשנותובכך
ולשלול.לחייבחופשימאנוהמציאות.אתחווימ
שלנוהחופשיתהבחירהכחופשי.נחווהרצוננו

לפיתפיטתנו,לפישלנו.החומרילגוףמצורפת
ניגוד.פהשקיימנראהשלנו,ההיגיון

להטביראפשריאיךזה?ניגודלהביןניתןאיך
מדויקימ,חוקימעל-פיהפועלחומרישגוף
הוויהמתקיימתאיךחופשי?באופןגמפועל
חירות?מתוךשפועלחומריגוףשלנו:זומוזרה

הניגודים:אחדות . 2

המיטטי,הפןבעלתהניגודימ,אחדותגישת
ניגודימ:טפוגקיומנוזו.בעיהעממתמודדת

רע,מולטובשוני,מולזהותריבוי,מולאחדות
המתקדמזמןאואין,מולקיומחוש,ךמולאור

אינטוףשלקיומזהומחזורי.זמןמוללנצח
בשפהלבטאבחשיבה,אותמלשערשניתןהפכימ

אתמקיימימהאלההניגודימבמציאות.ולתפוט
בקיומ.בטיטימרכיבהמהניגודימההוויה.זרמ

חד-כיווניתתשובהמאתנוהדורשעצמו,ההיגיון

שלנו.המציאותשלחלקרקהוא-לאאוכן-
אחת,כמהותיחדיו,והאי-רציונליהרציונלי
קיומנו.שלהאמיתיתהטינתזהאתמהווימ

השניכחוטעוברתהמיטטי,הפןבעלתזו,גישה
דוגמאותבדתית.והןהפילוטופיתבמחשבההן

אצל:למצואאפשרפילוטופיתלמחשבה
הזולגישהודוגמאותגוילינקט,הגל,הרקליטוט,
בדתזרמימ-בקרבקיימותהדתית,במחשבה
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בזן.ובייחודבטאואיזמהטופית,

אחדותמחיינושנייהכלכמעטחווימאנובתוכנו,
הכפויכחומרהפועלגופנושביןזוניגודימ

לביןפיזיולוגיות,טיבותשלקשוחהבשרשרת
הוויהאנודרכה.אתהבוחרתהחופשיתרוחנו

אחדותאנוגשמית:הוויהעמהפועלתרוחנית
חופשמתוךפועלתרוחנווגשמיות.רוחניותשל

-והגוףהנפש-שניהמהכרח.מתוך-וגופנו
המפעילמיכמובן,לשאול,איןיחדיו.פועלימ

למי.קודממילשאולשאיןכפיהמופעל,ומי
הוא-בזמןאובמקומ-קודמלהיותשכן,
רוחנית.הוויהעללהכילושאיןגשמימושג

"פועלימוגופנושנפשנוהטענהאףלמעשה,
מושגהוא'יחדיו'שכןמדויקת,לאהיאיחדיו"
קיימהניגודפועלימ.המלומר:ניתןומדיד.גשמי

אינוהניגודהעניין.אתשלנוההגיוניתבתפיטה
בקיומ.

החופשית:הרוח . 3

גוףשלאחדותהואמהמציאות,כחלקקיומנו,
בחוויית-בנפשנתמקדחופשייה.ונפשכפוי

ולפיעצמהמתוךהמחליטההחופשיתהרוח
עובדה.היאהחופשיתהבחירהחווייתרצונה.

ראשית,עיקריות.טוגיותשתימתעוררותכאן

כיוון,ישכחופשיותחווימשאנולבחירותהאמ
כלומר,בחירותינו?אתשמאחדתמטרהישהאמ
מטוימ?כיווןלעברבבחירותינונטייהקיימתהאמ

חווימשאנוזורוחניתלחירותהמקורמהושנית,
נתוןאתלהטבירניתןאיךכך?כלבטיטיבאופן

מתוךמבצעימשאנווהבחירותהחירות,החופש,

ואולימה,בפנינו?העומדותאפשרויותאינטוף
כחירות?מיוחדתכהתופעהליצורהיהיכולמי,
הראשונהוהבהרתבזו,זוקשורותהטוגיותשתי

השנייה.להבהרתעוזרת

המאפיינימאחד-קיומנושלהמיטטיהפן
הקיומיתהניגודימאחדותגישתשלהבולטימ

לרביממושכותתשובותלטפקיכול-הדתיתאו
מיטטיתחוויהמתארותעצמןהתשובותמאתנו.

אליהן.עמוקהלבתשומתנפנהאמ-
הראשונהלטוגייההעונה-הראשונההתשובה



ופתרונההבעיהחופשית:בחירה

האנושית,בהתנהגותחיוביתלכיווניותטוענת-
שהאדמטוענתהשנייהלסוגייההעונה-והשנייה
שתיאתלהלןאבהירהאל,בצלמנוצרבמהותו

התשובות,

לטוב:השאיפה 3 •ך

אונמשךשואף,מצפה,מקווה,שאינואדמאין

ואפילו-והשאיפותהציפיותהתקוות,רוצה,
ומניעותאותנושמקיימותהן-ביותרהקטנות

בסיסיבאופןהחיימ,להמשכיותקדימהאותנו
קיומנו,שלהבאהשבדקהכציפייהלתארןאפשר
הבאבעשוראובשנהבשבוע,הקרובה,בשעה

כנראה,רובנו,זאתלולאמעתה,טוביותריהיה
לחיינו,קץשמימהיינו

חיובי,הואהכיווןכיוון,ישלציפייהלתקווה,
ושואפיממצפיממקווימ,אנובעינינו,שנתפסכפי

במילימ:זאתאמרביאליקמעתה,יותרלטוב
ותקווהטובערגתי",אורואלעולמשל"מגופו
ובקלותישירותוחוויממזהימאנויחדיו,כרוכימ

ניצוצותהמאלהמעתה",יותרה"טובניצוצותאת
בפעמפעמשמידיוהאמתהצדקהיופי,הטוהר,

וברעיונות,אדמבבניבדברימ,בעולמנו:מבצבצימ
מושךטוב,משהושישמרמזימאלהניצוצות
בעונג,מלווההזיהוילעתיממעתה,יותרומאתגר
בחומ-לעתימאסתטית,בחוויה-לעתימ
עמשלמותשלבחוויה-ולעתימועמוק,רגשי

המציאות,

שבהוויההיפימהניצוצותוזיהוילטובזושאיפה
נכספימכולנולאושר,לכיסופימשלנוהבסיסהמ

חיובי,הואהכיווןכיוון,ישלאושרלאושר,

אנוש,כבנישאנו,סבירהאפשרותקיימתהאמ

מכוונימאיננואולי,או,לטוב?מכוונימאיננו
סיבות,משתיביותר,מועטהואהסיכויבכלל?

הולכתבעלייהמתאפייןהחיימקיומראשית,
לסביבה,מרביתוהסתגלותסדרארגון,שלוגדלה
היותנומעתמאתנו,אחדכלשלבחוויהשנית,

מהוהמקרימ,ברובחווימ,אנולזהותנו,מודעימ
ליופי,לשלמות,שואפימאנו-הטובשלהכיוון

לאהבה,

מערכותמאפיינתוסדרארגוןליתרהשאיפה
אינהלכךהסיבהבעלי-חיימ,בייחוד-טבעיות
שלוהגנטיבמערך-בלבדבבעל-החיימטמונה

האורגניזממלכתחילה ,),(בסביבהגמאלא-
התאמהקיימתלסדר,שואפימיחדיווהסביבה

לכףכפפהכהתאמתלסביבהבעל-החיימבין
שלבשחייהלהתבטאיכולהזוהתאמההיד,

יותר,גבוהסוכרריכוזעמנוזללעברהבקטריה
קייממהלהתענייןהאדמבשאיפתאו
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יפה,בלתילעומתיפהניצוץמזהימאנואיך
טוב,לאלעומתטובטהור,בלתילעומתטהור
נכון?בלתילעומתנכוןצודק,בלתילעומתצודק

לכיווןמהפחותהואהכיוון-תמיד-ומדוע
קיימונכון?צודקטוב,טהור,יפה,חיובי:היותר

החיובי,הכיווןעללנושמרמזמשהוכנראה,בנו,
האמהחיובי?לכיווןומרמזבנושנמצאזהמהו

לתארקשהמעצמנו?מתוכנו,באההזוההכוונה
באימהזההעליוןלטובשהכיסופימולהאמין
שהוא,רגעבכלעתה,אנושהריבלב,דמאתנו
שהרי,פחות,וצודקימפחות,יפימפחות,שלמימ

אנוליותר,מהפחות-שאיפתנומהותזוהי
הפחותמתוךולטוהרליופילשלמות,שואפימ

וטהור,יפהשלמ,

שכיסופימולחוותלתארלהניח,סבירשכ,ךמכיוון
יפה,טהורה,מישותאלינובאימלשלמותאלה

ביופי,אני,"הנהלנושרומזתואמיתיתצודקת
היופי,אתוראולבבכמפתחורקובצדק,בטוהר
הקטנהבהוויהאנו,בי",שקיימימוהצדקהטוהר

אנוזאת,חווימשלמהוהבלתיהחלשה,שלנו,
הזאתהישותשלהיפימהרמזימאתחשימ
מאושרות:חוויותשלוזכימיפימרגעימבאותמ

זכימ,צלילימחיימ,לבעלליטוףידי,דשלחיוך
המאלהשנוגעות,מילימאומעודנימ,מראות
מהפחותשלנוהתנועהמתממשתבהמהרגעימ

האושר,לכיווןמההווהטוב,ליותרטוב

לאחררובנו,האושר?שלהמרכזיהמרכיבמהו
שאושרנאמרלנו,המתאימהבתשובהשנתעמק

נתעמקאממטרה,למימוששנלוויתהחוויההיא
שאושרנאמרמטרה,מימוששלבחוויהיותראף

בנטייהבהכללה,ישותנו,שלבהרחבהמתממש
לנצח,ושלנועמנושיהיהמישהואומשהולעבר

המטרה,עמההתמזגותשלהרוגעובהרגשת
רוצהתשוקהכל"כיניטשה:שלבמילותיו

יכולזהמימושעמוקה",עמוקה,נצחיותנצחיות,
משמעותבמציאתאוביחסימ,ביצירה,להתבטא
עצממבפרטימנתקלימכשאנו-שובלקיומ,

ון



שאהבנו,באדםשפיסלנו,מסויםבפסללמשל
קיומנועובדתמשמעותשלעמוקהבתובנהאו
אוברמזרקלאואולילחוות,יכוליםאנו-

ויפהטהורהעליונהישותשלקיוםבניצוץ,
להתמזגאליה,שואפיםאנוהאמת.לכיווןהרומזת

השלמות.עם

מושך,שהואמישהואומשהועםהתמזגות

הנצחיות,לעברזוהתמזגותוהרחבתויפהטהור
האהבההאהבה.התגלמותשלנובמושגיםהיא

האינסופיתהישותעללנורומזתהפרטית
שהיאמניחיםשאנוהעליונההישותזוהאוהבת.
שהיאישותלאושר:כיסופינובבסיסקיימת

התגלמותהואהאלהאל.זהוהאהבה.התגלמות
אומרתהיליםמשוררנכספים.אנוואליוהאהבה

כןמים,אפיקיעלתערוג"כאילבמילים:זאת
אלוהים".אליךתערוגנפשי

הבריאה:כצלםהחופש 3.2

מטבענושואפיםאנועתה:עדטיעונינואתנסכם

בנו.אינההשלמותשבחיים.לחיובילטוב,
הטהורההאינסופיתהישותקיוםאתחוויםאנו

לאושר,נכספיםאנושבקיומנו.היפיםבניצוצות
מממשתכללבדרךהאהבההיופי.עםלאיחוד

שכיסופיםלשערניתןהאםנשאל:האושר.את
מתקיימיםבאהבה,המתממשיםלאושר,אלה
ננסהשלא.סבירחלקית?לפחותחירות,בלי

היחסאתהמיסטית,הגישהעל-פילהסביר,
המקוריתבהרגםכךהחירות.לביןאהבהשבין

האוהבת.האינסופיתבישותהחירות:שלהמשוער

יצרולכןאותנואוהבהאהבה,כהתגלמותהאל,
מתממששהצלםלהניחקשהבצלמו.אותנו

סופיהואשחומרמכיווןבגשמיות,בחומר,

"בצלמו"לכןנצחי.הואשהאלבעודומתכלה,
הבוראתהישותרוחני.צלםכנראה,פירושו,
לאל.המיוחדתתכונהזוהחופשי.מרצונהפועלת
חופשיים-בצלמואותנובוראשאוהבנו,האל

מתנההנוהבחירהחופשהסופי.קיומנובגבולות
דומיםאנואותנו.מאהבתובהאותנוחנןשהוא

מוחלט.באופןחופשיהאלבחירה.בחופשלו
מוגבלשלנוהחופשמוגבל.באופןחופשייםאנו

כפימוגבל.אינו-האלחופשנסיבות.על-ידי
נכספיםאנוהטהורה,לאהבהנכספיםשאנו

וחופשיתאוהבתאינסופיתישותהבחירה.לחופש
מוגבלים,כיצוריםאנו,לקיומנו.הסיבההיא

ולחופש.לאהבהכנכספיםבצלמה,נבראנו
שואףהאדם"לבבאמרו:זאתהביעאוגוסטינוס

ולבנואותנו,בראתהאלאתההנצחי.לאושר
אליך".שיגיעעדמנוחהחסר

לבחירותאפשרותכמובן,פותח,בחירהחופש

11 

-טעותמתוךנעשותאלהבחירותאךגרועות.
אםקיומנו.שלהחיובילכיווןמביטיםכשאיננו

שבקיוםלטובמכוונתבחירהומתוךבמודענשאף
-לטובכשואפיםברואיםמלכתחילהואנו-

שלנוהכיסופיםגרועות.לבחירותהסיכוייפחת
אנושלנובבחירותגםכךהאושר.בכיווןהם

הטוב.אלמכוונים

הכרחיותפירושהאיןמסויםבכיווןלבחירהנטייה
ככלאךטוב.לעשותכפוייםאיננובבחירה.
כלומר,לאל,דומיםנהיהטוב,בעשייתשנבחר
עללכפותאפילואפשריוחופשיים.אוהבים
הקטגוריהצועל-פילדוגמה,-לבחורעצמנו

לכיווןמועדותשפנינוידיעהמתוךקאנטשל
צדק,עשייתשתכליתהמודעתבחירהכלהטוב.
לדוגמה,השלמה.לישותאותנותקרבואהבה,טוב
מעודפיםלחלקעצמנועללכפותיכוליםאנו

לשקר,לאהזולת,אתלקבללנזקקים,שלנו
ברגשותינוזולתנואתלשתףלזולת,לעזור

ולעשותלהרגיעלנחם,ברגשותיו,ולהשתתף
האישייםבחיינוחיוביותמחוותאלפיעוד

נחושטוב,שנעשהככלכלומר,והחברתיים.
כפויים.נחוששנטעה,וככלחופשיים,

מתוךכלומר,-מודערצוןמתוךבטובבחירה
ורגשידיעהשלהפעלהדורשת-חירות

ביותרהגבוהההפעילותאולי,זו,בו-זמנית.
עמוקרגשימרכיבעםתובנהאדם:כבנישלנו

ידיעהומתוךהנאהמתוךבטובבחירהזווחיובי.

שזוהביטחוןשכןמיסטית,חוויהזובו-זמנית.

שלעמוקהרגשיתבחוויהמעורבהנכונההדרך
איך?לפתח.אפשרכאלהבחירותואושר.סיפוק
מעצמנונבקשלבחור,נדרשיםאנושבומצבבכל

זה.במצבביותרהטובאתלעשותמעמיקבאופן
שייעשהלרצותשנוכלמעשהאותוזהומהו?
כתכליתלנומשמשהאחרכאשרהאדם,בנילשאר
בעבורהאושרלמרבלהגיענוכלכךכאמצעי.ולא

נבקשאםוליופי.לדיוקלפשטות,נשאףכולם.
הטובההבחירהאתשהוא,מעשהבכלבכנות,
מכיווןמדוע?קטן.-שנטעההסיכויביותר,

ליותרמפחותאותנושמכווןמצפןקייםשבכולנו
נתקשהשלעתיםאפשרבכנות.בונבחרטוב.

לשמועיותרנוטיםאנולפעמיםשכןלבחור,
לצליליםלבלשיםמאשרהגדוליםהרעשיםאת

לאמתלשמועלהשתדלעלינואךהעדינים.
שעשוייםאדםכבנישלנו,העדינההפנימית
אהבה.שלבצלמה
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אהבה.היאוהאינסופיתהשלמההישותראשית,
האהבההחופש.שיאקייםהאהבהבהתגלמות

באופןוהמתקבלתהניתנתזוהיאביותרהטהורה



וחיובי.מלאכן,רצוןמתוךביותר,החופשי
נכספימוהחירות,האהבהבצלמהברואימאנו,
האפשריביותרהחופשיבאופןאהבהולקבללתת
סופיימ.כברואימלנו,

בנימבחינתנומחייבתשלנוהחלטהכלשנית,
אותהבצלמברואימשכולנומכיווןאחרימ,אדמ
בצלמהאותנושבראה-אינסופיתטהורהישות

להתבצעחייבותהחלטותינולכןוהחופשי.האוהב
מעשהכלכ,ךאחראי.דעתשיקולומתוךבזהירות
שלברורההנחהמתוךנעשההואאמשנעשה,
גממתאימהואולחופש,לאהבהלטוב,כיסופימ
ונהיהזאתשנחווהככלאדמ.כבנילאחרימ
קרובותלעתימלשמוענוכליותר,לכךמודעימ

שבקיומ,היופישלהעדינימהצלילימאתיותר
יותראותנושתעשינההבחירותאתלבחורונוכל

מאושרימ.

ש"עיקרועדלקיומנו,אימננטיכההטובשלישית,
סנקה.כדבריכזה",להיותהרצוןהואהטובשל

מתכווןשהואבכך-לטובחופףבחלקו,הרצון,
אממאתנו,אחדכלשלהרצונותסכומלטוב.
במילותיואו,יותר.טובעולמייצורלטוב,נתכוון

תהיהכךישר."היההעממי,הפתגמשלהבוטות
בעולמ".פחותאחדנבלשישבטוח

חופשאינההבחירהחופששלמשמעותורביעית,
חירותכלומר,אותנו.שמהנימבדברימרקלבחור
"אדמפיתגורס,כדבריהנאות.אחרימרדףאינה

רדיפהחורין".בןאיננולתאוותיועבדשהוא
החוויהלמרותעבדות,שלסוגהיאהנאותאחרי

תאוותשכן,הרודף.שלהרגעיתהחיובית
ללאכחביתועו,דעודדורשותהמתמלאות

חישהואמכיווןמאושר,אינוכזהאדמתחתית.

שבוחראדמלעומתו,התאוות.מילוישלבחרדה
הטובההבחירהשזודעתושיקולידיעהמתוך

החלטההחופשי.הואהואולכולמלווהמועילה
חירותאחריות.לקיחתעממתקבלתחופשית
לקיחתבזו.זוכרוכותסרטר,כדבריואחריות,
בלבחששותלהעלותכמובן,יכולה,אחריות
מכיווןמחירות,פוחדימהאדמ"בניאחדימ;

הסיבהזואולישאו. .ב.'גאמראחריות",שפרושה
לנואלאךפרומ.א.שטעןכפימחופש,למנוס

ומתווהעבורנושזוהרטהוראורקיימלחשוש:
אליונכספיממטבענוואנוהדרך,אתלנו

והאמת.היופיעולמאל-

בחירותולבחורשבקיומלטוהרלהקשיבולבסוף,
איןוקולקטיביתאישיתאחריותמתוךמודעות

בקלות.לעשותןשניתןפעולותאלה
דרךקיימתכן.מאמץעמאפשריהדבראולמ
כבקשהלטוהרכיסופינואתלבטאנוכללפיה

במילימלהתפלל,התפילה.דרךזוואישית.מודעת

לצדק,לאהבה,העליון,לטובשלנו,האישיות
זההקשורימכברואימנתפללאותנו.שיכוונו

תעזורהרגשיתהבנתנוהעליון.הטוהרדרךלזה
רבימואנושית.חיוביתהחלטהלקבלאזלנו

תהיהזונכונה.תהיהשהחלטתנוהסיכויימ
לכולנו.המתאימההחלטהחופשית,החלטה
אידאלימאותמבצלמברואימכולנוכימדוע?
קיומנו.שלגבוהימ
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