בחירה חופשית:
הבעיה ופתרונה

מוטי וימוו

הטופית ,בטאואיזמ ובייחוד בזן.

ך .הבעיה:

יצור מוזר הוא האדמ ,הוויה של ניגודימ:
מח,ד כל אחד מאתנו הוא גוף ,חומר ,אוטף של
רקמות ,שפועל על-פי חוקיות פיזיולוגית
וביולוגית ברורה .מערכת העצבימ וההורמונימ,
בהתאמה עמ האנרגיה שבטביבה ,פועלימ עמ
הרקמות והאיברימ באופן הניתן למדידה מדויקת
ביותר ,עד לרמה המולקולרית .מאיד,ך כל אחד
מאתנו חווה ומרגיש באופן מידי את החירות

האישית והבחירה החופשית .אנו חופשימ לחשוב,
לנוע ולבחור מתוך רצוננו בלבד .אנו חופשיימ
להעניק משמעות לדברימ ולאירועימ לפי רצוננו
ובכך לשנות את הבנתנו ואת הדרך שבה אנו
חווימ את המציאות .אנו חופשימ לחייב ולשלול.
רצוננו נחווה כחופשי .הבחירה החופשית שלנו
מצורפת לגוף החומרי שלנו .לפי תפיטתנו ,לפי
ההיגיון שלנו ,נראה שקיימ פה ניגוד.
איך ניתן להבין ניגוד זה? איך אפשרי להטביר
שגוף חומרי הפועל על-פי חוקימ מדויקימ,
פועל גמ באופן חופשי? איך מתקיימת הוויה
מוזרה זו שלנו :גוף חומרי שפועל מתוך חירות?

בתוכנו ,אנו חווימ כמעט כל שנייה מחיינו אחדות
ניגודימ זו שבין גופנו הפועל כחומר הכפוי
בשרשרת קשוחה של טיבות פיזיולוגיות ,לבין
רוחנו החופשית הבוחרת את דרכה .אנו הוויה

רוחנית הפועלת עמ הוויה גשמית :אנו אחדות
של רוחניות וגשמיות .רוחנו פועלת מתוך חופש
וגופנו

-

מתוך הכרח .שניהמ

-

הנפש והגוף

-

פועלימ יחדיו .אין לשאול ,כמובן ,מי המפעיל
ומי המופעל ,כפי שאין לשאול מי קודמ למי.
שכן ,להיות קודמ  -במקומ או בזמן  -הוא
מושג גשמי שאין להכילו על הוויה רוחנית.
למעשה ,אף הטענה שנפשנו וגופנו "פועלימ
יחדיו" היא לא מדויקת ,שכן 'יחדיו' הוא מושג
גשמי ומדיד .ניתן לומר :המ פועלימ .הניגוד קיימ
בתפיטה ההגיונית שלנו את העניין .הניגוד אינו
בקיומ.

.3

הרוח החופשית:

קיומנו ,כחלק מהמציאות ,הוא אחדות של גוף
כפוי ונפש חופשייה .נתמקד בנפש

-

בחוויית

הרוח החופשית המחליטה מתוך עצמה ולפי

.2

רצונה .חוויית הבחירה החופשית היא עובדה.

אחדות הניגודים:

כאן מתעוררות שתי טוגיות עיקריות .ראשית,

גישת אחדות הניגודימ ,בעלת הפן המיטטי,
מתמודדת עמ בעיה זו .קיומנו טפוג ניגודימ:

אחדות מול ריבוי ,זהות מול שוני ,טוב מול רע,
אור מול חוש,ך קיומ מול אין ,או זמן המתקדמ
לנצח מול זמן מחזורי .זהו קיומ של אינטוף
הפכימ שניתן לשער אותמ בחשיבה ,לבטא בשפה
ולתפוט במציאות .הניגודימ האלה מקיימימ את
זרמ ההוויה .הניגודימ המ מרכיב בטיטי בקיומ.
ההיגיון עצמו ,הדורש מאתנו תשובה חד-כיוונית

 כן או לא  -הוא רק חלק של המציאות שלנו.הרציונלי והאי-רציונלי יחדיו ,כמהות אחת,
מהווימ את הטינתזה האמיתית של קיומנו.
גישה זו ,בעלת הפן המיטטי ,עוברת כחוט השני
הן במחשבה הפילוטופית והן בדתית .דוגמאות
למחשבה פילוטופית אפשר למצוא אצל:
הרקליטוט ,הגל ,גוילינקט ,ודוגמאות לגישה הזו
במחשבה הדתית ,קיימות בקרב
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האמ לבחירות שאנו חווימ כחופשיות יש כיוון,
האמ יש מטרה שמאחדת את בחירותינו? כלומר,
האמ קיימת נטייה בבחירותינו לעבר כיוון מטוימ?
ושנית ,מה המקור לחירות רוחנית זו שאנו חווימ
באופן בטיטי כל כך? איך ניתן להטביר את נתון
החופש ,החירות ,והבחירות שאנו מבצעימ מתוך

אינטוף אפשרויות העומדות בפנינו? מה ,ואולי
מי ,יכול היה ליצור תופעה כה מיוחדת כחירות?
שתי הטוגיות קשורות זו בזו ,והבהרת הראשונה

עוזרת להבהרת השנייה.
הפן המיטטי של קיומנו  -אחד המאפיינימ
הבולטימ של גישת אחדות הניגודימ הקיומית

או הדתית

-

יכול לטפק תשובות מושכות לרבימ

מאתנו .התשובות עצמן מתארות חוויה מיטטית

 אמ נפנה תשומת לב עמוקה אליהן.התשובה הראשונה  -העונה לטוגייה הראשונה

בחירה חופשית:
 טוענת לכיווניות חיובית בהתנהגות האנושית,והשנייה  -העונה לסוגייה השנייה טוענת שהאדמ
במהותו נוצר בצלמ האל ,אבהיר להלן את שתי
התשובות,

ך •  3השאיפה לטוב:
אין אדמ שאינו מקווה ,מצפה ,שואף ,נמשך או

רוצה ,התקוות ,הציפיות והשאיפות
הקטנות ביותר

-

-

ואפילו

הן שמקיימות אותנו ומניעות

אותנו קדימה להמשכיות החיימ ,באופן בסיסי
אפשר לתארן כציפייה שבדקה הבאה של קיומנו,
בשעה הקרובה ,בשבוע ,בשנה או בעשור הבא

יהיה יותר טוב מעתה ,לולא זאת רובנו ,כנראה,
היינו שמימ קץ לחיינו,

לתקווה ,לציפייה יש כיוון ,הכיוון הוא חיובי,
כפי שנתפס בעינינו ,אנו מקווימ ,מצפימ ושואפימ

לטוב יותר מעתה ,ביאליק אמר זאת במילימ:
"מגופו של עולמ אל אורו ערגתי" ,טוב ותקווה
כרוכימ יחדיו ,אנו מזהימ וחווימ ישירות ובקלות
את ניצוצות ה"טוב יותר מעתה" ,אלה המ ניצוצות
הטוהר ,היופי ,הצדק והאמת שמידי פעמ בפעמ

מבצבצימ בעולמנו :בדברימ ,בבני אדמ וברעיונות,
ניצוצות אלה מרמזימ שיש משהו טוב ,מושך
ומאתגר יותר מעתה ,לעתימ הזיהוי מלווה בעונג,
לעתימ  -בחוויה אסתטית ,לעתימ  -בחומ
רגשי ועמוק ,ולעתימ  -בחוויה של שלמות עמ
המציאות,

שאיפה זו לטוב וזיהוי הניצוצות היפימ שבהוויה
המ הבסיס שלנו לכיסופימ לאושר ,כולנו נכספימ
לאושר ,לאושר יש כיוון ,הכיוון הוא חיובי,
האמ קיימת אפשרות סבירה שאנו ,כבני אנוש,

איננו מכוונימ לטוב? או ,אולי ,איננו מכוונימ
בכלל? הסיכוי הוא מועט ביותר ,משתי סיבות,
ראשית ,קיומ החיימ מתאפיין בעלייה הולכת
וגדלה של ארגון ,סדר והסתגלות מרבית לסביבה,
שנית ,בחוויה של כל אחד מאתנו ,מעת היותנו
מודעימ לזהותנו ,אנו חווימ ,ברוב המקרימ ,מהו
הכיוון של הטוב  -אנו שואפימ לשלמות ,ליופי,
לאהבה,

השאיפה ליתר ארגון וסדר מאפיינת מערכות
טבעיות  -בייחוד בעלי-חיימ ,הסיבה לכך אינה
טמונה בבעל-החיימ בלבד  -במערך הגנטי שלו

הבעיה ופתרונה
 אלא גמ בסביבה  ),(,מלכתחילה האורגניזמוהסביבה יחדיו שואפימ לסדר ,קיימת התאמה
בין בעל-החיימ לסביבה כהתאמת כפפה לכף
היד ,התאמה זו יכולה להתבטא בשחייה של
הבקטריה לעבר נוזל עמ ריכוז סוכר גבוה יותר,
או בשאיפת האדמ להתעניין מה קיימ
מעבר לקיר ) (, 2
איך אנו מזהימ ניצוץ יפה לעומת בלתי יפה,
טהור לעומת בלתי טהור ,טוב לעומת לא טוב,
צודק לעומת בלתי צודק ,נכון לעומת בלתי נכון?
ומדוע  -תמיד  -הכיוון הוא מהפחות לכיוון
היותר חיובי :יפה ,טהור ,טוב ,צודק ונכון? קיימ

בנו ,כנראה ,משהו שמרמז לנו על הכיוון החיובי,
מהו זה שנמצא בנו ומרמז לכיוון החיובי? האמ
ההכוונה הזו באה מתוכנו ,מעצמנו? קשה לתאר
ולהאמין שהכיסופימ לטוב העליון הזה באימ
מאתנו בלב,ד שהרי אנו עתה ,בכל רגע שהוא,
שלמימ פחות ,יפימ פחות ,וצודקימ פחות ,שהרי,
זוהי מהות שאיפתנו  -מהפחות ליותר ,אנו
שואפימ לשלמות ,ליופי ולטוהר מתוך הפחות
שלמ ,יפה וטהור,

מכיוון שכ,ך סביר להניח ,לתאר ולחוות שכיסופימ
אלה לשלמות באימ אלינו מישות טהורה ,יפה,
צודקת ואמיתית שרומזת לנו "הנה אני ,ביופי,
בטוהר ובצדק ,רק פתחו לבבכמ וראו את היופי,
הטוהר והצדק שקיימימ בי" ,אנו ,בהוויה הקטנה

שלנו ,החלשה ,והבלתי שלמה חווימ זאת ,אנו
חשימ את הרמזימ היפימ של הישות הזאת
באותמ רגעימ יפימ וזכימ של חוויות מאושרות:
חיוך של ידי,ד ליטוף לבעל חיימ ,צלילימ זכימ,
מראות מעודנימ ,או מילימ שנוגעות ,אלה המ
הרגעימ בהמ מתממשת התנועה שלנו מהפחות
טוב ליותר טוב ,מההווה לכיוון האושר,
מהו המרכיב המרכזי של האושר? רובנו ,לאחר
שנתעמק בתשובה המתאימה לנו ,נאמר שאושר
היא החוויה שנלווית למימוש מטרה ,אמ נתעמק
אף יותר בחוויה של מימוש מטרה ,נאמר שאושר
מתממש בהרחבה של ישותנו ,בהכללה ,בנטייה
לעבר משהו או מישהו שיהיה עמנו ושלנו לנצח,
ובהרגשת הרוגע של ההתמזגות עמ המטרה,
במילותיו של ניטשה" :כי כל תשוקה רוצה
נצחיות ,נצחיות עמוקה ,עמוקה" ,מימוש זה יכול

להתבטא ביצירה ,ביחסימ ,או במציאת משמעות
לקיומ ,שוב

-

כשאנו נתקלימ בפרטימ עצממ

ון

למשל בפסל מסוים שפיסלנו ,באדם שאהבנו,
או בתובנה עמוקה של משמעות עובדת קיומנו
 אנו יכולים לחוות ,ואולי לא רק ברמז אובניצוץ ,קיום של ישות עליונה טהורה ויפה
הרומזת לכיוון האמת .אנו שואפים אליה ,להתמזג
עם השלמות.

גרועות .אך בחירות אלה נעשות מתוך טעות
כשאיננו מביטים לכיוון החיובי של קיומנו .אם
נשאף במודע ומתוך בחירה מכוונת לטוב שבקיום
 ואנו מלכתחילה ברואים כשואפים לטוב -יפחת הסיכוי לבחירות גרועות .הכיסופים שלנו
הם בכיוון האושר .כך גם בבחירות שלנו אנו
מכוונים אל הטוב.

-

התמזגות עם משהו או מישהו שהוא מושך,

טהור ויפה והרחבת התמזגות זו לעבר הנצחיות,
היא במושגים שלנו התגלמות האהבה .האהבה
הפרטית רומזת לנו על הישות האינסופית
האוהבת .זו הישות העליונה שאנו מניחים שהיא
קיימת בבסיס כיסופינו לאושר :ישות שהיא
התגלמות האהבה .זהו האל .האל הוא התגלמות
האהבה ואליו אנו נכספים .משורר תהילים אומר
זאת במילים" :כאיל תערוג על אפיקי מים ,כן
נפשי תערוג אליך אלוהים".

3.2

החופש כצלם הבריאה:

נסכם את טיעונינו עד עתה :אנו שואפים מטבענו

לטוב ,לחיובי שבחיים .השלמות אינה בנו.
אנו חווים את קיום הישות האינסופית הטהורה

בניצוצות היפים שבקיומנו .אנו נכספים לאושר,
לאיחוד עם היופי .האהבה בדרך כלל מממשת
את האושר .נשאל :האם ניתן לשער שכיסופים
אלה לאושר ,המתממשים באהבה ,מתקיימים
בלי חירות ,לפחות חלקית? סביר שלא .ננסה
להסביר ,על-פי הגישה המיסטית ,את היחס
שבין אהבה לבין החירות .כך גם יתבהר המקור
המשוער של החירות :בישות האינסופית האוהבת.
האל ,כהתגלמות האהבה ,אוהב אותנו ולכן יצר
אותנו בצלמו .קשה להניח שהצלם מתממש
בחומר ,בגשמיות ,מכיוון שחומר הוא סופי

ומתכלה ,בעוד שהאל הוא נצחי .לכן "בצלמו"
פירושו ,כנראה ,צלם רוחני .הישות הבוראת
פועלת מרצונה החופשי .זו תכונה המיוחדת לאל.
האל שאוהבנו ,בורא אותנו בצלמו  -חופשיים
בגבולות קיומנו הסופי .חופש הבחירה הנו מתנה
שהוא חנן אותנו בה מאהבתו אותנו .אנו דומים

לו בחופש בחירה .האל חופשי באופן מוחלט.
אנו חופשיים באופן מוגבל .החופש שלנו מוגבל
על-ידי נסיבות .חופש האל  -אינו מוגבל .כפי
שאנו נכספים לאהבה הטהורה ,אנו נכספים
לחופש הבחירה .ישות אינסופית אוהבת וחופשית
היא הסיבה לקיומנו .אנו ,כיצורים מוגבלים,
נבראנו בצלמה ,כנכספים לאהבה ולחופש.
אוגוסטינוס הביע זאת באמרו" :לב האדם שואף
לאושר הנצחי .אתה האל בראת אותנו ,ולבנו
חסר מנוחה עד שיגיע אליך".
חופש בחירה פותח ,כמובן ,אפשרות לבחירות
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נטייה לבחירה בכיוון מסוים אין פירושה הכרחיות
בבחירה .איננו כפויים לעשות טוב .אך ככל
שנבחר בעשיית טוב ,נהיה דומים לאל ,כלומר,
אוהבים וחופשיים .אפשרי אפילו לכפות על
עצמנו לבחור  -לדוגמה ,על-פי הצו הקטגורי
של קאנט מתוך ידיעה שפנינו מועדות לכיוון
הטוב .כל בחירה מודעת שתכליתה עשיית צדק,
טוב ואהבה ,תקרב אותנו לישות השלמה .לדוגמה,
אנו יכולים לכפות על עצמנו לחלק מעודפים
שלנו לנזקקים ,לקבל את הזולת ,לא לשקר,
לעזור לזולת ,לשתף את זולתנו ברגשותינו
ולהשתתף ברגשותיו ,לנחם ,להרגיע ולעשות
עוד אלפי מחוות חיוביות בחיינו האישיים
והחברתיים .כלומר ,ככל שנעשה טוב ,נחוש
חופשיים ,וככל שנטעה ,נחוש כפויים.

בחירה בטוב מתוך רצון מודע  -כלומר ,מתוך
חירות  -דורשת הפעלה של ידיעה ורגש
בו-זמנית .זו ,אולי ,הפעילות הגבוהה ביותר
שלנו כבני אדם :תובנה עם מרכיב רגשי עמוק
וחיובי .זו בחירה בטוב מתוך הנאה ומתוך ידיעה
בו-זמנית .זו חוויה מיסטית ,שכן הביטחון שזו

הדרך הנכונה מעורב בחוויה רגשית עמוקה של
סיפוק ואושר .בחירות כאלה אפשר לפתח .איך?
בכל מצב שבו אנו נדרשים לבחור ,נבקש מעצמנו
באופן מעמיק לעשות את הטוב ביותר במצב זה.
מהו? זהו אותו מעשה שנוכל לרצות שייעשה
לשאר בני האדם ,כאשר האחר משמש לנו כתכלית
ולא כאמצעי .כך נוכל להגיע למרב האושר בעבור
כולם .נשאף לפשטות ,לדיוק וליופי .אם נבקש
בכנות ,בכל מעשה שהוא ,את הבחירה הטובה
ביותר ,הסיכוי שנטעה

-

קטן .מדוע? מכיוון

שבכולנו קיים מצפן שמכוון אותנו מפחות ליותר
טוב .נבחר בו בכנות .אפשר שלעתים נתקשה
לבחור ,שכן לפעמים אנו נוטים יותר לשמוע
את הרעשים הגדולים מאשר לשים לב לצלילים
העדינים .אך עלינו להשתדל לשמוע לאמת
הפנימית העדינה שלנו ,כבני אדם שעשויים
בצלמה של אהבה.

 .4מסקנות לסיכום:
ראשית ,הישות השלמה והאינסופית היא אהבה.
בהתגלמות האהבה קיים שיא החופש .האהבה
הטהורה ביותר היא זו הניתנת והמתקבלת באופן

החופשי ביותר ,מתוך רצון כן ,מלא וחיובי.
אנו ,הברואימ בצלמ האהבה והחירות ,נכספימ
לתת ולקבל אהבה באופן החופשי ביותר האפשרי
לנו ,כברואימ סופיימ.
שנית ,כל החלטה שלנו מחייבת מבחינתנו בני
אדמ אחרימ ,מכיוון שכולנו ברואימ בצלמ אותה
ישות טהורה אינסופית  -שבראה אותנו בצלמה
האוהב והחופשי .לכן החלטותינו חייבות להתבצע
בזהירות ומתוך שיקול דעת אחראי .כ,ך כל מעשה
שנעשה ,אמ הוא נעשה מתוך הנחה ברורה של
כיסופימ לטוב ,לאהבה ולחופש ,הוא מתאימ גמ
לאחרימ כבני אדמ .ככל שנחווה זאת ונהיה
מודעימ לכך יותר ,נוכל לשמוע לעתימ קרובות
יותר את הצלילימ העדינימ של היופי שבקיומ,
ונוכל לבחור את הבחירות שתעשינה אותנו יותר

האישיות שלנו ,לטוב העליון ,לאהבה ,לצדק,
שיכוונו אותנו .נתפלל כברואימ הקשורימ זה
לזה דרך הטוהר העליון .הבנתנו הרגשית תעזור
לנו אז לקבל החלטה חיובית ואנושית .רבימ
הסיכויימ שהחלטתנו תהיה נכונה .זו תהיה
החלטה חופשית ,החלטה המתאימה לכולנו.
מדוע? כי כולנו ברואימ בצלמ אותמ אידאלימ
גבוהימ של קיומנו.

מאושרימ.

שלישית ,הטוב כה אימננטי לקיומנו ,עד ש"עיקרו
של הטוב הוא הרצון להיות כזה" ,כדברי סנקה.
הרצון ,בחלקו ,חופף לטוב  -בכך שהוא מתכוון
לטוב .סכומ הרצונות של כל אחד מאתנו ,אמ
נתכוון לטוב ,ייצור עולמ טוב יותר .או ,במילותיו
הבוטות של הפתגמ העממי" ,היה ישר .כך תהיה
בטוח שיש נבל אחד פחות בעולמ".
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הערות:

. 1העובדה שהתגלתה לאחרונה שמטפר הגניס האנושייס
הוא קטן בהרבה ממה שציפו חוקרי הגנוס האנושי ,ודומה

מאד למטפר הגניס של שאר בעלי החייס  -נמוכיס
וגבוהיס כאחד מבחינה אבולוציונית ,רומזת על ההשפעה
היחטית הגבוהה של הטביבה על האורגניזס.
כמובן שמטפר יחטית קטן של גניס אינו אומר שאנו
יותר חופשייס; כפי שכמובן אין לומר שמפני שלזבוב
המצוי יש כמחצית ממטפר הגניס האנושייס הוא חופשי

פי שנייס מהאדס  .החופש שלנו כבני אדס הוא חלק

מהזהות שלנו על-פיה אנו מתייחטיס לעבר  ,חוויס את
ההווה ומתכנניס את העתי.ד החופש הוא חלק מהחוויה
של משמעות קיומנו ,ואינו שייך לתחוס החומרי.
 .2שאיפה זו לארגון וטדר נוגדת את האנתרופיה שמתארת
את התמזגות כלל מערכות היקוס לפי התרמודינמיקה.
א,ך כמובן ,אין לדעת ידו של מי על העליונה  -הטדר
או האנתרופיה .בינתייס ,למרות הנטייה המתמדת של
כלל המערכות לכיוון אי-הטדר והכיליון ,היקוס ,מעצס
הגדרתו כיקוס ,מאורגן ומטודר .יש הטועניס למחזוריות

ביצירת היקוס :הנטייה לכיליון ,לאחר שתגיע לשיאה,
תהפוך כוונה והיקוס ישוב וייברא ,וחוזר חלילה.
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