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דלעיל כברורה מאליה .חלקנו ,עמ השקעת מחשבה
ורגש ,יכול לקבל את התשובה החיובית לשאלות

להלן שתי טענות שרובנו נסכימ לכל אחת מהן

אלה כמסתברת ביותר לקיומנו.

לממש את עצממ .השנייה :מנהיגות מתממשת

ובנימה אישית .ניסיתי למצוא בדברימ שכתבתי

בנפרד .הראשונה :חופש הבחירה מאפשר לבני אדמ
במנהיג ,שהוא מודל חיקוי לבני אדמ ,המצפימ
שהמנהיג ידריך

אותמ .האמ אפשרי שנסכימ

להלן רעיונות שאפשר לסתרמ .לא מצאתי .אינני
אומר זאת בגאווה .להפך .אשמח אמ מישהו יראה
לי מקומות לא מוצקימ .שכן ,אמהר ואשתדל אז

לשתיהן גמ יחד?

לחזקמ .אשמח יותר אמ נסכימ לטענות אלה .שכן,

נשאל זאת באופן אחר .האמ אפשרי מצב אנושי

שבו יתקיימו זה בצד זה מנהיגות מוחלטת מחד

אז ניצור עולמ טוב יותר ונחוש טוב יותר עמ עצמנו
ועמ הסובב אותנו.

ותחושת חופש מאידך? האמ אפשר שנחוש שאנו

מונהגימ בכל רמ"ח אברינו ונחוש בו בזמן יוזמימ

ועצמאימ? האמ אנו יכולימ לקבל מנהיגות מוחלטת
ללא תנאי ,מתוך רצון ואהבה? האמ אפשרי קיומ
אנושי לפיו בני האדמ חווימ מימוש מבחינת
בחירותי המ החופשיות ,ובו בזמן מודעימ לקיומו
של מודל שאותו המ מחקימ ללא סייג? האמ תיתכן
התאמה מוחלטת בין מנהיג למונהג?

ב.

אלוהימ הוא אין-סופי בהחלט .לכן ,הוא כולל הכול.
כלומר ,אין דבר שקיימ מחוץ לו .אמ כך ,אנו
היקומ ובני האדמ

נראה שהאדמ המודרני המערבי ,בעל הגישה
האינדיבידואלית ,החי בחברה דמוקרטית ,יסלוד
מתשובה חיובית לשאלות אלה .אדמ זה יאמר שכל
אחת מהשאלות דלעיל מציבה שני ניגודימ שאין
ליישבמ .סביר שיוסיף ויאמר שרק בני אדמ שאינמ
מממשימ את עצממ בבחירותיהמ ,החיימ במשטרימ

מפגרימ מבחינה חברתית מודימ במנהיגות מוחלטת.
האמנמ? אנסה להראות בדפימ הבאימ שהתשובה
המסתברת ביותר לשאלות דלעיל היא חיובית.
אנסה להראות שהתשובה היא מתחת
נביט בה

לאפנו -

אמ

בכנות .חלקנו ,בתרבותנו ובתרבויות

-

-

חלק מהאל .כבני אדמ אנו

סופיימ .אנו חלקימ סופיימ באין-סוף .כך ,מח,ד
אנו לוקחימ חלק באל .מאידך ,אנו רחוקימ ממנו
מרחק

לכאורה נראה שהתשובה לשאלות אלה היא שלילית.

היפתדר

אין-סופי,

כרחוק

הסוף

מהאין-סוף.

משמעות האלוהימ לגבינו היא טוב ,טוהר ,יופי,
אמת ,צדק ,אהבה ,חופש ואין סוף תארימ חיוביימ

מוחלטימ אחרימ .מכיוון שהאל הוא אינסופי ,כל
תואר כזה הוא אין-סופי .לכן אפשר להבין כל אחד

מהתארימ האלה כנרדף לכל אחר מאין סוף התארימ
המוזכרימ .במילימ אחרות :כל תואר של האלוהות

הוא שיא .מכיוון שהאל הוא אח,ד שיאימ מתלכדימ
באין-סוף .כך אפשר לזהות אלוהימ עמ טוב ,טוהר,
יופי ,אמת ,צדק ,אהבה ,חופש ,ואין-סוף תארי שיא

אחרימ .לצורך ההסבר שיבוא להלן ,נוכל לבחור
בכל תואר שהוא ,שכן הוא נרדף לשאר התארימ.
נבחר בחופש ובאהבה.

אחרות ,מקבל את התשובה החיובית לשאלות
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האל חופשי ואוהב .האל חופשי ובורא יקום:

שמקצר חיים ,במקום להשקיע את אותם משאבים

דברים ,אירועים ובני אדם .הוא ברא אותנו מרצונו

בהארכת חיינו בבריאות ,בחינו,ך בילודה ובאיכות

החופשי.

חיים .כלומר ,הרבה רעות היו נמנעות לו היינו

האל אוהב אותנו .אלוהים אוהב כל אחד מאתנו
כפי שהוא אוהב את כולנו ,את היקום ואת עצמו,

משקיעים מאמצים

אישיים וחברתיים בטוב,

בטוהר ובאהבה.

באהבה אין-סופית .האל בראנו בצלמו כי הוא אוהב

בעולם הדומם ובעלי החיים יש פחות חופש מאשר

אותנו .אך אנו דומים לאלוהים מבחינה מסוימת

בעולם האנושי .גם הדומם ובעלי החיים הם חלק

בלב,ד כי סופיותנו מבדילה אותנו ממנו .מאותה

מהאל ,אך האל לא בראם בצלמו .לכן הם אינם

בחינה מסוימת גם דומים אנו זה לזה .דמיוננו זה

חופשיים כמונו לבחור בין הטוב ללא טוב .הם

לזה מקביל לדמיוננו לאל ותואם לו .אנו חלק

רחוקים מהאל יותר מאשר אנו .החומר ,הדומם,

מהאל .כלומר ,בכל אחד מאתנו קיים ניצוץ שמשותף

הוא הרחוק ביותר מהאל .לכן לחומר אין כמעט

לכולנו ,שמאחד אותנו בקשר לאל.

חופש  .הוא כפוי תחת חוקים נוקשים .רק בעת

נסים ,החומר מגלה את החופש הגלום בו מהאל.
האל בראנו בצלמו מכיוון שהוא אוהב אותנו .האל

כאשר אנו בני האדם

חופשי ואוהב ,ולכן אנו נוטים להיות חופשיים

טוב ,אנו מתרחקים מהאל לכיוון עולם הדומם.

ולאהוב .החופש שלנו הוא לבחור .אנו חופשיים

כלומר ,ככל שבחירותינו נוטות יותר לרוע ,לצרות

לבחור בין הטוב ללא טוב .מכיוון שאנו סופיים,

עין ,לחמדנות ,לשקר ,לתוקפנות ,אנו פחות חופשיים.

חופש זה מוגבל .כאשר אנו בוחרים בטוב ,אנו

פועלים באופן המכוון לחופש .זאת מכיוון שהאל
הוא טוב וחופשי .כאשר אנו בוחרים בלא טוב ,אנו

פועלים ככפויים .זאת מכיוון שאנו מתרחקים
מהאל ,כי האל הוא טוב וחופשי .כל הלא טוב נובע
מהבחירה שלנו .אנו מכנים את הלא טוב רע.
כלומר ,הרע בא מתוך בחירותינו בעולמנו.
אנו הסיבה לרע ,לא האל .בעשיית רע אנו מתרחקים

מהאל .ככל שנעשה טוב ,נתקרב לאל .ככל שנעשה
טוב ,כך נחווה חוויות עמוקות ומאושרות ,כי אנו

חשים את קרבתו של חסד האל המושרה בנו.

I

-

בוחרים לעשות מעשה לא

התנהגויותינו ,מניעינו ,הרגשותינו ומחשבותינו הם

כפויים .אנו חווים אז חוויות מבולבלות ,מסלידות
ודוחות .הסיבה לכך היא שאנו מתרחקים מהאל
ומטובו .אנו חשים בלתי אנושיים .אך כולנו חלקים
באל ,כהוויות הקרובות לאל ,עלינו לדאוג להוויות

היותר רחוקות ממנו .לכן כבני אדם ,עלינו לאהוב
את בעלי החיים ולדאוג לדומם ,כדי שאף הם יתקרבו
לאל דרכנו.

האל אוהב .אנו ברואים בצלם האל כנוטים לאהוב.
זה חלק משותף נוסף לאל ולנו .כולנו משקפים את

האל ,כי אנו חלק ממנו .בכולנו קיים ,כאמור לעיל,
חלק זהה ומשותף .מבחינה זו ,בני אדם הם אחים.

ככל שנתקרב לאל ,נוכל למנוע את הרע שבעולמנו.
נמנע את הרע שקורה עקב בחירותינו הלא טובות.

כולנו אחים זה לזה בחלק המשותף לאל ולנו.
החלק המשותף לאל ולנו הוא הטוב ,הטהור והאהבה.

נמנע גם רעות שנראות כלבתי תלויות  -בנו תאונות,
מחלות ואסונות טבע .הדבר יקרה מפני שבעשיית

זו אחת הסיבות לכך שכל בני האדם חשים
שיחסי אנוש חשובים להם במידה רבה  -במשפחה

הטוב אנו נשנה את סדר העדיפויות האישי והחברתי

או מחוצה לה .פה ,בחשיבות הרבה שאנו מייחסים

ונשקיע מירב מאמצים ,בין השאר ,בפתרון סוגיות

ליחסי אנוש ובהשקעה הישירה והרבה שאנו

מסוג זה .יש סיכוי רב שנצליח .בינתיים ,סדר

משקיעים בהם ,מתבטאת התאמתנו לצלם האל.

העדיפויות החברתי והאישי הוא לכיוון חומרני,

אנו נאהבים על-ידי האל .אנו חשים מאושרים

תוקפני וחיצוני .לכן קיימות הרבה רעות בעולמנו.

כשאנו אוהבים בני אדם והם משיבים לנו אהבה.
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בקטע הקודמ התרכזנו באהבה בלב,ד ובקטעימ

של חזרה זו .שכן ,זו חזרה לנצח .שמ ,בנצח ,יוגדר

שלפני כן בחופש בלב.ד זאת מכיוון שכתיבתנו

גן העדן שלנו.

הנוכחית היא סופית ואיננו יכולימ להתרכז
בו-זמנית בכל התארימ של האל .האל אינו אהבה

כך מתברר רעיון קדושת האדמ .חיי אדמ כערך

בלבד .האל אינו חופש בלב.ד הוא נושא את כל

עליון הוא הרעיון המרכזי בכל הדתות .הוא אף

התארימ המוחלטימ החיוביימ .מכיוון שאנו בצלמ

רעיון מרכזי בתרבות החילונית המערבית.

האל ,קיימות בנו הנטיות לתארימ החיויבימ האחרימ.

מבחינה אחת ,כולנו משקפימ טוהר ונצח.

לכן ,נעשה טוב ,נשאף לטוהר ,יופי ,אמת ,צדק,

משומ שאנו משתתפימ בדמיוננו לצלמ האל.

אהבה ולכל החיובי שבקיומ .רק כך נגיע לתחושת

אנו יצירי אלוהות נצחית .נפשנו היא נצחית כי היא

החופש ,לתחושה שנוצרנו בצלמ האל .כלומר,

אינה

החופש האמיתי הוא בעשיית טוב .נזכור שמכיוון

חד-פעמיימ .כחומר ,אנו סופיימ .כל אחד מאתנו

שאנו חלק מהאל ,כל פעולה חיובית משמעותית

הוא בריאה שלא תחזור .אנו פגיעימ ושבירימ ביותר

שלנו מהדהדת באלוהימ וחוזרת אלינו .האל אוהב

מבחינת ייחודנו .אדמ החווה את שתי הבחינות חש

חומרית.

מבחינה

אחרת,

אנו

יצורימ

אותנו כשאנו אוהבימ אותו .זו ההדדיות העדינה

באופן עמוק את החרדה לשלומ בני האדמ ואת

כל כך שבין האל לאדמ.או ,כדברי הפתגמ" ,העין

הרצון העז לשמור ולטפח באהבה כל אחד מאתנו.

שבה אני רואה את האל היא העין שבה האל רואה
אותי".

yל

ב.

קירם

האל:

כאן אנו מגיעימ לשיא של יחסי בורא נברא ,או

נעצור פה לפני שנסיימ .שאלה עלתה ,כנראה ,בכמ

מנהיג מונהג ,או מודל אדמ .שיא החופש האנושי

הקוראימ כשנתקלתמ לראשונה במילה "אלוהימ"

שלנו כברואי האלוהימ הוא בחיקוי המדויק ביותר

בראשית הסעיף הנוכחי .השאלה המשיכה והדהדה

של הטוב האלוהי .רק אמ נשקיע את כל יכולתנו

בכמ כשהגעתמ עד כאן .אפשר לנסח את השאלה

בשאיפה לטוהר ,בחיפוש היופי ,האמת ,בעשיית

כך" :כל זה סביר ,אמ האל קיימ .א,ך האמ האל

צדק ,ובאהבה ,נחוש שאנו מאושרימ יותר ,קרובימ

קיימ?"

אענה

בשלושת

הקטעימ

הבאימ.

יותר לאל וחופשיימ .זו המסקנה היחידה המסתברת
כמסקנה פרטית מתוך הכלל ,שהוא אלוהימ.

מושג האלוהימ מובן לנו כבעל אין-סוף תארימ

הכרחיות המסקנה היא כהכרחיות משפט גיאומטרי

מוחלטימ וחיוביימ שאת חלקמ הזכרנו לעיל .בנו,

המוסק מהנחות יסו.ד אך מסקנתנו אינה הגיונית

בני-האדמ ,קיימת נטייה ברורה לשאוף לאושר.

בלבד ,כמשפט גיאומטרי ,אלא יש לה ערך קיומי

רובנו המכריע רואה בטוב ,בטוהר ובייחוד באהבה

וחווייתי ,אנושי ואישי.

על סוגיה השונימ מרכיבימ במימוש האושר .אנו
סופיימ ,לכן שאיפותינו חלקיות .אך אנו משתמשימ

ככל שנתקרב לאל ,יהיה עולמנו מואר יותר.

במושג האין-סוף ונמשכימ באופן קבוע לאושר

הריחוק מהאל הוא חושך .ככל שעולמנו מואר יות,ר

המוחלט ,לנצח ,שהוא אין-סופי .מהיכן אנו מיבנימ

אנו נכיר יותר את עצמנו ואת היקומ .ככל שניישמ

את התארימ המוחלטימ של האל? מהיכן באה לנו

את הטוב ,הטוהר והאהבה בעולמנו המוחשי ,נתקרב

השאיפה לאושר מוחלט זה? לא מעצמנו ,שכן אנו

יותר לאל .זאת מכיוון ,שמעשינו החיוביימ יקרבו

סופיימ .סיבר יותר להניח שרעיונות האהבה והאושר

אותנו עוד אל צלמו .ככל שעוברות יותר שנימ,

באו ממקור אין-סופי .מכיוון שהמקור האין-סופי

ואנו טהורימ יותר ,נחוש מאושרימ יותר .כ,ך בעת

היחיד המובן לנו הוא האל ,האפשרות הסבירה

שיגיע זמננו לחזור לאל ,החזרה תהיה מתואמת

ביותר היא להאמין בקיומו.

יותר

-

כנאהבימ וכאוהבימ .בל נפחית מחשיבותה

זאת ועוד .האל הוא הישות האפשרית המוחלטת

בפרטים" .כך הוא היחט שבין האל לבינינו

ביותר .ככזו ,היא בעלת כל האפיונים המוחלטים

שבין הכלל לפרט ,בין חשיבה למעשה ,בין רגש

-

כיחט

והחיוביים שחלקם הוזכרו לעיל .לכן "להיות קיים

לביטויו בהתנהגות ,או בין מנהיג מוחלט למונהג.

בהחלט בקיום האין-טופי והבטוח ביותר" הוא

אצל המאמינים קיים אולי הביטוי היפה והישיר

בהכרח אחד מתארים אלה .אי-אפשר לחשוב על

ביותר של הקשר בין הכלל לבין הפרט השייך לו.

ישות אפשרית מוחלטת ללא תואר הקיום המוחלט.

הכלל הוא האל והפרטים הם אנו ומעשינו.

כלומר ,האל קיים .אילו האל לא היה קיים ,הוא

הפרט מממש את הכלל וכך אנו את האל.

לא היה הישות המוחלטת ביותר .והרי אנו מבינים

האל אוהבנו ,ואנו בבחירותינו הטובות ובאהבתנו

את מושג האל כישות המוחלטת ביותר .כלומר,

אותו ,בני אדם ויקום ,אנו מממשים את אהבתו

"האל לא קיים" זו טתירה .לכן חייבים להאמין

לנו .כפי שהמעשה מממש את המחשבה וההתנהגות

ביותר.

את הרגש ,כך אנו היודעים והמקבלים באהבה את

שהאל

קיים

כישות

המוחלטת

אהבת האל אלינו מממשים את רצונו של האל.

בנוטף לכ,ך היקום מטודר עפ"י חוקיות .חוקיות

מימוש

זה

הוא

חופשי

ונעשה

בבחירתנו.

זו מתגלית לאט וחלקה ממומש בטכנולוגיה .קשה
מאוד לחשוב שחוקיות נוצרה במקרה .יחוקיות

הרמב"ם אמר; "הכול צפוי והרשות נתונה" .כך הוא

מקריתי נשמע כמעט כטתירה .ההטתברות שיקום

היחט שבין מנהיג מוחלט למונהג .קיים מנהיג

מאורגן כזה קרה מעצמו היא נמוכה ביותר .אי לכ,ך

מוחלט אחד בלב.ד זהו האל .מנהיגות ומנהיג הם

ההימור הטביר ביותר הוא שהיקום מטודר מתוך

מודל .מודל הוא הכללה .מעשינו מממשים הכללה

כוונה .מכאן ,טביר ביותר להניח שהאל קיים.

זו והם פועל יוצא שלה .אנו מחקים את המודל.
בבחירותינו החופשיות אנו מממשים את מודל האל

ד.

מס~נית;

החופשי  .אנו יודעים במקביל שאנו בריאה הכרחית
של האל .אנו ,כפרטים ,מממשים במעשים את

אוגוטטינוט הקדוש לנוצרים אמר; "אהוב את

נטיותינו ואמונותינו שהם חלק אימננטי מהאל.

אלוהים ועשה כטוב בעיניך" .האמרה נראית כניגו.ד

מנהיגות המקובלת עלינו קיימת בנו כמודל שאותו

מח,ד ציווי לאהוב את האל .מאיד,ך החופש לבחור.

אנו מחקים במחשבותינו ,ברגשותינו ובמעשינו.

באמרה זאת מתבטא הקשר שבין אמונה למעשה

כך מתברר איך אדם ,זעיר וטופי כפי שהוא ,מרגיש

באופן ישיר ועמוק .אהבה היא מרכז אושרנו.

חופשי ,אוהב ומאושר כשהוא מחקה את המודל

אנו בוחרים בה מתוך רצון חופשי ,ובאותו זמן

האינטופי של חופש ,אהבה ואושר.

חשים את עומק המשיכה שלנו כלפיה .אם נאהב

את האהבה עצמה ,כלומר את האל ,ונראה אותו
כשיא יעודנו ,ודאי אז שנאהב את חלקי האל; בני

יכקררר.כר

דקרס ,ר .

) .( 1972

הגיונות על הפילוסופיה הראשונית .

תרגום; י .אור .ירושלים .מאגנס.

אדם ,בעלי-חיים ,צמחים ,דומם והיקום כולו.

עולמנו יואר אז .זו הדיאלקטיקה העדינה שבין

פסקל ,ב.

) (. 1967

הגיגים .תרגום; י .אור .ירושלים  .מאגנס.

אהבת האל לבינינו .אהבת האל אלינו מושכת אותנו
לאהוב את האל ואת היקום מתוך רצוננו .כאן שיא

שפינוזה ,ב.

היחט שבין אלוהים לחופש האנושי .האמרה דלעיל

רמת-גן  .מסדה.

מבטאת שיא זה .האל הוא מודל ואנו מחקים אותו
מרצוננו.

א .נ .וויטהד אמר; "אנו חושבים בהכללות אך חיים

::J

) .( 1967

תורת המידות .תרגום; י .קלצקין.
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