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מהןאחתלכלנסכימשרובנוטענותשתילהלן

אדמלבנימאפשרהבחירהחופשהראשונה:בנפרד.

מתממשתמנהיגותהשנייה:עצממ.אתלממש

המצפימאדמ,לבניחיקוימודלשהואבמנהיג,

שנסכימאפשריהאמאותמ.ידריךשהמנהיג

יחד?גמלשתיהן

אנושימצבאפשריהאמאחר.באופןזאתנשאל

מחדמוחלטתמנהיגותזהבצדזהיתקיימושבו

שאנושנחושאפשרהאממאידך?חופשותחושת

יוזמימבזמןבוונחושאברינורמ"חבכלמונהגימ

מוחלטתמנהיגותלקבליכולימאנוהאמועצמאימ?

קיומאפשריהאמואהבה?רצוןמתוךתנאי,ללא

מבחינתמימושחווימהאדמבנילפיואנושי

לקיומומודעימבזמןובוהחופשיות,המבחירותי

תיתכןהאמסייג?ללאמחקימהמשאותומודלשל

למונהג?מנהיגביןמוחלטתהתאמה

שלילית.היאאלהלשאלותשהתשובהנראהלכאורה

הגישהבעלהמערבי,המודרנישהאדמנראה

יסלודדמוקרטית,בחברההחיהאינדיבידואלית,

שכליאמרזהאדמאלה.לשאלותחיוביתמתשובה

שאיןניגודימשנימציבהדלעילמהשאלותאחת

שאינמאדמבנישרקויאמרשיוסיףסבירליישבמ.

במשטרימהחיימבבחירותיהמ,עצממאתמממשימ

מוחלטת.במנהיגותמודימחברתיתמבחינהמפגרימ

שהתשובההבאימבדפימלהראותאנסההאמנמ?

חיובית.היאדלעיללשאלותביותרהמסתברת

אמ-לאפנומתחתהיאשהתשובהלהראותאנסה

ובתרבויותבתרבותנוחלקנו,בכנות.בהנביט

לשאלותהחיוביתהתשובהאתמקבלאחרות,

פינרזה mעל
מור Iרמוטן

מחשבההשקעתעמחלקנו,מאליה.כברורהדלעיל

לשאלותהחיוביתהתשובהאתלקבליכולורגש,

לקיומנו.ביותרכמסתברתאלה

שכתבתיבדברימלמצואניסיתיאישית.ובנימה

איננימצאתי.לאלסתרמ.שאפשררעיונותלהלן

יראהמישהואמאשמחלהפך.בגאווה.זאתאומר

אזואשתדלאמהרשכן,מוצקימ.לאמקומותלי

שכן,אלה.לטענותנסכימאמיותראשמחלחזקמ.

עצמנועמיותרטובונחושיותרטובעולמניצוראז

אותנו.הסובבועמ

היפתדרב.

הכול.כוללהואלכן,בהחלט.אין-סופיהואאלוהימ

-אנוכך,אמלו.מחוץשקיימדבראיןכלומר,
אנואדמכבנימהאל.חלק-האדמובניהיקומ

מח,דכך,באין-סוף.סופיימחלקימאנוסופיימ.

ממנורחוקימאנומאידך,באל.חלקלוקחימאנו

מהאין-סוף.הסוףכרחוקאין-סופי,מרחק

יופי,טוהר,טוב,היאלגבינוהאלוהיממשמעות

חיוביימתארימסוףואיןחופשאהבה,צדק,אמת,

כלאינסופי,הואשהאלמכיווןאחרימ.מוחלטימ

אחדכללהביןאפשרלכןאין-סופי.הואכזהתואר

התארימסוףמאיןאחרלכלכנרדףהאלהמהתארימ

האלוהותשלתוארכלאחרות:במילימהמוזכרימ.

מתלכדימשיאימאח,דהואשהאלמכיווןשיא.הוא

טוהר,טוב,עמאלוהימלזהותאפשרכךבאין-סוף.

שיאתאריואין-סוףחופש,אהבה,צדק,אמת,יופי,

לבחורנוכללהלן,שיבואההסברלצורךאחרימ.

התארימ.לשארנרדףהואשכןשהוא,תוארבכל

ובאהבה.בחופשנבחר
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יקום:ובוראחופשיהאלואוהב.חופשיהאל

מרצונואותנובראהואאדם.ובניאירועיםדברים,

החופשי.

מאתנואחדכלאוהבאלוהיםאותנו.אוהבהאל

עצמו,ואתהיקוםאתכולנו,אתאוהבשהואכפי

אוהבהואכיבצלמובראנוהאלאין-סופית.באהבה

מסוימתמבחינהלאלוהיםדומיםאנואךאותנו.

מאותהממנו.אותנומבדילהסופיותנוכיבלב,ד

זהדמיוננולזה.זהאנודומיםגםמסוימתבחינה

חלקאנולו.ותואםלאללדמיוננומקביללזה

שמשותףניצוץקייםמאתנואחדבכלכלומר,מהאל.

לאל.בקשראותנושמאחדלכולנו,

האלאותנו.אוהבשהואמכיווןבצלמובראנוהאל

חופשייםלהיותנוטיםאנוולכןואוהב,חופשי

חופשייםאנולבחור.הואשלנוהחופשולאהוב.

סופיים,שאנומכיווןטוב.ללאהטובביןלבחור

אנובטוב,בוחריםאנוכאשרמוגבל.זהחופש

שהאלמכיווןזאתלחופש.המכווןבאופןפועלים

אנוטוב,בלאבוחריםאנוכאשרוחופשי.טובהוא

מתרחקיםשאנומכיווןזאתככפויים.פועלים

נובעטובהלאכלוחופשי.טובהואהאלכימהאל,

רע.טובהלאאתמכניםאנושלנו.מהבחירה

בעולמנו.בחירותינומתוךבאהרעכלומר,

מתרחקיםאנורעבעשייתהאל.לאלרע,הסיבהאנו

שנעשהככללאל.נתקרבטוב,שנעשהככלמהאל.

אנוכיומאושרות,עמוקותחוויותנחווהכךטוב,

בנו.המושרההאלחסדשלקרבתואתחשים

משאביםאותםאתלהשקיעבמקוםחיים,שמקצר

ובאיכותבילודהבחינו,ךבבריאות,חיינובהארכת

היינולונמנעותהיורעותהרבהכלומר,חיים.

בטוב,וחברתייםאישייםמאמציםמשקיעים

ובאהבה.בטוהר

מאשרחופשפחותישהחייםובעליהדומםבעולם

חלקהםהחייםובעליהדומםגםהאנושי.בעולם

אינםהםלכןבצלמו.בראםלאהאלאךמהאל,
הםטוב.ללאהטובביןלבחורכמונוחופשיים

הדומם,החומר,אנו.מאשריותרמהאלרחוקים

כמעטאיןלחומרלכןמהאל.ביותרהרחוקהוא

בעתרקנוקשים.חוקיםתחתכפויהוא .חופש

מהאל.בוהגלוםהחופשאתמגלההחומרנסים,

לאמעשהלעשותבוחרים-האדםבניאנוכאשר

הדומם.עולםלכיווןמהאלמתרחקיםאנוטוב,

לצרותלרוע,יותרנוטותשבחירותינוככלכלומר,

חופשיים.פחותאנולתוקפנות,לשקר,לחמדנות,עין,

הםומחשבותינוהרגשותינומניעינו,התנהגויותינו,

מסלידותמבולבלות,חוויותאזחוויםאנוכפויים.

מהאלמתרחקיםשאנוהיאלכךהסיבהודוחות.

חלקיםכולנואךאנושיים.בלתיחשיםאנוומטובו.

להוויותלדאוגעלינולאל,הקרובותכהוויותבאל,

לאהובעלינואדם,כבנילכןממנו.רחוקותהיותר
יתקרבוהםשאףכדילדומם,ולדאוגהחייםבעליאת

דרכנו.לאל

לאהוב.כנוטיםהאלבצלםברואיםאנואוהב.האל
אתמשקפיםכולנוולנו.לאלנוסףמשותףחלקזה

לעיל,כאמורקיים,בכולנוממנו.חלקאנוכיהאל,
אחים.הםאדםבניזו,מבחינהומשותף.זההחלק

ולנו.לאלהמשותףבחלקלזהזהאחיםכולנושבעולמנו.הרעאתלמנוענוכללאל,שנתקרבככל
והאהבה.הטהורהטוב,הואולנולאלהמשותףהחלקטובות.הלאבחירותינועקבשקורההרעאתנמנע
חשיםהאדםבנישכללכךהסיבותאחתזותאונות,בנו-תלויותכלבתישנראותרעותגםנמנע

במשפחה-רבהבמידהלהםחשוביםאנוששיחסישבעשייתמפנייקרההדברטבע.ואסונותמחלות
מייחסיםשאנוהרבהבחשיבותפה,לה.מחוצהאווהחברתיהאישיהעדיפויותסדראתנשנהאנוהטוב

שאנווהרבההישירהובהשקעהאנושליחסיסוגיותבפתרוןהשאר,ביןמאמצים,מירבונשקיע

האל.לצלםהתאמתנומתבטאתבהם,משקיעיםסדרבינתיים,שנצליח.רבסיכויישזה.מסוג
מאושריםחשיםאנוהאל.על-ידינאהביםאנוחומרני,לכיווןהואוהאישיהחברתיהעדיפויות

I אהבה.לנומשיביםוהםאדםבניאוהביםכשאנובעולמנו.רעותהרבהקיימותלכןוחיצוני.תוקפני

האל.אתאוהביםשאנו.כ.ם.י.ר.ש.ו.א.מ.ם.שי.ח.ו.אנ •• ,.ק.ש.נ.ר.צו.י.בי.ם.י.ב.ר.ם.בי.א.משמשק'ע'םאונה,~



ובקטעימבלב,דבאהבההתרכזנוהקודמבקטע

שכתיבתנומכיווןזאתבלב.דבחופשכןשלפני

להתרכזיכולימואיננוסופיתהיאהנוכחית

אהבהאינוהאלהאל.שלהתארימבכלבו-זמנית

כלאתנושאהואבלב.דחופשאינוהאלבלבד.

בצלמשאנומכיווןהחיוביימ.המוחלטימהתארימ

האחרימ.החיויבימלתארימהנטיותבנוקיימותהאל,

צדק,אמת,יופי,לטוהר,נשאףטוב,נעשהלכן,

לתחושתנגיעכךרקשבקיומ.החיוביולכלאהבה

כלומר,האל.בצלמשנוצרנולתחושההחופש,

שמכיווןנזכורטוב.בעשייתהואהאמיתיהחופש

משמעותיתחיוביתפעולהכלמהאל,חלקשאנו

אוהבהאלאלינו.וחוזרתבאלוהיממהדהדתשלנו

העדינהההדדיותזואותו.אוהבימכשאנואותנו

"העיןהפתגמ,כדברילאדמ.או,האלשביןכךכל

רואההאלשבההעיןהיאהאלאתרואהאנישבה

אותי".

אונברא,בוראיחסישללשיאמגיעימאנוכאן

האנושיהחופששיאאדמ.מודלאומונהג,מנהיג

ביותרהמדויקבחיקויהואהאלוהימכברואישלנו

יכולתנוכלאתנשקיעאמרקהאלוהי.הטובשל

בעשייתהאמת,היופי,בחיפושלטוהר,בשאיפה

קרובימיותר,מאושרימשאנונחושובאהבה,צדק,

המסתברתהיחידההמסקנהזווחופשיימ.לאליותר

אלוהימ.שהואהכלל,מתוךפרטיתכמסקנה

גיאומטרימשפטכהכרחיותהיאהמסקנההכרחיות

הגיוניתאינהמסקנתנואךיסו.דמהנחותהמוסק

קיומיערךלהישאלאגיאומטרי,כמשפטבלבד,

ואישי.אנושיוחווייתי,

יותר.מוארעולמנויהיהלאל,שנתקרבככל

יות,רמוארשעולמנוככלחושך.הואמהאלהריחוק

שניישמככלהיקומ.ואתעצמנואתיותרנכיראנו

נתקרבהמוחשי,בעולמנווהאהבההטוהרהטוב,את

יקרבוהחיוביימשמעשינומכיוון,זאתלאל.יותר

שנימ,יותרשעוברותככלצלמו.אלעודאותנו

בעתכ,ךיותר.מאושרימנחושיותר,טהורימואנו

מתואמתתהיההחזרהלאל,לחזורזמננושיגיע

מחשיבותהנפחיתבלוכאוהבימ.כנאהבימ-יותר

יוגדרבנצח,שמ,לנצח.חזרהזושכן,זו.חזרהשל

שלנו.העדןגן

כערךאדמחייהאדמ.קדושתרעיוןמתבררכך

אףהואהדתות.בכלהמרכזיהרעיוןהואעליון

המערבית.החילוניתבתרבותמרכזירעיון

ונצח.טוהרמשקפימכולנואחת,מבחינה

האל.לצלמבדמיוננומשתתפימשאנומשומ

היאכינצחיתהיאנפשנונצחית.אלוהותיציריאנו

יצורימאנואחרת,מבחינהחומרית.אינה

מאתנואחדכלסופיימ.אנוכחומר,חד-פעמיימ.

ביותרושבירימפגיעימאנותחזור.שלאבריאההוא

חשהבחינותשתיאתהחווהאדמייחודנו.מבחינת

ואתהאדמבנילשלומהחרדהאתעמוקבאופן

מאתנו.אחדכלבאהבהולטפחלשמורהעזהרצון

האל:קירםל yב.
בכמכנראה,עלתה,שאלהשנסיימ.לפניפהנעצור

"אלוהימ"במילהלראשונהכשנתקלתמהקוראימ

והדהדההמשיכההשאלההנוכחי.הסעיףבראשית

השאלהאתלנסחאפשרכאן.עדכשהגעתמבכמ

האלהאמא,ךקיימ.האלאמסביר,זה"כלכך:

הבאימ.הקטעימבשלושתאענהקיימ?"

תארימאין-סוףכבעללנומובןהאלוהיממושג

בנו,לעיל.הזכרנוחלקמשאתוחיובייממוחלטימ

לאושר.לשאוףברורהנטייהקיימתבני-האדמ,

באהבהובייחודבטוהרבטוב,רואההמכריערובנו

אנוהאושר.במימושמרכיבימהשונימסוגיהעל

משתמשימאנואךחלקיות.שאיפותינולכןסופיימ,

לאושרקבועבאופןונמשכימהאין-סוףבמושג

מיבנימאנומהיכןאין-סופי.שהואלנצח,המוחלט,

לנובאהמהיכןהאל?שלהמוחלטימהתארימאת

אנושכןמעצמנו,לאזה?מוחלטלאושרהשאיפה

והאושרהאהבהשרעיונותלהניחיותרסיברסופיימ.

האין-סופישהמקורמכיווןאין-סופי.ממקורבאו

הסבירההאפשרותהאל,הואלנוהמובןהיחיד

בקיומו.להאמיןהיאביותר



המוחלטתהאפשריתהישותהואהאלועוד.זאת

המוחלטיםהאפיוניםכלבעלתהיאככזו,ביותר.

קיים"להיותלכןלעיל.הוזכרושחלקםוהחיוביים

הואביותר"והבטוחהאין-טופיבקיוםבהחלט

עללחשובאי-אפשראלה.מתאריםאחדבהכרח

המוחלט.הקיוםתוארללאמוחלטתאפשריתישות

הואקיים,היהלאהאלאילוקיים.האלכלומר,

מביניםאנווהריביותר.המוחלטתהישותהיהלא

כלומר,ביותר.המוחלטתכישותהאלמושגאת

להאמיןחייביםלכןטתירה.זוקיים"לא"האל

ביותר.המוחלטתכישותקייםשהאל

חוקיותחוקיות.עפ"ימטודרהיקוםלכ,ךבנוטף

קשהבטכנולוגיה.ממומשוחלקהלאטמתגליתזו

יחוקיותבמקרה.נוצרהשחוקיותלחשובמאוד

שיקוםההטתברותכטתירה.כמעטנשמעמקריתי

לכ,ךאיביותר.נמוכההיאמעצמוקרהכזהמאורגן

מתוךמטודרשהיקוםהואביותרהטבירההימור

קיים.שהאללהניחביותרטבירמכאן,כוונה.

מס~נית;ד.

את"אהובאמר;לנוצריםהקדושאוגוטטינוט

כניגו.דנראיתהאמרהבעיניך".כטובועשהאלוהים

לבחור.החופשמאיד,ךהאל.אתלאהובציווימח,ד

למעשהאמונהשביןהקשרמתבטאזאתבאמרה

אושרנו.מרכזהיאאהבהועמוק.ישירבאופן

זמןובאותוחופשי,רצוןמתוךבהבוחריםאנו

נאהבאםכלפיה.שלנוהמשיכהעומקאתחשים

אותוונראההאל,אתכלומרעצמה,האהבהאת

בניהאל;חלקיאתשנאהבאזודאייעודנו,כשיא

כולו.והיקוםדומםצמחים,בעלי-חיים,אדם,

שביןהעדינההדיאלקטיקהזואז.יוארעולמנו

אותנומושכתאלינוהאלאהבתלבינינו.האלאהבת

שיאכאןרצוננו.מתוךהיקוםואתהאלאתלאהוב

דלעילהאמרההאנושי.לחופשאלוהיםשביןהיחט

אותומחקיםואנומודלהואהאלזה.שיאמבטאת

מרצוננו.

חייםאךבהכללותחושבים"אנואמר;וויטהדנ.א.

כיחט-לבינינוהאלשביןהיחטהואכךבפרטים".

רגשביןלמעשה,חשיבהביןלפרט,הכללשבין

למונהג.מוחלטמנהיגביןאובהתנהגות,לביטויו

והישירהיפההביטויאוליקייםהמאמיניםאצל

לו.השייךהפרטלביןהכללביןהקשרשלביותר

ומעשינו.אנוהםוהפרטיםהאלהואהכלל

האל.אתאנווכךהכללאתמממשהפרט

ובאהבתנוהטובותבבחירותינוואנואוהבנו,האל

אהבתואתמממשיםאנוויקום,אדםבניאותו,

וההתנהגותהמחשבהאתמממששהמעשהכפילנו.

אתבאהבהוהמקבליםהיודעיםאנוכךהרגש,את

האל.שלרצונואתמממשיםאלינוהאלאהבת

בבחירתנו.ונעשהחופשיהואזהמימוש

הואכךנתונה".והרשותצפוי"הכולאמר;הרמב"ם

מנהיגקייםלמונהג.מוחלטמנהיגשביןהיחט

הםומנהיגמנהיגותהאל.זהובלב.דאחדמוחלט

הכללהמממשיםמעשינוהכללה.הואמודלמודל.

המודל.אתמחקיםאנושלה.יוצאפועלוהםזו

האלמודלאתמממשיםאנוהחופשיותבבחירותינו

הכרחיתבריאהשאנובמקביליודעיםאנו .החופשי

אתבמעשיםמממשיםכפרטים,אנו,האל.של

מהאל.אימננטיחלקשהםואמונותינונטיותינו

שאותוכמודלבנוקיימתעלינוהמקובלתמנהיגות

ובמעשינו.ברגשותינובמחשבותינו,מחקיםאנו

מרגיששהוא,כפיוטופיזעיראדם,איךמתבררכך

המודלאתמחקהכשהואומאושראוהבחופשי,

ואושר.אהבהחופש,שלהאינטופי
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