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" תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורי� ב� ל� שאי� ,חירות אלא חרות תקרא אל :'להי� הוא חרות על הלוחות�והמכתב מכתב א'"

  ). אבות ו במשנה (

  

יסוד הטענה הותיקה כי החופש , חופששל זרי� משנה זו היא הבסיס העיקרי לפולמוסי� יהודיי� ע� חזונות 

בוטות היא באה ישירות ובב. השתעבדות לתורהמושגת דוקא דר� וכי חירות אמיתית , שה� מציעי� כוזב

 י�לאי� ערו� פחות חופשיהינ� תורה חייו של הכפו� לחוקי ה ולפי, יותרהמתבקש הרוש�  את העל פילהפו� 

מהותו האמיתית ומעלה את  האפשרות כי , ופש כולוהחעל מושג וא� כ� היא מערערת . משל הפטור ממנה

   .שונה מכפי שנדמה

מְלאה את פה הדובר ואת  שאמירת� ,מימרות מסוג זה נוטות להשחק ע� השני� ולהפו� לקלישאות  

אוצרות בתוכ� את האמיתות הה� קלישאות על פי רוב הש, אבל עלינו לזכור. חודרת אל לב הואינ, אוז� השומע

הזדמנות להפגש מחדש מספק חג החירות . בריאי�וששמיעת� תדיר היא הבסיס לחיי� ערי� , רביותהיסודיות 

ולעמוד על כמה מההבדלי� בי� החירות אודותיה , להתבונ� לעומק יותר במושג החופש, ע� המשנה שלפנינו

דיאולוגיה שכ� האי, המשימה רלוונטית עבורנו במיוחד. תרבות הכלליתהמדברת התורה לבי� זו שמציעה לנו 

אול� , החופש שהיא מציעה קוס� לכולנו. חירותשל על עקרו� יותר מכל מושתתת , הליברליז�, היו�השלטת 

בדיוק איזה . ממנהכגור� הראשי בהרחקת יהודי� היו� משמש בנקודות רבות הוא סותר את חיי התורה וא� 

תורה אכ� מציעה חירות ממשית והא� ה, מוגש�באיזו מידה הוא באמת , ח הליברליז�יחופש מבטז� של 

  ? ממנו

  

  מהיתר לחיוב

היא אינה מנסה להנחיל לאזרחיה ערכי� או . המדינית הצנועה ביותרהמשנה הליברליז� הוא , לכאורה

היא נולדה מתו� הרצו� להפו� את היחס המסורתי בי� המדינה : בדיוק להפ�. לגייס� למטרה מסוימת

ליברלית מוקדשת �המדינה הדמוקרטית, ואכ�. אות�היא תשרת , כ� שבמקו� שה� ישרתו אותה, והאזרחי�

צבאי חג בשלמותו �בירוקרטי� כלכלי�מנגנו� הענק הפוליטי. למימוש אידאל חירות הפרט, בסופו של דבר, כולה

אי� פירוש הדבר שאי� לפרט . סביב מלאכת הרחבת שדה הפעולה של היחיד וצמצו� האילוצי� המופעלי� עליו

תוצר לוואי של ,  של הזכויותנגזרותאלא פשוט שכל החובות ה� ; וא� חובות רבות,  ליברליתחובות במדינה

ועל זה ,  מוחלטי�השקפת עול� נטולת ערכי�א� כ� הליברליז� הוא . השאיפה להג� על זכויות כל הפרטי�

שנועד  חלול שהוא בעצ� ער�,  היחיד הוא חירות הפרט'וערכ'. שהוא מאפשר לאד� לבחור את ערכיו: גאוותו

כ� , וא� כ� המדינה הליברלית. )הזולתהפרט של בגבולות חירות (לפעול לפי ראות עיניו לאפשר לכל אחד 

 בהשקפת עולמ� ועיצוב תודעת� להמנע מלהתערבעושה כל שביכולתה ה, היא החופשית מכל החברות, נדמה

  .המקסימלי לממש עצמ� כראות עיניה�המרחב ונותנת לה� את , של תושביה

האוחזי� בו חוטא לאופ� האמיתי בו השקפת העול� אול� תיאור זה של השפעת הליברליז� על     

יש לסייג את האמירה כי הליברליז� אינו מבקש להנחיל לאזרחיו , ראשית כל. המדינית מעצבת את התודעה

, שלטו� החוק, יהדמוקרט, חירות הפרט: ואלו ה� ערכיו שלו, מספר ערכי� מסוי� הוא מחויב להנחיל. ערכי�

מרחב הפעולה של למטרת הרחבת המשמשי� כאמצעי גרידא ,  למדיערכי� צנועי�מדובר ב, כאמור. וכ� הלאה



, מקומ� בחינו� הליברלי הופ� למרכזי, אול� מכיוו� שה� הערכי� היחידי� שיש עליה� הסכמה. היחיד

הער� הנעלה מכל ,  הדבר החשוב ביותרשומע ב� התרבות הליברלית כי, בכל הזדמנות ומכל עבר.  מאודמרכזי

כי , ויש להזכיר כא�. הוא חירותו של הפרט לממש עצמו כראות עיניו, שהכל צרי� להיות מוקדש למימושו

 הרחבה –אלא חופש חיצוני , ו האד� בוחר ממקו� חופשיבהחופש אודותיו מדובר איננו מצב תודעה 

אל הואקו� שנוצר ע� הסתלקות האמונה הדתית . אד�אובייקטיבית של מספר האפשרויות הפתוחות בפני ה

שאמור להוליד התבוננות ,  ערכי�כינו�מאמצעי ל. חודר ער� חירות הפרט ותופס את מקומו כדיבר הראשו�

הבול� , הוא הופ� לתכלית ולער� עליו�, מעמיקה במהות� ואיכות� של הערכי� שראוי לממש באמצעותו

  . חיפוש אחר ערכי� נעלי� ממנו

 שהחופש להתנסות הוא הער� הסופג מכל עבר את המסר, ה קורה בנפשו של הגדל בחברה ליברליתמ  

שכדאי מאוד , המסקנה המבשילה בו היא? נועד לקיי� אותוכולו כה עליו� עד שהאפרטוס המדיני , העליו�

ההכרה שלו �תתב. ניצולו הוא בגדר כפירה במפעל הליברלי כולו� אלא שאי, לא זו בלבד .את החופש הזהלנצל 

, "מותר ל�, מותר ל�, מותר ל�"באוזניו השכ� והערב המנטרה המושמעת : מתרחשת התופעה הבאה

  שכ� בנייתה של תמונת העול�."אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב"בהדרגה לציווי בראשו מיתרגמת 

. יתר לחיובאת הה, בנפש, בפועלהופכת , ושהכל בה משרת את ההיתר, שבמרכזה ניצב עקרו� ההיתר

המממשה עד תומה הוא דמות . שההתנסות בכל מגוו� חיי השעה היא מצוותו הראשית, הליברליז� פועל כדת

 כמוב� חלק האיננזו ' מצווה'.  הכופר המאבד את עולמו–הנמנע ממנה '; חיה את החיי� עד הסו�'המופת ה

הרקע של התרבות � משמשת כרחשדווקא משו� שהיא אינה מוצבת בחזית אלאאול� ; פורמאלי מהליברליז�

שחזור הנחות , ואכ�(ההול� תמידית באוזני בניה , שהיא משדרתמסר העיקרי הרי שהיא הופכת ל, הליברלית

רק במת� האפשרות דוגלת אינה שהיא , היסוד של התיאולוגיה החילונית הניצבת בשורשי הליברליז� יגלה

  ). פועלאלא ג� ובעיקר במימוש� ב, כל נטיות הנפשלמימוש 

סדק ראשו� בחזות המושלמת , א� מבלי שנפתח את השאלה א� הנסיו� להתנסות בכל פסול או ראוי  

,  בפועלמודע לנצלו�בלתיהמוצהר וא� �בלתיהחיוב את ההחופש הליברלי מסווה : של הליברליז� נבקע בפנינו

 ומעצ� היותעביר וא מזי שההמסר המרכאלא , זה אינו תוצר לוואי שולי אל הליברליז�חיוב ו. וכמה שיותר

בנוס� , שעבוד המוכפל בשל היותו, משועבד לה מלידתואיפוא הגדל במסגרתה נמצא . האידיאולוגיה השלטת

  .מודע לעבדותו�  בלתי,לכל

  

  שויו� נפש

, חשיפת הציווי הסמוי שלו מבהירה נקודה אחת. ביקורת החופש שמציע הליברליז� צריכה לחדור עמוק יותר

  .ר ג� את אופ� מימושה של הבחירה החופשית עצמה במסגרתואול� יש לבר

, ההכרה בכ� שלנפש יש מבנה מסוי�. סוגיית חופש הבחירה קשורה בטבורה בשאלת מבנה הנפש  

אלו חלקי� ממנה משתתפי� בביצוע , השאלהמשפיעה על , ושהיא בנויה ממספר מרכיבי� המשתלבי� זה בזה

ולפיכ� ג� תפיסה , ליברליז� צמח יד ביד ע� דימוי חדש של מבנה הנפשכי ה, עיו� בסוגיה זו מגלה? הבחירה

  .בעברשוני� מאוד מ, של האופ� בו מתבצעת בחירהחדשה 

בזמ� שהבריאה בנויה , שבורא העול� מאופיי� באחדות, אחד מיסודותיה של השקפת עול� דתית היא  

האד� בנוי משני , אחד ורצונו אחד'  שהבזמ�: מבנה זה משתק� ג� ביחסי� בי� הבורא לאד�. מריבוי כוחות

השניות . הראשו� נמו� וגשמי והשני נעלה ורוחני, לפחות שני יצרי�פועלי� בו ולפיכ� , גו� ונשמה, יסודות

דרגות השייכי� ל,  של כוחות הפועלי� בוסול�הקיימת באד� מספקת למעשה את שני הקטבי� של מעי� 

אלא מבטא , היהדות או הנצרותשל רק תי כזה איננו מאפיי� קומ�ציור הנפש כבניי� רב. שונותתודעה 

ייחודו של מבנה (הרווחת בכמעט כל התרבויות שהתפתחו מעבר לשלב הטוטמי , אינטואיציה אוניברסלית

כלומר נטיות בעל אופי שונה א� , הוא שהוא כולל ציר רוחבי בנוס� לציר האנכי, נציי� כא�, הנפש לפי הקבלה

, רגעיות ואנוכיות, המטפס מתאוות נמוכות, של דרגות בנפש פירושו ג� סול� של רצונותסול� ). דרגה זהה



, חופש הבחירה לפיכ�. החותרות בדר� כלל למושאי� נצחיי� וכלליי� יותר, מעלה אל שאיפות נעלות יותר

לתו ובמידת יכו, נוגע בדרגת ההתפתחות הרוחנית של האד�, בגודל שדה הפעולה בחו)א קשור ויותר משה

 אנו �כ, ככל שאנו פועלי� מדרגה גבוהה יותר בסול�. להתעלות מעל מאוייו הנמוכי� ולהזדהות ע� הגבוהי�

  .חופשיי� יותר

שביסודה ביטלה את היחסי� , המודרניות חוללה בהדרגה מהפכה מוחלטת בתפיסת האד�  

האד� להתפס לא עוד כיצור שנוי החל , כתוצאה.  איכויות אלוקיותווניסתה לשוות ל', הבינו לבי� המסורתיי� 

וכלל בראשיתו פיצול , התהלי� היה הדרגתי.  ויחידחדארצו� בעל של� אלא כיצור , סותרי�המונע בידי יצרי� 

לפיו האד� מממש עצמו , הנאמ� ברוחו לדג� המסורתי, דג� ההשכלה: נפש�לשני דגמי� מנוגדי� של סול�

לפיו הבחירות האותנטיות מקור� , ההפו� לו, רומנטיקהודג� ה; דר� השלטת השכל על היצרי� והרגשות

אול� תומכי שני הדגמי� תמכו . בדרגות הבסיסיות והרגשיות יותר ואילו השכל מרחיק את האד� מעצמו

וכל עוד ', רצונו'לפיה האד� צרי� להחליט באופ� סובייקטיבי מהו , בסופו של דבר באידיאולוגיה הליברלית

ומשלחת את , נפש שהיא�גישה זו דוחה למעשה כל מפת. לממש אותו, זולתוות הוא אינו מתנגש ע� רצונ

בעבר דמה א�  .האמיתי' רצונו'במטרה לדלות מה� את , האד� לשוטטות חסרת כיוו� בי� מאווייו השוני�

הרי , או לצלול אל האני האותנטי שלו  המבקש להעפיל לפסגת נשמתורגל�לעולההמתכנס לתוככי נפשו האד� 

  .בי� מעלה ומטהחוש הבחנה ללא כל ,  השט הנה והנה על פני זר� התודעהלנווד הוא דומה כיו�ש

חסידי בקטע שראוי ל. אפלטו�הפילוסו� היווני מי שחזה תהלי� זה ותיאר אותו בדיוק מבהיל היה   

את מתאר אפלטו� ) 'כתבי אפלטו� כר� ב, ט�י� ח פרק,פוליטיאה(הליברליז� והדמוקרטיה לעיי� בו יותר 

. חירות ושויו� ומפני� לתוכו את ערכיההדוגלת בל במדינה  מי שגֵד–" האד� הדמוקרטי"של וגורלו מבנה נפשו 

�אסיפת'למעי� תידמה הנפש   בחברה דמוקרטיתולכ�, מקביל תמיד למבנה המדינה, הוא מסביר, הנפשדימוי 

ואיש לא יעז ,  ביותרותד ע� הגבוהחא על פני מישור נהוצבת ביותר ותהנמוכהתאוות כאשר ,  של רצונות'ע�

לא יקבל דבריו של אד� אשר יסביר שיש הנאות שמקור� ", כותב אפלטו�, האיש הדמוקרטי.  לפי מעמד�לסווג

;  יכבש� וישעבד אות�–והללו ,  מ� הראוי שיטפח� ויכבד�–ואלה , ויש שמקור� בנפסדות, בתאוות נאות וטובות

  ). 488' עמ" (וראויות לכבוד שווה בשווה,  כול� דומות–שהתאוות ,  וטוע�הוא דוחה כל אות� הדיבורי�, לא כי

, יכול לראות בנקל כי תהלי� זה אכ� מתרחש בחברה המערבית, הסוקר את הנו� התרבותי העכשווי  

המש� , החל מסרטי הילדי� החדשי�, מרחב הדימויי� הציבורי והתקשורתי. משנה לשנהוצובר תאוצה 

ביותר דומה היו� לנו� הזוי בו דרי� בכפיפה אחת הנשגב , בקליפי� המוזיקליי� וכלה באמנות המוזיאונית

מרחב . נמהלי� בהדרגה לכדי בליל רועש וחסר פשר, המעוד�ע� הגס  והפרוורטיע� הקדוש , הארצי ביותרע� 

� הדאדא והסוריאליז� והפופ של דור שנולד אחר כל הפירוקי�, נו אלא הקרנה כלפי חו) של נפש הדורזה אי

של היו� מתוודעי� ילדי הטלויזיה .  הריסותיונותדור שלא ידע את סול� הרוח והמוסר אלא נולד בי, ארט

ראו  (ניה� ניטע ב�לגריסה הצינית של כל האצילי והנקלה לפני שהחוש להבחי� ביו, לפרודיה לפני המקור

מרב) של חול , והיא הופכת לשכבת התשתית של נפש�, סופגי� את ההמולה הזוה� . )ודומיה�' ְ-ֶרק'סרטי 

יותר מכל הדורות ומשכילי� כעשירי� ה� נדמי� . ר� שכמעט בלתי אפשרי לתקוע בו יסודות להקמת בניי�

עניי� הה� למעשה  אול� ;וידיעותסוציאציות אשל נו� רחב דר� בגיל ר� כבר מנווטי� בבטחה , שקדמו לה�

לכוו� את נשמת�  ביכולת� �לואבודי� מכה, הזהנו� בביכולת� לחוש בקיומ� של מעמקי� ופסגות  �לומכ

  . או אפילו להבי� שיש לה� נשמה, אל עבר מקורותיה

. בהיא נצחו� הרו, ככל הצבעה דמוקרטית, תוצאתה של ההצבעה הדמוקרטית בנפש, לפי אפלטו�  

, להפסיד הרצונות הגבוהי�אול� בהדרגה נידוני� , טה הרוב מעלה ומטה במידה שווהיבשלבי� הראשוניי� י

, גורלו של האיש הדמוקרטי. רב מבחינה כמותיתשכוח� , יותרהתאוות הנמוכות לטובת , שכוח� טמו� באיכות

 שחזור של – מה בכל האחרותשבו תאווה נמוכה אחת שולטת ביד ר, האיש הרודנילהדרדר לכדי , הוא חוזה

את : ג� תהלי� זה ניכר בתרבות הפופולרית ובפני הדור הצעיר. הפע� בצורת מבנה מעמדי מהופ�, סול� הנפש

ששבעה , מחליפה בהדרגה מתירנות חדשה, שרוממה את החייתי על פני האנושיוהיצרית המהפכה המתירנית 



תמהו� בשקיעה רפויה אל אדישות ו, מחי של הנפשמהיצרי� החייתיי� והפרועי� ומוצאת מפלט ברובד הצ

, הדומ�האד�  הוא השקיעה אל הדרדרות זוהשלב הבא היחידי האפשרי ב. המוצגי� כפסגת הרוחניות, בלב

  .אחד שאינו יודע לשאול. אפילו מכל תהיההמרוק� מכל תוכ� ו

' אני'את התיו הפנימיי� מגוו� מניעיו וכוחומסוגל לזהות בתו� נשע� על הסברה כי האד� הליברליז�   

 במפה  האד�י� אתמציידלא שא� ,  אול� הוא מתעל� מהעובדה.אותנטיותהאמיתי שלו ולבחור בחירות 

הליברליז� . נידו� להאבד במרחבי נפשוהוא , ומצפ� המבוססי� על השקפת עול� ערכית ורוחנית כלשהי

לנהות אחר אלא פשוט , ירות אמיתיות כללרוב לא לקיי� בח�פי�ועל, את האד� להיוותר במצבו הנתו�מפקיר 

ומסביב לסלע זעיר , כלי הניווט היחידי שהוא נות� לו הוא האיסור לפגוע בזולת. באותו רגעהשלטת בו  הנטייה

מה , אפילו הפגיעה בעצמו אינה אסורה לו. זו הוא מותיר אותו להסתחרר לכל עבר בנסיו� לחפש את אושרו

אפיקי תנועה מרחב אדיר של בפני האד� שהיא פוערת : זוהבמערכת כנראה ביותר המזיק הפג� שמוליד את 

") חסד�המתת("הביקוש ההול� וגובר לאותנזיה . ואינה מסוגלת לסמנ� כפסולי�, עצמי�המובילי� להרס

הוא העדות הקיצונית ביותר , אשרל בהדרגה ותנוטיותר ת והליברליות שהחבר, במצבי� פחות ופחות קשי�

מבלי , וכל זאת מבלי שיצילו אותו מכ�, וא� לשי� לה� ק), לקבוע מתו� מצוקה את גורל חייוהאד� להפקרת 

רבה לפני קיצוניות זו האול� . נקודת תצפית מחו) למצוקתואמ) בעצמו וענק לו האפשרות לתשאפילו 

קי� מתרח שרבי� – והתנוול.ת ודכאו�הסתממות  של – שבילי� הרסניי� שקטי� יותר אינספורמסתעפי� 

אידאל החופש הליברלי  .לבחור את דר� חייה�' חירות�' פ� יחלל את ,לעזרת�יבוא לצעוד בה� מבלי שאיש 

  .אלא שהוא משקע את הבריות בה�, לא רק שאינו מחל) מדפוסי חיי� שליליי�

  

  עבדות של חירות

קרטיה שהפלת המונארכיה לטובת הדמו,  הוא�הפוסטמודרניוגי�  החשובי� של הה�אחד מחידושיה

כוח גלוי ברשת של �אלא רק המירה מבנה, כוח חיצוניי��הליברלית לא שחררה את האד� משעבוד למבני

, והאד� תמיד נתו� בתו� מסגרות של כללי�, אינו אפשרי, ה� מראי�, חופש מוחלט. מבני� סמויי� יותר

הוגי� אות� וראי� ק, בסתירה עצמית בוטה(המבני� את תפיסת עולמו  חשיבה�ערכי� ודפוסי, מוסכמות

 .)מכא� אופייה הניהיליסטי של הגות�; וזאת למרות שלשיטת� לא נית� לעשות זאת, להשתחרר א� מאלו

חירות . לגבי שאלת החירות להכרה בכ� שהאד� תמיד כבול למסגרות ערכי� יש השלכות מרחיקות לכת

היא , תהא אשר תהא. אפשרישכ� דבר זה אינו ,  אינה טמונה ביציאה מכל המסגרות,נגזר ממנה, האד�

', כיצד להשתחרר מכל האדוני�'כלל איננה א� כ� שאלת החירות . תקיי� בתו� מסגרת מסוימתמוכרחה לה

  ? 'באיזה אדו� לבחור'אלא 

 ִי2ְָרֵאל ְבֵני ִלי 0ִי" .ביותר של היהדותחידוש פוסטמודרני זה הוא אחת התובנות העתיקות , והנה

 עבדי: "והגמרא מפרשת, )נה כה( ויקראבספר ' אומר ה ,"ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר) אֹוָת� הֹוֵצאִתי ֶ-רֵה� ֲא ֲעָבַדי ֲעָבִדי�

, יציאת מצרי� המירה במוצהר עבדות בעבדות). ומקומות אחרי�, א/י מציעא בבא" (לעבדי� עבדי� ולא, ה�

בזמ� : קודת החירותוכא� מופיעה נ, אול� שתי העבדויות שונות מהותית. תמיד אנו עבדי�: כמו להודות

כלומר השתייכות למסגרת אנושית שהיא בעצמה כבולה למושגי� , שהעבדות שהופסקה היתה עבדות לעבד

לאחר שחשפנו . הגבולותשהיא מעל כל לתודעה היינו התקשרות ', העבדות החדשה היא עבדות לה, מוגבלי�

  .מדוע כ� ה� הדברי�להבי� אנו ערוכי� טוב יותר , כמה מהסתירות הפנימיות שבליברליז�

א� אנו תמיד מוגבלי� . מדעתשהשעבוד לחוקי התורה היא עבדות , נקודת השוני הראשונה היא  

הוא דוגמא למערכת המייצרת , כפי שראינו, הליברליז�. קריטריו� ראשו� לחירות הוא המודעות לכ�, למסגרת

מציית בעיורו� גמור לסדרה ארוכה ליברל מודרני . מסגרת בה אנו תחת האשליה שאנו משוחררי� ממסגרות

אינו מחונ� להבחי� , אול� הוא לעול� אינו נדרש ללמוד אות�, של מוסכמות שנרקחו עבורו בדורות קודמי�

הוא מורגל לפעול תחת . או לנתח� לעומק�, לבי� המסקנות שנגזרו מה�שבסיס� בי� ההנחות האקסיומטיות 

, בעת שהיא מגבילה�היא מערכת שבה, רה לעומת זאתהתו .שהוא משוחרר מכל מוסכמההשקרי הרוש� 



 להיות ער הוא מוכרח. מחייבת את הכפו� לה להתעמת תדיר ע� ניסוח� המפורש של הגבולות בה� הוא נתו�

האד� רפלקסיה זו פועלת לשחרור . וכ� להעמיק ללא הר� בחיפוש אחר פשר�, לקיומ� ולאופ� פעולת�

שאינה מתכחשת למסגרתה , ובזאת מעלה אותו לעבדות מסדר גבוה, ימהדימוי העצמי הכוזב שהוא אוטונומ

   .מצויה בתהלי� מתמיד של הזדהות עמה, אלא אדרבא

להתמצאות במרחבי הנפש ולהבחנה בי� רצונות חיי התורה מעניקי� הנקודה השניה קשורה בכלי� ש  

, ות הרגשיות הראשוניות שלו את הנער להעפיל אל מעל להתפעלוי� מחנכי�ה, מגיל צעיר. גבוהי� ונמוכי�

חיי המצוות והלימוד . � של תגובות דקות יותר בתו� נפשו ולנסות לשמוע את צליללהשתיק במעט את המולת�

עול התורה מעניק . המוצפני� בהא� ג� האמצעי לעלות ממנה אל רבדי הרוח והנשמה , ה� כמוב� עול על הנפש

 רחב ית�ששדה ראי, הגבוהות שבנוהערכאה  קול רשויות לשמוע אתהחופש : חופש שהשחרור הליברלי גוזל

 –זה שהוצע בידי אפלטו� ויתכ� לו פתרו� כמו , וצא זה אינו היחידי לכאורה מ.יותרגדולה ויכולת בחירת� יותר 

שכ� הוא , מיק מפתרו� זהאול� פתרו� התורה מע; חינו� פילוסופי הממשיל את השכל על התאוות והרגשות

שהשכל לעומת� מצומצ� ומוגבל בדיוק כפי שהיצרי� והרגשות , שכליות בנשמה�קומות עלמכיר בקיומ� של 

, א� שהאד� ישתחרר בו מהשעבוד לתאוות ויתמסר למחשבות, ג� בחינו� אפלטוני אידיאלי. מוגבלי� לעומתו

השכלי רק הנכונות להרפות ג� מהרובד . המחשבה האנושיתַתח.� לגבולות , הוא יִיוותר עדיי� עבד לעבד

 בני חורי�ולעשותנו , שכליי� יכולה לשחרר את הרבדי� הגבוהי� ביותר�ולהתמסר למסגרת בעלת חוקי� על

  .אמיתיי�

  

  המתקה

הצפונה בו הגבוהה מימוש הנקודה  –כה לבוא המתקתו לאחר ההתבדלות מהליברליז� צרי, לפי דר� החסידות

שיה� הרוחניי� של התופעות הקשות שסקרנו מבלי להצביע על שור אי� לסיי� מאמר כזה. בדר� מתוקנת

  .ולהמחיש במעט כיצד נית� להמתיק�, כא�

אול� . כל פ� ופ� בבריאהנוכח ב' הש, גבוהה ביותראמונה מהרצו� להתנסות בכל החוויות משתלשל   

מבקש לכ� הוא . מקו� בכל עצמנולמצוא את ית ותהילדלכדי המשאלה  ונהני., שלהשיבוש הוא מהווה 

המפתי� העולמות החיצוניי� . מבלי לברר את תוכ� מקליפת� ומבלי לזכ� את עצמנות בכל החוויות להתנסו

מספר זה הוא ג� מספר ,  והנה;אומות העול�של  �שבעי� הלשומסומלי� ביהדות בידי ' מדר� הלהתרחק 

שבעי� . לוג� מיי� תורת הסודה, עמיקהמתגלות בשלמות� לתלמיד התורה המ, הפני� הנסתרות של התורה

, מלבושיה� החיצוניי�מופשטת , הפני� מכילי� את תמצית� המזוקקת של תרבויות שבעי� העמי�

  .השאיפה להתוודע לכל פני המציאותהגשמה מתוקנת של וכ� , ומאפשרי� מפגש פנימי עמ�

נעלה לאי� ערו� ' התופסת שמכיוו� שה, אמונה חיוביתבא� היא מקורה השתוות דרגות הנפש 

של ביותר מורגש שג� הצדדי� הרוחניי� , בדרגת השגה גבוהה זו. משתווה אל מולואזי הכל בה  ,מציאותמה

השגה זו  . הגשמיי�הצדדיעל ומבחינה זו אינ� נעלי� , אינ� מבטאי� כהוא זה את מהות האלוקותהבריאה 

ביעתו כי ט בק"היא בוטאה בידי הבעש. אול� היא זוכרת שאינ� אלא יחסיי�, מבחינה בי� גבוה ונמו�

, מובילה בהדרגה למסקנה כי הוא אינו נית� לידיעה' הנסיו� לטפס בדרכי ידיעת ה": תכלית הידיעה שלא נדע"

 לגרסתה ומוריד7מעוות7 אול� הוא , שויו� הנפש המודרני נמש� מהשתוות גבוהה זו. ושכל הנודע אינו הוא

מבטא , לאמונה בעליו� מכל עליו�כ� מגיעה ו, בזמ� שהיא מושגת מתו� החיפוש אחר הנעלה. הנמוכה ביותר

יגיעה ממשית .  מעבר לטבע אלא הול� וטובע בתוכושהושאינו מכיר כלל במ, הנעלההוא ויתור לכתחילאי על 

   .האמיתיתהשתוות הרגשת הול, מובילה לידיעה האמיתית שהוא אינו נודע' החותרת לידיעת ה

  

  

  

  ו"תשס'ה, ניס�


