
20,ו 6
לבחור חייבי□

 שתלויה בחירה היא אמונה

היא חופשית בחירה באדם; 1י□ת אברה□
 שגיא אבי שכלי. הכרעה תהליך
 המודרנית בהגות מעיין
בימי־ביניימית צדיק ם1ושל

הבחור □11
 סוגיה החופשיתהיא הבחירה

 שההוגים מרכזית פילוסופית
 בקול בה דוברי□ אינם היהודי□

 דן הביניים ימי בהגות מחקר אחד.
הרצון במהותחופש

לתפילה. לקום בנו ומאיץ מצלצל המעורר השעון 4 +
&I אותנו שמזמינה החמימה הפוך שמיכת ניצבת מולו 

 בני רוב אצל העליונה? על תהיה מי של ידו בתוכה. להתכרבל
 גורם מה אך אחרת. ולעתים כך לעתים תהיה התשובה האדם,

חברתה? פני על מסוימת פעולה דרך פעם בכל להעדיף לנו
 שמא או אמיתית, חופשית בחירה לנו יש האם אחרות: ובמילים
 בתהליך נעים אנו דבר של ולאמתו בלבד, אשליה היא הבחירה

 נתוני של הכרחי תוצר הן והחלטותינו דטרמיניסטי, בלתי־נמנע,
שלנו? והפנימיים, החיצוניים הפתיחה,

 התפתחות עם האחרונות, בשנים יותר לנוקבת הפכה זו שאלה
 הנוירונים תנועות את לפרטי־פרטים המתארים המוח מדעי

 של האפשרות את לכאורה ושוללים התנהגותנו, את המעצבות
אברהם, מיכאל ד״ר הרב של בספרו כך על "חופשית"(ראו בחירה
ורחבה, עתיקה בעיה זוהי דבר של לאמתו אך החופש"). "מדעי

 היוונים הפילוסופים מן הפילוסופיה: תולדות כל את השוזרת
 ועד החופשית הבחירה את שללו מהם שרבים הקדם־סוקרטים

 המשלבים מורכבים ניסוחים שהמציאה המודרנית לפילוסופיה
"רצון, מלכיאל, אליעזר ד״ר של בספרו וחופש(ראו דטרמיניזם

והכרח"). חירות
 הרמב״ם דברי ידועים בעניין? לומר היהודית להגות יש ומה
 הוא הבחירה וחופש האדם" ביד האדם ש״מעשה תשובה, בהלכות

ועונש. שכר ותשובה, חטא ותוכחה, ציווי של לאפשרות הבסיס
 המצדדים שוליים קולות של קיומם עובדת גם בציבור ידועה

 הכהן צדוק ר׳ השילוח", "מי קרשקש, חסדאי ר׳ בדטרמיניזם:
קוק. הרב של מסוימות פסקאות ואפילו מלובלין
 בהגות הבחירה "מהות צדיק, שלום ד״ר של החדש ספרו
 עמוק למקום הדיון את לקחת מבקש הביניים", בימי היהודית

 היכן בחירה, בכלל מהי בשאלות עוסק הספר יותר. ומדויק יותר
הבוחר, החופשי, החלק נמצא שלנו הקוגניטיבית במפה בדיוק

 אלו בנפש, הקבועים המרכיבים לבין שבינו היחסים אופי ומה
חופשיים. שאינם

שבל 1א תאחה
 רוב בקרב מוסכמת הנחה היה חופשית בחירה של קיומה

 מלמד צדיק של ספרו אך ובכלל. הביניים בימי היהודים, ההוגים
 שטחית היא בחירה?", אין או "יש כבינארית, השאלה שהצגת
 תשובות למצוא אפשר שלה יותר, המורכבת השאלה ומטעה.
הבחירה. נמצאת היכן השאלה היא ומורכבות, מגוונות

 פנימיים ניואנסים עם רבות גישות בין זו בשאלה מבחין צדיק
 בפירוט נידונים יהודים הוגים ואחד מעשרים פחות לא דקים.

 של הניתוח דרך המחשת לשם נסתפק, אנו אך בספר. וביסודיות
בו. המובאות המרכזיות הגישות מן בשלוש ומשמעותה, הספר

 גישה גאון. סעדיה רבי של גישתו את צדיק מציב אחד מצד
גם הדטרמיניסטית, העולם תפיסת את עקרוני באופן מקבלת זו

 בארגון וחוקר עציון הר בישיבת מלמד סתיו אברהם הרב
 מוסד בהוצאת אור ראה לפרוכת" ספרו"מבית צהר. רבני
קוק הרב
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