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הגורל החופשי : מקובל לחשוב שאם הגורל 
קבוע מראש, אין חופש לאדם. ואם יש חופש 

לאדם, הרי שאין גורל. רק חשיבה גבוהה יותר 
מסוגלת לגשר על הפרדוקס

ן ו ר ה א ן  ב ח  ת פ י

ישנו קו מרכזי, מעין חוט   

שני, העובר דרך מכלול עבודתו של רודולף 

שטיינר, משלביה הראשונים ועד לשנה האחרונה 

לפעילותו: עבודתו מתחילה בשאלת החירות 

)׳הפילוסופיה של החירות׳, 1894(, ומסתיימת 

בשאלת הגורל ),הרצאות הקארמה׳, 1924(. בתווך 

מתפתחת עבודתו האנתרופוסופית בשלושה 

ִשבעונים: בסיס הכרתי מדעי־רוחי, אמנות, 

והתחומים המעשיים. חוט שני זה עוטף כמעין 

סיפור מסגרת את מכלול עבודתו וחודר אותו: 

מצד אחד שאלת החירות, ומן העבר השני שאלת 

הגורל. זהו המתח הבסיסי של הדרך הרוחנית 

המודרנית, שרק שינוי מעמיק בצורת החשיבה 

יכול לגשר עליו, שכן מה שיכול להתפס על־ידי 

החשיבה הרגילה כמתח בלתי פתיר, חירות מול 

גורל, מתגלה ברמה גבוהה יותר של הכרה כמתח 

דינאמי בין שני קטבים של אותה ישות יסוד. 

ויותר מזה, רק בגישור על המתח הזה שבין חירות 

וגורל, יכול להתגלות מושג האדם במלואו. דבר 

זה מרמז לנו כבר על מרכזיותם של שני המושגים 

הללו בעבודתו של שטיינר. שכן כמי שלקח על 

עצמו להביא מחדש, בצורה התואמת את נפש 

התודעה, את מושג הקארמה לתוך חיי התודעה 

של האנושות, היה עליו להראות שתפיסת גורל 

התואמת את תקופתנו חייבת להכיל בתוכה את 

מושג החירות. ומצד שני, שהאדם יכול להוליד את 

עצמו כישות חירותית, רק מתוך לקיחת אחריות 

על ישותו בהקשרייה הרחבים, דרך מהלכי חיים 

חוזרים ונשנים.

החירות והמוסר
הקושי הגדול בביסוס הכרתי של ישות האדם 

כישות חופשית הוא להראות שהאדם, בהוויתו 

הארצית, הכפופה לחוקי הזמן והחלל, יכול לחצות 

דרך גבולות הסופיות אל הווייה אינסופית, ולדלות 

ממנה את האימפולסים לפעילותו. ב׳פילוסופיה 

של החירות׳ מצביע שטיינר על כך שהחשיבה, 

כפעילות אני הנושאת את עצמה, מושרשת בו־

בזמן בהוויית העולם, ומכילה בתוכה גם סובייקט 

וגם אובייקט. החשיבה מגלה עצמה כפעילות 

שאינה סובייקטיבית ואינה אוביקטיבית, כפעילות 

המתנשאת מעבר לשני מושגים אלה, ויוצרת אותם 

מתוך ספירת פעילות אחדותית מקפת־כל.

הנגזרת של עובדה זו בתחום הרצון היא עצומה: 

שכן אם אני כישות מרכז, בתוך סיטואציית 

חיים ספציפית, יכול לדלות הכרות ודחפי 

פעולה מתוך ההיקף העולמי, תתאפשר לי 

פעולה שתהיה בעת ובעונה אחת “טובה” )מתוך 

השלם(, וחופשית )אינדיבדואלית(. את אותה 

פעילות דרכה מתאפשר לתוכן הכרתי ספציפי 

אולף קונמן, "רודולף וכריסטיאנה" )פרט(, 2009
אקריליק על עץ לבוד, 100×155 ס״מ; עמוד קודם: "זיקוק"
2011, שמן על בד, 100×140 ס״מ
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החשיבתיות, היא מחווה קורנת. החשיבה 

היא אור, וככזאת היא נושאת אותנו מהמרכז 

הפעיל והער של ישותנו אל היקף העולם, 

מהאינדיבידואלי אל האוניברסאלי. המחווה 

הבסיסית של פעילות הרצון, אותה פעילות 

דרכה מגיעים אלינו באופן לא מודע דחפי הגורל 

שלנו, היא מחווה מתעבה. הרצון חי בחושך, 

הוא נושא את הוויית ההיקף הרדומה שלנו אל 

המרכז הער של ישותנו, מהאוניברסאלי אל 

האינדיבידואלי. בתווך חיה הוויית ההתמרה 

כמרכז הפועם המכיל את הקטבים, ומתמיר אותם 

תמידית האחד לשני.2 הוויית התמרה זו מהווה 

את המקור הראשוני הן לאינטואיציה המוסרית 

והן לדחפי הגורל הבאים מההיקף. בהיותה היסוד 

המאחד, המוביל את האדם להתפתחות, מתוך 

דחף פנימי מתמיד לאחדות מחודשת, מודעת, עם 

העולם, ניתן לכנותה גם ישות האהבה. “פעולתי 

תהיה ‘טובה’, אם האינטואיציה השרויה באהבה 

תמצא את מקומה הנכון במרקם העולמי, שניתן 

לחוותו באופן אינטואיטיבי” )׳הפילוסופייה של 

החירות׳, עמ’ 134(. ודחפי הגורל, אומר שטיינר, 

באים מאותה ספירה עצמה שממנה שואב 

האדם את האינטואיציות המוסריות שלו: “כך 

פועלות ההתגשמויות הקודמות של האדם על 

התגשמויותיו שלאחר מכן באופן אינסטנקטיבי 

בתוך הקארמה שלו. ]…[ דווקא כששמים לב לכך, 

שמים לב לאיחוד המוחלט, חסר־הסתירה, של 

פעילות האינסטינקט הזאת עם החירות האנושית. 

גאורג גלצר, הזרם הקריסטלי, שם, עמ׳ 116-73  2

כי החירות נובעת מאותה ספירה עצמה ]…[ כלומר 

מממלכת הרוח” )׳יחסי קארמה ג’׳, עמ’ 21(. 

אם כן, הן האינטואיציות המוסריות שלי, והן 

דחפי הגורל מקורם אחד: הוויית ההתמרה, שהיא 

ביסודה אהבה. האינטואיציות המוסריות מקבלות 

לכן תמיד אופי טרנספורמטיבי בתוך החיים. הוזכר 

כבר הקשר בין האופי החירותי של הפעולה לאופי 

המוסרי שלה. ב׳פילוסופיה של החירות׳ מחבר 

שטיינר לשני מושגים אלה מושג שלישי, משלים, 

והוא מושג ההתפתחות. האדם כישות מתפתחת, 

נע לקראת חירות. כל פעולה מתוך חירות מולידה 

אותי צעד אחד הלאה בדרך של התמרה עצמית 

לקראת הפיכתי לישות חופשית. ומן העבר השני 

ניתן לומר כי הגורל אינו פשוט תוצאות מעשיי 

החוזרים אלי מחיי הקודמים, אלא אותן תוצאות 

מעשים חוזרות בהתמרה דרך מה שמכנה שטיינר 

ב׳גוף, נפש, רוח׳ בשם “ספירת הכוונות והיעדים 

של הרוח”. שם בהווייה רוחית טהורה, בין מוות 

לחיים חדשים, בוחר האדם, מתוך התנסות 

באחדות יישותו עם העולם, את הצורה שבה 

ישרתו תוצאות מעשיו מחיים קודמים, את המשך 

התפתחותו והתפתחות העולם. כך, מה שנחווה 

בעבור הנפש על האדמה כמכת גורל, יחווה בעבור 

הרוח כהתנסות הכרחית להמשך התפתחותה. זוהי 

המשמעות העמוקה של מקור דחפי הגורל בהוויית 

ההתמרה. 

מתוך מערך הקשרים זה ניתן לשאול: האם ייתכן 

שבחירה אחת מתוך השלם, תבטל בחירה אחרת 

מתוך השלם? האם יכול להיות מצב שדחפי הגורל 

יעמדו בסתירה לאינטואיציות המוסריות שלי? 

מה שמובא מהיקף העולם כגורל, מהווה את 

הסיטואציה שבה עלי לדלות כאן, בדרך של “מות 

והתהווה”, את האינטואיציות לפעילותי. במובן זה 

ניתן לדבר על החירות האנושית כיכולת לפעול 

בתוך הסופי, באופן אינדיבידואלי, מתוך הוויית 

הנצח של ישות־אדם־עולם, אותה הווייה שממנה 

נולדים באופן מתמיד דחפי הגורל בספירת הרצון. 

שאלת הקארמה אינה ‘מי הייתי’, 
או ‘מי היה חברי’, אלא ‘מי אני, 

מי הוא: יראת כבוד מול יחודיותו 
האינסופית של האחר

לכוון את מעשיי, מכנה שטיינר “אינטואיציה 

מוסרית”. “האינטואיציה היא התנסות מודעת, 

המתרחשת בהוויה רוחנית טהורה, בתוכן רוחני 

טהור” )׳הפילוסופיה של החירות׳, עמ’ 114(. 

והאינטואיציה המוסרית היא זו שבאמצעותה 

אפשרית “הגשמתן של מטרות מוסריות אישיות 

שנתפסו באופן אינטואיטיבי טהור” )שם, עמ’ 

120(. כך מחבר למעשה שטיינר את מושג החירות 

עם מושג הטוב. מעשה חירותי, הווה אמר מעשה 

שהוא באמת שלי, חייב להיות בעת ובעונה אחת 

גם מעשה מוסרי, משום שכשאדם חוצה דרך מרכז 

ישותו הוא מגלה עצמו כהיקף, ופעולה מתוך 

אותה הוויית מרכז־היקף דינאמית חובקת־כל 

המתממשת בסיטואצייה ספציפית, חיבת לגלות 

עצמה כ”טובה”. 

צורת הרוח האישית
הקושי הגדול בביסוס רעיון הגורל בעבור התודעה 

הארצית של האדם, הוא להראות שמה שמגיע 

מהעולם הוא למעשה האני שלי עצמו בהווייתו 

האינסופית. לכל פעולה שלנו בעולם יש שני 

צדדים: מה שהולך אל העולם, ומה שמשפיע עלינו 

דרך התנסותנו בעשייתה של פעולה זו, ומשנה 

אותנו.1 בספר “גוף נפש רוח”, בפרק על הגורל, 

מראה שטיינר כיצד התבוננות עקבית בחיים יכולה 

להוביל אותנו להכרה בממשות של חיים חוזרים 

עלי אדמות. האדם לא עולה באופן סתמי על נתיב 

חייו, אלא מגיע עם תכונות, שבעיון מדוקדק לא 

ניתן להסבירן באופן גנטי או סביבתי בלבד. לכל 

אדם “צורת הרוח” המיוחדת לו. אך יחד עם זאת 

התבוננות חדה יכולה להראות לנו שישנן תכונות 

שאיתן מגיע האדם לעולם, ואותן ניתן היה לרכוש 

רק על פני האדמה. ומכיוון שלא רחשנו אותן בחיים 

ראה בהקשר זה תיאור מקיף של גאורג גלצר בפרק   1

״מהלך האדם בשינוי עולם״, מתוך הזרם הקריסטלי, הוצאת 

ניצת השחר, ישראל 2012, עמוד 159-136.

הללו, חייבות הן לנבוע מהתנסויות בחיים קודמים. 

מצד שני קושר את עצמו האדם עם תוצאות 

פעולותיו המתגלגלות הלאה לתוך העולם, 

וחומקות מתודעתו היומיומית. עשייתי מטביעה 

את חותם ישותי בעולם. וכמו שהתנסויות 

יכולות לעלות מחדש לזכרון, כך, ייתכן, שגם 

מעשיי יכולים לחזור אלי מתוך העולם כמעין 

“זכרון חיצוני”, אם התנאים בשלים לכך. גם כאן, 

בהתבוננות רגישה יכול האדם לחוש שמה שבא 

אליו מהעולם קשור אליו באופן כלשהו. לפעמים 

בפגישה ראשונה עם אדם יכול אני לחוש ש”אני 

מכיר אותו כבר”. כמו כן, מצבי חיים מסויימים 

נתפסים הרבה פעמים כ”הכרחיים” בתוך מארג 

הגורל שלי, לפחות במבט לאחור. ואם, כפי 

שתואר למעלה, האדם מגלה עצמו כישות חובקת 

כל, “ישות־אדם־עולם”, הרי שגם מה שמגיע אלי 

מההיקף ובונה את סיטואצית החיים הספציפית 

שלי, יכול להתפס כאני. “אז יחפש האדם את 

ה’אני’ שלו לא רק באותם דחפי פעולה הבאים 

מ’פנימו’, אלא גם בזה אשר ‘קורה לו’ יגלה את 

ה’אני’ שלו” )“גוף, נפש רוח”, עמוד 55(. ומכיוון 

שמה שמגיע אלי כאני מהעולם במקרים רבים אינו 

תוצאות מעשיי מחיים אלה, נפתחת האפשרות 

לחשבו כקארמה, כתוצאות מעשיי מחיים קודמים. 

פעימת חירות גורל
המחווה הבסיסית של פעילות החשיבה, אותה 

פעילות שדרכה אנחנו מגיעים לאינטואיציות 

לפעמים בפגישה ראשונה עם 
אדם יכול אני לחוש ש”אני מכיר 

אותו כבר”. כמו כן, מצבי חיים 
מסויימים נתפסים הרבה פעמים 

כ”הכרחיים” בתוך מארג הגורל 
שלי
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ולמרות שניתן לדבר על בחירות גורל אלה כעל 

בחירות שנעשו “לפני” הלידה, הרי שבאופן מהותי 

הן מתקיימות מעבר לזמן, ובמובן זה לא ניתן 

יותר לדבר על לפני או אחרי. ה”נכון” קארמתית 

מתקיים בספירת הבו־זמניות ממנה גם דולה האדם 

את האינטואיציות המוסריות שלו. היחס בינהן 

הוא יחס של שיחה בין מרכז להיקף, יחס דיאלוגי 

המשקף בתוכו את פעימת המטוטלת של ישות־

אדם־עולם, ישות־עולם־אדם.

עמנואל כאדון הגורל
אחת המשמעויות העמוקות של חציית הסף 

בתקופתנו היא שעמנואל, האני־הנני, הופך לאדון 

הגורל. דבר זה מאפשר בפעם ראשונה לחשוב 

את שאלת הגורל והחירות כהווייה אחת, כפעימה 

חובקת־כל של ישות האני. כל עוד אני חושב על 

קארמה כצו אלוהי, הבא אלי מבחוץ, מהווה “משה” 

את אדון הגורל: הגורל נתפס אז מתוך החוק הישן 

של שכר ועונש. יכולתו של האדם לתפוס את עצמו 

מעבר לפרסונה, כישות פעימה חובקת־כל, קשורה 

בתהליכי התמרה עמוקים המתחוללים בתקופתנו: 

עמנואל כאדון הגורל, יסוד האהבה היוצרת, תופס 

את מקומו של יסוד החוק. 

גורלות בני האדם שזורים זה בזה ונבדלים זה 

מזה. הגורל כתוצאות המעשים החוזרות אלי 

מההיקף, מופיע כדיפרנציאציה של הוויית היקף 

אחדותית, בתנועת התגשמות לעבר מרכזי ישות 

אינדיבידואליים רבים.3 עמנואל מופיע בתקופתנו 

כלב הפועם של מוסיקת הגורל, ומכוון אותנו 

מתוך לבנו אנו, לקחת חלק מודע בהתהוות 

טרנספורמטיבית זו. 

מנקודת מבט זו ניתן לדבר על שלושה מישורים 

של חניכה, לקראת השתתפות מודעת בהוויית 

הגורל. בספירת החשיבה: עלינו להתמיר את 

החשיבה לחשיבה מוסיקלית המעמידה במרכזה 

את הוויית ההתמרה. קארמה היא קומפוזיציה 

דינאמית, ורק חשיבה חיה, מלאת תנועה, תוכל 

לחשוף יחסים דינאמים אלה.4 בספירת המרכז 

החווה: פיתוח של יראת כבוד. שאלת הקארמה 

אינה מי הייתי, או מי היה חברי, אלא מי אני, מי 

הוא. יראת כבוד מול יחודיותו האינסופית של 

האחר, שלה ההתגשמויות השונות מהוות מעין 

צורות הופעה. בספירת הרצון: השתתפות בחיי 

העשייה של העולם, טבילה לתוך החיים הממשיים, 

מתוך נכונות לקחת חלק בחייהם של בני אדם 

אחרים. השתתפות נושאת זו, יכולה להוביל אותי 

אל המעמקים החשוכים בהם שוררת הקארמה, 

ובהם ניתן לפגוש אותה בפעלותה הממשית.

יפתח בן אהרון הוא משורר ומורה 

לאנתרופוסופיה, מתגורר בקיבוץ הרדוף. 

גאורג גלצר, הזרם הקריסטלי, שם, עמ׳ 83-81.  3

בהקשר זה ראו מאמרו על מחקר הקארמה של גאורג   4

 Georg Goelzer, ״Der Goldmarienweg in den :גלצר

 sieben freien Künste der Karmaforschung״, Das

.1995 ,30 Goetheanum

האם ייתכן שבחירה אחת מתוך 
השלם, תבטל בחירה אחרת מתוך 

השלם? האם יכול להיות מצב 
שדחפי הגורל יעמדו בסתירה 

לאינטואיציות המוסריות שלי?


