המשפט לאור הפילוסופיה של היוגה:
תובנות ראשוניות על מפגש בינתחומי
מאת

מיכל

טמיר*

"שתי ציפורי ע כנפיי יפהפיות קשורות בחברות קרובה עומדות על
אותו הע .משתיה ,האחת טועמת את הפירות והשנייה נהנית מבלי
לטעו ]"[...
)(Mundaka Upanishad 3.1.1
."ÔÂÈÏÚ ·ÂË"Î ‰ÓÓ„‰ :˙È‚ÂÈ‰ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ˙Â‰Ó .· ?‰‚ÂÈ È‰Ó .‡ .‡Â·Ó
‚,Í¯„‰ ˙Â·È˘Á ÏÚ .„ .˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ÔÈ·˘ ÌÈÒÁÈ· ˙ÈÓÈÙ‰ ˙Ó‡‰ ˙Â·È˘Á ÏÚ .
.ÌÈÎ¯Ú Ï˘ Ì˙Â·È˘Á ÏÚ .Â .‰Ê‰ Ú‚¯‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÏÚ .‰ .‰ÈÁ·‰Â ‰¯È˜Á‰
אמה )עקרונות מוסריי כלליי (; ְ .2ד ָה ָר ָנה )התרכזות(; .ÌÂÎÈÒ ÌÂ˜Ó· .Ê
ָ .1י ָ

מבוא
"משפט ויוגה" הוא צירו מילי הנשמע כאוקסימורו; שתי ישויות ,שני עולמות
שהחיבור ביניה אינו נראה לעי .המשפט "שופט" ,ואילו חלקי גדולי מהמסורת של
היוגה מדגישי את החופש ומנסי להימנע משיפוטי; היוגה מקדשת את הדממה
ואילו המשפט כל כולו דיבורי; היוגה מתרכזת באופ הקיצוני ביותר ברגע הנוכחי,

*

מרצה בכירה ,מכללת "שערי משפט"; מורה מוסמכת ליוגה בוגרת הקורס של שמעו ב
אבי .תודתי נתונה לאיתי אהרה על עזרה מצוינת במחקר ,ליופי תירוש על הערות מצוינות
ועידוד ,למשתתפי הסמינר המחלקתי ב"שערי משפט" ,למשתתפי המושב "המשפט
והתרבות הפופולרית" בכנס האגודה הישראלית למשפט וחברה ) ,(2008וכ לשני קוראי
אנונימיי שהערותיה סייעו לשיפור המאמר.
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ואילו המשפט צופה ה אל העבר ה אל העתיד ,בעיקר בהתייחסו לתקדימי; היוגה
עניינה בשלֶ ַ ,אחד ,ואילו המשפט מפרק כל עניי לרכיבי .למרות זאת ,ברשימה זו
אנסה להראות כי היוגה – כגישה מעמיקה ומקיפה לחיי – יכולה להוות מודל לאורו
נית לבחו מחדש התנהגויות בעול המשפט ,ולתרו כלי וערכי שבה נית להיעזר,
ישירות או באמצעות היקש ,לפתרו משברי וסכסוכי משפטיי וחברתיי .אשתמש
בהגות היוגית כדי להאיר נושאי שוני בעול המשפט ,ואבקש להראות כי טיפוח
ההתבוננות פנימה ,כמקובל במסורת היוגה ,לא רק שאינו מנוגד לממסד אלא יכול
להוסי לו הרבה יותר ממה שהחינו והסוציאליזציה שעברנו הובילו אותנו לחשוב.
החופש במסורת היוגית 1הוא לא רק החופש לעשות אלא ג ,ואולי בעיקר ,החופש
לראות את הנכו .ההנחה היא שיש פעולה "נכונה" )פעולה בהתא ל„» .(2‰Ó»¿¯‰פעולה
זו מתרחשת בהתא למה שיכונה במאמר זה "אמת חיצונית" ,אמת שאותה יש לחקור
ואליה צרי לשאו ולהגיע .א הדממה ,המאפיינת זרמי רבי ביוגה ,אינה בהכרח
בריחה מהמציאות ,ונית להבינה בהקשרי מסוימי כמסע אל תו לב המציאות .מסע
˘ (3‰ממטעני של דימויי ,אשליות ודעות קדומות
זה מתואר כמסע של שחרור )» ¿˜eÓ

אני משתמשת במונח "מסורת יוגית" בעקבות ספרו של פוירשטיי ,הכולל תחת הכותרת
 The Yoga Traditionעמדות רבות מההיסטוריה המחשבתית של הודו המציגות לדעתו
"טכנולוגיה לטרנסנדנטיות עצמית" ,שאותה הוא רואה כמהות של מסורת היוגה .ראו
.G. Feuerstein, The Yoga Tradition (1998), 3
"דהרמה" הוא אחד מהמונחי העשירי ביותר בתרבות ההודית ויש לו מגוו רחב של
משמעויות .פרופ' בידרמ כתב כי דהרמה היא "ככל הנראה המושג הכללי והמקי ביותר
של התרבות ההודית .היקפו ותחולתו ה כה נרחבי עד שכמה מחוקריה של הודו
התייאשו מלמצוא לו הגדרה; המשמעויות של המילה נראו לה מרובות מדי ,ולכ ה
התייחסו למושג הזה כשווה ער למושג 'תרבות' ) ."(cultureא בכל זאת ננסה להסביר
מושג זה נית יהיה לומר שדהרמה היא בו זמנית העיקרו המסביר את ארגונו של הטבע
וג את החוקיות של הסדר החברתי .כלומר ,הדהרמה מציעה הסבר המאגד את כל הריבוי
האדיר של ההתרחשויות בתו דפוס אחיד והרמוני – בי א התרחשויות אלה ה בגדר
תופעות בטבע ובי א ה נורמות חברתיות .ראו ש' בידרמ Â„Â‰ – ÌÈÙÂÒÂÏÈÙ ˙ÂÚÒÓ
 ,75 ,(2003) ·¯ÚÓ‰Âהערה .15
הש הנפו יותר בתרבות המערבית למושג השחרור ההודי הוא המונח הבודהיסטי
"נירוונה" .בתרבות המערבית רואי במושגי כמו "נירוונה" ו"מוקשה" את מהות
הפילוסופיה ההודית ,אבל לא תמיד מייחסי לכ את המשמעות הנכונה .רעיו השחרור
אינו מבוסס על שחרור מדברי קיימי מאחר שהדבר אינו אפשרי ,השחרור היחידי הוא
השחרור מהעצמי ומהשיפוט לגבי דברי .כאשר אד תופס דברי מסביבו הוא תופס
אות עלפי רוב כבלתיניתני להפרדה מהער שיש לדברי לגביו ,כלומר :האד תופס
כל עצ ע המשמעות שהוא מעניק לו .השחרור הוא אפשרי לא משו שדברי נעלמי
או מפסיקי להתקיי אלא משו שהמשמעות שלה לגבי האד נעלמת .ראו ש' בידרמ
) „ÂÒÈ ÈÂÂ˜ ˙È„Â‰ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙתש"(.1511 ,
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הנעוצי בחוויות עבר .המודעות הקיצונית לרגע הנוכחי מאפשרת לראותו כהווייתו,
להבדיל מהסתכלות על ההווה באמצעות עיני העבר או צמצומו כאמצעי להשגת מטרה
מסוימת .היוגה מאפשרת לשבור קונספציות באמצעות התובנה הבסיסית שלפיה המסע
והדר חשובי ולא רק המטרה .היא קוראת תיגר על האמירה הקרטזיאנית "אני חושב
משמע אני קיי" ,הנתפסת בזרמי רבי של היוגה כטעות בסיסית של השוואת החשיבה
להוויה ולזהות .הקיו מוב לרוב כקוד לחשיבה ,והדממה מאפשרת התנתקות
מהחשיבה וחזרה לפעולה מתו חקירה ודרישה; חקירה ודרישה אלו מובילות
להיוודעות אל "האמת הפנימית" ומציאת "השל" )להבדיל מ"המושל"( בתוכנו.
תהלי היוודעות זה יכול להוביל לגילוי האמת החיצונית ,הדהרמה ,המגלמת את הרצוי
והמצוי ג יחד.
תובנה זו ,לפיה החיפוש אחר האמת הפנימית יכול להורות לנו את הדר לאמת
החיצונית – המגלמת ה סדר עובדתי וה את התחו הנורמטיבי והערכי – היא החוט
שיקשר בי התחומי ברשימה זו ,במטרה לסייע לצמצו הפערי האינהרנטיי שבי
"צדק" ל"משפט" .4המאמר מכיר בכ שאי זהות בי מושגי אלה ובכ שכללי
משפטיי – סוגיות הקשורות בהוכחה ,בראיות ובמשתני רבי אחרי – לעתי
מונעי מהאמת העובדתית ליהפ לאמת משפטית ולעתי מונעי מהמשפט לעשות
צדק מוחלט .5ע זאת ,הנחת היסוד של המאמר היא שצמצומ של פערי אלה –
ובמילי אחרות :הפיכת הרצוי למצוי – הוא בגדר שאיפתו של המשפט.6
אכ ,הפילוסופיה היוגית כפילוסופיה של דממה היא פילוסופיה קיצונית מטבעה .א
ננסה לייש את עקרונותיה באופ טהור על עול המשפט ,הדבר יכול להביא לביטולו.
זו כמוב אינה המטרה; יתרה מזאת :במוב מסוי ,השימוש בפילוסופיה היוגית נועד
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5
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להיעדר זהות בי "צדק" ל"משפט" ראו ח' כה ) ËÙ˘Ó‰מהדורה שנייה ,תשנ"ז(;83 ,
.H. Kelsen General Theory of Law and State (1949), 5-6
יתרה מזאת :תפיסת הצדק עצמה עשויה להשתנות .לקושי בהגדרת צדק ולתפיסות צדק
שונות ראו ע' שפירא ˙) ËÙ˘Ó‰ ˙¯Âתשס"ז( .352348 ,לטענה בדבר יישו של תפיסות
צדק שונות על אותו עניי; ראו פ' רדאי "הפרטת זכויות האד והשימוש לרעה בכוח"
 ÌÈËÙ˘Óכג )תשנ"ד(  .53 ,21לטענת המחברת המחוקק ובתיהמשפט בוחרי גרסאות
צדק שונות בהקשר להפרטת זכויות האד :המחוקק – בגרסת צדק מקרוסוציוכלכלית
ובצדק הקבוצתי ,ובתיהמשפט – בגרסת הצדק הפורמליסטימשפטי והאינדיווידואליסטי.
ראו ח' שיי ) ÈÏ‡¯˘È ÔÂÈÚ – ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰תשס"ח(" :132 ,כל שיטת משפט
בעול התרבותי שואפת לעשות צדק או למצער להתקרב להגשמתו .בידוע הוא שהמשפט
מוגבל בעשיית צדק ,שכ מרחב ראייתו מצומצ .עיניה של אלת הצדק היו מכוסות .יוצר
המיתוס הערי כבר מימי קד את מגבלות המשפט בעשיית צדק .מכל מקו השאיפה
וההתכוונות של המשפט לעשות צדק שרירה וקיימת" .ראו ג א' ברק "על משפט ,שיפוט
וצדק"  ÌÈËÙ˘Óכז )תשנ"ו( .5
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לשרת את המשפט .7שימוש זה לא נעשה במתכונת המקובלת של שימוש במחקר
משפטי בי!תחומי .8המטרה אינה לבסס היסקי משפטיי על תובנות מתחו
הפילוסופיה היוגית .9מטרת המאמר היא להשתמש בתובנות מתחומה של פילוסופיה זו
כדי להתבונ במאבקי משפטיי!חברתיי!תרבותיי מתו פרספקטיבה שונה
לחלוטי ,וכדי ליצור דגשי שוני בעול המשפט או להסיט דגשי במחשבה
המשפטית למקומות אחרי .הפילוסופיה היוגית קוראת לחקירה ודרישה הנובעות
מהבנה כי אנו יודעי הרבה פחות ממה שאיננו יודעי .על כ ,תובנותיה אינ באות
לכפות על המשפט את "האמת" אלא להזמינו ליחס של צניעות ביחס ליכולת השיפוט
ולעשיית הצדק שלו.
המאמר מנסה לצעוד בתל שאינו חרוש .לא זו א זו :זהו תל שטר נגעו בו.
לפיכ ,ומתו מודעות לכ ,יינת דגש רב להסבר על אודות עקרונותיה ומהותה של
הפילוסופיה היוגית .לעומת זאת ,היישו המשפטי יסתכ בהצגה ראשונית בלבד במוב
זה שהוא לא יתמקד בתחו ספציפי אלא ינסה להראות את הפוטנציאל הרב שיש
בהסתייעות בפילוסופיה היוגית בעול המשפט .שימוש רב ייעשה בדוגמאות שונות
שלא ינותחו לעומק :כל שה באות לעשות הוא להצביע על העושר הבלתי!נדלה הטמו
בגישה זו .מטבע הדברי ,לכל דוגמה יש דוגמאות אחרות והיבטי שוני ,וספרי רבי
עוד יכולי להיכתב על כל אחת מה .השאיפה היא לפתוח את הדר כדי שבעתיד
ינותחו לעומק ג נושאי פרטניי על רקע התובנות המוארות במאמר.
המאמר יסקור ערכי מתו הפילוסופיה ההודית והיוגית 10ובפרט מתו האסכולה
הפילוסופית של פטנג'לי ,תו התמקדות במבנה של היוגה של שמונת האיברי
שבאסכולה זו )אשטנגה!יוגה( ÔÂ˘‡¯‰ ˜¯Ù· .יוסבר מהי יוגה ,תו הדגשת היוגה
כתהלי של יצירת איחוד פנימי של היחיד ע המציאות ,החיפוש אחר השל ואחר

השוו לעמדתה של שולמית אלמוג בהקשר ליחס בי ספרות למשפט .ש' אלמוג ËÙ˘Ó
) ˙Â¯ÙÒÂתש"ס( ;14 ,ש' אלמוג "ספרות לצד משפט – הודאה ,תודעה ,אמת" È¯˜ÁÓ
 ËÙ˘Óיז )תשס"ב(  .302 ,297לשיטתה ,היחס בי שני התחומי נטול איכות היררכית
והוא בעל איכות של זרימה מקבילה ומתמדת של שני ערוצי המפרנסי ,מעשירי
ומעניקי עומק זה לזה.
לצמיחת מחקר זה ,ליתרונותיו ולבעיות המתעוררות לגביו ראו א' בנדור "על די
ודיבורי" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈא )תשס"ה( .338327 ,327
השוו לביקורתו של אריאל בנדור ביחס למשפט וספרות; א' בנדור "הטיית משפט ,הכרת
פני – מחשבות ביקורתיות על 'משפט כספרות'"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיח )תשס"ב( .89 ,85
הפילוסופיה היוגית כוללת טקסטי ממגוו רחב של תקופות ומסורות שונות .המאמר יית
דגש למסורת של פטנג'לי ,שהיא מהידועות ביותר בי כל מסורות היוגה בהודו .כמו כ
ייעשה שימוש ברעיונות מטקסטי אחרי של מסורת היוגה ,בעקבות ספרו של Feuerstein
) ,ÏÈÚÏהערה .(1
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האמת הפנימית .דגש יינת לערכי המנוסחי ב ,ÈÏ'‚ËÙ Ï˘ ‰¯ËÂÒ ‰‚ÂÈהנחשב לאבי
היוגה ולמבאר של השיטה È˘‰ ˜¯Ù‰ .יסביר את ייחודה של הפילוסופיה היוגית,
שבניגוד לפילוסופיות המוכרות לנו אינה מבקשת לתאר את המוסר בחברה כמבוסס על
הסכמה חברתית בלבד ,אלא מתבססת על רעיו ה˘ .¯Â¯Áזהו שחרור מדפוסי המוביל
לגילוי האמת הפנימית המוחלטת ,כאשר החיפוש והדר לאמת זו מכתיבי ג את
האמת החיצונית ואת המוסר האנושי È˘ÈÏ˘‰ ˜¯Ù· .ננסה לבחו כיצד החיוב לאמת
הפנימית יכול להכתיב התנהגות משפטית ומוסרית .דגש יינת ליכולת לצמצ את הפער
בי משפט לצדק ולצור לצמצ את ַה ְג ֵדרות בסכסוכי משפטיי!חברתיי!תרבותיי
המאופייני ב"אנחנו" ו"ה" .בהקשר זה ייעשה שימוש במוטיב ה˜¯· Ôבפילוסופיה
היוגית ,שלפיו האד יוצר את חייו ועולמו .מתו רעיו זה עולה כי אי להקריב את
השל – הצדק – לטובת כללי או דפוסי כלשה ,וכי אל לאד להקריב את האד!
השל ÈÚÈ·¯‰ ˜¯Ù‰ .יבליט את הדגש שנותנת הפילוסופיה היוגית לדר ,לחקירה
ולבחינה ,מתו הכרה בכ שאנו יודעי הרבה פחות ממה שאיננו יודעי ומתו הכרה
בחשיבות שיש לתובנה זו לעול המשפט .אכ ,בעול זה אי מנוס מלהכריע ,א ג
היוגה סוטרה אינה מתעלמת מכ לחלוטי וקובעת כי ידיעה תקפה על העול החיצו
נתפסת באמצעות קליטה חושית ישירה ,היקש ועדות .ע זאת ,היוגה סוטרה מזהירה
מפני ההמשגה הבלתי!פוסקת שלנו את המציאות במונחי של שפה ,שהיא המכשול
העיקרי המונע מאיתנו לראות את המציאות כמו שהיא .תובנה זו יכולה בהחלט לשמש
כ"תמרור האט" אל מול המהירות שבה נעשות קטגוריזציות בעול המשפט˜¯Ù‰ .
 È˘ÈÓÁ‰יעסוק בחשיבות שמייחסת הפילוסופיה היוגית לרגע הזה ,להווה .ברוח זו ,היא
ודאי תתנגד לניתוח סיטואציות משפטיות עכשוויות רק באמצעות עיני העבר שכ הדבר
מולי לראייה מעוותת של ההווה ,המצטמצ רק לצור סיפוק של דוקטרינת התקדי
או לצור להשיג את אחת המטרות שביסודה כגו הכוונת ההתנהגות האנושית .תובנה זו
ג היא יכולה לסייע לצמצו הפער בי משפט לצדק ,דבר המולי  È˘È˘‰ ˜¯ÙÏשבו
נראה אי ביוגה סוטרה ערכי מוסר וצדק בסיסיי מקבלי את תוקפ מתו ‰¯È˙Á
לאמת פנימית .הפרק יסקור מספר  – ˙ÂÓ‡Èמצוות ,המלצות או ריסוני ,שתוצאות
הפעלת יכולות לסייע ג לעול המשפט .דגש יינת לערכי של ‡) ‰ÒÓÈ‰אי!
פגיעה/אי!אלימות() ‰ÈË‡Ò ,כנות או אמת( ,ו‡) ‰‰¯‚È¯Ùאי!רכושנות( .כ ידו הפרק
בשלב הראשו של המדיטציה לפי היוגה סוטרה ,דהיינו :השלב הראשו לקראת ההגעה
לשחרור – שלב ה„) ‰¯‡‰התרכזות( המסייע להבחי במחשבה תועה ומאפשר
התמקדות בגרעי .זוהי תובנה חשובה להבחנה בי עיקר לטפל ,הבחנה שהיא קריטית
לעול המשפט.
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א .מהי יוגה?
יוגה אינה דת ואינה שייכת לא דת .11היסטורית ,מקובל לקשור את היוגה ע
"תרבות היער" או "תרבות הפרישות" שהחלה להופיע בהודו באופ דומיננטי בער
במאה השביעית לפנה"ס .היוגי בהקשר זה הוא אד הפורש מ החברה ,נוטש את הכפר
ומוותר על המשפחה .נטישת הבית והפרישות יוצרי מצב תודעה חדש שעיקרו צלילות
ובו אמורה להשתק האמת ,שכ בתו הישימו ומתו ניתוק של קשרי משפחה ,קשרי
מעמד ,קשרי פרנסה וקשרי אחרי האד מסוגל להגיע לתובנות השונות מאלה העולות
בדעתו של מי שחי בתו הקהילה .12בהמש ההיסטוריה המחשבתית של הודו התפתחה
מסורת המשלבת את ההוויה של נטישה בתו מחזור החיי הנורמטיבי של האד ,הבאה
לביטוי אפילו בספרי החוקי .לפי ספר החוקי של מאנו 13על האד להיות חלק
מהחברה ולהקי משפחה ,ורק כמימוש השלבי האחרוני בחייו הוא פורש ויוצא אל
היער .דהיינו :הרעיו לא היה להתנער מהחברה אלא למצות את החיי בה ואז לצאת
לחיפוש אחר החופש .14מכא הקישור אל היוגה ,הנתפסת כיו כ"חופש לראות את
הנכו" .ייתכ כי בדר זו נית להסביר את ההתייחסויות המודרניות ליוגה ,הרואות
אותה לא כבריחה מהמציאות אלא כרטיס כניסה ללב המציאות ,ש מתחילי לראות
באמת.15

ההרגל לזהות את היוגה ע הדת ההינדואיסטית נובע למעשה מהבנה מוטעית של
ההינדואיז .הינדואיז אינו דת מוגדרת ומובחנת כי א ש אב למכלול של תפיסות
ואמונות .כפי שציי גרינשפו ,ההינדואיז הוא מושג קולוניאלי שהופיע במאה התשע
עשרה כדי לתת ש כולל אחד ,בצדק או שלא בצדק ,למכלול התפיסות ההודיות .ראו
י' גרינשפו  .10 ,(2005) ¯ˆ˜ ‡Â·Ó ÌÊÈ‡Â„È‰א כ ,יוגה אינה חלק מהדת ההינדואיסטית
אלא תפיסת עול עצמאית ,בעלת גווני רבי ,המהווה חלק מהתפיסות הרבות המכונות
"הינדואיז" .יתרה מזאת :נית למצוא ביוגה כלי אוניברסליי שאפשר לייש במקומות
שוני ובתרבויות שונות בעול.
ראו י' גרינשפו „) ˙ÈÒ‡Ï˜‰ ‰‚ÂÈ· ˙Â¯ÈÁÂ ‰ÓÓתשס"ב(.4942 ,
ספר החוקי הקלאסי של הודו .הספר עוסק ,בי השאר ,בחובות ובאורח החיי המתאי
לכל אחד מארבעת המעמדות ובשלבי החיי השוני של האד .הפרק השישי עוסק
באורח חייו של הנוטש.
אכ ,יש מתח כלשהו בי המגבלה הליגלית לגבי גיל הנטישה לבי האידיאולוגיה
המצדיקה את הער של הנטישה .האד נוטש את החיי הנורמליי כי ה משקפי אי
אמת וטומני בחוב גרעי של סבל ואינחת בסיסית .מה הטע להמתי לגיל מבוגר כדי
לממש את הנטישה ואת המהפ הרוחני הנעשה בעקבותיה? ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה
 ,(12עמ' .47
ג' דבראוקס ) ‰‚ÂÈא' סעידיא תרגמה ,תשנ"ה( ,עמ' .13

11

12
13
14

15
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המשפט לאור הפילוסופיה של היוגה:
תובנות ראשוניות על מפגש בינתחומי

המשמעות המילולית של המונח יוגה היא חיבור או איחוד .16חיבור זה הוא תוצאה
המושגת בהדרגה באמצעות תהליכי שוני ושיטות שונות .כ ,למשל ,בÈË˜‰· ‰‚ÂÈ
)היוגה של הדבקות( ,17לפי המסורת התהלי מתרחש באמצעות התמסרות של הלב
והרגש לאל פרסונלי .18בשיטות היוגה הפיזיות – דהיינו :שיטות המשלבות תנוחות
) ,(‰‚ÂÈ ‡‰Ë‰שבטעות רובנו חושבי שה השיטות היחידות או העיקריות – האיחוד
מתרחש ג ברמות המוחשיות והגופניות נוס על הרמות המנטליות .השלב הסופי
בתהלי האיחוד הוא יצירת מצב של ריכוז גבוה ,צלילות של ממש והתנתקות מרקמת
ההתניות ומשלל האינטרסי הסמויי והגלויי האופפי את האד.19
המאמר יעסוק בעיקר במוב הפילוסופי של היוגה ,המכונה ג ¯‡‚') ‰‚ÂÈ ‰היוגה
המלכותית( ,העוסק בערכי .20הפילוסופיה של הראג'ה יוגה היא בעיקרה ה‰‚ÂÈ

 16לא ברור באיזה מוב בדיוק מדובר כא על איחוד .פוירשטיי ,שהוא אחד החוקרי
החשובי ,רואה את היוגה כסוג של חיבור ע הטרנסצנדנטי; ראו ,ÏÈÚÏ) Feuerstein
הערה .(1
 17בהקטי יוגה היא שיטה המשתמשת באנרגיה של הרגשות :תשוקה ,חיבה ,נאמנות ואהבה.
הנושא שאליו מופני רגשות אלה חייב להיות אלוהי ולא ב תמותה .במהל טקס הכולל
שירי ,ריקודי ומנטרה ,הכמיהה של הלב האנושי להתעלות מנותבת ,מחוזקת ומנוצלת
להורדת התחושה הקבועה של הנפרדות .בהקטי יוגה כוללת התמסרות לאלוהויות שונות
וכ לאלוהי השוכ בתוכנו :אהבה הבאה לביטוי דר התמסרות לאני העליו שבנו ופחות
לאגו ולפרסונה .דבראוקס ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(15עמ' .36
 – ‰»¯»Â˘Èהאל הפרסונלי ,אדו הכול .ראו ג' פוירשטיי
 18הדבקות ביוגה היא דבקות ב‡¿ ƒ
) ÈÏ'‚ËÙÏ ‰¯ËÂÒ ‰‚ÂÈ‰ע' בגד ,א' בתאל תרגמו ,(2007 ,עמ' .4039
 19האימו והלמידה של היוגי ה מאמ להשתחרר מהתניות .בשיאו של המאמ ישנה
הכרה באמת ובמציאות .זהו רגע גדול ,רגע של פנאי שבו מתקיימת אטמוספרה של חופש.
ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .10
 20התייחסות בש "ראג'ה" ליוגה בעלת שמונת האברי המופיעה ביוגה סוטרה של פטנג'לי
היא מאוחרת יחסית ,והתחילה ככל הנראה במאה הששעשרה )ראו  ,ÏÈÚÏהערה  ,1עמ'
 .(29ש זה ,שמשמעותו "היוגה המלכותית" ,נועד כנראה להבחי את היוגה של פטנג'לי
מזר הטהא יוגה ולסמל את העליונות של הראג'ה יוגה .נוס על פירוש זה נית להעלות
עוד כמה השערות לגבי המשמעות של הש ראג'ה יוגה :ייתכ שהוא מתאר את העובדה
שהיו מלכי שעסקו בסוג זה של יוגה ,וייתכ שהש עוסק בעצמיות הפנימית שאליה
מתייחס פטנג'לי ,שהיא כמו השליט של המחשבה והחושי )ראו  ,ÏÈÚÏהערה  ,1עמ' .(29
במוב מעט אחר נית לומר שש זה נובע מתו התפיסה היוגית הרואה את ההכרה כמל
כל האיברי ,שלפיה הראג'ה יוגה היא היוגה העוסקת בהכרה ,בהתבוננות בה ובהתעלות
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ÈÏ'‚‡ËÙÏ ˙Â¯ËÂÒ ‰‚ÂÈספר ראשו .17 ,(1997 ,נית
הק ִר ְ
מעבר לה .ראו י' ָר ָמ ְ
לתאר זאת בצורה ציורית :ההכרה משולה למל ,שכ הואיל והמל שולט בממלכתו ויוצר
אותה ,כ הכרתנו שולטת ויוצרת את המציאות שלנו בעזרת הערכי שהיא מחזיקה.
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 21‰¯ËÂÒשל פטנג'לי 22ופרשנויותיה .למידת היוגה סוטרה היא מאתגרת ומאלפת .היא
מאתגרת משו שהתבוננות אינה מצר מבוקש בחברה המודרנית ,והיא מאלפת מכיוו
שהקוב של פטנג'לי מזכיר באופ חי וברור שעלינו להתבונ על חיי היו!יו שלנו
מנקודת מבט רחבה של התפתחות רוחנית .פטנג'לי משלב באופ מוצלח גישה רציונלית
למיסטיקה ע התבוננות ועיסוק אינטלקטואלי .23מבחינה פילוסופית ,הוא לא מתעניי
בתמונה המטפיזית אלא מדבר על חוויה אנושית מאוד מדויקת.
מהי אפוא החוויה האנושית שעליה מדבר פטנג'לי? הסוטרה 24הראשונה פותחת
במילי שמשמעות  .25‰‚ÂÈ‰ ˙‡¯Â‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ÂÈ˘ÎÚדהיינו :ההתעסקות היא בהווה.
קשה לנו לחיות בהווה משו שההווה מפחיד אותנו .העבר הוא ידוע ומוכר ,והעתיד –
מרגיע .לעומת זאת ,בהווה כל האפשרויות פתוחות .כאמור ,פירוש המילה  ‰‚ÂÈהוא
איחוד :איחוד שנית להבנה כאיחוד בי האינדיבידואליות לאוניברסליות .אול כדי
להגשי התמזגות זו יש להשתחרר מהפחדי ומהדפוסי .כדי להגיע לאמת – שהיא
הבסיס בפילוסופיה היוגית – יש להתנקות מהדפוסי המוקדמי .כבר הסוטרה
הראשונה מבהירה אפוא עד כמה הרוח היוגית נוגדת את העול המודרני שבו הכול
מוגדר מאוד ,מחזיק בדברי וחסר מוכנות להזיז ידע קוד .המרחב הזה מפריע לחוויה
של אחדות ביוגה .היוגה קוראת להתנסות טוטלית ,וההתנסות הטוטלית מתרחשת עכשיו

ליוגה סוטרה כמה תרגומי .ראו ,למשל ,פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ;(18גרינשפו ),ÏÈÚÏ
הערה  ,(12עמ'  .137125במאמר זה ייעשה שימוש ג בתרגומי של דני רווה ושל אורית
סגופטה.
לא ידוע הרבה על אודות פטאנג'לי מהארישי .הדבר אינו מפתיע שכ הגישה המזרחית
אינה שמה דגש מיוחד על הפרטי הביוגרפיי של הרישי .יוגי ,או רישי ,הוא אד החי
מעבר להכרה ,מעבר לאישיות החולפת .לפרטי עברו אי משמעות כלל אלא רק למסר
הנצחי שהוא מעביר .פטאנג'לי נחשב לאבי היוגה א כי הוא כנראה לא גילה אותה .נית
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה ,(20
הק ִר ְ
לומר שהוא מבארה של השיטה לטובת האנושות .ראו ָר ָמ ְ
עמ' .1918
פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .27
פירוש המילה "סוטרה" הוא חוט .זהו חוט המחבר מחשבות רבות ,יסודות תמטיי רבי
ומידע רב .סוטרה היא משפט קצר מאוד התומ בזיכרו ,מעודד זיכרו ומאפשר זיכרו.
הכוונה היא שהסוטרות מחברות יחד מחשבות רבות ומאגדות אות בצורה הרמונית .כל
סוטרה היא פסוק קצר ומתומצת שתכונתו הבולטת ביותר היא העובדה שהוא מעביר את
מרב המידע בכמה שפחות מילי .ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' ;19
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ'  ;19בידרמ ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(3עמ' .50
הק ִר ְ
ָר ָמ ְ
יש הרואי בכ הוכחה לכ שמדובר בהסברי לגו ידע קיי .ראו ,למשל ,גרינשפו
) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ'  .21ג לפי גישה זו ,מאחר שפטנג'לי הוא מייסד אסכולה ביוגה –
הקרייה יוגה – יש כא שילוב של גילוי דברי קיימי ופיתוח .ראו פוירשטיי ),ÏÈÚÏ
הערה  ,(18עמ' .41

21
22

23
24

25
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בתחושה שיש הווה .26בסוטרה השנייה קבע פטנג'לי כי ˙Â„Â˙ ˙Ë˜˘‰ ‡È‰ ‰‚ÂÈ
 .27‰Ú„Â˙‰במשפט זה יש הצהרת כוונות והצבעה על כ שהדר הזו של היוגה תתרחש
בתחו התודעתי המנטלי ,ג א סופה בהשקטה החורגת אל מעבר לכל פעילות
מנטלית .כלומר ,ג א מתוארות ביוגה סוטרה פעילויות פיזיות – ומתוארות כאלה –
עדיי השדה שבו היוגה פועלת יהיה השדה המנטלי ,לפחות עד לשלבי האחרוני של
התהלי היוגי .התודעה מתוארת כנמצאת בפעילות ,והפעילות הזו מתוארת כתנודות –
תנודות שהיוגה היא השקטה ,הפסקה או הכחדה שלה .מדובר ברגע מאוד קיצוני ,רגע
שבו התודעה טהורה במצב של שלווה מוחלטת ,כלומר :של חוסר פעילות .28במצב זה
של הכחדה של כל פעילות מנטלית ,הרואה או הצופה נמצא בצורה שלו עצמו – כפי
שהוא.29
לש הבנת משמעות זו של הרואה יש להבי מושגי בסיסיי בפילוסופיה של
 ,30‰˘e¯eÙבעיקר בעקבות
»
פטנג'לי .הצופה הוא תודעת השורש שאותה מכנה פטנג'לי
הפילוסופיה של אסכולת הסאנקהיה .הפורושה הוא טבעו המהותי והאמיתי של האד
ובתור שכזה הוא יעד בעל ער רב יותר מכל שאיפה אנושית .31א כ ,הרעיו של
הפילוסופיה היוגית הוא שהעניי האולטימטיבי של האד הוא האד ,כלומר :המטרה
הגבוהה ביותר שאד צרי לשאו אליה אינה טמונה בעול החיצוני אלא בתו עצמו,
בלב ההוויה שלו .32מושג מפתח שני המקביל לפורושה הוא המושג  – ÈËƒÈ¯¿˜»¯¿tמונח
המציי את כל מה שהעצמיות היא לא ,כלומר :את היקו כולו ,מהאובייקטי הפיזיי
ועד הממשות העל!חושית )כל הצורות :טבע ,עול ,עול האובייקטי( .בניגוד
לעצמיות )הפורושה( ,שהיא הממד הסובייקטיבי ,הפרקריטי מייצג מציאות בעלת גוו
אובייקטיבי.

26
27

28

29
30
31
32

יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .3128
הק ִר ְ
לפרשנות הסוטרה הראשונה ראו ָר ָמ ְ
יר$ד ָה ָה שאותה אנו מתרגמי כהשקטה מתורגמת
יר$ד ָה ָה – המילה ִנ ְ
יטי ִנ ְ
יטה ְו ִר ִ
יוגש צ' ָ
ָ
לעתי ג כהגבלה וג כהכחדה .כ יש לציי שהכוונה בביטוי "תנודות התודעה" הוא
לפעילות המנטלית ,ולכ נית לתרג את הסוטרה ג כ"יוגה היא השקטה של הפעילות
המנטלית".
מה שבעצ אמר פטאנג'לי בסוטרה הוא" :א אתה חפ בחופש אמיתי – אל תחפש אותו
בעול התופעות ,בעול השמות והצורות .חפש אותו בתו תוכ ,בכ שתחדל להזדהות
ע ההכרה שהיא המקור לעבדות .אי ביכולת לשנות את העול ,א תוכל לשנות את
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .34
הק ִר ְ
פנימיות" .ראו ָר ָמ ְ
זוהי הסוטרה השלישית "אז מצוי הרואה בצורתו שלו".
פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .29
˘ ,Ìעמ' .3231
˘ ,Ìעמ' .32
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&%ר%שה – האני האמיתי שמעבר לגו ולמחשבה ,שמחו
ָ
א כ ,הרואה 33הוא ה
לעול התופעות המשתנה בלא!הר .מסורת היוגה מאמצת את ההבחנה הברורה בי
ריטי – החומר שכולל לא רק את הגו אלא ג את
&%ר%שה – התודעה הטהורה ,וה ְ& ָר ְק ִ
ָ
ה
המחשבה .המטרה של היוגה היא להוביל אותנו לידיעה שפורושה ופרקריטי ה נפרדי
זה מזה .34לאור המודל הזה נית להבי טוב יותר ג את הגדרת היוגה כהשקטה של
תנודות התודעה .א הערבוב של פורושה בפרקריטי הוא שגור לתנועה ,אזי ההפרדה
ביניה – שבה הרואה נמצא במצבו הטבעי – היא במצב שאי בתודעה כל תנועה.
במציאות אנחנו בדר כלל במצב של בלבול ,שבו אנו בטעות מייחסי לפורושה תכונות
של פרקריטי ולהפ .35בעקבות כ העול נמצא בתנועה ,איננו מביני את עצמנו ולכ
נמצאי במצב תמידי של חוסר סיפוק וסבל .כאשר מופיעה ההבנה מה שיי לפרקריטי
ומה שיי לפורושה היא מובילה לביטול הבלבול לגבי הטבע העצמי שלי .מצב זה ,שבו
הבנתי שאני פורושה ,הוא מצב של  ,‰„¯Ù‰שבו אי מצב של הזדהות של האני ע
הסביבה .מה שקיי זה העוג של העצמי – הרוח – ואנו נפרדי מהפרסונה ,שהיא
מלאה בכל הדפוסי.
כדי להבי את המהות של  ,‰‚ÂÈ ‰'‚‡¯‰שעקרונותיה תוארו כא ,נית להמשיל את
הרוח שאליה אנו כמהי לקרקעית של אג; את המי לˆ' – 36‰ËÈהחומר של ההכרה;
ואת הגלי על פני האג ל – 37ÌÈËÈ¯ÂÂהגלי המנטליי .כל זמ שיש גלי על פני
האג והמי אינ צלולי ,לא נית לראות את הקרקעית .רק כאשר הגלי שוקטי
והמי שוב צלולי נית לראות את הקרקעית ,וכאשר המבט מופנה לתוכה ניתנת לנו
האפשרות לראות את עצמנו בשקיפות מלאה.38

בסנסקריטְ :ד ָר ְש ְטְר.
זהו היסוד הדואליסטי של היוגה המייחד אותה :בעול שני יסודות בעלי מעמד ישותי
שווה – הסובייקטיביות הטהורה והאובייקטיביות הטהורה .במקו לחפש אינטגרציה
והתמזגות ע האחד ,מדובר בפירוק האד ,בהתפוררות שלו לשני היסודות המרכיבי
אותו – יסוד סובייקטיבי ויסוד אובייקטיבי .ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .2524
סוטרה " 1.4אלמלא כ הוא מזדהה ע הפעילות המנטלית" )עלפי תרגו של דני רווה(.
המילה ˆ' (citta) ‰ËÈניתנת לתרגו כתודעה או הכרה; היא המחס של כל ההתנסויות
יש ָנ ַנ ְנ ָדה
הק ִר ְ
מהעבר .בראג'ה יוגה מתייחסי אל הצ'יטה ככלל תפקודי ההכרה .ראו ָר ָמ ְ
) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .32
 ÈËÈפירושה גל והכוונה לגל מחשבתי ,דהיינו :לרטט בחומר המחשבה .ראו ˘,Ì
המילה ƒ ƒ¯¿Â
עמ' .35
ס' ונקטסאננדה ) ÈÏ'‚ËÙ Ï˘ ‰‚ÂÈ‰ ˙Â¯ËÂÒפרייה הרט .27 ,(2008 ,על המטפורה של
השקיפות והבהירות ראו ג גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .36

33
34

35
36
37
38
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ב .מהות הפילוסופיה היוגית :הדממה כ"טוב עליו"
הפילוסופיה המוסברת ביוגה סוטרה היא יותר ממה שמביני בדר כלל מהמונח
"פילוסופיה" .זו אינה רק מערכת היגדי קשורי לוגית העוסקת במשמעות המציאות
בכללותה; היא כוללת שיטה לשינוי מובנה של התודעה במטרה האולטימטיבית של
השגת "שחרור" או "הגשמת העצמיות" ,המוצבי על!ידי האתיקה של היוגה כ"טוב
עליו".39
הפילוסופיה היוגית שונה מהותית מתפיסות פילוסופיות מערביות שאות נכנה
"נורמטיביות" .א נפשט תפיסות אלה נית לתאר בהכללה כרואות במדינה ובנורמות
שהיא קובעת מכשיר להגדלת אושרו של כל אחד מחבריה .המעבר ממצב הטבע למצב
המדיני הוא תוצר של הסכמה חברתית כללית או חוזה חברתי ,שכול יצטרפו אליו
מאחר שהוא יגדיל את אושר .נציגי בולטי של הגישה ה"נורמטיבית" ה
הפילוסופי ז'א ז'אק רוסו ותומס הובס :40רוסו טע כי מצבו הטבעי של האד הוא
מצב קד!חברתי שבו האד חופשי לגמרי והוא חלק מההרמוניה של הטבע .החברה
נוצרה כתוצאה מפעולה תבונית שנועדה לספק רצונות על!ידי הסכמי וכ נוצרה אמנה
חברתית .לשיטתו ,בני האד התקבצו יחד ובנו את האמנה לא מתו רגש חברתי אלא
מתו קושי של מלחמת קיו .הקושי להתקיי הוביל לבניית גו חברתי .גו חברתי זה
התאפשר בשל כ שכל אחד מהיחידי ויתר על החופש המוחלט שהיה לו למע
החברה ,כדי שיוכלו לשרוד טוב יותר יחד .האמנה החברתית כוללת התחייבות המתירה
לגו הכללי לכפות את רצונו על היחידי .כאשר כופי על אד את חוקי המדינה,
המשקפי את הרצו הכללי שעליו הסכימו אנשי ,למעשה כופי עליו את רצו התבונה
ואת היותו חופשי במוב אזרחי ומוסרי .41הובס הציג מודל דומה ,א כי בניגוד לרוסו
הוא טע שהמצב הראשוני אינו מצב של הרמוניה אלא מצב שבו כל אד שומר על
זכותו הטבעית להשיג בכוח את רצונו עד כדי כ שנוצרה מלחמת כול בכול .כדי
להפסיק את המצב המלחמתי ולתת לאד ביטחו ויתרו האנשי על זכויותיה הטבעיות

39
40

41

פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .29
ראו ז' ז' רוסו ) ˙È˙¯·Á‰ ‰Ó‡‰ ÏÚי' אור תרג ,מהדורה חמישית ,תשל"ה( ,בעיקר
 ;3123ת' הובס ) ‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ÔÂËÏ˘‰Â ‰¯Âˆ‰ ¯ÓÂÁ‰ Â‡ Ô˙ÈÂÏי' אור תרג ,תשכ"ב(,
בעיקר  .167161כמו כ נית לראות עמדות דומות אצל ג' לוק ) ÈÈ„Ó‰ Ï˘ÓÓ‰ ÏÚי' אור
תרג ,מהדורה שנייה ,תשי"ט( ,בעיקר  ;9793 ,394ג' ס' מיל ) ˙Â¯ÈÁ‰ ÏÚא' אמיר
תרג ,תשס"ז(.
רוסו הבחי בי שתי צורות של חירות :חירות במצב הטבעי ,שהיא היעדר כל מגבלה על
חופש פעולתו של היחיד ,זולת כוחותיו של היחיד; וחירות אזרחית ומוסרית ,שהיא ציות
לחוק שקבע האד לעצמו ,והיא למעשה שלטו החוקי של התבונה על פני התשוקות
הטבעיות.
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ויצרו אמנה חברתית המעניקה את הכוח לריבו שאותו כינה הובס ה"לוית" .על א
ההבדלי הגדולי בי שני הפילוסופי הללו ופילוסופי אחרי שאימצו את הרעיו של
אמנה חברתית ,עדיי נית לראות את הגרעי המשות :בשני המקרי הללו ,כמו
במקרי רבי אחרי בפילוסופיה המערבית ,החובות של האד נקבעות כחלק
מהנורמות שהמדינה )יהיה אופייה אשר יהיה( מכתיבה לו.
אפשר לראות אפוא את המשפט כנכלל בעולמ של הפילוסופיות "הנורמטיביות"
הללו .כללי המשחק המחייבי בחברה מהווי את המשפט ומסדירי את התנהלות
המוסדות והיחידי .המאפיי את כללי המשחק הללו הוא הנורמטיביות שלה ,דהיינו:
המשפט אינו מתאר התנהגות רצויה אלא קובע כיצד יש לנהוג בחברה נתונה ,ולקביעה
זו אופי מחייב.42
לעומת זאת הפילוסופיה היוגית אינה מבקשת לתאר את המוסר בחברה כמבוסס על
הסכמה חברתית בלבד .היוגה היא "פילוסופיה של שחרור" וג המוסר האנושי נובע
 ¯Â¯Á˘ ¯·ÚÏ ‰ÚÂ˙Óזה .ההגות היוגית מאמינה בכ שיש אמת מוחלטת המכתיבה ג
את המוסר האנושי .43אחד ממושגי המפתח בהקשר זה הוא ה„ ,‰Ó¯‰אשר לו
משמעויות רבות .44במאמר זה בחרנו להשתמש במונח כמתייחס למשמעות האקטיבית
של פעולה נכונה התואמת ה את הסדר הקוסמי וה את הסדר החברתי; ג את הסדר של
העובדות וג את התחו הנורמטיבי והערכי .45בחירה זו נעשתה מתו הנחה כי זו
המשמעות הרלוונטית ביותר לתפיסת העול של הטקסטי השוני של היוגה .בהתא
לכ נית לומר שהדהרמה היא הסדר שקיי במציאות .העובדה שיש לכל אחד מערכת
חובות היא רק ביטוי של הסדר הזה .הדהרמה מתארת את מה שיש וג מצווה את מה
שאמור להיות )המצוי והרצוי/ראוי ג יחד(.

ראו שיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(6עמ' .49
יצוי כי הפילוסופיה ההודית כולה ,על כל זרמיה ,עסוקה בחיפוש אחר מצב התודעה
האולטימטיבי ,הצלול וההול ביותר שמתוכו מתגלה האמת .הפילוסופיה ההודית משלבת
בדר כלל את השיח העיונילוגי ע השתקפות של "ניסיו רוחני" .היוגה הקלאסית
מדגישה את חשיבותו של הניסיו הרוחני יותר מאסכולות אחרות .ראו גרינשפו ),ÏÈÚÏ
הערה  ,(12עמ'  ,23הערה .1
ראו  ,ÏÈÚÏהערה .2
חוקר ההינדואיז יא חונדה טע כי "הקביעות והחוקיות השוררות בטבע ובקוסמוס אינ
נבדלות ביסוד מהסדר החברתי ומכינונה של התנהגות נכונה מבחינה מוסרית ,חברתית
ומשפטית" .במילי אחרות :מדובר בזהות שבי עובדה לער ובי תיאור )(description
לבי ציווי ) .(prescriptionראו בידרמ ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(2עמ'  ,75הערה  .15לדהרמה ראו
ג גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .47

42
43

44
45
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בפילוסופיה ההודית נית להבחי בשני היבטי של אמת :אמת כללית של היקו
כולו שהיא ה„ ,‰Ó¯‰ואמת פנימית שהיא הדממה של ה .46‰˘˜ÂÓאמת פנימית זו היא
הבנה הנובטת מתו מאמ ממוש ובסיומה של דר ארוכה ,שבסופה שיווי משקל
מוחלט – דממה .א על!פי שעל פני הדברי הדממה של המוקשה מנוגדת לסדר
החברתי של הדהרמה ,לפי זרמי מסוימי של היוגה ,התנועה לעבר דממה זו היא
שמאפשרת את הבנת האמת הכללית של היקו – הדהרמה .לכ ,בשני ההיבטי הללו
של האמת אי פניה לכוח חיצוני כלשהו; במרכז ניצבת הפעולה האנושית המובילה
לכינו העול של הדהרמה ולהשקטה שהיא ה – È‰„‡ÓÒשמו של המצב היוגי העליו.
הדממה והשקט שאליה מגיעי ה מציאות תודעתית ולא "אי"; זוהי מציאות תודעתית
שנמצאת בקשר ע כל "היש" – המציאות היומיומית.47
על כ ,יוגה אינה בריחה אלא מסע לתו לב המציאות .לא את העול עוזבי ,אלא
את האשליות והדעות הקדומות הקשורות אליו ,את אשליית ה .48‰È‡Óנית להבי את
המאיה כנטייה של ה! Mindהאנושי 49לפתח ולשמר דימויי מובני של החוויות
השמורות בזיכרו העבר .האד בונה מארג מורכב של דימויי הכולל את כל החוויות
שנחוו והתאכסנו בזיכרו ,המזי אות ומוז מה .המארג הוא כה חזק שאנו מזהי את
עצמנו כחלק מחוויות אלה .במקו לחוות את המציאות האמיתית אנו משליכי עליה
דימויי ,וחיי בעול של דימויי במקו בעול המציאות .ככל שאנו מתבגרי ,משקל

46

47
48
49

באופנישדות הרעיו בא לביטוי ביחסי בי המושגי "ברהמ" ו"אטמ" .ה‡ ÔÓËהוא
העצמיות – התפיסה של מה שמגלי כשחודרי פנימה ,מסלקי את המעטה והתוצרי
והולכי כמה שאפשר אל המרכז; הגרעי המיקרוקוסמי שנמצא בכל אחד מאיתנו.
 ÔÓ‰¯·‰הוא הכול – הוא הכוליות האחדותית של הקיו ,מקרוקוסמוס שהוא סיבה
ראשונית טרנסצנדנטית של העול .עלפי פרשנות מקובלת מהמאה השביעית לספירה,
האופנישדות טוענות שיש זהות מוחלת בי אותו גרעי מיקרוקוסמי לבי ההוויה
הטרנסצנדנטית .האמת הפנימית היא ביטוי לאחדות של העצמיות ע המוחלט ,כלומר:
היא בו זמנית העצמיות והמוחלט .כשאני מגלה את עצמי ,אני מגלה שאני והיקו זה אותו
דבר .השחרור הוא תוצר של הבנה מחודשת שלי לגבי עצמי ולגבי מקומי בעול .ראו
בידרמ ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(3עמ' .3938
בפילוסופיה ההודית מתבטל הרבה פעמי הפער בי מציאות תודעתית לבי ה"יש" ,כעניי
הקיי אובייקטיבית ,אבל לא מתבטלת ההבחנה הברורה בי דממה חסרת "ישי" לבי
המציאות היומיומית ,המהווה בהקשר זה את "כל היש".
מונח בסנסקריט המתאר את העול הלאאמיתי שבו אנו חיי :העול שאינו ממשי –
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .50
הק ִר ְ
עול הכרתי .ראו ָר ָמ ְ
המילה  Mindמתייחסת למכלול המחשבות והרגשות המותני המרחיקי אותנו מתחושת
האחדות ע הקיו ומתחושת העצמי האמיתי שלנו .המילה מהווה לעתי ג מילה נרדפת
לאגו .ראו א' טול ) ‰Ê‰ Ú‚¯‰ Ï˘ ÂÁÂÎמהדורה שמינית ,(2007 ,עמ' .19
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הדימויי מחוויות העבר צובר יותר כוח עד שהוא מאפיל על המציאות האמיתית.50
היוגה היא היפרדות מהאשליה ,מההכרה ומכל מה שאת חושבת שאת.51
כאמור ,היוגה קוראת תיגר על האמירה "אני חושב משמע אני קיי" .הפילוסו
דקארט חשב שגילה את האמת הבסיסית ביותר כשהשמיע את ההצהרה הזו .בעיני
היוגי ,הוא למעשה נת ביטוי לטעות הבסיסית ביותר :להשוואת החשיבה להוויה
ולזהות .52החושב הכפייתי חי במצב של היבדלות מדומה ,עול של בעיות וניגודי,
עול שמשק פיצול אינסופי של הדעת .לעומת זאת ההיפרדות האמיתית מהמחשבה
היא מצב של שלמות – להיות באחדות ע החיי בהיבט המוגש שלה ,ע העול,
ע העצמי העמוק ביותר וע החיי בצורת הבלתי!מוגשמת .זוהי אחדות ע ההוויה.
עבור היוגי הקיו קוד לחשיבה; באמצעות הדממה מתנתקי מהחשיבה ,ואז
כשחוזרי אליה )א חוזרי אליה( לא פועלי כאוטומט אלא מתו בחירה .53יתרה
מזאת :אצל דקארט ההתרכזות במחשבה כרוכה בהפרדה כמעט מוחלטת שלה מהגו
האנושי .הגו לא חשוב ואי!אפשר להיות בטוחי בקיומו ללא התבססות על אל חיצוני
כל יכול; האזור היחיד לקיו ודאי הוא התבונה .לעומת זאת היוגה ,שכל מהותה היא
אחדות ,מסרבת להפרדה הקרטזיאנית ובשיטות מסוימות א משלבת את עבודת הגו
והנפש.
השאיפה הזו – להגיע לאמת מתו שחרור מהזדהות של הדפוסי ע הקיי – היא
התובנה הראשונה שצריכה להיקלט אל תו עול המשפט .ההתנהגות שלנו צריכה
להיות מ%נעת לא מהחשש להיפגע )הובס( או מהרצו ליצור מדינה שתדאג לאזרחיה
)רוסו( ,אלא מתו חיוב לאמת פנימית .הכוונה אינה שמשפטני יהיו יוגי אלא שיהיו
מחויבי לחיפוש אחר האמת הפנימית .לא צרי את החברה ולא את האלוהות כמושא
חיצוני; התנועה אל עבר האמת הפנימית מחייבת את ההתנהגות המשפטית והמוסרית.
מוב שאי הכוונה לתנועה לעבר האמת הקיצונית של הדממה היוגית המובילה בסופו
של דבר למצב תודעתי שאי בו מקו להמשגה או למחשבה .הכוונה היא לאמ את
התנועה היוגית כדי להעניק למשפט פרספקטיבה מאזנת למצב הנוכחי .א במצב
הנוכחי אנו מסתמכי כמעט א ורק על נורמות קיימות ,הרי שבעקבות הפילוסופיה
היוגית נית להסתמ ג על תנועה וחיפוש אחר "אמת פנימית" שאינה תלויה בנורמות
משפטיות וחברתיות .תנועה זו לעבר "אמת פנימית" אינה באה לבטל את ההסתמכות על
נורמות – ביטול שעלול להוביל ליחסיות סובייקטיבית בלתי!נסבלת – אלא רק לתת

דבראוקס ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(15עמ' .44
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .29
הק ִר ְ
ָר ָמ ְ
טול ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(49עמ' .22
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .29
הק ִר ְ
ָר ָמ ְ

50
51
52
53
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נקודת מבט נוספת שתמנע מאיתנו להסתמ א ורק על נורמות חיצוניות המשקפות רק
פ חלקי של האמת ושל הצדק.

ג .על חשיבות האמת הפנימית ביחסי בי משפט וצדק
העשייה שחווי בנוכחות – דהיינו :במצב שבו ההכרה שקטה – היא עשייה
ששלמי איתה .במצב שבו האד הול ומתחבר אל ה‡ ˙ÈÓÈÙ‰ ˙Óשלו הדבר יוביל
אותו ג להתנהגות דהרמית ,כלומר :לגילוי ה‡ ,˙ÈÏÏÎ‰ ˙Óהמבטאת את הרצוי והמצוי
ג יחד .רעיו זה בא לביטוי ביצירה הידועה והחשובה של התרבות ההודית הבהגווד!
גיטא )"שירת המבור"( .54ביצירה זו נפתרת דילמה של ארג'ונה ,המצביא הגדול וגיבור
היצירה ,על!ידי ההבנה הנכונה של העשייה שעליו לבצע )לצאת למלחמה צודקת (55לפי
הדהרמה – לפי האמת החיצונית שאותה מגלה לו האל בדמותו של קרישנה .56המעניי
הוא שלימוד זה נעשה על!ידי חיבור של ארג'ונה לעצמיות )אטמ( שלו עצמו ועל!ידי
הבנת הקשר בי האמת הפנימית שלו עצמו לאמת החיצונית .57באופ דומה ,עשייה

54

55
56

57

ראו ) ‡ËÈ‚ „ÂÂ‚‰·‰א' תיאודור תרג .(2002 ,כ ראו א' צ' בהקתיודאנתה סואמי
פרבהופאדה ) ‡È‰˘ ˙ÂÓÎ ‡»˙Èƒ‚„«Â«‚«‰¿a – ˙Ó‡· ˙ÂÈÁÏד' לוב תרגמה( .יצירה זו היא
בעלת קשר עמוק למסורת היוגה כיצירה שבה מוזכרי כמה ביטויי הכוללי את המונח
יוגה כמו "בהקטי יוגה"" ,קרמה יוגה" ועוד .בהקשר הנוכחי איני מבקשת לדו ביחסי בי
הגיטה לפטנג'לי אלא להצביע על המעמד של הדהרמה ביצירה ,שממנו נית ללמוד על
מעמד בזרמי רבי בהגות ההודית.
מדובר בקרב שלא בא לספק תאוות שלטו אלא לעשות את הנחו עלפי חוק הסדר
הקוסמי )דהרמה( ,שעלפיו בני הפנדו ה השליטי החוקיי והלגיטימיי באמת .ראו
גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .106
קרישנה הוא אחד מהאוואטארות )הגילויי( של האל הגדול וישנו .ראו גרינשפו ),ÏÈÚÏ
הערה  ,(12עמ'  .149המסורת של הדבקות בהודו רואה את קרישנה כאישיות אלוה העילאי
עצמו ,שירד לאדמה ומילא תפקיד של נסי בשושלת מלכי באותה עת .הוא נושא סגידה
עליו .הנשמה קשורה עמו באמצעות הדבקות ,באמצעות שירות מסור נשגב )בהקתי( .על
ידי החיאת המסירות הטהורה שב האד לקרישנה ,לממלכה הרוחנית .על קרישנה ראו
בתרגומו של בהקתיודאנה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(54עמ' .280249
דוגמה לקשר העמוק בי האמת החיצונית לפנימית נית לראות במשפט  35בפרק הרביעי
של הבגוודגיטה" :בידיעת את זאת ,לא תכבל עוד באשליה ,הו ארג'ונה .כ תראה את כל
הישויות כול וה ימצאו ב ]באטמ[ ובי ]באל ,באמת המוחלטת[" .ראו בתרגומו של
תיאודור ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(54עמ' ) 73התוספות בסוגריי ה לצור הבהרה ואינ מופיעות
במקור( .קרישנה ,שהוא התגשמות האלוהות ,מציע דר של התמזגות עמו )תו הבנה שזו
בעצ עצמיות האד( ,שבעקבותיה יש הקלה ממועקת הקרמה – הדפוסי – ומתגשמת
חירות שמתוכה נית לעשות הכול .ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .109
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מסוג זה בעול המשפט ,שתאמ נקודת מבט דומה ,עשויה לתרו להשגת צדק ואמת
ולצמצו הפער בי משפט לצדק.
יש דוגמאות רבות להבחנה בי משפט לצדק ולניסיונות של שופטי מסוימי
לצמצ את הפער ביניה .58בחרתי להדגי זאת באמצעות פרשה אחת ,שבעיני מדגימה
אי הפער הזה יכול להימתח עד כדי עוול משווע .הכוונה לבג"צ ˜ .59‚Èבפרשה זו
נדונה צוואה של אישה שקפצה אל מותה מחלו בקומה העשרי ,כשהיא לוקחת איתה
ג את ִ ָ< .-בצוואתה ביקשה האישה לא להותיר דבר לבעלה ,שלדבריה הביא
להחלטתה לקחת את חייה ואת חיי ִ ָת .-הבעיה הייתה שהצוואה הייתה פגומה במוב
זה שלא כללה חתימה ותארי .60דעת הרוב בבית!המשפט העליו דחתה את הבקשה
להכשיר את הצוואה ,בי היתר על בסיס סעי בחוק הירושה שאפשר לקיי צוואה
למרות פגמי שנפלו בה .61השופט בכור ,שכתב את פסק!הדי של הרוב ,ביסס את
סירובו להכשיר את הצוואה על יסוד טעמי שבנוסח הסעי וההיסטוריה החקיקתית
שלו וכ על יסוד טעמי שבמדיניות משפטית .62במילי אחרות ,פסק!הדי משק
כניעה לכללי משפטיי ולמדיניות משפטית שנראית נאותה בי היתר לאור ההיסטוריה
החקיקתית )העבר( ולאור התקדי שייווצר כלפי העתיד .אי ספק שדעה זו מקריבה את
השל – האמת של ההווה .לעומתו ניסו שופטי דעת המיעוט ,השופטי ברק ואלו,
באמצעות פרשנות מרחיבה של הסעי הרלוונטי ,להגיע לתוצאה שהיא מבחינת
האמת .השופט ברק השתומ "מדוע דווקא בתחו הצוואות תקצר ידו של השופט לרדת
לחקר האמת" ,63ואילו השופט אלו הסביר מפורשות כי עליו לתת את הפרשנות
שתצמצ את הפער שבי האמת העובדתית למשפטית:
"כלל זה נקוט בידי במלאכת פרשנותי ,ודומה עלי כי נכו ומועיל הוא:
חזקה על המחוקק ,כי רוצה הוא בחוק שהפסיקה על!פיו תעלה בקנה

ראו י' זמיר "פתח דבר :האיש והרוח" ) È˘È‡ ‡Â·Ó – Ô‰Î ÌÈÈÁתשס"ה( ,עמ' ,3728
שבה נדונה גישתו של חיי כה לדי ולצדק.
ד"נ  ,Ô‰Î ' ‚È˜ 80/40פ"ד לו)) 701 (3להל :ד"נ ˜.(‚È
סעי  19לחוק הירושה ,תשכ"ה 1965קובע" :צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה,
תישא תארי כתוב בידו ותיחת בידו".
סעי  25לחוק הירושה ,תשכ"ה 1965קבע בנוסחו דאז" :לא היה לבית המשפט ספק
באמיתותה של צוואה ,רשאי הוא לקיימה א א יש פג בחתימת של המצווה או של
העדי או בתארי הצוואה או בהליכי המפורטי בסעיפי  20עד  23או בכשרות
העדי".
ד"נ ˜ ,ÏÈÚÏ) ‚Èהערה  ,(59עמ' .707
˘ ,Ìעמ' .720
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60
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אחד ע המציאות העובדתית ,ובנדו דד ,אמת עובדתית זו היא
אמיתותה של צוואת המנוחה ,ואותה רשאי ומצווי אנו לקיי".64
דעת הרוב רואה עצמה אנוסה – בשל כללי משפטיי ,היסטוריה משפטית וצור
להתוות מדיניות משפטית לעתיד – להגיע לתוצאה שהיא לא בהכרח התוצאה התואמת
את הצדק במקרה הקונקרטי; לעומתה ,דעת המיעוט רואה עצמה רשאית וא מחויבת
לקיי את רצו המנוחה שהוא האמת .דעת הרוב משקפת אפוא את חוסר היכולת
להפריד בי העצמי לכללי החיצוניי; חוסר יכולת להשתחרר מדפוסי וחוסר יכולת
להיות בנוכחות בהווה .65זו הדגמה לחשיבות של רעיו ההפרדה בי העצמי לעול
החיצו שדובר עליו לעיל ,שהוא המפתח להתנסות .היכולת להיות בנוכחות היא היכולת
להיות בתודעה שקטה תו השתחררות מדפוסי וחתירה לאמת הנובעת מאותו מצב
שקט ,להבדיל מהזדהות ע הסביבה .דעת המיעוט ,באמצעות החתירה לאמת הפנימית,
מגלה ג את האמת החיצונית .66הפער הזועק שבי משפט לצדק במקרה זה הוביל
לתיקו החוק .67אי בכ לבטל את הקרבת השל במקרה הקונקרטי.
הה ְק ָר ָבה מוביל אותי למוטיב הקרב שהוא מוטיב מרכזי בפילוסופיה ההודית.
נושא ַ
אכ ,הפולח והקרב עומדי בניגוד מסוי להגות היוגית ,הגות של פרישות ועזיבה של
החברה הפולחנית .ע זאת ,חלק מהרעיונות של ההקרבה חלחלו ג להגות היוגית ,תו
הסטת הדגש מהקרבה חיצונית בפולח פומבי לסוג של הקרבה של עצמי לעצמי .כ,
למשל ,אחד הרעיונות העולי מה) ‰Ë˜ÂÒ ‰˘Â¯ÂÙמזמור האד( – אחד המזמורי
שבריג! ֶו ָדה – 68הוא שהאד והעול על כל מרכיביו זהי ה .69כש
ִ
המפורסמי
64
65

66
67
68

˘ ,Ìעמ' .742
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ'  .43ראו ג טול ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(49עמ' " :26במקו
הק ִר ְ
ָר ָמ ְ
'לצפות בחושב' ,אפשר ליצור הפוגה בזר החשיבה ג באמצעות כיוונו התודעה לרגע
הזה .פשוט היו מודעי ביותר לרגע הנוכחי .זוהי פעולה שמעוררת סיפוק רב .באופ הזה,
את מושכי את המודעות מהפעילות המחשבתית ויוצרי פער של איאני ,בו את
ערני ומודעי ,אבל לא חושבי .זוהי מהות המדיטציה".
בהקשר זה ראו ג דברי השופט חיי כה בד"נ  ,·ÏÁÓ ' ¯Á˘ Ô· 22/73פ"ד כח),89 (2
" :101נתו ג נתו הכוח בידי בית המשפט ,מטבע ברייתו ,למנוע עוול ולהסיר עושק
ולעשות צדק".
פסקהדי נית בתשמ"ב ) ,(28.7.82תיקו החוק נעשה בתשמ"ה ) .(3.4.85ראו חוק
הירושה )תיקו מס'  ,(7תשמ"ה ,1985ס"ח .1140
המסורת הוודית היא המסורת העתיקה של הודו .ה¯ ,‰„Â‚Èהחיבור העתיק ביותר בתרבות
הודו ואחד החיבורי העתיקי בעול ,חוברה לפני כ 3,500שנה בסנסקריט ארכאית
המכונה ֶודית .זהו החיבור הקדו ביותר בארבע הוודות ,המקובלות כקדושות ומקודשות
בעיני רוב המסורות ההינדואיות .הוודות הטביעו חות על הדת והפולח ,על הספרות
והמחשבה ,על אורחות החיי והתרבות ועל הזהות של ההינדואי בכל תולדותיה של
הודו .ביצירות אלה מתועדי שלבי ההתפתחות המכונני של הציביליזציה ההודית וג
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שהעול נברא בטקס קרב ,כ מוטלת על האד החובה לחזור ולקיי טקסי קרב כדי
לשמר את סדרי העול ,את סדרי בראשית ,את חוקות העול ,את טבע המציאות ,את
עולמו הפנימי ואת החברה הנורמטיבית ;70כלומר :האד יוצר את העול ,ובאופ יותר
קארמתי :האד יוצר את חייו ואת עולמו .דבר זה מדגיש את האחריות הגדולה שיש לנו
בכל ממד של חיינו – במחשבה ,ברגש ובעשייה .בתו תמונת העול הזו של הודו אי
לנו למי לפנות כשהמציאות אינה נוחה אלא אל עצמנו .71רובד נוס של הטקסט הוא
שהעול ,החברה והתרבות נוצרי מתו האד על!ידי הקרבתו ,דהיינו :חלוקתו
וההפרדה בי חלקיו .דימוי זה מצביע על הרעיו שבעצ המציאות הטבעית – החיי
עצמ – טבוע חות של מחזור צמיחה ,יצירה ואבדו .בריאה והתפתחות אינ יכולות
להתחולל ולהתממש מבלי שיגרע ויתכלה דבר מה – קרב מהעול; קיו החיי מותנה
בקרב של פורושה – האד .72מגמת האחדות – האחד הנמצא בכל דבר – הולכת
ונעשית ישירה יותר בכתבי המופיעי תחת הש ‡ .73˙Â„˘ÈÙÂבכתבי אלו מופיע

התמורות הגדולות שהתחוללו בהגות ובדת ,בתרבות ובחברה מאמצע האל השני לפני
הספירה עד אמצע האל הראשו לפני הספירה .ראו ע' פטר ‰»„∆Â‚Èƒ¯‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓÊÓ
)תשס"ז(.9 ,
במזמור המפורס הזה – הפורשה סוקטה – האלי יוצרי את העול עלידי ביתורו של
הענק הקוסמי פורושה ,אותו זכר בראשיתי שהינו הקורב בזבח הוודי .על א שהמוטיב
המרכזי של הזבח או הקרב הקוסמי הינו מוטיב מיתולוגי נפו ביותר ,המזמור הזה הנו
חלק מקורפוס אינדואירופי מסוי העוסק בביתור ובחלוקה .הרעיו המרכזי הוא עתיק
למדי ,ע זאת העובדה שזהו אחד המזמורי המאוחרי בריגודה ניכרת מתו התייחסות
בו לקיומ של שלוש ודות ולארבעת המעמדות החברתיי ,מתו תפיסת עול המכירה
באחדות הבריאה .לתרגו הפורושה סוקטה מסנסקריט ראו ˘ ,Ìעמ' .5855
˘ ,Ìעמ' .54
מזמור ודי זה מהווה חלק מתהלי הפשטה והפנמה שהתרחש במחשבה ההודית.
במזמורי הוודיי המוקדמי מדובר על פולח לאלי רבי ,במזמורי המאוחרי יותר
מתחילה הפשטה של הריבוי לעבר ישות אחדות אחת ההולכת ומזוהה ע האד עצמו,
כמו במזמור הנוכחי ,ולבסו ביצירות מאוחרות יותר )האופנישדות ,ÏÈÚÏ ,הערה .(68
העקרו האחדותי המופשט )והאמיתי( מתגלה באד עצמו והכרתו מהווה למעשה שחרור
מעול התופעות שאינו האד עצמו .תחילה יש כא שינוי ב‡ :ÈÚˆÓבמקו לנסות להשיג
שליטה מרבית על התופעות בעול בעזרת ריבוי אלי ,יש ניסיו להשיג שליטה עלידי
הכרת העיקרו המאחד של עול התופעות .בהמש מתרחש שינוי קיצוני שהוא שינוי
ב :‰¯ËÓבעוד השאיפה בוודות הייתה בעיקר להשיג שליטה בעול התופעות ,בטקסטי
המאוחרי יותר נהפ  ¯Â¯Á˘‰למטרה הנעלה ביותר .באופ זה מוצבת בפני האד המטרה
הנעלה ביותר – לנסות להשתחרר כליל מעול של אות תופעות .ראו בידרמ ) ,ÏÈÚÏהערה
 ,(3עמ' .33
פטר ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(68עמ' .54
האופנישדות ה קבוצת יצירות שחוברו בי השני  700לפנה"ס ל 600לפנה"ס ,אול
הועלו על הכתב רק בשלב מאוחר יותר .משמעות המילה "אופנישד" היא "לשבת" או

69

70
71

72
73
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הרעיו המובלע כי האד בתקופה הוודית ,ואולי הדבר נכו ג לתקופתנו ,אינו מוכ
להקריב דבר לש התקרבות לעצמו.74
מהי המשמעות של הקרבת האד!השל? התבוננות על הנעשה בעול החברתי!
משפטי!תרבותי מלמדת על קיו מתו הגדרות ,גדרות ,הפרדות ועשיית שיפוטי:
"אני"" ,אתה"" ,אנחנו"" ,ה" .כל עוד בני האד ימשיכו לחוות את הפיצול ,את
הנפרדות שהיא תוצאה של אותה הפרעה לפיה איננו יודעי מי אנחנו ואי לנו נגישות
לאחדות הבראשיתית ,או אז ימשי השל!האד להקריב את האד .75אנו נמשי
לעסוק בפעילות כמו!פולחנית היוצרת את המציאות החיצונית שלנו מבלי להיות מודעי
לשלמות הפנימית .ההיסטוריה מדברת על אלפי מלחמות באלפי שני; מלחמות על
אדמה למרות אחוז נמו של אדמה מאוכלסת; אינספור אנשי שמתי מרעב למרות

74

75

"לשבת לפני" ,כלומר :סוג של אינטימיות .האופנישדות מדברות למעשה על מסר קצת
סודי שמועבר באופ אינטימי .זהו מסר שקשה להעביר אותו לציבור הרחב כי הוא קשה
מדי ורוב הציבור לא יוכל להבי אותו .האופנישדות חוברו עלידי קבוצות קטנות של
אנשי שבאותה תקופה לא מצאו את השקפת העול הפולחנית הפומבית כמספקת .במוב
זה או אחר חתרו קבוצות אלו נגד התרבות הוודית מבפני וראו אותה כמייצגת משהו רק
בצורה חלקית .לדעת האלטנטיבה שלה הייתה הייצוג המלא של האמת .האופנישדות
הופיעו על רקע שינויי גדולי שעברו על החברה ההודית ,ביניה תופעת הפרישות,
דהיינו :היציאה מהעיר אל היער .ראו בידרמ ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(3עמ' .3433
ראו ,למשל ,בפרק השישי של הˆ'‡„ .(Chāndogya Upanishad) „˘ÈÙÂ‡ ‰È‚Âבסיפור זה
מתוארת שיחה בי אודאלקה ארוני לבנו שווטקתו ,אחרי שזה חזר משתיעשרה שנות
לימוד .הב למד את כל הידע הוודי אבל עדיי חסר ידיעה מסוימת :חסרה לו ההכרה של
העצמיות המוחלטת שקיימת בו ובכל דבר .על עצמיות זו מצביע לו האב בשורה ערוכה
&סי( ,כלומר :אתה
של משלי המסתיימי בסוג של מנטרה "אתה הנ זה" ) ָטט ְט ָוא ִ
למעשה העצמיות המוחלטת .לפירוט על סיפור זה ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ'
 .5046כ ראו P. Olivelle The Early Upanisads: Annotated Text and Translation
 .(1996), 148-160דוגמה נוספת לרעיו דומה מופיעה ב˜katha ) „˘ÈÙÂ‡ ‡‰Ë
 (Upanishadהעוסקת במעגל הלידה ,החיי והמוות .בסיפור זה מתוארי שוב יחסי בי
אב לבנו ,א כא האב הוא זה הצמוד למחשבה הוודית ולפולחני שלה – היצמדות
המובילה אותו להקריב את בנו שלו למוות .הב מתגלה כבעל התבונות העמוקות יותר
כאשר הוא מאל את המוות לגלות לו לא רק אי מבצעי פולחני חיצוניי בעול ,אלא
ג אי אפשר להגיע להכרה הפנימית שמשחררת מעול התופעות בכלל .נית לראות
יצירה זו כמציגה בי השאר את הרעיו שכא בעולמנו ,בחיי האנושיי הקארמתיי ,יש
מדרגות שמובילות לנצח וה נסתרות .באמצעות העלייה במדרגות מושג שחרור קארמתי.
ראו  ,Ì˘ ,Olivelleעמ' .248231
ראו ש' ב אבי "יוגה כדר ליחסי קדושי" )www.ellayoga.com/ (2.1.2007
.articles.asp?id=6
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שפע של מזו וכדומה .76המצב הזה הוא תוצאה של פחד ופירוד .זהו למעשה פחד
ופירוד מגרעי הפנימיות המשות לכל בני האד .הדבר מחזיר אותנו חזרה אל התובנה
היוגית בדבר יצירת השוני וההפרדה הפונקציונליי בי הפרסונה!האגו לבי הסביבה,
כדי שברמת המהות והקיו נגיע לאחדות הפנימית שלנו.
תובנה זו תסייע לעול המשפט והחברה ַהֵחל ברמת הסכסו הקונקרטי ועד רמת
הסכסו הלאומי .כ ,למשל ,מאבקי לאומיי או עימותי דתיי!חילוניי מאופייני
מאוד ב"אנחנו" ו"ה" .לכל צד קל לקבל ולהתפשר ע עוולות ונזקי שנעשי לצד
השני כי מדובר ב"ה" .באר הדבר בולט ביותר בסכסו הישראלי!פלסטיני .הפסיכולוג
הפוליטי דניאל בר!טל כינה סכסו זה "סכסו בלתי!נשלט" ,המאופיי בכ שהחברה
מפתחת מערכת של אמונות ,עמדות ורגשות שהולמת את תנאי הסכסו .היא מציבה
מטרות לקיו הסכסו ומגבשת לה הצדקות ,עושה לעצמה האדרה מוחלטת ומציגה את
עצמה כקרב של אותו סכסו ,שוללת מהחברה היריבה צל אנוש ומפתחת מוטיבציה
להילח בה .77זאת ועוד :כל צד מגיע ע תובנות ,דפוסי ,אמונות ומשקעי שהוא
נאחז בה ומסרב להיפרד מה .בהקשר לסכסו יש טענה כי יחסנו אל הפלסטיני נובע
מאמונות ומדעות שהיו מושרשות עמוק באתוס הישראלי בעבר ,ואצל חלק מהציבור ה
רווחות ג היו .כ ,למשל ,ההסבר של רוב הציבור הישראלי לאי!הצלחתו של תהלי
השלו הוא שהפלסטיני אינ אמיני ,חוזרי לדר האלימות והטרור כדי להשיג את
יעדיה ,ער חיי אד אינו חשוב לה ,ה מוכני לפגוע באנשי רק בגלל היות
יהודי ,ושאיפותיה מסכנות את ביטחונה של מדינת ישראל .לעומת זאת ,הסברי
אחרי היו מכריחי ג אותנו להסתכל במראה ולראות בה את מעשינו ,להבחי
בסטנדרט הכפול שבו אנחנו שופטי אירועי ,בדעות קדומות ששולטות בקרבנו ובפחד

נית לראות את הניגוד בי העול של היוגה לבי האלימות והמלחמה של המערב בספרו
של פרמהנסה יוגאננדה ‡ .È‚ÂÈ Ï˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂספר זה מתרחש בסופה של מלחמת העול
השנייה .על רקע הזוועות של מלחמה נוראה זו מציג יוגאננדה את החזו ואת התפקיד של
תפיסת העול היוגית בתו התרבות המערבית" :תפקידה המבור של הקרייהיוגה
במערב א התחיל .מי ית וכל בני האד יידעו שקיימת טכניקה מדעית ומוגדרת למימוש
העצמיות ולהתגברות על האומללות האנושית! ] [...האוטופיה חייבת לנבוט אצל הפרט
בטר תוכל ללבלב כצדק חברתי .האד הוא נשמה ולא מוסד; רק תיקוני פנימיי יכולי
להעניק קביעות לתיקוני חיצוניי .עלידי הדגשת הערכי הרוחניי ,יש בכוחה של
האגודה למימוש העצמיות ,קהיליה המציבה דוגמה לאחווה עולמית ,לשלוח תדרי
מעוררי השארה הרחק אל מעבר זירת התרחשותה"; פ' יוגאננדה ‡È‚ÂÈ Ï˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ
)ש' לב תרג.(2006 ,
ראו ד' ברטל Ï‡¯˘È· ˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ È˙¯·ÁÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÁÂ˙È :ÍÂÒÎÒ‰ ÌÚ ˙ÂÈÁÏ
) ,(2007פרק א ,עמ' . 2524

76

77
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המשתק בנו כל מחשבה חדשה .78ניתוח הסיטואציה במונחי של הפילוסופיה היוגית
יאמר שיש לנסות להגיע לאמת!למהות מתו היפרדות 79פונקציונלית בי האגו לבי
הסביבה ,ושאיפה לאחדות ברמה של המהות והקיו ,80כלומר :עלינו להפריד את עצמנו
מהדעות הקדומות שלנו על אודות האחר כדי לראות את המהות המשותפת של כולנו.

ד .על חשיבות הדר ,החקירה והבחינה
"מה שאתה יודע זה בגודל כ יד.
מה שאינ יודע זה בגודל היקו".81
המורה שלי בקורס מורי היוגה נהג לסיי כל מסמ שהוא שלח במילי "ִהְפכ %כל
אב" .זוהי אכ תמצית היוגה :התנסות ולמידה כדי להסיר את צעי האשליה העוט
אותנו בתו מציאות החיי .עלינו להתבונ דר כל אות דפוסי ותבניות שאליה
הורגלנו במהל החיי ולבדוק שוב א יש אפשרות שאנו אוחזי בה שלא לצור.
התהלי של הגעה לתובנה שמעבר הוא הדרגתי.82

78
79

80

81
82

ראו ד' ברטל "בניסיו להבי את המציאות :מבט פסיכולוגי עלינו ועליה" ÌÂ˜Ó
) 13 ¯Ú˘· ‰·˘ÁÓÏינואר .www.7th-day.co.il/mehumot/benisaio.htm ,(2001
מעניי לציי שג ניתוחי פסיכולוגיי של הסיטואציה משתמשי במינוח של היפרדות.
כ ,למשל ,עופר גרוסברד ,שהשתת בשולח עגול שהתקיי במכו הישראלי לדמוקרטיה
חמש שני לאחר רצח רבי ,השווה בי התהליכי המתרחשי במדינה לבי תהלי
הגדילה של הפרט .לדבריו התוויית הגבול בינינו לבי הפלסטיני היא סו התהלי ,ואנו
עדיי לא בשלי לכ .תהלי גדילה הוא תהלי של היפרדות; אנו משליכי על האחר
מחשבות שלנו א עלינו לחכות עד שיתברר היכ אני נגמר והשני מתחיל .ראו
.www.idi.org.il/events1/RoundTableDiscussion/Pages/Events_RT_Forum_51.aspx
יש הטועני כי לביתהמשפט העליו תפקיד חשוב של מי שמעמיד "חזו מגשר" בפני
החברה הישראלית .חזו מגשר זה הוא נתיב לשינוי ממשי לטובה ה במצבו של המיעוט
וה במצבה של החברה הישראלית א זו תאמ אותו .ע זאת ,לעתי ביתהמשפט אינו
טורח די בקידומו המעשי של אותו חזו מגשר שהוא עצמו מסמ .כ ,למשל ,זמ הטיפול
בעתירות לא מעטות שעניינ הפליה על בסיס לאומי והקצאת משאבי חומריי נמש
שני רבות וביתהמשפט נכו לקבל התחייבות כללית של המדינה ל"מאמ" .ראו א' סב
"בית המשפט העליו והמיעוט הערביפלסטיני"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óח )תשס"ה( .44 ,25 ,23
בכ למעשה מובלעת הטענה שג ביתהמשפט העליו הנושא תפקיד חשוב של גישור,
לא לחלוטי מנותק מתפיסת ה"ה" .היפרדות מוחלטת תביא בסופו של דבר לתפיסה
אחדותית יותר.
י' סימונידיס ) ˙Â·˘ÁÓÂ ÌÈ¯ÂÙÈÒ – Â„Â‰ Ï˘ ÁÂ¯‰ר' צור תרגמה.13 ,(2005 ,
השוו לסוטרה " 3.6התקדמותו היא הדרגתית" .פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .136
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תרבות זו של חקירה ,דרישה ושאילת שאלות היא עתיקת יומי במסורת ההודית .כ,
למשל ,אחד ממזמורי הבריאה – 83שבמסורת של דתות שונות אמור לעסוק בבריאה,
בעול וביוצר של העול – במסורת הוודית מתחיל באד הפרטי ,בסובייקט המתבונ
במה שעיניו רואות ושואל על מקורות הבריאה ,על ההתחלה שלו ועל מה שהיה לפני
ההתחלה .כותב מזמור הבריאה מסיי את המזמור בשאלה:
"בריאה זו ממה התהותה –
הנכונה מאליה א לאו?
הוא ,הצופה בה מגבהי מרומי
יודע אל נכו ,או אולי אינו יודע?"84
דהיינו ,המסורת הוודית מציעה לנו שאלה ולא תשובה .הא בכלל נית לדעת? הא
יש מי שיכול לדעת? ספקנות זו עומדת ג ברקע של הפילוסופיה היוגית המבקשת
להתנסות ולא לתת תשובות חד!משמעיות.
הצניעות הזו ,הידיעה כי אנו יודעי הרבה פחות ממה שאיננו יודעי ,היא תובנה
חשובה ביותר לעול המשפט ברמת המיקרו והמקרו .ברמת המיקרו – ברמת התיקי
והסיטואציות הספציפיות – תובנה זו למעשה קוראת תיגר על הדפוס של סימו המטרה
ורק לאחר מכ שרטוט העיגול שמסביבה .דפוס זה ,שלעתי מיוחס לשופטי או
ל"שחקני" אחרי במערכת המשפט הרוצי להגיע לתוצאה מסוימת ,85הוא דפוס
בעייתי לפי הפילוסופיה היוגית; הדר היא החשובה .אכ ,בעול המשפט אי מנוס
מלהגיע לתוצאה ,להכרעה; א תוצאה זו חייבת להגיע לאחר חקירה ,דרישה וניסיו
להגיע לחקר האמת תו נטישת הדפוסי והתבניות המקובלי .זו ההיפרדות בי
ה ‰˘Â¯ÂÙל – ÈËÈ¯˜¯Ùבי האגו לסביבה – שעליה מדברת ג היוגה סוטרה .ההבנה כי
הדפוסי שלנו ה לא בהכרח האמת ,היכולת לעשות את ההפרדה ,והניסיו להגיע
לאמת מתו מקו נקי ושקט.
ברמת המקרו ,מאבקי משפטיי!חברתיי!תרבותיי היו מקבלי ממד אחר לגמרי
אילו התבססו על ניסיו להגיע לחקר האמת מתו שחרור מהזדהות של הדפוסי ע
הקיי .כ ,למשל ,חילוקי דעות שוני בעול המשפט זוכי מיד לכינויי הכוללי את
שמות המעורבי ,דבר שממתג אות – ג א לא באשמת של המעורבי – כמאבק

לתרגו מזמור זה מסנסקריט ולפרשנותו ראו פטר ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(68עמ' .4644
˘ ,Ìעמ' .46
לטענה זו ביחס למומחה שמינה ביתהמשפט ראו ת"א )חי'( Ï„‚Ó ' ÏÂÓÈ˘ Ô· 10267/96
 ,ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Áפורס בנבו ) .(13.6.99דובר בבקשה של נתבעת לביטול מינוי של מומחה
רפואי שמינה ביתהמשפט בטענה כי מתשובותיו עולה שהוא "הראה ח ומסמ עיגול".

83
84
85
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אגו .86תומכי כל צד מנפנפי בסיסמאות כמו "שלטו החוק"" ,אמו הציבור" וכיוצא
באלה ,א למעשה כל "מחנה" מביא איתו דפוסי ,תובנות ומחשבות ברורות ומוגדרות
מראש .מרוב שהעניי נהפ לפרדיגמטי אנשי שואלי עצמ א ה בצד זה או אחר
וחותמי על עצומות לטובת צד זה או אחר במקו לנסות להגיע לדהרמה – לאמת
שביסוד כל שאלה וכל עניי לגופו.
אז מהי בכל זאת ידיעה תקפה לפי הפילוסופיה היוגית? ידיעה תקפה מושתתת על
) ‰¯È˘È ˙ÂÒ˙‰פרטיקשה( ‰˜Ò‰ ,או ) ˘˜È‰אנומנה( ו) ˙Â„Úאגמה( .87בני האד
תופסי את עול השמות והצורות ומתנסי בו באמצעות החושי ,א על!פי היוגה לא
די בתפיסה החושית כדי שידע אכ ייחשב נכו ,מפני שיש אינספור דברי שאינ יכול
לתפוס באמצעות החושי .יש צור ג בהיקש הגיוני שהוא המאמ המחשבתי
שבאמצעותו מסוגלי להגיע למסקנה מסוימת ,והדר השלישית היא העדות המהימנה,
דהיינו :המאמ המחשבתי להכיר או לדעת משהו באמצעות עדות שמוסר אד מוסמ
או מדברי הכתובי .88כל אלה מתייחסי לידיעה של המציאות החיצונית :טבע,
אובייקטי ,צורות– ה .ÈËÈ¯˜¯Ùאמצעי אלה להשגת ידע מוכרי לנו היטב מעול
המשפט ,המבוסס כולו באופ בלתי!נמנע על עדויות מסוגי שוני ,היקשי ואנלוגיות.
לעומת זאת ה È‰„ÓÒביוגה – האמת הפנימית – אינה יכולה להיקבע באמצעות
היקשי או עדויות אלא רק באמצעות קליטה חושית ישירה .89התובנה המובילה
לסמדהי היא כאמור תנאי ג לגילוי האמת החיצונית – הדהרמה .90על!פי היוגה סוטרה,
ההמשגה הבלתי!פוסקת שלנו את המציאות במונחי של שפה היא המכשול העיקרי
המונע מאיתנו לראות את המציאות כמו שהיא .91השאיפה היא להתגבר על מגבלות

 86ראו .www.mishpaton.com/?l=he&c=3442 ,ÔÓ„È¯Ù ˘ÈÈ· È˜·‡Ó :˙¯Óˆ· ÌÈÎÂÒÎÒ
 87סוטרה " 1.7תפיסה נכונה מושתתת על נתוני החושי ,היקש שכלי ועדות מוסמכת" )‰‚ÂÈ
 ,ÈÏÈ‚ËÙÏ ˙Â¯ËÂÒעלפי התרגו של דני רווה(; "מחשבה נכונה )מורכבת מ( קליטה
ישירה ,היקש ועדות" ) ,ÈÏÈ‚ËÙÏ ˙Â¯ËÂÒ ‰‚ÂÈעלפי התרגו של אורית סגופטה(.
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .5953
הק ִר ְ
ָ 88ר ָמ ְ
 89סוטרה )" 1.49תובנה( זו שונה במהותה מ)הידיעה המושגת( עלידי עדות מוסמכת או
היקש שכלי ,משו שיש לה מטרה ספציפית )כלומר שחרור(" )עלפי התרגו של דני
רווה(; "]ש[ המושא הוא אחר מחכמה הנובעת ממסורת והיקש ,בגלל כוונתו הייחודית"
)עלפי התרגו של אורית סגופטה(.
 90בסוטרה זו בעצ פטאנגלי אומר "הפסק להתבונ בתמונות ובסרטי המתארי את חוויות
הנסיעה של אחרי ,והתחל לנסוע בעצמ ,לראות בעצמ ] [...התקרב לאותו חכ היושב
בתוכ ] [...בהדרגה תתחיל לגלות שיש מישהו ממשי ] [...עד שבסופו של דבר תגלה
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(20עמ' .220219
הק ִר ְ
שהוא הממשות עצמה ".ראו ָר ָמ ְ
 91סוטרה " :1.9המשגה ריקה מושתתת על מילי שאי מאחוריה אובייקט אמיתי" )‰‚ÂÈ
 ,ÈÏÈ‚ËÙÏ ˙Â¯ËÂÒעלפי תרגו של דני רווה(; "דמיו הוא נטול דבר ]ממשי[ וניזו מידע
מילולי" ,ÈÏÈ‚ËÙÏ ˙Â¯ËÂÒ ‰‚ÂÈ) .עלפי תרגו של אורית סגופטה(.
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החשיבה המומשגת ולפרו דר לרמת העצמיות הטרנסצדנטלית .חשוב להבי
שמבחינה פילוסופית תפיסת אמת זו שונה מזו של התרבות המערבית ,הדוגלת ב"תורת
האמת כהתאמה" ,דהיינו :קורספונדנציה בי האידאות למושגי הפנימיי שלנו ,כפי
שה באי לביטוי בלשו ובשפה שבפינו ,לבי המציאות החיצונית שאליה אנחנו
מתייחסי.92
לקיחת התובנה הזו לעול המשפט מדגישה את חיפוש האמת מתו חקירה ,דרישה
וקליטה חושית ישירה .מטבע הדברי ,כדי לבצע את תפקידו הפונקציונלי החשוב ,עול
המשפט ממשיג הכול במונחי של שפה .שופטת ,למשל ,כאד ,אינה יכולה להימלט
מתהליכי קטגוריזציה המבוצעי באופ אוטומטי וקבוע מראש .כ ,למשל ,הגדרותיו
וסיווגיו של החוק ה נתו מקדמי העומד בפניה .האינפורמציה שהשופטת מקבלת על
המקרה הקונקרטי גורמת לה לסווג אותו תחת אחת הקטגוריות הקיימות .לכ ,ג מה
שנתפס כ"צודק" מושפע מאותה קטגוריזציה .93ע זאת חשוב להדגיש כי ג א
השופטת כפופה לקטגוריזציות ולנתוני קבועי מראש עדיי עליה לחתור למטרה
הנכונה והצודקת עבור המקרה הקונקרטי שבפניה ועבור הציבור שהכלל החדש מיועד
לכוו את התנהגותו .מוב שהאמת שאליה היא חותרת שונה מהאמת היוגית של
הדממה ,שבה לא ברור א משפט יכול להתקיי .ע זאת ,התנועה לעבר אמת פנימית
היא תובנה חשובה שנית לאמ מהחשיבה היוגית.
אכ ,יש חשיבות רבה לעצ המודעות לכ שג א קטגוריזציות ,היקשי ועדויות
לא ישירות ה בלתי!נמנעי ,הרי ה טומני בחוב דפוסי והתניות העלולי להשלי
ולהאפיל על היכולת לחוות את המציאות של ההווה .הדבר מוביל אותי אל חשיבות
ההווה – חשיבותו של הרגע הזה.

ה .על חשיבותו של הרגע הזה
במאמרה המאל "בעקבות האהבה והפרט למרתה נוסבאו :על גבולות השפה
ומאפייניה החד!פעמיי של נמעני המשפט" 94הקבילה יופי תירוש בי הקושי של
האוהבי לתאר את המאפייני הייחודיי למושא אהבת לבי מגבלותיה של השפה

זו למעשה תפיסה של התאמה בי אידאות לבי דברי; זהו ג קריטריו להבחנה בי אמת
לשקר .משפטי אמת בשפה אמורי לבטא לא את עצמ אלא את הדברי החיצוניי
שהמילי מתייחסות אליה .ראו בידרמ ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(2עמ' .9190
ראו C.A. Hill “Beyond Mistakes: The Next Wave of Behavioural Law and
.Economics” 29 Queen’s L. Rev. (2004) 563, 573-576
פורס בקוב ) ‰·‰‡ ÏÚ ÌÈËÙ˘Óא' ב נפתלי ,ח' נוה עורכות ,תשס"ה(.433 ,

92
93
94
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לתאר את טיבו של המאפיי החד!פעמי שעליו מבקש הנמע המשפטי להג .המחברת
אינה קוראת לשופטי ולמחוקקי לאהוב את נמעני המשפט אלא לראות כישויות
קונקרטיות ולא רק דר מושגי עקרוניי ,ולהקשיב רוב קשב לדיווח שלה באשר
להיבטי החשובי לה בהוויית ובדמות .הקשבה זו כוללת את הקבלה האד
הקונקרטי שמולי כשותק לגבי זהותו מבלי שיהיה צרי להסביר במונחי כלליי
ומופשטי .בהינת הנטייה החזקה של שיטות המשפט המערביות להעדי את העקרוני
והמופשט ,המחברת סבורה שיש צור לפתח כלי שיכניסו את הקונקרטי והגשמי.95
הפילוסופיה של היוגה יכולה להוות כלי חשוב כדי לחזק את המקו שיש לאד
הקונקרטי בעול המשפט .על!פי תפיסה פילוסופית זו ,כאשר האד אינו בחיפוש אחר
חיבור לאמת הפנימית המידית הוא שקוע א ורק במה שקרה כבר בעול ומה שעתיד
לקרות; כל כולו שקוע ביחסיות של העבר ועתיד בעוד שהאמת של הרגע הנוכחי –
המיידי והבלתי!תלוי – כמעט לא קיי מבחינתו .האגו דואג לשמור את העבר חי תמיד
משו שבלעדיו הוא לא קיי .הוא משלי את עצמו שוב ושוב אל העתיד כדי להבטיח
את המש קיומו ולחפש אחר פורק או סיפוק כלשה .96אפילו כשנראה שהאגו
מתעניי בהווה ,מה שהוא רואה בעצ אינו ההווה :הוא רואה אותו בצורה מעוותת
לחלוטי משו שהוא מסתכל עליו באמצעות עיני העבר – או שהוא מצמצ אותו
כאמצעי להגיע למטרה מסוימת ,מטרה שתמיד נמצאת בעתיד המושל על!ידי המוח.97
התופעה הזו מוקצנת בעיד אי!הוודאות שבו אנו חיי .איננו יודעי מה ֵילד יו בתחו
הכלכלי ,האישי ,הפוליטי ,הבריאותי ,דהיינו :אנחנו במצב של חוסר שליטה על הקורה
בעתיד .במצב זה נוח למצוא עוג בעבר הידוע ולהיתלות בתקוות לעתיד .זהו ג הסבר
לשתי תופעות נפוצות המופיעות בכל תחומי החיי האנושיי :תופעת ההתנגדות לשינוי
ותופעת השקר .שתי תופעות אלה מוסברות בספרות הפסיכולוגית בנימוק של חשש
מאיבוד שליטה ומחוסר ודאות .שינוי גור פעמי רבות להרגשה של איבוד שליטה,
והתנגדות לשינוי משמשת דר להחזיר את הרגשת הוודאות .98אנחנו עסוקי בשקרי
עצמיי כדי לתמו באשליית השליטה ,ואנחנו ג מרבי בשקרי כלפי אחרי כדי
להשיג מידה של שליטה במציאות ובסביבה.99
בעיני היוגה הרגע הנוכחי והקונקרטי הוא המפתח לשחרור .אי הכוונה שעלינו
לאמ התמסרות קיצונית לרגע הנוכחי ולא להציב מטרות או לפעול להשגת .א
מציבי מטרה ופועלי להשגתה אז מודעי לא רוצי להגיע ,מכבדי את הצעד

95
96
97
98
99

˘ ,Ìעמ' .474
טול ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(49עמ' .27
˘ ,Ìעמ' .28
ראו ש' פוקס ) ÈÂÈ˘Ï ˙Â„‚˙‰‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰תשנ"ט(.106 ,
ראו א' אלעד ) Â˙ÙÈ˘ÁÏ ˙ÂËÈ˘Â ¯˜˘‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰תשס"ו( ,עמ' .2019
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שנוקטי ברגע זה ומעניקי לו את מלוא תשומת הלב .א א נעשי ממוקדי באופ
מוגז במטרה שוב לא מכבדי את הרגע הקונקרטי והוא מצטמצ לאב דר לעבר
העתיד ,ללא ער משל עצמו .100העבר והעתיד ביוגה אינ דמיונות שווא ,אלא בעלי
קיו ממשי כחלק מהתפתחות ה – ÈËÈ¯˜¯Ùהעול החיצוני .זה מתפתח בהדרגה ,חלקו
התפתח בעבר וחלקו טר מומש א הוא בעל פוטנציאל התפתחותי .מציאות הזמ היא
בעלת יכולת השתנות תמידית .101הרגע הנוכחי כולל מצד אחד את העבר שמיצה עצמו
ומצד שני את פוטנציאל העתיד שטר מוצה .ברגע הזה ,בדממה )או במצב של (È‰„ÓÒ
יש מצב של איזו :העבר מיצה את עצמו והוא לא גור לעתיד להופיע ,כלומר :יש
שחרור.
התובנה של חשיבות הרגע הזה חשובה ביותר לעול המשפט .המשפט ככלל
מאפשר לאד לשכ את החרדה המתמדת מהלא ידוע ואת חוסר הוודאות באמצעות
הדעת ,באמצעות התבונה האנושית ובאמצעות שימוש בתבניות קבועות מראש לצור
תפיסת המציאות .102הדבר מקבל ביטוי חרי בדוקטרינת התקדי .לכאורה נית לטעו
כי החלטות של שופטי אינ החלטות סדרתיות ,שכ כל החלטה עניינה הכרעה בסכסו
קונקרטי בי מתדייני מסוימי ,ובמוב זה אי לה קשר להחלטות קודמות או עתידיות.
אלא שבשיטת המשפט המקובל ,שישראל משתייכת אליה ,החלטות מתקבלות במידה
רבה על סמ הלכות שנקבעו בעבר בתהלי המתואר כתלת!שלבי :זיהוי דמיו בי
מקרי ,הכרזה על הכלל המשפטי הטבוע במקרה הקוד ,ויישו הכלל במקרה
השני 103.על כ ,כמעט כל החלטה נבחנת ה במונחי של תקדימי קודמי וה
במונחי של התקדי שהיא יוצרת .התוצאה היא שהמשפט נבנה במעי "רומ שרשרת"
שההתייחסות אליו חייבת לכלול ראיה לעבר ולעתיד .104אחד הטיעוני החזקי
לטובתה של דוקטרינת התקדי היא תרומתה לוודאות המשפטית וליציבות הדי.105
טול ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(49עמ' .52
יוגה סוטרה " 4.12עבר ועתיד מתקיימי כשלעצמ בשל ההבדל )הנראה( בנתיבי הצורות
)דהרמה( )הנוצרות עלידי ההוויה(" .ראו פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .180
ראו אלמוג  ,ÏÈÚÏ) ˙Â¯ÙÒÂ ËÙ˘Óהערה  ,(7עמ' .23
מ' טמיר "עלותו השקועה של התקדי" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈא )תשס"ה( .343 ,211

100
101

102
103
O.W. Holmes The Common Law (1881), 1: “The law embodies the story of a nation's 104

development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained
only the axioms and corollaries of a book of mathematics. In order to know what it
is, we must know what it has been, and what it tends to become. We must alternately
consult history and existing theories of legislation. But the most difficult labor will
” .be to understand the combination of the two into new products at every stageראו
ג O.A. Hathaway “The Path dependence in the Law: Course and Pattern of Legal
Change in a Common Law System” 86 Iowa L. Rev. (2001) 601, 602: “In a system of
law that adheres to the doctrine of stare decisis, it is impossible to understand the law
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א כ ,אלמנט  ÔÓÊ‰הוא מרכזי בדוקטרינת התקדי ,שכ "המדובר על השימוש
בתקדימי של יו  ,ÏÂÓ˙‡‰לצור הכרעה בנושא אשר פרוש בפנינו · .106"˙‡Ê‰ ˙Úעל
רקע זה היה כבר מי ששאל“Why should the best decision for now be distorted or :
”? .107thwarted by obeisance to a dead pastהעבר ,ג על!פי הפילוסופיה היוגית ,אינו
מת אלא מהווה אחת הצורות הקיימות ,בעוד שבהווה צרי לחתור לאמת – לאמת
הפנימית ) (È‰„ÓÒשההתקרבות אליה מובילה ג לגילוי האמת החיצונית )„.(‰Ó¯‰
במונחי משפטיי ,אי!אפשר להתכחש לכ שהעבר הוא נתו בתהלי העכשווי של
קבלת החלטות .הפילוסופיה היוגית תתנגד לניתוח הסיטואציה הנוכחית רק באמצעות
עיני העבר שכ הדבר יולי לראייה מעוותת של ההווה ,שיצטמצ רק לצור סיפוק
דוקטרינת התקדי או להשגה של אחת המטרות שביסודה כגו הכוונת ההתנהגות
האנושית .108המטרה בהסתייעות בפילוסופיה היוגית אינה להוביל לביטול דוקטרינת
התקדי ,שכ כפי שראינו ג לאור פילוסופיה זו איננו מחויבי "להרוג" את העבר ,אלא
להטעי את חשיבות ההתרכזות בהווה .יישו תובנה זו יתרו ג הוא לצמצו הפער
שבי משפט וצדק ,שכ החתירה לאמת הפנימית תוביל להתקרבות אל האמת החיצונית
של ההווה הזה.
בפרק הבא נראה אי ביוגה סוטרה ערכי מוסר וצדק בסיסיי מקבלי את תוקפ
מתו חתירה לאמת פנימית.

as it is today without understanding the law as it has been in the past. Reliance upon
binding precedents leads courts to begin every new case with an examination of the
past. The resolutions that arise in turn form a foundation for future cases. The
doctrine of stare decisis thus creates a seamless web connecting the past to the
”.present and future

 105ראו מ' שמגר "על התקדי ועל וודאות הדי"  ÌÈËÙ˘Óיז )תשמ"ח(  ;436 ,433א' ברק
˘) ÈËÂÙÈ˘ ˙Ú„ ÏÂ˜Èתשמ"ז( ;399 ,כ ראו כה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(4עמ'  .131130המחבר
נות הסברי פסיכולוגיי לצור ביציבות .יש אומרי שהנטייה לדבוק במסורת ,א זו
המתבטאת במשפט ,מקורה בצור הילדותי בסמכות אבהית המגלמת ביטחו ,חוסר
אפשרות לטעות ולשגות ,ידיעה ברורה וסמכותית ומהימנות מתמדת.
 106ראו שמגר ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(105עמ' .433
F. Schauer “Precedent“ 39 Stan. L. Rev. (1978) 571; E. Maltz “The Nature of 107
.Precedent” 66 N. C. L. Rev. (1988) 367, 571

 108במקו אחר כבר עמדתי על הבעייתיות שמעוררי טיעוני אלה ,שלצד חשיבות עלולי
לעתי לגרו להקרבת הצדק הקונקרטי לטובת דבקות בתקדי .ראו טמיר ) ,ÏÈÚÏהערה
 ,(105עמ' .260259
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ו .על חשיבות של ערכי
הפ המעשי )התרגול( ביוגה של פטנג'לי מש תשומת!לב גדולה יותר מהפילוסופיה
שעליה הוא מבוסס ,א בפילוסופיה של פטנג'לי תאוריה ומעשה קשורי באופ
הדוק .109פטנג'לי הציע שיטה המורכבת משמונה איברי ,ולכ נקראת ְ= ְשְ ָט ְנ ָגה יוגה
)אשטה – שמונה; אנגה – איבר( .110כתוצאה מהביצוע השל של שמונת האיברי יש
הפחתה של הזיהומי והמכשולי ,ואור הידיעה עולה עד למדרגה העליונה שלפיה
האד מסוגל להבחי בי סובייקט לאובייקט ,בי העצמי לבי החיצוני .111שמונת
אמה – עקרונות מיוחדי
אמה – עקרונות מוסריי כלליי; )ִ (2נָי ָ
האיברי הָ (1) :112י ָ
אמה
אנָי ָ
=ס ָנה – תנוחות המתאימות להתעמקות מדיטטיבית; )ָ ְ& (4ר ָ
של ריסו עצמי; )ָ (3
&ר ְטָי ָה ָרה – נסיגת החושי; )ְ (6ד ָה ָר ָנה – התרכזות; )ְ (7ד ָהָי ָנה –
– טכניקות נשימה; )ָ (5
התעמקות מדיטטיבית; )ָ (8ס ָמ ָד ִהי – אנסטזה.
לפני הכניסה לפ הפיזי של ה‡) ‰Òתנוחה יוגית( ,שהוא השלב השלישי של היוגה,
עלינו להבי שהיוגה היא דר חיי והיא כוללת עקרונות חברתיי ומוסריי הכלולי
ב ˙ÂÓ‡Èוב .˙ÂÓ‡Èאלה לא רק צעדי ראשוני בדר רוחנית אלא בסיס למשימה היוגית
בכללותה .מבי איברי אלה בחרתי להתרכז ב ‰Ó‡Èוב„ ‰¯‰ששתיה התחלות של
שלבי :ה ‰Ó‡Èהיא השלב הראשו המאפשר את כל המסע היוגי ,וה„ ‰¯‰היא השלב
של ההתכנסות המדיטטיבית שמאפשרת את השגת השיא של השחרור ).(È‰„ÓÒ

פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .41
מבנה זה מופיע ביצירתו של פטנג'לי ,היוגה סוטרה ,בפסוקי  5528בפרק השני ובתחילת
הפרק השלישי .החל בפסוק ה 28בפרק השני מופיע פירוט של דר היוגי לקראת ההארה
העליונה .הפסוק ביוגה סוטרה  2.28הוא פרוגרמטי ונות לנו את תכנית האימו היוגי
כולה .הוא ג מדגיש את הקשר בי ממדי לא קוגניטיביי של האימו לבי ההבנה
העליונה .ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .51
הדימוי של הסרת האבק וכתמי הלכלו מעל כושר ההבחנה המנטלי של האד ,חוזר מדי
פע ביוגה סוטרה ובפירושי שלה .דימוי זה קשור בזיהוי של מצב טבעי נכו ובריא ,צלול
ושקו ,שהמצב הנוכחי מכסה אותו .סילוק ההסתר יביא להיווכחות באמת; הנפש נעשית
צלולה יותר .ראו גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .5251
סוטרה " 2.29ריסוני ,נוהגי ,תנוחה ,שליטה בנשימה ,נסיגת החושי ,התרכזות,
התעמקות מדיטטבית וסמדהי )אנסטזה( ה שמונת האיברי של היוגה" .ראו פוירשטיי
) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ'  40ו.114

109
110

111

112
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 .1יאמה )עקרונות מוסריי כלליי(
טיהור פנימי המושג באמצעות הקפדה על חמש הגבלות ,מצוות המלצות או
ריסוני – 113זוהי למעשה משענת פסיכולוגית להרגעת ה! .Mindמוסריות היאמה היא
ביטוי למודעות עצמית המפחיתה את ההשפעה של התשוקה וההיקשרות ושל התנהגות
המובילה לפחד ,מתח וחרדה .על!פי פטנג'לי ,עקרונות מוסריי אלה תקפי בכל
הספרות ;114דהיינו :ההגות היוגית או "רוחניות" אינה עיקרו מופשט אלא פעילות
"בבשר החי" העוסקת באנשי אמיתיי ובמצבי קונקרטיי .אי כל דר להגשמת
המוסריות היכולה לעקו את חייו המוסריי של האד .על כ ,על!פי היוגה סוטרה,
חמש היאמות תקפות ללא תנאי וחלות על היוגי כפי שה חלות על איש העול
הרחב .115מבי היאמות בחרתי להתמקד בשלוש הרלוונטיות ביותר לעול המשפט:
)הימנעות מאלימות  ,(Ahimsaכנות ) (Satiaואי!חמדנות ).(Aparigraha
)‡( (Ahimsa) ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÚÓÈ‰
מגבלה זו אי עניינה רק בהימנעות מאלימות פיזית אלא ג אי!אלימות במחשבה,
בדיבור ובעשייה .ג מחשבות אלימות כמו כעס ,תרעומת ורכילות מחשבתית או
מילולית מפריעות ל! Mindוהורסות את שלוות הנפש .לעומת זאת ,מצב תודעתי של אי!
פגיעה עשוי לתמו בתודעה שקטה .116על!פי פטנג'לי ,בסביבתו של מי שנמצא באי!
רצו לפגיעה יש מרחב של של שלו ואהבה .117אמנ הגשמת העצמאיות היא על!פי
הגדרה אירוע שהוא מעבר לתחו התפיסה של העול הרגיל; ע זאת ,השתנות העול
הפרטי של היוגי היא בעלת השלכות מועילות לסביבתו .כאשר אי!הפגיעה מטופחת עד
שלמות ,היא מצב של הוויה אשר משדרת עצמה לאחרי עד שרגשות של אנטגוניז
חדלי להתקיי.118
לא ברורה לגמרי הכוונה של פטנג'לי בכ שאי!פגיעה "משדרת" את עצמה לאחרי;
ע זאת ,הרעיו שהוויה של אי!אלימות ואי!פגיעה מובילה ג למרחב סביבתי של שלו
ומרחיקה את הרצו לפגיעה הוא רעיו שנית לאמצו לעול המשפט – כמעט בכל רובד
113
114
115
116
117
118

סוטרה " :2.30אי פגיעה ,כנות ,אי גניבה ,פרישות ואי חמדנות ה הריסוני" .פוירשטיי
) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .115
סוטרה )" 2.31אלה תקפי( בכל הספרות ,באופ אשר אינו תלוי בלידה ,מקו ,זמ
ונסיבות )וה מהווי את( ההתחייבות הגדולה"; פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .116
לפרשנות זו ראו ˘ ,Ìעמ' .116
דבראוקס ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(15עמ' .57
סוטרה " :2.35כאשר )היוגי( מבוסס ב)מעלה של( אי פגיעה )כל( איבה ננטשת
בנוכחותו"; פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ' .119
לפרשנות זו ראו ˘ ,Ìש.
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ולגבי כל השחקני .התובנה שאלימות גוררת אלימות אינה זרה לעול המודרני .א כ,
ברור שברמה החברתית ,הימנעות מפגיעות אלימות – מילוליות ,נפשיות או פיזיות –
תמנע תגובות אלימות המסתיימות באירועי פליליי .119ג ברמת המתדייני ,בסכסו
אזרחי ובסכסו מכל סוג שהוא ,גישה של אי!פגיעה תיצור מרחב של אי!פגיעה ונכונות
רבה יותר לנקוט אמצעי של פשרה וגישור .120אכ ,ביסוד של כל התאוריות
החולשות כיו בשיח הגישור נמצאת ההנחה הטיפולית העמוקה לפיה התמודדות ע
רגשות ופיתוח דיאלוג ה מיומנויות העשויות להתמיר כל שיח ו"לספר" את הסכסו
החוצה מתוכו .121התובנה צריכה להשפיע ג על רמת התרבות המשפטית של עורכי!
הדי :התנהגות מוקצנת או נקיטת פעולות שהמטרה העומדת ביסוד היא פגיעה ולא
פתרו סכסו תוביל ג את הצד שכנגד לנהוג באותו אופ .לעומת זאת ,התנהגות
שמטרתה אינה פגיעה – למרות הרצו הבלתי!מתפשר לנצח – התנהגות שנעשית מתו

 119סקירת הספרות המקצועית מעידה על כ שנית לתאר נטייה מוקדמת לאלימות כפרופילי
של הסתברות ,שיצביעו על סיכוייו המעטי או הרבי של היחיד לבצע פעילות אלימה.
ע זאת ,רצ האירועי הממשי המולי אל האלימות יקבל ,במקרי מסוימי ,צורה של
שרשרת יחסי גומלי בי הפושע לקרבנו .לדוגמה :השפעה של מילי הנזרקות בגסות
בכוונה ברורה עלולה להקפי את קרב הפרובוקציה לרמת קוגנטיביות שונה עד כדי
ש"הוא ישתולל מכעס" .ביטויי עלולי להיות בעלי אותה השפעה "מחממת" על ה"אני"
מאחר שהוא מגדיר אות באופ סובייקטיבי ,כמשפילי ,בגלל הייחודיות של אישיותו.
כ ,לדוגמה ,המילה "מתרומ" הנזרקת לעבר הומוסקסואל סמוי ,או הערה לגבי גבריותו
של אד שיש לו ספקות בקשר לאונותו .ראו ש' ג' שוה ,ג' ג' אשכנזי ,ג' רהב ,א' אדי ,פ'
צ'ארד ,מ' אדד ‡) ˙ÂÓÈÏתשנ"ד( ,בעמ' .117
 120להבדיל מדר המאבק המאפיינת את ההלי השיפוטי ,הלי הגישור מאופיי בניסיו
לפתור את הסכסו בדרכי שלו .מלומדי רבי רואי בשלו מטרה מרכזית של הלי
הגישור .הנחת היסוד בהלי השיפוטי היא שהצדדי יריבי זה לזה – ואילו שבגישור
הנחת המוצא היא שהצדדי זקוקי זה לזה כדי לשת פעולה ויחד לתקו את בעיית
הסכסו .כמו כ ,הנחת יסוד אחרת בהלי השיפוטי היא שצד אחד מנצח ,ואילו בגישור
מנסי להגיע לפיתרו אינטגרטיבי ואופטימלי .ראו ד' לביא Á˙ÙÓ‰Â „È˜Ù˙‰ – ¯˘‚Ó‰
) ¯Â˘È‚‰ ˙ÁÏˆ‰Ïתשס"ו(.62 ,
 121הנחה זו משותפת למודלי השוני ÈËÓ‚¯Ù‰ Ï„ÂÓ‰ .מניח כי ביסוד העמדות חבויי
אינטרסי וכי נית להפריד אנשי מבעיית באמצעות דיו רציונלי ,ולכ מודל זה קורא
לפרק את הנראה לעי וללכת מעבר לפרדיגמה התחרותית;  È·ÈËÓ¯ÂÙÒ¯Ë‰ Ï„ÂÓ‰מניח
כי סכסו הוא תמיד פגיעה במישור הבינאישי ,וכי חיזוק של היבט היחסי בי יחידי
ובחברה כולה יובילו לתרבות של קשר ויחסי – ובתרבות זו סכסוכי ה רק מקור
לגדילה ולא עימות על משאבי או זהות;  È·ÈË¯‰ Ï„ÂÓ‰מניח כי טיפול וחשיפה של
הנרטיבי והאידיאולוגיות שעיצבו את תפיסות הצדדי יוביל לחשיפת של אידיאולוגיות
חלופיות שכבר נמצאות ש ,שיפחיתו את תפיסת הזכאות המוגברת של הצדדי וממילא
ימקמו אות בסיפור חלופי שיסייע בפתרו הסכסו .ראו מ' אלברשטי ˙¯Â˘È‚‰ ˙¯Â
)תשס"ח(.354 ,
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התחברות לאמת ,תו התנתקות לעתי מדפוסי קיימי ולא מתו פעולה כאוטומט,
יכולה להוביל למחשבה מחו לקופסה ולעתי א לסייע ללקוח במידה גדולה יותר.122
במישור החברתי!פוליטי  123È‰„‚ ‰ÓË‡‰Óהוא הדוגמה המפורסמת ליישו הער
של אי!אלימות באופ מעשי .124גנדהי ההודי שנסע ללמוד באנגליה גילה ש את
הטקסטי ההודיי ,למד אות וניסה לייש את הערכי המופיעי ש .125להל קטע
מדבריו:
"אי פגיעה )אהימסא( היא הכוח הגדול ביותר ברשותו של המי האנושי.
זוהי עוצמה גדולה יותר מכל כלי הנשק שהאד המציא בגאוניותו .הרס
איננו חוק הקיו האנושי .האד חי חופשי רק מכוח נכונותו למות ,א
יש צור ,בידי אד אחר ,א לעול לא מכוח יכולתו להרוג .כל רצח או
פגיעה אחרת בזולת ,ואי זה חשוב לאיזו מטרה ,הוא פשע כנגד
האנושות".126
גנדהי נהפ לגורו שהמוטו שלו היה התנגדות למשטר הבריטי בצורה לא אלימה,
מתו הנחה שהתנגדות לא אלימה תיצור מרחב של שלו .שני האמצעי העיקריי
שנקט היו הליכות ושביתות רעב .באמצעי אלה הוא הצליח להפו על!פיה נסיבות
אלימות מאוד ,במהומות הגדולות שפרצו בכלכותה ב! 1946ובהזדמנויות אחרות .הוא
ייחס את הצלחתו לכוחה הטרנספורמטיבי של ה‡.127‡ÒÓÈ‰

122

123
124
125
126
127

השוו נ' זיו "אחריות עור הדי כלפי נפגעי הייצוג – מאחריות מוסרית לאחריות משפטית"
„ ÌÈ¯·„Â ÔÈא )תשס"ה( " :210 ,201עורכי די אינ יכולי להסתפק א בייצוג עניינ של
לקוחותיה ולהתעל כליל מ התוצאות שיש לייצוג זה על הצדדי הנפגעי באופ ישיר
מ הייצוג ] [...על עורכי די ,כסוכני של מערכת המשפט ,מוטלת אחריות לפעול למימוש
הערכי המהותיי הגלומי במשפט".
מנהיג הודי שחי בי השני  .18691948לח למע זכויות ההודי לשוויו תחת השלטו
הבריטי ולמע עצמאות .א כי התנגדותו לשלטו הבריטי לא הייתה אלימה הוא נכלא
כמה פעמי .נרצח עלידי הינדי קיצוני ב – .30.1.48
ראו י' גרינשפו .(2005) È‰„‚ ‰ÓË‡‰Ó Ï˘ Â˙˘ÓÂ ÂÈÈÁ :˙ÂÓÈÏ‡ È‡Â ÁÂÎ ÏÚ
"הכתרתי את הפרקי הבאי בש 'פרשת נפתולי ע האמת' .פרקי אלו יהיו כוללי את
נסיונותי באיאלימות ,פרישות ושאר עיקרינוהג שלפי המקובל ה מיוחדי לעצמ";
מ' ק' גנדהי .7 ,(1944) ˙Ó‡‰ ÌÚ ÈÏÂ˙Ù
הריג' .1935 ,ראו אצל גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .5453
אל נוכח דברי אלה מתעוררת כמוב השאלה הבלתינמנעת כיצד קרה שאנשי שלו כמו
גנדהי וכמו מרטי לותר קינג נרצחו .לפי הפרשנות של רמהקרישננדה ,בסוטרה אי סתירה
ע המציאות – הסתירה נמצאת בנו .הסוטרה מדברת על החוק הקוסמי ,החוק של החיי –
במערכת של חיי נורמליי איאפשר לחשוב מחשבות אלימות בנוכחות אנשי כאלה.
הבעיה היא בנו – התרחקנו יותר מדי ונהפכנו לחברה של שחורי ולבני ,קפיטליסטי
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)·( (Satia) ˙ÂÎ
הכוונה בכנות היא הימנעות מאמירת שקר ומהסתרת האמת מעצמנו ומהאחרי .ער
האמת אינו מוב מאליו .ברמת התרגול הפיזי מדובר על שימוש בכל המשאבי שיש
ברשותנו ,בכל רגע בזמ התרגול ,מבלי להתיימר מעבר ליכולות שלנו ,דהיינו :תרגול
תו הקשבה ושימת לב כדי להיות במערכת יחסי קרובה יותר ע הגו ,הנשימה והלב.
כנות היא הכרחית לתרגול בטוח מבחינה פסיכולוגית ,משו שבלעדיה אנחנו עלולי
לדחו את עצמנו לעומק של שאפתנות שתוביל למתח ולחרדה ותהיה מנותקת מהיכולת
האמיתית שלנו .ברמה היומיומית ,לעתי קרובות ,כדי להתקבל על!ידי האחרי או כדי
להימנע מדחייה ,הרגש שלנו מעוות את המחשבה ומסב את תשומת לבנו מהמציאות
האמיתית .תרגול הכנות בוח את המחשבות והמעשי ומרחיק מסילו האמת.128
ג בעניי זה התייחס פטנג'לי לתוצאות של ה .‰Ó‡Èלדבריו ,מי שנמצא במצב
תודעתי של כנות ,התוצאה כבר נמצאת בפעולה :129א הכוונה היא כנה ,התממשות
הדבר קרובה .ברגע שהופכי את הכנות לעניי יחסי ולא מוחלט מאבדי אותה משו
שמוותרי על השל .130א כ ,כיצד ניישב כנות ואי!פגיעה? הכנות היא לאפשר את
השל של האחר .כ ,למשל ,מתקיי בעול המשפט מתח בי החובה לנהוג בתו
לב 131במשא ומת או בקיו החוזה לבי העובדה שמדובר ביחסי עסקיי!כלכליי
שבה כל צד מנסה למקס את התועלת עבור עצמו .132בהקשר זה נית לבחו א

יש ָנ ַנ ְנ ָדה
הק ִר ְ
וקומוניסטי ,דתיי וחילוניי ,ימני ושמאלני ,ספרדי ואשכנזי .ראו ָר ָמ ְ
) ,ÏÈÚÏהערה  ,(82עמ' .4746
דבראוקס ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(15עמ' .57
סוטרה " :2.36כאשר מבוסס בכנות ,הפעולה והפירות )שלה( תלויי )בו("; פוירשטיי
) ,ÏÈÚÏהערה  (18עמ' .120
רמהקרישננדה הסביר שכל עוד אתה מזוהה ע מה שאתה חושב שאתה ,ולא ע מה
שאתה באמת – אתה שקר .מה שאתה חושב שאתה הוא התחפושת שעלי להוריד.
כשאתה מתחיל לחיות כאמת ,כשל ,כטוטליות ,כהכול – בעצ אינ פועל .אתה רק
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(82עמ' .50
הק ִר ְ
מתנסה בנוכחות של מה שאתה באמת; ָר ָמ ְ
פרוש הביא את תו הלב כדוגמה למונח ערכי המאפשר ,במסגרת התומשפטית של
פירושו ,להכניס שיקולי ערכיי חומשפטיי המשפיעי על הפירוש שלו; ע' פרוש
 ,(1986) ÌÈÈ¯ÒÂÓ ÌÈÏÂ˜È˘Â ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚ¯Î‰עמ' .8
המשפט מנסה לאז את המתח .מצד אחד הוא אינו דורש אלטרואיז מוחלט :המשפט
מכיר באינטרס העצמי של הפרט וברצו להגשימו .מוב כי אסור לו לפרט להונות ולרמות,
א לא נדרש ממנו להתעל מכל אינטרס אישי שלו ביחסיו ע זולתו .ע זאת ,במש
השני השתנתה התפיסה באשר ליחסי הראויי בי פרטי .הוב כי אי זה ראוי כי
ביחסי בי פרטי ישרור העיקרו של "ייזהר הקונה"; אי זה ראוי לאפשר לכל פרט
להגשי את רצונו שלו בלא להתחשב ברעהו שעמו הוא בא במגע .הורגש צור להעלות
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המעשה נעשה מתו כנות .133פעולה הנעשית מתו כנות מאפשרת ג את השל של
האחר ואת חופש הבחירה שלו; פעולה הנעשית מתו אי!כנות נעשית מתו ויתור על
העצמיות ,מתו שיפוט ,מתו הקרבת השל באופ שיכול לפגוע ג באחר .גישה זו
יכולה לפתור ג את הבעייתיות שבפער בי תו לב "אובייקטיבי" לתו לב
"סובייקטיבי" ,134שהרי דווקא הדיכוטומיה ביניה – שכה ברורה לנו בעול המשפט –
היא הבעייתית ,בהינת העובדה שמדובר בנורמה המערבת שיקול ערכי בעיצובו של
המשפט .135כאמור ,התחברות לאמת הפנימית מובילה לגילוי האמת החיצונית ,דהינו:
תו הלב ה"סובייקטיבי" ותו הלב ה"אובייקטיבי" מתאחדי.136
כנות היא ג ההבנה ,שנדונה לעיל ,כי אנו לא יודעי הכול וצרי להמשי לחקור
ולדרוש .כפי שהבנה זו אמורה לשמור עלינו בתרגול פיזי מפני פציעות ומפני הגעה
למצבי שה מעבר ליכולת שלנו ,כ היא יכולה לסייע לכל העושה במלאכה בעול
המשפט .עור!די המייצג לקוח צרי להכיר במגבלותיו ולומר כי יש דברי שאינו
מסוגל להתמודד אית ;137שופטת הכותבת פסק!די ראוי שתכתוב אותו מתו יושר

133

134

135

136
137

את ר ההתנהגות הראויה בי פרטי ביחסיה ההדדיי .במשפט הפרטי התפתחה תפיסה
של סולידריות חברתית ושל צדק חברתי שביקשה להגשי את הציפיות הסבירות של
הצדדי במשפט .ראו בג" ,Ó"ÚÓ‰Â ÒÎÓ‰ Û‚‡ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ' Ó"Ú· Ì¯ËÂ˜ 164/97
פ"ד נב).348347 ,289 (1
בדיני החוזי שלנו הדבר מתבטא למשל בחובת הגילוי המהווה את אחת ההשתקפויות
המובהקות של עקרו תו הלב שבסעיפי  12ו 39לחוק החוזי )חלק כללי( ,תשל"ג
 .1973חובה זו מנוגדת באופ קוטבי לגישת המשפט האנגלי ,שלפיה שולט העיקרו של
"יזהר הקונה" ) .(caveat emptorראו ג' שלו „) ÌÈÊÂÁ ÈÈמהדורה שנייה ,תשנ"ה(.221 ,
בעיה זו התעוררה בביתהמשפט העליו .תחילה נפסק כי המבח הוא סובייקטיבי ,ולאחר
זמ מה שונתה ההלכה ונקבע כי המבח הוא אובייקטיבי .השאלה אינה מה הייתה
מחשבתו הסובייקטיבית של צד לחוזה אלא א הוא סטה בהתנהגותו מרמת התנהגות
ראויה .ראו א' ברק ˘.255 ,(2004) ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ
ראו פרוש ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(131עמ'  .8פרוש הדגיש כי החוק עצמו מסמי את השופט
להישע לעתי בהחלטותיו על שיקולי ערכיימוסריי .כ למשל ,החוק הישראלי
מסמי את ביתהמשפט העליו בשבתו כבג" להושיט בתנאי מסוימי "סעד למע
הצדק" .יש מונחי ערכיי בסיסיי כגו "תו לב"" ,תקנת הציבור"" ,חוזה בלתי מוסרי"
וכדומה המאפשרי להכניס למשפט שיקולי ערכיי חומשפטיי.
הדבר מבטא את הזהות בי האטמ )העצמיות( לברהמ )הכוליות( .ראו  ,ÏÈÚÏהערה .46
השוו נ' זיו "מה בי עריכת די ,צדק חברתי ולימודי משפטי?"  ËÙ˘Ó ÈÏÚא )תשס"א(
 .253המחברת יצאה תיגר נגד התפיסה כי עריכתדי היא מקצוע חופשי המוכתב עלידי
כוחות שוק ,שממנה נובעת התפיסה האתית המקצועית שלפיה נאמנות ללקוח היחיד
משקפת את החובה המרכזית של עורהדי .המחברת קראה במאמרה זה למעבר אל
הגישה של עורכידי המתייחסי אל המקצוע כאמצעי לשינוי חברתי ולקידו מטרות
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אינטלקטואלי והכרה במגבלותיה .בעול השפיטה אי לשופטי פריבילגיה לומר
"אנחנו לא יודעי" ,שכ ה חייבי להכריע .זה ג ההבדל בי פסיקה לבי כתיבה
תאורטית – שמאמר זה נכלל בה :א על!פי ששתיה עוסקות בפעולות פרשניות ,חובתה
של הראשונה לבחור בסופו של יו בפרשנות אחת מחייבת ולהחילה על המקרה
שלפניה .138ג הכרעה זו חייבת להיות מתו כנות :מי שפועל מתו כנות ,התוצאה כבר
נמצאת בעצ הפעולה .הכרעה מתו כנות תוביל לחיפוש האמת הפנימית והתקרבות
לאמת החיצונית ,ולכ לצעידה לעבר תוצאה צודקת יותר.
)‚( ‡(Aparigraha) ˙Â„ÓÁ!È
דבר נוס שיש להימנע ממנו מתבטא ביאמה החמישית שעניינה היעדר רכושנות.
ראשית ,יש להבי זאת במוב הבסיסי – הימנעות מאהבת בצע ,מתאוותנות ומאגירת
נכסי .ההשתוקקות לאירועי או למושאי חיצוניי מניבה סיפוק זמני א מעצימה את
אי!השקט ומונעת את הבנת החיי ,את החיבור לעצמנו ולעול .לא רק בחמדנות מסוג
זה מדובר .על!פי פטנג'לי ,מי שנתו במצב תודעתי של אי!רכושנות ,מתבהרי לו פרטי
הלידות הקודמות .139במילי אחרות ,מושג הרכושנות אצל פטנג'לי מתרחב ג אל כל
ידע ,קשר ,דעתנות ועשייה שאינ משרתי את המהות ,את מי שאנחנו.140
מפרספקטיבה אחת אנחנו מחזיקי בה ,א מפרספקטיבה רחבה יותר ה מחזיקי בנו,
יצה .141לעומת זאת ,שחרור מכל
ל ָ
כ שהחיי מפסיקי להיות זרימה בנהר ונהפכי ִ

ציבוריות .זו ג צריכה להיות האוריינטציה של בתי הספר למשפטי ,שעד לאחרונה לא
הכשירו את עורכיהדי בכיוו זה.
ראו ל' בילסקי "על הגלוי ,הסמוי ומה שביניה"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיח )תשס"ב( .121 ,119
סוטרה " :2.39כאשר מיוצב באי חמדנות )הוא משיג( ידע לגבי הלמה? של הלידה )/ות
()שלו(" .איהחמדנות היא המקבילה להשעיה ההדרגתית של האגו לטובת עצמיות
טרנסצנדנטלית הנמצאת בכל הגלגולי השוני .זיהוי זה ע עצמיות טרנסצנדנטלית הוא
מעבר זהות האמור לאפשר לאד גישה אל זיכרו העומק ,הכולל את כל התכונות
השמורות מניסיו החיי המרוכז של לידות קודמות .ראו פוירשטיי ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(18עמ'
.122
סוואמי ויוקאננדה נות לסוטרה פירוש לפיו מי שנמנע מכל מתנה ושולל מעצמו את
הנכונות לקבל דבר כלשהו מ הזולת מגיע לצלילות תודעתית חזקה ,שמתוכה הוא מסוגל
לראות אל תו מרחבי הזמ את לידותיו הקודמות ואת חייו הקודמי .ראו אצל גרינשפו
) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .57
הסיבה לכ היא שהרכושנות מסתירה את המטרה האמיתית של חיי האד – הגשמת
מהותו כחופש .זאת ,מאחר שככל שאתה רוכש אתה בעצ הול ונרכש עלידי חפצי.
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(82עמ' .56
הק ִר ְ
ראו ָר ָמ ְ
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מה שמיותר אמור להביא אותנו אל הבהירות ,אל הקרבה הפנימית .אי הכוונה שאנו
מחויבי לראות את הפילוסופיה היוגית כממליצה להימנע מכל תשוקה אלא
מהשתוקקויות .החופש מהשתוקקות לדברי המיותרי יכול להיות מוב דווקא
כהעצמת התשוקה הטהורה לחיי .רק כשמפסיקי לבזבז את האנרגיה החיונית אפשר
להשקיע את תשומת הלב ,את ההכרה בהבנה של מטרת לידתנו ,בתכלית קיומנו
ובחקירת האמת – 142ואז כל רגע בחיי נהפ ללידה ייחודית.143
ג מקומו של הרעיו הזה ראוי שימצא בכל רובדי המשפט ,שהזרימה וההתפתחות
חשובי בו אולי יותר מבכל תחו אחר .אפילו הערכי והעקרונות שאנו מחזיקי בה
נהפכי בשלב מסוי לדפוס וזקוקי להארה .על כ מומל ,למשל ,שכל אחד יבח א
הדעות שהוא מחזיק בה אכ משרתות את המהות וא יש ביכולתו לשחרר אות .הדבר
נכו לויכוחי ברמת המאקרו ,שראוי להעביר בהדרגה מרובדי האגו לרובדי המהות
ולחיפוש אחר האמת והנכו לעול המשפט; הדבר נכו ברמת המיקרו לגבי כל תיק,
תקדי או דפוס פעולה .א נבח במה אנו מחזיקי מתו הרגל ובמה אנחנו מחזיקי כי
זה אכ משרת את המהות שלנו ,נגיע למסקנה כי רבי מהתקדימי ,הדפוסי והנוהגי
למעשה מחזיקי בנו .144השתחררות מה תאפשר זרימה והתפתחות ותשרת את המגמה
של צמצו הפער בי משפט וצדק.145

142
143

144

145

˘ ,Ìעמ' .57
מושג זה מחבר אותנו לשאלה השלישית ב˜) „˘ÈÙÂ‡ ‡‰Ëראו  ,ÏÈÚÏהערה .1.20 ,(74
הב שואל א יש מציאות קארמתית" :קיי הספק הזה לגבי האד המת' .הוא קיי' ,יש
האומרי ,ואחרי 'הוא אינו קיי' .הייתי רוצה לדעת זאת ,אנא למדני",ÏÈÚÏ) Olivelle .
הערה  ,(74עמ'  .234הידיעה על מציאות קארמתית היא הער היחיד שהחיי יכולי
להציע – לדעת שיש מציאות כזו ולהגיע לחופש ממנה.
יתרה מזאת :חפ ,שירות או מצב שבדר כלל הוא זמי ופתאו נוצר קושי להשיגו או
חוששי מאיבודו ,כוח המשיכה שלו עולה והצור להחזיק בו מתעצ .תופעה זו נקראת
בפסיכולוגיה מודל התגובתיות ) .(psychological reactanceראו פוקס ) ,ÏÈÚÏהערה ,(98
עמ' .188
לניתוח דוגמה של דוקטרינה )הבטחה מנהלית( שנהפכה לחלק מוסדימבני של בית
המשפט בישראל ,תו התעלמות מדוקטרינות חדשות באופ שאינו משרת צדק קונקרטי
וא לא עקרונות כלליי במשפט ,ראו טמיר ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(108עמ'  .296286במאמר
נטע כי ניתוח האזכורי של הדוקטרינה מגלה מאפייני של "בעיית ההיצמדות" :הדגשת
ההיבטי שבאו לביטוי במסגרת ההחלטה המקורית שיצרה את הדוקטרינה והיעדר
התייחסות מספקת למידע המרמז על שינויי ,כולל שינויי משפטיי.
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 .2דהרנה )התרכזות(
זהו השלב הראשו של המדיטציה ומטרתו שימוש ב"גרעי" למיקוד פעולות ה!
 Mindבנקודה אחת ,באובייקט אחד .146התרגול הזה מאפשר מיקוד של תשומת הלב
ופיתוח ריכוז עמוק .ההסכמה לעקוב אחר הגרעי מסייעת לזהות את הרגע שבו ה!Mind
תועה ולהשיבו מיד למיקוד בגרעי .כ ,למשל ,הדבר מאפשר להבחי במחשבה תועה
לפני שהיא מתפתחת לנושא שבו לא התכוונו לעסוק .לבסו לומדי ג להכיר את
הדח שיוצר את המחשבות ושבי להתמקד בגרעי כדי לקלוט את האנרגיות שעשויות
להיות מושקעות במחשבה תועה.147
עיקרו זה חשוב לעול המשפט בהיבט של ההבחנה בי עיקר לטפל בוויכוחי
משפטיי ,בהתדיינות משפטית ובפסיקה .זיהוי הטפל – ויותר מכ :זיהוי של הסיבות
הגורמות לנו לסטות לטפל ושל כמות האנרגיות המושקעות בעיסוק בטפל – יכולי
להוביל לשינוי דפוסי בכל הנוגע ,למשל ,לכתיבה של אוביטרי ארוכי .אכ ,אוביטר
אינו תמיד חסר חשיבות ,א לעתי נדמה כי לא מושקעת די מחשבה בזיהוי המצבי
שבה השקעת אנרגיה באוביטרי באה על חשבו פסקי!די אחרי שצרי לכתוב ,או
בזיהוי מצבי שבה התעסקות זו מטשטשת את הגרעי ואת העיקר .148ה„– ‰¯‰
השלב הראשוני של מיקוד תשומת הלב בגרעי – היא צעד חשוב ביוגה לכיוו של הגעה
 ,È‰„ÓÒÏמצב השחרור המוחלט .במצב זה יש סוג של זיקה בי האד לבי האובייקט
שבו הוא מתרכז במהל המדיטציה .במצב זה אי בתודעה דבר המפריע לקלוט את
האובייקט החוצ בינה לבי המושא של המדיטציה .זהו מצב של שקיפות עליונה.149
כ ג במשפט ,למרות שמטרתו שונה בתכלית מהמטרה של היוגה ,תשומת!הלב
לגרעי היא צעד חשוב לכיוו חוויה ישירה של המציאות ,ללא מסננת של השלכות,
העדפות ,שיפוטי או בריחות מענייני שאיננו רוצי להתמודד אית .חוויה ישירה כזו
יכולה להוביל למסקנה כי במקרה מסוי האמת מחייבת דווקא כתיבה של אוביטר ,א

סוטרה " :2.53וההכרה נעשית מוכנה לריכוז" .ההכרה נעה מאובייקט לאובייקט ,מרעיו
לרעיו .ריכוז פירושו לעצור את ההכרה באובייקט אחד ולמקמה במקו אחד .ראו
יש ָנ ַנ ְנ ָדה ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(82עמ' .111
הק ִר ְ
ָר ָמ ְ
דבראוקס ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(15עמ' .66
לביקורת על היעדר ההבחנה בי טע הפסק לאמרות אגב ועל ריבוי של אמרות האגב
בפסיקת ביתהמשפט העליו בישראל ראו ע' זלצברגר "הסמכות המכוננת בישראל"
 Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óג )תשנ"ו(  ;686680 ,679ר' גביזו "המהפכה החוקתית – תיאור
המציאות או נבואה המגשימה את עצמה?"  ÌÈËÙ˘Óכח )תשנ"ז(  ;147144 ,21ח' ה' כה
"אוביטר ז"ל והגינות לאי"ט – בעקבות בג"צ  164/97קונטר בע"מ נ' משרד האוצר ,פ"ד
נב) ÌÈËÙ˘Ó "289 (1לא )תשס"א( .428426 ,419 ,415
גרינשפו ) ,ÏÈÚÏהערה  ,(12עמ' .65
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המשפט לאור הפילוסופיה של היוגה:
תובנות ראשוניות על מפגש בינתחומי

עלי משפט ח תש"ע

היא יכולה ג להוביל למסקנה כי האוביטר משרת צרכי אחרי ולא את העיקר ,לא את
הדבר האמיתי .דומה כי זוהי בחינה שנוטי לדלג עליה.

ז .במקו סיכו
עול היוגה ועול המשפט מבוססי על הנחות מוצא ועל פרקטיקות שונות לגמרי.
כפי שהראיתי ,פוטנציאל רב טמו במפגש של המשפט ע הפילוסופיה היוגית.
הפילוסופיה היוגית אמנ מציבה את הדממה היוגית כ"טוב עליו" ,א אי ללמוד מכ
"טוטאליות" .היא אינה מכתיבה לנו את הנכו אלא מנסה להתוות את הדר לשחרור כדי
להגיע לראיית הנכו .על כ ,א אנו ,אנשי המשפט ,נאמ את דר הצניעות של
פילוסופיה זו – כלומר :נכיר בכ שאיננו יודעי הכול ,ובו בזמ נחתור לידיעה שאינה
נובעת ישירות מהקטגוריזציות הרגילות אלא מתו חקירה ודרישה – נוכל לקד את
הצדק ולצמצ את הפער בינו לבי המשפט.
הספקנות ברורה לי .אכ ,הסוציאליזציה שעברנו אולי מסוגלת לקבל את היכולת של
פילוסופיה קיצונית כמו הפילוסופיה היוגית להשפיע על האינדיבידואל .פחות מכ היא
מסוגלת לקבל את השפעתה של פילוסופיה זו על החברה – ודאי לא על המשפט.
בהקשר לגבולותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי כתבה אורלי ליבל" :בשילוש
'משפט ושינוי חברתי' צלע 'המשפט' היא הראשונה שנדחית בביקורתיות" .150ע זאת,
ג היא הסכימה כי:
"חר חולשותיו של המשפט הוא דיספלינה אופטימית .הוא פועל ה
בהווה וה בעתיד ] [...במקו לחוות התפכחות משתקת כתוצאה
מהמפגש ע מערכת המשפט ,אנחנו יכולי ללמוד ה מההצלחות של
מודלי קודמי וה מכישלונותיה .המטרה הניצבת לנגד עינינו צריכה
להיות הגדרה מחדש של גבולות הרפורמה המשפטית וגילוי מוטת
הכנפיי הרחבה של המשפט".151
מוטת כנפיי זו מובילה אותי אל המוטו של המאמר .את המפגש שניסיתי להציע בי
הפילוסופיה היוגית למשפט נית להבי באמצעות החיבור בי שתי הציפורי במוטו

 150ראו א' ליבל "הפרדוקס של אקטיביז חומשפטי :תודעה משפטית ביקורתית ופוליטיקה
לשינוי החברה"  ËÙ˘Ó È˘ÚÓא )ז' כוכבי תרג ,63 (2008 ,עמ' .77
.Ì˘ 151
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מיכל טמיר

עלי משפט ח תש"ע

שבפתח המאמר :זו הטועמת מפרי הע וזו הנהנית מבלי לטעו .152מקובל לראות את
האחת כמסמלת את העצמי השרוי בקיו המותנה ,המציאות ,ואת האחרת כמסמלת את
העצמי הבלתי!מעורב ,זה היכול רק להתבונ ולהיות מעבר לכול .עוד מוסיפות
ומ%ש ֵלה על!ידי זו שהיא
ְ
האופנישדות 153כי אד השרוי בסבל יושב ע הציפור על הע
לא העצמי ,154אבל כאשר האד רואה את העצמי בציפור האחרת הוא מגלה אותו )את
העצמי( ומשתחרר מהסבל .155ההסתכלות על הציפור הפועלת מתייחסת ככל הנראה
להסתכלות על ה) ÈËÈ¯˜¯Ùכל עול הצורות שאינו העצמי( .כאשר האד רואה רק אותה
מבלי לבצע את ההבחנה בינה לבי ה) ‰˘Â¯ÂÙהעצמי( – דהיינו :כל עוד לא חל תהלי
ההיפרדות – הוא שרוי בסבל.156
נית להשוות זאת לסבל שבו אנו שרויי בתו מערכת משפט שאינה רואה את
השל ,אינה נמצאת בנוכחות משו שהיא אינה רואה את המהות האמיתית ואת הצדק
של העול .כמו במשל ,המבט של האד לעבר הפורושה מאפשר שחרור מהסבל משו
שניתנת לנו פרספקטיבה חדשה ,לפיה יש אמת פנימית שמאירה את דרכנו )ג א לא
מכירי אותה( ומאפשרת את גילוי ה„ – ‰Ó¯‰האמת החיצונית ,המצוי והרצוי ג יחד.
במאמר זה ביקשתי להיות זו המכוונת את האד להפסיק להסתכל רק על הציפור
האוכלת אלא ג על זו שאינה אוכלת .ההתבוננות אל הציפור שאינה אוכלת משולה
לחיפוש אחר האמת הפנימית ,המורה לנו ג את הדר לאמת החיצונית – המגלמת ה
את הסדר העובדתי וה את התחו הנורמטיבי והערכי – כדי לצמצ את הפערי
האינהרנטיי שבי "צדק" ל"משפט" .אכ ,ג במשפט ראוי לזהות את שתי הכנפיי –
כנ העשייה וכנ ההבנה – כדי להמשי לעו ,לתפקד ,ולהתפתח.

מונדקה אופנישד  ,ÏÈÚÏ) Olivelle ,3.1.1הערה  ,(74עמ'  ;274שווטאשווטרה אופנישד
 ,Ì˘ ,4.6עמ' .259
מקורו של משפט זה הוא בריג ודה  .1.164ש משמעותו עמומה ולא ברורה .הפיתוח של
המשפט הוא באופנישדות – ה במונדקה אופנישד ) (Mundaka Upanishadוה
בשווטאשווטרה אופנישד ) .(Śvetāśvatara Upanishadבשני הטקסטי הללו מצטרפות
למשל הציפורי שתי שורות נוספות המאירות משל זה באור חדש.
הטקסט במקור מתייחס לציפור המביטה )שאינה ַמ ְש ָלה את האד( בש ‡ ,‰¯ÂÂ˘Èהאדו
או האל הנית לזיהוי ע הברהמ .בעקבות הזיהוי שהצבענו עליו בי ברהמ לבי העצמי
)ראו  ,ÏÈÚÏהערה  (46אנו משתמשי כא במונח "עצמי" במקו המונח אישוורה.
מונדקה אופנישד  ,ÏÈÚÏ) Olivelle ,3.1.2הערה  ,(74עמ'  ;274שווטאשווטרה אופנישד
 ,Ì˘ ,4.7עמ' .259
˘ ,Ìעמ' .399
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