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  :להלן מספר תשובות מתומצתות

  

ביקש להתגבר על הדיכוטומיות , כמו גם פיכטה ושלינג,  הגל))))1111

יחד , הגל.  של חובה ונטייה– ובאתיקה, הקאנטיאניות של תופעה ונאומנה

, וביצירתו המאוחרת יותר, עמל על איחודם של החירות וההכרח, עם שלינג

חפשו אחר נקודה ב, הגל התמקד באיחודם של הסובייקט והאובייקט

ושעבור , "אובייקט- סובייקט"אשר שלינג כינה ה, "שיוויון"מוחלטת של 

המוחלט שלו לא היה נקודת עצירה ". הרוח המוחלטת"תה יהגל הי

העצמית במישור -כי אם נקודת האחדות בין התודעה והתודעה, סטאטית

 הגל התרחק. ובין ההוויה והמחשבה במישור האובייקטיבי, הסובייקטיבי

שהרסה לכאורה את כל , המזוהה עם שלינג" הזהות-פילוסופיית"מ

,  היינו–שני -מֵסֶדר, פרדוקסאלי, וקידם מושג זהות חדש, ההבדלים

 שלא רק יכולים אלא , איחודם של ניגודים–" זהות של זהות והבדל"ה

  .חייבים לכלול את ההבדלים שלהם

  

 –בהבחנה -חדות מאפיין מיוחד של מחשבתו של הגל הוא הדגש על א))))2222

 ;הקוטביות בין חשמל ומגנטיות, בפילוסופיה של הטבע, לדוגמא
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, היסטורית ואתנית, האחדות של תשתית טבעית, בפילוסופיה הפוליטית

מאורגנות עבור התפתחותה הרוחנית של הישות אשר ושל מערכות 

בתור האחדות , הנצרות ניצבה בראש, בפילוסופיית הדת שלו. הפוליטית

  .י והאנושישל האלוה

  

עסקה בהבאת הדוקטרינה הנוצרית לידי ,  הפילוסופיה של הגל כולה))))3333
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  . אותו צירפתי לתכתובתנו– .2011 ,1-2
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