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חופש – ויקיציטוט

חופש
מתוך ויקיציטוט ,מאגר הציטוטים החופשי.
דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חופש.
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בשירה ובפזמון העברי
מקורות יהודיים
קישורים חיצוניים

כללי
"אין ברירה לאדם אלא להיות חופשי~ ".
ז'אןפול סארטר

"האדם נולד חופשי ,ובכל מקום הוא נתון בכבלים" ~ ז'אן ז'אק רוסו
"החירות היא בסיסה של מדינה דמוקרטית ~ ".אריסטו
"החירות איננה אפשרית אלא במדינה שבה החוק שולט ~ ".אנרי
לאקורדר
"ניצול לרעה של החירות הורג אותה תמיד ~ ".אנדרה מורואה
"החירות לעולם אינה חדלה מלהיות אהובה ~ ".פייר קורניי
"כאשר החירות אוחזת בנפשו של אדם אין האלים יכולים לעשות נגדו דבר ~ ".ז'אןפול סארטר
"זה שמתגבר על הפחד יהיה חופשי באמת ~ ".אריסטו
"קיים דבר אחד בלבד שאדם מעדיף על החירות :זו העבדות ~ ".פיודור דוסטויבסקי
"אנו פוגשים אנשים רבים המדברים על החירות ,אך אין אנו רואים אלא מעטים שהקדישו חייהם כדי לנתק את
הכבלים ~ ".גוסטב לה בון
"רק הפרט הנהיג את החירות בעולם ,ותמיד עבור עצמו בלבד ~ ".סטפן צווייג
וקדמה הן מטרתה של האמנות כמו של החיים בכללם ~ ".לודוויג ואן בטהובן
"חירותִ
"חופש הבחירה אינו נמצא בדרך שבה אנו מתנהלים בסביבה מסוימת ,אלא בבחירת הסביבה שבתוכה אנו מתנהלים~ ".
דן אריאלי
"אני כה מכור לחירות עד כי אילו נאסרה עליי הגישה לפינה כלשהי בהודו ,חיי היו פחות נוחים ונעימים ~ ".מישל דה
מונטן
"עיקרה של חירות הוא חירות מפחד ,כי הפחד הוא שליט לא פחות איום מכפי שהוא נסתר ~ ".מנחם בגין
"החופש הוא רכוש יקר לאין ערוך ~ ".מרקוס טוליוס קיקרו
"גג של קנים היה נטוי על אנשים חופשיים  ועתה מתחת לשיש ולזהב מתגוררת העבדות" ~סנקה ,מכתב 90
"ההגדרה שלי לחברה חופשית היא חברה שבה בטוח להיות לאפופולרי" ~ עדלי סטיבנסון
"דרכם של בני אדם שאומרים אדונים אנו למעשינו ,מה שאנו עושים מדעה אנו עושים .אני איני יכול לומר כן ,כל מה
שאני עושה דומה עלי שאילו הייתי בידי לא הייתי עושהו" ~ שמואל יוסף עגנון" ,יום אחד  סיפור של סיורים" ,תכריך
של סיפורים ,שוקן ,ירושלים ותל אביב תשס"א ,עמ' 12–11
"כזהו טבע ההמון; או שהוא מרכין ראשו כעבד או שהוא מתנשא כשליט יהיר .אשר לחירות ,שהיא דרך האמצע ,ההמון
אינו יודע כיצד לקבלה או להחזיק בה במידה של מתינות" ~ טיטוס ליוויוס ,תולדות רומא ,ספר .24:25
"תאמר כי חופשי אתה? ברצוני לשמוע את מחשבתך השלטת ולא כי נמלטת מעול .וכי נמנה אתה על אלה הרשאים
להימלט מעול? מצויים אנשים אשר בהשליכם את שירותם גם את שארית ערכם השליכו .חופשי ממה? מה זה אכפת
לזרתוסטרא אך תהה נא עינך מגדת בהירות :חופשי למה?" ~ מתוך כה אמר זרתוסטרא מאת פרידריך ניטשה
"לחופש אין מחיר ,אבל יש לו תאריך ~ ".אמרה בצה"ל
"מובנה של חירות  אחריות,ולכן רוב בני האדם חוששים ממנה ~ ".ג'ורג' ברנרד שו
"אני חופשי לבחור בכל דבר ,מלבד באיחופש ~ ".ערן קצנלנבוגן
"הבן אדם שהכי צריך חופש זה אותו אדם שכרגע חזר ממנו".
"חירות היא עבדות" ~ ג'ורג' אורוול
"החירות היא החופש לומר ששניים ועוד שניים שווה ארבע .אם זה מוסכם ,נובע ממילא כל השאר~ ".ג'ורג' אורוול
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"אדם תמיד חייב להיות חופשי ברוחו" ~ רוברט היינלין ,אזרח הגלקסיה )עמ' (129
"החופש הוא הרגל שקשה להיפטר ממנו" ~ רוברט היינלין ,אזרח הגלקסיה )עמ' (152
"אין משועבד חסר תקווה מזה המאמין בטעות שהוא חופשי" ~ גיתה
"עודף חופש הוא עבדות כי בהעדר סמכות הכוח אבסולוטי ומבטל כל זכות של מי שאגרופו חלש .נחשול של חופש אינו
מוביל לעבדות  הוא העבדות עצמה" ~היינריך פון טרייצ'קה
"החופש הוא בבחינת גזירה שאין בכוח האדם לבטלה ,אין ברירה לאדם אלא להיות חופשי ~ ".ז'אןפול סארטר

בשירה ובפזמון העברי
"חופשי זה לגמרי לבד!" ~ מתוך שיר של הלהקה בנזין
"אין מחיר לחופש ~ ".מתוך שיר של הלהקה בנזין
"החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים ~ ".מתוך שיר של הלהקה בנזין
"חופש זה כשאת איתי ~ ".יגאל בשן
"להיות עם חופשי בארצנו ~ ".מתוך התקווה
"כי עוד נפשי דרור שואפת ,לא מכרתיה לעגל פז ~ ".שאול טשרניחובסקי
"גורל הוא וצו שהעם הבונה את בתי הסוהר הוא בונה אותם גם לבניו אחריו ,הן חלום יש לעם גם בסגור עליו תיל ,אבל
מה חלומם של כולאיו בסוּגר? האסיר מחכה למחר מלב ליל ,אך שומריו מלב ליל פוחדים למחר ~ ".נתן אלתרמן ,הטור
השבועי

מקורות יהודיים
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה ~ ".חז"ל
יה" ~ ספר ויקרא ,פרק כה ,פסוק י
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"אור האלוקים איננו מתגלה ,אלא בחופש המחשבה ~ ".הרב קוק
"יש בן חורין שרוחו רוח של עבד ,ויש עבד שרוחו מלאה חירות; הנאמן לעצמיותו – בן חורין הוא ,ומי שכל חייו הם
רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים – הוא עבד ~ ".מתוך עולת ראי"ה מאת הרב קוק
"הטוענים בעד חופשיות לטבע האדם ,שוכחים שלרוחניות שבו יש גם טבע ,גם היא מבקשת את חופשה ,שהיא הבסיס
של המוסר והתורה ~ ".הרב קוק

קישורים חיצוניים
ערך בוויקיפדיה :חופש
ֶפשֵׁ,חרוּת
ערך מילוני בוויקימילוןֹ:ח
תמונות ומדיה בוויקישיתוף :חופש
קישורי ויקיציטוט :אישים  יצירות ספרותיות  פתגמים  סרטים  תוכניות טלוויזיה  נושאים  קטגוריות

קטגוריות:

מדע המדינה פילוסופיה חיי האדם
דף זה שוּנה לאחרונה ב־ 24ביוני  ,2016בשעה .04:29
הטקסט מוגש בכפוף לרישיון  CCייחוסשיתוף זהה  ;3.0פרטי הרישוי של התמונות מופיעים בעמודי התמונות .ראו
תנאי שימוש לפרטים נוספים.
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