
 היהודית במחשבה כוליות מערכות
 — וגורדון בובר העשרים: במאה
למושפעות ודמיון הקבלה בין

שפירא אברהם

שבה המרכזיים מהאישים הם גורדון דוד ואהרן בובר מרטין  היהודית במח
 במאה היוצר היהודי הגניוס גדולי בקרב ייחודי מעמד לשניהם בזמננו.

 תורגמו כתביו — אוניברסלית אישיות נעשה שבובר בעוד אך העשרים.
 ונדונים( נלמדים )וחיבוריו נודע ושמו יבשות בארבע שפות וארבע לעשרים

 עד העברית. התרבות של בספרה רק ידוע גורדון — תרבותיים מרחבים בכמה
 בהגותו, מרכזיות נחלאות האנגלית. לשפה אפילו כתביו רוב תורגמו לא כה

 של והבעייתי המורכב לעולם וחריפה מתחדשת אקטואליות בה לגלות ששבים
 מחשבה אישי המערב כבארצות בישראל ישנם נגאלו. טרם האלפיים, שנות

 להשפעה וזוכים הדים המעוררים חדשניים חברתיים והוגים פוסט־מודרניים
 מעט מתי ואך גורדון, של עולמו תפיסת שבמרכז אלה מעין רעיונות בהציגם

שנים. מיובל ביותר אותם הקדים שגורדון לכך דעתם נותנים
 והציג שפיתח הדיאלוגית הפילוסופיה עם רבה במידה מזוהה בובר מרטין

 הפורס החיבור הרוחנית. הגותו־יצירתו תחומי בכל למאה העשרים שנות מאז
 בשנת לדפוס ונמסר הבשיל ואתה״, ״אני ספרו שלו, הדיאלוגית המסכת את

גורדון. של פטירתו שנת היא ,1922
 הענף במפעלו תחומים או תחום ומחוקרי בובר של מתלמידיו מעטים רק

 קווי ובצד לגורדון. בובר בין הגדולה ההגותית הקרבה על יודעים והרב־תחומי
 ומתבקש מגורדון, בובר של ויניקה השפעה חותמי גם מצויים וקרבה הקבלה

להאירם.
ה1856 )טרויאנו גורדון דוד אהרן י נ ג ד )וינה בובר ומרטין (1922 -



ם1878 לי ש רו  (Fin de sifecle)המאה מפנה עידן של ויציריו ילידיו הם (1965 -י
 שלהם השתייה מראות את ספגו שניהם היהודית. כבהיסטוריה אירופה בתרבות
 של עולמותיהן־הנהגותיהן זה ובכלל המזרח־אירופית, היהודית החיים בהוויית
 במפנה השטטל של גילום הווייתו בכל היה גורדון חסידיים. ״צדיקים״ חצרות

שפחת ילדותו שנות רוב ונתעצב גדל בובר הזמנים.  בובר שלמה ר׳ סבו במ
 חז״ל. מדרשי וחקר תורה תלמוד של ובאווירה שורשי יהודי בבית בלמברג,

 היה נעוריו שנות מאז אבל פולני״; כ״יהודי בזיקנתו עצמו להציג אהב הוא
ש  ועד הגרמנית, בתרבות גם השתרש בחרותו ובשנות אחרים, לעולמות מפול

גרמניה. של התרבות בטרקליני בית בן נעשה מהרה
 מעבר היה מאזינים, של גדולים ציבורים להפנט והיודע לרבים המורה בובר,

 לא הדו־שיח תורת איש במועדיו. בודד שלו האינטנסיביות המעורבויות לכל
 גוסטב אי־פעם, לו שהיה היחיד הקרוב הידיד קרוב. אישי לחבר ימיו כל זכה

 העולם מלחמת של בעיצומה רוחנית־מוסרית בעצמה ממנו התנער לנדאואר,
 ויצר חי רוחו, בייסורי מאוד בודד שהיה הגם זאת, לעומת גורדון, 1הראשונה.

 אינטנסיבית, חברית מעורבות מתוך השנייה, העלייה אנשי הצעירים חבריו בקרב
2מהם. וכמה לכמה נפש ידיד היה ואף

 וללא מורים ללא כאיש להצטייר רצה רבים, תלמידים שהעמיד בובר,
 הציג הוא 3אליהם(. להפנות למצער או לציינם )שראוי מעצבים יניקה מקורות

 בקרקע מושרשות ללא מאין, יש כמו צמחו ותפיסותיו שהתפלספותו כמי עצמו
 הערצתו יותר עוד מתבלטת זה רקע על 4מחשבה. גירויי המפרה רוחנית־תרבותית

 בלי ״הערצתו על דיבר אף סימון ארנסט עקיבא הוותיק תלמידו גורדון. א״ד את
ך, א״ד את בובר של מצרים דו ר בשמינית מהולה היתה זו ש״הערצה והוסיף גו

 12ב־ לנראואר אליו ששיגר מאוד חריף מכתב מנדס־פלור פאול גילה האישי ארכיונו בגנזי 1
 שנעור הלאומני־מלחמתי והפתום הגרמני הפטריוטיזם את בחריפות ביקר ובו ,1916 במאי

למיסטיקה״, לאומנות בין ״בובר מנדס־פלור, פ׳ כך על ראה המלחמה. בתחילת בבובר
 במציאות, הרוח שפירא, גם ועיין .84-79 עמ׳ תש״ם(, א-ב)טבת-ניסן חוברות כט, עיון
o s107-102 ׳.

 שכתב המכתבים ובייחוד ורשימות, מכתבים גורדון: ראה בהתכתבויותיו. לכך עדויות 2
 את צור, מ׳ גם ועיין .127 ׳עמ אליה, והשיר־מכתב ,62-53 עמ׳ שם, בלובשטיין, לרחל
תשנ״ט. אביב תל מכותביו, וממכתבי גורדון א״ד ממכתבי :במרום בודדה אינך

 אינו אך האוניברסיטאיים, הלימודים בשנות כמוריו ודילתיי זימל את אמנם מזכיר הוא 3
הרוחני. עולמו בבניין מהם הושפע כמה ועד אם מציין

 תפיסתו ״למקורות הלאומית: תפיסתו מקורות את המאתר ״הבלשי״ מחקרי למשל ראה 4
תשנ״א, תל־אביב טו, מאסף הציונות, הגרמנית״, ברומנטיקה בובר מרטין של הלאומית

.106-77 ׳עמ



 שהיה משום כולה, שליחותו את והגשים זכה הן גורדון מעודנת: קנאה של
 כפולה: שליחות בעל היה דסימון, אליבא בובד, ואילו בלבד״. אחד לדבר שליח

 בכפיפה דרו תמיד ש״לא האנושית, ההגות אל ושליחות לישראל שליחות
5אחת״.

אורגנית חשיבה

 את להקיף האמורות הגותיות מערכות והציגו פיתחו גורדון הן בובר הן
או האנושי, לעולם היחיד האדם של התייחסויותיו או זיקותיו ם) קו  לקוסמוס( לי

 ובקווי המרכזיים במוקדים מעניינת הקבלה ישנה ישראל. באלוהי ולאמונתו
 החשיבה דרכי בין גדולה קרבה ישנה כן, על יתר אלה. מערכות שתי של המתאר
 להבחין שיש (,organic thinking)אורגנית בחשיבה מדובר שניהם אצל שלהם.

 של יסודי אפיון גם היא האורגניות שיטתית. פילוסופית חשיבה לבין בינה
 מטבעה אמורים? דברים במה מזה. והגורדונית מזה הבוברית ההגות מסכת

 שיטתי סדר פילוסופית: חשיבה של היכר בסימני שתצוין הגות, מערכת של
 כוללת. ביקורתית השקפה להציע ניתן המוגדרימ־המבוררים שבמושגיו לוגי,

 חד־משמעיות, להגדרות נענים אינם שמושגיה אורגנית, חשיבה כן שאין מה
שמכלולה פנימיות בסתירות מאופיינת שהיא  אין — סטטי אינו המערכתי ו

 אורגנית היא בובר ושל גורדון של הגותם 6התמד. בעלת הגיונית, מתכונת לו
ת פילוסופיות מידה באמות אליה גישה במובהק. תצלח. לא מקובלו

 אפשר אם ספק בובר: של ונושאיו תחומיו את מלכדת חיה־דינמית אחדות
 כשלעצמם. ולהבינם ׳מקצוע׳ או ענף עולמו תפיסת של המכלול מתוך לבודד

 של שאלות ונדונות ופסיכולוגיים אנתרופולוגיים נושאים מועלים בכתביו
 כתבים לו יש ומדיניות. חברתיות וסוגיות ואמנות חינוך מוסר, פילוסופיה,

 ״תאולוגיים״, ״פילוסופיים״, ״סוציולוגיים״, ״חסידיים״, ״מקראיים״, המכונים
 או דיסציפלינרי אופי נושאים אינם חיבוריו רוב אך ועוד. ״מדינייס־חברתיים״

 ערכיים. משיפוטים המשוחרר מדע׳ ׳איש להיות מתכוון בובר אין ״מקצועי״.
צירופי ״להכרת במגמה המתגדרת והיסטורית״ פרשנית ״עבודה גורם הוא אין

 תשי׳׳ח(, )שבט-אדר 115 ברוידא, א׳ בעריכת מולד, גשרים״, ״גושר סימון, ע״א ראה 5
רוזנצווייג. לפרנץ בובר של הערצתו את 0ג סימון מציין הקשר באותו .42 ׳עמ

ירושלים מייזלש, מ׳ תרגם דעות, של גלגולן וייטהד, א״נ הפילוסופיה: מהות על ראה 6
 K. Jaspers, Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy, ;201-186 ,עמ תשב״ג,

7-16 .New Haven 1960, pp. ראה אורגנית לגישה פילוסופית תפיסה בין להבחנה .M 
31-34 ,12 ,6 .Kadushim, The Rabbinic Mind, New York 1952, pp



שבה ההווייה הדעת, תחומי כל 7בלבד. רעיונות״ להכרת מחשבה,  שאליהם והמח
 ה״רוחנית״־ערכית תכליתו המובהק. האישי בחותמו טבועים בכתביו נדרש הוא

 את לחיות מיוחד מאורח החיים, מן הנובעת ל״אמת)אישית( חתירתו עם מתחברת
 ומיתרגמת מתיישמת — רבות במראות משתברת האישית הווייתו 8האדם״. חיי

 את המלכדת היא האישית הראות נקודת אחד. ממרכז כולן היונקות שונות בפנים
שלוחות שבסעיפים החיבורים בין הדדית התניה של ממדים ישנם כתביו. כלל  וב

 וכך חיה־אורגנית. אחדות בחינת פועל ומכלולם ההגותית, יצירתו של השונות
 הדיסציפלינות כל גם בכתביו, נדרש הוא שאליהם והישות הדעת תחומי כל

ך של בחותמו טבועים במפעלו, שונים תחומים לייחס נוטים שאליהן כיוו  ה״
שלו. המובהק האישי

 ״אמיתיותה את מציין הוא שבהם אלה הם זו אחדות של האפיון סימני
 בכל הרוח של פועלת ״אחדות בה רואה הוא תרבות״; איזו של הפנימית

 אי־ החיים... העלאת בתחומי והן החיים סידור בתחומי הן ההווייה, מקצועות
 אחדות היא התרבות אחדות סתירותיה... את לתפוס בלי מהותה את לתפוס אפשר

 של הכפול ״טבעו 9קוטביים״. תהליכים על־ידי קוטבי, תהליך על־ידי שנוצרת
ת1 אמיתית.' תנועה של הכפולה ב״דינמיקה מאופיין אומר, הוא 10האדם״, רו תי ס  ה

 עולם המציינים והקרעים הניגודים 12מפלגות. סתירות אינן בובר של שבעולמו
שלו. האורגנית האחדות בתוככי מתלכדים או מתגשרים זה

 שפירא, ועיין ז. ה, עט׳ תש״ה, תל־אביב החסידות, בפרדם הקדמה״, ״דברי בובר, מ׳ ראה ד
.55-53 עט׳ במציאות, הרוח לאחדות״, והשאיפה ״דואליות

ה. עט׳ החסידות, בפרדס ראה 8
 להצביע מעניין .383-382 עט׳ אדם, פני (,1943) התרבות״ של ״מהותה בובר, מ׳ ראה 9

 ״האחדות סימני לבין בובר של זה מיצויו בין מכוונת, והבלתי הגדולה, הקרבה על
 האבות תקופת מאז — לאורכה הישראלית בהיסטוריה בער יצחק שמוצא האורגנית״

 לאחדות שנאסף החומר ומצטרף ״משתנה קובע, הוא המסתכל״, ״לעין אלה. ימינו ועד
 לו״. שקדם ממה אורגנית תוצאה הוא פרק כל לחברתה... מתחברת אחת חוליה אורגנית...

 והוא אחרים בכוחות המתנגש כוח ההיסטוריה, בחיי דרכו את המחפש פועל ״כוח לפנינו
 זאת בכל ונשאר בהתגלותו המשתנה כוח עקלקלות, בדרכים מטרתו אל לשאוף אנוס
 ט יב, גיליונות הישראלית״, ההיסטוריה של החינוכי ״הערך מאמרו אחיד.״״)ראה כוח

 אורגני״ היסטורי ״תוכן על השאר, בין מצביע, שבובר יצויין (.3 עמ׳ תש״א[, ]אב-אלול
 של הדינמיקה מ״תחושת הניזונה ״התרחשות״ או ״התנסות״ על בהתבססות אותו ומציין

(.58 ׳עמ תשכ״ה, ירושלים [,1932] שמים מלכות )ראה הדדיות״
.320 ׳עמ אדם, פני (,1952) האדם״ ורוח ״אלוהים בובר, מ׳ ראה 10
.256 ׳עמ באוטופיה, נתיבות (,1928) עבריים״ ספרים שני ״על בובר, מ׳ ראה 11
 The בספרו חז״ל של האורגנית בחשיבה הסתירות למקום קדושין מקם הארת עם והשווה 12

Rabbinic Mind 5, 14 עמ׳ (,6 הערה )לעיל ,X-XI ,2 ואילך 2, 24.



 בשיטה חוקיות הקובעות להגדרות נענית אינה זו מעין חיה־פועלת אחדות
 בעשייה, ״אינו — לדעתו — ]האורגני[״ ״השלם שהרי מדעית, או פילוסופית

 13מפסידו״. ונמצא בו לזכות בא עליו, עצמו שכופה מי ובגידול. בצמיחה הוא
 14בשני״, הראשון של גלגולו מוצאים אנו שבה ״דינמיקה על מושתתת זו צמיחה

 ההגיון״ חוקי על־פי ומושגים במושאים ״ההכרה עם ליישבה אי־אפשר וממילא
15מקצועי. פילוסופי עיון מאפיין הוא שבה

לגשת״ ש״יש קובע שהוא זו את התואמת בדרך שייבחנו ראוי בובר כתבי
 נתלכדה נתהוותה, כי שאם אחדות, ״בבחינת — מקראיים כתובים אל בה

16היא...״. אמיתית אורגנית אחדות וקטועים, שלמים ושונים, רבים מיסודות
 בחיבורים הראשון של הצגתו מאז דיוק וליתר למאה, השלושים שנות מאז

 כתביו על חלים האדם״, ״בעיית בובר, של האנתרופולוגיים־פילוסופיים
 עליהם להחיל אפשר — לעיל שצוינו האורגניות של ההיכר סימני בכללותם

 פילוסופית: אנתרופולוגיה של מטלתה את קובע הוא שבאמצעותו הנוסח את
 וביניהם נבדל תחום[ או מבנה, ]או מצב כל בקרב השלטת הדינמיות ״הכרת

 שדברים דומה 17הריבוי״. בתוך האחדות של מתמיד גילוי־מחדש עצמם... לבין
בובר. של וחקרו הגותו־יצירתו תחומי כל על חלים אלה

 גורדון. של חיבוריו מכלול לגבי גם רבה במידה נכונים אלה דברים
 מסכת רכיבי־מרכיבי כל בין קיימים הדדית התניה קשרי ואף גומלין זיקת

 המכתב ואף אישיים מכתבים תגובה, רשימות מאמרים, )חיבורים, הגותו
 ניתן לא בלובשטיין(. לרחל ושהוקדש שיר של במתכונת שכתב האחד

 כדי תוך אך אורגניות. של במהותה גורדון של עקרוני דיון על להצביע
 של לטיבה פעמים וכמה כמה נדרש הוא שונות סוגיות עם רעיונית התמודדות
 משמקבצים אבל שכזו. בתור עליה להצביע או לכנותה בלי אף עתים אורגניות,
 על המלמד מכלול מהוות שהן מתברר אלה, פזורות הידרשויות ומאגדים

ת וכן האנושיים החיים ברשויות האדם, בחיי כוללת: אורגנית תפישה  במעגלו
הקוסמוס.
אלא במישרין, מוצג אינו האורגניות מהות של המובהק הגורדוני הניסוח

.416 עמ׳ ועולם, עם (,1935)עולם״ ובחינת ״חינוך בובר, מ׳ ראה 13
 ״עיקרון על וראה .365 עמ׳ מקרא, של דרכו (,1936) תנ״ך״ לחוגי ״ציונים בובר, מ׳ 14

 של ב״דרכו והמדינית החברתית לתפיסתו כמוקד ואורגנית״ סלקטיבית התפתחות של
ואילך. 350 ׳עמ ועולם, עם (,1958) ישראל״

.1.1.1954 דבר, לפילוסופיה״, דת ״בין בובר, מ׳ ראה 15
.364 עמ׳ מקרא, של דרכו לתנ״ך״, לחוגים ״ציונים בובר, מ׳ ראה 16
.9 ׳עמ אדם, פני (,1938) האדם״ ״בעיית בובר, מ׳ 17



 המעמיקות מסוים, בממד מצומצמות תחומיות, תורות שלילת כדי תוך עולה
וקובע: טוען הוא כנגדן הכול. חזות בו ורואות אנליטי בניתוח

 בחלקי חיים שאין כשם החלקים, ובסכום החיים בחלקי עוד אינם החיים
חלקיהם. סכום על תוספת הם החיים כי — חלקיו, בסכום ולא מת גוף
 תקבע לא עמידה. בהם אין מתייצר, מתהווה, שוטף. דבר הם החיים כי

בחיים, תשיג החיים את תחומין... בהם תתחם לא מסגרת, בתוך אותם
18יצירה. הם החיים כי חיים, הם החיים כי חיה. נפש בך יש אם

 לייחס אי־אפשר שהרי האדם. עולם על רק חלה זה, בניסוח זו, אורגניות
 הגדרות בין המתבלט זה, אפיון של גרעינו תת־אנושי. יצור לשום יצירה חיי

 נופך יש אורגנית שבמערכת ההנחה בציון הוא אורגניות, של אחרים ואפיונים
 בנתחנות שבה. המותר או עיקרה אולי ובו למדידה, או לספירה ניתן שאינו

 רוח חסרי אטומים להיעשות המכלול איברי עשויים אנליטי בפירוק המסתפקת
 של התגדרותן נגד יוצא גורדון חי: קשר ביניהן נותר שלא חוליות או חיים,
 האורגנית מהותם שלהן. אמות בדל״ת מזה הרוח ותורות מזה החומר תורות

 אין בחיים מכנית, עבודה חלוקת אין הפרדה, ״אין שבהם בכך היא החיים של
 מתלכדים שבה זו היא אורגנית מערכת אחורנית״. חזרה אין ומאוחר, מוקדם

 מעשה של הראשוני ההיכר סימן בריאה: או יצירה במעשה שונים תחומים
 אחת, בבת גדול היותר המשא את ״המרים מנוף מעין בהיותו הוא זה יצירה

 את למצוא צריך הכל זה... אחר בזה חלק חלק ולא מתאימה, במתינות כי אם
 על זה חיה הדדית השפעה להשפיע צריך הכל בבת־אחת... להיברא או ביטויו

19זה״.
 המטביעה היא גורדון של עולמו תחומי כל לאחדות המלכדת האורגניות

 עוסקות זו אורגנית אחדות של בדרכיה החיה. אחדותה את שלו בחשיבה
כדבריו, נוצרת, היא גורדון. הגות בתחומי צמח שלמה של הבחנותיו

 מבפנים בתנועתם ובזיווגיהם; ובצירופיהם הרעיונות כלל של במזיגתם
האלה: המסיבות ומן הזה הפנים מן ביניקתם שבמסיבותיהם, ובייחוד

שתייה ולהוות מחדש להתלכד ובשאיפתם שבהם הגומלים במגע  אבך
 את מטרידים שהיו החיים בשביל ההשקפות עולם כל הושתת שממנה
וכל אחד לעניין שאלותיה שכל המבורכת, השיטה של סימנה האדם...

.168 עט׳ והעבודה, האומה גורדון, עברית״, ״אוניברסיטה 18
.169 ׳עמ שם, ראה 19



 של באחדות מצויין שהוא שבאד״ג, המופלא אחת. להלכה תשובותיה
 לכל שלוחותיו והשולח באמצע העומד הרהור אותו בו יש זאת. אמת

20שבמרכזה. הנקודה אל הכל שאוספת עקשנית בינה אותה בו יש מקום.

 באמצעות מתרקמת ובזיווגיהם״ בצירופיהם הרעיונות ״כלל של זו מזיגה
 המשמשים גורדון, שיצר המושגים שבקרב ההדדית ההתניה וקשרי הזיקות

ת נארגים אלה ערכיים מושגים הגותו. במסכת מרכזיים צירים  דואליות. בסכמו
 בעת בה המושג משמש ביחידותו, כמו ממושגיו למושג נדרש הוא כאשר גם

 מתפקד הוא שעמו שני מושג ברקעו לאתר נוכל אומר, הווי בסטרוקטורה. איבר
 הגורדונית, להגות נושא שלד המהוות אלה המרכזיות, הסטרוקטורות בצוותא.

הן:
 הכרה — חווייה
 התפשטות — צמצום
 עשייה — יצירה

 טבע — אדם
מכניות — אורגניות

שנתו שמדובר ככל לפחות  סוגי לכל להידרש חייב אותה החוקר גורדון, של במ
 ועד והעיתון העת ממאמרי — תחומיה בכל שכן כמכלול. כתיבתו־יצירתו

 משנה אחדותית. מערכת של שלוחות או גילויים מתבטאים — אישיות איגרות
 מסכת לעצב כדי בו שיש ערכים סולם מכוננים, עקרונות של מכלול היא זו

כוללת. חיים

היחיד מן ההתחלה

 בובר של הגותו במסכת הן גורדון של הגותו במערכת הן המוצא ונקודת המוקד
שלעצמו(. האדם לבין בינו להבחין שיש היחיד, האדם הוא תו)כ  אמנם ביחידו

מן, אצל יותר ומודגשת בולטת היחיד של מרכזיותו ר  בפילוסופיה ואילו גו
שלב רק שהבשילה הנחה זוהי הבוברית  שיוברר )כפי יחסית מאוחר ב

 האינדיבידואציה והבוברית, הגורדונית הללו, העולם תפיסות בשתי להלן(.
 כתהליך דבר של בעיקרו וצומחות מתרחשות האישיות של והאינטגרציה

 הטבע עולם האנושי, העולם לו: שמעבר לעולמות היחיד יחסי של מתמשך
שי)אצל העולם החי(, בעולם רק מדובר בובר )בכתבי ענייננו גורדון העל־אנו

.12 עמ׳ שם, גורדק״, לכתבי ״מבוא צמח, ש׳ 20



מח, דומם, הבריאה: רובדי בכל אלוהית באימננציה רבה במידה  מדבר; חי, צו
טרנסצנדנטית(. נוכחות זוהי בובר אצל ואילו

 גורדון, בהגות המרכזיים הצירים שלושת בין מעניינת הקבלה ישנה
 הגותו, מערכת נארגת יסודן שעל המרכזיות הסטרוקטורות במגבשי המגולמים

 ״שלוש אותם מכנה )שהוא בובר של הדיאלוגית ההגות צירי שלושת ובין
 היקום של המרכזיים המוקדים שלושת (.21הזיקה״ עולם יכון בהן רשויות...
:הם הגורדוני

שלו. העצמית ההתגשמות נתיבי עצמו, אל ודרכו היחיד א.
שפחה, שלו: ההשתייכות ממעגלות כחלק היחיד ב. שפחת עם קהילה, מ  ומ

בכללה. האדם
 האדם הקוסמוס; עם שלו הגומלין זיקות שלו, הקוסמית והבטיחות האדם ג.

ואלוהיו.
 תופסת־מקיפה משנתו הגותו. מכלול של הראשה האבן גם הוא הראשון הציר

 מניעיו, את המלכד בצירוף הווייתו, בכל היחיד האדם את אנוש, של כוליותו את
 רוחו, והעפלת מזה, העלומים ויצריו לבו רחשי רגשותיו, וסגולותיו: כישוריו

 על בנויה גורדון של הפילוסופית האנתרופולוגיה מזה. ושאיפותיו אמונותיו
 שגיבש: מקוריים, מובהקים, ערך מושגי שני של המצטרפת השניות אדני

 המושגי הניב, את ויצר שחידש הוא שגורדון לציין יש וכאן והברה. חווייה
 ונבדלות שונות באמצעותו גילם שהוא והמשמעויות העברית, בשפה חווייה
 ו״הכרה״ ״חווייה״ של מיחסיהן חווייה. בניב השגור הלשון שבשימוש מאלה

22דינמית. דואלית סטרוקטורה מתרקמת
 ו״היסוד האישי״ ״היסוד של השניות על גורדון אצל מושתת השני הציר

 שלו ההיסטורי בשבט יחיד כל של מושרשותו מתוך האדם. בפנימיות הקיבוצי״
 מעגלות לו מתפרשות הגדולה״(, ״המשפחה או ״האומה״ אותו מכנה )גורדון

23האנושית. ההשתייכות
 ולטבע לסביבה למקום, האדם של זיקתו אהדדי נארגות השלישי בציר

 אלוהית באימננציה כאן ענייננו שבחייו. האלוהי, העל־אישי. היסוד עם בכללו
24טרנסצנדנטית. בתפיסה דווקא ולאו ההווייה, דרגות בכל

קורא הוא מרכזיים. צירים שלושה על מושתתת הבוברית הפילוסופיה גם

.5 עט׳ שיח, בסוד ואתה״, ״אני בובר, מ׳ ראה 21
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 והן המשולש״(, החיים ״יחס )או הזיקה״ רשויות... ״שלוש כאמור, להם,
 הופעת עם שלו, הדיאלוגית החשיבה הולדת מאז רק בעולמו מקום תופסות
 שלוש הן הללו הרשויות שלוש (.1923)ואתה״ ״אני היחיד הפרוגרמטי חיבורו

עולמו: עם האדם מגעי־מפגשי של הבסיסיות הקטגוריות

הן עם החיים ע) ב ט החי( והן הדומם ה
אדם בני עם החיים
 העולם עם אנוש של לזיקותיו )והכוונה הרוחניים המצואים עם החיים

25הטרנסצנדנטי(. העל־אנושי,

 לציין מנת על בם לדון שב הוא אלה יסוד קווי בובר שגיבש לאחר שנים מספר
מתלכדים: הם שבה האורגנית האחדות את

 האלוהים על האדם מלחמת ;ואדם ועולם אלוהים ובה כולה, ההווייה כל
 העולם גאולת העולם, בגבול האלוהים עם האדם פגישת העולם, בתוך

 והגאולה הפגישה המלחמה, של ומקומה האדם. ביד אלוהים על־פי
 הם אסכטולוגית[ לגאולה ולא עצמית שבהתגשמות להיגאלות ]הכוונה

26חול. יום חיי

 וההתגשמות הציונות שבתפיסתו גורדון, בידי גם להיכתב יכולים היו אלה משפטים
27הקטנות״. ״יום הוא שצירו חיים אורח על מיוסדות היחיד של העצמית

 ובין הגורדונית ההגות מערכת של הצירים שלושת בין ההקבלות ביסוד
ש)הדיאלוגי(״ החיים ״יחס שול  ביניהם השוני או ההבדל מתבלט בובר של המ

 היחיד האדם השניה, העלייה של כבמסכתה גורדון, של בעולמו היחיד. בתפיסת
 שמאז בובר אצל ואילו להלן(. כך על ידובר )ועוד המוצא ונקודת המרכז הוא

 בביוגרפיה שחלה המעמקים תמורת לאחר לדיאלוגיות, ממיסטיקה התמורה
 שלו הדיאלוגית הפילוסופיה והתגבשה צמחה ממנה ושכתוצאה שלו הרוחנית

ה היחס אלא האני לא ואתה״. ״אני ספרו הופעת מאז ת א  והמרכז. הציר הוא אני-
 לעצב שהצליח עד עליו עברו פנימיות והתייסרויות רוח חיבוטי של רבות שנים

 ותהליכי היחיד מן שההתחלה פילוסופית־דיאלוגית אנתרופולוגיה לעצמו
 הגיעו שנת ,1938ב־ רק שלה. המוצא ונקודת בסיסה הם שלו האינדיבידואציה

ח א עלה העברית, באוניברסיטה שלו הראשון ההרצאות במחזור ישראל, ל

6 עמ׳ שיח, בסוד ואתה״, ״אני בובר, מ׳ ראה 25 -5, 78.
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 לראשונה: אז קבע הוא עולמו. בתפיסת זו לתמורה ראשון מהוסס ביטוי
 שנרונו הזיקה״, רשויות ל״שלוש ]הכוונה המשולש היחס מלבד אתה ״מוצא
 באקורד 28עצמו״. אל האדם יחם הוא אחד, יחס עוד האדם ...בחיי לעיל[
 האדם״( ״בעיית בחיבורו כך אחר )שנתגבש הרצאות מחזור אותו של הסיום

 29האנושית״. במציאות ״קטגורית־ראשית היא הדיאלוגית שההווייה קובע הוא
 שולל הוא שלמה״. דמות־אדם הוא אדם עם אדם ש״רק כלשונו, הדבר, משמע

 של חיוב עולה זו ומשלילה מזה, הקולקטיביזם ואת מזה האינדיבידואליזם את
: (Gemeinschaft)חברותא הרוקמת אדם עם אדם הוויית

 היא הגורילה ...גם האדם־עם־האדם. אלא הציבור, ולא היחיד לא
 הווים ואתה אני ואולם קולקטיב, הוא קךטרמיטים וגם אינדיוידואום,

30האתה. אל יחס מתוך עולה והאני האדם, בו הווה כי בעולמנו, רק

ישותי. וציר מרכז לא אך מוצא, נקודת הוא היחיד האדם הדבר, משמע
 בפנינת מגולם ליחיד בהגותו שנועד הישותי המקום בגיבוש נוסף שלב

 שנות בפתח רק (.1945) החסידות״ תורת על־פי אדם של ״דרכו יצירתו
 ההדדית ההתניה את בובר הציג כאשר זה התפתחות תהליך הושלם החמישים

 אצלו נתגבשו אלה שני הדו־שיחיות. ציר לבין האינדיבידואציה ציר בין
ה. הדואלית בסטרוקטורה ק ק-זי ח 31ר

שבת זו התפתחות של במהלכה שלתה כדי ותוך בובר, במח  בשנות הב
 המאוחרת והעולם האדם תפיסת בין גדולה ודמיות קרבה מתגלות 32הארבעים,

 הגותו(. במערכת הראשה האבן כאמור, הגורדונית)שהיא, האדם תורת לבין שלו
 33החסידות״, תורת על־פי אדם של ״דרכו של המוקדם פרסומו ולאחר מאז

 בכל גורדון של העולם תפיסת את שאפיינה זו מעין שלו המוצא נקודת נעשית
גילוייה.

.82 עט׳ אדם, פני (,1938)האדם״ ״בעיית בובר, מ׳ ראה 28
.111 עמ׳ שם, 29
.113 עט׳ שם, 30
.191-156 עמ׳ במציאות, הרוח בספרי זיקה״ — ״רחק הפרק ראה 31
 את בכנותו לעברה רומז רק אלא בדרכו, הזו ההתפתחותית לתמורה מפנה אינו בובר 32

 כותרת־ )זוהי פילוסופית״ באנתרופולוגיה ״בחינות המרכזיים גילומיה שהם חיבוריו
 מאוד עד מיעטו בובר שבחקר כאן יצויין קובצו(. הם שבו אדם, פני לספרו המשנה

כבהתפלספותו. שלו הרוחנית בביוגרפיה זה מהותי התפתחות לשלב להידרש
 העבריים השידורים של השבת תכנית במסגרת הרצאות כסדרת זו מסכת הוצגה תחילה 33

 ״קול של בשבועון ופורסמה (17.11.1945-20.10.1945) המנדטורי ירושלים״ ב״קול
.22.11.1945-25.10.1945 ,17-13 חוברות ג, הגלגל — ירושלים״



 לגבי המרכז הוא שלו, אמות בדל״ת בצמצומו או ביחידותו ולא היחיד,
 קרוב ״וכמה עניין(. ולכן נושא )לכל שלו המוצא נקודת שבו כשם גורדון,
 בלי ״האדם — לדגניה האחרונים ממכתביו באחד כותב הוא — האדם״

 של ים ואיזה !אלוהים צלם לו לקרוא בושה לא היום שגם האדם פירושים,
ל לאין רחמים הנפש, את ועובר שוטף רחמים זו ועלובה נפלאה בריה על גבו

 34עלוב״. כך וכל — אלוהים צלם עצמו. את למצוא יכול שאינו האדם, על —
 בכבשון הפרט שבו; האדם מותר ובביטויי עצמו עם במאבקיו היחיד כאן לפנינו
 אחת לכל שיש ״נפשות, שלו. הבין־אישיות הזיקות במארגי בעת ובה עולמו
 בלתי גדלים ״הן — בלובשטיין לרחל כותב הוא — משלה״ מה דבר ]מהן[

 התחייה מפעל של המבחן לגביו ובזה היסוד לגביו זהו 35אהדדי״. נמדדים
 המאוחרת תפיסתו את גם אלה באפיונים לציין ניתן מעייניו. ראש שהיה הלאומי

 ״דרך״ גורם בובר שלו. הפילוסופית באנתרופולוגיה כביטוייה בובר של הנ״ל
 ייחודית, להיות האמורה האישית, דרכו לגביו זוהי — יחיד ראשון בגוף רק

ך גם מגדירה הוא ואדם. אדם כל של כיוו  ;אישיים במשמעים ״ייעוד״ או כ״
 נקרא יחיד כל עצמותו. את להגשים בצלם שנברא אנוש כל אמור ובתוכם בהם

 שלו, ולחברת־העם לעולם שלו האישית האחריות משמעות את לעצמו לחצוב
 והכוונה שלו. ההגשמה אפיקי אל אותו שתוליך אישית, הכרעה בנבכיו ולהכריע
 36אותה. מבין שהוא כפי תרבותו למורשת וכאחראי לעם כבן דרכו להגשמת

 היהדות במאמרי מככב — הגשמה הכרעה, אחריות, — הזה המושגי השילוב
הארבעים. שנות מאז בובר של והציונות
 האדם הוא גורדון של היחידי השיטתי־מערכתי חיבורו ששם כאן יוזכר
שלה תפיסתו חיבורי קובץ וששם והטבע,  הוא בובר של הנ״ל המאוחרת־הב

 מבחן בו; מסיים אינו אך ביחיד מתחיל כגורדון, המאוחר, בובר אדם. פני
 מעניינת קרבה יש ואכן והעם. החברה העדה, ברשויות הוא דרכו הגשמת

 מתפיסות ומופרית יונקת גורדון של זו כי אם הלאומיות, תפיסותיהם בין גם
 במושגי כולה מושרשת בובר של זו ואילו 37היהודית־ההיסטורית התרבות של

38הגרמנית. הרומנטיקה

.165 עמ׳ ורשימות, מכתבים תרפ״א(, באלול מצפת)כג דגניה לחברי מכתב גורדון, א״ד 34
.53 ׳עמ שם, תרע״ג(, באייר בלובשטיין)ט לרחל מכתב גורדון, א״ד 35
 מנדס־פלור ופ׳ ירון ק׳ בתוך בובר״, בתפישת ואוטופיה ״זיכרון שפירא, אברהם ראה 36

.202 עמ׳ תשנ״ג, ירושלים הזמן, במבחן בובר מרטין מרדכי )עורכים(,
 ויחד ול״יחיד היהודית(״ )בתרבות וייחודו היחיד ל״האדם המוקדשים הדיונים ראה 37

.39-27 עמ׳ קטנות, ביום החיים אור ״היחיד״, הפרק במסגרת היהודית״ בתרבות
.95-85 עמ׳ (,4 הערה תפישתו)לעיל למקורות שפירא, ראה 38



 אקסיומטי. נתון בבחינת אינה גורדון של במשנתו היחיד של מרכזיותו
 ב״שבילו הציונית התחייה תנועת עיגון לגביו משמעה היחיד מן ההתחלה
 הווייתו וקרעי העם של שמשבריותו ומאמין גורס הוא יחיד״. כל של המיוחד
 העם של הרוחנית דלותו כיחידים. בניו של הפנימית ממשבריותם נובעים

 הקיומיים ומהקרעים הפנימית מהמבוכה נובעות תרבותו של התחייה ומבוכות
 מפני ״מצומצם, אומר, הוא שבנו״, ״היהודי שכאלה. בתור שבו היחידים של

חו לגדול וכמיהות התעלות דחפי ישנם אדם בכל 39מצומצם״. שבנו שהאדם  ברו
ת גם בתוכו שורים אך לעצמו, נאמן ולהיות חו  לשגרה, כניעה אינרטיים, כו
 כמתח זו שניות מוצגת גורדון של המושגי במילון פנימיות. ומניעות קטנות
 ״לגדול קובע, הוא האדם״, ״מטבע 40״צמצום״. לבין ״התפשטות״ בין ניגודי

 צערו וגדול קשה, האדם רוח של גידולה אולם מעלה... מעלה לעלות ברוחו,
 למציאת עצמו אל אדם של דרכו נפתולי 41המכשלה״. בו ורבה הזה, הגידול של

 הנפש״ ״חשבון שלו. היחידאיות בתחום מגודרים אינם המיוחד האישי שבילו
 על מדבר הוא עולם״. ״חשבון גורדון של בפיו מהקרוי מובדל להיות יכול אינו

 כיצד אדם לכל עצמי חשבון והעולם, החיים של החיים חשבון הנפש, ״חשבון
 הפנימי לקול אדם של נאמנותו 42והעולם״. החיים את חי, הוא כיצד תופש, הוא

א ל״שורש שלו, העלום ״)הו שמתו  זה(, קבלי־חסידי לניב רבות פעמים נדרש נ
שבה ודרכי דעות אמונות, אינטלקטואלית. תפיסה ולכל השכלה לכל קודמת  מח
43שבנפש״. מ״היסוד האנושית, מהפנימיות יוצא פועל אלא אינן לעולם וגישה

 שכבר וכפי אך, כיחיד. היחיד של דרכו לנפתולי להידרש הרבה הוא אף בובר
 המכונה שלו, הרוחנית שבביוגרפיה המוקדם השלב בין להבחין יש ציינתי,

 ההתפתחותית התמורה על לעיל )שדובר הדיאלוגי״ ״השלב לבין ״מיסטי״,
 שנותיו ברוב וכן למאה הראשון בעשור (.44הארבעים שנות מאז בו שחלה

 בנתיבי ביחידותו, ביחיד רבה במידה מרוכז היה הוא למאה השני העשור של
 של ראשונים גילומים אותו. הסובב האנושי העולם בהקשרי שלא העצמי מימושו

 באחד היהדות. על המוקדמים במאמריו מתבלטים אלה שאלות עם התמודדותו
רוצה, אני בו הטוב את ״כי מטרסוס: שאול מדברי מובאה על נסמך הוא מהם

.266 עט׳ והעבודה, האומה (,1921)הגולה״ בארצות התחייה ״עבודת גורדון, א״ד 39
 עט׳ קטנות, ביום החיים אור התפשטות״, — צמצום )ג(: האדם ״תורת הפרק 40

190-166.
.99-98 עמ׳ והטבע, האדם גורדון: א״ר כתבי והטבע״, ״האדם 41
.304 ׳עמ שם, דעות״. ומלחמות דעות ״הלכות גורדון, א״ד 42
.143-93 עט׳ קטנות, ביום החיים אור חווייה־הכרה״, )א(: האדם ״תורת הפרק ראה 43
.32-28 הערות לעיל ראה 44



 של ״דרכו שלו בקונטרס 45עושה״. אני בו רוצה שאיני הרע את אלא עושה, איני
 תפיסה מתבטאת לעיל, אליו נדרשתי שכבר (,1945)החסידות״ תורת על־פי אדם

 תפיסה לפתח המשיך בובר גורדון. אצל אליה שהתוודענו לזו מאוד עד קרובה
שדובר הפילוסופית האנתרופולוגיה של שונים בגילויים זו 46לעיל(. בה שלו)

הקיבוצי והיסוד האישי היסוד ויחד, יחיד

 גורדוץ בתפיסת היחיד האדם של ומרכזיותו ראשוניותו את ליישב אין לכאורה
 כשם אך תרבותו. למורשת מחויבותו ועם לחברת־עם שלו פנימית שייכות עם

 עם היחיד הדגשת הממזגת תפיסה מתבלטת לדורותיה היהודית שבתרבות
שפחה, בהקשרי מושרשות  של הגותו במערכת אף כך 47והעם, הקהילה המ

גורדון.
 שני גורדון לגבי הם שבנפשו הקיבוצי״ ו״האני היחיד של הפנימית עצמותו

 מיוחד, נוסח כעין ״היא אומר, הוא הלאומית״, ״העצמות מטבע. אותו של צדדיו
 מתוכו אשר האדם, של הגופניים( )גם הנפשיים הכוחות צירוף של לאומי,

 ״אני על בדברו 48האישי״. המיוחד, הנפשי סגנונו האומה מבני אחד לכל נמצא
 המורשתית־היסטורית. ולתרבותו לעם כוונתנו קיבוציים״ ״חיים ועל קיבוצי״

 לעיצובו ]הכוונה היחיד ביצירת הקיבוציים החיים שתופשים ״המקום לאמונתו
 ממה עמוק יותר והעיקר גדול, יותר ערוך לאין הוא הרוחנית[ אישיותו ולהתהוות

שוב... שרגילים  העצמית צורתו ביצירת היסודות יסוד הם הקיבוציים החיים לח
 הקיבוציים, החיים מתוך חייו ימי משך בכל ומתייצר התייצר היחיד היחיד. של

שלו רק הרי עמו[, ותרבות חברתו הליכות ]על הקיבוץ על ופועל חוזר הוא ואם  מ
שונו האומה״, מן מתחילים האנושיים ״החיים שהרי, 49לו״. נותן הוא  של כל

ט שפ מ רדון)ב  והטבע״(. ״האדם היחיד המערכתי־שיטתי חיבורו של הסיום גו
 הוא אדם, כל כלל בדרך נולד שלתוכו ההיסטורי־מורשתי מהשבט או מהעם,

זהותו. שורשי ואת תרבותו רכיבי את סופג

 מתגלים בחיים היחיד של המיוחד מקומו וכל המיוחדת צורתו כל
ברגש, באופי, עצמותו ייחודו, הקיבוציים. החיים מתוך ומסתמנים

.60 ׳עמ ויעוד, תעודה (,1912) והיהדות״ המזרח ״רוח בובר, מ׳ 45
.214-192 עמ׳ במציאות, הרוח כיוון״, — ״מערבולת הפרק עיין 46
.39-34 עט׳ קטנות, ביום החיים אור היהודית(״, ויחד)בתרבות ״יחיד פרק־המשנה ראה 47
.239 עט׳ והעבודה, האומה (,1918)מעתה״ ״עבודתנו גורדון, א״ד 48
.118-117 עט׳ והטבע, האדם והטבע״, ״האדם גורדון, א״ד 49



שבה, מיוחד, סגנון אלא אינו באמנות, בשירה, בדעות, בלשון, במח
 עבודת הקיבוציים... החיים של הקיבוצי, האופי של הכללי בנוסח עצמי

 הפעולה מתוך התסיסה אלא אינה היחיד של להתחדשות, השואף הרגש,
 שעבודת כמו שבנפשו, האינדיוידואלי והיסוד הקיבוצי היסוד של ההדדית

שבתו 50היסודות. אותם בין שיחה עצמו, עם שיחה אלא אינה מח

 ל״חיים היחיד של הפנימית ושייכותו מעורותו על גורדון של בדגשיו
 אומתו של הדורות תרבות של המעצב כוחה גם ממילא נכלל הקיבוציים״

 51בעם. יחיד כל של חאינדיוידואלית״ נשמתו ב״שרשי טבועה היותה )עמו(,
 אותה בי שהאירו האור ״אותו הוא אומר, הוא נשמתי״, של הפנימי ״אורה

 שחיו הנפשות, אותן עם הספרות אותה על־פי החיים ואותם העתיקה הספרות
52חיים. אותם

 להקנות העשויים מצמצמים לפירושים נענית אינה זו לאומית תפיסה
 כאן ענייננו אחרות. ותרבויות אחרים עמים על מתנשא ייחוד תודעת לעם
 הלאומית הזהות לאומנות. לאפיקי להפנותה שקל לאומית״ ב״אנוכיות אינו
 הדרך בה אדרבה, ודתות. תרבויות עמים, בין דגורדון, אליבא חוצצת, אינה

שפחת כלל־אנושיים. לחזונות משותפת התכוונות תוך לשילובן  אינה האדם מ
 מצירופן אלא — והגזעים העמים כל בני — ספור לאין רבים מיחידים נוצרת

שבטיות ישויות של המלכד  הפרט של ״האינדיוידואליות כלאומיות(. קיבוציות)
 חוליה בלי וחי, שלם דבר ״אינה... גורדון, מאיר האנושיות״, של והאוניברסליות

 העם. חיי הקיבוציים״, ״החיים היא זו חוליה אותם״. ומחיה המאחדת שלישית,
 באמצעות רק 53רבים״. קיבוציים גופים של הכולל סכומם אלא ״אינה האנושות

 חלק ולקחת אוניברסליים רעיונות לבטא הפרט יכול לאומית בתרבות מושרשותו
על־לאומיים. במפעלים

הפרט... ולא העם — העם, אפוא הוא האנושות בגוף האבר או התא
 בודדים אטומים אין החי. בטבע בייחוד בכל, העולם סדר הוא כך

 למולקולים, מצטרפים הם אבל אמצעי, בלי עליון לאיחוד מתאחדים
54קיבוצי. לגוף שוב מצטרפים והגופים לגוף. לאברים, לתאים,

.118 עמ׳ שם, 50
.485 עמ׳ והעבודה, האומה (,1920)העברי״ ״הדיבור גורדון, א״ד ראה 51
.118 עמ׳ ורשימות, מכתבים (,1920)פיכמן ליעקב מכתב גורדון, א״ד ראה 52
.346 עמ׳ והעבודה, האומה עצמנו״, עם ״חשבוננו גורדון, א״ד ראה 53
.176 ׳עמ והטבע, האדם (,1920)מיסודו״ רעיוננו ״לבירור גורדון, א״ד ראה 54



 בובר מציג לה מעניינת הקבלה לאומית. אוניברסליות זו תפיסה לכנות נוכל
 גורדון. של לתפיסתו בינה מפתיע דמיון ויש הלאומית, מתפיסתו כפועל־יוצא

בובר. של ברוחה הקרובה לתפיסתו להתוודע מעניין הזה הגורדוני הרקע על
 אלא ארגוני־מוסדי, נתון אינה עמו לחברת יחיד של שזיקתו גורם בובר

 אינו בין בכך מודה בין שייכת, אדם של ״אישיותו פנימית. יסוד עובדת
שו 55לתוכה״. נקלע או נולד שבה לחברה, בכך... מודה  ישנו אנוש של בנפ
 אחד בקנה מעלה הוא גורדון כמו 56בריאתו. מעצם בו הטבוע ״קיבוצי״ יסוד

 אל כמוציאה אצלו נתפסת האישית היצירתיות שבנפש. הקיבוצי ואת האישי את
שזזעם״ של ״חלומותיה את העם״, של הקדומים ״כוחות את הפועל  הגלומים נפ

 המוקדמים. מבעיה מאז עולמו בתמונת מושרשת זו תפיסה 57בניו. של בפנימיות
 ממשי ״היער היהודי של שלדידו קבע, הוא למאה הראשון העשור בשלהי כבר
 הוא אז וכבר 58היחיד״. מן ממשית והעדה הגל, מן ממשי הים העצים, מן הוא
 את ״רואה מאתנו אחד שכל בקבעו יחידיו, לבין העם בין פנימית זהות על עמד

 כמעט הנחה לגביו זו הייתה 59עצמו״. בתוך העם את חש שהוא לפי עם, עצמו
 בקביעותיו במישרין. לגופה בה לדון מיעט הוא רבות שנים ובמשך אקסיומטית,

 הגרמנית. הרומנטיקה של האורגנית־התפתחותית הגישה רוח מהדהדת אלה מעין
של, כך,  (1909)והיהודים״ ״היהדות ממאמרו שלעיל המובאה את להבין אין למ

 והנאו־רומנטיקנים הרומנטיקנים את שאפיינו ותורות רוח הלכי מתוך אלא
העם של הביולוגית ההזדהות הנחת את למשל, בובר, שאב מאלה הגרמנים.

 אלה תורות 60הנ״ל. המובאה ארוגה שבו הדיון בהקשר ידיו על המוצגת —
 העקרוני במאמרו הנפרסים הרעיונות את משתיתות האופייניים מושגיהן על

 הי״ב הציוני בקונגרס שהשמיע דברים הורחבו שבו הלאומי״, הרעיון ״להכרת
שת זה בהיצג (.5.9.1921) גתה ושל הרדר של הישירה השפעתם מאוד מוח

 כאחדות כאן מוצגת האומה הגרמנית: הרומנטיקה של מאבותיה שניהם —
 בתהליך והיסטוריה טבע מצטרפים בה ואשר ביולוגי, ששורשה גופנית־רוחנית

ת של  את שלה מהאורגניזם השואב ליחיד, קודמת האומה אורגנית. התפתחו
ואת שפתו את רוכש הוא וממנה לידתו עם לתוכה נכנם הוא — עצמותו שורשי

.189 עמ׳ שיח, בסוד (,1936)נשאל״ שהיחיד ״השאלה בובר, מ׳ 55
״ לאומית ומדיניות הלאומי ״הבית בובר, מ׳ ראה 56 ל א ר ש ^ א  ׳עמ ועולם, עם (,1929) ב

311.
.131 עמ׳ ויעוד, תעודה (,1918)״חירות״ בובר, מ׳ ראה 57
.43 עמ׳ שם, (,1910)היהדות״ של ״חידושה בובר, מ׳ ראה 58
.28 עמ׳ שם, (,1909)והיהודים״ ״היהדות בובר, מ׳ ראה 59
.106-77 ׳עמ (,4 הערה תפיסתו)לעיל למקורות שפירא, ראה 60



 קרבה כאן שיש ככל 61עולמו. דיוקני את המעצבים המושגים הם ואלה מושגיה,
 הרי לעיל, אליה שהתוודענו גורדון, של הלאומית תפיסתו ליסודות מאוד גדולה
 גידול בקרקעות מושרשות שהן אף אחד בקנה העולות צמיחות בשתי כאן ענייננו
אחרים. יניקה ובמקורות שונות

 הם בעת ובה בובר, של החברתית האוטופיה את הפרו אלו מעין רעיונות
 של ״מבנה דבק. הוא בה )ההומנית( האוניברסלית ללאומיות מסד מהווים
 החברותא מידת שבקרבה, החברתיות מידת ״משמעו בובר, אומר חברה״,

 של מהתלכדותן ותצמח שתתעצב זו היא הנכספת הערכית החברה 62שבקרבה״.
 החברתית. הגותו פיתוחי את המאששת היא זו הנחה — עדות או חברותות
 והציר מבפנים, אמונתו, לפי מתרחשת, החברה של הדינמית־אורגנית ההתהוות

 דו־שיחית. בהווייה איבר בחינת באדם לא אף יחיד, בחינת ביחיד אינו שלה
תא,  החברה. של היסוד גרעין היא בלבדיותו, האדם ולא העדה(, החברותא)הצוו

 התחברות של מיחידות אלא מיחידים, מורכבת אינה מהותה לפי ״החברה
 המאוחרים, בכתביו להדהד שבה זו תפיסה 63אלו״. יחידות של ומהתחברויותיהן

שלו: הפילוסופית באנתרופולוגיה

 קבוצות, או מחברות... אלא מיחידים, מורכבת אינה קהל־עם של חברתו
 אינה הידיעה( )בה״א החברה מקהילות... מחבורות, מאגודות, מחוגים,
64ותמציתן. עצמותן גם היא אלא בלבד, ומסגרתן מכלולן

 האוטופיה בכתבי רק לא ליחיד( האורגנית)ולא להתחברות מוקנית הראשוניות
 מציג הוא אחרים. דיון מתחומי שלו בחיבורים גם אלא בובר, של החברתית

שפחת יחיד של שייכותו זיקת לפיה אשר היהדות של יסוד גישת  האדם למ
 האמונה עמו. או שבטו עם זהותו דרך רק אלא במישרין, אפשרית אינה בכללותה
 ללא בתוכו המעורים לעמם, בנים ״הוויית על נשענת העולם״ ב״שלום הבוברית

 כי יחידים, הם באשר היחידים את ה״כוללת זו אינה שלו האוניברסליות הפרד״.
באמצעותה 65יחידים״. של גם אלו של ועל־ידיהן אומות של אוניברסליות אם

.207-196 עמ׳ ועולם, עם (,1949)הלאומי״ הרעיץ ״להכרת בובר, מ׳ ראה 61
.29 עט׳ באוטופיה, נתיבות באוטופיה״, ״נתיבות בובר, מ׳ ראה 62
שם, שם, 63
.410-409 עט׳ אדם, פני (,1950)למדינה״ חברה ״בין בובר, מ׳ 64
 חברה ״בין גם ועיץ .239 עט׳ ויעוד, תעודה (,1951)הנסתרת״ ״השאלה בובר, מ׳ ראה 65

 א׳ של יותר, המאוחר ביטויו, עם השווה .410-409 עט׳ אדם, פני (,1950) מדינה״
 הגזעים של העלמם על האומות, השוואת על לדבר מנהג רווח האחרון ״בזמן סולז׳ניצץ:

כשם בדיוק אותנו ירושש האומות של העלמן בזמננו. הציוויליזציה של ההיתוך בכור



וייל וסימונה ברגסון אנרי עם ויכוח כדי תוך שלו היהדות תפיסת את מבטא הוא
 הדתית האמת את הנוצרית במיסטיקה שמצאו היו ש״מובטחים יהודים שני —

 בלבד מעבר״ של ״שלב החברתי בעיקרון ראה בובר, אומר ברגסון, שביקשוה״.
 ממה הבחין שאותו האוניברסלי את הטהור״, ״האנושי את בנצרות למצוא ודימה
 יסודה את הבין לא שברגסון וכשם 66היהדות. של בדילותה בעיניו נראה שהיה

 ביהדות. היחיד אל הפנייה יסוד את וייל סימונה הבינה לא היהדות, של החברתי
 אלוהים בין החוצצת הקיבוציות, של זרה עבודה ישנה שביהדות סברה היא

 היחידים. אל דווקא מדבר המקרא שאלוהי כנגדה, טען בובר 67היחיד. לנפש
 אורגני. באופן בו המעורים לעם בנים אם כי ביחידותם יחידים אלה שאין אלא
 נאמרו רבים בלשון לא ש״כולם הדיברות, בעשרת כבר לכך עדות מוצא הוא
 כל עדיין שעה שאותה וכיוון יחיד, לכל מכוון זה יחיד לשון יחיד; בלשון אלא
 יחיד של זו בבחינתו אליו פונה האלוהים דבר העם, בתוך כולו מובלע היה יחיד

 ״אנושיות על בובר, של כלשונו מושתתת, ישראל״ ״דת 68העם״. בתוך המובלע
 לחברו אדם בין אמת של זיקה על המיוסדות — דתית״ ״אנושיות ועל חברתית״

חיד)בבחינת על שומה 69לאלוהים. אדם ובין  העולם, לתיקון לחתור לעמו( בן הי
 מושלמת, אינה הבריאה הושלמה. לא שעדיין לבריאה באהבה חלקו את ״לתת

 הנבראים. מידי אלא לבוא יכול השלום ואין בה, שוררת הפירוד שמהומת לפי
 במעשי לקב״ה שותף היהודית במסורת נקרא בעולם שלום המרבה האדם ולפיכך

 היחיד, ממדי בובר של האחדותית־אורגנית בתפיסתו מתמזגים כך 70בראשית״.
 החתירה על דגשיו עם בזיקותיו הפרט על דגשיו מתחברים וכך והאמונה. החברה
שלמת עולם, לתיקון הבריאה. לה

 בעצמה. נדלית אינה עולמו תפיסת את בובר מעגין שבה החיים של הראליה
 71הנכסף״. ״העתיד פניה ומגמת להתהוות״, השואפת או מתהווה ״מציאות זוהי

 שמשמעם גאולה, דחפי ידי על ומופרית מוזנת ו״עכשיו״ ״כאן״ ההתגשמות
זה עולם להחליף כוונה כאן אין אלוהים״. מלכות שתהא עד הבריאה ״השלמת

 ופרצוף אחת דמות עם לזה, זה דומים נעשים האדם בני כל היו אילו מרוששים שהיינו
 נובל פרם לו הוענק שבו בטקס להשמיעו, לבוא הורשה ולא שהוכן, )מנאומו אחד״

תשל״ג[(. הכיפורים יום ערב במעריב, העברי ניסוחו פי ]על לספרות
.239 ,238 עמ׳ שם, 66
.238 עמ׳ שם, 67
.239 עמ׳ שם, 68
.240 ׳עמ שם, 69
שם. שם, 70
.131 ׳עמ באוטופיה, נתיבות באוטופיה״, ב״נתיבות כלשונו 71



 לכנות שאפשר דומה 72הזאת״. האדמה על חדש בעולם ״אמונה זוהי ;אחר בעולם
א בכללותה תפיסתו את ב מו ה חו) ס  ״ריאליזם החסידות( על כתביו בהקשר בנו

ה קרבת מאוד ומוחשת ניכרת 73להתגשמות״. ]ה[מכוון משיחי... קבל  חזון בין ה
גורדון. של לחזונו שלו הלאומי האוניברסליזם

״עפ־אדם״

ת גורדון ושל בובר של הלאומיות התפיסות  האישי של הדואליות על מבוססו
 דמיות ישנה לאומית. באוניברסליות אמונה ועל שבנפש והקיבוצי שבנפש

שפעות זיקת על כאן לדבר אין אך שלהם. הלאומיות תורות בין גדולה  של מו
 זו הגורדונית, הלאומיות תפיסת של מרכזי בענף זאת לעומת מגורדון. בובר

שגו המגולמת  טבע גורדון במישרין. בובר ממנו והושפע שאב ״עם־אדם״, במו
 בוועידת שנשא הפתיחה הרצאת לנושא ועשאהו עפ־אדם הערכי המושג את

(.1920)פראג
 שחר מאז והתעדן התפתח האנושי שהיצור ההנחה, על מיוסד עם־אדם רעיון

 ההיסטוריות הדתות ידי על )שקודשו מוחלטים ערכים בהשראת ההיסטוריה
 בתור היחידים על רק מוחלים המחייב תוקפם על אלה ערכים אבל הגדולות(.

 מוסריים מחיובים כמשוחררים ומתמיד מאז נתפסו העמים ואילו שכאלה,
 גנבה, על איסור מוטל האנושית ההיסטוריה כבשחר אלה בימינו בסיסיים.

 כשהם כן לא לזולתו; היחיד האדם מעשי הם אלה כאשר ועוד רצח אונם,
)האומה(. העם בשירות מבוצעים

 דוגמתה שאין ושפלה, אכזרית טורפת חיה היא הרי היום של האומה
 לאדם שאסור מה כל הכל. לאומה מותר כי והעיקר הטורפות. החיות בכל

שבעולם, שפלות מיני כל לצדקה. נחשב גם אם כי מותר, דק לא פרטי,
 גבורה למעשי טובים, למעשים נחשבים הם האומה, לשם נעשים הם אם

המוסר, כל ביחיד. התרכזה החינוך דאגת וכל החינוך עבודת כל וכד...
 כולם מכוונים העליונות והשאיפות האידיאלים כל המידות, תורת כל

 ונעשתה ראו, לא שבאומה האדם את העליונה, האישיות את היחיד. כלפי
74שנעשתה. למה האומה

.15 ,13 עט׳ תשכ״ב, ירושלים עוללות, (,1933) אמונה״ מתוך ״מדיניות בובר, מ׳ ראה 72
קמד. עט׳ (,7 הערה החסידות)לעיל בפרדם סיום ראה 73
 והשווה .316 עט׳ והטבע, האדם (,1920) דעות״ ומלחמות דעות ״הלכות גורדון, א״ד 74

 של המרכזית ״הנקודה (:18.10.1918) הגלילית החקלאים הפועלים ועידת בדיוני דבריו
אבל ישר להיות צריך שהפרט ידענו עכשיו עד ישר. עם לברוא שאיפתנו היא ישובנו



 מביע הוא רבה בחריפות הציוני. התחייה למפעל מדריך כקו זה רעיון רואה גורדון
 המגולמת האידאה 75יחיד־אדם״. אין אדמ־אדם, אין עם־אדם ש״באין חששו
 הציונים בקרב בעיקר רוח, ואישי הוגים על השפיעה ״עמ־אדם״ הגורדוני ברעיון
שבה אם ממשי באופן נקלטה אם ספק אבל ן אירופה מרכז יוצאי  הציבורית במח

 של חלקה שפר לא זו מבחינה העובדת. ישראל ארץ של בזו ואם בכללה הציונית
 ש״ה שלגורדון. רעיונותיו במערכת אחרים ומוקדים פרקים של מחלקם זו אידאה
 ״עם־אדם״ בנושא אנתולוגיה תר״ץ בשנת בירושלים הוציאו כהן והנס ברגמן

ואנגליה גרמניה רוסיה, אמריקה, צרפת, מתרבויות ועיון ספרות פרקי בה שקובצו
 גורדון. וא״ד מאגנס י״ל כהן, הרמן העם, אחד מכתבי הגות פרקי לצד —

 מציין ]עם־אדם[ ש״השם השאר, בין האנתולוגיה עורכי כותבים ב״הקדמתם״
 הלאומי היסוד של סינתזה האמיתית; הלאומיות שואפת אליה אשר הסינתזה את

:מציינים הם בהמשך הכלל־אנושי[״. :]הכוונה האנושי והיסוד

 ישראל עם שהביא הבשורה היא ישן. הרעיון חדש. השם עם־אדם:
שהאדם, האמונה לנו אבדה לא תקופתנו בני ועד מנביאינו לעמים.
 מי כל על הוטל אשר תפקיד קוסמי, תפקיד ממלא אדם, הוא באשר

 קודמת כולה האנושות של אחדותה כן ושעל אלוהים בצלם שנברא
76והדתות. הגזעים העמים, להבדלי

שפעתו להבחין נקל זו. ב״הקדמה״ גורדון של ברוח־ה
 והטמעתו אימוצו כדי עד זה גורדוני מרעיון שהושפעו מאלה היה בובר

 הקשרים שבעה שלו והציונות היהדות במאמרי מצאתי הציונית. בתפיסתו
 ומזכיר מקורו את מציין הוא מהם באחד רק עם־אדם. לרעיון נדרש הוא שבהם

 הוא שבהם המקומות אחד כאן להביא ראוי דדזה. רעיון לו בייחסו גורדון, את
 והקרבה ההקבלה ועל בובר בתפיסת משמעותו על לעמוד כדי זה לרעיון נדרש
שונו נוסחו שבין גורדון: של לל

 בעולם השקרים כל אבסורד. זהו אבל ארצות. לכבוש מותר לו הכלל: מן יוצא הוא העם
לרצוח.... אסור שליחיד כמו להילחם אסור לעם אסור. זה ולפרט הכל מותר שלעם מזה באים

 הביא ״,1918 משנת גנח בשבילנו״)״פרטיכל העיקר זה חדשים, לחיים שואפים אנחנו אם
 כלול ; 154 עט׳ תשמ״ד[, ]סתיו-חורף 1-2 מו, התק״ם, רבעון — מבפנים צור, מ׳ לדפוס

(.211-205 עט׳ [,2 הערה ]לעיל במרום בודדה אינך את צור, מ׳ של בספרו עתה
.260 עט׳ והעבודה, האומה ״עמ־אדם״, גורדון, א״ד 75
 נאומים קובץ האנושי, המצפון דברי עם־אדם: ״הקדמה״, כהן, וה׳ ברגמן ש״ה ראה 76

תר״ץ. ירושלים כהן, והנס ברגמן הוגו וסידרו ליקטו ומאמרים,
.209 ׳עמ ועולם, עם (,1949) הלאומי״ הרעיון ״תולדות בובר, מ׳ ראה 77



 באמרנו רק קיומנו. כדי לעשות אנוסים משאנו לזולת עוול יותר נעשה לא
 חייו — כך שעושה ועם לחיים... אחראים להיות אנו מתחילים כך,
 מזו במהותה שונה לחיים הקבוצה של אחריותה אין כי עם־אדם. חיי
 אחריותם את מקיימים קבוצה של חבריה היו כץ לא שאם היחיד; של

 בניגוד עומד היה... שבנפשם הקיבוצי יחידים. שהם במידה רק באמונה
 כיחיד עצמו עם המחמיר כל פוסלו? אף מפוררו היה שבנפש, לאישי
 יודעים בלא ובין ביודעים בין ולהיפסל להתפורר סופו קבוצה, כבן ומקל

78אישית. אחריות לקיים בבואו

 גורדון של אישיותו מופת את ולרומם לקלס שהרבה שבובר, הדבר מתמיה אולי
ט מרעיונותיו, כך כל ושהושפע וכמגשים כמורה ע מ ע)כ מנ  מלאזכר לחלוטין( נ

תמיהה. בכך אין ואולי גורדון. משנת את

תיקון לאופקי היסטורית ממשבריות

 היסטורית משבריות עם התמודדות בין להבחין ניתן גורדון כבכתבי בובר בכתבי
 זו קשורות והשתיים חזוני־אוטופי. לאופק התכוונות לבין קיומית טרגיות ועם
 ההיסטוריה, או הבריאה כציר היחיד האדם את מציגים גורדון הן בובר הן בזו.

 חזונות ולהגשים עולמם את לעצב חברת־אדם ושל יחיד של ביכולתם ומאמינים
אוטופיים.

 אדם כל בפני הפתוחה לאפשרות מפנה ובסגנונו, בדרכו מהם, אחד כל
ך את ולפתח דרכו את לבחור  משמעויות יוצקים הם שלו. האישי ה״כיוו

 את להגשים מוטל אנוש כל על שלפיה הקלסית היהודית בתפיסה מודרניות
שון ל״שורש לעצמותו, נאמנותו באמצעות שלו אלוהים צלם שמתו״)כל  קבלת נ

שג ה״הכרעה״ בעקבותיה(. והחסידות האר״י שית)מו  שאינו מובהק, בוברי האי
הדרך את יחיד כל בפני לפתוח האמורה היא הגורדוני( המושגים במילון קיים

 והשווה .311 עט׳ שם, (,1929)בארץ־ישראל״ לאומית ומדיניות הלאומי ״הבית בובר, מ׳ 78
 ׳אנחנו׳ לומר ״די בובר: של יותר מאוחר במאמר זה רעיון של מרכזי היצג עם זה קטע

 שאנו הוא זה מצב של פירושו אבל המוכן. מן טוב מצפון אנו מקבלים — ׳אני׳ במקום
 צפוייה ובזה חיי־אדם. שאינם חיים אנו חיים כבני־עם, ואילו כפרטים, חיי־ארם חיים
 כי מאתנו. המורכב לעם גם הדברים טבע לפי אם כי כיחידים, לנו רק לא גורלית סכנה
 בסופו המכריע הוא הוא עם בכל אנושיים בלתי וחיים אנושיים חיים בץ הכמותי היחס

,1945 ומוסר״, )״מדיניות עם״ אותו של גורלו את גם אלא ערכו, את רק לא דבר של
תשמ״ח, ותל־אביב ירושלים מנדס־פלור, פ׳ והערות מבוא והוסיף ערך עמים, לשני ארץ
(.148 עמ׳



 שוללים שניהם משותף. ולאומי חברתי חזון ולהגשמת עצמית ל״הגשמה״
 כקובעי קדומה לגזרה או לגורל והינתנות )דטרמיניזם( היקבעות כל בחריפות

 או אלה במושגים משתמש אינו כבובר, שלא גורדון, עם. או אדם של חייו דרכי
 הנגזרים אישיות ובתהליכי אלה מעין שווא באמונות ההיאבקות אך ;דומיהם

שותיו לגילוייו בדטרמיניזם מאבקו החל בובר בכתביו. שזורה מהם  ותחפו
 הזרות״ ״המחשבות המניעות, עם התמודדותו 79ואתה״. ״אני העקרוני בחיבורו

 ואמונותיו, האדם רוח העפלות בנתיבי כמכשולים העומדות העצמיות, וההונאות
 אך שלו. החסידות כתבי ושל המקראיים כתביו של בהקשרים בעיקר מתבלטת

לאמונתו, היא״, ״השאלה אקטואלית־קיומית: התכוונות מהם נושבת

 האעז הבלתי־נמנע? עם אשלים או אפשרי, כבלתי המוכח את האעז
 הדרך בזו ורק הנני אחר שבתוך־תוכי אמונה מתוך משהנני, לאחר להיות
 וכדי ? לנצח כקוצר־ידי בהווה קוצר־ידי את אקבל או זאת, לבחון אוכל

 מן שעה התיווכח היסטוריה: של לרשותה ביוגרפיה של מרשותה לעבור
ש עתידנו האם האמיתי...? גבולה את לדעת ההיסטוריות השעות  מתחד
80מפלט? לאין מראש עלינו שנגזר או והולך,

 במאבקו כאמור, מתחיל, אדם של הבחירה יכולת או הרצון חירות לביטוי הנתיב
 בלשון זה, מאבק בובר מכנה שבמקרא השקר בנביאי דיונו בהקשרי עצמו. עם

לבם״: ״תרמית ירמיהו,

מתוכם. העולה את וקובעת ליבותיהם על שולטת להצלחה ההשתוקקות
מרומים, אלא הם, מרמים לא לבם״: ״תרמית מכנה שירמיהו מה זה

81זה. באוויר־תרמית אלא לנשום יכולים ואינם

 גוני אל המקראיים בכתביו זו סוגיה עם בובר של מהתמודדותו מוביל ישר קו
 למאה הארבעים משנות הספרותית יצירתו — ומגוג״ ב״גוג עמה ההתמודדות

 הפילוסופית האנתרופולוגיה ובחיבורי — החסידות מעולם פרשיות המחיה
 לשורשי המוקדש בחיבורו בהציגו, למשל כך החמישים. שנות מראשית שלו

האדם: מותר של יסודי כאפיון הבחירה הכרעת את האדם, בעולם הרוע

 הקטגוריה כביכול בו שנתגלמה לנו, המוכר היחידי החיים בעל הוא האדם
בעל־חיים כל אפשרויות... הפסק בלי אפופה ושמציאותו האפשרות, של

.47-40 עמ׳ שיח, בסוד (,1923) ואתה״ ״אני בובר, מ׳ ראה 79
.107 עמ׳ מקרא, של דרכו (,1954)ואפוקליפטיקה״ ״נבואה בובר, מ׳ 80
.122 עמ׳ שם, (,1940)שקר״ ״נביאי בובר, מ׳ 81



 לו יעודים גלגולי־צורותיו שהיא, כמו בהווייתו נטוע זאת[ ]לעומת
82מראש.

 של לאלה ודומות קרובות שהן ככל אלה, סוגיות עם גורדון של בהתמודדויותיו
שות בהנחותיהן, בובר  מהדהדת נחצבו. הן שמהן החיים מציאויות מאוד מוח

 השנייה. העלייה תקופת — שלו והזמן המקום בהקשרי הקיומית הטרגיות בהן
 לנתיבו שמעבר ההגשמה במבחני עמד לא אך אישית, טרגיות חווה אמנם בובר

 ספרית״ ״תורה בין אבחנה להלן, שנראה כפי מוצגת, גורדון אצל האישי.
 ב״יום לעיצובם ומחוברת מהחיים, ספק ללא נובעת שלו זו החיים״. ל״תורת
קטנות״.

 בראייה הוא גורדון, מאמין האדם, שבחיי והאנושיות האור לגילוי המפתח
 שהוא ״צמצום״ של בממד — ברוע בהודאה שבחיים, הטרגי היסוד של נכוחה

 לאדם תאפשרנה זו והודאה זו נכוחה ראייה הוא; באשר באדם פן או יסוד
ת בחירה הכרעות ולהכריע עצמו עם להתמודד  שלו החריגה אפיקי את הפותחו
בעצמו: מצמצומו

ש ומגביר רואה שהוא במידה רק  במידה רק לאהוב, שיש מה עצמו בנפ
 או חי שהוא במידה המצומצמת. פרטיותו לגבול מעבר אל חי שהוא
 חינוכית עבודה יש פה סוף. לאין עד והווה שחי מה כל לחיות שואף
83? זה את תסביר איך אבל ועמוקה, גדולה

עצמי. לחינוך כול קודם היא כוונתו
גורדון: אומר מניעיו על האדם התגברות על

 החיים, תורת אם כי ספרית, תורה לא גדולה, ותורה היא גדולה עבודה
 אם כי ציבורית, חיצונית מלחמה לא כל קודם אבל גדולה, ומלחמה
 זו אין בעצם היחיד. בנפש חדשים גלילות כיבוש — פנימית מלחמה
 או נפשיים אופקים נפשיים, אורות גילוי חדשה, הארה אם כי מלחמה,
שך: האור מלחמת מעין זוהי חדשים. נפשיים אוצרות  אינו האור בחו

ממילא. נסה החשכה מתגבר, שהוא ובמידה להתגבר, לו די — נלחם
ת זה אין אבל 84חיצונית. מלחמה מכל קשה פחו

.369 עט׳ אדם, פני (,1953)ורע״ טוב של ״תמונות בובר, מ׳ 82
 ורשימות, מכתבים תרפ״א(, אלול ימיו, בערוב מחלתו )בעת לדגניה מכתב גורדון, א״ד 83

.165 עט׳
.387 עט׳ והעבודה, האומה (,1919-1918) פסוקה״ בהלכה עיון ״קצת גורדון, א״ד 84



 מביע גורדון עתים עצמית. כתביעה בכתביו אחת לא מצוירת הזו ההתגברות
 ההתגברות את מזהה הוא מעצמנו״. ״תביעותינו בלשון רבים, ראשון בגוף זאת
 מעצמו גדולות ש״תביעות בקבעו החיים״, ואל עצמו אל גדול ״יחם עם
 התביעה 85עצמו״. ערך והכרת בעצמו אמונה בו שאין במי להיות יוכלו לא

 ״הקטגוריה תודעת ואת הבחירה הכרעת את מאפשרים בעצמו והאמונה העצמית
שפת כאן הנדונה הסוגיה של גילוייה או פניה שהן האפשרות״, של  של הגותו ב

 חזונית אמונה עם בבד בד גורדון של בעולמו נוכחת הטרגית הקיומיות בובר.
של לפריצת נאבקים שמכוחה ה) תי מו קיומיות(. אותה חו

סיום

שות גורדון של שאיפתו  התחייה במפעל וחברתית־לאומית אישית להתחד
 בכך כוונתו אין חדשים. חייט בניבו השאר, בין מגולמת, ישראל בארץ הציוני
 מאוויים נוצקו החדשה ביצירה ראשית. מנקודת מתחיל זה שמפעל לטעון

שות יהודיים־היסטוריים. מות של התגשמותם ראשית בבחינת היא ההתחד  חלו
 התחייה מפעל את להדריך האמורות המידה אמות ותקוותיו. כיסופיו עם,

 מקורם היהודית, המורשת מחדש תתהווה יסודם שעל הערך מושגי הציוני,
שראל״. ועל הגאולה על הישנים ״בחלומותינו  את מעלה הוא כאשר אח־י

 תוך אישית להיגאלות כוונתו משיחיות. בקונוטציות זה אין הגאולה, מושג
 אנושי עולם של אוטופיה הבריאה, השלמת חזון הוא חזונו תיקון. מעשי כדי

 כותב הוא לפנינו״, לקו הדבר יהא ״בכלל הימים. לאחרית חזון ולא מתוקן,
 שהיא פעולה לאיזו ניגשים שאנחנו ״בשעה שלו, לגולה״ מ״מכתבים באחד

שוב סתם! לעשייה מאשר ליצירה יותר לשאוף בארץ־ישראל,  על בעיקר לח
 המשומש הישן הארג פני הפיכת על ולא מקווים, נעלים, חדשים, חיים רקמת

שמלת־חג יותר היא ארץ־ישראל השני. לצדו והדהה  ממקור־מחיה יותר ישנה, מ
 אנושי־מקיף, גדול בקנה־מידה לגשת צריך אליה טכני. מדבר־קבלנות טוב,

 ועל הגאולה על הישנים בחלומותינו שנשתמר קנה־מידה באותו קוסמי;
86מאומה״. כאן נפעל לא קטן מידה בקנה ארץ־ישראל...

 היא משמעותו פנים־אישיותיים. בתהליכים מגודר אינו העצמי התיקון
ש יחם ״בקשת מצמצומם החיים שחרור אליו, יחם לאדם שיש מה כל אל חד

 ״לזיכרון״ גם )וראה 261 עמ׳ והטבע, האדם (,1916) עצמנו״ ״הערכת גורדון, א״ד 85
(.408 עט׳ והעבודה, האומה [,1918]

.547 עט׳ והעבודה, האומה רביעי)לגולה(״, ״מכתב גורדון, א״ד 86



 המושגים 87ופוליטיות[. סוציאליות ל״צורות״ ]כוונתו בצורות״ או בחוגים
 ומתחברים. ההולכים מצרניים תהליכים לגביו מייצגים עולם וחשבון נפש חשבון

ת והנושאות טוטליים פתרונות המציעות האידאולוגיות את שולל הוא  הבטחו
 התיקון. תהליכי ויתגשמו יצמחו 88קטנות״ ״יום בדרכי רק לאמונתו ״משיחיות״.

״גאולה״. לא תיקון,
 דרך 89אחת״. עבודה אחד, דבר — היחיד ותיקון הכלל ״תיקון כן, כי הנה

שלו: ציונית אנטי־״פרוגרמה״ גם ממילא היא זו

רחוקה, למטרה אמצעי איננו מאתנו, אחד כל וחיי מאתנו אחד כל אנחנו,
״חול״ להיות אנחנו יכולים ה״קודש״, את להשיג בכדי אמצעי, בתור אשר

 אנחנו — האמצעים. את מקדשת המטרה הכלל: פי על ״חול״, וחיינו
 המטרה המטרות. או המטרה בשלשלת הראשונה החוליה המטרה, עצם

 לארץ־ישראל בואנו מיום ובחיינו, בנו מתחילה המטרות שלשלת או
שלנו, האחרונה המטרה שתושג לאחר גם תיגמר ולא לעבודה, וגשתנו

 של אחת שלשלת הם החיים כי החיים... גם ייגמרו שתיגמר, ביום כי
 תפקידם פי על האמת, פי על באים אינם העליונים האידיאלים וכל מטרות
 או מעלות של צורה הדרך לעצם לתת אלא חייו, ואת האדם את לרומם

 ומחוץ הדרך אחרי אין כי הדרך, לעצם — ויותר, יותר מזדקף סולם של
אומרת זאת חדשים, חיים יצירת או החיים חידוש הכלל: זה כלום. לדרך

 מחדש שאדם חידוש כל להפך. וכן חדש אדם יצירת או האדם תיקון —
90החיים. את מידה באותה מתקן בחיים

 כקידושו כמוה כאן המצוטטים גורדון בדברי ל״חול״ ״קודש״ בין החיץ שלילת
 בגשמיות״ ״עבודה כבתפיסת מתקן, מעשה בחינת וראייתו מעשה כל של

 ביחיד ויסודה שראשיתה זו, גורדונית תפיסה בין גדולה קרבה ישנה החסידית.
 שהכרנוה כפי בובר של תפיסתו ובין אוניברסלי, חזון ידי על מודרכים ואופקיה

 למאה, הראשון העשור בשלהי הגותו, של מוקדם בזמן שכבר כאן ויצוין לעיל.
 אחדות העמים, אחדות העם, בחלקי אחדות היחיד, באדם ל״אחדות בובר קרא
91ועולם״. אלוהים אחדות היקום, וכל האנושי המין

.134 עט׳ ורשימות, מכתבים (,1921)ביסטריצקי לנתן מכתב גורדון, א״ד 87
 ביאליק של הקנוני שירו בסיום משחר והוא י(, ד, מקראי)זכריה זה מושג של מקורו 88

והחלוצית. העובדת ישראל ארץ של המנונה שנעשה )תרנ״ד(, עם״ ״ברכת
.419 עמ׳ והעבודה, האומה (,1919)המנוצחים״ ברוח ״לחברי גורדון, א״ד 89
שם. שם, 90
.33 ׳עמ תשי״ט, ירושלים ויעוד, תעודה (,1910)והאנושות״ ״היהדות בובר, מ׳ 91



 ביניקת ספק ללא מקורה כאן הנדון בציר תפיסותיהם בין וההקבלה הדמיות
 גורדון משנת בהיות הוא תפיסותיהם בין השוני 92חסידיות. ממסורות שניהם
 העלייה של בעולמה ישראל, pבא התגשמותה מעקשי מתוך הצומחת חיים תורת

בובר. של תורתו על לומר אי־אפשר וזאת ; השנייה
 בספרו בעיקרה בפנינו נפרסת שהיא כפי בובר, של האוטופית תפיסתו

 ״כיסוף על מתוקן, לעתיד התכוונות על מבוססת באוטופיה״, ״נתיבות
 מאוד, וקונקרטי ויחיד, אחד ביטוי רק אצלו ישנו 93הנכון״. הדבר ]להגשמת[
 בעבר ראוי זהב״ ״תור של דגם לעצמה הרואה זו — רסטורטיבית לאוטופיה
 אוטופי. עידן אותו של בדיוקנו לקדמותם״ הדברים ל״השבת יסודו על והשואפת

 היא — גורדון של הרוחנית לאישיותו ההתגשמות קרקע — השנייה העלייה
 ״אני שלו היצירה מגביש שעולה כפי בובר, של הרסטורטיבית האוטופיה אופק
ש״ז(. קורא  לגורדון שהיה מה ההוגים. שני בין שורשי הבדל נעוץ כאן 94להם״)ת

 ימיו סוף עד לבובר היה קטנות״ ב״יום המתגשמת ארצית־קונקרטית הווייה
 איש נעשה ולא עצמו של במבחן עמד לא הוא שכן מתמיד. כיסופים מושא

העצמית. ההגשמה במבחן עמד לא הוא השלישית. העלייה או השנייה העלייה

 הצבעה גם שם כלולה (.37 )הערה 191-190 עמ׳ במציאות, הרוח שפירא, כך על ראה 92
בכללם. וגורדון השניה העלייה ולאבות לבובר המשותף על

באוטופיה. נתיבות באוטופיה״, ״נתיבות ראה 93
 הצעיר״, ״הפועל להופעת שנה ארבעים למלאות קובץ שנה, ארבעים להם״, קורא ״אני 94

.272-271 עמ׳ באוטופיה, בנתיבות מחדש פורסם .150-149 עמ׳ תש״ז, אביב תל
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ד בובר, מ׳ תשי״ט. ירושלים שיח, בסו
תשכ״ד. ירושלים מקרא, של דרכו , —

ה, נתיבות . — טופי שה מהדורה באו מורחבת חד אביב תל שפירא, אברהם בעריכת ו
תשמ״ד,

תשי״ט. ירושלים ויעוד, תעודה , —
תשכ״א. ירושלים ועולם, עם . —
שכ״ב. ירושלים אדם, פני , — ת

 תשי״א. ירושלים והטבע, האדם גורדון: א״ד כתבי גורדון, א״ד
 תשי״ד. ירושלים והעבודה, האומה גורדון: א״ד כתבי
 תשי״ד. ירושלים ורשימות, מכתבים גורדון: א״ד כתבי

 בקבלת ומקורותיה גורדון א״ד משנת קטנות״: ב״יום החיים אור שפירא, אברהם
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